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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research  and  Development) มีวตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อพฒันาหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain - based  learning  2) เพื่อศึกษาความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning  ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือภาพประกอบ
คาํคลอ้งจอง  Big  & Small  book 3) เพื่อประเมินหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small 
book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1. เด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ี
ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sample) 1 หอ้งเรียน จาํนวน 28 คน 2. ครูปฐมวยัท่ี
ปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยั สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการศึกษาคุณลกัษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยัใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั จาํนวน 40 คน โดยมีวิธีการวิจยั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1)  ศึกษาคุณลกัษณะของ
หนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ขั้นตอนท่ี 2) การพฒันา
หนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small book และกระบวนการสอน AEAE 4 Step ขั้นตอน
ท่ี 3) การทดลองและศึกษาความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain based 
learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small  book และกระบวนการ AEAE 4 Step 
ขั้นตอนท่ี 4)  การศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการใชห้นงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง 
Big & Small  book  และกระบวนการ AEAE 4 Step  
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ผลการวิจยัพบวา่  
1) ผลการพฒันาหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small Book จาํนวน 5 เล่ม 

ประกอบดว้ย เสียง ก ข ค ง จ และ กระบวนการ AEAE 4 Step เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain - based  learning ท่ีตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 
ท่าน มีผลค่าเฉล่ียท่ี 4.83 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 

2) ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01  

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนังสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง 
Big &  Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-
based learning มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีผลค่าเฉล่ียท่ี 4.73  
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ABSTRACT 
 

This research paper is a research and development model with the following objectives: 1) To 
study the characteristics of books used by early childhood teachers to develop basic reading skills in 
kindergarten. 2) To study early childhood reading skills in brain-based learning before and after use of  Big 
& Small book illustrated rhymes. 3) To study the satisfaction of early school teachers toward the Big & 
Small book and  to promote early reading skills in brain-based learning. The sample was 1) Kindergarten 
children in year 1, year 2, academic year 2016 Anubansuphanburi  School affiliation the Office of  Suphan 
Buri  Primary Education Service area 1.  The sample was randomly divided into one experimental group of 
28 children. 2) Preschool teachers at kindergarten for 1st year, 2nd semester, 2016 affiliation at the Office of 
Suphan Buri  Primary Education Service area 1. The process of conducting research and the results are as 
follows. Step 1: A study of the characteristics of early childhood teachers' books on how to promote reading 
ability of early childhood. The questionnaire and the quality check by 5 qualified experts, the IOC 
consistency index values from 0.60 to 1.00. Step 2: Creating and researching the quality of research 
instruments using quality assurance tools and the quality check by 5 qualified experts, the IOC consistency 
index values from 0.60 to 1.00. Step 3:  Experiment and study the reading ability of early childhood in brain 
based learning with the use of Big & Small book illustrating AEAE 4 Step plan. The study was significantly 
higher than before. Step 4 : A study of primary school teachers' satisfaction on the Big & Small  book 
rhymes to promote early reading skills in brain-based learning using the questionnaire and  was being 
checked  by qualified experts. The IOC consistency index ranges from 0.60 to 1.00. The results showed that 
primary teachers were satisfied with the use of Big & Small book in promoting the reading ability of 
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preschool children according to brain-based learning method to the highest level. The results of the research 
of Big & Small book illustrated by Brain-based learning approach can enhance the reading ability of early 
childhood after learning; the students had a statistically significant result of 0.01.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จากอาจารย ์ศ.ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และ อาจารย ์ดร.สุภทัรา คงเรือง ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
และจารึกพระคุณน้ีไวใ้นความทรงจาํอย่างมิรู้ลืมเลือนว่าความสาํเร็จในคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยความ
กรุณาจากท่านอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ประกอบด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล และ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  ทองเอม ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ข และให้คาํแนะนาํท่ีมี
ประโยชน์ท่ีมีส่วนทาํใหง้านวิจยัคร้ังน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   
 ขอขอบพระคุณ อาจารยว์ิชยั สงคอิ์นทร์  รศ.ดร.ทศันีย ์ชาติไทย และผูอ้าํนวยการ 
ชูศกัด์ิ  กุลทพั ท่ีสนับสนุนให้ผูว้ิจยัได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวมถึงคณาจารยทุ์กท่าน 
ท่ีประสิทธิประสาทวิชาการต่างๆตั้งแต่ระดบัปฐมวยั จนถึงระดบัปริญญาเอก ท่านคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั 
ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความเมตตาของทุกท่าน และขอขอบพระคุณอยา่งสูงจากใจจริง 
  ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร พี่นอ้งเพ่ือนครู
ผู ้ช่วยครูทุกท่านและเด็กปฐมวัยท่ีรักทุกคนท่ีกรุณาให้ความความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
และการดําเนินการศึกษาวิจัยอย่างดียิ่งขอบคุณ  คุณครูพรรณพ   ใบเนียม  ในการรังสรรค์
ภาพประกอบในหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small book ท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน
และมีสีสนัสวยงาม  
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ท่ีเป็นผลจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดามารดาผูใ้หก้าํเนิดและเล้ียงดูใหก้ารศึกษา ขอบคุณครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจเสมอมา 
ตลอดจนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐาน
การศึกษาและการทาํงานใหแ้ก่ผูว้ิจยัจนประสบความสาํเร็จในคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 การศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาท่ีสาํคญัต่อการวางรากฐานของการพฒันามนุษย์
ให้เจริญเติบโตไดอ้ย่างมีคุณภาพ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กจึงเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสูงสุด ต่อการพฒันาประเทศในอนาคต  เด็กในวนัน้ีจึงควรไดรั้บการ
พฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีศกัยภาพสูงสุด เพ่ือให้มีพื้นฐานทั้ง
ดา้นทกัษะความรู้และทกัษะชีวิตท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้และปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต โดยเฉพาะในการยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงสู่สังคมศตวรรษท่ี 21 ในโลกท่ีการส่ือสารไร้
พรมแดน ส่งผลต่อวิถีการดาํรงชีพของสงัคมอยา่งทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมใน
การจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะท่ีสําคญั สําหรับการดาํรงชีวิตในโลก
ของศตวรรษท่ี 21  ท่ีไดร้ะบุทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 3R 4C  ซ่ึง 3R ประกอบดว้ย Reading 
(การอ่าน) การเขียน (Writing)  และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ประกอบดว้ย Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การส่ือสาร) Collaboration (การร่วมมือ) และ 
Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือและ
เทคโนโลย ีซ่ึงทกัษะดงักล่าวเป็นทกัษะการเรียนรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ในระดบัการศึกษา
ท่ีสูงข้ึน การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยั ใหมี้ทกัษะต่าง ๆ  จึงเป็นภารกิจท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งศึกษา
เรียนรู้ เพื่อท่ีจะสามารถออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
พฒันาการตามวยัของผูเ้รียน และสอดคลอ้งเท่าทนัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะ
ทาํให้มนุษยเ์กิดการเรียนรู้คือการรับรู้ของสมอง ทาํอย่างไรจึงจะทาํให้สมองเกิดการรับรู้ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และทกัษะพื้นฐานท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงทาํอยา่งไรใหเ้ด็กรู้หนงัสือ 
การรู้หนงัสือคือกุญแจสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของชีวิต และการรู้หนงัสือน้ีเอง ท่ีจะทาํ
ใหค้นมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การเท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยคุปัจจุบนั 
นอกจากน้ีองคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ได้
กาํหนดให ้วนัท่ี 8 กนัยายน ของทุกปี เป็นวนัรู้หนงัสือนานาชาติ (International Literacy Day) ใน
คราวประชุมเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา แนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชนก็
ขยายตวัข้ึน ผลท่ีตามมาก็คือ ไดก่้อใหเ้กิดยทุธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมต่างๆจาํนวนมาก ท่ีทาํ
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ให้นานาชาติเกิดความตระหนักร่วมกัน ให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา เพื่อให้
ประชาชนในประเทศของตนอ่านออก เขียนได้ และมีความรู้ความเข้าใจในการคิดคาํนวณ
ระดบัพื้นฐาน เพื่อท่ีจะใชใ้นการดาํเนินชีวิต ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้รู้หนงัสือถือเป็นผูท่ี้มี “พลงัอาํนาจ” 
ในการท่ีจะคิด และตดัสินใจเก่ียวกับตนเองได้ดีกว่า (เฉลิมลาภ ทองอาจ,2552) ซ่ึงคาํว่าการรู้
หนงัสือ เป็นศพัทบ์ญัญติัในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยราชบณัฑิตยสถานไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือใน
พจนานุกรมศพัทศึ์กษาศาสตร์ (พจนานุกรมศพัทศึ์กษาศาสตร์,2555: 337) ว่าการรู้หนงัสือหมายถึง 
“ความสามารถของบุคคลในการ อ่านออก เขียนได้ คิดคาํนวณได้ในระดับท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง มาตรฐานการรู้หนังสือของประชากรแต่ละกลุ่มท่ีความแตกต่างกนั” จาก
ความหมายดังกล่าว ความสามารถในการรู้หนังสือจึงประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ 
กล่าวคือ ประการแรก บุคคลตอ้งมีความสามารถในการอ่าน คือ รู้ว่าภาพหรือคาํท่ีมองเห็นอ่านออก
เสียงวา่อยา่งไรและมีความหมายอยา่งไร จึงเรียกวา่อ่านได ้ประการท่ีสอง คือ เขียนได ้คือสามารถท่ี
จะถ่ายทอดความคิดของตนผ่านการใชค้าํ แลว้นาํมาเรียบเรียงเป็นประโยค ขอ้ความ หรือเร่ืองราว
ในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีส่ือให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้และประการสุดทา้ยคือ การคิดคาํนวณพื้นฐาน อนัไดแ้ก่ 
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของจาํนวน การบวก ลบ คูณ หารเลข เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยทัว่ไปแลว้ 
การศึกษาท่ีสามารถท่ีจะทาํให้ประชากรต่าง ๆ รู้หนังสือไดน้ั้น คือการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐาน 
(basic education) ซ่ึงการศึกษาในทุกดา้น ลว้นแต่ตอ้งใชก้ารอ่าน การเขียนและคาํนวณเป็นพื้นฐาน
และเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทั้งส้ินความสามารถในการอ่านออก จึงเป็นองคป์ระกอบดา้นแรก
ของการรู้หนงัสือ ซ่ึงมีความสาํคญั และมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง ก่อนท่ีจะไปนาํไปสู่การเขียน การคิด
คาํนวณ ตลอดจนทกัษะวิชาการอ่ืนๆ เช่นกนั       
 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2556, น. 15) ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
การอ่านหนังสือ เป็นหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถพฒันาเด็กไดด้ว้ยตน้ทุนไม่มากนัก และหนงัสือนั้น
สามารถนาํกลบัมาใชอ่้านใหม่ก่ีคร้ังก็ได ้หรือจะนาํไปให้ผูอ่ื้นอ่านต่ออีกก็ไดเ้ช่นกนั โดยวารสาร 
Child Development ไดน้าํเสนองานวิจยัเก่ียวกบัครอบครัวกบักานอ่าน โดยศึกษากลุ่มตวัอย่าง 
2,581 ครอบครัว ทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นครอบครัวท่ีพอ่แม่อ่านหนงัสือใหลู้กฟัง จาํนวน 
1,101 ครอบครัวเพื่อติดตามพฒันาการดา้นภาษาและติดตามผลทดสอบความสามารถดา้นภาษาของ
เด็กในวยั 1-3ปีพบว่า ครอบครัวท่ีอ่านหนงัสือให้ลูกฟังตั้งแต่ทารก เม่ือเด็กโตข้ึนจะสามารถเขา้ใจ
ภาษา คาํศพัท ์และมีพฒันาการดีกวา่เดก็ท่ีครอบครัวไม่ไดอ่้านหนงัสือใหฟั้ง และพบว่าผลการเรียน
ของเด็กนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับสภาพสถานะเศรษฐกิจของครอบครัว แต่ข้ึนอยู่กับความสนใจและ
ความถ่ีในการอ่านหนังสือมากกว่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าครอบครัวท่ีไม่ไดมี้ฐานะร่ํารวยก็สามารถ
สร้างลูกให้เก่งไดด้้วยการอ่านหนังสือ การส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการอ่าน เป็นการจดั
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กิจกรรมท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเดก็ เด็กจะไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษา
ท่ีมีความหมาย ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของเด็ก ซ่ึงจะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อเด็ก 
เด็กปฐมวยัควรเรียนรู้ภาษาจากกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก เช่น การ
เคล่ือนไหว การฟังและท่องคาํคลอ้งจอง การร้องเพลง การฟังนิทาน ฯลฯ การปลูกฝังใหเ้ด็กสนใจ
และรักการอ่าน  เ กิดจากการท่ี เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี เด็กสนใจในชีวิตประจําวัน  
การตอบสนองท่ีดีจากบุคคลอ่ืน การเสริมแรงจากผูใ้หญ่ ไม่ใช่การถูกบงัคบั ซ่ึงผูใ้หญ่มีหน้าท่ี
สาํคญัในการสนบัสนุนส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจจนสามารถอ่านได ้การส่งเสริมให้เด็ก
เกิดความสนใจในการอ่าน จึงเป็นส่ิงสาํคญั เพราะความสนใจเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหค้นเรา
มีความตั้งใจต่อการทาํกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคคลมีความ สามารถทาํกิจกรรมนั้นๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจึงเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญต่อการเข้าใจภาษา  ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้
ความหมายของคาํว่า “ภาษา” หมายถึง ถอ้ยคาํท่ีใชพ้ดูหรือเขียน เพ่ือส่ือความของชนกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542,  2546, น. 822) เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน เป็น
ตน้ ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารท่ีสาํคญัยิง่ต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษยทุ์กคน      
 การรู้ภาษาของเดก็เร่ิมตน้ตั้งแต่เกิดในครรภม์ารดา โดยเร่ิมจากเซลลส์มอง ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
เหมือนศูนยบ์ญัชาการ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สมองของมนุษยมี์การรับรู้ เรียนรู้ภาษาในการ
ส่ือสาร ท่ีทาํใหม้นุษยอ่์านออกเขียนไดม้าตั้งแต่กาํเนิด สมองส่วนหนา้สามารถรับรู้และเรียนรู้ภาษา
ไดโ้ดยธรรมชาติ มนุษยเ์ม่ืออยู่ใกลก้บัส่ิงแวดลอ้มใดก็จะส่ือภาษานั้น ดงันั้นภาษาคือการอยู่รอด
ของมนุษย ์(Language in life) ภาษามนุษยแ์ตกต่างกบัภาษาสัตว ์คือ ภาษามนุษยไ์ม่ไดเ้กิดจาก
สญัชาติญาณ   แต่เกิดจากการเลียนแบบ ดงันั้นการท่ีจะสอนคนหรือเดก็ใหรู้้หนงัสือ อ่านออก เขียน
ได ้จะตอ้งสอนในระบบนั้น ๆ ให้ถูกตอ้งและเหมาะสม ภาษาท่ีส่ือออกมาจะเป็นรูปแบบท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้หนา้ท่ีของสมอง     
 ประสบการณ์สาํคญัดา้นสติปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 ได้
ระบุประสบการณ์สาํคญัดา้นภาษาท่ีเด็กควรไดรั้บไดแ้ก่ การแสดงความรู้สึกดว้ยคาํพูด การพูดกบั
ผูอ่ื้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  หรือเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง การอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ  
เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  การฟังเร่ืองราวนิทาน  คาํคลอ้งจองคาํกลอน  การเขียน
ในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก เขียนภาพเขียนขีดเข่ีย เขียนคล้าย
ตวัอกัษร  เขียนเหมือนสัญลกัษณ์  เขียนช่ือตนเอง และ การอ่านในหลายรูปแบบผา่นประสบการณ์
ท่ีส่ือความหมายต่อเดก็  อ่านภาพหรือสญัลกัษณ์จากหนงัสือนิทานหรือ  เร่ืองราวท่ีสนใจ  
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้กล่าวถึงหลักพฒันาการและหลักการเรียนรู้โดย          
เฟรดริค วิสเฮม เฟรอเบล นกัการศึกษาชาวเยอรมนี ผูไ้ดรั้บการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการศึกษา
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ปฐมวยั  ไดเ้ปรียบเทียบการสอนเด็กเหมือนกบัการเพาะเมลด็พืช ท่ีผูป้ลูกตอ้งดูแลให้เมลด็นั้นงอก
งามข้ึนเป็นตน้ แตก ก่ิง กา้น ใบ และดอกผลท่ีสมบูรณ์ เช่นเดียวกบัการพฒันาเดก็ท่ีดีตอ้งสอดคลอ้ง
ผสมผสานกลมกลืนไปกบัธรรมชาติตามวยัของเด็ก เรียนรู้จากง่ายไปหายาก ตามความสนใจของ
เด็ก โดยครูตอ้งมีแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวยั พฒันาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก 
รวมถึงครูตอ้งประเมินพฒันาการของเด็กโดยการสังเกตจากการปฏิบติักิจรรมประจาํวนัตาราง
กิจกรรมประจาํวนัจึงมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเฟรอเบลเป็นผูพ้ฒันาตารางกิจกรรมประจาํวนั
ข้ึน เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาท่ีครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์ จิตใจ  
ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา แนวคิดดงักล่าวยงันาํมาใชใ้นการจดัการศึกษาปฐมวยัจนถึงปัจจุบนั
ส่ิงท่ีครูตอ้งคาํนึงถึงคือ การบูรณาการ ครูควรผสมผสานกิจกรรมต่างๆเขา้กบัการเรียนดว้ยการเล่น
อย่างมีความสุข และนั่นคือ หัวใจของการศึกษาปฐมวยั (กุลยา ตนัติผลาชีวะ,  2551)  เพียเจต ์
(Piajet) กล่าวว่า พฒันาการทางสติปัญญา ประกอบดว้ยกระบวนการสาํคญั คือการซึมซบั และดูด
ซึมประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) ระหว่าง
ประสบการณ์เดิม  และประสบการณ์ใหม่ จนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Wadsworth.  1996: 14-17) ดิวอ้ี (Dewey) และบรูเนอร์ (Bruner) กล่าวตรงกนัในประเด็นท่ีว่าเด็ก
เรียนรู้ไดดี้จากการคน้พบผ่านการปฏิบติักิจกรรมท่ีใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ดว้ยตนเอง (สุรางค ์
โคว้ตระกลู,  2548, น. 295) และไวก็อตสกี (Vygotsky,  2006) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัพฒันาการทาง
สติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการช่วยเหลือของครู (Scaffolding) ในการขยายขอบเขต
การเรียนรู้ (Zone of Proximal  Development) จึงสรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะภาษาของเด็กปฐมวยั ควรคาํนึงถึงหลักพฒันาการและหลักการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถตามวัยของ เด็ก  โดย เ ปิดโอกาสให้ เด็กได้มีปฏิสัมพัน ธ์กับ ส่ิงแวดล้อม  
เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ในการสร้างองคค์วามรู้ทางภาษาดว้ยตนเอง  
โดยมีครูเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวก และเนน้การเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 
5 ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือใหเ้ด็กไดค้น้พบภาษาอยา่งมีความหมาย ทั้งน้ีเพ่ือให้เด็กไดเ้รียนรู้
ภาษาครบทั้ง 5 องคป์ระกอบ เร่ิมตั้งแต่การเช่ือมโยงเสียงท่ีไดย้นิใหมี้ความหมาย เรียกว่าระบบเสียง 
(Phonology) การผสมกันของเสียงให้เ ป็นคําศัพท์ท่ี มีความหมาย  เ รียกว่า  ลักษณะคําพูด 
(Morphology) การนาํคาํมาเรียงต่อกนัเรียกว่า การสร้างประโยค (Syntax) การเขา้ใจคาํท่ีอยู่ใน
บริบท เรียกว่า ความหมาย (Semantics) และการเรียนรู้ภาษาอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ เรียกว่า 
การใชภ้าษา (Pragmatics) (Vukelich; Christie; & Enz, 2002, pp. 18-21) การจดัประสบการณ์การ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถภาษาดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
สามารถนาํมาใชเ้ป็นทกัษะพื้นฐานของการเรียนรู้วิชาการในทุกดา้นนั้น กระบวนการจดัการเรียน
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เรียนการสอน (learning process) เป็นทางเลือกหน่ึงของครูท่ีจะนาํมาใช้เป็นกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามลาํดบัขั้นตอนภายในชั้นเรียน (Driscoll, 1994, p. 333) โดยยึดหลกัผูเ้รียน
เป็นสําคญัและมีกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาท่ีเป็นไปตามหลกัพฒันาการและหลกัการเรียนรู้  
อยา่งไรก็ตาม ราศี ทองสวสัด์ิ (2541, น. 3-7) และวรนาท  รักสกุลไทย (2537, น. 170-175) ได้
กล่าวถึงปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาของเด็กปฐมวยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับรูปแบบการเรียนการสอนไวอ้ย่างสอดคล้องกันว่า ครูในสถานศึกษาปฐมวยัหลายแห่งนํา
รูปแบบการสอนแบบประถมศึกษามาใชก้บัเด็กปฐมวยั โดยไม่คาํนึงถึงศกัยภาพของเด็กว่าสามารถ
รับรู้และเขา้ใจหรือไม่ วิธีการท่ีใชคื้อการเรียนอ่านเขียนและใหเ้ด็กสะกดคาํ เด็กไดรั้บการฝึกทกัษะ
ทางภาษาดว้ยการคดัและเขียนแบบฝึกหดั ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีทาํใหเ้ด็กปฐมวยัขาดโอกาสใน
การพฒันาการเรียนรู้และการเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานทางภาษาอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยั 
ปัญหาดงักล่าวเกิดจากการขาดแคลนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะพื้นฐาน
ทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้ครูไดเ้ลือกใชต้ามความสนใจและเหมาะสม
กบับริบทของภาระงานท่ีรับผิดชอบ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาของเดก็ปฐมวยัข้ึนมา เพื่อแกปั้ญหาการนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ประถมศึกษามาใช้กับเด็กปฐมวัย  โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจะต้องเน้น
ประสบการณ์สําคญัทางภาษาท่ีเด็กควรไดรั้บมากกว่าสาระการเรียนรู้ และครอบคลุมทกัษะทาง
ภาษาครบทั้ง 4 ดา้น คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน่ืองจากทกัษะทางภาษาในทุกๆ
ดา้น ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัตามหลกัการจดัการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Sowers, 2002, p. 2)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการพฒันาภาษาตามแนวทาง Brain-based Learning ท่ีระบุไวว้่า 
กระบวนการพฒันาภาษา เนน้การพดูคุย การสนทนา การเล่าเร่ือง การเล่านิทาน การอ่านใหฟั้ง การ
ร้องเพลง การแสดงละคร การเขียน การอ่านเบ้ืองตน้ โดยบูรณาการเขา้กบักิจกรรมการเล่น และการ
บนัเทิงท่ีสนุกสนานน่าสนใจ โดยจุดมุ่งหมายของการพฒันาดา้นภาษาของเด็ก คือ ตอ้งการใหเ้ด็ก
คิดเป็น และส่ือสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นเคร่ืองมือในการส่ือ
ความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยใ์นทุกดา้น 
ตอ้งอาศยัการทาํงานของสมองทั้ง 2 ซีก แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน ควรใชส้มอง
ซีกขวา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของสมองทั้งหมด เช่น การใช้ทกัษะทางศิลปะ เพลง 
ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ช่วยพฒันาการเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน และวิธีการพฒันา
กระบวนการคิดของเดก็ไดดี้อีกวิธีหน่ึง  คือการสนทนา  และลิปแมน ศาสตราจารยท์างดา้นปรัชญา 
เช่ือว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะกระตุ้นให้เด็กสนทนาคือ การสอนผ่านนิทานซ่ึงจะช่วยให้เด็กสามารถ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั (นภเนตร ธรรมบวร, 2544, น. 8-14) สอดคลอ้งกบั
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คู่มือส่งเสริมไอคิวและอีคิวเด็กอาย ุ3-5 ปี สาํหรับครูอนุบาล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ท่ีไดร้ะบุว่า การพูดคุย เล่านิทาน และเสียงดนตรี จะช่วยให้สมองเด็กพฒันาดา้นภาษาอย่างเต็มท่ี 
โดยเฉพาะช่วง 7 ปีแรกของชีวิตท่ีการพฒันาทางภาษาจะนาํไปสู่การพฒันาทางสติปัญญาและสังคม   
นอกจากน้ีเด็กสามารถพฒันาทั้งสติปัญญา   และอารมณ์ไดจ้ากการเล่น ไดเ้รียนรู้ผ่านประสาท
สัมผสัทั้งห้า การเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน  
ศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวร่างกาย การเล่นเป็นกลุ่ม ให้เด็กไดมี้โอกาสจบัตอ้งส่ิงต่าง ๆ เรียนรู้
ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ (กรมสุขภาพจิต, 2548, น. 74-75)  สมองมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีวิเศษท่ีสุดท่ีธรรมชาติ
ให้มามากกว่าทรัพยส์มบติัใด ๆ ก็ตาม และประเทศชาติท่ีพฒันาก็เพราะสมองของคนในประเทศ
พฒันา  การปฏิรูปการเรียนรู้ผูเ้รียนสําคัญท่ีสุด ถือเป็นยุทธวิธีสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ  
สมบูรณ์ดว้ยลกัษณะ  ดี  เก่ง  และมีความสุข  อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการดาํเนิน
ชีวิตในโลกปัจจุบนัและโลกอนาคต  และปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง  ท่ีจะทาํให้เด็กใชส้มองในการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง  คือตวัครู  ครูมีบทบาทสาํคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้  ครูตอ้งทาํ
หน้าท่ีมากกว่าสอนคน  กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดท่ีดี  นําไปสู่การเรียนรู้ท่ีดี  คอย
ประสาน  อาํนวยการสนบัสนุน  และช้ีแนะ โดยเสนอประสบการณ์หลายๆ ดา้นเพื่อใหผู้เ้รียนไดคิ้ด   
จดักิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัพฒันาการและความถนัดในการเรียนรู้ของ
สมอง  ทั้งรูปแบบการดู  การฟัง  การสัมผสั  และการเคล่ือนไหว  และเสริมสร้างความสาํเร็จของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  ดงันั้นกระบวนการพฒันาทางสติปัญญามีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการใชส้มอง
ในการเรียนรู้อยา่งแยกกนัไม่ได ้ เด็กจึงควรไดรั้บการจดัประสบการณ์ ไดเ้รียนรู้โดยผา่นประสาท
สมัผสัทั้งหา้ เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั (Learning by doing) การเรียนรู้จะนาํไปสู่การมีความรู้ หาก
เดก็ไดรั้บการฝึกฝนใหล้งมือปฏิบติักระทาํซํ้าๆหรือเรียกวา่การฝึกทกัษะ (Skill)   
 ผูว้ิจยัในฐานะหัวหนา้ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นงานวิชาการ
ของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั และมีภารกิจงานในหนา้ท่ีครูประจาํชั้นเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปี
ท่ี 1โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนให้เด็กมีพฒันาการ
พร้อมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์ จิตใจ  ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา โดยเนน้การ
จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ ให้กบัเด็กปฐมวยัมาเป็นเวลา 30 ปี  ปัญหาท่ีพบจากการจดั
ประสบการณ์ทางภาษาให้กบัเด็ก คือ การท่ีเด็กไดรั้บการสอนอ่านแบบท่องจาํรูปพยญัชนะโดยใช้
ชุดคาํท่ีคุน้เคย  เช่น ก เอ๋ย ก ไก่  ข ไข่ ในเลา้ ข ขวด  ของเรา ค  ควาย เขา้นา ฯลฯ ซ่ึงเด็กไดเ้รียนรู้
จากส่ือท่ีครูและผูป้กครองนาํมาใชส้อนเด็กในการอ่านส่วนใหญ่เป็นหนังสือฝึกอ่านพยญัชนะท่ี
วางขายอยูต่ามร้านหนงัสือทัว่ไป เม่ือผูส้อนถามเด็กถึงพยญัชนะไทยเช่ือมโยงกบัคาํศพัทอ่ื์นๆ เช่น  
ก กุง้  ก กบ   ก กา  หรือ ข แขน  ข ขา  ข  ขา้ว ไดห้รือไม่ เด็กส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ได ้ก จะตอ้ง
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ออกเสียง ก ไก่เท่านั้น ข จะตอ้งออกเสียง ข ไข่เท่านั้น จะเป็นคาํอ่ืน ๆไม่ได ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
ปัญหาดงักล่าว และมีความเห็นว่า การท่องจาํพยญัชนะไทยเพื่อใหเ้ด็กจาํรูปและเสียงของพยญัชนะ
แต่ละตวันั้น เป็นพื้นฐานท่ีสําคญัและจาํเป็น ต่อการเรียนรู้ภาษาดา้นการอ่านก็จริงอยู่ แต่ควรจะ
สอนใหเ้ดก็ไดจ้าํแนกระหวา่งการอ่านภาพ และเสียงของรูปพยญัชนะ เช่นถา้สอนเด็กอ่าน ก ไก่ ครู
ควรช้ีภาพไก่ และบอกเด็กว่า น่ีคือภาพไก่ และช้ีท่ีพยญัชนะ ก แลว้บอกเด็กว่า น่ีคือ กอ ออกเสียง 
กอ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้การเช่ือมโยงเสียงพยญัชนะกบัคาํต่างๆ และเช่ือมโยงการออก
เสียงไปสู่การเรียนรู้คาํศพัทอ่ื์นๆท่ีออกเสียงพยญัชนะนาํหนา้ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัได ้ในการแกไ้ข
เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดเ้คยจดัทาํเกมการศึกษาจดัหมวดหมู่ภาพกบัคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะนาํหนา้ท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่ไม่ค่อยไดผ้ลนกั เน่ืองจากเด็กจะเบ่ือ ไม่ค่อยหยิบมาเล่น
ซํ้า เน่ืองจากเป็นรูปแบบเดิม ๆ ผูว้ิจยัจึงสร้างหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง ขนาด Big &  Small 
book เพื่อนาํมาช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ และเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ปิดโลกทศัน์การเรียนรู้
สู่การเช่ือมโยงเสียงพยญัชนะกบัคาํใหม่ๆ         
 จากความสําคัญดังกล่าว  ผู ้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning  ดว้ยมีความเช่ือว่า การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัต่อการ
เรียนรู้ในทุกดา้นทุกมิติของชีวิต ทั้งดา้นการเรียนรู้ดา้นวิชาการ  การส่ือสารในการอยู่ร่วมกนัของ
มนุษย ์ และปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ คือการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึงความแตกต่างทั้งดา้นพ้ืนฐานสมองและ
ความสนใจของเดก็ทุกคนใหเ้กิดการเรียนรู้จนนาํไปสู่การอ่านออก เขียนไดเ้หมาะสมกบัพฒันาการ
และความสามารถในแต่ละช่วงวยั จึงตอ้งใชส่ื้อ กิจกรรม การจดัสภาพแวดลอ้ม และการออกแบบ
กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง (Brain-based  learning) 
ของเด็กปฐมวยัอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดใ้ห้นาํแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของสมอง (Brain-based Learning) มาพลิกโฉมโรงเรียนสู่นโยบายเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งอ่าน
ออกเขียนไดภ้ายใน 1 ปี ผูว้ิจยัในฐานะหวัหนา้ศูนยเ์ดก็ปฐมวยัตอ้งศึกษาแนวทางดงักล่าวเพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กปฐมวยัให้มีความสามารถดา้นการอ่านท่ีหลากหลายและมีความพร้อมท่ีจะเรียนใน
ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน จึงพฒันาส่ือให้มีความหลากหลายและน่าสนใจตลอดจนสามารถนาํมาใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัไดดี้ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดท้าํศึกษาการพฒันาหนงัสือ
ภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning  โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
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1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1. เพ่ือพฒันาหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small Book เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning     
 2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  
learning  ก่อนและหลงัการใช ้หนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง  Big  & Small  book 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  
Small book เพือ่ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยั ตามแนวทาง  Brain-based  
learning  
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small book เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain- based  learning  ในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดของเขตของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
1.3.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. เดก็ปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จาํนวน  235  คน  

2. ครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1  จาํนวน 139  คน   
1.3.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยั  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จาํนวน 40 คน ประกอบดว้ย ครูปฐมวยัในโรงเรียนขนาด
เลก็ จาํนวน 20 คน โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 12 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 8 คน ท่ีไดจ้าก
การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง Brain- based  learning 

ขั้นตอนท่ี 3  การทดลอง และศึกษาผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain- based  learning  โดยใชห้นงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small book กลุ่ม
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ตวัอยา่งไดแ้ก่ เดก็ปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling)  1 หอ้งเรียน จาํนวน 28 คน 

ขั้นตอนท่ี 4  ศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการนําหนังสือภาพประกอบคาํ
คลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง 
Brain- based  learning กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง นาํหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  
Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  
learning ไปทดลองใช ้จาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย ครูปฐมวยัในโรงเรียนขนาดเลก็ จาํนวน 5 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน3คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 2 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้น
ภูมิ  (Stratified random sampling) จากกลุ่มตวัอยา่งเดิมในการศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครู
ปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยั  
 
1.4  สมมติฐานการวจัิย 
 1. ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัหลงัการใชห้นงัสือภาพประกอบคาํคลอ้ง
จอง Big  & Small  book  ตามแนวทาง Brain-based learning สูงข้ึน  
  2. ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อหนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big &  Small book  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง Brain- based  learning 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1 . ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย หมายถึง การแสดงพฤติกรรมความสามารถ
ดา้นการอ่าน วดัไดจ้ากแบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ย 
 1) การอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ หมายถึง เด็กสามารถการอ่านออกเสียงและสามารถ
เลือกจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะไทย ก-ฮ ไดถู้กตอ้ง 
 2)  การอ่านภาพกับคําที่ออกเสียงพยัญชนะนําหน้าคําที่เป็นเสียงเดียวกัน หมายถึง 
เดก็สามารถอ่านออกเสียงโดยการอ่านภาพ อ่านสัญลกัษณ์  อ่านคาํง่าย ๆ ได ้และสามารถเลือกภาพ
กบัคาํท่ีมีเสียงพยญัชนะนาํหนา้คาํท่ีเป็นเสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง  
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 2 . เด็กปฐมวัย หมายถึง นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1  อายุ 4-5 ปี ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 
 3. กระบวนการ AEAE 4 Step หมายถึง การออกแบบกระบวนการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางสติปัญญา แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
สมอง (Brain-based learning) และแนวทางการสอนภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัสมอง (Brain-based 
learning) โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
 1)  A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ กิจกรรมท่ีใช ้ เพลง,  เกม/การเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง, การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง / คาํถามอะไรเอ่ย 
 2)  E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์ กิจกรรมท่ีใช ้  การอ่านหนงัสือภาพประกอบ
คาํคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริมการอ่านภาพและคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยนาํหนา้คาํท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 
ขนาด Big book เสียง ก ข ค ง จ  รวมจาํนวน 5 เล่ม  
 3)  A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ กิจกรรมท่ีใช ้เด็กไดท้าํกิจกรรม
หนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง การอ่านภาพและคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 
ขนาด Small book เสียง ก ข ค ง จ รวมจาํนวน 5 เล่ม  การเล่นเกมการศึกษาจบัคู่ภาพกบัสัญลกัษณ์ 
เกมจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะไทย จบัคู่ภาพกบัคาํ จบัคู่ภาพกบัคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะนาํหนา้คาํท่ีเป็น
เสียงเดียวกนั  การทาํใบงานกิจกรรมฝึกทกัษะ 
 4)  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน  
กิจกรรมท่ีใช ้เป็นแบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยั  ประกอบดว้ย 
 4.1) แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน พยญัชนะไทย ก - ฮ จาํนวน 1 ฉบบั 
 4.2) แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะ
นาํหนา้คาํท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ก ข ค ง จ  รวมจาํนวน 5 ฉบบั 
 4. หนังสือภาพประกอบคําคล้องจอง Big & Small  book  หมายถึง หนงัสือภาพ 

ประกอบคาํคลอ้งจองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม

แนวทาง  Brain-based learning  โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ การสอนแบบ

สมดุลภาษา การสอนตามหลกั Brain-based learning และแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างหนังสือ

ภาพประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small book ซ่ึงนาํมาใชใ้นการออกแบบขนาด และสีสันของภาพ 

ขนาดตวัอกัษร  และคาํคลอ้งจองของภาพ ประกอบดว้ย 
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 2.1) หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว 
เท่ากบั 28 x 36 เซนติเมตร จาํนวน 1 เล่ม    
  2.2)  หนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพ
และคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยนาํหนา้คาํท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว 
เท่ากบั 28 x 36 เซนติเมตร รวมจาํนวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย 
   เล่มท่ี 1  เสียง  ก 
   เล่มท่ี 2  เสียง  ข 
   เล่มท่ี 3  เสียง  ค 
   เล่มท่ี 4  เสียง  ง 
   เล่มท่ี 5  เสียง  จ 
 2.3)  หนงัสือ Small book  หมายถึง หนงัสือภาพประกอบคาํคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านภาพและคาํท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยนําหน้าคาํท่ีเป็นเสียงเดียวกัน  
มีขนาดกวา้ง x ยาว เท่ากบั 10 x 15 เซนติเมตร มีลกัษณะเป็นใบงานขนาดกระดาษ A4 สีขาวดาํ ท่ีมี
ภาพและคาํสอดคลอ้งกบัหนงัสือ Big book ในแต่ละชุด นาํไปใหเ้ด็กลงมือปฏิบติัโดยบูรณาการใช้
ในกิจกรรมสร้างสรรค ์และเสริมประสบการณ์ โดยเร่ิมจากการขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 - ใหเ้ดก็ระบายสีภาพตามความคิดและจินตนาการของตนเอง  
 -  เม่ือระบายสีสาํเร็จแลว้ จากนั้นใชก้รรไกรตดัตามรอยเสน้ท่ีกาํหนด 
 -  เม่ือตดัออกแลว้ จะไดก้ระดาษแบ่งเป็น 4 ส่วน  
 -  จากนั้นนาํกระดาษท่ีตดัออกทั้ง 4 ส่วน มาเรียงลาํดบัเน้ือหาให้เหมือนกบั
หนงัสือ Big book  แลว้นาํมาเขา้เล่ม จะไดห้นงัสือ Small book เป็นผลงานการผลิตหนงัสือเล่มเลก็
ของเด็กสําหรับอ่านกบัครู อ่านกบัเพื่อนหรืออ่านดว้ยตนเองได ้เพื่อให้เด็กนาํไปใช้ฝึกอ่านซํ้ าๆ
ต่อไป 
 หนงัสือ Small book  มีจาํนวน 5  เล่มประกอบดว้ย 
 เล่มท่ี 1  เสียง  ก 
 เล่มท่ี 2  เสียง  ข 
 เล่มท่ี 3  เสียง  ค 
 เล่มท่ี 4  เสียง  ง 
 เล่มท่ี 5  เสียง  จ 
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1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ไดน้วตักรรมเป็นหนงัสือประกอบคาํคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อใหค้รูใชเ้ป็น

แนวทางการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านโดยของเด็กปฐมวยัท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
กบัพฒันาการสมองของเดก็ปฐมวยัไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. เดก็ปฐมวยัไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านผา่นส่ือท่ีหลากหลายและกระบวน การ
ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการสมองของเดก็ปฐมวยั 

3. สามารถนาํไปเผยแพร่ให้ครูสอนระดบัปฐมวยัผูป้กครองและผูส้นใจไดเ้กิดแนวคิด
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การพฒันาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain -based Learning ผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  
 2.2  แนวคิดพื้นฐานดา้นสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
 2.3  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 2.5  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ตาม แนวทาง Brain - based  
Learning 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book   
 2.7  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
 2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศักราช  2546  
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  ส าหรับเด็กอายุ  3 – 5 ปี เป็นการจดั
การศึกษาในลกัษณะของการอบรม เล้ียงดู และให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยหลกัสูตรได้
ระบุจุดหมายการพฒันาเด็กปฐมวยั แนวทางการจดัประสบการณ์  หลักการจัดประสบการณ์  
ประสบการณ์ส าคญัพฒันาการดา้นสติปัญญา และการประเมินพฒันาการ ของเด็กปฐมวยัไว ้ดงัน้ี 
 2.1.1  จุดหมายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล  จึงก าหนดจุดหมาย ซ่ึง
ถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไวด้งัน้ี  

1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี 
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2) กล้ามเ น้ือใหญ่และกล้ามเ น้ือเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
และประสานสัมพนัธ์กนั 

3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
5) ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงั

กาย 
6) ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7) รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย 
8) ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9) ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10) มีความสามารถในการคิด และการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
11) มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์
12) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 2.1.2  หลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยั 

 การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ  3 – 5  ปี  จะไม่จดัเป็นรายวิชา  แต่จดัใน

รูปแบบของกิจกรรมการบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรง  เกิดความรู้ 

ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ งเกิดการพัฒนาทั้ งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม 

และสติปัญญา โดยมีหลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์  ดงัน้ี 

2.1.2.1  หลกัการจดัประสบการณ์ 
1. จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองค์รวม

อยา่งต่อเน่ือง 
2. เน้นเด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่
3. จดัให้เด็กไดรั้บพฒันาการโดยให้ความส าคญัทั้งกบักระบวนการและ

ผลผลิต 
4. จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และเป็น

ส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์ 
5. ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
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2.1.2.2  แนวทางการจดัประสบการณ์ 
1. จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการ คือเหมาะกบัอาย ุ

วฒิุภาวะ และระดบัพฒันาการ  เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ 
2. จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ี  คือ 

เด็กได ้ ลงมือกระท า  เรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง  5  ไดเ้คล่ือนไหว  ส ารวจ  เล่น  สังเกต สืบคน้ 
ทดลอง และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

3. จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระ
การเรียนรู้ 

4. จดัประสบการณ์ให้เด็กไดไ้ดริ้เร่ิม คิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท า
และน าเสนอความคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 

5. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กับเด็กอ่ืน กับผูใ้หญ่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  มีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรม
แบบร่วมมือในลกัษณะต่าง ๆ กนั 

6. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและอยูใ่นวถีิชีวติของเด็ก 

7. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี และทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวนั ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

8. จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ และแผนท่ี
เกิดข้ึนในสภาพจริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

9. ให้ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งการ
วางแผน การสนบัสนุนส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 

10. จดัท าสารนิทศัน์ ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ และการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรอง และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก และการ
วจิยัในชั้นเรียน 
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 2.1.3  พฒันาการคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ4 – 5 ปี ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546  มีดงัน้ี 
 

ตารางที ่2.1  พฒันาการคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ 4 – 5 ปี 

 
พฒันาการ เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5 ปี 

ด้านร่างกาย 

 
- กระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ีได ้

- รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสอง 

- เดินข้ึนลงบนัไดสลบัเทา้ได ้

- เขียนรูปสีเหล่ียมตามแบบได ้

- ตดักระดาษเป็นเสน้ตรงได ้

- กระฉบัการเฉยไม่ชอบอยูเ่ฉย 

 

- กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองได ้

- รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนไดด้ว้ย
มือทั้งสอง 

- เดินข้ึนลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

- เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได ้

- ตดักระดาษตามแนวเสน้โคง้ท่ีก าหนด 

- ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุม  
ผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 

- ยดืตวั  คล่องแคล่ว 
ด้านอารมณ์จติใจ - แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับาง

สถานการณ์ 

- เร่ิมรู้จกัช่ืนชมความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผูอ่ื้น 

- ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ 

- ตอ้งการใหมี้คนฟังคนสนใจ 

- แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

- ช่ืนชมความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

- ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง 

 
พฒันาการ เดก็อายุ 4 ปี เดก็อายุ 5 ปี 

ด้านสังคม - แต่งตวัไดด้ว้ยตนเอง ไปหอ้งสว้มไดเ้อง 

- เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รอคอยตามล าดบั 
ก่อน – หลงั 

- แบ่งของใหค้นอ่ืนเก็บขอบเล่นเขา้ท่ีได ้

- ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 

- เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

- พบผูใ้หญ่  รู้จกัไหว ้ ท าความเคารพ 

- รู้จกัขอบคุณ  เม่ือรับของจากผูใ้หญ่ 

- รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

 
พฒันาการ เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5 ปี 

ด้านสตปัิญญา - จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง
หา้ได ้

- บอกช่ือและนามสกลุของตนเองได ้

- พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากได้
รับค าช้ีแนะ 

- สนทนาโตต้อบ / เล่าเร่ืองเป็นประโยค
อยา่งต่อเน่ือง 

- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมี
รายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

- รู้จกัใชค้  าถาม “ท าไม” 

- บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส 
รูปร่าง  จ าแนกและจดัหมวดหมู่ส่ิงของ
ได ้

- บอกช่ือ  นามสกลุ  และอายขุองตนเอง
ได ้

- พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง
สนทนาโตต้อบ / เล่าเป็นเร่ืองราวได้
สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง
โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนและแปลก
ใหม่ 

- รู้จกัใชค้  าถาม “ท าไม”   “อยา่งไร” 

- เร่ิมเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

- นบัส่ิงต่าง ๆ จ านวนมากกวา่  10  ได ้

 
 2.1.4  ประสบการณ์ส าคญัพฒันาการดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่ 

2.1.4.1  การคิด ประกอบดว้ย 
1) การรู้จกัส่ิงต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และดมกล่ิน 
2) การเลียนแบบการกระท าและเสียงต่าง ๆ  
3) การเช่ือมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กบัส่ิงของหรือสถานท่ี

จริง 
4) การรับรู้และแสดงความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ ของเล่น และผลงาน 
5) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นส่ือวสัดุต่าง ๆ  

2.1.4.2  การใชภ้าษา ประกอบดว้ย 

1) การอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  
2) การฟังเร่ืองราว นิทาน ค าคลอ้งจอง ค ากลอน 
3) การเขียนในหลายรูปแบบ  ผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก

เขียนภาพเขียนเหมือนสัญลกัษณ์ 
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4) การอ่านในหลายรูปแบบ  ผ่านประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก 
อ่านภาพ หรือสัญลกัษณ์จากหนงัสือนิทาน / เร่ืองราวท่ีสนใจ 

2.1.4.3  การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ ประกอบดว้ย 
1) การส ารวจและอธิบายความเหมือน ความต่าง ของส่ิงต่าง ๆ  
2) การจบัคู่ การจ าแนก และการจดักลุ่ม 
3) การเรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆ  

2.1.4.4  จ านวน ประกอบดว้ย 
1) การเปรียบเทียบจ านวนมากกวา่ นอ้ยกวา่ เท่ากนั 
2) การนบัส่ิงต่าง ๆ  
3) การจบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง 
4) การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 

2.1.4.5  มิติสัมพนัธ์  (พื้นท่ี / ระยะ) ประกอบดว้ย 
1) การต่อเขา้ดว้ยกนั  การแยกออก  การบรรจุ  และ  การเทออก 
2) การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่าง ๆ กนั 
3) การอธิบายในเร่ืองต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 
4) การอธิบายในเร่ืองทิศทางการเคล่ือนท่ีของคนและส่ิงต่าง ๆ  
5) การส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์ดว้ยภาพวาด  ภาพถ่าย  และรูปภาพ 

2.1.4.6  เวลา  ประกอบดว้ย 
1) การเร่ิมตน้และการหยดุการกระท าโดยสัญญาณ 
2) การเปรียบเทียบเวลา  เช่น  ตอนเชา้  ตอนเยน็  เม่ือวานน้ี  พรุ่งน้ี  ฯลฯ 
3) การเรียงล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  
4) การสังเกตความเปล่ียนแปลงของฤดู 

จากการศึกษาหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ในประเด็นท่ีส าคญัของหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  สรุปได้ว่าการจดัการศึกษาปฐมวยั มีลักษณะเน้นการอบรม เล้ียงดู  

และใหก้ารศึกษาท่ีจะให ้เด็กไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการโดยองคร์วมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  

อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ใหมี้ความเหมาะสมตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล 

โดยค านึงถึงพฒันาการตามวยัของเด็ก และต้องออกแบบการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง  

กบัลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  คือ  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบติั โดยใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า 

ใน สังเกต ส ารวจ การเล่น สืบคน้  ทดลอง ไดเ้คล่ือนไหว และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เพื่อน าไปสู่ 
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การรับรู้ เรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยจดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้  

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ส าคญัท่ีครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน ของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546  ควรจดัการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

เกิดความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนจดัให้มีการประเมินผลพฒันาทั้ง  4  ดา้น อย่าง

ต่อเน่ือง  ด้วยเคร่ืองมือ วิธีการตลอดจนการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  เพื่อพฒันาให้เด็ก 

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 
2.2  แนวคิดพืน้ฐานด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

2.2.1  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท ์(Piaget’s Theory of Intellectual Development) 
Piaget (1969 อา้งถึงใน สิริอร วิชชาวุธ, 2554, น.112)  มีความเช่ือว่า ขณะท่ีเด็ก

เจริญเติบโตเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองและมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เด็กจะกระตือรือร้นท่ีจะสัมพนัธ์กบัโลกภายนอกและไดค้วามรู้จากการกระท า
ของตน ซ่ึงความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้น้ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิดจึงเรียกแนวคิดอีกช่ือหน่ึงว่า 
Genetic Epistemology โดยองค์ประกอบท่ีมีส่วนเสริมสร้างพฒันาการทางสติปัญญามี 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2554, น. 49-50) 

1. วุฒิภาวะ เป็นสภาพร่างกายท่ีมีความพร้อมต่อการพฒันาการทางสติปัญญาดงันั้น 
ครูผูส้อนควรจดัประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียน 

2. ประสบการณ์ ทุกคร้ังท่ีมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มก็จะเกิดประสบการณ์ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ประสบการณ์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ีเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตร์ซ่ึงมีความส าคญัในการ
แกปั้ญหาต่างๆ โดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร์ 

3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลรอบขา้งถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก 
โดยผา่นกระบวนการดูดซึมประสบการณ์และกระบวนการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 

4. กระบวนการพฒันาความสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  (self-
regulation) ซ่ึงอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล เพื่อท่ีจะปรับความสมดุลของพฒันาการเชาวน์ปัญญาให้
สูงข้ึนต่อไปยงัอีกขั้นหน่ึงซ่ึงสูงกว่า โดยใช้กระบวนการดูดซึมประสบการณ์และการปรับ
โครงสร้าง 
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พฒันาการทางสติปัญญาแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี 
1. ขั้นการใชป้ระสาทสัมผสั (Sensorimotor Stage) ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี 

เด็กเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกโดยเร่ิมจากการตอบรับผล (rely) สะทอ้น (reflex) และปรับตวัเด็ก
ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มตวั พฤติกรรมของเด็กวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการสัมผสัเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น การเคล่ือนไหว การมอง การดูด ในวยัน้ีเด็กแสดงให้เห็นวา่มีสติปัญญาดว้ยการกระท า เด็ก
สามารถแก้ปัญหาไดแ้มจ้ะไม่สามารถอธิบายดว้ยค าพูด เด็กจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพฒันาการดา้นสติปัญญา และความคิดในขั้น
น้ี เด็กจะมีความคิดความเขา้ใจของกา้วหน้าอยา่งรวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่าง
กลา้มเน้ือและสายตาเด็กในวยัน้ีมกัจะท าอะไรซ ้ าๆ บ่อยๆ เป็นการเลียนแบบ เม่ือส้ินสุดระยะน้ีเด็ก
จะมีการแสดง ออกของพฤติกรรมอยา่งมีจุดหมายและสามารถแกปั้ญหาโดยการเปล่ียนวธีิการต่างๆ 
เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตอ้งการ แต่การคิดของเด็กวยัน้ีส่วนใหญ่ยงัคงอยู่เฉพาะส่ิงท่ีสามารถสัมผสัได้
เท่านั้น 

2. ขั้นความคิดก่อนปฏิบติัการ (Pre-operation Stage) เร่ิมตน้ตั้งแต่อายุ 2-7 ปี เด็กยงัไม่
สามารถสร้างมโนมติท่ีเป็นนามธรรมได้  ย ังต้องอาศัยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมในการเรียนรู้ 
และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวั แต่เร่ิมรู้จกัคิดมากข้ึน การเรียนรู้จากประสาทสัมผสั
และการเคล่ือนไหวจะค่อยๆ ลดลง เป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้ภาษาพูด เข้าใจท่าทางท่ีใช้ส่ือสาร
ความหมายการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ดียิ่ง ข้ึน  ในขั้นน้ีเด็กจะเร่ิมใช้สัญลักษณ์แทนส่ิงของ  
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ขั้นยอ่ย คือ 

2.1) ขั้นก่อนความคิดรวบยอด (Preconception  Thought) เป็นขั้นพฒันาการของเด็ก
อายุ 2-4 ปี เด็กในวยัน้ีมีความคิดรวบยอด (Concept) ในเร่ืองต่างๆ แลว้เพียงแต่ยงัไม่สมบูรณ์หรือ
มากกวา่มาเป็นเหตุเป็นผลเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั แต่เด็กยงัคงยึดตนเองเป็นศูนยก์ลางความคิดเด็ก
สามารถใชภ้าษาและเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ความคิดความเขา้ใจของ
เด็กในวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

2.2) ขั้นการคิดแบบสหชัญาณ (Intuitive Thought) เป็นขั้นพฒันาการของเด็กอายุ 4-
7 ปี ในขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัดีข้ึนรู้จกัแยกประเภทของช้ินส่วน
วตัถุ เร่ิมเขา้ใจความหมายของจ านวนเลข เร่ิมมีพฒันาการเก่ียวกบัการอนุรักษ์แต่ไม่ชดัเจนนัก
สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่คิดเตรียมการล่วงหนา้ไวก่้อน รู้จกัใชค้วามรู้ในส่ิงหน่ึงไปอธิบายหรือ
แกปั้ญหาอีกส่ิงหน่ึงและสามารถใชเ้หตุผลทัว่ๆ ไปมาสรุปแกปั้ญหา การคิดของเด็กมีเหตุผลข้ึนแต่
การคิดออกมาในส่ิงท่ีเขารับรู้หรือสัมผสัจากภายนอก พฒันาการแต่ละขั้นจะพฒันา การคิดของเด็ก
ให้กา้วเขา้สู่พฒันาการท่ีซับซ้อนข้ึน โดย อาศยักระบวนการต่างๆ ประกอบด้วย การซึมซับ
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ประสบการณ์ (Assimilation) การปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) และ การท าให้สมดุล 
(Equilibration) พฒันาการทางสติปัญญาเป็นผลเน่ืองมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยเด็กจะพยายามปรับตวัโดยใช้กระบวนการซึมซับ (Assimilation) ความรู้หรือ
ความคิดใหม่ไปเช่ือมโยงกบัความรู้หรือความคิดเดิม ซ่ึงหากไม่สามารถเช่ือมโยงกนัไดเ้ด็กจะเกิด
ภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) และเด็กจะพยายามใช้กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง 
(Accommodation) ในการปรับความรู้หรือความคิดใหม่กับความรู้หรือความคิดเดิมให้เข้ากัน
กลายเป็นภาวะสมดุล (Equilibration) เกิดเป็นโครงสร้างทางสติปัญญาใหม่ (Schemata) ของเด็กข้ึน 
ซ่ึงในกระบวนการน้ีจะพฒันาไปตามวยัของเด็ก โดยประสบการณ์ส าคญัท่ีเด็กควรได้รับการ
ส่งเสริมมีดงัน้ี 

1. ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) เด็กเร่ิมรับรู้ในความแตกต่างของส่ิงของท่ี
มองเห็น 

2. ขั้นรู้ส่ิงตรงกนัขา้ม (Opposition) ขั้นน้ีเด็กรู้วา่ของต่างๆ มีลกัษณะตรงกนัขา้มเป็น 2 
ดา้น เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่ 

3. ขั้นรู้หลายระดบั (Discrete Degree) เด็กเร่ิมรู้จกัคิดส่ิงท่ีเก่ียวกบัลกัษณะท่ีอยู่ตรง
กลางระหวา่งปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง นอ้ย 

4. ขั้นความเปล่ียนแปลงต่อเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของตน้ไม ้

5. ขั้นรู้ผลของการกระท า (Function) ในขั้นน้ีเด็กจะเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ ของการ
เปล่ียนแปลง 

6. ขั้นการทดแทนอยา่งลงตวั (Exact Compensation) เด็กจะรู้วา่การกระท าให้ของส่ิง
หน่ึงเปล่ียนแปลงยอ่มมีผลต่ออีกส่ิงหน่ึงอยา่งทดัเทียมกนั 

จากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget) สรุปไดว้า่ พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวยัเกิด
จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัดว้ยกระบวนการซึมซบัประสบการณ์ การเรียนรู้ผา่น
ประสาทสัมผสัทั้งห้า จนน าไปสู่การปรับโครงสร้างและการสร้างสมดุลทางสติปัญญา โดยความรู้
หรือประสบการณ์เดิมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมให้เด็กแสวงหาและใชค้วามรู้เก่ียวกบัโลกรอบตวั
จนพฒันาเป็นความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ผา่นการลงมือกระท าดว้ยตนเอง 

2.2.2  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์  (Bruner’s Theory of Intellectual 
Development) 

บรูเนอร์ (Bruner) มีความเ ช่ือว่า  เ ด็ก เ ลือกท่ีจะรับรู้ในส่ิง ท่ีตนเองสนใจ  
โดยการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการท่ีเด็กมีการคน้หาและคน้พบส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง (Discovery 
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Learning) และเด็กสามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆ ได ้เพียงแต่ตอ้งไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
และเป็นไปตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน (Bruner, 1999 อา้งถึงใน สิริอร วิชชาวุธ, 2554, น. 
152-154) 

บรูเนอร์ (Bruner) ไดจ้ดัล าดบัพฒันาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษยอ์อกเป็น 3 
ขั้น คือ 

1. ขั้นแสดงออกดว้ยการกระท า (Enactive Stage) เป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผสั การดูตวัอยา่งและท าตาม เรียนรู้จากการกระท า 

2. ขั้นสร้างภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงมากข้ึนเด็กจะเกิด
ความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่อาจมีจินตนาการบา้งแต่ยงัไม่สามารถคิดไดลึ้กซ้ึงมากนกั 

3. ขั้นใช้สัญลกัษณ์ (Symbolic Stage) เป็นพฒันาการขั้นสูงสุดในขั้นน้ีเด็กจะเขา้ใจ
ความสัมพันธ์ของส่ิงของสามารถเกิดความคิดรวบยอดในส่ิงต่างๆ ท่ีซับซ้อนได้มากข้ึน 
การสร้างความรู้ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการเห็นและการสัมผสั 

ดงันั้นส่ิงท่ีเด็กเห็นและสัมผสัจึงจ าเป็น ตอ้งเป็นของจริง รวมทั้งเด็กสามารถใชภ้าษาใน
การส่ือสารและเขา้ใจความสัญลกัษณ์ (Driscoll; & Nagel, 2002, น. 92; พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ 
2556, น. 49) เด็กวยัน้ีจึงสามารถท่ีจะเข้าใจความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์บางอย่างได้ ถ้าขอ้มูลเหล่าน้ีถูกส่งเขา้ไปในสมองและสมองได้
จัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  (Organization) เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา (พงษ์พันธ์  
พงษโ์สภา, 2544, น. 608) นอกจากน้ี บรูเนอร์ (Bruner) เช่ือวา่ถา้ครูเขา้ใจพฒันาการทางสติปัญญา
ของเด็กและจัดสภาพส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ตามขั้นพฒันาการทาง
สติปัญญาและความถนัดของตน หรือใช้วิธีการท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัวยัเด็กจะสามารถเรียนรู้ได ้ครูสามารถสอนวิชาต่างๆ ให้เด็กเขา้ใจไดทุ้ก
วยัถา้ใชว้ธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ขอ้ส าคญัครูจะตอ้งให้เด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติัหรือเป็น
ผูแ้กปั้ญหาเอง (สุรางค ์โควต้ระกลู, 2554, น.  215) 

จากการศึกษาทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) สรุปไดว้า่พฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก
สามารถแบ่งไดเ้ป็นล าดบัขั้นโดยการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการเห็นและการสัมผสั 
การดูตัวอย่างและท าตาม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึง
ประสบการณ์เดิมของจะมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเช่ือว่าวุฒิภาวะอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้างความรู้ใหม่ ต้องมีองค์ประกอบอ่ืนเก่ียวข้อง เช่น การพฒันา
ทางดา้นภาษา ความสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารและเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ โดยท่ีเด็ก
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สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับพฒันาการ 
และเป็นไปตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน 

2.2.3  ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้ของกานเย ่
โรเบิร์ต กานเย่  (Robert  Gagne)  เป็นนกัปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา 

(1916-2002)   ไดเ้สนอแนวความคิดทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้ (Condition  of  Learning) ทฤษฎีของ
กานเยมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ซ่ึงอธิบายการเกิดการเรียนรู้และ 2) ทฤษฎีการจดั 
การเรียนการสอนซ่ึงเป็นการประยุกต์ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเยอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์การเรียนรู้วา่มีองคป์ระกอบส าคญั 
3 ส่วนไดแ้ก่  

1. ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้านต่างๆ ของมนุษย์ คือพฤติกรรมท่ีเป็น
ความสามารถหรือคุณสมบติัท่ีพฒันาข้ึนอนัเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนมี 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1.1 ทกัษะทางปัญญา (intellectual skills) หมายถึงความสามารถของผูเ้รียนในการใช้
สัญลกัษณ์ทั้งในด้านการตีความและการใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ ทกัษะทางปัญญาครอบคลุมความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์และไวยากรณ์การใชภ้าษาทกัษะ
ทางปัญญาประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 4 ระดบัแต่ละระดบัเป็นพื้นฐานของกนัและกนัตามล าดบัโดย
ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของแบบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (forms of basic learning) อนัไดแ้ก่การ
เช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองและการต่อเน่ืองการเรียนรู้ต่างๆ เป็นลูกโซ่(association and 
chaining) ทกัษะยอ่ยแต่ละระดบัไดแ้ก่ 

1.1.1 การจ าแนกแยกแยะ (discriminations) หมายถึงความสามารถในการ
แยกแยะคุณสมบติัทางกายภาพของวตัถุต่างๆ ท่ีรับรู้เขา้มาวา่เหมือนหรือไม่เหมือนกนั 

1.1.2 การสร้างความคิดรวบยอด (concepts) หมายถึงความสามารถในการจดั
กลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆ โดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุหรือส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีท าให้
กลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆ เหล่านั้นต่างจากกลุ่มวตัถุหรือส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดับย่อยคือ 1) 
ความคิดรวบยอดระดบัรูปธรรม (concrete concepts) และ 2) ความคิดรวบยอดระดบันามธรรมท่ี
ก าหนดข้ึนในสังคมหรือวฒันธรรมต่างๆ (defined concepts) 

1.1.3 การสร้างกฎ (rules) หมายถึงความสามารถในการน าความคิดรวบยอด
ต่างๆ มารวมเป็นกลุ่มตั้งเป็นกฎเกณฑ์ข้ึนเพื่อให้สามารถสรุปอา้งอิงและตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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1.1.4 การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง (procedures of higher orderrules)  
หมายถึงความสามารถในการน ากฎหลายๆ ขอ้ท่ีสัมพนัธ์กนัมาประมวลเขา้ดว้ยกนัซ่ึงน าไปสู่ความรู้
ความเขา้ใจท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

1.2 กลวิธีในการเรียนรู้ (cognitive strategies) หมายถึงกระบวนการท่ีมนุษยใ์ชใ้น
การช่วยให้ตนได้รับขอ้มูลและจดักระท ากบัขอ้มูลจนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีตนตอ้งการซ่ึงนกัการ
ศึกษาส าคญัๆ ในปัจจุบนัใหค้วามส าคญัมากซ่ึงประกอบดว้ย 

1.2.1 กลวธีิเก่ียวกบัการใส่ใจ (attending) 
1.2.2 กลวธีิเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจความคิดรวบยอด (encoding) 
1.2.3 กลวธีิเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความทรงจ า (retrieval) 
1.2.4 กลวธีิเก่ียวกบัการแกปั้ญหา (problem solving) 
1.2.5 กลวธีิเก่ียวกบัการคิด (thinking) 

1.3 ภาษาค าพดู (verbal information) 
1.3.1 ค  าพดูท่ีเป็นช่ือของส่ิงต่างๆ (names or labels) 
1.3.2 ค  าพดูท่ีเป็นขอ้ความ/ขอ้เทจ็จริง (facts) 
1.3.3 ค  าพูดท่ีเรียบเรียงอย่างมีความหมาย (meaningfully organized verbal 

knowledge) 
1.4 ทกัษะการเคล่ือนไหว (motor skills) 
1.5 เจตคติ (attitudes) 

2. กระบวนการเรียนรู้และจดจ าอนัเป็นผลจากการจดักระท ากบัขอ้มูลในสมองในการ
อธิบายเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษยน์ั้นกานเยได้อาศยัรูปแบบการจดักระท า
ขอ้มูลของสมองเป็นพื้นฐาน จากนั้นจึงไดอ้ธิบายกระบวนการโดยสัมพนัธ์กบัโครงสร้างแต่ละส่วน
ในรูปแบบดงัน้ี 

2.1 การจดักระท าขอ้มูลในสมอง อาจสรุปไดว้า่เกิดจากส่ิงเร้าในบริบทท่ีมนุษยน์ั้น
อยูจ่ะกระตุน้เซลลป์ระสาทท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลใหเ้กิดการสร้างสัญญาณประสาทในระบบประสาท
สัญญาณดงักล่าวจะมีแบบแผนเฉพาะตามการสร้างของเซลล์ประสาทและจะยงัคงอยู่ในหน่วย
บนัทึกขอ้มูลของระบบประสาทรับสัมผสัในช่วงระยะเวลานั้นๆ (ประมาณหน่ึงในหลายร้อยวินาที) 
จากนั้นจะมีระบบการรับรู้ซ่ึงท าหน้าท่ีกลั่นกรองส่ิงเร้าท่ีไม่ต้องการออกและส่งผ่านข้อมูล 
(สัญญาณประสาท) ท่ี เ ลือกรับรู้เข้ามาบันทึกไว้โดยบันทึกในหน่วยความจ าระยะสั้ นซ่ึง
หน่วยความจ าระยะสั้นน้ีสามารถดึงขอ้มูลกลบัมาใชไ้ดอี้กตวัอยา่งเช่นการไดย้ินการออกเสียงการ
มองเห็นเป็นตน้  จากนั้นขอ้มูลดงักล่าวจะมีการแปลงรูปโดยการแปลขอ้มูลท่ีไดรั้บให้มีความหมาย
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และเก็บไวใ้นหน่วยความจ าระยะยาวต่อไปเม่ือตอ้งการใชข้อ้มูลท่ีบนัทึกไวจ้ะมีกระบวนการคน้หา
ขอ้มูลตามดว้ยกระบวนการระลึกถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความทรงจ าซ่ึงในระยะน้ีขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไวจ้ะถูก
แปลงรูปกลับมาอยู่ในหน่วยความจ าระยะสั้ นซ่ึงเรียกว่าความจ าเพื่อการใช้งาน (working or 
conscious memory) จากนั้นส่วนท่ีควบคุมการตอบสนองก็จะจดัระบบการตอบสนองท่ีเหมาะสม
โดยส่งขอ้มูลสัญญาณไปยงักล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกายให้กระท าตามท่ีตอ้งการร่างกายจะ
ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากการสังเกตผลการกระท าของตนท่ีเกิดข้ึนและการเสริมแรงท่ีตามมาจะ
ช่วยใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นโดยคงความสามารถท่ีจะกระท าตามกระบวนการน้ีซ ้ าอีกเม่ือ
ในอนาคตมีเหตุการณ์/ส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดการระลึกการฝึกฝนและการใชป้ระโยชน์ต่อไป 

2.2 กระบวนการควบคุมการด าเนินการและความคาดหวงั เป็นกระบวนการจดั
กระท าขอ้มูลในสมองเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายมนุษยโ์ดยมีกระบวนการอีกอย่าง
หน่ึงซ่ึงเรียกวา่กระบวนการควบคุมการด าเนินการ (executive control process) และความคาดหวงั 
(expectancies) หมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีมนุษยจ์ะเขา้สู่ส่ิงเร้าเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งและลงมือกระท า
กิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงลว้นแสดงถึงความหลากหลายความยืดหยุน่และความริเร่ิมสร้างสรรคม์นุษย์
ไดพ้ฒันาความสามารถทั้งสองประการน้ีมาแลว้ในการเรียนรู้ในอดีตมนุษยจึ์งมีความจ าระยะยาว
ส่วนหน่ึงแยกเก็บไวเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์การเรียนรู้หรือมีส่ิงเร้าเขา้มากระทบประสาทสัมผสัมนุษยจ์ะ
อาศยัขอ้มูลท่ีสะสมไวใ้นหน่วยความจ าระยะยาวน้ีมาพิจารณาหรือเลือกจดักระท ากบัขอ้มูลเฉพาะ
อย่างเพื่อให้บรรลุผลงานการเรียนรู้ท่ีตอ้งการไม่ว่าจะเป็นขั้นใส่ใจบนัทึกและเก็บขอ้มูลเขา้ไวใ้น
หน่วยความจ าท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลท่ีเก็บไวแ้ละน าออกมาใชใ้นภายหลงั 

3. ผลจากเหตุการณ์ภายนอกท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในตวัมนุษย ์กานเย ่อธิบาย
วา่ขณะท่ีกระบวนการจดักระท าขอ้มูลภายในร่างกายมนุษยก์ าลงัเกิดข้ึนอยูน่ั้นเหตุการณ์ภายนอก
ร่างกายมนุษยก์็ด าเนินไปพร้อมกนัเหตุการณ์ต่างๆ มากมายภายนอกร่างกายมนุษยย์่อมช่วยสร้าง
การเรียนรู้มากทีเดียวทั้งในแง่ของการส่งเสริมและการยบัย ั้งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนความสัมพนัธ์
ระหวา่งกระบวนการเรียนรู้ภายในร่างกายมนุษยก์บัผลกระทบทางบวกท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ภายนอก  

กานเย่ไดน้ าแนวคิดมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดหลกัการน าเสนอเน้ือหา และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยมีหลกัการสอน  9  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เร่งเร้า กระตุน้ และดึงดูดความสนใจ (Gain Attention) ของผูเ้รียน เป็นการช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถรับส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ 

2. บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objective) ของบทเรียนเพื่อเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บ
รู้ความคาดหวงั 
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3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)  หรือการกระตุน้ให้ระลึกถึงความรู้
เดิม  เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนดึงขอ้มูลเดิมท่ีอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาวให้มาอยูใ่นหน่วยความจ า
เพื่อการใชง้าน (working memory) ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่
กบัความรู้เดิม 

4. น าเสนอเน้ือหาใหม่ หรือส่ิงเร้าใหม่ (Present New Information)  ผูส้อนควรจะจดัส่ิง
เร้าให้ผูเ้รียนเห็นลกัษณะส าคญัของส่ิงเร้านั้นอย่างชดัเจน  เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ของ
ผูเ้รียน 

5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  หรือการจดัระบบขอ้มูลให้มีความหมาย  
เพื่อช่วยให ้ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบัสาระท่ีเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 

6. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  หรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดง
ความสามารถ  เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือสาระท่ีเรียน  ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึง
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวั ผูเ้รียน 

7. ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback)  เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผูเ้รียน  และ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน 

8. การประเมินผลการแสดงออก (Assess Performance) ของผูเ้รียน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
ทราบวา่ตนเองสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

9. สรุปและน าไปใช ้(Review and Transfer)  เป็นการส่งเสริมความคงทนและการถ่าย
โอนการเรียนรู้ โดยการให้โอกาสผูเ้รียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียง และในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน  และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่การเรียนรู้ ตอ้งเร่ิมจากส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจกบั
บทเรียนและเน้ือหา โดยการบอกเป้าหมายการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้
เดิม ไดมี้การฝึกฝนอย่างพอเพียงในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ี
ลึกซ้ึงข้ึน  และสามารถเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ 
ได ้

2.2.4. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (John Dewey) 
จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ Learning by 

doing  ท่ีเช่ือวา่ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการกระท า  และผูเ้รียนตอ้งมีการท าความเขา้ใจความรู้
ใหม่โดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีสั่งสมมาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ อนัเป็นความพยายามเชิงสังคม 
ก่อใหเ้กิดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีเนน้ความส าคญัของการสร้าง
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ความรู้โดยกลุ่มคนในสังคม  นอกจากน้ี ดิวอ้ี ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาของเด็กก่อนการพฒันาเขา้
สู่การใช้ภาษาอย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษา (อารี สัณหฉวี, 2535) ว่า เกิดจากประสบการณ์ตรงโดย
การลงมือกระท าดว้ยเอง (Learning by doing) และไดส้ร้างทฤษฎีท่ีเป็นกุญแจส าคญัของความคิด
เร่ือง พลงัของการสะทอ้นความคิดต่อการสอนของครู (Reflective teaching) ท่ีผูเ้รียนตอ้งเป็น
ศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรบูรณาการดา้นภาษาให้กลมกลืนไปกบัการเรียนรู้
ทุกเร่ืองในหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

 จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เป็นผูน้ านกัปราชญซ่ึ์งเช่ือว่ามนุษยจ์ะตอ้งปรับตวัเพื่อให้
ชีวติอยูร่อด จึงมีวลีท่ีแพร่หลายและน ามาใชใ้นการจดัการศึกษาคือ “Learning by doing” “หรือการ
เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง” แนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี คือ 

 แนวคิดเร่ืองการปรับตวั จอห์น ดิวอ้ี ตระหนักเร่ือง “การปรับตวั” ให้เหมาะสมกบั
ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญัและจะ ตอ้งน าไปใชเ้ป็นแนวคิดของการจดัการศึกษา หรือเป็นแก่นแห่ง
การศึกษา โดยดิวอ้ี เช่ือวา่ 

 - มนุษยต์อ้งเผชิญกบัปัญหา จึงตอ้งฝึกให้มนุษยแ์กปั้ญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ
กระท า ฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ  

 - ประสบการณ์ท่ีมนุษยพ์บหรือเผชิญ มีอยู ่2 ประเภทคือ ขั้นปฐมภูมิ เป็นประสบการณ์
ท่ีไม่เป็นความรู้ หรือยงัไม่ได้คิดแบบไตร่ตรอง และขั้นทุติยภูมิคือท่ีเป็นความรู้ ได้ผ่านการคิด
ไตร่ตรอง ประสบการณ์ขั้นแรกจะเป็นรากฐานของขั้นท่ีสอง 

 ปรัชญาของ จอห์น ดิวอ้ี เป็นปรัชญาท่ียกย่องประสบการณ์ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้จากการ
กระท าในสถานการณ์จริง การศึกษาตามทศันะของจอห์น ดิวอ้ี คือ ความเจริญ งอกงามทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจดักระบวนการเรียน รู้ท่ีเน้นการปฏิบติัจริง เป็นการจดั
กิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถาน การณ์จริงและ
การแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จากการกระท า ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะ
กระบวน การต่างๆ ฝึกการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบแก ้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็น โดยการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช ้บางคร้ังก็
เรียนวธีิสอนน้ีวา่การสอนแบบวทิยาศาสตร์ 

 สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีดีคือการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัด้วย
ตนเอง 
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2.2.5 ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike) 
ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) ธอร์นไดค ์

(Thorndike) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนักลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นผูน้ าทฤษฎีหลกัการเรียนรู้ซ่ึงกล่าวถึง
การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (stimulus) กบัการตอบสนอง (response) โดยมีหลกัเบ้ืองตน้ว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองโดยแสดงในรูปแบบต่างๆ จนกวา่จะ
เป็นท่ีพอใจท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงเรียกวา่การลองผิดลองถูก (trial and error) ผูเ้รียนจะเลือกตอบสนอง
เป็น R1,R2,R3 … Rn จนกระทัง่ไดผ้ลท่ีพึงพอใจท่ีสุดของผูเ้รียน การตอบสนองท่ีไม่เหมาะสมจะ
ถูกขจดัทิ้งไปเหลือเพียงการเช่ือมโยงระหวา่ง S และ R เท่านั้นปรียาพรวงศอ์นุตรโรจน์ (2524 อา้ง
ถึงใน ทิศนาแขมมณี, 2540) กล่าวว่ากฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเช่ือมโยงประกอบด้วยกฎ 3 ข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎน้ีกล่าวถึงสภาพความพร้อมของผูเ้รียน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจความพร้อมทางร่างกายหมายถึงความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวยัวะต่างๆ 
ของร่างกายทางด้านจิตใจหมายถึงความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคญัถ้าเกิดความพึง
พอใจยอ่มน าไปสู่การเรียนรู้ถา้เกิดความไม่พึงพอใจจะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้หรือท าให้การเรียนรู้
หยดุชะงกัไป 

 2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎน้ีกล่าวถึงการสร้างความมัน่คงของการ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้งโดยการฝึกหดักระท าซ ้ าบ่อยๆ ยอ่มท าให้เกิดการ
เรียนรู้ไดน้านและคงทนถาวรจากกฎขอ้น้ีแบ่งออกเป็นกฎยอ่ยๆ ไดอี้ก 2 ขอ้คือ 

2.1 กฎแห่งการใช ้(Law of Used) เม่ือเกิดความเขา้ใจหรือเรียนรู้แลว้มีกระกระท า
หรือน าส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไปใชบ้่อยๆ จะท าใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 

2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disused) เม่ือเกิดความเขา้ใจหรือเรียนรู้แลว้ไม่ได้
กระท าซ ้ าบ่อยๆ จะท าใหก้ารเรียนรู้นั้นไม่คงทนถาวรหรือในท่ีสุดจะเกิดการลืมจนไม่เรียนรู้อีกเลย 

3. กฎแห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Effect) กฎน้ีกล่าวถึงผลท่ีไดรั้บเม่ือแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้แลว้วา่ถา้ไดรั้บผลท่ีพึงพอใจผูเ้รียนยอ่มอยากจะเรียนรู้อีกต่อไปแต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ
ผูเ้รียนย่อมไม่อยากเรียนรู้หรือเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ดงันั้นถ้าจะท าให้การเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองความมัน่คงถาวรตอ้งให้ผูเ้รียนได้รับผลท่ีพึงพอใจซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล 

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของมนุษยต์อ้งเร่ิมจากความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความสนใจของผูเ้รียน และน าไปสู่การฝึกหัด การลงมือกระท าซ ้ าๆ 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีคงทนหรือท่ีเรียกวา่ทกัษะ จนน าไปสู่การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงระหวา่ง
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ส่ิงเร้าและการตอบสนองซ่ึงสามารถแสดงออกดว้ยพฤติกรรมต่างๆ กนัซ่ึงข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคล 

2.3  แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการพฒันาภาษาด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั 
2.3.1 ความหมาย ความส าคญัของภาษา 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, น. 822) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ
ค าว่าภาษา ไวว้่า ภาษาคือถ้อยค าท่ีใช้พูดหรือเขียนเพื่อส่ือความของชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น 
ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อส่ือความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; 
เสียง ตวัหนงัสือ หรือกิริยา; อาการท่ีส่ือความได ้เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (https://th.wikipedia.org/wiki) ภาษา หมายถึง กริยาอาการท่ี
แสดงออกมาแลว้สามารถท าความเขา้ใจกนัได ้ไม่วา่จะเป็นระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสัตว ์
หรือสัตวก์บัสัตว ์ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดท่ีมนุษยใ์ช้ส่ือสารกนั
เท่านั้น 

ราศี  ทองสวสัด์ิ (2546, น. 178) ภาษาเป็นส่ือกลางในการตกลง บอกกล่าวท าความ
เขา้ใจระหวา่งบุคคล เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ช่วยให้คนเราคิดและวินิจฉยัคุณภาพ
ของสติปัญญา ภาษาเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมพฒันาการทางสังคม มีความส าคญัต่อความเป็นอยู ่และความ
เจริญ ของคนในชาติ ภาษานบัว่าเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์พราะภาษา
เป็นทั้งมวลประสบการณ์ และเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษย ์ถ้าขาดการส่ือสสาร
สาระส าคญัน้ีแลว้มนุษยค์งไม่สามารถรวมเป็นสังคมได ้ทั้งน้ีเพราะมนุษยมิ์อาจท่ีจะอยู่อย่างโดด
เด่ียวตามล าพงั แต่จะต้องไปมาหาสู่กัน ต้องรวมเป็นเหล่า ภาษาท่ีใช้นั้ น จะเป็นเคร่ืองมือส่ือ
สาระส าคญัและความเขา้ใจ สามารถรู้เร่ืองกนัได ้

 กาญจนา นาคสกุล  กล่าววา่ ภาษาเป็นหวัใจของมนุษย ์เพราะถา้ปราศจากภาษา มนุษย์
ยอ่มไม่ต่างจากสัตว ์เน่ืองจากภาษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร ท่ีสัมพนัธ์กบัความคิด และ
การสร้างสรรคใ์นสังคมมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหส้ังคมมนุษยเ์จริญกา้วหนา้มาจนถึงปัจจุบนัและ
ภาษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาคน เพราะเป็นปัจจยัหลกัท่ีเก้ือกูลให้เกิดปัจจยั
อ่ืน ๆ ความส าคญัของภาษาท่ีวา่ เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสังคมและสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวยั (วไิลวรรณ เก้ือทาน, 2540) 

 ดวงเดือน ศาสตรภทัร กล่าววา่ ภาษามีความส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 
 1. เด็กสามารถจะใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสารกับ บุคคลอ่ืนและเปิดโอกาส 

ใหเ้กิดกระบวนการทางสังคมข้ึน 
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 2. เด็กสามารถใชภ้าษาเป็นค าพูดท่ีเกิดข้ึนภายในจากรูปแบบของการคิดโดยระบบของ
การใชส้ัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการพฒันาการทางภาษาในระดบัต่อไป 

 3. ภาษาเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนภายในตวัเด็ก ดงันั้นเด็กจึงไม่ตอ้งอาศยัการจดักระท า
กบัวตัถุจริงๆ เพื่อแกปั้ญหา เด็กสามารถสร้างจินตนาการถึงแมน้วตัถุนั้นจะอยูน่อกสายตาหรือเคย
พบมาแลว้ เด็กสามารถท าการทดลองในสมองและท าการไดเ้ร็วกวา่การจดักระท ากบัวตัถุนั้นจริงๆ 
จะเห็นได้ว่า ภาษามีความส าคัญต่อกระบวนการพฒันามนุษย์เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารกับบุคคล อ่ืน ท าให้ เ กิดการเ รียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาทางสติปัญญา 
และการพฒันาทางสังคม (วไิลวรรณ เก้ือทาน, 2540) 

สรุปไดว้า่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการส่ือสารเพื่อการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์ก
ชาติภาษา  ในการอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ภาษาช่วยสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการเรียนรู้ของมนุษยใ์นทุกมิติ และภาษาคือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีจะสร้างสรรคส์ังคมในการ
อยูร่่วมกนัของมนุษยช์าติ 

2.3.2 พฒันาการดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั อาย ุ4-5 ปี 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ไดก้ าหนดพฒันาการดา้นภาษาดา้นการอ่าน

ของเด็กอายุ  4 -5 ปี โดยไดร้ะบุสมรรถนะ (Competency) ดา้นการอ่าน (Reading) ของเด็กอายุ 4 ปี
ไวว้า่เด็กสามารถบ่งช้ีและออกเสียงตวัพยญัชนะและค าง่ายๆ ได ้(Children are able to identify and 
pronounce letter, and simple words) โดยมีพฤติกรรมบ่งช้ี (Indicators) ท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะดา้น
การอ่านของเด็กอายุ 4 ปี คือความสามารถของเด็กในการกวาดสายตาและใชน้ิ้วช้ีจากซ้ายไปขวา
เม่ือเปิดหนังสือและท าท่าอ่าน  สามารถเปิดหนังสือท่ีมีภาพจากหน้าแรกเรียงล าดับไปยงัหน้า
สุดทา้ย สามารถบอกไดว้า่ตวัใดเป็นตวัเลขและตวัใดเป็นตวัหนงัสือ  และเด็กสามารถถามค าหรือ
ช่ือบนส่ิงของท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น ช่ือหนงัสือบนปก ช่ือบนกล่องนม ขนมได ้

 ดังนั้น การจดัประสบการณ์ทางภาษา ด้านการอ่านให้กับเด็กปฐมวยั ควรค านึงถึง
พัฒนาการและความสามารถของเด็กตามวัย  เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการการออกแบบส่ือและ
กระบวนการท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัพฒันาการ สมรรถนะและความสามารถของเด็กปฐมวยัดว้ย 

2.3.3 การส่งเสริมพฒันาการทางภาษาเด็กปฐมวยั 
พฒันาการดา้นภาษา เป็นพฒันาการท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับเด็ก เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการส่ือสาร เพื่อจะมีชีวิตอยูใ่นสังคม การพฒันาภาษา ไม่ใช่เพียงการฝึกให้เด็กฟัง พูด อ่าน 
และเขียน แต่การพฒันาภาษายงัเป็นการพฒันากระบวนการคิด เม่ือคนเราส่ือสาร สมองต้อง
พยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีคิดออกมาเป็นการพูด และการเขียน เม่ือฟัง สมองตอ้งพยายามคิดเทียบเคียง
ส่ิงท่ีฟัง กบัประสบการณ์ท่ีรับรู้มาและเม่ือพูด สมองตอ้งจบัคู่ภาษาเขา้กบัความหมายท่ีจะถ่ายทอด
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ให้คนอ่ืนเขา้ใจกระบวนการพฒันาภาษา จึงเป็นการพฒันากระบวนการคิด และการส่ือสารไป
พร้อมๆ กนั 

 ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ องคก์ารมหาชน (2558, น. 53-56) ไดร้ะบุว่า 
พฒันาการดา้นภาษาของเด็กไม่ใช่เพียงการฟังพดูอ่านและเขียนไดแ้ต่ยงัเช่ือมโยงกบัพฒันาการดา้น
การคิดดว้ย เม่ือคนเราส่ือสาร สมองตอ้งพยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีคิดออกมาเป็นการพูด และการเขียน 
เม่ือฟัง สมองตอ้งพยายามคิดเทียบเคียงส่ิงท่ีฟัง กบัประสบการณ์ท่ีรับรู้มา และเม่ือพูด สมองตอ้ง
จบัคู่ภาษาเขา้กบัความหมายท่ีจะถ่ายทอดให้คนอ่ืนเขา้ใจ ดงันั้นกระบวนการพฒันาภาษา จึงเป็น
การพฒันากระบวนการคิด และการส่ือสารไปพร้อมๆ กนั  จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมพฒันาดา้น
ภาษาของเด็ก คือ ตอ้งส่งเสริมให้เด็กคิดเป็น และส่ือสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   กระบวนการพฒันาภาษา 
เน้นหนกัดา้นการพูดคุย การสนทนา การเล่าเร่ือง การเล่านิทาน การอ่านให้ฟัง การร้องเพลง การ
แสดงละคร การเขียน การอ่านเบ้ืองต้นโดยบูรณาการเข้ากบักิจกรรมการเล่น และการบนัเทิงท่ี
สนุกสนานน่าสนใจ 

 ทฤษฏีพฒันาการทางภาษา (theories of language development) 
 1. ทฤษฏีความพึงพอใจแห่งตน (the autism theory หรือ autistic) ทฤษฏีน้ีถือวา่เป็นการ

เรียนรู้การพดูของเด็กเกิดจากการเรียนเสียงอนัเน่ืองมาจากการพึงพอใจท่ีจะไดท้  าเช่นนั้น โมวเ์รอร์ 
(mowrer) เช่ือวา่ความสามารถในการฟังและความเพลิดเพลินจากการไดย้ินเสียงของผูอ่ื้นและเสียง
ของตนเองเป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อการพฒันาการทางภาษา 

 2. ทฤษฏีการเลียนแบบ ( the lmitation theory) เลวิส (lewis) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ
เลียนแบบในการพัฒนาภาษาอย่างละเอียด ทฤษฏีน้ีเช่ือว่าพฒันาการทางภาษานั้นเกิดจากการ
เลียนแบบซ่ึงอาจเกิดจากการมองเห็นหรือการไดย้นิเสียง 

 3. ทฤษฏีเสริมแรง (reinforcement theory) ทฤษฏีน้ีอาศยัจากหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ซ่ึง
ถือว่าพฤติกรรมทั้งหลายถูกสร้างข้ึนโดยอาศยัการวางเง่ือนไข ไรน์โกลต์ (rhiengold) และคณะ
ศึกษาพบวา่ เด็กจะพดูมากข้ึนเม่ือไดรั้บรางวลั หรือไดรั้บการเสริมแรง 

 4. ทฤษฏีการรับรู้ (motor theory of perception) ลิบูอร์แมน (liberman) ตั้งสมมุติฐานไว้
ว่าการรับรู้ทางการฟังข้ึนอยู่กบัการเปล่งเสียง จึงเห็นไดว้่าเด็กมกัจอ้งหน้าเวลาเรา พูดดว้ยการท า
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะเด็กฟังและพดูซ ้ ากบัตนเอง หรือหดัเปล่งเสียงโดยอาศยัการอ่านริมฝีปากแลว้จึง
เรียนรู้ค า 
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 5. ทฤษฏีความบงัเอิญจากการเล่นเสียง (babble buck) ซ่ึง ธอร์นไดค ์(thorndike) เป็นผู ้
คิดโดยอธิบายวา่เม่ือเด็กก าลงัเล่นเสียงอยู่นั้น เผอิญมีบางเสียงไปคลา้ยกบั เสียงท่ีมีความหมายใน
ภาษาพดูของพอ่แม่ พอ่แม่จึงใหก้ารเสริมแรงทนัที ดว้ยวธีิน้ีจึงท าใหเ้ด็กเกิดพฒันาการทางภาษา 

 6. ทฤษฏีชีววิทยา (biological theory) เลนเนเบอร์ก (lenneberg) เช่ือวา่พฒันาการทาง
ภาษานั้นมีพื้นฐานทางชีววทิยาเป็นส าคญั กระบวนการท่ีคนพดูไดข้ึ้นอยูก่บัอวยัวะในการเปล่งเสียง 
เด็กจะเร่ิมส่งเสียงออ้แอแ้ละพดูไดต้ามล าดบั 

 7. ทฤษฏีการให้รางวลัของแม่ (mother reward theory) ดอลลาร์ด (Dollard) และ  
มิลเลอร์ (miller) เป็นผูคิ้ดทฤษฏีน้ีโดยย  ้าเก่ียวกบับทบาทของแม่ของเด็กในการพฒันาภาษาของเด็ก
วา่ภาษาท่ีแม่ใชใ้นการเล้ียงดูเพื่อสนองความตอ้งการของลูกนั้นเป็นอิทธิพลท่ีท าให้เกิดภาษาพูดแก่
ลูก จากการศึกษาทฤษฏีและกระบวนการเรียนภาษดงักล่าว จะไดว้่าพฒันาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวยัจะตอ้งผา่นกระบวนการพฒันาการเป็นขั้นตอน เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในลกัษณะท่ีเลียนแบบหรือลองผิดถูก การเร้าและการได้รับแรงเสริมจากคน
ใกลชิ้ดจะท าให้เด็กมีพฒันาการทางภาษา ไดดี้ยิ่งข้ึน ภาษาของเด็กเร่ิมจาก  2  ค า ก่อนท่ีเด็กจะมี
พฒันาการทางภาษาซบัซ้อน ภาษาท่ีเด็กมกัใช้มกัมี  2  ค า เช่น กินขา้ว  แม่มา  แมวเดิน  เป็นตน้  
การพูดประโยคท่ียาวกว่า 2 ค าของเด็ก เป็นสัญญาณบ่งช้ีวา่ การเขา้ใจความหมายของภาษา ก าลงั
กา้วหน้าไปอยา่งรวดเร็ว  เด็กควรเร่ิมเรียนภาษาเม่ือใด มีการประมาณการไวว้่า เด็กเร่ิมเรียนภาษา
จริงจงัเม่ืออายไุดข้วบหน่ึง วนัหน่ึงๆ เขาจะเรียนรู้ค าใหม่ไดถึ้ง 5 - 8 ค าและระหวา่งอายุ 1 - 6  ปีเขา
สามารถรักษาความเร็วในการเรียนค าขนาดน้ีไวไ้ด ้เด็กสามารถเรียนรู้ค าใหม่ไดว้นัละ 22 ค า ยงัมี
ขอ้มูลท่ีระบุไวว้า่หลงัจาก 5 ขวบ เด็กสามารถเรียนรู้ค าใหม่ไดถึ้งวนัละ 22 ค า ภาษาพูดของเด็ก  6 
ขวบนั้น ประกอบดว้ยค าราว 8,000-14,000 ค  า 

 นอกจากน้ีส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ องค์การมหาชน (2558, น. 56-58) 
ไดร้ะบุวา่การเร่ิมสอนภาษา ควรเร่ิมตน้ท่ีการอ่านให้ฟัง เพราะความส าเร็จในการท าให้เด็กสนใจ
อ่าน อยากอ่าน จนถึงรักการอ่านตั้งตน้ท่ีการอ่านให้ฟัง การอ่านให้ฟังท าให้สมองพุ่งความสนใจไป
ท่ีการรับเสียง สมองจินตนาการเร่ืองราวตามไปไดอ้ยา่งเต็มท่ี และควรเลือกหนงัสือท่ีดีท่ีสุดมาอ่าน
ให้ฟัง เด็กไม่ตอ้งกงัวลว่าจะตอ้งอ่านตาม จะตอ้งตอบค าถามของครู จะตอ้งจ าเร่ืองให้ได ้เด็กรู้สึก
สนุกท่ีจะฟังเรียกร้องคร้ังแลว้คร้ังเล่าให้คุณครูหรือผูป้กครองอ่าน เม่ืออ่านให้ฟังติดต่อกนัยาวนาน
พอ เด็กเร่ิมจดจ าเร่ืองไดเ้อง ในท่ีสุดเด็กจะหยิบหนงัสือมาเปิดอ่าน บางคนจ าเน้ือหาไดท้ั้งเล่ม การ
สะกดไดจ้ะตามมาทีหลงั การสอนอ่านและสอนสะกด ท าไดง่้ายมากเม่ือเด็กรักท่ีจะอ่านแลว้ ส่วน
การฟัง คือท่ีมาส าคญัของการพฒันาภาษาค า ความหมาย และภาษาท่ีงดงาม สร้างข้ึนมาได้จาก
นิทานและเร่ืองเล่าเหล่าน้ีล าพงัการพดูคุยในชีวติประจ าวนัไม่เพียงพอท่ีจะพฒันาภาษาของเด็ก  เม่ือ
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สมองเด็กรับขอ้มูลเสียงพร้อมกบัมองเห็นภาพเม่ืออ่านหนงัสือให้เด็กฟัง สมองของเด็กรับขอ้มูล
เสียง พร้อมกบัมองเห็นภาพ เร่ืองราวท่ีน่าสนใจท าให้สมองมุ่งไปท่ีเน้ือหาด้วยความอยากรู้และ
ติดตามดว้ยอารมณ์ร่วมจนจบ  ดงันั้น  หนงัสือตอ้งมีภาพประกอบ  ซ่ึงภาพประกอบมีความส าคญั
ท่ีสุด ท่ีจะส่ือความหมายให้สมองรับรู้เร่ืองราวท่ีครูก าลังอ่าน แม้มีค  ายากปนอยู่บ้าง สมองจะ
พยายามเช่ือมโยงความหมายของค านั้นกบัเร่ืองราวท่ีก าลงัด าเนินอยู่ วิธีเรียนรู้แบบน้ี เป็นวิธีเรียน
ภาษาท่ีไดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงไม่วา่ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ นอกจากน้ีการให้เด็กฟังบทเพลง บทร้อง
เล่น บทกล่อมเด็ก ซ่ึงมีความหมายกบัเด็กเป็นพิเศษ เพราะเป็นภาษาท่ีมาพร้อมกับจงัหวะและ
ท านอง สมองเด็กมีความพร้อมสูงท่ีจะรับการกระตุน้ดา้นจงัหวะ จงัหวะและท านองมีความส าคญั 
เพราะเป็นเสียงท่ีผา่นการเรียบเรียงอยา่งดี มีความกลมกลืน มีความไพเราะ เสียงท่ีไพเราะกลมกลืน
เหล่าน้ี ไม่เพียงแต่เขา้ไปกระตุน้การพฒันาทางภาษา แต่ยงัมีบทบาทในการจดัระเบียบการเช่ือมโยง
ของเซลลส์มอง การอ่านและการเขียน มีความหมายมาก เพราะเด็กคิดวา่เป็นโลกใหม่อนัน่าท่ึง 

 ทกัษะทางภาษา  เป็นการพฒันาด้านสติปัญญาอนัเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ี
สัมพนัธ์กบัความพร้อมทางการเรียน  กระบวนการท่ีจะพฒันาให้เด็กเรียนรู้ในทกัษะดงักล่าว จึง
ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาสติปัญญา นัน่คือการใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้ 
เพื่อใหเ้ด็กมีความพร้อมและเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการพฒันา 

 ธอร์นไดค์ (Thorndike) ผูก้  าหนดกฎแห่งความพร้อม (Readiness) (อา้งถึงใน รุจิร์  
ภู่สาระ, 2545, น. 28)  ความพร้อม เป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนในร่างกายและจิตใจ  ท่ีสามารถพฒันาข้ึนได้
จากการจดัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม โดยระบุวา่ 

 1. ถา้พร้อมจะท าส่ิงใด  และไดก้ระท าส่ิงนั้น ยอ่มเกิดความพอใจ 
 2. ถา้พร้อมจะท าส่ิงใด แต่ไม่ไดก้ระท าส่ิงนั้น ยอ่มเกิดความขุ่นเคืองใจ 
 3. ถา้ไม่พร้อมจะท าส่ิงใด แต่ถูกบงัคบัใหท้  า ยอ่มเกิดความขุ่นเคืองใจ 
 สรุปไดว้า่ กฎแห่งความพร้อมมีความส าคญัเป็นล าดบัแรกของกระบวนการพฒันาการ

เรียนรู้ของมนุษย ์ ความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ จากกฎแห่งความพร้อม 
ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ใน 2 มิติ ดงัน้ี 

 มิติท่ี 1  ขั้นท่ี 1 สร้างสภาวะร่างกายและจิตใจ ให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะรับรู้ หรือขั้น
สร้างความสนใจในการรับรู้เร่ืองราวท่ีครูจะส่ือสารดว้ย 

 มิติท่ี 2  ขั้นท่ี 2 จดัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาให้เด็กมีความพร้อมใน
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น เหมาะสมตามวยั 

 ส่วนทฤษฎีสนามของเลวนิ (Kurt Lewin’s Theory  อา้งถึงใน รุจิร์ ภู่สาระ, 2545, น. 26) 
เช่ือว่า บุคคลด ารงอยู่ในสนามอวกาศแห่งชีวิต (Life Space) ซ่ึงเป็นโลกท่ีบุคคลสร้างข้ึน
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ประกอบดว้ย  2  ส่วน  คือ ตวับุคคล กบัส่ิงแวดลอ้มทางจิต ส่ิงแวดลอ้มทางจิต หมายถึง บุคคล สัตว ์
ส่ิงของ เหตุการณ์ ความนึกคิด เป้าหมาย เจตคติ ค่านิยม ฯลฯ แนวคิดน้ีสรุปไดว้า่ 

- การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของความรู้ ความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
สภาพความรู้ ความเขา้ใจ แรงจูงใจภายใน และการไดก้ระท าซ ้ าๆ  

- การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปร่าง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนมองเห็นและ
รับรู้ 

- การเรียนรู้เกิดจากการแกปั้ญหา หรือเห็นลู่ทางท่ีจะแกไ้ขปัญหา 
- การเรียนรู้เกิดจากการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจ 
- การน าแนวคิดของเลวิน ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร สามารถท าได้

ในประเด็น ต่อไปน้ี 
- การก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนในแต่ละเน้ือหา ควรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 

จากส่ิงใกลต้วัไปหาส่ิงท่ีไกลตวั 
- การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ควรจดัหลาย ๆ  ลกัษณะเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการรับรู้

อยา่งมีความหมายมากข้ึน 
- การจัดการเรียนการสอน ควรค านึงถึงแรงจูงใจเป็นส าคัญ โดยให้รู้ถึงจุดหมาย

ปลายทางของส่ิงท่ีจะเรียน 
- การจดักิจกรรม  ควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูล้งมือกระท าเอง 
ธีระพฒัน์ ฤทธ์ิทอง (2547, น. 94 – 95) ท่ีไดก้ล่าวถึงการฝึกทกัษะให้กบัผูเ้รียน ตอ้ง

อาศยักระบวนการพฒันาทกัษะ 3 ขั้นตอน คือ 
1) ใหค้วามรู้ 
2) ดูตวัอยา่ง 
3) ฝึกปฏิบติั 
โดยมีกระบวนการฝึกปฏิบติั 4 ขั้นตอน คือ 
1)  การสังเกต รับรู้ 
2)  ท าตามแบบ 
3)  ท าเองโดยไม่มีแบบ 
4)  ฝึกใหช้ านาญ 
สรุปไดว้า่ กระบวนการพฒันาภาษา ควรเนน้ทกัษะการส่ือสาร การพูดคุย การสนทนา 

การเล่าเร่ือง การเล่านิทาน การอ่านให้ฟัง การร้องเพลง การแสดงละคร การเขียน การอ่านเบ้ืองตน้ 
โดยบูรณาการเขา้กบักิจกรรมการเล่น และการบนัเทิงท่ีสนุกสนานน่าสนใจ โดยจุดมุ่งหมายของการ
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พฒันาดา้นภาษาของเด็ก คือ ตอ้งการใหเ้ด็กคิดเป็น และส่ือสารเป็น ใชก้ารฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากขอ้สรุปดงักล่าว ไดน้ า
แนวคิดมาพฒันาส่ือ กิจกรรมและวิธีการ ตลอดจนกระบวนการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน 
โดย การสร้างให้เด็กเกิดความสนใจในเร่ืองท่ีครูจะถ่ายทอด  ให้ประสบการณ์ หรือให้ความรู้ การ
พฒันาความพร้อม  โดยการฝึกทกัษะ และลงมือปฏิบติั โดยจดัล าดบักิจกรรมจากง่ายไปหายาก 
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ธรรมชาติของการเรียนรู้ทกัษะภาษา ตอ้งเรียนรู้เป็นล าดบัขั้นเสมือนการ
ข้ึนบนัได จากขั้นต ่าสู่ขั้นสูง จากง่ายไปหายาก 

2.3.4 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการภาษาดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
ความสามารถในการอ่านออก เป็นองค์ประกอบด้านแรกของการรู้หนังสือ ซ่ึงมี

ความส าคญั และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ก่อนท่ีจะไปน าไปสู่การเขียน และการคิดค านวณ จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องขยายความทั้ งในเร่ืองของนิยาม และแนวทางการพฒันาผูเ้รียนในเบ้ืองต้น ค าว่า การรู้
หนงัสือ เป็นศพัทบ์ญัญติัในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ราชบณัฑิตยสถานไดเ้ก็บค าน้ีไวใ้นพจนานุกรม
ศพัทศึ์กษาศาสตร์ (2555, น. 337) โดยให้ความหมายว่า ความสามารถของบุคคลในการ อ่านออก 
เขียนได้ คิดค านวณได้ในระดบัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มาตรฐานการรู้หนังสือของ
ประชากรแต่ละกลุ่มท่ีความแตกต่างกนั  จากความหมายดงักล่าว ความสามารถในการรู้หนงัสือจึง
ประกอบดว้ยความสามารถ 3 ประการ คือ ประการแรก บุคคลตอ้งมีความสามารถในการอ่าน คือ รู้
ว่าค  าท่ีมองเห็นอ่านออกเสียงว่าอย่างไร และมีความหมายอย่างไร น้ีจึงเรียกว่าอ่านได ้ประการท่ี
สอง คือ เขียนได ้คือสามารถท่ีจะถ่ายทอดความคิดของตนผา่นการใช้ค  า แลว้น ามาเรียบเรียงเป็น
ประโยค ขอ้ความ หรือเร่ืองราวในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้และประการสุดทา้ยคือ การ
คิดค านวณพื้นฐาน อนัไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของจ านวน การบวก ลบ คูณ หารเลข เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยทัว่ไปแลว้ การศึกษาท่ีสามารถท่ีจะท าให้ประชากรต่าง ๆ รู้หนงัสือไดน้ั้น คือ
การศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐาน (basic education) เน่ืองจากเป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้พื้นฐานใน 4 ด้าน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ซ่ึง
การศึกษาในทุกดา้น ลว้นแต่ตอ้งใชก้ารอ่าน การเขียนและค านวณเป็นพื้นฐานและเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาทั้งส้ินค าวา่อ่านออกท่ีแสดงไวข้า้งตน้ ท่ีจริงแลว้ มิไดห้มายถึงการอ่านออกเสียงไดเ้ท่านั้น 
แต่หมายถึง การมองเห็นค า แลว้ทราบวา่ค านั้นอ่านวา่อยา่งไร และมีความหมายวา่อยา่งไรดว้ย 

 นักวิชาการของราชบณัฑิตยสถาน (2555, น. 441) ให้ความหมายของค าว่า 
ความสามารถในการอ่าน (reading ability) ไวว้่า หมายถึง “ทกัษะการอ่านกวาดสายตาอย่าง
คล่องแคล่ว ในการอ่านขอ้ความจากส่ิงพิมพ ์หรือจากขอ้เขียน แลว้สามารถเก็บความและตีความได้
อยา่งถูกตอ้ง เป็นการอ่านดว้ยความตั้งใจและคิดอยา่งมีเหตุผล ความสามารถน้ีวดัไดจ้าก ความเร็ว
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ในการอ่าน การออกเสียงค า รวมถึงการอ่านแผนภูมิหรือแผนภาพดว้ย”จากความหมายน้ี แสดงให้
เห็นว่า ความสามารถในการอ่านคือความสามารถทางภายภาพและทางปัญญาควบคู่กนั ในด้าน
กายภาพคือความรวดเร็วว่องไวของสายตาในการมองค า ขอ้ความ แผนภาพ หรือแผนภูมิ ส่วนใน
ด้านปัญญา คือ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายต่างๆ (meaning) ท่ีปรากฏ ทั้งท่ีเป็น
ความหมายอย่างตรงไปตรงมา และความหมายอนัเกิดจากการตีความ หรือการใช้ประสบการณ์
ขยายความใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 สุรพงศ์ อ าพนัวงษ์ ได้กล่าวว่า การอ่านของเด็กเป็นพฒันาการท่ีต่อเน่ืองโดยเร่ิมต้น
ตั้งแต่ปฐมวยั การเตรียมความพร้อมทกัษะดา้นการอ่านจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูจะตอ้งฝึก
ทักษะเฉพาะบางอย่างตั้ งแต่ช่วงปฐมวยัก่อนท่ีเด็กจะเข้าเรียนในชั้ นอนุบาล โดยเด็กควรมี
ประสบการณ์ในการอ่านผา่นเร่ืองราวประสบ การณ์ต่าง ๆ ท่ีเด็กสนใจ ทั้งการอ่านภาพจากหนงัสือ
นิทาน อ่านเคร่ืองหมายและอ่านสัญลกัษณ์ เม่ือเด็กอยูใ่นวยัอนุบาลเด็กวยัน้ีจะซึมซบัและเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัไดง่้ายและรวดเร็ว การปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ จะ
ช่วยให้เด็กเกิดความคุน้เคยและเคยชินกบัการอ่านหนงัสือจนพฒันาเป็นนิสัยรักการอ่าน ซ่ึงจะช่วย
พฒันาทกัษะทางภาษา ส่งเสริมทกัษะการฟัง กระตุน้จินตนาการและความคิดรวบยอด เป็นการ
พฒันาศกัยภาพสมองเด็กปฐมวยัผ่านการอ่าน นอกจากน้ี การอ่านยงัมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
พฒันาการทางดา้นอารมณ์และจิตใจอีกดว้ย เด็กท่ีอ่านหนงัสือไดป้กติจะมีการท างานเช่ือมโยงกนั
ของสมองส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัสัญลกัษณ์และสมองส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัภาษา องคป์ระกอบ
พื้นฐานหลกัท่ีท าใหเ้ด็กอ่านหนงัสือถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การท่ีเด็กมีจ านวนค าศพัทม์ากในสมอง รู้จกัเสียง
ในภาษาส่ิงแวดลอ้มของเด็กและการท่ีเด็กรู้จกัตวัอกัษรและสัญลกัษณ์ จากงานวิจยัพบวา่ ถา้ให้เด็ก
เรียนรู้ภาษาจากพอ่แม่หรือครูโดยตรง เด็กจะเช่ือมโยงความหมายของเสียงกบัภาพค าศพัทไ์ดดี้กวา่
เด็กท่ีเรียนจากเทปหรือวดีิโอ  ดงันั้น พอ่แม่หรือผูเ้ล้ียงจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการปลูกฝังการ
รักการอ่านอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก โดยผา่นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น การ
ท ากิจวตัรประจ าวนั การเล่น การพูดคุย เพราะเด็กเรียนรู้จากการเล่น กิจกรรมเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้
เด็กมีจ านวนค าศพัทม์ากในสมอง รู้จกัเสียงในภาษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่าน ซ่ึงจะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการอ่านหนงัสือ มีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนเม่ือเขา้สู่โรงเรียน 
ซ่ึงพฒันาการทางภาษาของเด็กประกอบดว้ย 7 ระยะ ดงัน้ี 

 1. ระยะเปะปะ (แรกเกิด-6 เดือน) 
 ในระยะน้ีเป็นระยะท่ีเด็กจะเปล่งเสียงท่ียงัไม่มีความหมาย เพื่อบอกความตอ้งการและ

เม่ือไดรั้บการตอบสนองจะรู้สึกพอใจ ตวัอยา่งเช่น เด็กจะร้องไห้เม่ือรู้สึกหิวหรือเพราะรู้สึกเป็นสุข
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ท่ีไดส่้งเสียงออกมา ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ีดีของการสนบัสนุนใหเ้ด็กมีพฒันาการทางการพูด ในเด็ก
ท่ีมีสุขภาพดีจะมีโอกาสพฒันาทางภาษาไดดี้กวา่เด็กท่ีไม่สบายหรือเจบ็ป่วย 

 2. ระยะแยกแยะ (6 เดือน–1 ปี) 
 เด็กจะสามารถแยกแยะเสียงต่าง ๆ ท่ีเขาไดย้ิน เด็กจะเร่ิมเลียนเสียงสูงๆ ต ่าๆ ถา้เสียงท่ี

เขาเปล่งออกมาไดรั้บการตอบสนองในทางบวก เขาก็จะเปล่งเสียงนั้นซ ้ าอีก 
 3. ระยะเลียนแบบ (1–2 ปี) 
 ในระยะน้ีเด็กก็จะเร่ิมเลียนเสียงต่างๆ ท่ีเขาไดย้ิน เช่น เสียงพ่อแม่/ผูดู้แลท่ีใกลชิ้ด เสียง

ท่ีเปล่งออกมาอย่างไม่มีความหมายจะค่อย ๆ หายไป เด็กจะเร่ิมตอบสนองต่อเสียงท่ีรับฟังไดม้าก
ข้ึน ซ่ึงนบัวา่พฒันาการทางภาษาจะเร่ิมตน้อยา่งแทจ้ริงท่ีระยะน้ี 

 4. ระยะขยาย (2–4 ปี) 
 เด็กจะหดัพูดโดยจะเร่ิมจากการหดัเรียกช่ือ คน สัตว ์และส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั เช่น พ่อ แม่ พี่ 

นอ้ง นก แมว หมา ฯลฯ ระยะน้ีเด็กจะเร่ิมเขา้ใจสัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย ในอายุ 2 ปี เด็กจะเร่ิม
พดูเป็นค า พออาย ุ3 ปี เด็กจะเร่ิมพดูเป็นประโยคได ้และเม่ืออาย ุ4 ปี เด็กจะเร่ิมใชค้  าศพัทต่์างๆ  

 5. ระยะโครงสร้าง (4 - 5 ปี) 
 ระยะน้ีเด็กจะมีความสามารถในการรับรู้และการสังเกตมากข้ึน เด็กจะเร่ิมเล่นสนุกกบั

การคิดค าและประโยคง่าย ๆ ของตนเอง โดยอาศยัการสร้างจากค า วลี ประโยคท่ีไดย้ินจากคนอ่ืนๆ 
พดู เด็กจะรู้สึกสนุกกบัการเปล่งเสียง โดยอาจจะเล่นเกมกบัเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว 

 6. ระยะตอบสนอง (5 - 6 ปี) 
 เด็กจะมีความสามารถในการคิดและมีพฒันาการทางภาษาท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาจากส่ิงท่ีเขา

มองเห็นและรับรู้ท่ีเป็นแบบแผนมากข้ึน การพฒันาทางภาษาของเด็กในวยัน้ีจะเร่ิมใช้ไวยากรณ์
อยา่งง่ายได ้รู้จกัค าท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นและโรงเรียน 

7. ระยะสร้างสรรค ์(อาย ุ6 ปีข้ึนไป) 
 เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมเขา้โรงเรียน เด็กจะเล่นสนุกกับค า และหาวิธีส่ือความหมายด้วย

ตวัเลข ในระยะน้ีเด็กจะพฒันา วเิคราะห์และสร้างสรรคท์กัษะในการส่ือความหมาย มีการใชถ้อ้ยค า
ส านวนการเปรียบเทียบ และภาษาพดูท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึนทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่านส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

นอกจากน้ีทักษะหลาย ๆ ด้านสามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติในระหว่างการ
เจริญเติบโตของเด็ก ทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียนสามารถช่วยลูกในการพฒันาทกัษะน้ี โดยการพูดคุย
และการอ่านหนงัสือดว้ยกนั การเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่านส าหรับเด็กปฐมวยั ท่ี
พอ่แม่สามารถน าไปใชไ้ด ้มีดงัน้ี 
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 1. การจบัคู่ (Matching) โดยให้เด็กเรียนรู้เก่ียวกบัการจบัคู่ระหว่างรูปร่าง รูปแบบ
ตวัอกัษรและค าพดู คุยกบัลูกเร่ืองเกมการจบัคู่ เช่น จบัคู่บตัรภาพกบัตวัอกัษร เม่ือลูกดูบตัรภาพแลว้
ใหอ้อกเสียงเรียกช่ือบตัรภาพนั้น และบอกตวัอกัษรท่ีตรงกบับตัรภาพพร้อมกนั 

 2. เสียงสัมผสั (Rhyming) สอนเร่ืองการบอกค าท่ีจบดว้ยเสียงท่ีเหมือนกนั เล่นเกมโดย
ให้เด็กบอกค าท่ีมีเสียงเหมือนกนั เล่นค าท่ีออกเสียงคลา้ยกนั หรือชกัชวนให้ร้องเพลง ต่อเพลงง่าย 
ๆ ท่ีเด็กสามารถร้องได ้

 3. ทกัษะเก่ียวกบัตวัอกัษร (Letter skills) สอนใหเ้ด็กจดจ ารูปร่างของตวัอกัษรและเสียง
ของตวัอกัษร ให้เด็กหดัสังเกตตวัอกัษรจะช่วยให้สามารถจ าไดดี้ข้ึนและออกเสียงตวัอกัษรนั้นให้
เด็กฟัง เช่น ตวัอกัษรจากหนังสือ ก ข ค หรือ A B C แม่เหล็กตวัอกัษรบล็อกหรือภาพตดัต่อ 
(puzzles) ท่ีเป็นตวัพยญัชนะ แผ่นภาพพยญัชนะ หรือของเล่นเด็กท่ีกดแลว้มีเสียงเป็นค าอ่าน แลว้
ใหพ้ดูตาม อ่านหนงัสือกบัเด็ก โดยช้ีน้ิวไล่ไปตามค าท่ีอ่าน 

 4. ทิศทาง (Direction) สอนเร่ืองตวัอกัษรเรียงจากด้านซ้ายไปดา้นขวา วิธีการอ่าน
หนงัสือตอ้งเร่ิมจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 

 5. ทกัษะการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ (Motor skills) การฝึกเขียนตวัอกัษรและค าต่าง ๆ จะ
ช่วยให้เด็กซึมซบัการอ่านไดดี้ข้ึน สอนให้ฝึกเขียนตวัอกัษรและค า โดยเลือกใช้ดินสอท่ีเหมาะกบั
มือของเด็ก จะช่วยให้เด็กควบคุมการเขียนไดดี้ และจดักิจกรรมท่ีเนน้การใชก้ลา้มเน้ือมือ เช่น การ
ขย  า การบีบ การฉีก การตดั 

 6. ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัภาพพิมพ ์(Concepts of print) สอนเร่ืองวิธีการใชห้นงัสือ
วา่ตอ้งเปิดจากขวาไปซ้าย รูปภาพท่ีแสดงเป็นรูปประกอบค าในหนงัสือนั้น เน้ือเร่ืองมีการเร่ิมตน้ 
กลางเร่ืองและตอนจบ ขณะอ่านอาจใชค้  าถามเพื่อใหเ้ด็กมีส่วนร่วม จดัมุมหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ให้เด็กไดเ้ลือกมีโอกาสเลือกอ่านหนงัสือท่ีตนเองสนใจและหลงัการอ่านถามค าถาม เพื่อให้เด็กมี
โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือท่ีไดอ่้าน 

 7. ทกัษะดา้นภาษา (Language skills) การท่ีเด็กมีประสบการณ์เก่ียวกบัภาษามากก็ยิ่งท า
ให้เด็กเรียนรู้การอ่านไดง่้ายข้ึน ผูใ้หญ่ควรเปิดโอกาสให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมในการฟัง และพูดคุย
สนทนาทั้งกบัผูใ้หญ่และกบัเด็กดว้ยกนั เพื่อให้ไดพ้บเจอกบัค าศพัทท่ี์แปลกไปจากชีวิตประจ าวนั 
รู้จักการใช้ค  า ท่ี เหมาะกับคู่สนทนา ฝึกให้ เ ด็กได้ฟัง เ ร่ือง เ ล่าหรือบทกวี ต่างๆ เ ป็นต้น  
(กรมสุขภาพจิต, 2557) 

การส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านเป็นกระบวนการท่ีตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่เด็กอยูใ่นวยั
ทารก และเด็กนั้นพร้อมจะอ่านตั้งแต่อยูใ่นวยัเกือบจะแรกเกิด โดยเร่ิมดว้ยความสนใจในรูปภาพท่ี
เร้าใจ ก่อนเร่ิมอ่านอกัษรหรืออ่านสัญลกัษณ์ ลกัษณะการอ่านจะเป็นการอ่านจากส่ิงแวดล้อมใน
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ชีวติประจ าวนัหรืออ่านจากหนงัสือภาพแลว้พฒันาเป็นการอ่านประกอบค า อ่านพยญัชนะ หรืออ่าน
ประโยคโดยรู้ความหมายมากข้ึนตามล าดบัของพฒันาการเด็ก ดงัตารางท่ี 2.2  

 
ตารางที ่2.2  พฒันาการดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
 

อาย ุ พฒันาการดา้นการอ่าน 

3 ปี – 4 ปี 

1. สนใจหนงัสือท่ีผูใ้หญ่อ่านใหฟั้ง 
2. เร่ิมมีความตอ้งการท่ีจะอ่านหนงัสือ เช่น หยบิหนงัสือมาใหผู้ใ้หญ่อ่านใหฟั้ง 
เปิดดูหนงัสือดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
3. อ่านพยญัชนะไดบ้า้ง 
4. อ่านหนงัสือประกอบภาพไดค้ล่อง แต่จ าอกัษรไม่ได ้
5. ชอบดูรูปภาพสัตวเ์ล้ียง ดอกไม ้
6. อาจรู้จกัค าง่าย ๆ (บางคนใชว้ธีิท่องจ า บางคนก็จ  าไดเ้อง) 
7. เปิดและท าท่าอ่านหนงัสือ 

3 ปี – 4 ปี 

1. แสดงความสนใจท่ีจะอ่านดว้ยการมองภาพและตวัหนงัสือในนิทาน 
2. ท าท่าอ่านหนงัสือโดยอาศยัภาพและความจ า 
3. เลือกหนงัสือท่ีตนสนใจใหผู้อ่ื้นอ่านใหฟั้ง 
4. อ่านค าสั้น ๆ ไดโ้ดยอาศยัความจริง 
5. จ  าพยญัชนะไดแ้ม่นย  าโดยไม่ตอ้งใชภ้าพช่วย 
6. เร่ิมรู้จกัตวัสะกดง่าย ๆ  
7. ชอบอ่านหนงัสือเสียงดงัเต็มท่ี 
8. สนใจหนงัสือตวัโต ๆ ค าง่าย ๆ  

4 ปี – 5 ปี 

1. สามารถเขา้ใจหนงัสือรูปภาพไดร้วดเร็ว 
2. ชอบหนงัสือเก่ียวกบัอนามยั หรือการใชเ้หตุผลง่าย ๆ หรือการใชค้  าสุภาพ 
3. อ่านช่ือตวัเอง ป้ายประกาศ ช่ือขนมท่ีรับประทานบ่อยไดบ้า้ง 
4. ชอบอ่านโฆษณาในโทรทศัน์ ยีห่อ้รถยนต ์หรือยีห่อ้สินคา้อ่ืน ๆ  
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

อาย ุ พฒันาการดา้นการอ่าน 

5 ปี – 6 ปี 

1. อ่านเป็นจริงเป็นจงัข้ึน 
2. สนุกกบัการอ่านชีวประวติับุคคลส าคญั 
3. อ่านหนงัสือรู้ความหมายมากข้ึน 
4. เปิดและท าท่าอ่านหนงัสือโดยอาศยัภาพและความจ า 
5. เลือกหนงัสือท่ีตนสนใจใหผู้อ่ื้นอ่านใหฟั้ง 

 
ทีม่า:  ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด, 2548, น. 29 – 30 
 

นอกจากน้ีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะการเรียนรู้การอ่านไว ้ดงัน้ี 
 Chomsky (1957, 1983, 1988 อา้งถึงใน ภาวิณี  แสนทวีสุข, 2538, น. 15) กล่าววา่เด็ก

เกิดมาพร้อมกบัความสามารถท่ีจะเรียนรู้ภาษา เด็กเล็กๆ ไม่ถึง 1 ปี จะสังเกตเสียง ออกเสียงเล่น 
และเม่ืออาย ุ1 ปีข้ึนไป เด็กเร่ิมพดูภาษาเป็นค าๆ และเป็นประโยคไดเ้หมือนผูใ้หญ่ เม่ือประมาณอาย ุ
4 ปี เด็กจะเรียนรู้จากความหมายประสบการณ์และการเลียนแบบ เด็กเรียนรู้ท่ีจะพูดภาษาไดอ้ยา่ง
มหัศจรรย ์เรียนไดต้ามธรรมชาติ นอกจากน้ีเด็กเรียนรู้ภาษาจากกิจวตัรประจ าวนัภายในบา้น เช่น 
พ่อแม่เล่นกบัลูก เล่านิทาน ร้องเพลง อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอน อธิบายหรือตอบส่ิงท่ีเด็ก
พบปะ เด็กจึงเรียนรู้ภาษาจากครอบครัวอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 ฉนัทนา  ภาคบงกช (2538, น. 3) ไดส้รุปลกัษณะการเรียนรู้การอ่านไว ้ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ดา้นการอ่านเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากตวัหนงัสือต่างๆ ท่ีพบในสังคม

รอบตวั เช่น สัญญาณจราจร ป้ายช่ือร้าน ตราตามกล่องและซองสินคา้ท่ีคุน้เคย ป้ายประกาศ ฯลฯ 
 2. เด็กท่ีมีโอกาสอ่านหรือเห็นตวัหนังสือมากย่อมมีโอกาสพฒันาด้านการอ่านได้

รวดเร็ว 
 3. เด็กเรียนรู้ดา้นการอ่านไดดี้เม่ือส่ิงนั้นมีความหมายต่อเด็ก 
 4. การอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟังอยา่งสนุกสนานอยูเ่สมอช่วยให้เด็กพฒันาการอ่าน

ไดร้วดเร็วและรักการอ่าน 
 5. เด็กเรียนรู้ท่ีจะอ่านภาพจากนิทานและค่อยๆ เรียนรู้เสียงพยญัชนะ จากตวัหนงัสือใน

นิทาน 
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6. เด็กชอบอ่านขอ้ความท่ีผูใ้หญ่ช่วยเขียน ถ่ายทอดความคิดของตนจากผลงานศิลปะ
ของตน 

7. การมีโอกาสไดอ่้านมากยอ่มน าไปสู่การพฒันาดา้นการเขียนไดร้วดเร็ว 
เด็กปฐมวยัจะมีการเรียนรู้ด้านการอ่านได้ดี  และรวดเร็วเป็นไปตามธรรมชาติ เด็ก

จะตอ้งมีโอกาสในการอ่าน หรือเห็นตวัหนงัสือบ่อยๆ และไดรั้บการส่งเสริม การยอมรับ สนบัสนุน
จากผูใ้หญ่เป็นอยา่งดี เด็กจึงจะมีพฒันาการในการอ่านไดร้วดเร็ว และรักการอ่านได ้

ฉันทนา  ภาคบงกช  (2538, น. 1-4) ไดก้ล่าวว่า ความก้าวหน้าทางการอ่านในเด็ก
ปฐมวยัจะประเมินไดจ้ากพฒันาการทางดา้นการอ่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. การแสดงออก เด็กมีความสนใจอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ มีความกระตือรือร้นและ
มัน่ใจในการเขียนส่ิงแปลกใหม่ แสวงหานิทานใหม่ๆ มาอ่าน 

2. ความเป็นอิสระ สามารถเลือกนิทานไดอ้ยา่งเหมาะสม แกปั้ญหาของตนเองได ้
3. ความเขา้ใจพื้นฐานทางภาษา สามารถรู้ค าศพัทท่ี์ใชพู้ดอยา่งกวา้งขวาง คาดคะเนได้

วา่ส่ิงใดช่วยใหพ้บค าตอบได ้สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์เก่ากบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
4. การพูด แสดงออกอย่างมีความคล่องแคล่ว อ่านให้ฟังอย่างมัน่ใจสุ้มเสียงแสดงถึง

ความเขา้ใจและใชว้ลีประกอบไดดี้ 
5. มีเทคนิคการอ่าน รู้ว่าหนงัสือประกอบดว้ยขอ้ความเม่ือพบว่าอ่านแลว้ไม่เขา้ใจจะ

พยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
พรพิไล เลิศวิชา  (2552)  ไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการอ่านไวว้า่ สมองของเด็กกา้วเขา้

สู่พฒันาการท่ีเร่ิมมีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน เร่ิมมีความคิด ความมุ่งหวงั หรือความใฝ่ฝัน เม่ือ
เด็กเร่ิมตน้ก้าวสู่โลกของการอ่าน เขาตอ้งการหนังสือท่ีจบัใจ จูงใจให้อ่าน และอ่านแล้วสนุกท่ี
ส าคญัตอ้งวางอยู่บนพื้นฐานความสามารถทางภาษาท่ีเขามีอยู่บา้งแลว้ ส าหรับเด็กจ านวนมากทัว่
โลก นิทานบทร้องเล่นและบทกล่อมเด็กเป็นบทตั้งตน้ท่ีดี เพราะเด็กคุน้กบัมนัมาก่อนแล้วจากท่ี
บา้นและในหมู่เพื่อนๆ การเร่ิมตน้น้ีช่วยเช่ือมโยงบรรยากาศ และความรู้สึกแห่งความอบอุ่นและ
ปลอดภยั น่ีคือจุดเร่ิมตน้ท่ีเด็กจะอ่านไดเ้ป็นผลส าเร็จ ส่ิงส าคญัก็คือ หนงัสือเล่มแรกๆ ของเด็กควร
เขียนในรูปค าสัมผสั คลอ้งจอง ดว้ยค าง่ายๆ ท าให้จ  าไดร้วดเร็วเพียงแต่อ่านดงัๆ ให้ฟังไม่ก่ีเท่ียว 
เด็กส่วนใหญ่จะสามารถเขา้ร่วมไดด้้วยปากเปล่าก่อน หรืออ่านซ ้ า ในท่ีสุดก็จดจ าได้หมด เพราะ
สมองของเขามีความสามารถรับรู้เสียงดีมาก 

 ส าหรับเด็กท่ีสามารถท่องบทร้องเล่นไดอ้ย่างดีแลว้  ก็จะเร่ิมกา้วไปสู่การอ่านหนงัสือ
ง่ายๆ ท่ีไม่มีค  าศพัทย์าก เด็กควรเขา้ใจความหมายของค าเกือบทุกค าท่ีอ่าน จึงจะท าให้สามารถอ่าน
แบบไม่วา่ง การพยายามหาหนงัสือวชิาการมาใหอ่้านในวยัน้ีมกัไม่ประสบความส าเร็จ 
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 สรุปไดว้า่การอ่านคือความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษรและเสียงอ่าน ตอ้งสอน
เด็กให้ฝึกฟังเสียงสัมผสัค าคลอ้งจอง บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก ซ่ึงจะมีผลให้ “การรู้ภาษา” เกิดข้ึน
มาตามธรรมชาติในตวัเด็ก การอ่านควรเร่ิมจากการให้เด็กฟังครูอ่าน พร้อมกบัดูตามตวัหนังสือ 
รูปภาพ จากหนงัสือท่ีครูอ่าน เพื่อสมองจะไดส้ร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพ ค าท่ีเห็น ความหมาย
ของค าจากภาพ ลกัษณะเสียงท่ีเกิดจากการเรียงตวัของอกัษรในค า จงัหวะจะโคน จึงควรให้เด็กได้
อ่านหนงัสือท่ีเหมาะกบัวยั  มีความหลากหลาย เช่นหนงัสือนิทาน หนงัสือภาพ เร่ืองเล่า บทร้อย
กรอง และบทละครและมีกระบวนการอ่านดว้ยตนเอง อ่านกบัเพื่อน อ่านให้คุณครู และผูป้กครอง
ฟัง 

2.3.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สุขุม  เฉลยทรัพย์ (2553) ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวยัใน

ทรรศนะของครูและผูป้กครอง: งานวิจยั (Attitude of Teachers and Parents towards the Reading 
Encouragement Model for Early Childhood) โดยศึกษาความรู้ ทศันคติ และความคาดหวงัในการ
ส่งเสริมการอ่าน  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมการอ่านเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ 
และความคาดหวงักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งสร้างรูปแบบการส่งเสริมการอ่าน
ให้แก่เด็กปฐมวยั   โดยศึกษาจาก ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเด็กปฐมวยั ใช้
วธีิการวจิยัคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก จากประชากรกลุ่มเป้าหมายรวม 38 คน และสนทนากลุ่มรวม 21 
คน   และ แบบสอบถาม สอบถามครูและผูป้กครองเด็กปฐมวยัจ านวน 3,221 คน ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553  สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัคือ t-test และการหาความสัมพนัธ์อยา่งง่าย 
(Pearson Correlation Coefficient)  ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ ทศันคติ และความคาดหวงัในการ
ส่งเสริมการอ่านให้เด็กปฐมวยัของครูและผูป้กครอง พบวา่ การจดัการเรียนการสอนถูกแยกเป็น 2 
กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเน้นพฒันาการ จะส่งเสริมการอ่านตามความตอ้งการและธรรมชาติของเด็กปฐมวยั 
การอ่านในลกัษณะน้ีจะเขา้ใจวา่เด็กอ่านได ้แต่จะอ่านไม่ออก เป็นการอ่านจากจินตนาการ อ่านตาม
ผูใ้หญ่ เป็นการสร้างความคุน้เคยระหว่างเด็กกบัหนงัสือ  กบัเนน้การแข่งขนั จะเป็นการสอนอ่าน
แบบสะกดค า อ่านตามความตอ้งการของผูใ้หญ่ เด็กสามารถอ่านได ้แต่ไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการ
ของตนเอง ท าใหไ้ม่อยากอ่าน  ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการอ่านของเด็ก คือการอ่านให้เด็กฟัง ไม่บงัคบั
ใหเ้ด็กอ่านใหอ้อก รวมทั้งสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก พ่อแม่ หรือคนท่ีใกลชิ้ด  ส่ือหรือหนงัสือควร
เหมาะสมกับวยั มีรูปภาพประกอบ หนังสือควรมีหลายประเภท  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ 
ทศันคติ และความคาดหวงักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการอ่าน พบว่า ความรู้ ทศันคติ ความ
คาดหวงัและปัจจยัในการส่งเสริมการอ่านด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญามี
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ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นสติปัญญาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนั้นมีความสัมพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  รูปแบบการส่งเสริมการอ่าน คือตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน
จากกระทรวงหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  รูปแบบ “3 มี” แบบ “3เส้า” คือตอ้งมีนโยบาย ตอ้งมี
ความเขา้ใจ และตอ้งมีกิจกรรม โดยทั้ง 3 ส่วน ตอ้งมีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั ด าเนินงานดว้ย
จิตอาสา และจิตสาธารณะ 

 อารีย ์ ค  าสังฑะ (2554) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมความเขา้ใจภาษาของเด็กปฐมวยัโดย
ผูป้กครองใชชุ้ดกิจกรรม"เล่นกบัลูกปลูกภาษา" โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมความ
เขา้ใจภาษาของเด็กปฐมวยัโดยผูป้กครองใช้ชุดกิจกรรม"เล่นกบัลูกปลูกภาษา" กลุ่มตวัอย่าง เป็น
ผูป้กครองและเด็กปฐมวยั ชาย หญิง อายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่ากองดิน แขวงแสนแสบ ส านักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 25 คน และผูป้กครองของเด็กกลุ่มดงักล่าว โดยมี
ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยชุดกิจกรรม "เล่นกบัลูก
ปลูกภาษา" จ านวน 8 ชุด แบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเด็กปฐมวยั และแบบวิเคราะห์ความ
เขา้ใจทางภาษาของเด็กปฐมวยั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การหาค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent sample) ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวยัท่ี
ไดรั้บการจดักิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจภาษาของเด็กปฐมวยัโดยผูป้กครองใชชุ้ดกิจกรรม"เล่นกบั
ลูกปลูกภาษา" มีความเขา้ใจทางภาษาสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 สรุปไดว้า่ การส่งเสริมพฒันาการดา้นการอ่านท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัอายุ 4-5 ปีควร
ค านึงถึงพฒันาการของสมองและความสามารถทางภาษาตามวยัของเด็ก เพื่อท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งออกแบบสาระ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนส่ือและการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิง
ส าคญัคือควรเร่ิมตน้จากความพร้อมจากแรงจูงใจในการรับรู้ของตวัเด็กเป็นล าดบัแรก จากนั้นจึง
เป็นบทบาทของครูในการจดัประสบการณ์ ใหเ้ด็กไดรั้บรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ ทั้งการดู การฟัง 
การปฏิบติั และฝึกทกัษะโดยการฝึกฝนกระท าซ ้ าๆ จากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก ดว้ยส่ือท่ีมีภาพเป็น
หัวใจส าคญัในการส่ือความหมายให้เด็กเข้าใจค าศพัท์และภาษา และการจดักิจกรรม วิธีการท่ี
หลากหลาย ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กอยา่งต่อเน่ือง จนเด็กเกิดการเรียนรู้ในท่ีสุด    
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 

2.4.1  ความหมายของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
ความหมายของ การสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) การเรียนรู้และ

ท าความเข้าใจเก่ียวกับการรับรู้และการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยัมีความส าคญัต่อผูท่ี้มีส่วน
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เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัเป็นอย่างมากเน่ืองจากการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยัจะช่วยให้มีความสามารถในการ
ช่วยจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาให้กบัเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุ ความสนใจและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได ้ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดส่้งเสริมทกัษะทาง
ภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้กับเด็กปฐมวยัในระยะแรกของเด็กได้
เหมาะสมกบัการรับรู้ภาษา ระยะแรกเร่ิมของเด็กปฐมวยัการใช้ภาษาพูดส่ือความหมายของเด็กยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ภาษาท่ีเด็กใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสะทอ้นความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกของเด็ก
ดว้ย การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยัจะมีลกัษณะเป็นไปตามธรรมชาติ ก่อนท่ีเด็กจะพูดไดเ้ด็กจะ
สะสมประสบการณ์ทางภาษาไวเ้ป็นข้อมูลโดยการฟังและสังเกตสัญลักษณ์ทางภาษาและใช้
สัญลกัษณ์ตามความมุ่งหมายจะเห็นไดว้า่การฟังและการพูดมีความสัมพนัธ์กนั พฒันาการทางการ
พดูของเด็กปฐมวยัจะมีลกัษณะดงัน้ี 

วิธีการสอนแบบสมดุลภาษาในระดบัปฐมวยัท าไดโ้ดยการน าภาษาไทยเขา้ไปใช้สอน 
เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยั โดยเตรียมความพร้อมในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จกัหนงัสือ พูดส่ือสาร
เร่ืองราวความรู้สึก กิจกรรมท่ี ควรท าอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

1. การเล่านิทานทุกวนั 
2. อ่านหนงัสือร่วมกนักบันกัเรียน และสนทนาพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองในหนงัสือ 
3. ฝึกอ่านจากเพลง ค ากลอน 
4. ฝึกใหรู้้จกัตวัพยญัชนะ สระ และค า โดยใชเ้กม กิจกรรม 
5. ฝึกใหเ้ด็กพดู เล่าเร่ือง 
6. ฝึกใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการเขียน โดยครูเขียนจากค าพดูของเด็ก 
7. เล่นเกมทางภาษา 
8. การเล่าข่าว/เหตุการณ์ประจ าวนั 
การอ่าน เป็นการรับรู้และการแปลความหมายของข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ  

จนเกิดความเขา้ใจเร่ืองราว การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัในชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ต่างๆ ดว้ยตนเองตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่ เรียนรู้ ส าหรับในวยัเรียนการอ่านเพื่อความรู้
หรือแสวงหาความรู้นบัวา่เป็นส่ิงส าคญั อยา่งยิง่ โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีเพิ่งจะผา่นการเตรียมความพร้อม
ในวยัอนุบาล และเขา้สู่การเรียนวิชาการในชั้นประถมศึกษา ซ่ึงอาจประสบปัญหาดา้นการอ่านอยู่
บา้ง เพราะนอกจากจะตอ้งฝึกการอ่านออกแลว้ยงัตอ้งอ่านให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดว้ย ดงันั้น พ่อแม่จึง
ควรรู้แนวทางและร่วมมือกบัครูในการช่วยเหลือ ซ่ึงจากงานวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ใน
การเรียนรู้ของลูกจะส่งผลใหลู้กเรียนดีข้ึน พฒันาการทางการอ่านของเด็กปฐมวยัมีดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 Emergent Reading ดูหนงัสือเร่ืองท่ีชอบ พูดขอ้ความในหนงัสือดว้ยภาษาของ
ตน ท าท่าเหมือนอ่านหนังสือ จับใจความและตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือเร่ืองโดยใช้
ประสบการณ์เดิมของตนเอง ไม่สนใจขอ้ความตามล าดบัของเร่ือง อ่านเร่ืองสั้ นๆ ท่ีบอกให้ครู
บนัทึกให ้อ่านและเขียนตวัขีดเข่ีย (Scribbles) อ่านตวัอกัษรพยายามลอกหรือเขียนทบั 

ขั้นท่ี 2 Advanced Emergent Reading กวาดตามองขอ้ความตามบรรทดั ดูขอ้ความท่ีมี
หนงัสือตวัใหญ่และเขียนเวน้ค า ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการเดา จากประสบการณ์เดิมและจาก
ส่ิงช้ีแนะ อ่านขอ้ความท่ีมีตวัอกัษรและค าท่ีเห็นอยูเ่ป็นประจ า หาค าท่ีมีตวัอกัษรคลา้ยคลึงกนั โดย
ตรวจสอบจากจุดท่ีเร่ิมตน้ของประโยค 

ขั้นท่ี 3 Emergent to Early Reading รู้จกัค าท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัเม่ือเห็นค านั้นใน
บริบทหรือส่ิงแวดลอ้มคาด เดาค าใหม่โดยดูรูปประโยค และความหมาย กวาดสายตาถูกทิศทางเม่ือ
มองขอ้ความท่ีคุน้เคย ช้ีและบอกช่ือของตวัอกัษรส่วนใหญ่ได ้พิจารณาตวัอกัษรบางตวัเพื่อจะบอก
วา่คือตวัอะไร จ าค าบางค าท่ีมีตวัพยญัชนะตน้เหมือนกนัได ้

ขั้นท่ี 4 Early Reading ช้ีหรือกวาดตามองจุดเร่ิมตน้และจุดจบของค าบางค า ใช้เสียง
พยญัชนะตน้ท่ีรู้จกัในการดาดเดา และตรวจสอบค าท่ีอ่าน บอกขอ้สังเกตท่ีแสดงวา่รู้วา่ค  าๆ เดียวกนั
สามารถประสมกบัค าอ่ืนกลายเป็นค า ใหม่ได ้ลอกหรือเขียนส่ือความหมายโดยใชภ้าษาง่ายๆ ของ
ตนเอง ใชรู้ปประโยคท่ีถูกตอ้งและกลบัมาอ่านได ้เล่นเกมโดยใช้บตัรค าท่ีคุน้เคยหรือเรียงบตัรค า
ใหเ้ป็นประโยคไดถู้กตอ้ง ช้ีหรือกวาดตามองจุดเร่ิมตน้และจุดลงทา้ยของประโยค 

ขั้นท่ี 5 Advanced Early Reading คาดเดาขอ้ความจากส่ิงช้ีแนะโดยดูพยญัชนะตวัแรก
ของค าประกอบกับความรู้เดิม เ ก่ียวกับความสัมพันธ์ของรูปตัวอักษรกับเสียงตัวอักษร  
จ าและตรวจสอบตวัอกัษรท่ีสัมพนัธ์กบัเสียงของค า ตรวจสอบค าท่ีอ่านด้วยการช้ีตวัอกัษรในค า
พร้อมๆ กบัออกเสียงไปดว้ย ใช้รูปและเสียงตวัอกัษรเป็นหลกัสะกดค าใหม่ท่ีไม่รู้จกัหรือค าท่ีไม่
แน่ใจ จึงเห็นไดว้า่การอ่านของเด็กปฐมวยัมีการพฒันาเป็นล าดบัขั้นตอนจากขั้นง่ายไป สู่ขั้นยาก ซ่ึง
พฒันาการในแต่ละขั้นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของตวัอกัษรกบั ความหมายของค า ความรู้
เก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเด็กมีอยูแ่ละความ สนใจในการอ่าน รวมถึงประสบการณ์
ท่ีเด็กไดรั้บจากกิจกรรมการอ่านในชีวติประจ าวนัและจากสภาพ แวดลอ้มท่ีเด็กอาศยัอยู ่

2.4.2  แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole Language Approach) 
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) เกิดจากหลกัการและ

แนวคิดของนกัการศึกษา คือ Jean Piaget ผูเ้ช่ือวา่ การท่ีเด็กไดเ้คล่ือนไหวสัมผสัส่ิงต่างๆ รอบตวัจะ
เป็นการคิดสร้างความรู้ข้ึนภายในตน หรือเด็กเป็นผูก้ระท า (Active) มิใช่การรับเข้าไปเฉยๆ 
(Passive) การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากอิทธิพลของสังคมและผูอ่ื้น จึงเน้นให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบั
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ผูใ้หญ่ ซ่ึงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเสียงกบัภาพ เสียงกบัตวัอกัษร เป็นความรู้เก่ียวกบั
ตวัอกัษรท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการอ่านของเด็ก เช่ือวา่การสอนภาษาเป็นความส าคญัท่ีเด็กจะ
ใชเ้พื่อการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัของเด็กและภาษามีความหมายต่อชีวิต การเรียนภาษาตอ้งมา
จากส่ิงท่ีเป็นจริงและเก่ียวขอ้งกบัเด็ก โดยเรียนภาษาแบบองค์รวมคือ เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไป
พร้อมกนั การสอนภาษาแบบธรรมชาติแพร่หลายในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา ส าหรับประเทศไทย มูลนิธิไทย-อิสราเอลน ามา
เผยแพร่ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2538 – 2539 (บุปผา เรืองรอง http://taamkru.com) 

 มีนักทฤษฎีและนกัการศึกษา ไดใ้ห้ความหมายของการสอนภาษาธรรมชาติ (Whole 
Language Approach ไวด้งัน้ี 

 ดิวอ้ี (2481, 2486) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาของเด็กก่อนการพฒันาเขา้สู่การใชภ้าษา
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษา (อารี สัณหฉว,ี 2535) วา่ เกิดจากประสบการณ์ตรงโดยการลงมือกระท า
ดว้ยเอง (Learning by doing) และไดส้ร้างทฤษฎีท่ีเป็นกุญแจส าคญัของความคิดเร่ือง พลังของการ
สะท้อนความคิดต่อการสอนของครู (Reflective teaching) ท่ีผูเ้รียนต้องเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรบูรณาการด้านภาษาให้กลมกลืนไปกบัการเรียนรู้ทุกเร่ืองใน
หลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

 เพียเจท์ (2498) ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการสอนภาษาธรรมชาติ โดยกล่าวว่า เด็กจะ
เรียนรู้จากกิจกรรมโดยการเคล่ือนไหวของตนเอง จากการไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มและสร้างองค์
ความรู้ข้ึนภายในตน กระบวนการเรียนรู้มิใช่เกิดจากการรับเขา้ (Passive) แต่เพียงอยา่งเดียว เด็กจะ
เป็นผูก้ระท าการเรียนรู้ (Active) ในการคิดด้วยตนเอง การเรียนรู้ของเด็กเกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มผ่านการเล่นจะช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้ภาษาจากกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัและ
เป็นรายบุคคล 

 ไวกอตสกี (2521, 2529) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาของเด็กว่า เกิดข้ึนไดจ้ากการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลใกล้เคียง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู และอิทธิพลของบริบทส่ิงรอบตวัเด็กการ
ช่วยเหลือและลงมือท าเป็นขั้นตอน ผา่นการเล่นและกิจกรรม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ภาษาผา่นการใช้
สัญลกัษณ์ 

 ฮอลดิเดย ์(2518) ไดก้ล่าวถึงพลงัของบริบทท่ีแวดลอ้มในสถานการณ์ท่ีหลากหลายมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ และการใช้ภาษาของเด็ก การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง เด็กจะเป็น
ผูใ้ชภ้าษาจากการเรียนรู้ทุกส่ิงผา่นภาษา และเรียนเก่ียวกบัภาษาไปพร้อมๆ กนั 

 Goodman (1986 อา้งถึงใน บงัอร พานทอง, 2534, น. 70-72) กล่าวถึงความหมายของ
การสอนภาษาแบบธรรมชาติว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอนภาษาอยา่งมีความหมาย โดย
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ผูเ้รียนจะอาศยัประสบการณ์ของตนเองประกอบการเรียน ไม่แบ่งแยกภาษาเป็นส่วนยอ่ย เป็นการ
เรียนท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดความกลา้และมัน่ใจในตนเองในการท่ีจะใช้ภาษา ไม่เกรงว่าจะผิด 
ทั้ งน้ีเพราะผูส้อนไม่เน้นการลงโทษเม่ือเด็กใช้ภาษาผิด แต่พยายามช้ีให้เห็นข้อบกพร่องโดย
ทางออ้ม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแกไ้ขตนเอง การเรียนยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

 มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์ (2537, 67) กล่าวว่า การสอนภาษาแบบบูรณาการ (Whole 
Language Approach) เป็นแนวการสอนทกัษะทางภาษาสัมพนัธ์ท่ีจดัรวมทกัษะทางภาษาคือ ฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ไปดว้ยกนัอย่างมีระบบ เน่ืองจากการเรียนรู้ทกัษะทั้งส่ีไปพร้อมๆ กนัจะช่วยเสริม
พฒันาทกัษะซ่ึงกนัและกนั 

 พชัรี  ผลโยธิน  (2537, น. 196)  กล่าวถึงการสอนภาษาแบบธรรมชาติวา่เป็นการสอนท่ี
พยายามจะใช้ภาษาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ การส่ือสาร และการคิด โดยไม่พยายามแยกภาษา
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ แต่เป็นการพยายามมองภาษาโดยรวม สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มหรือสถานการณ์
จริงมาช่วยท าให้ภาษานั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ถา้
เป็นส่ิงท่ีมีความหมายมีประโยชน์หรือเด็กสนใจและตอ้งการ จะเป็นส่ิงท่ีง่ายส าหรับการเรียนภาษา 

 Blum (1995 อา้งถึงใน เยาวพา  เดชะคุปต์, มปป) กล่าววา่การสอนภาษาแบบองคร์วม 
หมายถึง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ี เน้นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีมีความหมายต่อ
ชีวิตประจ าวนัของเด็ก โดยน าส่ิงท่ีเขาประสบพบเห็นในชีวิตประจ าวนัซ่ึงรวมหมายถึงวฒันธรรม 
การด ารงชีวิตของเด็กแต่ละคนมาใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน
เป็นการเรียนอยา่งมีชีวติชีวา จากส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ จากสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นชีวิตจริง และจากส่ิงท่ี
เป็นอยู่จริงในชีวิตประจ าวนั โดยเด็กเป็นผูคิ้ดค้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตวัเองกับเพื่อนๆ ไม่
มุ่งเนน้การสอน เขียนอ่าน ไวยากรณ์ หรือการใช้หนงัสือ แบบเรียน เพราะเป็นเร่ืองท่ียากต่อความ
เขา้ใจของเด็กและไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาพบเห็นในชีวติจริง 

 Hirshman (1995 อา้งถึงใน เยาวพา  เดชะคุปต์, มปป.) กล่าววา่ ภาษาแบบองคร์วม คือ 
การน าเอาองคป์ระกอบของภาษาทุกๆ ดา้น มาใชใ้นการส่ือความหมาย ซ่ึงจะหมายรวมไปถึงทกัษะ
ในการฟัง พดู อ่าน และเขียน การแต่งเร่ืองและการมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ 

 ความหมายของ การสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) การเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจเก่ียวกับการรับรู้และการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยัมีความส าคญัต่อผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัเป็นอย่างมากเน่ืองจากการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยัจะช่วยให้มีความสามารถในการ
ช่วยจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาให้กบัเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุ ความสนใจและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได ้ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดส่้งเสริมทกัษะทาง
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ภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้กับเด็กปฐมวยัในระยะแรกของเด็กได้
เหมาะสมกบัการรับรู้ภาษา ระยะแรกเร่ิมของเด็กปฐมวยัการใช้ภาษาพูดส่ือความหมายของเด็กยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ภาษาท่ีเด็กใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสะทอ้นความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกของเด็ก
ดว้ย การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยัจะมีลกัษณะเป็นไปตามธรรมชาติ ก่อนท่ีเด็กจะพูดไดเ้ด็กจะ
สะสมประสบการณ์ทางภาษาไวเ้ป็นข้อมูลโดยการฟังและสังเกตสัญลักษณ์ทางภาษาและใช้
สัญลกัษณ์ตามความมุ่งหมายจะเห็นไดว้า่การฟังและการพดูมีความสัมพนัธ์กนั 

วิธีการสอนแบบภาษาธรรมชาติในระดบัปฐมวยัท าไดโ้ดยการน าภาษาไทยเขา้ไปใช้
สอน เพื่อให้เด็กปฐมวยั โดยเตรียมความพร้อมในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จกัหนงัสือ พูด
ส่ือสารเร่ืองราวความรู้สึก กิจกรรมท่ี ควรท าอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

1. การเล่านิทานทุกวนั 
2. อ่านหนงัสือร่วมกนักบันกัเรียน และสนทนาพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองในหนงัสือ 
3. ฝึกอ่านจากเพลง ค ากลอน 
4. ฝึกใหรู้้จกัตวัพยญัชนะ สระ และค า โดยใชเ้กม กิจกรรม 
5. ฝึกใหเ้ด็กพดู เล่าเร่ือง 
6. ฝึกใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการเขียน โดยครูเขียนจากค าพดูของเด็ก 
7. เล่นเกมทางภาษา 
8. การเล่าข่าว/เหตุการณ์ประจ าวนั 
ลกัษณะส าคญัและกิจกรรมทางภาษาแบบองคร์วม โดยเฉพาะการอ่าน เขียน คือ 
-  เนน้ความเขา้ใจเน้ือเร่ืองมากกว่าการท่องจ าตวัหนงัสือผา่นการฟังนิทาน เร่ืองรวม 

สนทนาโตต้อบ คิดวเิคราะห์ร่วมกบัครูหรือผูใ้หญ่ 
-  การคาดคะเนโดยการเดาในขณะอ่าน เขียน และสะกด เป็นส่ิงท่ียอมรับไดใ้นการ

เรียนรู้ภาษาธรรมชาติ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านหรือสะกดถูกตอ้งทั้งหมด 
-  มีหนงัสือ วสัดุส่ิงพิมพต่์างๆ ให้เด็กเป็นผูเ้ลือก เพื่อให้รับประสบการณ์ทางภาษา

อยา่งหลากหลาย 
-  ครูแนะน าสอนการอ่านในกลุ่มใหญ่มกัใชห้นงัสือเล่มใหญ่เห็นชดัเจนทัว่กนั 
-  ครูสอนการอ่านอยา่งมีความหมาย สนุกในกลุ่มยอ่ยและรู้จกัวิธีการใชห้นงัสือ เปิด

หนงัสืออยา่งถูกตอ้ง เปิดโอกาสให้เด็กพูดคุย ซักถามจากประสบการณ์เดิมซ่ึงครูสามารถประเมิน
ความสามารถการอ่านเด็กแต่ละคนไปดว้ยพร้อมกนั 

-  ใหเ้ด็กกลุ่มยอ่ยผลดักนัอ่าน และเปล่ียนกนัออกเสียงดงั 
-  ใหเ้ด็กแต่ละคนมีโอกาสเลือกหนงัสือท่ีชอบไปอ่านเงียบๆ  
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-  ให้เด็กไดเ้ขียน ขีด เข่ีย วาดภาพ ถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ประสบการณ์ ความประทบัใจ
อยา่งอิสระ 

-  ครูตรวจสอบสภาพการเขียนของเด็กแต่ละคน  โดยการให้เด็กเล่าส่ิงท่ีเขียนให้ฟัง 
และครูแนะน าการเขียนท่ีถูกตอ้งเพื่อให้เด็กพฒันาการเขียนไดด้ว้ยตวัเด็กเองทุกวนั โดยไม่มุ่งแก้
ค  าผดิ ท าลาย ความอยากเขียนของเด็กลงไป (สกศ, 2550, น 20-21) 

ขั้นของพัฒนาการในการอ่าน  (Goodman, 1984 การอ่านออกเขียนได้จาก
สภาพแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั เอกสาร ประกอบการสัมมนา 6-22 ธ.ค. 2537 ณ สถาบนัราชภฏั
เชียงใหม่) 

ขั้นแรก  ค  าแรกท่ีเด็กอ่านเป็นค าท่ีมีความหมายต่อชีวิต เด็ก เช่น ช่ือ อาหาร ถนนในขั้น
พฒันาการน้ี กู๊ดแมนเรียกวา่เป็น “รากเหงา้ของการอ่าน เขียน” 

ขั้นท่ีสอง  ผูเ้รียนจะผกูพนักบัตวัอกัษรเพิ่มข้ึน เรียกช่ือไดห้รืออ่านไดถู้ก และเรียนรู้ท่ี
อยู ่(ต  าแหน่ง) ของตวัอกัษร 

ขั้นท่ีสาม  เด็กแยกแยะไดว้า่การใชต้วัอกัษร ระเบียบแบบแผนของตวัอกัษรจะเร่ิมอ่าน 
เขียนจากซ้ายไปขวาเป็นพื้นฐานพฒันาการอ่านในเด็กปฐมวยั ในขณะเดียวกนัเด็กรู้จกัรูปร่าง และ
ระบบของตวัอกัษรอีกดว้ย 

ขั้นสุดท้าย  ระบบของตวัอกัษร คือเป้าหมายปลายทางสุดท้ายของการอ่าน (สกศ.  
2550, น. 22) 

การอ่าน เป็นการรับรู้และการแปลความหมายของขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ จนเกิด
ความเข้าใจเร่ืองราว การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคัญในชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ต่างๆ ดว้ยตนเองตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่ เรียนรู้ ส าหรับในวยัเรียนการอ่านเพื่อความรู้
หรือแสวงหาความรู้นบัวา่เป็นส่ิงส าคญั อยา่งยิง่ โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีเพิ่งจะผา่นการเตรียมความพร้อม
ในวยัอนุบาล และเขา้สู่การเรียนวิชาการในชั้นประถมศึกษา ซ่ึงอาจประสบปัญหาดา้นการอ่านอยู่
บา้ง เพราะนอกจากจะตอ้งฝึกการอ่านออกแลว้ยงัตอ้งอ่านให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดว้ย ดงันั้น พ่อแม่จึง
ควรรู้แนวทางและร่วมมือกบัครูในการช่วยเหลือ ซ่ึงจากงานวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ใน
การเรียนรู้ของลูกจะส่งผลใหลู้กเรียนดีข้ึน พฒันาการทางการอ่านของเด็กปฐมวยัมีดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 Emergent Reading ดูหนงัสือเร่ืองท่ีชอบ พูดขอ้ความในหนงัสือดว้ยภาษาของ
ตน ท าท่าเหมือนอ่านหนังสือ จับใจความและตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือเร่ืองโดยใช้
ประสบการณ์เดิมของตนเอง ไม่สนใจขอ้ความตามล าดบัของเร่ือง อ่านเร่ืองสั้ นๆ ท่ีบอกให้ครู
บนัทึกให ้อ่านและเขียนตวัขีดเข่ีย (Scribbles) อ่านตวัอกัษรพยายามลอกหรือเขียนทบั 
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ขั้นท่ี 2 Advanced Emergent Reading กวาดตามองขอ้ความตามบรรทดั ดูขอ้ความท่ีมี
หนงัสือตวัใหญ่และเขียนเวน้ค า ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการเดา จากประสบการณ์เดิมและจาก
ส่ิงช้ีแนะ อ่านขอ้ความท่ีมีตวัอกัษรและค าท่ีเห็นอยูเ่ป็นประจ า หาค าท่ีมีตวัอกัษรคลา้ยคลึงกนั โดย
ตรวจสอบจากจุดท่ีเร่ิมตน้ของประโยค 

ขั้นท่ี 3 Emergent to Early Reading รู้จกัค าท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัเม่ือเห็นค านั้นใน
บริบทหรือส่ิงแวดลอ้มคาด เดาค าใหม่โดยดูรูปประโยค และความหมาย กวาดสายตาถูกทิศทางเม่ือ
มองขอ้ความท่ีคุน้เคย ช้ีและบอกช่ือของตวัอกัษรส่วนใหญ่ได ้พิจารณาตวัอกัษรบางตวัเพื่อจะบอก
วา่คือตวัอะไร จ าค าบางค าท่ีมีตวัพยญัชนะตน้เหมือนกนัได ้

ขั้นท่ี 4 Early Reading ช้ีหรือกวาดตามองจุดเร่ิมตน้และจุดจบของค าบางค า ใชเ้สียง
พยญัชนะตน้ท่ีรู้จกัในการดาดเดา และตรวจสอบค าท่ีอ่าน บอกขอ้สังเกตท่ีแสดงวา่รู้วา่ค  าๆ เดียวกนั
สามารถประสมกบัค าอ่ืนกลายเป็นค า ใหม่ได ้ลอกหรือเขียนส่ือความหมายโดยใชภ้าษาง่ายๆ ของ
ตนเอง ใชรู้ปประโยคท่ีถูกตอ้งและกลบัมาอ่านได ้เล่นเกมโดยใช้บตัรค าท่ีคุน้เคยหรือเรียงบตัรค า
ใหเ้ป็นประโยคไดถู้กตอ้ง ช้ีหรือกวาดตามองจุดเร่ิมตน้และจุดลงทา้ยของประโยค 

ขั้นท่ี 5 Advanced Early Reading คาดเดาขอ้ความจากส่ิงช้ีแนะโดยดูพยญัชนะตวัแรก
ของค าประกอบกบัความรู้เดิม เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของรูปตวัอกัษรกับเสียงตวัอกัษร จ าและ
ตรวจสอบตวัอกัษรท่ีสัมพนัธ์กบัเสียงของค า ตรวจสอบค าท่ีอ่านดว้ยการช้ีตวัอกัษรในค าพร้อมๆ 
กบัออกเสียงไปดว้ย ใช้รูปและเสียงตวัอกัษรเป็นหลกัสะกดค าใหม่ท่ีไม่รู้จกัหรือค าท่ีไม่แน่ใจ จึง
เห็นได้ว่าการอ่านของเด็กปฐมวยัมีการพฒันาเป็นล าดับขั้นตอนจากขั้นง่ายไป สู่ขั้นยาก ซ่ึง
พฒันาการในแต่ละขั้นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของตวัอกัษรกบั ความหมายของค า ความรู้
เก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเด็กมีอยูแ่ละความ สนใจในการอ่าน รวมถึงประสบการณ์
ท่ีเด็กไดรั้บจากกิจกรรมการอ่านในชีวติประจ าวนัและจากสภาพ แวดลอ้มท่ีเด็กอาศยัอยู ่
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ภาพที ่2.1  แผนผงัการเรียนรู้และพฒันาภาษาของเด็ก ตามแนวการเรียนรู้ภาษาอยา่งธรรมชาติแบบองคร์วม 
 
ทีม่า:  สกศ,  2550, น. 33 

ฟัง พดู 

สมอง 

อ่าน เขียน 

ความเช่ือในความสามารถ ศกัยภาพของมนุษยท่ี์มีมาแต่ก าเนิด และ
ความเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย ์

เกิดความรู้ ความเขา้ใจ การเรียนรู้ภาษา อยา่งธรรมชาติ (Whole 
Language Approach) 

ความหมายแรกของภาษาอยา่งธรรมชาติ คือ 
1. การเรียนรู้ภาษาแบบองคร์วมไปพร้อมๆ กนั 
 
 
 
 
2. ภาษาจะเกิดข้ึนและพฒันาผา่นการใชภ้าษาอยา่งมีความหมายและ
ตามคุณค่าในวฒันธรรมประเพณีและบริบท 
3. ใชชี้วติอยูร่่วมกบัผูค้นรอบขา้งไดอ้ยา่งมีความสุขส่ือสารไดต้าม
ตอ้งการ 
4. ภาษาเขียนไดจ้ากภาษาท่ีแวดลอ้มรอบตวัท่ีเด็กเห็นคุน้เคยและรู้จกั
ความหมายตามทอ้งถ่ิน 

ภาษาพดู/ภาษาเขียนของเด็กจะพฒันากา้วหนา้ปรับแกไ้ขเองข้ึนเร่ือยๆ 
จากง่ายไปยากซบัซอ้นข้ึนเร่ือยๆ ตามการใชภ้าษาของผูใ้หญ่  ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยหลกัภาษาไวยากรณ์ 

ในท่ีสุดเด็กจะเขา้ใจภาษาเกิดความสามารถใชภ้าษาพดูภาษาเขียน ได้
ใกลเ้คียง ถูกตอ้งตามระบบมาตรฐานของหลกัภาษา ไวยากรณ์ไปสู่

ส่วนยอ่ย ตวัอกัษร สระ 
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ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2533, น. 2-3) ไดร้ะบุทฤษฎีน้ีเพื่อ
เนน้การให้ปัจจยัป้อนเขา้ท่ีมีความหมายต่อตวัผูเ้รียน (Comprehensible Input) โดยใชก้ระบวนการ
เรียนการสอน (Process) ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ทางภาษาของผูเ้รียน (Language Acquisition) เป็น
หลกั ผลของการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจวิธีการให้ปัจจยัป้อนเขา้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการและพฒันาการของผูเ้รียน ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  ปัจจยัป้อนเขา้ท่ีมีความหมายกบัผูเ้รียน  
 
ทีม่า:  บุษบง  ตนัติวงศ,์ 2537 
 

2.4.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สุภทัรา คงเรือง (2538) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลการใชกิ้จกรรมการอ่านตามแนวการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติ ท่ีมีต่อความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตวัหนังสือและหนังสือของเด็กวยัอนุบาล  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนอายุ 5 - 6 ปี จ  านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กนั นกัเรียนกลุ่มทดลอง 
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และนกัเรียนกลุ่มควบคุม เรียน
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบปกติ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัตวัหนงัสือและหนงัสือสูงกวา่กลุ่มควบคุม การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลการ
ใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติท่ีมีต่อความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
ตัวหนังสือและหนังสือ ของเด็กวยัอนุบาล ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการอ่าน ตัวแปรตาม คือ 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตวัหนงัสือและหนงัสือในดา้นความรู้เก่ียวกบัการใช้หนงัสือ ตวัอกัษร
เคร่ืองหมายวรรคตอน และการใช้ส่ิงช้ีแนะในการคาดคะเนและการตรวจสอบการคาดคะเน 
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ตวัอย่างประชากร ประกอบด้วย นักเรียนอายุ 5 - 6 ปี จ  านวน 30  คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน 
นักเรียนกลุ่มทดลอง เรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และ
นกัเรียนกลุ่มควบคุม เรียนโดยใช ้กิจกรรมการอ่านแบบปกติ การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารทดสอบค่าที 
ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตวัหนงัสือและหนงัสือ
สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ชมภู แกว้ดว้ง และบณัฑิตา  อินสมบติั (2556) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองผลการจดัประสบการณ์
ตามแนวภาษาธรรมชาติท่ีมีต่อความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยั โดยมี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัก่อนและ หลงัไดรั้บการ
จดัประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนของเด็ก 
ปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดัประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยักบัคะแนนเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนน
เต็ม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปี ท่ี 2 โรงเรียนบา้นสระบวั อ าเภอพยุหะคีรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค ์เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2555 
จ านวน 1 ห้องเรียน 28 คน โดยวิธีการการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติ  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 2) แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านจ านวน 20 ขอ้ และดา้น
การเขียนของเด็กปฐมวยั จ านวน 20 ขอ้ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบประเมินรายบุคคลมีค่าความเท่ียง 
(Reliability) ดา้นการอ่าน เท่ากบั 0.91 และค่าความเท่ียงดา้นการเขียน เท่ากบั 0.94 ผลการวิจยัพบวา่ 
เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติท่ีมีต่อความสามารถดา้นการอ่าน
และการเขียนของเด็กปฐมวยั อยูใ่นระดบัดี และความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนของเด็ก
ปฐมวยั หลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัประสบการณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั .05   

สรุปได้ว่า การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอนภาษา
อยา่งมีความหมายให้กลมกลืนไปกบัการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก โดยการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้การบูรณาการใหเ้ด็กรับประสบการณ์ทางภาษา ทั้งทกัษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนดา้นโดยองคร์วม โดยอาศยัประสบการณ์ของตนเองประกอบการเรียน โดยน าส่ิงท่ีเขา
ประสบพบเห็นในชีวิตประจ าวนัซ่ึงหมายรวมถึงภูมิหลงัและวฒันธรรม  การด ารงชีวิตของเด็กแต่
ละคนมาใช้เป็นประโยชน์ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และควรให้เด็กรับประสบการณ์ทาง
ภาษาทุกๆ ดา้นไปพร้อมๆ  
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2.5  แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการจัดประสบการณ์ตาม แนวทาง Brain - based  Learning 
2.5.1  ความหมายของแนวทาง Brain - based  Learning 

ความส าคัญของสมองกับพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยัจากการศึกษา 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  พบวา่หลกัการจดัประสบการณ์  และแนวทางการจดั
ประสบการณ์มีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบ  BBL(Brain – based Learning) ไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายและหลกัการของ BBL (Brain – Based Learning) ทั้งในวงการแพทย ์และการศึกษา ไว้
ดงัน้ี 

 จากการศึกษาความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า สมอง  โดยปริยายคือ ปัญญาความคิด  สมรรถภาพ คือ ความสามารถ และ
สติปัญญา  คือ ปัญญารอบคอบ ปัญญารู้คิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1115, 1128) การท า
หน้าท่ีของสมองกบัสติปัญญา เป็นกระบวนการท างานเพื่อการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัอย่างชดัเจน หากจะสรุปจากความหมายขา้งตน้ ก็อาจสรุปความหมายโดยรวมไดว้่า 
การใชค้วามคิด เพื่อใหเ้กิดความรู้ หรือ  การใชส้มองคิดเพื่อใหเ้กิดปัญญา 

 ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี (2545)ได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ
สมองกับสมรรถภาพด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั   โดยระบุว่า  นักวิชาการด้านประสาท
วทิยาศาสตร์  (Neuroscience) และนกัจิตวทิยา  ไดเ้ห็นความส าคญัเร่ืองสมองมานานกวา่  50  ปีแลว้  
ขอ้คน้พบต่างๆ  ก่อใหเ้กิดแนวคิด  ทฤษฎี และเทคนิคการสอนใหม่ๆ  ตลอดมาในช่วง  20  ปีท่ีผา่น
มา  ผลการศึกษาเร่ืองสมองกับระบบประสาท ได้ข้อค้นพบใหม่ ๆ และถูกน ามาพฒันาเป็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ทั้งการอบรมเล้ียงดู และ
สติปัญญาให้ถึงขีดสูงสุดของศกัยภาพได้  นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาถึงปัจจยั เง่ือนไข ซ่ึงจะส่งเสริม
หรือบัน่ทอนจ ากดัการเจริญเติบโต  และการรับรู้การคิดของสมองดว้ย  ตลอดจนศึกษาหาค าตอบวา่
เหตุใดมนุษยเ์ราจึงแตกต่างกนัมาก  บางคนฉลาดมาก  บางคนฉลาดนอ้ย  บางคนเป็นอจัฉริยะ  บาง
คนมีความคิดสร้างสรรค ์ บางคนชอบท าตาม  บางคนมีแรงจูงใจ 

 เบอร์ทรันด์ รัสเซล (Bertrand  Russel) นกัปรัชญาและนกัปฏิรูปการศึกษาชาวองักฤษ 
(อา้งถึงใน On Education, งานแปล, 2545, น. 45) กล่าวไวว้า่ “สติปัญญา หมายถึงความสามารถท่ีจะ
รับรู้มากกวา่ความรู้ท่ีไดม้าแลว้ แต่ผมไม่เห็นทางท่ีจะไดค้วามสามารถน้ีนอกเสียจากการฝึกฝน และ
ไม่เช่ือว่า การฝึกฝนสติปัญญา จะท าไดโ้ดยไม่ตอ้งให้ขอ้มูล และถา้ปราศจากสติปัญญาแลว้ โลก
สมยัใหม่อนัซับซ้อนของเรา คงไม่สามารถด ารงอยู่ได ้เร่ืองจะกา้วหน้าต่อไปคงไม่มี ดงันั้น การ
เพาะปลูกสติปัญญา เป็นความมุ่งหมายอนัส าคญัของการศึกษา” 
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 สถาบนัวิทยาการการเรียนรู้ (2548, น. 8) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ตามแนวคิด
โดยใชส้มองเป็นฐาน หมายถึง การใชค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมองเป็นเคร่ืองในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศกัยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ 

 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2549, น. 21-29) กล่าววา่ การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการท างานของ
สมอง หมายถึง การมองความสัมพนัธ์ของสมองกบัจิตใจ การท างานของสมองซ่ึงการจดัการเรียน
การสอนเด็กปฐมวยัครูควรมองการท างานของสมองเก่ียวกบัการเรียนรู้ 5 ประการ คือการท างาน
ร่วมกนัของสมองซีกซา้ยและซีกขวา กระบวนการสารสนเทศ การจ า สัมผสัรับรู้ และจิตสัมผสัรู้ส่ิง
ท่ีถูกตอ้งระลึก คือเด็กมีสมองมีจิตใจ และมีตวัตน ดงันั้นครูจึงตอ้งค านึงถึงความรู้สึก นิสัย และ 
ความคุน้เคยของเด็ก 

 ฉนัทนา ภาคบงกช (2551, น. 92) ไดก้ล่าววา่ ความหมายของการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
(Brain-Based Learning) เก่ียวกบัการส่งเสริมการสอนโดยอยูบ่นพื้นฐานการวิจยัทางสมอง ซ่ึงสรุป
เป็นทฤษฎีตามแนวคิดของคณะนกัวิจยัทางสมอง โดยอาศยัแนวคิดทางการศึกษา เช่น การลงมือ
ปฏิบติักระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง (Manipulative) การเรียนรู้ท่ีเร่ิมโดยเด็ก (Active Learning) การ
พดูหนา้ชั้นเรียน 

 สถาบนัส่งเสริมอจัฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้ (2550, 51) กล่าวถึงการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) วา่ คือ การจดัการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวยั เป็นการน าองคค์วามรู้เร่ืองสมองมาใชเ้ป็นฐานใน
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมีท่ีมาจากศาสตร์การเรียนรู้ 2 สาขา คือ 

 1) ความรู้ทางประสาทวิทยา (Neurosciences) ซ่ึงไดอ้ธิบายท่ีมาของความคิดและจิตใจ
ของมนุษย ์โดยเฉพาะในดา้นท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัทกัษะการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการ
เรียนรู้ ความจ าความเขา้ใจ และความช านาญ โดยผา่นทฤษฎีวา่ดว้ยการท างานของสมองเป็นส าคญั 

2) แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories) ต่างๆ ท่ีอธิบายเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
สมองมนุษย ์และกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนและมีพฒันาการอยา่งไร 

 การบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 2 สาขาเขา้ดว้ยกนัท าให้กระบวนการจดัการเรียนรู้ตั้งอยู่
บนฐานของการพิจารณาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าใหส้มองมีการเปล่ียนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับ
ต่อการเรียนการสอนแบบใดและอย่างไร ซ่ึงทั้งหมดน้ีน าไปสู่การจดักิจกรรมระหว่างผูส้อนกบั
ผูเ้รียน การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และท่ีส าคญั คือ การออกแบบและใชเ้คร่ืองมือเพื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ โดยเนน้วา่ตอ้งท าให้ผูเ้รียนสนใจเกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ และการจดจ าตามมา และ
น าไปสู่ความสามารถในการใชเ้หตุผล เขา้ใจ ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในทุกมิติของชีวติ 
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 Caine and Caine (1994, p. 39) สรุปวา่การเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานวา่เป็นการท่ีเด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ทั้งท่ีเป็นจริง และวาดฝัน การหาวิธีต่างๆ ในการรับประสบการณ์
เขา้มา รวมถึงการสะทอ้นความคิด การคิดวิจารณญาณ และการแสดงออกทางศิลปะ ซ่ึงเป็นการ
สรุปความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้หลกัการดงักล่าว เป็นการมองดูผูเ้รียนในฐานะท่ีเป็นระบบท่ีมี
ชีวิต (Living System) ซ่ึงร่างกายและจิตใจจะท างานประสานสัมพนัธ์กนั หรือท่ีเรียกวา่การเรียนรู้
เป็นการกระท าทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (Psycho Physiological) 

 Jensen, E. (2000, p. 6 อา้งถึงใน พิรญาณ์ นิลโอโล, 2556, น. 8)ไดใ้ห้นิยามวา่ การ
เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานคือ การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้
ของสมอง เป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้งตอบค าถามท่ีวา่ อะไรบา้งท่ีดีต่อสมอง ดงันั้น ความหมายจึงเป็นการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสาน หรือ รวบรวมหลากหลายทกัษะความรู้เพื่อน ามาใชใ้นการส่งเสริมการท างาน
ของสมอง เช่น ความรู้ทางเคมีศาสตร์ ประสาทวิทยา จิตวิทยาสังคมศาสตร์ พนัธุศาสตร์ ชีววิทยา 
และชีวะประสาทวทิยา ซ่ึงเป็นการน าความรู้การท างานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใชใ้น
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 Nicola (2003, p. 9) กล่าววา่ การเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน คือ
การเรียนรู้ท่ีอธิบายการประยุกต์ใชค้วามรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทีเก่ียวกบัสมองมาช่วยให้เด็ก
เกินการเรียนรู้ท่ีถาวรมากท่ีสุด ถา้มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของ BBL ก็สามารถน า
ความรู้ แนวคิด หรือทฤษฎีท่ีหลากหลายเหล่านั้น ไปใชเ้พื่อฝึกวชิาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไดดี้ 

Wilson and Smilanich (2005, pp. 36-38 อา้งถึงใน สุพตั ศรีพนัธ์, 2555, น. 38) ไดใ้ห้
ความหมายของการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีมีพื้นฐานกบัการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัสมองและการเรียนรู้ของสมอง โครงสร้างและหนา้ท่ีของสมองในแต่ละช่วงพฒันาการของ
มนุษย์และน าผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมองมาใช้ในวงการศึกษา พบว่าการใช้สมองเป็นฐาน
สามารถน ามาใชส้ร้างการเรียนการสอนท่ีดีได ้แนวคิดน้ีจึงช่วยอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้
จากชีวิตจริงไดรั้บประสบการณ์ดา้นอารมณ์ประสบการณ์ส่วนตวัและประสบการณ์การแกปั้ญหา
จากชีวติจริง 

 จนัทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ  ไดก้ล่าววา่  Brain – Based Learning คือการจดัการเรียนรู้
บนพื้นฐานของสมองและได้ให้หลกัการจดัการศึกษา  ให้การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
สมอง  ไดแ้ก่ การจ า  (Remembering)  ความเขา้ใจ (Understanding) ความคิด (Thinking) การจ าเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั  เพราะเราตอ้งรู้จกัประมวล  เพื่อน าขอ้มูลเก่ากลบัมาใช้ใหม่อยู่เสมอ ในการปฏิรูป
การศึกษา  เม่ือเราพดูวา่ควรสอนให้เด็กเขา้ใจ  ให้เด็กคิด  ไม่ใช่สอนให้นกัเรียนท่องจ า  คนบางคน
ไปตีความสุดโต่งว่าความจ าไม่ส าคญัอีกต่อไป แต่ความหมายจริง ๆ  คือไม่ควรสอนให้นักเรียน
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ท่องจ าแบบหุ่นยนต ์(Rote Memory) หรือส านวนไทย  คือ การท่องจ าแบบนกแกว้นกขุนทอง  ซ่ึง
อาจจะจ าเป็นค า ๆ หรือเป็นส่วน ๆ โดยไม่ไดเ้ขา้ใจความหมาย แต่ควรสอนให้นกัเรียนจ า และรู้จกั
เลือกแบบเช่ือมโยงกบัขอ้มูล  เพื่อจะน าไปใชป้ระมวลผลเพื่อความเขา้ใจ  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์
ต่อไป การจ าสัมพนัธ์กบัการเขา้ใจและการเรียน  ถา้เราเขา้ใจบางส่ิงบางอยา่ง  เรามกัจะจ าส่ิงนั้นได้
ดีกว่าส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจ ความเขา้ใจท าให้เรารู้ว่า  เราจะจดัเก็บขอ้มูลแบบแยกประเภทไวใ้นคลงั
สมองความจ าระยะยาวของเราไดอ้ยา่งไร  ถา้เราจดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เราก็สามารถ
ดึงมนัเก็บมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีเราเรียนรู้ขอ้มูลใหม่เราสามารถดึงขอ้มูลเก่า
ในคลงัสมองความจ าระยะยาวของเรา และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  2  ชุดน้ีเขา้ดว้ยกนั ก็
จะท าให้เราเขา้ใจขอ้มูลใหม่ไดดี้ข้ึน  โดยวิธีน้ีน่ีเองความจ าก็เป็นเคร่ืองช่วยความเขา้ใจของเรา  ถา้
เราเปรียบเทียบส่วนความจ าระยะยาวในสมองของเราเท่ากบัเครือข่ายของความสัมพนัธ์เช่ือมต่อกนั  
(Network of Connections) ส่ิงท่ีเราก าลงัท าคือ  การสร้างการเช่ือมต่อกนัระหวา่งส่ิงท่ีเรารู้แลว้และส่ิง
ท่ีเราก าลงัพยายามท่ีจะเรียนรู้นัน่เอง (วทิยากร  เชียงกลู,  2549) 

นิตยา ประพฤติกิจ (มปป, น. 32) ไดใ้ห้ความหมายของ BBL  (Brain – Based 
Learning) คือการใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัสมองเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างศกัยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย ์และพบวา่ 
ช่วงวยัส าคญัท่ีนบัเป็นโอกาสทองในการวางพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้เป็นไปไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพสูงสุด ของสมองในช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 10 ปี 

 ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ องคก์ารมหาชน (2558) ไดใ้ห้ความหมาย การ
เรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นพื้นฐาน หรือ BBL (Brain-Based Learning) คือการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กับพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวยั เป็นการน าองค์ความรู้เร่ืองสมองมาใช้เป็นฐานในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาศกัยภาพสูงสุดในการ
เรียนรู้ของมนุษย ์

Piaget (อา้งอิงใน รุจิร์ ภู่สาระ, 2545. น. 39-40)  กล่าวถึงพฒันาการทางดา้นสติปัญญา
ว่า  คนเราจะเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการดูดรับ (Assimilation) และปรับแต่ง  
(Accommodation)  โดยแบ่งพฒันาการทางสติปัญญาเป็น 4  ขั้น คือ 

1) ขั้นพฒันาการดา้นประสาทสัมผสั  (Sensori-motor Operation)  อยูใ่นช่วงแรกเกิดถึง  
2  ปี  โดยเช่ือวา่เด็กเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  โดยการสัมผสั และพยายามท าความเขา้ใจกบัโลกรอบตวั  อาจ
ท าโดยลองผดิลองถูก  แลว้วางเง่ือนไข  จนเกิดการเรียนรู้ตามวยั 

2) ขั้นเตรียมความคิดอยา่งมีเหตุผล (Preoperational  Period)  อยูใ่นช่วงอายุ  2-6  ปีเป็น
ระยะท่ีเด็กจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย  สัญลกัษณ์  ใชภ้าษาบอกทิศทางหรือส่ิงท่ีพบ
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มาดว้ยดี  แต่ยงัยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  การแกปั้ญหายงัคงยึดความพอใจของตนเองมากกวา่เหตุผล
แทจ้ริง 

3) ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operation) อยูใ่นช่วงอายุ 7-11ปี ใน
ระดบัประถมศึกษา เร่ิมใชส้มองคิดอยา่งมีเหตุผล รู้จกัแกปั้ญหา แต่ยงัคงตอ้งการส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
ยงัใชเ้หตุผลแทจ้ริงไดไ้ม่มากนกั 

4) ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผล (Formal Operation) ช่วงน้ีอายุประมาณ 12 ปีข้ึนไปเป็น
ระยะเร่ิมวยัรุ่นตอนต้น เร่ิมเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน เข้าใจกฎระเบียบของสังคมรู้จัก
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลดีข้ึน ความคิดกระจดักระจายกวา้งข้ึน สามารถก าหนดความคิดรวบยอดไดดี้
ข้ึน สามารถอธิบายไดส้มเหตุสมผลกวา่เดิม 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มุ่งเน้นการพฒันา
สมองซีกซ้ายและซีกขวาท างานร่วมกันอย่างสมดุล โดยต้องเร่ิมจากการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
กระบวนการสอดคล้องกับพื้นฐานการท างานของสมอง ตามวยัและวุฒิภาวะ ท่ีเน้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า  ผา่นการเล่น  การลงมือปฏิบติั  จากเร่ืองท่ีง่าย
ไปสู่ยาก  จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  และสามารถสะท้อนความคิดออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามพฒันาการของสมองของแต่ละช่วงวยั และสภาพ
บรรยากาศท่ีไม่เครียด เม่ือสมองกบัอารมณ์ท างานประสานงานกนัแล้วจะช่วยพฒันาให้เด็กเกิด
ความคิด ความรู้ และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถคิดระดับสูงได้ โดยการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และส่งเสริม พฒันาการทางสติปัญญาหรือพฒันาการทาง
สมองจะพฒันาใหมี้ศกัยภาพถึงขีดสุดได ้

2.5.2  แนวทางการจดัประสบการณ์แบบ Brain - based  Learning 
สถาบนัวิทยาการการเรียนรู้  (2548, น. 1-11) ไดก้ล่าวถึงสมองเรียนรู้แบบไหนและขอ้

ควรตระหนกัเม่ือออกแบบการเรียนรู้  (Lesson  Design)  11  ประการดงัน้ี 
1. สมองเรียนรู้ส่ิงต่างๆ โดยการหาความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้ 
2. สมองต่อสู้เพื่อใหอ้ยูร่อด 
3. สมองเรียนรู้พร้อมกนัทุกระบบแต่ละรอบมีหนา้ท่ีต่างกนั 
4. อารมณ์มีบทบาทสูงยิง่ในการขบัเคล่ือนการเรียนรู้ 
5. สมองเรียนรู้จากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. สมองคน้หาความหมายโดยการคน้หาแบบแผนในส่ิงท่ีเรียนรู้ 
7. สมองเรียนรู้ทั้งขณะรู้ตวัและไม่รู้ตวั 
8. สมองจดัเก็บขอ้มูลไวห้ลายระบบ 
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9. สมองเรียนรู้ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั 
10. การเรียนรู้ท่ีซบัซ้อน สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยการกระตุน้ท่ีทา้ทาย ท าให้อยากรู้ อยาก

เห็น กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 
11. สมองมนุษยมี์ลกัษณะเฉพาะของตนเองไม่มีสมองไหนท่ีเหมือนกนั 
หลกัเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัของการสอนมี 3  ประการ (The Three Elements of Great 

Teaching)  ไดแ้ก่ 
หลกัในการผอ่นคลาย  (Relaxed Alertness) การสร้างอารมณ์ บรรยากาศในการเรียนรู้

ใหดี้ท่ีสุด มีลกัษณะผอ่นคลาย  ทา้ทาย ใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ ท่ีอยากจะ
เรียน จดัส่ิงแวดลอ้ม โอกาสประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนร่วมไดแ้ละเช่ือมโยงการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามเป้าหมายของแต่ละคนท่ีสนใจ 

หลกัในการตระหนกั  จดจ่อ (Orchestrated immersion)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ตอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึก ตระหนกั จดจ่อท่ีจะเรียนของผูเ้รียนโดยผ่านการไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดด้ม
สัมผสั  ไดชิ้มรส  และไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย ไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมมาใชก้บัการเรียนรู้ส่ิงใหม่ มี
ความกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเขา้มาเผชิญหนา้ฝึกปฏิบติัคน้หาค าตอบ 

หลักในการจัดประสบการณ์ ท่ี เ ป็นกระบวนการอย่า งกระ ตือ รือ ร้น (Active 
 Processing   of  Experience)  เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีสร้างสรรคน์ าไปสู่ความแข็งแกร่งในการ
เรียนรู้ โดยจดักิจกรรมท่ีมีความหมาย  ครูใชค้  าถามเพื่อให้นกัเรียนพิจารณา หรือคน้หาค าตอบ   ขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งกระตือรือร้น และ feed back  นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อตอ้งการกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ไดคิ้ด หาทางพิสูจน์หรือคน้หาค าตอบ  วิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของพวกเขาไดฝึ้กทกัษะ
การตดัสินใจในช่วงวกิฤติ  และส่ือสารบนความเขา้ใจของตนเอง 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2550 อา้งถึงใน นิราศ  จนัทรจิตร, 2553, น. 339-341) จึงได้
เสนอกรอบในการจดักิจกรรมตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นท่ีครูวางแผนในการสนทนากบันกัเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมใหเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีจะเรียน และสามารถเช่ือมโยงไปสู่เร่ืองท่ีจะเรียนได ้

2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีครูและนกัเรียนตกลงร่วมกนัวา่นกัเรียนจะตอ้ง
ท ากิจกรรมใดบา้ง อยา่งไร และจะมีวธีิวดัและประเมินผลอยา่งไร 

3. ขั้นเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นท่ีครูจะตอ้งเช่ือมโยงประสบการณ์การต่างๆ มาสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ คือ การสอนหรือการสร้างความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน จนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน 
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4. ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนเขา้กลุ่มแลว้ร่วมมือกนัเรียนรู้ และสร้างผลงานในขั้น
น้ีค าวา่ ฝึกทกัษะ หมายถึง การวจิยั การฝึกปฏิบติัการทดลอง การสังเกตจากส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ การท าแบบฝึกการวาดภาพ และการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ จนประสบผลส าเร็จได้ผลงาน
ออกมา (ผลงานควรชัดเจนน่าสนใจ ไม่ใช่ใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษแผ่นเล็กๆ แต่ควรเป็น
กระดาษขนาดใหญ่ เช่นกระดาษปรู๊ฟ ใชน้ าเสนออาจเป็นการเขียนธรรมดาหรือแผนผงัความคิด) 

5. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีตวัแทนแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ากการจบัสลาก ออกมาเสนอ
ผลงาน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

6. ขั้นสรุปความรู้ เป็นขั้นท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้แลว้ใหน้กัเรียนท าใบงาน
เป็นรายบุคคล แล้วเปล่ียนกันตรวจโดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย แล้วให้นักเรียนแต่ละคน
ปรับปรุงผลงานตนเอง ใหถู้กตอ้งครูรับทราบแลว้เก็บผลงานไวใ้นแฟ้มสะสมงานของตนเอง 

7. ขั้นกิจกรรมเกม เป็นขั้นท่ีครูจดัท าขอ้สอบมาให้นกัเรียนท าเป็นรายบุคคลโดยไม่
ซกัถามกนั ส่งเป็นกลุ่มแลว้เปล่ียนกนัตรวจเป็นกลุ่ม โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแลว้ให้แต่ละ
กลุ่มหาค่าคะแนนเฉล่ีย บอกครูบนัทึกไวแ้ลว้ประกาศผลเกม กลุ่มใดไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดเป็น
กลุ่มชนะเลิศ 

การจดักิจกรรมทั้ง 7 ขั้นตอนน้ี เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้กระบวนการกลุ่ม
แผนผงัความคิด ใบงาน และเกม เป็นหลกัการท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดล้งมือท าเองไดฝึ้กฝนซ ้ าในเร่ืองเดิม
ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และจดจ าไดแ้ม่นย  า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนของ BBL (Brain - based Learning) 

นิราศ จนัทรจิตร (2553, น. 341–344) จึงไดเ้สนอกรอบในการจดักิจกรรมตามล าดบั
ขั้นตอนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ขั้นการสร้างความสนใจหรือน าเขา้สู่บทเรียน กิจกรรมในขั้นตอนน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ
เตรียมความพร้อม สร้างความสนใจหรือแรงจูงใจในการท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใหม่ ซ่ึงอาจมีการ
ตรวจสอบและทบทวนความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนไปพร้อมดว้ย โดยผูส้อนอาจคิดหากิจกรรมมาใช้
ประกอบในขั้นน้ีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียน ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรมท่ี
กระตุน้เร้าให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในทุกดา้นในการเผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีจะ
ตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน และน่าสนใจ ไดแ้ก่ กิจกรรมเกม เพลง เร่ือง
เล่า การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทท่าทาง การแข่งขนั ปริศนาขอ้ความ การตอบ ค าถาม 
การอภิปรายเหตุการณ์เร่ืองราวจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือภาพเคล่ือนไหวหรือภาพน่ิง ส่ือวิซีดีหรือ ส่ือของ
จริง หรือการตรวจสอบความรู้พื้นฐานดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นประเด็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริบทของเน้ือหาสาระท่ีจะเรียนรู้ใหม่ ทั้งในรูปแบบของกลุ่มหรือผูเ้รียนรายบุคคล 
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 2. ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ หรือขั้นการส ารวจความรู้หรือการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่
จากการน าเสนอของครู จากส่ือการเรียนหรือจากการท่ีผูเ้รียนลงมือส ารวจศึกษา คน้หาค าตอบจาก
แหล่งความรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายน่าสนใจ และไม่ซับซ้อนหรือเป็นนามธรรมยากท่ีท าความ
เขา้ใจมากเกินไป ซ่ึงมีหลกัการส าคญัของกิจกรรมในขั้นน้ี คือ จดัให้นกัเรียนมีโอกาสท ากิจกรรม
กลุ่มร่วมกนัหรือรายบุคคล รับรู้และท าความเขา้ใจในเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่ดว้ยประสาทสัมผสั
รับรู้ท่ีหลากหลายเป็นรูปธรรมมากกว่า รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์และการร่วมมือกนัเรียนกบัผูอ่ื้น 
การจดัล าดบัขั้นตอนของเน้ือหาความรู้ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองและมีเหตุผลอธิบายได ้การเรียนรู้จากส่ือ
ท่ีน่าสนใจเหมาะกบัเน้ือหาในบทเรียน ขอ้มูลความรู้ท่ีจดัให้เรียนควรสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตจริงของ
ผูเ้รียน ดงันั้น กิจกรรมการเรียนในขั้นน้ีจึงจ าเป็นตอ้งใชส่ื้อ กิจกรรม และวิธีท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนมี
โอกาสลงมือปฏิบติัและท าความเขา้ใจดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด 

 3. ขั้นการวิเคราะห์และสรุปหรือสร้างความคิดรวบยอด เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งให้
ผูเ้รียนน าขอ้มูลความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บแต่ยงัไม่มีการน ามาจดัระบบระเบียบให้เป็นความคิดรวบยอด
หรือองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ดงันั้น จึงตอ้งจดักิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนน ามา
สังเคราะห์หรือสรุปเป็นความรู้ความคิดรวบยอดของบทเรียน ซ่ึงอาจใช้แผนภูมิกราฟิกหรือผงั
ความคิดช่วยในการสังเคราะห์และสรุปความรู้ หากมีเวลาพออาจจดักิจกรรมเร่ิมจากนกัเรียนแต่ละ
คนคิดสรุปของตนก่อนแลว้สังเคราะห์เช่ือมโยงไปยงักลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่โดยจดัเป็นกิจกรรมท่ี
ใชท้กัษะการพูดการเขียนและการคิดควบคู่กนัของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความแตกฉาน
ในการแสดงความคิดเห็นรอบดา้น ก่อน าไปสู่การพิจารณาตดัสินลงความคิดเห็นในขอ้มูลความรู้
นั้นในขั้นต่อมา 

 4. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และขั้นการฝึกปฏิบติั ในกรณีท่ีการเรียนรู้คร้ังนั้นมีจุดประสงค์
ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และตดัสินใจหรือลงความคิดเห็นในขอ้สรุปท่ี
น่าเช่ือถือได ้และเกิดมุมมองทางความคิดท่ีแตกต่างกนั จึงเห็นวา่กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยเสริมสร้าง
ให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในความรู้นั้นมากข้ึน ประกอบกบัเม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกปฏิบติัหรือฝึก
ทกัษะอยา่งต่อเน่ือง ก็น่าจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณค่าและมีความหมายต่อตนเองมาก
ข้ึนดว้ย 

 5. ขั้นประยุกตใ์ชค้วามรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปปรับ
ใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์ปัญหาท่ีเผชิญใหม่ เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงผูเ้รียนท่ีมีวุฒิภาวะสูงอาจปรับใช้กิจกรรมประยุกต์ควบคู่กันการขยายหรือการองค์
ความรู้ใหม่ เน่ืองจากขั้นการขยายความรู้ เป็นขั้นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนใช้ประสบการณ์
ความรู้เพิ่มเติมผนวกกับความคิดท่ีจะน าไปใช้ในสถานการณ์ปัญหาใหม่ เพื่อปรับเปล่ียนและ
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่แนวคิด วิธีการปฏิบติัใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมในลกัษณะ
สร้างสรรค ์เพราะการขยายความรู้จะมีความซบัซอ้นมากกวา่เม่ือพิจารณาในบริบทของการประยุกต์
ใหค้วามรู้ 

 6. ขั้นการและประเมินผลการเรียน เป็นกิจการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเขา้ใจ
ครอบคลุมบริบทเน้ือเน้ือหาของบทเรียน และท าให้ผูส้อนรับรู้วา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือตวัช้ีวดั
นั้นผ่านการณ์ตรวจสอบวา่นกัเรียนบรรลุหรือยงัและบรรลุผลในระดบัใด ยงัตอ้งการปรับปรุงเพื่อ
เติมในประเด็นใดบา้ง 

Jensen (2000, pp. 200-201) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. Preparation เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยงความรู้ ผูส้อนอาจจะให้
ก าลงัใจหรือกระตุน้ผูเ้รียนดว้ยการอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้และสอบถามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนวา่ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรในหวัขอ้นั้นอีกบา้ง 

 2. Acquisition เป็นการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอ้มูลใหม่ สมองจะเช่ือมโยงระหว่าง
ขอ้มูลความรู้เพิ่มเติมกบัขอ้มูลใหม่ตามความเป็นจริงอยา่งสร้างสรรค ์

 3. Elaboration ผูเ้รียนจะเรียนรู้โดยการใชข้อ้มูลและขอ้คิดเห็นเพื่อสนบัสนุนเช่ือมโยง
การเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาด 

 4. Memory Formation สมองจะท างานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยดึงขอ้มูลจาก
การเรียนรู้รวมทั้งอารมณ์และสภาพทางร่างกายของผูเ้รียนในเวลานั้นมาใชแ้บบไม่รู้ตวัเป็นไปโดย
อตัโนมติั การสร้างความจ าเกิดข้ึนทั้งในขณะท่ีผูเ้รียนพกัผอ่นและนอนหลบั 

 5. Functional Integration ผูเ้รียนจะประยุกตข์อ้มูลเดิมมาใชก้บัสถานการณ์ เช่น ผูเ้คย
เรียนการซ่อมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ โดยการดูการซ่อมเตาอบท่ีบา้นพกัมาแลว้เขาตอ้งสามารถประยุกต์
ทกัษะการซ่อมเตาอบไปซ่อมอุปกรณ์ชนิดอ่ืนไดด้ว้ย 

Nummela, R., Caine and Cain, G. (1990 อา้งถึงใน อารี สัณหฉวี, 2550, น. 76-77)  
ศาสตราจารยท์างการศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดเ้สนอหลกัการ 12 ประการ ใน 
การจดัการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 1) สมองมีระบบการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การ เคล่ือนไหว 
ความคิด อารมณ์ ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกนั (The Brain is a parallel processor) ทุกระบบ แต่
ละระบบมีหน้าท่ีต่างกนัและสมองเป็นผูด้  าเนินการท่ีสามารถท าส่ิงต่างๆ ได้หลายอย่างใน เวลา
เดียวกนั โดยผสมผสานทั้งดา้นความคิด ประสบการณ์และอารมณ์ รวมถึงขอ้มูลท่ีมีอยู ่หลากหลาย
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รูปแบบ เช่น สามารถชิมอาหารพร้อมกบัไดก้ล่ินอาหาร การกระตุน้สมองส่วนหน่ึงยอ่ม ส่งผลกบั
ส่วนอ่ืนๆ ดว้ย  

2) สมองจะมีการเรียนรู้ได้ถ้ามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและในสังคม ส่ิงแวดล้อม (The 
Brain/Mind is social) 

3) สมองจะแสวงหาความหมาย ความเขา้ใจจากประสบการณ์ในชีวิต ตลอดเวลา (The 
Search for meaning is innate) 

4) การแสวงหาความหมายและความเขา้ใจในประสบการณ์โดยจดัเป็น หมวด หมู่ แบบ
แผน (The Search for meaning occurs through patterning) 

5) อารมณ์มีส่วนส าคญัในการเรียนรู้ (Emotions are critical to patterning) 
6) การเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆ กนัทั้งท่ีเป็นภาพรวมและเป็น ส่วนยอ่ย (The 

brain processes parts and wholes simultaneously) 
7) การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทั้งการตั้งจุดสนใจเร่ืองท่ีจะศึกษาและ เกิดจาก

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมิไดต้ั้งใจศึกษา (Learning involves both focused attention and peripheral perception) 
8) การเรียนรู้จะมีกระบวนการท่ีรู้โดยรู้ตวั (มีจิตส านึก) และการรู้โดยไม่ รู้ตวั (จากจิต

ใตส้ านึก) (Learning is both conscious and unconscious) 
9) สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบคือ ความจ าแบบเช่ือมโยงมิติ/ระยะ ซ่ึงบนัทึก

ประสบการณ์ของเรา และความจ าแบบท่องจ า ซ่ึงเก่ียวกบัข้อเท็จจริงและทกัษะแบบแยก ส่วน 
(There are at least two approaches to memory : spatial memory system, rote learning system) 

10) การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพฒันาการ (Learning is Developmental) 
11) การเรียนรู้ท่ีสูงและซบัซ้อนจะเรียนไดดี้ในบรรยากาศท่ีย ัว่ยุและทา้ทายให้เส่ียง แต่

ถา้มีบรรยากาศเครียดและกดดนัมากๆ จะท าใหไ้ม่เกิดการเรียนรู้ (Complex learning is enhanced by 
challenge and inhibited by threat) 

12) สมองแต่ละคนมีความเฉพาะของตน (Each brain in unique) 
สรุปไดว้า่  หลกัการจดัการศึกษาใหก้ารเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสมอง ตอ้งเป็น

ล าดบัขั้นตอน ไดแ้ก่ เร่ิมการจ า  (Remembering)  การจ าจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บขอ้มูล ประสบการณ์ 
หรือไดส้ัมผสัซ ้ าๆ ลงมือท าบ่อย ๆ และสมองจะจ าไดดี้ถา้มีแรงจูงใจจากตนเองและไม่เครียด จะ
น าสู่ความเขา้ใจ  (Understanding) ในเร่ืองราวต่าง ๆ  และขอ้มูลท่ีเกิดจากความจ าและเขา้ใจ จะถูก
บนัทึกในสมองของเรา เสมือนถูกเก็บไวใ้นล้ินชักของสมอง และพร้อมน ามาใช้คิดเช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนได้  หรือการใช้ความคิด (Thinking)  เช่ือมต่อกนั
ระหว่างส่ิงท่ีเรารู้แล้วและส่ิงท่ีเราก าลงัพยายามท่ีจะเรียนรู้นัน่เอง ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จาก

DPU



64 

การศึกษาในส่วนน้ีไปออกแบบกระบวนการ AEAE 4 Step ส่ือและกิจกรรม ท่ีใช้ในแต่ละ
กระบวนการเพื่อน าไปใช้จดัประสบการณ์ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัให้
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain – based   Learning 

2.5.3  แนวทางการสอนภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการสมอง Brain – based  Learning  
พรพิไล เลิศวิชา (2552, น. 37 - 42) ไดอ้า้งถึงนกัประสาทวิทยาศาสตร์ไดอ้ธิบายว่า

สมองมนุษยจ์ะรับขอ้มูลและจดจ าไดดี้เป็นพิเศษ เม่ือไดพ้บกบัขอ้มูลหรือส่ิงแปลกใหม่ น่าต่ืนเตน้
หรือ น่ากลัวดังนั้นหลักการสอนเด็กก็คือ ต้องหาวิธี กลยุทธ์ต่างๆ ท าให้เกิดความสนใจจริงๆ 
เสียก่อน และขอ้มูลเร่ืองราวท่ีสมองใหค้วามสนใจ และช่วยใหจ้  าไดเ้ป็นพิเศษ  ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1. ขอ้มูล เร่ืองราวนั้น เป็นส่ิงแปลกใหม่ (novelty) 
2. ขอ้มูล เร่ืองราวนั้น มีความเขม้ขน้ จดัจา้น (Intensilty) 
3. ขอ้มูล เร่ืองราวนั้น มีการเคล่ือนไหว (movement) 
4. ขอ้มูล เร่ืองราวนั้น มีอารมณ์ก ากบัอยู ่(emotion) 
และไดร้ะบุกุญแจส าคญัของการท าใหส้มองสนใจและช่วยใหจ้  าไดดี้ข้ึนประกอบดว้ย 
1. ถา้ตอ้งการให้เด็กจดจ าขอ้มูล หรือประสบการณ์ใหม่ได ้ควรหาวิธีจดัประสบการณ์

ใหน่้าสนใจ น่าแปลกใจ น่าต่ืนเตน้ แปลกใหม่ อยา่ท าแบบเดิมซ ้ าๆ  
 2. ขอ้มูลหรือประสบการณ์บางอยา่ง ตอ้งมีการท าซ ้ าหรือการฝึกฝน โดยเฉพาะความรู้

ใหม่ท่ีเด็กตอ้งการเรียนรู้ทั้งๆ ท่ีไม่ไดส้นใจเป็นพิเศษ การฝึกฝนมีความจ าเป็นมาก  
3. ส่ิงแปลกใหม่ มีการเคล่ือนไหว สะดุดตา กระตุน้ให้สมองสนใจและต่ืนตวั ท าให้

สมองจดจ าขอ้มูลท่ีก าลงัรับเขา้มา หรือส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้นั้นไดดี้กวา่ 
ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ องคก์ารมหาชน (2558,น. 23-26) ไดใ้ห้แนวคิด

เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมองส าหรับเด็ก วยั 3-6 ปี โดยระบุว่า แนวทางการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมองวางอยู่บนฐานคิดท่ีเข้าใจหลกัการเรียนรู้การท างานของ
สมอง ดงัน้ี 

1. สมองเป็นอวยัวะพิเศษของร่างกาย ตอ้งการทั้งอาหารกาย และ อาหารใจ ในสัดส่วน
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาถึงวยัชรา สมองตอ้งการอาหารใจทั้งใน
การเจริญเติบโต การเรียนรู้ และการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้และการท างานให้เต็มท่ี อาหารกาย 
ไดแ้ก่ อาหารหลกั 5 หมู่ และน ้ าด่ืมสะอาด อาหารใจไดแ้ก่ ความรัก ความอบอุ่น จากพ่อแม่ และผู ้
ใกลชิ้ด ความสุขและความพอใจจากการเล่น และกิจกรรมท่ีเด็กสนใจและตอ้งการ 

2. สมองเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีความพร้อมครบทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์ ดา้นองค์
ความรู้ ดา้นพฒันาการของสมอง  ดา้นอารมณ์ เช่น เด็กเล็กตอ้งไดรั้บกระตุน้สมองส่วนอารมณ์ให้
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พร้อมต่อการเรียนรู้ หรือการเปิดสมองส่วนลิมบิกก่อนทุกคร้ัง  ดา้นองค์ความรู้ ความยากง่ายของ
ความรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัเด็กวยั 3-6 ปี ดา้นพฒันาการของสมอง สมองส่วนหนา้ของเด็กวยั 3-6ปี ยงั
เจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ดงันั้น การใช้เหตุและผลในเด็กช่วงวยัน้ีจึงอาจไดผ้ลน้อยกว่าการใช้อารมณ์
เป็นตวักระตุน้การเรียนรู้ 

 3. สมองเรียนรู้เตม็ท่ีเม่ือสมองส่วนอารมณ์หรือลิมบิกเปิด วิธีการเปิดสมองท าไดห้ลาย
วิธีเช่น นัง่สมาธิ เคล่ือนไหวประกอบบทเพลง ปรบมือเป็นจงัหวะ เปิดโอกาสให้เด็กท ากิจกรรมท่ี
ชอบ สนใจ เพลิดเพลิน สนุกสนาน 

 4. สมองเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลกัษณ์ และสมองเรียนรู้จากง่ายไปหายาก 
 5. สมองเรียนรู้ได ้2 แบบ คือ แบบตั้งใจ และ ไม่ตั้งใจ ส าหรับทารกและเด็กวยั 3-6 ปี มี

การเรียนรู้เพียง 1 แบบ เท่านั้น คือแบบไม่ตั้งใจ เพราะสมองส่วนหน้าท่ีท าหน้าท่ีบงัคบัให้ตั้งใจ
เรียนรู้ยงัเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี เม่ือตอ้งการให้เด็กเล็กเรียนรู้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเปิดสมองส่วน 
ลิมบิก ก่อนเร่ิมตน้เขา้สู่บทเรียนทุกคร้ัง 

 6. สมองเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจจากการลงมือปฏิบติัมากกวา่การจ า สมองของเด็กจะรับ
ความรู้ไดใ้นเวลาเดียวกนัจากทั้งส้ิน 6 ช่องทาง คือ จากการ ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสั ไดก้ล่ิน ไดล้ิ้ม
รส และ จากความสุขใจ พอใจ การจดัการเรียนรู้ท่ีดีส าหรับเด็กตอ้งให้เรียนรู้ครบจากทั้งหมด 6 
ช่องทาง หรืออยา่งนอ้ยจาก 3 ช่องทาง 

 7. การเรียนรู้ท่ีเด็กมีโอกาสลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (Active learning) การลองผิด ลอง
ถูก ไดพ้ดู ขีดเขียน ป้ัน แปะ เคล่ือนไหว สัมผสั ดมกล่ิน ล้ิมรส ท าให้สมองเรียนไดดี้กวา่การเรียนรู้
จากการฟังครูบรรยาย ( Passive learning) เพียงอยา่งเดียว  

 8. การเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมอง (Brain-based Learning) คือการสร้าง การฝึก
สมอง ให้สมองเรียนรู้การแก้ปัญหาได้ถูกตอ้ง แม่นย  า เหมาะสม ทุกช่วงวยัของการเรียนรู้ และ
สามารถน าองคค์วามรู้ไปใช้แกปั้ญหาในวิชาชีพไดจ้ริงในอนาคต เด็กเล็กเรียนรู้การแกปั้ญหาโดย
เร่ิมจากปัญหาง่ายๆ ท่ีสามารถ ท าไดก่้อน ทุกคร้ังท่ีเด็กสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ ก็จะมีอาหารใจ
เกิดข้ึน มีการหลัง่สารแห่งความสุข (Endorphin) ออกมา เด็กก็จะมีพลงัจิต พลงัปัญญา ท่ีอยากจะ
แกปั้ญหาท่ียาก และซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนๆ  

 การศึกษาสมองวยัอนุบาล ซ่ึงโดยธรรมชาติของมนุษย ์สมองมีระยะพฒันาการต่างๆ 
กนัในแต่ละวยั  การจดัหลกัสูตรท่ีเหมาะกบัแต่ละวยั จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมอง
ระยะนั้น ส่วนรับสัมผสั และส่วนเคล่ือนไหวของสมองเด็กวยัอนุบาลก าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็ว ดว้ย
เหตุน้ี การจดัการเรียนรู้หรือการจดัประสบการณ์จึงเนน้เร่ืองการพฒันาระบบ การเคล่ือนไหว และ
ระบบสัมผสั ในตารางกิจกรรมจึงจดัช่วงเวลาพฒันาการของร่างกายไวอ้ยา่งเต็มท่ีเพื่อพฒันาทั้งสอง
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ระบบน้ี สมองของเด็กปฐมวยัจะมีการติดต่อส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ในสมองเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ระหว่างสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา และระหว่างสมองส่วนควบคุมการเคล่ือนไหว กบัส่วนรับ
สัมผสั ขอ้มูลน าเขา้ต่างๆ จะกระตุน้ให้สมองใชป้ระโยชน์จากความเร็วน้ี ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ในขณะ
ท่ีสมองท างานรับรู้ขอ้มูลจากส่ิงรอบตวัอยูน่ั้น  มีเคร่ืองมืออะไรในสมองท่ีช่วยในการตดัสินใจได้
ว่า ควรสนใจส่ิงไหน และไม่สนใจส่ิงไหน ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการเหล่าน้ี นัน่คือ
เคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของสมองเรา นกัประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายวา่ ส่วนของสมอง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ (Attention)  คือสมองส่วนหน้า (Frontal  lobe) และส่วนรับรู้ขอ้มูล 
(Parietal lobe) สมองทั้งสองส่วนน้ี จะคอยควบคุมสมาธิและความตั้งใจจดจ่อไว ้
 

 

 

 

 

 

 
      

ภาพที ่2.3  ส่วนของสมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ          
 
ทีม่า:  พรพิไล เลิศวชิา, 2552, น. 62 
 

การจดักระบวนการเรียนการสอน ผูส้อนจึงตอ้งสนใจกระตุน้ความสนใจของเด็กเป็น
พิเศษ เพราะความสนใจ (Attention) ก็คือ สมองส่วนหนา้ท่ีถูกกระตุน้ให้ท างานมากข้ึนพร้อมๆ กนั
นั้น ควรสนใจกระตุน้การท างานของสมองส่วนรับรู้ขอ้มูล (Parietal lobe) ซ่ึงจะท าให้สมองรักษา
ความสนใจเอาไวไ้ดดี้ข้ึนและนานข้ึน (สมองอนุบาล, น. 62-64) 

พรพิไล เลิศวิชา (2552 , น. 21-24) ได้ระบุไวใ้นหนังสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด 
Brain - based Learning ไวว้า่ ส่ิงท่ีผูส้อนพอจะท าไดเ้พื่อช่วยกระบวนการเรียนรู้ของสมองก็คือ 

1. สอนโดยใชภ้าพส่ือความหมาย 
2. สอนโดยใชเ้หตุการณ์ต่างๆ ช่วยส่ือความหมาย 
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การท าเช่นน้ี จะช่วยให้นกัเรียนสามารถจบัคู่เสียงกบัค าบรรยายและภาพ นัน่คือ ท าให้
ความหมายของเสียงนั้น สอดคลอ้งกบัความสามารถและวิธีการเรียนรู้ (Learning) ของสมองเอง
ภาพประกอบเป็นหัวใจส าคญั และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดไม่ไดใ้นการเรียนรู้เพราะภาษาของมนุษย์
พฒันาข้ึนได้ก็เพราะว่ามนัจบัคู่กบัความหมายหรือภาพได้ส าเร็จ นอกจากน้ี การสะสมค าศพัท ์
(Word bank) และโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ มีความส าคญั และจ าช่วยให้เรียนรู้ภาษาไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ วิธีท่ีง่ายท่ีสุดและไดผ้ลท่ีสุด ก็คือ  การอ่านนิทาน ร้องเพลง เล่าเร่ืองต่างๆ ให้เด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาฟัง และให้เด็กอ่านนิทานดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ โดยวิธีน้ีเด็กจะกา้วขา้ม
ความยากล าบากของหลกัภาษาไดโ้ดยไม่รู้ตวั เด็กจะซึมซบัค าและรูปประโยคแบบต่างๆ (Sentence 
structure) เอาไว ้เสมือนเป็นการเตรียมไวก่้อนการเรียนรู้ภาษาจากชัว่โมงการสอนท่ีเป็นทางการ
ต่อไป พรพิไล เลิศวิชา (2552, น. 27-34) การเร่ิมสอนภาษาอยา่งเป็นทางการ จะช่วยให้เด็กอ่านได้
เร็วและชอบอ่าน โดยเร่ิมตน้จากการอ่านบทคลอ้งจอง การอ่านบทคลอ้งจองท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึก
สองประการคือ 1.ง่าย  2.สนุก  ความรู้สึกว่าง่ายและสนุก จะเป็นตวัผลักดันให้สมองใช้ความ
พยายามมากข้ึนและต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ ในการเรียนรู้ภาษาได ้  กระบวนการสอนให้เด็กซึมซบั 
และเรียนรู้ภาษานั้นคงมีหลายวิธีดว้ยกนั ในท่ีน้ี ขอเสนอวิธีการเรียนรู้ภาษาโดยกระตุน้การท างาน
ของสมองหลายส่วน ดงัน้ี 

ขั้นท่ีหน่ึง เ ร่ิมต้นจากให้เด็ก เล่น กับบทคล้องจอง โดยใช้มือ หรือมือและเท้า 
เคล่ือนไหวเป็นจงัหวะต่างๆ พร้อมกบัท่องบทคล้องจอง การท่อง ก็คือการท่องปากเปล่าตามครู 
ไม่ได้หมายถึงการให้กลบัไปท่องท่ีบ้าน ในขั้นน้ียงัไม่ใช้กระดาน ไม่ใช้บอร์ดข้อความ เพราะ
ต้องการให้สมองเพ่งความสนใจไปกับการฟังเสียงพร้อมกับการเคล่ือนไหวมือเท่านั้ น การ
เคล่ือนไหวมือ (และเทา้) เป็นจงัหวะ พร้อมกบัเปล่งเสียงน้ี ก็คือการท างานของสมองส่วนต่างๆ 
สมองหลายส่วนถูกกระตุน้ ขณะท่ีเด็กเคาะจงัหวะและเปล่งเสียงน้ี สมองจะไดรั้บพฒันาการดงัน้ี 

1. ฝึกการรับและจ าแนกเสียง   
2. ฝึกเปล่งเสียงออกมาตามท่ีไดย้นิจากตน้แบบ   
3. สมองส่วนหนา้ (Frontal lobe) ท าการคิดตลอดเวลา การคิดในส่วนน้ีประกอบดว้ย  

1) คิดวา่เสียงไหนเป็นเสียงต่อไป 2) คิดว่าตอ้งตบมือจงัหวะไหน ตรงกบัเสียงคลอ้งจองกนัดีหรือ
เปล่า  

4. สมองนอ้ย (Cerebellum) ช่วยควบคุมการเคล่ือนไหวทรงตวั  
5. ความรู้สึกสนุกและพึงพอใจจะกระตุน้การท างานของสมองส่วนอารมณ์ (limbic 

system) ใหท้  างาน เม่ือสมองส่วนอารมณ์ท างานแลว้การรับรู้จะไดผ้ลดีข้ึน 
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ขั้นท่ีสอง  อ่านตามครูบนกระดานเคล่ือนท่ี เม่ือเด็กสามารถร้องหรือออกเสียงบทคลอ้ง
จองตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว กา้วข้ึนสู่ขั้นการอ่าน ดงัน้ี 

1. ครูบอกให้ท่องบทคลอ้งจอง รอบใหม่ ขณะท่ีเด็กท่องบทคลอ้งจอง ครูช้ีท่ีค  าให้ตรง
กบัเสียงเด็กทุกค าเป็นจงัหวะ อยา่ท าใหจ้งัหวะหายไป เพราะถา้จงัหวะหายไปความสนุกก็หมดไป  

2. การเคาะไมล้งบนค าใหต้รงกบัการเปล่งเสียงของเด็ก ควรท าซ ้ าๆ หลายรอบจนมัน่ใจ
ว่าค าท่ีเปล่งเสียงออกมา มีตัวหนังสือเข้าคู่กันเสียงหน่ึงก็เป็นตัวหนังสือแบบหน่ึง ไม่ใช่ว่า
ตวัหนังสือแบบไหนจะอ่านเหมือนกนัได้ เช่น เสียง “หมู” ตรงกบัตวัหนงัสือ “หมู” ส่วนเสียง 
“คอก” ตรงกบัตวัหนงัสือ “คอก” เป็นตน้   

3. ใชไ้มเ้คาะจงัหวะให้ช้าลง แต่ยงัรักษาจงัหวะให้ได ้นกัเรียนจะเร่ิมพูดหรืออ่านตาม
บทคลอ้งจองเอง ชา้ลงตามจงัหวะเคาะไดส้ าเร็จ    

4. เคาะใหช้า้ลงอีก จนเกือบเป็นการอ่านทีละค า แต่รักษาจงัหวะเสียงของบทคลอ้งจอง
เอาไว ้เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน     

5. ขั้นสุดท้าย เม่ือมัน่ใจแล้วว่าเด็กเข้าใจวิธีอ่าน คือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
คุณครูจึงเร่ิมทดลองช้ีสลบัตวัหรือช้ีแต่ไม่ออกเสียง เพื่อให้นกัเรียนออกเสียงเอง ขั้นตอนน้ีควรท า
หลงัจากผา่นวนัแรกไปแลว้ มิฉะนั้นนกัเรียนอาจสับสน คิดวา่การอ่านสามารถสลบัไปมาได ้

ขั้นท่ีสาม ฝึกอ่านจากหนงัสือ(ครูอ่านใหฟั้ง) ครูอ่านให้ฟังก่อน การฝึกอ่านจากหนงัสือ
เป็นขั้นตอนถดัไปท่ีส าคญั เพราะจะน าไปสู่การอ่านหนงัสือออก ขั้นตอนท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1. ครูเปิดหนงัสืออ่านให้นกัเรียนฟัง หลงัจากผ่านการเคล่ือนไหวท าจงัหวะ และอ่าน
บนกระดานเคล่ือนท่ีมาแลว้ การอ่านใหฟั้งตอ้งรักษาจงัหวะสนุกสนานเอาไว ้ 

2. อ่านรอบแรกมือช้ีท่ีภาพก่อน เพื่อส่ือความหมายให้ชดัอ่านรอบท่ีสองและรอบท่ีสอง
ต่อๆ ไป จึงค่อยยา้ยมือหรือไมช้ี้ไปท่ีตวัหนงัสือ   

3. การอ่านรอบแรกๆ นักเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านตาม เพื่อให้สมองรับเสียง และท า
ความเขา้ใจเร่ืองกบัภาพเตม็ท่ี รอบหลงัๆ เท่านั้นท่ีใหอ่้านตาม 

ขั้นท่ีส่ี  ฝึกอ่านจากหนงัสือ (นกัเรียนอ่านเอง) นกัเรียนอ่านเอง โดย   
1. แจกหนงัสือใหน้กัเรียนทุกคน คนละเล่ม ถา้หนงัสือไม่พออาจใช ้2 คนต่อ 1 เล่ม แต่

ไม่ควรใชห้นงัสือเล่มเดียวใหม้ารุมกนัอ่านเกิน 2 คน ถา้จ านวนหนงัสือไม่พอการอ่านออกจะชา้ลง  
2. อ่านพร้อมกนัทั้งหอ้ง บอกให้นกัเรียนเปล่งเสียงพร้อมกบัช้ีมือไปท่ีตวัหนงัสือพร้อม

กนั1-2รอบ   
3. อ่านเป็นกลุ่ม นกัเรียนนัง่ลอ้มวงกนัอ่านบทคลอ้งจอง (กลุ่มท่ีเหมาะสมคือไม่เกินหก

คน)สังเกตว่า มือของนักเรียนไล่ไปตามตวัหนังสือถูกตอ้งหรือเปล่าการอ่านเป็นกลุ่มจะท าให้
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นกัเรียนไม่อายและไม่กงัวล ถา้ตวัเองยงัไม่แน่ใจวา่อ่านถูกหรือเปล่า การคลอเสียงตามเพื่อไปไม่ใช่
ปัญหาใหญ่ เด็กจะค่อยๆ พฒันาไปไดเ้องในท่ีสุด ถา้คุณครูช่วยดูแล   

4. อ่านคู่ นกัเรียนจบัคู่กนัอ่าน ใชมื้อไล่ไปตามตวัหนงัสือ ชัว่โมงต่อชัว่โมงท่ีผา่นไปกบั
การอ่านน้ี จะสังเกตได้ว่านกัเรียนเร่ิมอ่านหลายหน้ามากข้ึน การอ่านคู่ควรเลือกจบัคู่เด็กท่ีพอจะ
อ่านได้กบัเด็กท่ีช้ากว่า มีขอ้สังเกตคือ อย่าจบัคู่เด็กเก่งมากกบัเด็กช้ามาก หรือเด็กท่ีมีบุคลิกแข็ง
เกินไปกบัอ่อนเกินไปไวด้ว้ยกนั บางกรณีควรจบัคู่เด็กช้ามาก(Slow learner)ไวด้วยกนั และครู
ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มน้ี  

5. อ่านเด่ียวหรืออ่านตามล าพงั การอ่านเด่ียวควรท าต่อจากเม่ือนักเรียนอ่านเป็นคู่ได้
ส าเร็จ หลงัจากนั้นนกัเรียนจะอยากอ่านเอง ประเด็นส าคญัอยูท่ี่ตอ้งมีหนงัสืออยูใ่นมือของแต่ละคน 
การอ่านตามล าพงัจึงจะเป็นไปได ้

หากเด็กบางคนยงัอ่านไม่ได ้แมแ้ต่จ าก็อาจจ าไม่ได ้แต่ความอยากอ่านท าให้ไปหยิบ
หนงัสือมาอ่านเองเวลาวา่ง แลว้ออกเสียงผิดบา้งถูกบา้งในกรณีน้ีครูไม่ควรห้าม อาจแนะน าบา้งถา้
เป็นไปได ้แต่ การหยิบหนงัสือมาอ่าน ถือวา่เป็นดชันีช้ีวดัความส าเร็จเบ้ืองตน้ของพฒันาการทาง
ภาษา 

นอกจากน้ี ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ องคก์ารมหาชน (2558, น. 28) ได้
ใหแ้นวทางพฒันาภาษาใหก้บัเด็กปฐมวยั  ควรพฒันาผา่นการอ่าน 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

1. อ่านใหฟั้ง 
2. อ่านดว้ยกนั 
3. อ่านเอง 
เพื่อเนน้ให้เด็กพฒันาทกัษะการใชค้  าพูดเพื่อการส่ือสาร พูดแสดงความรู้สึก พูดแสดง

ความคิดเห็น เล่าเร่ืองราวท่ีพบเห็นมา สามารถเล่าส่ิงท่ีคิด เล่านิทาน โดยเนน้จดักิจกรรมให้เด็กเล่น
กบัเร่ืองราวและภาษา เช่น เล่นต่อค าสัมผสักลอน ท่องบทร้องเล่น เล่นกบัค าท่ีสนุกตลก และไม่
จ าเป็นต้องความหมาย เล่นละคร และส่งเสริมทกัษะด้านการเขียนโดยเน้นให้เด็กได้ฝึกเขียน
ตวัหนงัสือและขอ้ความเม่ือเด็กพร้อม เช่น เขียนอิสระ เขียนส่ิงท่ีคิด เขียนค าท่ีอยากเขียน เขียนตาม
นิทานท่ีชอบ นอกจากน้ียงัสามารถใชบ้ทเพลงและเร่ืองเล่าของทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงกระตุน้ให้เด็กสนใจ
พฒันาภาษาของตนเองได ้

นอกจากน้ี (พรพิไล เลิศวิชา และอคัรภูมิ จารุภากร, 2550)  ไดเ้สนอแนะวิธีการเรียนรู้
ดว้ยสมองท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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1. เม่ือสมองรับรู้ภาพและเสียงพร้อมกนั สมองมีต าแหน่งท่ีรับรู้เสียงและต าแหน่งรับรู้
ภาพเม่ือสมองทั้งสองต าแหน่งน้ีพร้อมกนั การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึน ภาพและเสียง
สามารถดึงดูดเขา้สู่สมองไดจ้  านวนมหาศาลในคราวเดียวมากกวา่ขอ้มูลอ่ืน 

2. สมองเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีการสร้างแผนภาพความคิด การจดัระบบขอ้มูลออกมาเป็น
แผนภาพ เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผงั เป็นตน้ จะท าให้ความคิดและการเรียนรู้ง่ายลง แต่
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. สมองเรียนรู้ไดดี้เม่ือผ่านการปฏิบติั การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั เท่ากบัใช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน สัมผสั) ทั้งยงัประกอบดว้ยประสบการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ 
ดว้ย 

4. สมองเรียนรู้ไดดี้เม่ือเขา้ไปอยู่ในเหตุการณ์ท่ีคลา้ยจริง จะเห็นไดว้า่ระหว่างท่ีอ่าน
นิทานพร้อมกบัช้ีภาพให้เด็กดู เด็กจะไม่ไดฟั้งความหมายของนิทานเลย แต่เด็กจะสร้างจินตนาการ
ไปกบัส่ิงท่ีเห็นและไดย้นิแทน 

5. สมองเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีการท่องจ า ท าซ ้ า ฝึกทกัษะ เพราะถา้หากเจา้ของสมอง ไดย้ิน
เสียงตนเอง ไดล้งมือปฏิบติั และเห็นส่ิงท่ีตวัเองท า ส่ิงท่ีปรากฏกลายเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเขา้ไปใน
สมองใหม่อีกคร้ัง 

นกัประสาทวทิยาศาสตร์อธิบายวา่ สมองส่วนท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ภาษา (Temporal lobe) 
นั้น ไม่ได้ท างานส่วนเดียวโดดๆ ตามล าพงั แต่มนัท างานร่วมกับส่วนรับภาพ(Occipital lobe) 
กล่าวคือ 

ขณะรับเสียง สมองท าการประมวลผลขอ้มูลจากเสียงท่ีไดย้ิน(Auditory input) เช่นได้
ยนิค าวา่ ดวงดาว นกฮูก ตน้ไม ้

สมองน าเสียงท่ีได้ยินนั้นไปเช่ือมกบัภาพท่ีจ าได้ หรือภาพท่ีมองเห็น(Visual object 
recognition) ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 

ภาพที ่2.4  ภาพประกอบการประมวลขอ้มูลของสมอง 
 

ทีม่า:  พรพิไล เลิศวชิา, 2552, น. 19 
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จากนั้น สมองจะจดัการเก็บขอ้มูลเสียงและภาพท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งหมดน้ีเอาไวใ้นความ
ทรงจ า (Memory)  ดงัภาพท่ี 2.5 และทั้งหมดน้ีคือ กระบวนการเรียนรู้ภาษาหรือเขา้ใจภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5  การจดัเก็บขอ้มูลและเช่ือมโยงของสมอง 

 
ทีม่า:  พรพิไล เลิศวชิา, 2552, น. 19 
 

ยกตวัอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าเราก าลงัเดินอยู่ในป่า ได้ยินเสียงนกนานาชนิดทั้ง
เสียงสั้น ถ่ีๆ เสียงยาว เสียงแหลม เสียงต ่า เสียงเพราะ เสียงน่ากลวั ฯลฯ เม่ือเงยหนา้ข้ึนดูก็มองเห็น
นกท่ีมีรูปร่าง สีสันต่างๆ กนั ถา้จะรู้จกัเสียงนกท่ีไดย้นิจริงๆ ส่ิงท่ีเราตอ้งท าคือ 

อนัดบัแรก ตอ้งสังเกตรูปร่าง สีสันของนกโดยละเอียด 
ล าดบัต่อมา ตอ้งพยายามจบัคู่เสียงท่ีไดย้นิ วา่เสียงไหน มาจากนกตวัไหน 
การจบัคู่ระหวา่งขอ้มูลเสียงกบัขอ้มูลภาพ (Cross model matching) ในสมองของเราน่ี

แหละ คือวธีิเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดในการเรียนรู้จกัโลก 
ถา้เราฟังเสียงนกไปเร่ือยๆ โดยไม่เห็นตวัของมนั เราจะจ าเสียงมนัไดไ้หม และจะบอก

ไดห้รือเปล่าวา่ มนัคือนกตวัไหน? 
การสอนโดยอาศยัภาพเป็นเคร่ืองมือส่ือความเขา้ใจจึงไม่ใช่เพียงเทคนิควิธีสอน แต่เป็น

กระบวนการทางชีววทิยาท่ีสมองเองเป็นผูส้ร้างไว ้
ดงันั้นส่ิงท่ีผูส้อนพอจะท าได้เพื่อช่วยกระบวนการเรียนรู้ของสมองก็คือ สอนโดยใช้

ภาพส่ือความหมาย สอนโดยใชเ้หตุการณ์ต่างๆ ช่วยส่ือความหมาย การท าเช่นน้ี จะช่วยให้นกัเรียน
สามารถจบัคู่เสียงกับค าบรรยายและภาพ ซ่ึงจะท าให้ความหมายของเสียงนั้น สอดคล้องกับ
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ความสามารถและวิธีการเรียนรู้ (Learning) ของสมองเอง ครูบางคนคิดว่า ภาพประกอบนั้นเป็น
เพียงส่ิงเสริมให้สนุกข้ึน จะมีหรือไม่ก็ได ้ความจริงแลว้ไม่ใช่ ภาพประกอบเป็นหัวใจส าคญั และ
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดไม่ไดใ้นการเรียนรู้เพราะภาษาของมนุษยพ์ฒันาข้ึนไดก้็เพราะว่ามนัจบัคู่กบั
ความหมายหรือภาพได้ส าเร็จนัน่เองการยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้ภาษาโดยอาศยันิทาน
และเร่ืองราว(Story)   การสะสมค าศพัท์(Word bank) และโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ มี
ความส าคญั และจ าช่วยให้เรียนรู้ภาษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ วิธีท่ีง่ายท่ีสุดและไดผ้ลท่ีสุด ก็คือ  การ
อ่านนิทาน ร้องเพลง เล่าเร่ืองต่างๆ ให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาฟัง(ขอย  ้าว่าอนุบาลและ
ประถม ไม่ใช่เฉพาะอนุบาล) และให้เด็กอ่านนิทานดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ โดยวิธีน้ีเด็กจะกา้ว
ข้ามความยากล าบากของหลักภาษาได้โดยไม่รู้ตวั เด็กจะซึมซับค าและรูปประโยคแบบต่างๆ 
(Sentence structure)เอาไว ้เสมือนเป็นการเตรียมไวก่้อนการเรียนรู้ภาษาในระดบัท่ียากข้ึน วิธีการ
เรียนรู้ภาษาโดยการซึมซับแบบน้ี เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (สอนภาษาไทย ตามแนวคิดBBL
หน้า19-24) เร่ิมตน้ฝึกฟังและอ่านจากบทคลอ้งจองและบทร้องเล่น  การเร่ิมสอนภาษาอย่างเป็น
ทางการ ท่ีจะช่วยใหอ่้านไดเ้ร็วและชอบอ่าน ท าไดโ้ดยเร่ิมตน้จากการอ่านบทคลอ้งจอง การอ่านบท
คลอ้งจองท าให้เด็กเกิดความรู้สึกสองอยา่งคือ 1.ง่าย  2.สนุก  ความรู้สึกว่าง่ายและสนุก จะเป็นตวั
ผลกัดนัใหส้มองใชค้วามพยายามมากข้ึนและต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ ในการเรียนรู้ภาษาได ้

 สรุปไดว้า่  จากการศึกษาแนวทางการสอนภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการสมอง Brain 
– Based Learning ผูว้ิจยัไดน้ ามาออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ AEAE 4 Step  และ
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  ตลอดจนการประเมินผล ซ่ึงเป็นส่ือและ
กระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain – Based Learning  อยา่ง
เป็นล าดบัขั้นตอนจากง่ายไปหายาก  โดยค านึงถึงความแตกต่างและความสามารถตามวยัของเด็ก 
และบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย  เพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานการอ่านให้เด็กเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพตาม
ความสามารถของตนเอง 
 
2.6  แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book 

2.6.1  นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของหนงัสือภาพ (Picture Book) ไว ้ดงัน้ี 
Lewis (2001, p. 32)  กล่าววา่ เม่ือเราอ่านหนงัสือภาพ สายตาของเราก็จะจอ้งมองทั้ง

ภาพและค า สลบักนัไปมา เพื่อมุ่งน าความหมายของทั้ง ค  าและภาพมารวมกนั น าไปสู่การก่อเกิด
เป็นความหมายของเน้ือเร่ือง 
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Golden (1990, p. 93) กล่าววา่ ในหนงัสือภาพนั้น ภาพประกอบเป็นส่วนท่ีจะแยกออก
จากเร่ืองเล่าไม่ได ้เน่ืองจากทั้งภาพประกอบกบัเร่ืองท างานร่วมกนั เพื่อแสดงความหมายให้กบัเน้ือ
เร่ือง 

Galda and Cullinan (2002, p. 8) กล่าววา่ หนงัสือภาพมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัจากการ
ผสมผสานระหวา่งตวับทกบัศิลปะ ทั้ง สองส่วนน้ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยสะทอ้นส่งผา่น
บอกเล่าเร่ืองราว หรือความคิดรวบยอดของหนังสือภาพด้วยเร่ืองกับภาพประกอบ อีกทั้งการ
แยกแยะประเภทของหนงัสือภาพจะใชพ้ื้นฐานเกณฑ์ดา้นรูปแบบ ไม่แบ่งประเภทหนงัสือภาพโดย
ใชเ้กณฑแ์นวเน้ือ เร่ือง เพราะเน้ือ เร่ืองทุกแนวปรากฏไดใ้นหนงัสือภาพ 

Nodelman (2005, p. 128) กล่าววา่ หนงัสือภาพ คือ การผสมผสานของการอ่านตวับท 
และการมองภาพ ซ่ึงภาพส่ือสารกบัเด็กได้อย่างเป็นธรรมชาติ และตรงไปตรงมาได้มากกว่าค า 
ต่าง ๆ อีกทั้ง ช่วยใหผู้อ่้านท่ีเป็นเด็กเล็กเขา้ใจความหมายเน้ือ เร่ืองในหนงัสือภาพเล่มนั้น ๆ ดว้ย 

อญัชลี ไสยวรรณ (2553) ได้ให้ความหมายของหนังสือเล่มใหญ่หรือ (Big Book) 
หมายถึงการจัดสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้การส่ือสารซ่ึงกันและกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์และมี
ความหมายดว้ยการสร้างหนงัสือเล่มใหญ่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้การอ่านจากผลงานการเขียน 
เรียนรู้การเขียนจากการอ่าน เรียนรู้ภาษาจากวรรณกรรมและการเลียนแบบ กระตุน้ให้เด็กแสดงการ
ส่ือสารผา่นกระบวนการคิดตลอดเวลาและใชภ้าษาจากแรงจูงใจภายในไม่ใช่การบงัคบั ส่งเสริมให้
เด็กมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีกระบวนการจดักิจกรรม 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดเน้ือเร่ือง 
ขั้นท่ี 2 ส ารวจความหมายของค า  
ขั้นท่ี 3 สร้างหนงัสือเล่มใหญ่   
ขั้นท่ี 4 ใชห้นงัสือเป็น 

2.6.2  หลกัการการจดักิจกรรมการท าหนงัสือเล่มใหญ่ 
1. เรียนอ่านและเขียนดว้ยกนัอย่างมีวตัถุประสงค์ การอ่านและการเขียนควรจะเรียน

พร้อมกนัเพราะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองซ่ึงเด็กจะน าส่ิงท่ีไดใ้นการอ่านมาใชใ้นการเขียน 
2. ฟังและท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองทั้งหมดก่อนและจึงมาท าความเขา้ใจส่วนยอ่ยๆ เช่น 

ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ 
3. เลือกเน้ือเร่ืองท่ีเร้าความสนใจของเด็ก หรือให้เด็กสร้างเน้ือเร่ืองข้ึนใหม่ตามความ

สนใจ พยายามให้เด็กเรียนรู้จากแรงจูงใจภายใน(เรียนรู้ด้วยตนเอง)ในห้องเรียนควรมีหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเป็นจ านวนมากเพียงพอ 
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4. เด็กไดเ้รียนรู้ภาษาอยา่งอิสระซ่ึงจะท าให้เด็กเรียนรู้ไดเ้ร็วและสามารถประเมินการ
เรียนรู้ของตนเองได ้

5. เปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ทางภาษาหลากหลายโดยมีครูควรให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือ ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและครู 

6. ใหเ้รียนอ่านและเขียนไปพร้อมๆ กนัจะท าใหเ้กิดความแม่นย  าในเน้ือหา 
7. สร้างบรรยายกาศใหเ้ด็กคุน้กบัหนงัสือเพื่อซึมซบัเร่ืองราวในหนงัสือ ให้เด็กพูด อ่าน

เขียนและวาดภาพ เล่นบทบาทสมมุติ จดัพื้นท่ี อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนให้เด็กท ากิจกรรมส่ือสาร
ภาษาในลกัษณะเป็นองคร์วมโดยใชก้ารฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนร่วมกนั 

8. จดัการเรียนรู้แบบยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง ครูศึกษาความสนใจความสามารถ และสอน
เด็กตามระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนั ครูเตรียมและวางแผนการสร้างหนงัสือตามความสนใจ
ของเด็ก เด็กมีโอกาสใชภ้าษาอยา่งเป็นธรรมชาติและอยา่งมีความสุข 

9. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความมัน่ใจ กลา้เส่ียงท่ีจะพดู เขียน โดยไม่กลวัผดิ 
10. ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพดู ฟัง อ่านและเขียน 

2.6.3  กระบวนการจดักิจกรรมการท าหนงัสือเล่มใหญ่ 
1. การก าหนดเน้ือเร่ือง 
ครูสามารถเลือกก าหนดเน้ือเร่ืองได ้2 วธีิ 
วธีิท่ี 1 

1.1 ครูอ่านเร่ืองจากหนงัสือนิทานใหฟั้ง 
1.2 ครูอธิบายความหมายของค าพร้อมแสดงภาพจากหนงัสือประกอบ ถา้ไม่มีภาพ

ครูควรวาดภาพใหมี้ขนาดใหญ่ใหเ้ด็กมองเห็นทัว่กนั 
วธีิท่ี 2 

1.1 เปิดโอกาสให้เด็กร่วมกันแต่งเน้ือเร่ืองนิทานข้ึนใหม่หรืออาจแต่งนิทานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1.2 ครูเขียนเน้ือเร่ืองตามท่ีเด็กช่วยกนัสร้างข้ึนใหม่ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง 
1.3 ครูอ่านเน้ือเร่ืองนิทานท่ีบนัทึกไวใ้ห้เด็กฟัง 
1.4 เปิดโอกาสใหเ้ด็กช่วยกนัแกไ้ขเน้ือเร่ืองไดต้ามความพอใจ 
1.5 ครูอธิบายความหมายของค าพร้อมวาดภาพให้มีขนาดใหญ่ให้เด็กมองเห็นทัว่กนั

หรือใหเ้ด็กท่ีสามารถวาดภาพไดเ้ป็นผูว้าดภาพประกอบการอธิบายค า 
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2. ส ารวจความหมายของค า 
2.1 สนทนากบัเด็กเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้ค  าถามว่า มีใครท าอะไรบา้ง ตวัละคร

แต่ละตวัเป็นอยา่งไร เด็กรู้สึกอยา่งไรต่อตวัละคร ตวัละครเป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร 
2.2 ครูอ่านเร่ืองซ ้ าอีกคร้ังและเน้นขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัๆ แลว้ให้เด็กอ่าน

ตาม เม่ือเด็กเขา้ใจเน้ือหาเร่ืองทั้งหมด 
2.3 เปิดโอกาสให้เด็กร่วมกนัวางแผนเล่นบทบาทสมมุติตามเน้ือเร่ืองนิทาน โดยให้

เด็กผลดักนัเป็นตวัละครต่างๆ ในเร่ือง ใหเ้ด็กท่ีเหลือช่วยกนับรรยายเร่ืองพร้อมๆ กบัครู ผลดักนั 
อ่านและแสดงจนกวา่ครูเห็นว่าเด็กจ าเร่ืองและจ าขอ้ความส าคญัไดซ่ึ้งขั้นตอนน้ีจะท า

ใหเ้ด็กเขา้ใจโครงเร่ือง ล าดบัเหตุการณ์ และลกัษณะตวัละคร การเล่นบทบาทสมมติท าให้เด็กไดฝึ้ก
การใช้ภาษาคลา้ยชีวิตจริง เด็กมีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์กนัและช่วยเหลือกนั มีความมัน่ใจใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

3. สร้างหนงัสือเล่มใหญ่ 
3.1 เด็กร่วมกนัเล่านิทานท่ีไดเ้ล่นบทบาทสมมุติ ครูเขียนเน้ือเร่ืองตามท่ีเด็กเล่าโดย

เวน้เป็นตอนๆ บนกระดาน/บอร์ด เด็กสามารถสร้างค าศพัทใ์หม่ๆ ตามท่ีตอ้งการได ้ให้เด็กร่วมกนั
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ขณะท่ีเขียนครูอ่านค าทุกๆ ค าท่ีเขียนพร้อมกบัเด็กดว้ยเพื่อให้เกิดความเคย
ชินกบัตวัอกัษร หรือค าต่างๆ และสัญลกัษณ์ 

3.2 เม่ือเขียนเร่ืองจบใหเ้ด็กอ่านร่วมกนัอีกคร้ังเพื่อแกไ้ขหรือตรวจสอบค า 
3.3 ร่วมกนัก าหนดรูปแบบหนงัสือ 

3.3.1 ก าหนดขนาดตามท่ีตอ้งการ 
3.3.2 ทบทวนเน้ือเร่ืองแบ่งเป็นก่ีตอน จะใชก้ระดาษก่ีหนา้ 
3.3.3 การจดัวางภาพและค าอธิบายภาพในแต่ละหนา้จะวางอยา่งไรเพื่อให้เน้ือท่ี

เหมาะสม 
3.3.4 เขียนขอ้ความอธิบายภาพดว้ยปากกาสี ควรเวน้ระยะห่างเพื่อสะดวกในการ

เขา้เล่ม 
3.3.5 การสร้างปกหนังสือ ขนาดกระดาษปกควรใหญ่กว่าหน้าขา้งในเล็กน้อย

ควรมีช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่งและช่ือผูว้าดภาพ มีภาพประกอบแลว้แต่เด็กจะคิดสร้างสรรค ์
3.3.6 เด็กร่วมกันสร้างหนังสือ มอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มละหน้า ใครมี

ความสามารถในการเขียนรับผิดชอบการเขียนขอ้ความลงในหนงัสือ โดยลอกข้อความของแต่ละ
ตอนท่ีครูเขียนไวล้งบนกระดาษดว้ยตวับรรจง ใครเป็นคนวาดภาพประกอบ ใครเป็นคนระบายสี
และช่วยกนัตรวจสอบขอ้ความท่ีเขียน ให้เด็กจดัท าภาพประกอบหนงัสือในแต่ละตอนโดยการวาด
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ภาพ ฉีกปะภาพ ลอกภาพ เพื่อจะใชเ้วลาสร้างหนงัสือไม่นานเกินไป ควรสร้างให้มีลกัษณะเหมือน
หนงัสือทัว่ไป 

3.3.7 น ากระดาษทั้งหมดมาเรียงล าดบัก่อนหลงัให้ถูกตอ้งตามเน้ือเร่ือง การเยบ็
ปกเขา้เล่มควรพบัใหเ้ป็นรอยเพื่อเปิดอ่านไดง่้าย น ากระดาษกาวยน่หุม้ขอบใหเ้รียบร้อย 

4. ใชห้นงัสือเป็นแหล่งขอ้มูล 
เม่ือสร้างหนงัสือเสร็จใหเ้ด็กอ่านร่วมกนัทั้งชั้น เด็กสามารถอ่านได ้บางคนสามารถอ่าน

ตามล าพงัได ้บางคนอ่านและช้ีค าจากเน้ือเร่ืองได ้ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ เด็กสามารถเขา้ใจความหมาย
ของเร่ืองทั้งหมด น าหนงัสือเล่มใหญ่ไปใชใ้นกิจกรรมทางภาษาต่างๆ ต่อไปเช่นเล่นเกมทายค า เกม
จบัคู่ค  าและบตัรค าเป็นตน้ 

2.6.3  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
1. กระดาษแผน่ใหญ่ราคาไม่แพง จะใชก้ระดาษสีหรือกระดาษขาวข้ึนอยูก่บัความนิยม

ของผูท้  าพิจารณาตามความเหมาะสม 
2. ปกอาจใชก้ระดาษสีสวยๆ และควรจะใหมี้ขนาดใหญ่กวา่หนา้หนงัสือ 
3. กาว 
4. กรรไกร 
5. สี ปากกา หรือดินสอสีชนิดต่างๆ 
6. เคร่ืองเยบ็และลวดเยบ็กระดาษ 
7. มีดหรือคดัเตอร์ตดักระดาษ 

2.6.4  การจดักิจกรรมการอ่านหนงัสือเล่มใหญ่ร่วมกนั 
การจดักิจกรรมการอ่านหนงัสือเล่มใหญ่ท่ีสร้างเสร็จแลว้หรือหนงัสือเล่มใหญ่ท่ีซ้ือจาก

ส านกัพิมพต่์างๆ ร่วมกนั มีล าดบัขั้นตอนและเหตุผล / แนวคิดในการท ากิจกรรมดงัน้ี 
1. การแนะน าหนงัสือก่อนท่ีครูจะเร่ิมอ่านให้เด็กฟัง เช่น ดูปกหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง ผูว้าด

ภาพประกอบ และการให้เด็กคิด คาดเดาว่าเร่ืองเด็กเห็นจากภาพปกน่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร
กระตุน้ความรู้เบ้ืองตน้ของเด็ก การสังเกตความต่ืนเตน้ สนุกสนาน สร้างนิสัยของการคาดคะเน 

2. การอ่านออกเสียงรวดเดียวให้จบเร่ืองไม่มีการถามสอดแทรกระหวา่งการอ่านให้ฟัง
ฝึกใหเ้ด็กรับรู้โครงเร่ือง มีสมาธิในการคาดเดาเร่ือง 

3. การอ่านซ ้ า โดยให้เด็กคิดตั้งค  าถาม และคิดวิจารณ์ ขณะท่ีอ่านครูจะหยุดฟังความ
คิดเห็นและฟังค าถามของเด็กไปทีละหนา้เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีเวลาดูภาพประกอบมากข้ึน 
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ภาษาเป็นเร่ืองของสังคม ส่ือสาร ตอ้งมีการตั้งค  าถาม อธิบาย แสดงความคิดเห็นรับฟัง 
และส่ือความเขา้ใจในการกระท าและการพูดของผูอ่ื้นเป็นการสร้างกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม
ใจ 

4. การอ่านร่วมกนั (Shared Reading) ส่งเสริมความรู้สึกสนุกสนานในการอ่านและ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการอ่านท่ีดีเด็กแต่ละคนจะมีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนเพื่อนและครูเป็น
ผูส้นบัสนุนเด็กทุกคนใหเ้กิดความรู้สึกประสบความส าเร็จในการอ่าน 

5. การช้ีตวัหนงัสือ (Track Print) กระตุน้ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการมองและไดย้ินเสียงครู
อ่านตวัหนงัสือ ช่วยใหเ้ด็กมีความเขา้ในทิศทางของการอ่าน 

6. การเติมค าศพัท์ลงในช่องว่าง (Cloze Activity) ฝึกการเติมค าดว้ยปากเปล่า (Oral 
Cloze) เม่ือครูอ่านถึงตอนใดท่ีคิดวา่เด็กส่วนมากจ าไดค้วรจะหยุดอ่าน และปล่อยให้เด็กเติมค าใน
ช่องวา่งดว้ยปากเปล่าส่งเสริมใหเ้ด็กคุน้เคยกบัประโยคท่ีถูกตอ้งฝึกให้เด็กสังเกต และคาดคะเนค าท่ี
อ่านโดยอาศยัส่ิงช้ีแนะต่างๆ 

7. การเติมค าท่ีขาดหายไปโดยการใชภ้าษาเขียน (Written Cloze) ครูใชก้ระดาษ post-it 
ปิดค าทีตอ้งการเวน้ไว ้1 ค าหรือเขียนประโยคลงบนกระดานด า และลบออกหน่ึงค าให้เด็กน าบตัร
ค ามาเติมประโยคให้สมบูรณ์สร้างนิสัยฝึกการอ่าน กล้าทดลองอ่านจนจบประโยค พยายามหา
ขอ้มูล คาดเดาค าท่ีเห็น และท าความเขา้ใจรูปแบบของประโยค 

8. การพิจารณาลักษณะของตัวหนังสือในข้อความ ดูข้อความ ค าเร่ิมต้น ค าซ ้ า ๆ 
ตวัหนงัสือ ฝึกหาตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในหนา้นั้น ใชน้ิ้วลากตามรอยตวัหนงัสืออ่านค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย
ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัท าให้เด็กรับรู้ความสัมพนัธ์ทางภาษาของส่ิงช้ีแนะต่าง ๆ เด็กมีโอกาสเรียนรู้
ตวัอักษรรูปร่าง และช่ือของตวัอักษร รู้จักสังเกตเช่ือมโยงช่ือตัวอักษรกับรูปร่างลักษณะของ
ตวัอกัษร เช่ือมโยงเสียงอ่านของค าในเน้ือเร่ืองกบัรูปค าท่ีเด็กเห็นตีพิมพอ์ยูใ่นเน้ือเร่ือง 

9. การอ่านซ ้ ากบัเพื่อนในกลุ่มยอ่ยสร้างความคุน้เคย ฝึกออกเสียง ฝึกพูดโดยใชภ้าษาใน
เร่ือง เขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีอ่านมากข้ึน 

10. การอ่านอิสระ (Independent Reading) เปิดโอกาสให้เด็กไดอ่้านไดโ้ดยล าพงั น า
ประสบการณ์เดิมในการอ่านหนังสือกบัผูใ้หญ่หรือเพื่อนกลุ่มย่อยมาใช้ สร้างความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จและมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 

2.6.5  ประโยชน์ของการจดักิจกรรมการท าหนงัสือเล่มใหญ่ 
1. พฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารดา้นการฟัง พดู อ่านและเขียน 
2. มีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารดา้นการฟัง พดู อ่านและเขียน 
3. เรียนรู้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งมีความหมาย 
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4. ท าใหเ้ด็กคุน้เคยกบัตวัหนงัสือ 
5. เด็กท่ีไม่มีประสบการณ์มาก่อนสามารถอ่านเร่ืองและเขา้ใจความหมายไดง่้าย 
6. เด็กไดรั้บประสบการณ์ในการแกปั้ญหาระหวา่งท ากิจกรรม 
7. ส่งเสริมการคิดจินตนาการและทบทวนความจ า 
8. พฒันาการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือมือและสายตา 
9. เด็กมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ยอมรับความคิดของเพื่อน การช่วยเหลือ การแบ่งบนั และความรับผดิชอบ 
10. เรียนรู้ดว้ยความสนใจ สนุกและมีความสุข 
11. ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาประกอบดว้ย ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 

มิติสัมพนัธ์ ร่างกายและการเคล่ือนไหว ดนตรี ความเขา้ใจระหว่างบุคคล ความเขา้ใจตนเองและ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การจดักิจกรรมการท าหนงัสือเล่มใหญ่เป็นการจดัสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้การส่ือสาร
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์และมีความหมายดว้ยการสร้างหนงัสือเล่มใหญ่ และเรียนรู้การใช้
ภาษาเป็นองคร์วม ส่งเสริมให้เด็กมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีกระบวนการจดักิจกรรม 4 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 ก าหนดเน้ือเร่ืองนิทาน ขั้นท่ี 2 ส ารวจความหมายของ
ค า ขั้นท่ี 3 สร้างหนงัสือเล่มใหญ่ ขั้นท่ี 4 ใชห้นงัสือเป็นแหล่งขอ้มูล การจดักิจกรรมการท าหนงัสือ
เล่มใหญ่ส่งเสริมให้เด็ก พฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารดา้นการฟัง พูด อ่านและเขียน มี
ความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร เรียนรู้การใชภ้าษาอยา่งมีความหมาย ท าให้เด็กคุน้เคย
กับตวัหนังสือ สามารถแก้ปัญหาระหว่างท ากิจกรรม ส่งเสริมการคิดจินตนาการและทบทวน
ความจ า พฒันาการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือมือและสายตาเด็กมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
กลุ่ม ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา เรียนรู้ดว้ยความสนใจ สนุกและมีความสุข 

พรพิไล เลิศวิชา (2552, น. 35) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการเลือกหนงัสือท่ีใชส้อนอ่าน
ตอ้งมีความเหมาะสมกบัเด็ก เพื่อสอนให้เด็กไดอ่้านตามกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัสมอง หรือ 
Brain based learning มีหลกัการเลือกดงัน้ี 

1. ตอ้งคดัเลือกเล่มท่ีแน่ใจวา่เรียบเรียงข้ึนมาอยา่งดี มีความคลอ้งจองกนัใชภ้าษาดี 
2. มีภาพประกอบสอดคลอ้งกบัค าในบทคลอ้งจอง หลีกเล่ียงภาพประกอบท่ีออกแบบ 

ตามแนวการ์ตูนญ่ีปุ่น เพราะภาพส าหรับวยัน้ีคือภาพท่ีควรมีรายละเอียด สอดรับกบัวฒันธรรมและ
บริบทสังคม         
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3. บทคลอ้งจองท่ีควรเลือกคือ บทร้องเล่นและบทกล่อมเด็ก ท่ีสืบทอดมายากนานขา้ม
ยุคข้ามสมัย ได้รับการพิสูจน์คุณค่าผ่านกาลเวลา ซ่ึงแสดงว่า ได้รับการยอมรับและผ่านการ
กลัน่กรองจากระบบสังคมมาแลว้ นอกจากน้ี อาจน าบทคลอ้งจองสมยัใหม่มาใชเ้พิ่มเติม 

4. บทคลอ้งจองในแต่ละหนา้ในเล่มแรกๆ ไม่ควรยาวเกินไป ความหมายค่อยเพิ่มข้ึนได้
ในหนา้หรือบทหลงัๆ โดยไดร้ะบุเคล็ดลบัเก่ียวกบัการสอนโดยใชบ้ทคลอ้งจองไวด้งัน้ี 

4.1 บทคลอ้งจองหน่ึงๆ โดยเฉพาะบทแรกท่ีสอน อาจใช้เวลาเล่นหลายวนัจนเด็ก
เร่ิมรู้สึกคุน้เคย      

4.2 บทต่อๆ ไปใช้เวลาน้อยลงก็ได้ แต่ต้องสังเกตว่าเด็กยงัสนุกอยู่หรือเปล่า
บรรยากาศตอ้งไม่ใช่การบงัคบั    

4.3 การเปล่ียนท่าทางเคล่ือนไหวท าใหก้ารเรียนรู้สนุกข้ึน   
4.4 บทคลอ้งจองท่ีเลือกมาช่วงแรกๆ ควรเป็นบทสั้นๆ ไม่เกิน 4 บรรทดั 

5. บทเพลงส าหรับเด็กมีประโยชน์มากในการสอนระยะแรกน้ีเช่นเดียวกนั 
นอกจากน้ี ควรฝึกใหเ้ด็กๆ ไดห้ดัท าหนงัสือเล่มเล็กดว้ยตวัเอง โดยให้เด็กท าใบงานท่ีมี

ขอ้ความและภาพจากหนงัสือจริง  อาจให้เด็กระบายสีหรือวาดภาพเอง วิธีน้ีเป็นการสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อการอ่าน เพราะ 

-  เด็กรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของหนงัสือท่ีท าข้ึนมากบัมือและกระตือรือร้นท่ีจะอ่านมนัซ ้ า
และซ ้ าอีก 

-  ให้เด็กไดเ้ห็นหนงัสือจากมุมมองท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน เช่น ภาพประกอบเป็นภาพท่ี
พวกเขาวาดเอง หนงัสือถูกเยบ็ติดเขา้ดว้ยกนั ดว้ยอุปกรณ์แบบต่างๆ ปกอาจท าจากผา้หรือกระดาษ
สีแปลกๆ และหนงัสือมีรูปร่างแบบแปลกๆ เช่น สามเหล่ียม หนงัสือทุกเล่ม ท่ีท าจะตอ้งถูกอ่าน ทั้ง
โดยเด็กและครู ใหโ้อกาสเด็กอ่านหรือเล่าเร่ืองใหเ้พื่อน พอ่แม่ และครูฟัง 

สรุปได้ว่า การจดัท าหนังสือเล่มใหญ่ หรือ Big book ตอ้งมีขนาดของหนังสือท่ี
เหมาะสม มีสีสันสดใสและมีภาพประกอบท่ีชดัเจน สามารถส่ือความหมายให้เด็กเขา้ใจถึงภาษาท่ี
ตอ้งการส่ือออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน 

2.6.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
อุไรวรรณ สุตธรรม (2554) ไดศึ้กษารายงานการใชห้นงัสือเสริมประสบการณ์ค าคลอ้ง

จองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั  อนุบาลชั้นปีท่ี 2 มี
จุดมุ่งหมาย  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการฟังและการพดูก่อนและหลงัการใชห้นงัสือเสริม
ประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวยั  ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนชั้น
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อนุบาลปีท่ี  2 โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์  ส านกังานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี  1  ปี
การศึกษา  2554  จ านวน  32  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  หนังสือเสริม
ประสบการณ์ค าคลอ้งจองประกอบส่งเสริมความสามารถทางภาษาดา้นการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวยั  ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  จ านวน  10  เร่ือง  คู่มือการจดัประสบการณ์ และ แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  สถิติท่ีใช้  คือ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษาพบวา่ 

1. ผลการวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรมโดยใช้หนงัสือเสริมประสบการณ์ค าคลอ้งจอง
ประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั  ส าหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี 2  ดา้นการฟัง  ค่าคะแนนเฉล่ียจากการสังเกตพฤติกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน  มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.27  คิดเป็นร้อยละ 22.95 และ 8.33  คิดเป็นร้อยละ 92.50  ตามล าดบั   
คะแนนการสังเกตพฤติกรรมดา้นการฟังหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  โดยหนงัสือเสริมประสบการณ์   
ค  าคลอ้งจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูด  ท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ  เล่มท่ี 10  ซ่ึงนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  8.72   คิดเป็นร้อยละ 94.85  รองลงมาคือ  เล่มท่ี 8  
นกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  8.50  คิดเป็นร้อยละ  94.44  และหนงัสือเสริมประสบการณ์ค า
คลอ้งจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูดท่ีนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียได้
ต ่าสุดคือ เล่มท่ี 4 และเล่มท่ี 7  นกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.25  คิดเป็นร้อยละ 91.67  และโดย
ภาพรวมหนงัสือเสริมประสบการณ์ค าคลอ้งจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและ
การพูด  ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  ดา้นการฟังคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.33  คิดเป็นร้อยละ  
92.50 

2.  ผลการวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรมโดยใชห้นงัสือเสริมประสบการณ์ค าคลอ้งจอง
ประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูด  ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  ดา้น
การพูด  ค่าคะแนนเฉล่ียจากการสังเกตพฤติกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
2.46  คิดเป็นร้อยละ 27.23 และ 8.29  คิดเป็นร้อยละ 92.15  ตามล าดบั  พบวา่  คะแนนการสังเกต
พฤติกรรมด้านการพูดหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยหนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจอง
ประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูด  ท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ  เล่มท่ี 10  
ซ่ึงนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  8.50   คิดเป็นร้อยละ 94.44  รองลงมาคือ  เล่มท่ี 8  นกัเรียนท า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  8.34  คิดเป็นร้อยละ  92.71  และหนงัสือเสริมประสบการณ์ค าคลอ้งจอง
ประกอบภาพส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูดท่ีนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียไดต้ ่าสุดคือ 
เล่มท่ี 7  นกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.19  คิดเป็นร้อยละ 90.97  และโดยภาพรวมหนงัสือเสริม
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ประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูด  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  ดา้นการพดูคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.29  คิดเป็นร้อยละ  92.1 
 
2.7  แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

2.7.1  นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการประเมินพฒันาการ การเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
นภเนตร  ธรรมบวร (2544, น. 3)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลพฒันาการเด็ก 

หมายถึงความรู้  ความเขา้ใจของครูท่ีมีต่อพฒันาการ การเรียนรู้ ความสนใจและความตอ้งการของ
เด็กแต่ละคน การประเมินผลนั้นถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นมากในการจดัการเรียน การ
สอน การประเมินผลพฒันาการท่ีดี ควรเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน   
ความสนใจและพฒันาการของเด็กแต่ละคน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2546, น. 22)  ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประเมินพฒันาการไวว้่า  การประเมินพฒันาการ เป็นการประเมินความสามารถของเด็กในการ
แสดงพฤติกรรมท่ีคาดว่าจะปรากฏในแต่ละช่วงอายุ  เพื่อน าผลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการพิจารณา
เสริมประสบการณ์ให้เด็กไดพ้ฒันาทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาเต็มตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

นนัทิยา  นอ้ยจนัทร์ (2549, น. 16)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินพฒันาการไวว้่า  
หมายถึง  กระบวนการการใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัพฒันาการของเด็กมาตดัสินอยา่งเป็นขั้นตอน 

พิสณุ  ฟองศรี (2549, น. 2) ไดใ้ห้ความหมายของ  การประเมิน (Evaluation) หมายถึง 
กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงหน่ึง ส่ิงใด โดยน าสารสนเทศ หรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้นอกจากความหมายของการประเมินท่ีมาจากภาองักฤษ คือ Evaluation  แลว้ 
ยงัมีค  าวา่ Assessment ซ่ึงพบไดเ้สมอ ซ่ึงความหมายของ Assessment จะเป็นการประเมินเบ้ืองตน้ 
ในขณะท่ี Evaluation  เป็นกระบวนการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย เช่น Assessment ใชเ้พื่อหาค าตอบวา่
นักเรียนเป็นอย่างไร ได้รับความส าเร็จด้านไหน ส่วน Evaluation ใช้หาค าตอบถึงผลและ
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน จึงอาจกล่าวไดว้า่ Assessment เป็นส่วนหน่ึงของ Evaluation 
โดย Assessment จะตดัสินโดยไม่เน้นขอ้สรุป โดยรวมในการประเมินมากนกั เช่น  การประเมิน
ผูเ้รียน (Student   Assessment) การประเมินบุคลากร (Personal Evaluation) และการประเมินความ
ตอ้งการ ความจ าเป็น (Need Assessment) เป็นตน้  ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการประเมินท่ีเรียกว่า 
Evaluation ต่อไป จึงกล่าวได้ว่า Evaluation  เป็นความหมายของการประเมินท่ีกวา้ง   และ
ครอบคลุมมากท่ีสุด 
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สรุปไดว้่า การประเมินผลตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้น เป็นกระบวนการ โดยเร่ิมจากการ
ติดตามผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จนน าสู่ขั้นการตดัสินผลการประเมินในภาพรวม การประเมินจะ
ท าใหผู้ส้อนรู้ถึงพฒันาการและความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล ท าให้ผูส้อนสามารถช่วยเหลือ
แนะน า แกไ้ข เด็กไดท้นัทีเม่ือพบปัญหา จนสามารถน าเด็กไปสู่การเรียนรู้ 

2.7.2  หลกัการประเมินพฒันาการ 
การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  มีขอบข่ายครอบคลุมประเมินพฒันาการทุกดา้นของ

เด็ก  คือ  พฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยถือเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติท่ีจดัใหเ้ด็กแต่ละวนั 

นภเนตร  ธรรมบวร  (2544, น. 29 – 30)  กล่าวถึงหลกัการประเมินผลพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัไวด้งัน้ี 

1.  การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัตอ้งประเมินทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ไม่ควรแยกประเมินเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง 

2.  การประเมินผลถือเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง  และเป็นส่วนหน่ึงของการจดั
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั  ครูจ าเป็นตอ้งท าการประเมินอย่างต่อเน่ือง  เพื่อทราบถึงพฒันาการ
ความกา้วหน้าของเด็ก  นอกจากนั้น  ครูยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสนใจและความตอ้งการของเด็กไดต้ลอดเวลา 

3.  ผลการประเมินเด็กแต่ละคนควรเก็บเป็นความลบัไม่ควรน าไปเปิดเผยแก่ผูไ้ม่
เก่ียวขอ้ง 

4.  การเลือกวิธีการประเมินผลตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของเร่ืองท่ีจะ
ประเมิน 

5.  ในการเปรียบเทียบระดบัพฒันาการเด็กกบัเกณฑ์  ตอ้งใชเ้กณฑ์มาตรฐานซ่ึงใชก้บั
เด็กวยัเดียวกนั  หรือใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความยาก – ง่าย  ระดบัเดียวกนักบัเด็กวยัเดียวกนั 

6.  ในการะประเมินพฤติกรรม  ครูควรประเมินหลาย ๆ คร้ัง  ก่อนท่ีจะสรุปผล 
7.  การเลือกพฤติกรรมท่ีจะประเมิน  ควรพิจารณาวตัถุประสงค์ของการประเมินให้

สอดคล้องกัน  เช่น  เม่ือสังเกตเห็นว่าเด็กมีปัญหาเกิดข้ึน  คือ  การติดผา้ห่ม  การเฝ้าติดตาม
พฤติกรรมดงักล่าวไปสักระยะหน่ึง  โดยเนน้พฤติกรรมท่ีโดดเด่น  ซ่ึงสังเกตเห็นไดเ้พียงพฤติกรรม
ดงักล่าวไปสักระยะหน่ึง  โดยเนน้พฤติกรรมท่ีโดดเด่น  ซ่ึงสังเกตเห็นไดเ้พียงวกิฤตเดียว 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, น. 43)  ก าหนดหลกัการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  
ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  ไวด้งัน้ี 

1. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้น  และน าผลมาพฒันาเด็ก 
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2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอตลอดปี 
3. สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
4. ประเมินอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผน  เลือกใช้เคร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
5. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะกบัเด็ก  รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูล

หลาย ๆ ดา้น  ไม่ควรใชแ้บบทดสอบ 
สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ ์ (2547, น. 95 – 96)  กล่าวถึงหลกัการประเมินพฒันาการของ

เด็ก  ดงัน้ี 
1. การประเมินตอ้งประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้น 
2. เนน้การประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ 
3. สภาพแวดลอ้มการประเมินตอ้งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการท ากิจกรรมประจ าวนัของ

เด็ก  โดยจดัการประเมินใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติ 
4. เนน้การประเมินตามสภาพจริง  โดยมีการสะสมงานของเด็กเป็นรายบุคคล 
5. การประเมินตอ้งจดัท าอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผน  การใช้เคร่ืองมือและการจด

บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
6. ไม่ใชแ้บบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเด็กระดบัก่อนประถมศึกษา 
7. การประเมินเด็กปฐมวยัควรใชว้ิธีการท่ีหลากหลายทั้งแบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ี

ไม่เป็นทางการ 
2.7.3  แนวคิดในการประเมินพฒันาการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2546, น. 5)  ได้ก าหนดแนวคิดทางการ
ประเมินพฒันาการไวด้งัน้ี 

1. ครูจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กเป็นอยา่งดี 
2. การประเมินพฒันาการเป็นการประเมินในสถานการณ์ปกติขณะท่ีเด็กท ากิจกรรม

ประจ าวนัในสถานการณ์และช่วงเวลาต่าง ๆ 
3. ครูควรมีวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
4. ครูควรมีวิธีการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  และครอบคลุมทุก ๆ ดา้น  หลาย ๆ คร้ัง  

อย่างต่อเน่ืองจนมัน่ใจว่าเป็นพฤติกรรมท่ีแท้จริงก่อนท่ีจะน ามาประเมินแล้ว  ตัดสินว่าเด็กมี
พฒันาการแต่ละดา้นเป็นอยา่งไร 

สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ ์ (2547, น. 7)  เสนอแนวคิดทางการประเมินพฒันาการดงัน้ี 
1. ตอ้งตรงกบัจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
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2. ตอ้งสามารถช้ีถึงว่าจดักระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการจดัประสบการณ์เรียนรู้นั้น
ไดผ้ลหรือไม่ 

3. ตอ้งสามารถช้ีแนะไดว้า่ควรจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กไดอ้ยา่งไร 
4. ตอ้งสามารถช้ีให้เห็นว่าพฒันาการเรียนรู้  เจตคติและพฤติกรรมของเด็กเปล่ียนไป

จริงหรือไม่  อยา่งไร  ปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้ไดเ้พียงใด  และอยา่งไร 
จากแนวคิดทางการประเมินพฒันาการ  จะเห็นได้ว่าผูป้ระเมินตอ้งค านึงถึงประเด็น

ส าคญัคือ 
1. ผูป้ระเมินจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก 
2. วตัถุประสงคก์ารประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดหมายหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ี

ก าหนด 
3. วิธีการด าเนินการประเมิน  ควรมีวิธีการท่ีหลากหลายและเคร่ืองมือประเมินมีความ

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและคุณลกัษณะท่ีประเมิน 
4. เป็นการประเมินในสถานการณ์ปกติขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมประจ าวนัในสถานการณ์

และช่วงเวลาต่าง ๆ 
2.7.4  รูปแบบการประเมินพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 23 – 24) ไดแ้บ่งรูปแบบ
การประเมินพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวยั ออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี1 การประเมินแบบไม่เป็นทางการ(Informal Assessment) เป็นการประเมินท่ี
ไม่เน้นผลการประเมินเชิงปริมาณท่ีเป็นตวัเลขหรือคะแนน ใช้การสังเกตเป็นหลกัแลว้ท าการจด
บนัทึกเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความสามารถท่ีบ่งช้ีพฒันาการใน
แต่ละดา้น โดยเนน้เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอายุท่ีเรียกวา่พฒันาการตามวยั
หรือวุฒิภาวะ (Maturity) เพื่อจะไดข้อ้สรุปว่าพฒันาการเป็นไปตามวยั ต ่ากว่าวยัหรือสูงกว่าวยั 
รูปแบบน้ีเหมาะสมส าหรับใชศึ้กษาพฒันาการเพื่อประเมินระหวา่งปี (Formative Assessment) 

รูปแบบท่ี 2 การประเมินแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการประเมินผลท่ี
เนน้ผลการประเมินเชิงปริมาณ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือวดัเพื่อท่ีจะให้ผลการวดันั้นมีค่าออกมา
เป็นตวัเลขหรือคะแนน และน าตวัเลขหรือคะแนนนั้นมาสรุปเพื่อแสดงพฒันาการในแต่ละด้าน
ต่อไป เคร่ืองมือวดัไดแ้ก่ แบบทดสอบต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบวดัความพร้อมทางสติปัญญาดา้น
ต่าง ๆ แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  แบบทดสอบวาดรูปคน แบบทดสอบวัด IQ 
แบบทดสอบ  วดัสมรรถภาพทางไกล ฯลฯ รวมทั้งเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก เคร่ืองวดัส่วนสูง ท่ีศึกษา
พฒันาการทางกาย ดา้นการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ เคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้ง
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สร้างให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับเปรียบเทียบตามช่วงอายุ เพื่อให้ได้
ขอ้สรุปวา่มีพฒันาการตามปกติ ต ่ากวา่ปกติ หรือสูงกวา่ปกติ รูปแบบน้ีเหมาะสมส าหรับใชป้ระเมิน
พฒันาการเม่ือส้ิน ภาคเรียนหรือส้ินปี (Summative Assessment) 

รูปแบบท่ี 3 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินท่ีมี
หลักส าคญั คือ ต้องการทราบถึงพฒันาการท่ีแท้จริงของเด็ก ดงันั้นจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 
สนทนาพูดคุยกบัเด็ก ผูป้กครอง หรือผูใ้กลชิ้ด การประเมินผลงานของเด็ก โดยพยายามหลีกเล่ียง
การจดัสถานการณ์  ให้เด็กสอบ หรือใช้แบบทดสอบให้มากท่ีสุด การประเมินจะด าเนินการเป็น
ระยะ ๆ ผูป้ระเมินควรประกอบด้วยบุคคลท่ีหลากหลาย เช่น ผูป้กครองและกลุ่มเพื่อน หลกัการ
ประเมินรูปแบบน้ีมีส่วนคลา้ยกบัรูปแบบท่ี 1 มาก แต่ส่วนท่ีต่างกนัคือ ผลการประเมินจะมีค่าเป็น
ตวัเลขท่ีแสดงคุณภาพของพฒันาการ แต่ไม่ใช่คะแนนดงัเช่นรูปแบบท่ี 2 โดยทัว่ไปนิยมก าหนดไว ้
3 – 5 ระดับคุณภาพ แต่ละระดับจะมี การอธิบายหรือบรรยายคุณลักษณะหรือพฤติกรรม 
ความสามารถตามพฒันาการแต่ละด้าน ท าให้เห็นภาพของการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลง
พฒันาการด้านนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน การประเมินรูปแบบน้ีสามารถน ามาใช้ประเมินเด็กได้ทั้ ง
ระหวา่งปี ปลายภาคเรียน และปลายปี 

สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2547, น. 96 – 97) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินพฒันาการ
ตามวธีิการและเคร่ืองมือการประเมิน ดงัน้ี 

1. วิธีการวดัและประเมินแบบไม่เป็นทางการ (Informal Techniques) ไดแ้ก่ วิธีการ
ประเมินแบบส่ือสารส่วนบุคคล (Personal Communication) ซ่ึงรูปแบบเนน้การสังเกตพฤติกรรม
การท ากิจกรรมของเด็กในดา้นกิจกรรมการแสดงออกเป็นการซักถามพูดคุยกบัเด็ก ครู เพื่อนครู 
ผูเ้ช่ียวชาญ พี่เล้ียงท่ีใกล้ชิด การสร้างความรู้จกันักเรียน การประเมินจากการปฏิบติัจริง วิธีการ
ประเมินสภาพจริงและการประเมินดว้ยพอตโฟลิโอ โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 การสังเกต เป็นการสังเกตในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมประจ าวนัและมีพฤติกรรมท่ี
ไม่คาดวา่จะเกิดข้ึน และครูจดบนัทึกไว ้เช่น การจดบนัทึกรายการ การใช้แบบส ารวจรายการและ
การจดบนัทึกส่ิงท่ีเด็กเลือกปฏิบติักิจกรรมหรือเลือกมุมเล่น 

1.2 การใช้การสนทนา ใช้การสนทนาได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแสดงความคิดและพฒันาการทางดา้นการใช้ภาษาของเด็ก  และบนัทึกผลการ
สนทนาลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมหรือบนัทึกรายวนั  

1.3 การสัมภาษณ์ ดว้ยวิธีการพูดคุยเป็นรายบุคคลและควรจดัให้สภาวะแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กิดความเครียดและความวติกกงัวล ครูควรใชค้  าถามท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้
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เด็กไดคิ้ดและตอบอยา่งอิสระ จะท าใหค้รูสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและ
คน้พบศกัยภาพในตวัเด็กได ้ โดยบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสัมภาษณ์  

1.4 การรวบรวมผลงานท่ีแสดงออกถึงความกา้วหน้าแต่ละด้านของเด็กรายบุคคล  
โดยจดัเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มผลงาน  (Portfolio) ซ่ึงเป็นวิธีการรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวกับตัวเด็กโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ รวบรวมเอาไวอ้ย่างมีจุดหมายอย่างชัดเจนแสดงการ
เปล่ียนแปลงของพฒันาการแต่ละดา้น  นอกจากน้ียงัรวบรวมแบบฟอร์มต่าง ๆ  เช่น  แบบสอบถาม
ผูป้กครอง  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบบนัทึกสุขภาพอนามยั  ฯลฯ  เอาไวใ้นแฟ้มผลงาน  เพื่อครู
จะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

การประเมินพฒันาการเด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นการประเมินพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมปกติท่ีจดัให้เด็กในแต่ละวนั ทั้งน้ีให้มุ่งน าขอ้มูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วาง
แผนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการพฒันาตามจุดหมายของหลกัสูตร การ
ประเมินพฒันาการ ควรยดึหลกั ดงัน้ี 

1. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันาเด็ก  
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี  
3. สภาพการประเมิน ควรเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
4. จดัการประเมินอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบช้ินงานหรือผลงานอย่างชัดเจน 

รวมทั้งวางแผนเลือกใชเ้คร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
5. ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะสมกบัเด็ก รวมทั้งใช้

แหล่งขอ้มูลหลายๆ ดา้น ไม่ควรใชก้ารทดสอบ 
ส าหรับวธีิการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใชก้บัเด็กอายุ 3 – 5 ปี ไดแ้ก่ การสังเกต การ

บนัทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอยา่งมีระบบ 
และการจดัท าแฟ้มพฒันางาน เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า สรุปได้ว่า การประเมินพฒันาการควร ประเมินเป็นล าดบัขั้นตอน โดยใช้
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับพฒันาการและความแตกต่างของเด็ก โดยใช้วิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย ติดตามผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินผลการประเมินโดย
ภาพรวม 
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2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ปัทมา คุณเวทยว์ิริยะ (2548) ไดศึ้กษา ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาโดยใช้ส่ือไม่มีโครงสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษา
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาโดยใช้ส่ือ
ไม่มีโครงสร้าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นกัเรียนชาย หญิง อายุระหวา่ง 5 - 6 ปี ศึกษา
อยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนวดัดอน สังกดักรุงเทพมหานคร 
ดว้ยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยการจบัฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 3 ห้องเรียน แลว้สุ่ม
นักเรียนมาจ านวน 15 คน เพื่อจดัให้เด็กได้รับการจดัการเรียนรู้แบบจิตปัญญาโดยใช้ส่ือไม่มี
โครงสร้างเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาโดยใชส่ื้อไม่มีโครงสร้าง และแบบทดสอบความสามารถทาง
ภาษาท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One - Group 
Pretest - Posttest Design และวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติ t-test Dependent ผลการศึกษาพบวา่ ระดบั
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัหลงัผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาโดยใช้ส่ือไม่มี
โครงสร้างโดยรวมทุกดา้นดีมาก และความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัหลงัผา่นกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบจิตปัญญาโดยใชส่ื้อไม่มีโครงสร้าง เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้อง ผู ้วิจ ัยได้น ามาพัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัตามแนวทาง Brain -based Learning ดงัน้ี 

 
แนวคิด ทฤษฎี การน าสู่การปฏิบติั 

1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท ์(Piaget) 
2. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) 
3. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey) 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่(Gagne)  
5. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike)  
6. การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain - based learning  
7.แนวคิดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 
8. แนวคิดการวดัและประเมินผลพฒันาการเรียนรู้ภาษา 
ของเด็กปฐมวยั 

กระบวนการสอน AEAE  4 Step   
 1. A  (Attention)  
ขั้นสร้างความสนใจ 
 2. E (Experience)  
ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
 3. A (Active learning)  
ขั้นปฏิบติังานฝึกทกัษะ 
 4. E (Evaluation)  
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
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แนวคิด ทฤษฎี การน าสู่การปฏิบติั 
1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain based learning  
2. การจดัประสบการณ์พฒันาภาษาของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain based learning   
3. แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างหนงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง Big & Small book 

2. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big 
& Small  book  

1.แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  
2. แนวคิดการวดัและประเมินผลพฒันาการ 
เรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวยั 

1. แบบประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านภาพประกอบพยญัชนะไทย  
2. แบบประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านภาพและพยญัชนะไทยท่ีออกเสียง
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั  
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ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้ระดบั
ปฐมวัย 
1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ 
เพียเจท ์(Piaget) 
2. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ 
บรูเนอร์ (Bruner) 
3. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey) 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่(Gagne)  
5. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike)  
6. การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง  Brain-based learning 
7. แนวคิดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 
8. แนวคิดการวดัและประเมินผลพฒันาการเรียนรู้ภาษา
ของเดก็ปฐมวยั 
 

ทฤษฎีและแนวคิดการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของเดก็
ปฐมวัย 
1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถดา้นการอ่าน 
2. แนวคิดการวดัและประเมินผล
พฒันาการเรียนรู้ภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning  
2. แนวทางการสอนภาษา  
 - การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 - การสอนแบบสมดุลภาษา 
 - การสอนภาษาตามแนวทาง Brain-based learning 
3. การสร้างหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book   
 

ขอ้มูลคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถ 
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั  

กระบวนการสอน  AEAE  4 Step   
 1. A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
 2. E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
 3. A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานฝึกทกัษะ 
 4. E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  ประกอบดว้ย 
1. หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ  จ านวน 1 เล่ม 
2. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง จ านวน 5 เล่ม  
      เล่มท่ี 1 เสียง ก      เล่มท่ี 2 เสียง ข 
      เล่มท่ี 3 เสียง ค      เล่มท่ี 4 เสียง ง 
      เล่มท่ี 5 เสียง จ 

แบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของเดก็ปฐมวัย 
1. แบบประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านภาพประกอบพยญัชนะไทย ก – ฮ  
จ านวน 1 ฉบบั 
2. แบบประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านภาพและพยญัชนะไทยท่ีออกเสียง
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั จ านวน 5 
ฉบบั  
    เล่มท่ี 1 เสียง ก     เล่มท่ี 2 เสียง ข 
    เล่มท่ี 3 เสียง ค     เล่มท่ี 4 เสียง ง 
    เล่มท่ี 5 เสียง จ 

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
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ภาพที ่2.6  กรอบแนวคิดการวจิยั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning เป็นรูปแบบ
การวจิยัและพฒันา (Research  and  Development) โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยั 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book และ
กระบวนการสอน AEAE 4 Step  

 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองและศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small  book  และ
กระบวนการ AEAE 4 Step 

 ขั้นตอนท่ี 4  การศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการใชห้นงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง Big & Small  book  และกระบวนการ AEAE 4 Step 
 
3.1  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาคุณลกัษณะของหนังสือทีค่รูปฐมวยัใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของ
เด็กปฐมวยั 

ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการศึกษาขอ้มูลจากครูปฐมวยัเก่ียวกบั
การคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั  โดย
ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาความหมาย หลกัการ วตัถุประสงค ์ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัการใชห้นงัสือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั เพื่อน าขอ้มูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ในการสร้างแบบสอบถามโดยวเิคราะห์ขอ้มูล (Content Analysis) จากเอกสารงานวจิยั 

 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ส าหรับใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยัใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
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3. ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั   เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ  วุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์การเป็นครูปฐมวยั   สังกดัโรงเรียนขนาดใด    การเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning  และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นครูปฐมวยัเก่ียวกับคุณลักษณะของหนังสือท่ี
น ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั  โดยมีขอ้ค าถาม การศึกษากรอบเน้ือหา
ในแต่ละดา้นในแบบสอบถามจ านวน 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 

 1. ประเภทของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
 2. ลกัษณะของรูปเล่มของหนงัสือท่ีน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก

ปฐมวยั  
 3. ลกัษณะของการใชภ้าษาของหนงัสือท่ีน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยั    
 4. ลกัษณะของภาพประกอบ 
 5. ลกัษณะของเน้ือหา 
 6. หนังสือประเภทใดท่ีเหมาะสมกับการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตาม

แนวทาง Brain-based learning มากท่ีสุด  
 7. คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale) ของ 

ลิเคิร์ท  (Likert) ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 73) 
   5  หมายถึง    การพิจารณาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง    การพิจารณาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมาก 
   3  หมายถึง    การพิจารณาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัปานกลาง 
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    2  หมายถึง    การพิจารณาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยันอ้ย 

   1  หมายถึง    การพิจารณาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยันอ้ยท่ีสุด 

จากนั้นก าหนดเกณฑก์ารแปลค่าของคะแนน ดงัน้ี 
   4.51 – 5.00    หมายถึง คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50    หมายถึง คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมาก 
   2.51 – 3.50    หมายถึง คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัปานกลาง 
   1.51 – 2.50    หมายถึง คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยันอ้ย 
   1.00 – 1.50    หมายถึง คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดย เปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถาม

เขียนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งอิสระ 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน (รายนามปรากฏใน

ภาคผนวก ก) ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
โดยใชเ้กณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item - Objective Congruence: IOC) ตอ้งมีค่ามากกวา่ 
หรือเท่ากบั 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2545: 179) โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
  ใหค้ะแนน  + 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความตรง  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  ใหค้ะแนน     0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความตรง สอดคลอ้งกบั 
  ใหค้ะแนน   - 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความตรง  สอดคลอ้งกบั 

6. น าคะแนนการประเมินการตรวจสอบคุณภาพของผูท้รงคุณวุฒิ มาค านวณดชันีความ
สอดคลอ้งจากสูตร 

IOC  =   
∑ 

 
 

เม่ือ  IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
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 ∑ R  หมายถึง  คะแนนรวมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 
      N  หมายถึง  จ  านวนผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 
7. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้มาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชเ้กณฑ์ค่า IOC มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป ผลปรากฏวา่
แบบสอบถามคุณลกัษณะของหนงัสือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 โดยไม่มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

 8. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถาม คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไปด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนเด็กปฐมวยั จ านวน  40 คน  ประกอบดว้ยครูผูส้อนระดบัปฐมวยัโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 
20 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 12 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 8 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)   

9. น าแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลแลว้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 10. น าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามคุณลกัษณะหนงัสือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน

ของเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป   

 1) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็น ของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และการใช้หนงัสือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2) วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 

 3) การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์ของเกณฑ์แปล
ความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 73) 
   4.51 - 5.00    หมายถึง  มากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50    หมายถึง มาก 
   2.51 - 3.50    หมายถึง ปานกลาง 
   1.51 - 2.50    หมายถึง นอ้ย 
   1.00 - 1.50    หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  แบบสอบถามคุณลกัษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยัใช้

ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั  โดยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
  1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
                2)  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 
  3)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
3.2  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small bookตามแนวทาง 
Brain based learning 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small 
book  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม กระบวนการ AEAE 4 Step และ
แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ผลขอ้มูลจากแบบสอบถามครูปฐมวยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 

 2. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
1) หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546 
2) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาษาเด็กปฐมวยั 
3) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการภาษาดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
4) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
5) แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาตามแนวทาง Brain-based learning 
6) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวทาง Brain-based learning 
7) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big & Small book 
8) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
9) ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. สร้างหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & small book เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ประกอบดว้ย 

1) หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว 
เท่ากบั 28 x 36 cm. จ านวน 1 เล่ม 
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2) หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว 
เท่ากบั 28 x 36 cm. รวมจ านวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย 
    เล่มท่ี 1  เสียง  ก 
    เล่มท่ี 2  เสียง  ข 
    เล่มท่ี 3  เสียง  ค 
    เล่มท่ี 4  เสียง  ง 
    เล่มท่ี 5  เสียง  จ 

4.  ออกแบบกระบวนการจดัประสบการณ์ตามแนวทาง Brain-based  learning  โดยใช้
กระบวนการ AEAE 4 Step  ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

1) A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
2) E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
3) A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ 
4) E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

5. สร้างแบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั เพื่อเป็นเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ประกอบดว้ย 

1)  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและพยญัชนะไทย ก-ฮ จ านวน 1 
ฉบบั รวมจ านวน 44 ขอ้ เป็นแบบประเมินใหเ้ด็กสังเกต จ าแนก และเลือกโยงจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะ
ไทยท่ีถูกตอ้ง โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ไดแ้ก่ 

ใหค้ะแนน 1  เม่ือเลือกโยงจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะไทยไดถู้กตอ้ง 
ใหค้ะแนน 0  เม่ือเลือกโยงจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะไม่ถูกตอ้ง 
2)  แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทย

น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 
ฉบบัท่ี 1  แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ

ไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัเสียง  ก 
ฉบบัท่ี 2  แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ

ไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัเสียง ข 
ฉบบัท่ี 3  แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ

ไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัเสียง ค 
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ฉบบัท่ี 4  แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
ไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัเสียง  ง 

ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทย
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัเสียง  จ 

3) แบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง โดยในแต่ละแบบจะมี
ค าตอบท่ีถูกตอ้งจ านวน 5 ขอ้ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ไดแ้ก่ 
    ใหค้ะแนน 1  เม่ือเลือกภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็น

เสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง 
    ใหค้ะแนน 0  เม่ือเลือกภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็น

เสียงเดียวกนัไม่ถูกตอ้ง 
6. น าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & small book  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา ได้แก่ 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  และ อาจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง ตรวจพิจารณาความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ กระบวนการจดัประสบการณ์และการประเมินผล เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและ
พฒันา โดยแนะน าใหป้รับภาพใหส่ื้อความหมายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

7. น าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม กระบวนการ AEAE 4 Step  และแบบประเมินความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยั ให้ผูท้รงคุณวุฒิ  5 ท่าน (รายนามปรากฏในภาคผนวก ข)  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  เน้ือหา  และความเหมาะสม โดยใชแ้บบประเมินท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) น ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 73)  ดงัน้ี 
   5  หมายถึง    มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง    มีความเหมาะสมระดบัมาก 
   3  หมายถึง    มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง    มีความเหมาะสมระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง    มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด 
  จากนั้นก าหนดเกณฑ์การแปลค่าของคะแนน โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 73) ดงัน้ี 
   4.51 - 5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
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   3.51 - 4.50    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัมาก 
   2.51 - 3.50    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด 

8. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้มาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียผลคะแนน 
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัท่ีรวบรวมคะแนนจากผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ผลปรากฏวา่ 

1) หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning มีค่าเฉล่ียคะแนน 4.93 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์
แปลความหมายค่าเฉล่ีย หมายความวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดโดยไม่มีขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุง 

2) หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small  book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning มีค่าเฉล่ียคะแนน 4.80  เม่ือเทียบกบัเกณฑ์
แปลความหมายค่าเฉล่ีย หมายความวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด โดยไม่มีขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุง 

3) กระบวนการ AEAE 4 Step ตามแนวทาง Brain-based learning มีค่าเฉล่ียคะแนน 4.88 
เม่ือเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย หมายความวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด โดย
ไม่มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

4) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั มีค่าเฉล่ียคะแนน 4.71   
เม่ือเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย หมายความวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด โดย
ไม่มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

9. จดัท าคู่มือการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book ตามแนวทาง 
Brain-based learning เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทย
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั รวมจ านวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย  

เล่มท่ี 1  เสียง  ก 
เล่มท่ี 2  เสียง  ข 
เล่มท่ี 3  เสียง  ค 
เล่มท่ี 4  เสียง  ง 
เล่มท่ี 5  เสียง  จ 
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9. น าคู่มือการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
 
3.3  ขั้นตอนที่ 3  การทดลอง และศึกษาผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
Brain-based learning ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  Small book  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง และศึกษาผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยด าเนินการตามแบบแผนการวิจยัแบบ One-Group  
Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2543, น. 60) ตามแบบแผน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม Pretest ทดลอง Posttest 
ทดลอง T1 X T2 

 
เม่ือ  T1 =  แทนการทดลองก่อนด าเนินการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็ก

ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small 
book  

 X  =  แทนการด าเนินการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book  

 T2 =  แทนการประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง 
Brain-based learning หลงัการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book  

 2. วธีิด าเนินการทดลอง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการโดยก าหนดระยะเวลาในการน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง

จอง Big & Small book  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-
based learning  ไปใชใ้นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  รวมระยะเวลา 7 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน 
ดงัน้ี 
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2.1 ผูว้ิจยัท าการประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั (Pretest) ก่อน
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2.2. ก าหนดระยะเวลาการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning   
 
ตารางที ่3.2  ก าหนดระยะเวลาการหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning  
 

สัปดาห์
ที ่

วนั/เดอืน/ปี 
การหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเดก็ปฐมวยั 
ตามแนวทาง Brain-based learning 

1 2-6 มกราคม 2560 การทบทวนความสามารถดา้นการอ่านพยญัชนะไทย ก-ฮ 
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book ก-ฮ  

2 9-13 มกราคม 2560 การทบทวนความสามารถดา้นการอ่านพยญัชนะไทย ก-ฮ 
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book ก-ฮ 

3 16-20 มกราคม 2560 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เสียง ก 
4 23-27 มกราคม 2560 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เสียง ข 
5 30 มกราคม - 3 กมุภาพนัธ์ 2560 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เสียง ค 
6 6-10 กมุภาพนัธ์ 2560 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เสียง ง 
7 13-17 กมุภาพนัธ์ 2560 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เสียง จ 

 
2.3 ก าหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั ตาม

แนวทาง  Brain-based learning   ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 
โดยก าหนดกิจกรรมการจดัประสบการณ์ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based learning ดว้ยกระบวนการAEAE 4 step ประกอบดว้ย 

1)  A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
2)  E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
3)  A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ 
4)  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

DPU



100 

 
 
 

ตารางที ่3.3  ก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง
Brain-based learning   ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 
 
หนังสือภาพประกอบ 

ค าคล้องจอง  
Big & Small book 

กระบวนการ AEAE 4 Step 

A 
(Attention) 

สร้างความสนใจ 

E 
(Experience) 
ให้ประสบการณ์ 

A 
  (Active learning) 
ปฏิบัติงานฝึกทักษะ 

E  
      (Evaluation) 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

หนงัสือภาพประกอบ 
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book ก-
ฮ  

เพลง ก ไก่ ดั้งเดิม หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book ก-ฮ 

- เกมจบัคู่ภาพกบั
พยญัชนะไทย ก-ฮ 
- ใบงานกิจกรรมจบัคู่
ภาพกบัพยญัชนะไทย 
ก-ฮ 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและ
พยญัชนะไทย ก-ฮ 
 

หนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book  
ก-ฮ 

เพลง ก ไก่ ต่ืนออก
ไข่แต่เชา้ 

หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book ก-ฮ 

- เกมจบัคู่ภาพกบั
พยญัชนะไทย 
- ใบงานกิจกรรมจบัคู่
ภาพกบัพยญัชนะไทย 
ก-ฮ 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและ
พยญัชนะไทย ก-ฮ 
 

หนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book  
เสียง ก 

เพลง 
ก ไก่สอนนอ้ง 

หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book  
เสียง  ก 

- เกมนกัสืบภาษา 
-หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Small book   
เสียง ก 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและค า
ท่ีออกเสียงพยญัชนะ
ไทย น าหนา้เป็นเสียง ก 

หนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book  
เสียง ข 

เพลง 
ข ไข่ใชท้  าอาหาร 

หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book  
เสียง  ข 

- เกมนกัสืบภาษา 
- หนงัสือภาพ 
ประกอบค าคลอ้งจอง  
Small book  เสียง ข 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและค า
ท่ีออกเสียงพยญัชนะ
ไทย น าหนา้เป็นเสียง ข 

หนงัสือภาพประกอบ 
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book  
เสียง ค 

เพลง 
ค ควายเก่งไถนา 

หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book  
เสียง  ค 

- เกมนกัสืบภาษา 
-หนงัสือภาพ 
ประกอบค าคลอ้งจอง  
Small book  เสียง ค 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและค า
ท่ีออกเสียงพยญัชนะ
ไทย น าหนา้เป็นเสียง ค 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

หนังสือ
ภาพประกอบค า
คล้องจอง Big & 

Small book 

กระบวนการ AEAE 4 Step 

A 
(Attention) 

สร้างความสนใจ 

E 
(Experience) 
ให้ประสบการณ์ 

A 
(Active learning) 

ปฏิบัตงิาน 
ฝึกทกัษะ 

E  
(Evaluation) 
ประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

หนงัสือ
ภาพประกอบ 
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book  
เสียง ง 

เพลง 
ง งูจะกดัขา 

หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book  
เสียง  ง 

- เกมนกัสืบภาษา 
-หนงัสือภาพ 
ประกอบค าคลอ้ง
จอง  
Small book เสียง ง 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและ
ค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทย น าหนา้
เป็นเสียง ง 

หนงัสือ
ภาพประกอบ 
ค าคลอ้งจอง  

Big & Small book  
เสียง จ 

เพลง 
จ จานจดัอาหารดี 

หนงัสือ
ภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  
Big book  
เสียง  จ 

- เกมนกัสืบภาษา 
-หนงัสือภาพ 
ประกอบค าคลอ้ง
จอง  
Small book  เสียง 
จ 

แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและ
ค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทย น าหนา้
เป็นเสียง จ 

 
หมายเหตุ:  กิจกรรม 2 สัปดาห์แรกเป็นการทบทวนการอ่านพยญัชนะไทย ก-ฮ 
 

2.4. ก าหนดการหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning โดยก าหนดการใช้
สัปดาห์ละ 1 เล่ม  ดว้ยกระบวนการ AEAE 4 step  ระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม
ประมาณ 15-30 นาที การด าเนินกิจกรรมสามารถปรับยืดหยุ่นไดต้ามความสนใจของเด็ก และ
ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล หรือตามสถานการณ์นั้น ๆได ้เช่นสัปดาห์นั้นๆ มีวนัหยุดพิเศษ 
ผูว้จิยัไดป้รับประยกุตก์ารใชกิ้จกรรมมาบูรณาการใชใ้นวนัเดียวกนัได ้ เช่น  สร้างความสนใจ  โดย
ใชเ้พลงในกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ  น าเขา้สู่การให้ประสบการณ์โดยการเล่านิทาน ใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  แลว้ฝึกปฏิบติังานทกัษะ 1  ช้ิน  ในช่วงเวลาคาบเก่ียวระหวา่งกิจกรรม
เสริมประสบการณ์  และกิจกรรมสร้างสรรค์  เล่นเกมการศึกษาในภาคบ่าย  และประเมินผลการ
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เรียนรู้หลงัจากเล่นเกมการศึกษาแล้วในวนัเดียวกนัหรือในวนัต่อไปก็ได ้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะพิจารณา
ความสนใจของเด็กประกอบดว้ยการปรับประยกุตใ์ชกิ้จกรรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเด็ก โดยได้
ก าหนดแผนการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning  ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.4  แผนการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning   
 
สัปดาห์ที ่ วตัถุประสงค์ การจดัประสบการณ์กระบวนการ AEAE 4 step 

1-2 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและพยญัชนะไทย 
ก-ฮ ได ้
2. เด็กสามารถอ่านภาพและพยญัชนะ
ไทย ก-ฮ ไดถู้กตอ้ง 
3. เด็กสามารถบอกหรือบ่งช้ีภาพและ
พยญัชนะไทย ก-ฮ ไดถู้กตอ้ง   

A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง เพลง ก –ฮ  
E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ 
- หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย  ก-ฮ  ขนาด Big 

book  
A (Active learning) ปฏิบัตงิานเพือ่ฝึกทกัษะ 
- เกมนกัสืบภาษาตามหาพยญัชนะไทย  
- เล่นเกมการศึกษาจบัคู่บตัรภาพและพยญัชนะไทย 
- ใบงานกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่านภาพกบัสญัลกัษณ์ 
พยญัชนะไทย  ก-ฮ 

E (Evaluation) ประเมนิผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านพยญัชนะไทย ก-
ฮ 

3 1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง
เดียวกนั 
2. เด็กสามารถอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัได ้ 
3. เด็กสามารถบอกหรือบ่งช้ีภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง    

A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง เพลง ก ไก่ 

E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ 
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ก 

A (Active learning) ปฏิบัตงิานฝึกทกัษะ 
- เกมนกัสืบภาษาตามหาพยญัชนะไทยเสียง ก  
- เล่นเกมการศึกษาจบัคู่บตัรภาพและค าท่ีออกเสียง ก  
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง small เสียง ก 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ)   
 
สัปดาห์ที ่ วตัถุประสงค์ การจดัประสบการณ์กระบวนการ AEAE 4 step 

  E (Evaluation) ประเมนิผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ี
ออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นพยญัชนะไทย  ก 

4 1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง
เดียวกนั 
2. เด็กสามารถอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัได ้ 
3. เด็กสามารถบอกหรือบ่งช้ีภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง    

A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง เพลง ข ไข ่

E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ 
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ข 
A (Active learning) ปฏิบัตงิานฝึกทกัษะ 
- เกมนกัสืบภาษาตามหาพยญัชนะไทยเสียง ข  
- เล่นเกมการศึกษาจบัคู่บตัรภาพและค าท่ีออกเสียง ข  
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง small book เสียง ข 

E (Evaluation) ประเมนิผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ี
ออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นพยญัชนะไทย 
เสียง ข 

5 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง
เดียวกนั 
2. เด็กสามารถอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัได ้ 
3. เด็กสามารถบอกหรือบ่งช้ีภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง    

A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง เพลง ค ควาย 

E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ 
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ค 
A (Active learning) ปฏิบัตงิานเพือ่ฝึกทกัษะ 
- เกมนกัสืบภาษาตามหาพยญัชนะไทยเสียง ค  
- เล่นเกมการศึกษาจบัคู่บตัรภาพและค าท่ีออกเสียง ค  
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง small book เสียง ค 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ)   
 
สัปดาห์ที ่ วตัถุประสงค์ การจดัประสบการณ์กระบวนการ AEAE 4 step 

  E (Evaluation) ประเมนิผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ี
ออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นพยญัชนะไทย 
เสียง ค 

6 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง
เดียวกนั 
2. เด็กสามารถอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัได ้ 
3. เด็กสามารถบอกหรือบ่งช้ีภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง    

A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง เพลง ง งู 

E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ 
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ง 
A (Active learning) ปฏิบัตงิานเพือ่ฝึกทกัษะ 
- เกมนกัสืบภาษาตามหาพยญัชนะไทยเสียง ก ข ค ง  
- เล่นเกมการศึกษาจบัคู่บตัรภาพและค าท่ีออกเสียง ง  
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง small book เสียง ง 

E (Evaluation) ประเมนิผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ี
ออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นพยญัชนะไทย 
เสียง ง 

7 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
ด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง
เดียวกนั 
2. เด็กสามารถอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัได ้ 
3. เด็กสามารถบอกหรือบ่งช้ีภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัไดถู้กตอ้ง   

A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
เคล่ือนไหวประกอบเพลง เพลง จาน 

E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ 
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออก
เสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ง 
A (Active learning) ปฏิบัตงิานเพือ่ฝึกทกัษะ 
- เกมนกัสืบภาษาตามหาพยญัชนะไทยเสียง ก  ข  ค ง  จ 
- เล่นเกมการศึกษาจบัคู่บตัรภาพและค าท่ีออกเสียง จ  
- หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง small book เสียง จ 

 

DPU



105 

 
 
 

ตารางที ่3.4  (ต่อ)   
 
สัปดาห์ที ่ วตัถุประสงค์ การจดัประสบการณ์กระบวนการ AEAE 4 step 

  E (Evaluation) ประเมนิผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ี
ออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นพยญัชนะไทย 
เสียง จ 

 
2.5 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองครบ 7 สัปดาห์ แลว้ไดท้  าการประเมินความสามารถดา้นการ

อ่านของเด็กปฐมวยั (Posttest) หลงัเสร็จส้ินการทดลอง โดยใชแ้บบประเมินผลความสามารถดา้น
การอ่าน แลว้น าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลองฉบบั 
(Pretest) มาตรวจคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลงัการทดลองการส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 

 2.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยั 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 

1)  ผูว้จิยัท  าการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง 
(Pretest) 

2)  ผูว้จิยัท  าการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัหลงัการทดลอง 
(Posttest) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลงัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ค่าสถิติ ดงัน้ี 
1. หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการส่งเสริมความสามารถดา้น

การอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
Big & Small book โดยใชค้่าแจกแจง t (t-test Dependent Samples) 
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3.4  ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อ หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small  book  

ศึกษาตามแนวทาง Brain-based learning ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน
ประกอบด้วยครูปฐมวยัท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 5 คน โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 3 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 2
คน ไดม้าโดยการการสุ่มแบบมีวตัถุประสงค ์(Simple random sampling) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยั
ไดเ้ก็บขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 

1. ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning และส่ือ
นวตักรรม ไปใช้กบัห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อนระดบั
ปฐมวยัต่อการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small ตามแนวทาง Brain-based 
learning ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั จ านวน 10 หอ้งเรียน  

2. ครูปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายน าส่ือและนวตักรรมการส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยัไปทดลองใชเ้ป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

 3. ครูปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายประเมินผลโดยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
(Questionnaire) ท่ีมีต่อการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small ตามแนวทาง Brain-
based learning ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั หลงัจากทดลองใช ้

 4. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ (Questionnaire) ท่ีมีต่อ
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small ตามแนวทาง Brain-based learning ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั แนวทาง เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยมีขอ้
ค าถามความพึงพอใจต่อประเด็นต่างๆ 6 ประเด็น ดงัน้ี 

1) หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 
2) ความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา 
3) ประโยชน์ของหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 
4) กระบวนการ AEAE 4 Step 
5) แบบประเมินประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
6) คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
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5. ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจ (Questionnaire) ท่ีมีต่อการใช้
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยัแนวทาง Brain-based learning โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานวเิคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating  Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,  
น. 73)   

 5  หมายถึง    พึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง    พึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง    พึงพอใจนอ้ย 
 1  หมายถึง    พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

การแปลผลของความพึงพอใจพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์ของเกณฑ์แปล
ความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 73) 

 4.51 - 5.00    หมายถึง มากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50    หมายถึง มาก   
 2.51 - 3.50    หมายถึง ปานกลาง 
 1.51 - 2.50    หมายถึง นอ้ย 
 1.00 - 1.50    หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
6. รวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอและอภิปรายผลต่อไป 
สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล  
1. หาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศและองัคณา  สายยศ, 2538, น. 73) 

ดงัน้ี 

                         ̅ = 
∑  

 
  

   

 เม่ือ  ̅ คือ คะแนนเฉล่ีย 

 ∑ X   คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N คือ จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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2. หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ
และองัคณา  สายยศ, 2538, น. 79) ดงัน้ี 
 

    S.D =  √ ∑ 
 
  ∑ 

  

      
 

 เม่ือ  S แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   N แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   ∑  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑ 

  แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. วิเคราะห์ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจยัโดยการแสดงค่าดชันีความสอดคล้อง 

(IOC: Index of congruency) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัค าตอบ ค านวณค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of  congruency: 
IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2545, น. 179) 
 

    
∑  

 
 

  

 เม่ือ IOC แทน  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  ∑ R แทน  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ 

  N แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่าน โดยใชค้่าแจกแจง t-test  แบบ  Dependent Samples 
 

  
∑ 

√ ∑ 
 
  ∑  

 

   

 

 

 เม่ือ  t แทน ค่าสถิติท่ีพิจารณาใน t- distribution 
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  D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่
  N แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนกัเรียน 
  ∑ D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

  ∑ D2 แทน ผลรวมก าลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนระหวา่งก่อนและ
หลงัการทดลอง 
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ขั้นตอนที่ 4 
การศึกษาความพึงพอใจของครู
ปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง Big & Small  
book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั
ตามแนวทาง Brain-based 
learning 
 

ขอ้มลูเชิงปริมาณ 

ขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

ขอ้มูลผลการศึกษาความพึงพอใจของครู
ปฐมวยัต่อการส่งเสริมความสามารถ 
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 
ผลการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big & Small  book เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning 

 

ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองและศึกษา

ความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ทดลองใช ้เคร่ืองมือวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ 
เก็บรวมรวบขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติ/การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง 
Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big 
& Small  book   
       - การอ่านพยญัชนะไทย  ก-ฮ 1 ฉบบั 
       - การอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค  าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนั  5 ฉบบั ประกอบดว้ยเสียง  ก  ข  ค  ง   จ 
 

ประเมินหนงัสือ  

ขั้นตอนที่ 2 
การพฒันาหนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
Big & Small book และ
กระบวนการสอน AEAE  
4 Step 

 

 

พฒันาเคร่ืองมอืวจิัย  
โดยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
1.  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 
2.  พฒันาการดา้นสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
3.  ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษา 
5. การจดัประสบการณ์ตามแนวทาง Brain-based learning 
6.  การสร้างหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  
     Big & Small book   
7.  การประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
8.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. .หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ 
จ านวน 1 เล่ม 
2.หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small 
book การอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
ไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั จ านวน 5 เล่ม  
            เล่มที 1 เสียง ก     เล่มท่ี 2 เสียง ข  
            เล่มท่ี 3 เสียง ค     เล่มท่ี 4 เสียง ง  
            เล่มท่ี 5 เสียง จ 
2. กระบวนการ AEAE 4Step 
1. A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
2. E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
3. A (Active learning) ขนัปฏิบติังานฝึกทกัษะ 
4. E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
3.คู่มือการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง
Big & Small  book ตามแนวทาง Brain – based 
learning 

 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาคุณลกัษณะของ
หนงัสือท่ีครูปฐมวยัใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยั 

 

ศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครู
ปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยั 

ศึกษาเอกสาร แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 

- ขอ้มูลพ้ืนฐานการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยั                                                          
- แนวคิดการสร้างหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big 
& Small  book   
-แนวคิดการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั ตามแนวทาง Brain based learning   

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

ภาพที ่3.1  ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book  เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning ผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

4.1  ผลการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning 

4.2  ผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning  
ก่อนและหลงัการใช ้หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big  & Small  book 

4.3  ผลความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  
Small book ตามแนวทาง   Brain-based  learning เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั 
 
4.1  ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book ตามแนวทาง Brain-
based learning   เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั  

4.1.1  ผลการศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่ครูปฐมวยั สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 40 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 คน โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 12 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 8 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling)  แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละส่วน ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 
1. เพศ  
 หญิง 
 ชาย 

 
40 
0 

 
100.00 

0.00 
รวม 40 100 

2. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี  
 ปริญญาโท   
 ปริญญาเอก 

 
0 

26 
14 
0 

 
0.00 

65.00 
35.00 
0.00 

รวม 40 100 
3. ประสบการณ์การเป็นครูสอนเด็ก
ปฐมวยั 
 1-4 ปี       
 5-10 ปี 
 11-15 ปี    
 16-20 ปี 
 21-25 ปี   
 26-30 ปี 

 
2 
8 

15 
13 
1 
1 

 
5.00 

20.00 
37.50 
32.50 
2.50 
2.50 

รวม 40 100 
4.  สังกดัโรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดเล็ก 
 โรงเรียนขนาดกลาง 
 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

 
20 
12 
8 
0 

 
50.00 
30.00 
20.00 
0.00 

รวม 40 100 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 
5. ท่านเคยเขา้อบรมรับความรู้เก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-
based learning  

 เคย 
 ไม่เคย 

 
 
 

40 
0 

 
 
 

100.00 
0.00 

รวม 40 100 
6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนว

ทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-
based learningในระดบัใด 

 มากท่ีสุด   
 มาก 
 ปานกลาง   
 นอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 

0 
21 
19 
0 
0 

 
 
 

0.00 
52.50 
47.50 
0.00 
0.00 

รวม 40 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 สรุปขอ้มูลส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 
1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูปฐมวยัเพศหญิง ร้อยละ 100 
2. วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 65 ระดบัปริญญาโทร้อยละ 35 
3. มีประสบการณ์การเป็นครูสอนเด็กปฐมวยัเป็นเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 37.50 ระยะเวลา 

16-20 ปี ร้อยละ 32.50 ระยะเวลา 5-10 ปี ร้อยละ 20 ระยะเวลา 1-4 ปี ร้อยละ 5.00 ระยะเวลา 21-25 
ปี และ 26-30 ปี ร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

4. เป็นครูปฐมวยัสังกดัโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 50 โรงเรียนขนาดกลาง ร้อย
ละ 30 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 20 

5. มีประสบการณ์ในการเขา้อบรมรับความรู้เก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Brain-based learning ร้อยละ 100 
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6. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based 
learning ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 52.50 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 47.50 

ส่วนท่ี 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นครูปฐมวยัต่อคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.2  ประเภทของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
 1. หนงัสือนิทานทัว่ไป  
 2. หนงัสือนิทานอีสป 
 3. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
 4. หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พยญัชนะไทย 

4.70 
4.45 
4.68 
4.45 

0.56 
0.60 
0.57 
0.64 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 5. หนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเอง 3.80 0.79 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.42 0.63 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ ประเภทของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถ

ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 ระดบัมาก ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานอีสป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.45 หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พยญัชนะไทยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และหนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเอง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ตามล าดบั สรุปได้ว่าประเภทของหนังสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยมากท่ีสุด ได้แก่  หนังสือนิทานทั่วไปหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้ง 
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ตารางที ่4.3  ลกัษณะของรูปเล่มของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
   1. หนงัสือขนาด A4 
   2. หนงัสือขนาดเล็กกวา่ A4 
   3. หนงัสือขนาดใหญ่กวา่ A4  
   4. หนงัสือขนาด Big book    

3.83 
3.90 
4.90 
4.80 

0.68 
0.93 
0.30 
0.46 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.36 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบว่า ลกัษณะของรูปเล่มของหนังสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ หนงัสือขนาดใหญ่กว่า A4  
ร้อยละ4.90  หนงัสือขนาด Big book  ร้อยละ4.80  และระดบัมาก ไดแ้ก่ หนงัสือขนาด A4  ร้อยละ 
3.83   หนงัสือขนาดเล็กกวา่ A4 ร้อยละ 3.83 สรุปไดว้า่ลกัษณะของรูปเล่มของหนงัสือท่ีครูปฐมวยั
น ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุดไดแ้ก่ หนงัสือขนาดใหญ่กว่า 
A4  และหนงัสือขนาด Big book   
 
ตารางที ่4.4  ลกัษณะของการใชภ้าษาของหนงัสือท่ีน ามาใชพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยั 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. ใชภ้าษาแบบร้อยแกว้ (การน าเสนอเน้ือหาแบบเล่า

เร่ืองราวเป็นความเรียง) 
2. ใชภ้าษาแบบบทร้อยกรอง (การน าเสนอเน้ือหาเป็นบท

กลอน) 

3.58 
 

4.73 

0.71 
 

0.45 

มาก 
 

มากท่ีสุด 

3. ใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง (การน าเสนอเน้ือหาเป็นค า
สัมผสัเสียงท่ีมีสระเสียงเดียวกนั) 

4.93 0.27 
 

มากท่ีสุด 
 

ค่าเฉลีย่ 4.41 0.48 มาก 
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จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ลักษณะของการใช้ภาษาของหนังสือท่ีน ามาใช้ ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัท่ีครูปฐมวยัน ามาใชม้ากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ หนงัสือท่ี
ใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง (การน าเสนอเน้ือหาเป็นค าสัมผสัเสียงท่ีมีสระเสียงเดียวกนั) ร้อยละ 4.93  
หนงัสือท่ีใช้ภาษาแบบบทร้อยกรอง (การน าเสนอเน้ือหาเป็นบทกลอน) ร้อยละ 4.73  ระดบัมาก 
ไดแ้ก่หนงัสือท่ีใชภ้าษาแบบร้อยแกว้ (การน าเสนอเน้ือหาแบบเล่าเร่ืองราวเป็นความเรียง) ร้อยละ 
3.58 สรุปไดว้่าลกัษณะของการใชภ้าษาของหนงัสือท่ีน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยัท่ีครูปฐมวยัน ามาใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ หนงัสือท่ีใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง และหนงัสือ
ท่ีใชภ้าษาแบบบทร้อยกรอง 

 
ตารางที ่4.5  ลกัษณะของภาพประกอบ 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายได้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน 

2. รูปภาพมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก 
3. สัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา 
4. ภาพท่ีเด็กชอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง 

4.93 
 

4.98 
4.98 
4.83 

0.27 
 

0.16 
0.16 
0.38 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.93 0.24 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ลักษณะของภาพประกอบของหนังสือท่ีน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัท่ีครูปฐมวยัน ามาใชม้ากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ รูปภาพมี
สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก  และมีสัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา ร้อยละ 4.98  รูปภาพมี
ขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน ร้อยละ 4.93 และภาพท่ีเด็กชอบ
เป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริงร้อยละ 4.38 สรุปได้ว่า ลกัษณะของภาพประกอบของหนงัสือท่ีครู
ปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รูปภาพมีสีสัน
สวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก  มีสัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา มีรูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือ
ความหมายไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน และเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง 
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ตารางที ่4.6  ลกัษณะของเน้ือหา 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. สนุกสนาน น่าอ่าน ชวนติดตาม 
2. เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก 
3. การน าเสนอเน้ือหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
4. การน าเสนอเน้ือหาบูรณาการสาระความรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 

4.88 
4.83 
4.45 
4.38 

0.33 
0.38 
0.50 
0.49 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.64 0.43 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่  ลกัษณะของเน้ือหาของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั มากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีมีความสนุกสนาน น่า
อ่าน ชวนติดตาม ร้อยละ 4.88  เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก ร้อยละ 
4.83 ระดบัมาก ไดแ้ก่ การน าเสนอเน้ือหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 4.45 และการ
น าเสนอเน้ือหาบูรณาการสาระความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัร้อยละ 4.38 สรุปไดว้า่ลกัษณะ
ของเน้ือหาของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั มาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีมีความสนุกสนาน น่าอ่าน ชวนติดตามและมีความยาวเหมาะสมกบัพฒันาการ
ตามวยัของเด็ก 
 
ตารางที ่4.7  หนงัสือประเภทใดท่ีเหมาะสมกบัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านตามแนวทาง 
Brain-based learning มากท่ีสุด 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
2. หนงัสือนิทานค ากลอน 
3. หนงัสือนิทานทัว่ๆ ไป 

4.98 
4.88 
4.55 

0.16 
0.33 
0.60 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.80 0.36 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ประเภทของหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัการส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านตามแนวทาง Brain-based learning มากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ หนงัสือภาพประกอบค า
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คลอ้งจอง  ร้อยละ 4.98 หนงัสือนิทานค ากลอน  ร้อยละ 4.88 และหนงัสือนิทานทัว่ๆ ไป ร้อยละ 
4.55 สรุปได้ว่า ประเภทของหนังสือท่ีครูปฐมวยัเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านตามแนวทาง Brain-based learning มากท่ีสุดไดแ้ก่ หนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง  หนงัสือนิทานค ากลอน  และหนงัสือนิทานทัว่ๆ ไป 
 
ตารางที ่4.8  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
 

ข้อค าถาม X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดูดว้ย

ตนเองได ้
2. เด็กสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน 
3. เด็กสามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือ

ความรู้ต่างๆ มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

4.85 
 

4.83 
4.85 

0.36 
 

0.38 
0.36 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.84 0.37 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือให้เด็ก
ฟังมากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนงัสือมาเปิดดูดว้ยตนเองได ้ และเด็ก
สามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือความรู้ต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.85 
เท่ากนั และเด็กสามารถใช้ภาษาส่ือสารไดดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.83 สรุปไดว้า่ คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะ
ไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังมากท่ีสุด ไดแ้ก่เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนงัสือมา
เปิดดูด้วยตนเองได้  และสามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือความรู้ต่างๆ  มาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้และมีความสามารถในการใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน 

4.1.2  ผลของการสร้างหนงัสือ Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step 
คุณลักษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็ก

ปฐมวยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานทัว่ไป และหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง มีลกัษณะของรูปเล่ม
ท่ีเป็นหนงัสือขนาดใหญ่กวา่ A4  และหนงัสือขนาด Big book และลกัษณะของ การใชภ้าษาแบบค าคลอ้ง
จอง และหนงัสือท่ีใช้ภาษาแบบบทร้อยกรอง รูปภาพประกอบมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก และ
เป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง มีสัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมาย
ไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน ซ่ึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง 
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คือเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดูดว้ยตนเองได ้ สามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน 
เร่ืองราวหรือความรู้ต่าง  ๆมาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดแ้ละสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน  

จากขอ้มูลการศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัไดน้ ามาพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  มีขนาด กวา้ง x 
ยาว เท่ากบั 28 x 36 เซนติเมตร มีลกัษณะของ การใช้ภาษาแบบค าคลอ้งจอง รูปภาพประกอบเป็นภาพ
การ์ตูนเสมือนจริง มีสีสันสวยงาม มีสัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา และส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาชดัเจน ประกอบดว้ย หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ  เพื่อใชท้บทวนการเรียนรู้พยญัชนะ
ไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตวั  จ  านวน 1 เล่ม ดงัภาพ 

 

 
 
ภาพที ่4.1  หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ 
 

1) หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและ
ค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว 
เท่ากบั 28 x 36 เซนติเมตร จ านวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย 
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เล่มท่ี 1  เสียง ก 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.2  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เล่มท่ี 1 เสียง ก 
 

เล่มท่ี 2  เสียง ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.3  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เสียง ข 
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เล่มท่ี 3  เสียง  ค 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
ภาพที ่4.4  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เสียง ค 

 
เล่มท่ี 4  เสียง  ง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.5  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เสียง ง 
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เล่มท่ี 5  เสียง  จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.6  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เสียง จ 
 

 

โดยผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big book จาก
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.93 หมายถึง มากท่ีสุด (รายละเอียดผลการตรวจสอบ
คุณภาพปรากฏในภาคผนวก) 

2)  หนงัสือ Small book มีขนาดกวา้ง x ยาว เท่ากบั 10 x 15 เซนติเมตร มีลกัษณะเป็น
ใบงานขนาดกระดาษ A4 สีขาวด า ท่ีมีภาพและค าสอดคลอ้งกบัหนงัสือ Big book ในแต่ละเล่ม 
จ านวน 5 เล่ม ดงัภาพ ประกอบดว้ย 
 

เล่มท่ี 1  เสียง  ก    เล่มท่ี 2  เสียง  ข  เล่มท่ี 3  เสียง  ค         เล่มท่ี 4  เสียง  ง         เล่มท่ี 5  เสียง  จ 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที ่4.7  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small Book 
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1.   A (Attention)   
สร้างความสนใจ 

   2. E (Experience)  
    ใหป้ระสบการณ์ 

3. A (Active learning) 
ปฏิบติังานฝึกทกัษะ 

4 E (Evaluation) 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Small book จาก
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.80 หมายถึง มากท่ีสุด (รายละเอียดผลการตรวจสอบ
คุณภาพปรากฏในภาคผนวก) 

กระบวนการ AEAE 4 Step ท่ีออกแบบกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางสติปัญญา แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสมอง (Brain-
based learning) และแนวทางการสอนภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัสมอง (Brain-based learning) โดยมี
กระบวนการ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.8  กระบวนการประกอบ AEAE 4 Step 
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โดยผลการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการประกอบ AEAE 4 Step จากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 
5 ท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.88 หมายถึง มากท่ีสุด  (รายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพปรากฏในภาคผนวก) 

 แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย 
1)  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน พยญัชนะไทย ก-ฮ จ านวน 1 ฉบบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.9  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน พยญัชนะไทย ก-ฮ 
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2)  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ก ข ค ง จ  รวมจ านวน 5 ฉบบั 

 
               ฉบบัท่ี 1  เสียง  ก              ฉบบัท่ี 2  เสียง  ข                      ฉบบัท่ี 3  เสียง  ค 
 
 
 
 
  
 

                                     ฉบบัท่ี 4  เสียง  ง                           ฉบบัท่ี 5  เสียง  จ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.10  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียงเดียวกนั เสียง ก ข ค ง จ 

 

 
โดยผลการตรวจสอบคุณภาพ แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 

จากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.71 หมายถึง มากท่ีสุด (รายละเอียดผลการตรวจสอบ
คุณภาพปรากฏในภาคผนวก) 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัของผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.9  ผลค่าเฉล่ียการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัของผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน 
 

รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 4.93 0.08 มากท่ีสุด 
2. หนงัสือ Small book 4.80 0.24 มากท่ีสุด 
3. กระบวนการ AEAE 4 Step 4.88 0.27 มากท่ีสุด 
4. แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั 

4.71 0.27 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.83 0.22 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.9 สรุปไดว้า่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยหนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง Big book  หนงัสือ Small book   กระบวนการ AEAE 4 Step และแบบประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัมีค่าเฉล่ียท่ี 4.83 หมายถึงมีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด 
  
4.2  ผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based  learning  ก่อนและ
หลงัการใช้ หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big  & Small  book มีผลการพฒันา ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.10  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัพยญัชนะไทย ก-ฮ ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใช ้แนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจองBig book  
 

การประเมิน N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 28 34.93 4.018 

13.539 .000** 
หลงัเรียน 28 42.54 1.990 

 
หมายเหตุ:  t(.01,df = 26) =2.7787    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ คะแนนการประเมินก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย 34.93  และคะแนน
ประเมินหลังเรียน เฉล่ีย 42.54 สรุปได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพกับ
พยญัชนะไทย ก-ฮ โดยใช ้แนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย 
Big book หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2  
 
ตารางที ่4.11  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียง ก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based learning  ด้วยหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  
 

การประเมิน N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 28 3.36 .678 

14.789 .000** 
หลงัเรียน 28 4.64 .599 

 
หมายเหตุ:  t(.01,df = 26) =2.7787    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ก มีคะแนนการประเมินก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.36  และมีคะแนน
ประเมินหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64  สรุปไดว้า่ ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพ
กบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ก หลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based 
learning  ดว้ยหนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  & Small  book  ตามแนวทาง Brain-based learning เสียง ก สามารถ
ส่งเสริมความสามารถด่านการอ่านของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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ตารางที ่4.12  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียง ข ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  
 

การประเมิน N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 28 3.68 .548 19.442 .000** 
หลงัเรียน 28 4.68 .476 

 
หมายเหตุ:  t(.01,df = 26) =2.7787    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาพกับค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ข มีคะแนนการประเมินก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.68 และมีคะแนน
ประเมินหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  สรุปไดว้า่ ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพ
กบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ข หลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based 
learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  & Small  book  ตามแนวทาง Brain-based learning เสียง ข สามารถ
ส่งเสริมความสามารถด่านการอ่านของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
 
ตารางที ่4.13  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียง ค ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้แนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  
 

การประเมิน N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 28 3.89 .737 

8.855 .000** 
หลงัเรียน 28 4.86 .356 

 
หมายเหตุ:  t(.01,df = 26) =2.7787    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาพกับค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ค มีคะแนนการประเมินก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.89 และมีคะแนน
ประเมินหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86  สรุปไดว้า่ ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพ
กบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ค หลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based 
learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2  แสดงให้เห็นวา่หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  & Small  book  ตามแนวทาง Brain-based learning เสียง ค สามารถ
ส่งเสริมความสามารถด่านการอ่านของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
 
ตารางที ่4.14  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียง ง ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based learning  ด้วยหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  
 

การทดลอง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 28 4.43 .742 

4.076 .000** 
หลงัเรียน 28 5.00 .000 

 
หมายเหตุ:  t(.01,df = 26) =2.7787    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาพกับค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ง มีคะแนนการประเมินก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 และมีคะแนน
ประเมินหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00  สรุปไดว้า่ ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพ
กบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ง หลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based 
learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  & Small  book  ตามแนวทาง Brain-based learning เสียง ง สามารถ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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ตารางที ่4.15  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียง จ ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based learning  ด้วยหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  
 

 การทดลอง  N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 28 4.57 .690 

3.286 .003** 
หลงัเรียน 28 5.00 .000 

 
หมายเหตุ:  t(.01,df = 26) =2.7787    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหน้าค าท่ีเป็นเสียง จ มีคะแนนการประเมินก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.57  และมีคะแนน
ประเมินหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00  สรุปไดว้า่ ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพ
กบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง จ หลงัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ แนวทาง Brain-based 
learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  & Small  book  ตามแนวทาง Brain-based learning เสียง จ สามารถ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

สรุปแผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพกับค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั จ านวน 5 เล่ม ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่4.11  ผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning   
 

จากภาพท่ี 4.11 สรุปไดว้่าผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ก ข ค ง  จ สะทอ้นให้เห็นวา่หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง
จอง Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step  ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชน้ั้นเป็นส่ือและกระบวนการท่ี
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัจนน ามาสู่การใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านไดอ้ย่างมีคุณภาพ สามารถ
พฒันาใหเ้ด็กมีความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไดจ้ริง โดยมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 
4.3  ผลความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  Small book เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง   Brain-based  learning  

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่ครูปฐมวยั สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 3 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน  ดงัมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละรายการ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

เสียง 
ก 

เสียง 
ข 

เสียง 
ค 

เสียง 
ง 

เสียง 
จ 

Pe-test 3.36 3.68 3.89 4.43 4.57

Post-test 4.64 4.68 4.86 5.00 5.00

3.36 3.68 3.89 
4.43 4.57 4.64 4.68 4.86 5.00 5.00 

3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คะ
แน

นค่
าเฉ

ลีย่
 

แผนภูมแิสดงผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของเดก็ปฐมวยั 
การอ่านภาพกบัค าทีอ่อกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าทีเ่ป็นเสียงเดยีวกนั 
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ตารางที ่4.16  รูปเล่มหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  
 

ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1.1 ขนาด รูปเล่ม เหมาะสมกบัการน าไปใชจ้ดั

ประสบการณ์ใหเ้ด็กทั้งชั้นเรียนเห็นภาพชดัเจน 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดต้รงกบั
เน้ือหา 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

1.3 รูปภาพมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.4 ขนาดและสีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่ 4.95 0.21 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อรูปเล่มของหนงัสือภาพประกอบ
ค าคลอ้งจอง Big book ในดา้นขนาด รูปเล่ม เหมาะสมกบัการน าไปใชจ้ดัประสบการณ์ให้เด็กทั้ง
ชั้นเรียนเห็นภาพชัดเจน รูปภาพมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี ขนาดและสีของ
ตวัอกัษรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 และรูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือ
ความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  

 สรุปไดว้่าครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อรูปเล่มของหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
Big book มากท่ีสุด ในดา้นขนาด รูปเล่ม เหมาะสมกบัการน าไปใชจ้ดัประสบการณ์ให้เด็กทั้งชั้น
เรียนเห็นภาพชดัเจน รูปภาพมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี ขนาดสีของตวัอกัษร 
และรูปภาพมีขนาดเหมาะสมส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา  
 
ตารางที ่4.17  ความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา 
 
ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
2.1 เน้ือหาเหมาะสมกบัวยัของเดก็ ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

2.2 เน้ือหาส่งเสริมการการเรียนรู้ค าศพัทพ้ื์นฐานและการ
เช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะกบัค าได ้

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

2.3 ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยัได ้ 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
2.4 การใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่ 4.80 0.07 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา
ในดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาและการใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90  ด้านเน้ือหาเหมาะสมกับวยัของเด็ก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  และส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 เท่ากนั และดา้นเน้ือหาส่งเสริมการ
การเรียนรู้ค าศพัทพ์ื้นฐานและการเช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะกบัค าได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70   

 สรุปไดว้่าครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษามากท่ีสุด ใน
ดา้นการใช้ภาษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning และเน้ือหาเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ไม่
ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย ใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน  การเรียนรู้ค าศพัท์พื้นฐานและการเช่ือมโยง
เสียงของพยญัชนะกบัค าไดข้องเด็กปฐมวยัได ้ 
 
ตารางที ่4.18  หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book  
 
ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
3.1 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book ใชเ้ป็น

กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนได ้
4.70 0.48 มากท่ีสุด 

3.2 เดก็ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
3.3 สามารถน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มา

อ่านทบทวนไดท้ั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเด่ียวดว้ย
ตนเอง 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

3.4 รูปเล่มมีขนาดเหมาะสม  4.60 0.52 มากท่ีสุด 
3.5 มีความคุม้ค่า ประหยดั และสามารถใชส่้งเสริมการอ่านได้

จริง 
4.90 0.32 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่ 4.73 0.09 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง

จอง Small book ในระดบัมากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ สามารถน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
Small book มาอ่านทบทวนไดท้ั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเด่ียวดว้ยตนเอง  และมีความ
คุม้ค่า ประหยดั และสามารถใชส่้งเสริมการอ่านไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 เท่ากนั  ดา้นหนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book ใชเ้ป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได ้ เด็ก
ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 เท่ากนั  และรูปเล่มมีขนาด
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 
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 สรุปไดว้า่ ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 
มากท่ีสุด โดยเห็นวา่สามารถน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มาอ่านทบทวนได้
ทั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเด่ียวด้วยตนเอง มีความคุ้มค่า ประหยดั  และสามารถใช้
ส่งเสริมการอ่านไดจ้ริง ทั้งยงัใชเ้ป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยเด็กไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง  และรูปเล่มมีขนาดเหมาะสม 
 
ตารางที ่4.19  กระบวนการ AEAE 4 Step 
 
ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 

4.1 A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจใชเ้พลง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
สมอง (Brain-based learning) 

4.40 0.52 มาก 

4.2 E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์โดยใชห้นงัสือสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการของ
สมอง (Brain-based learning) 

4.50 0.53 มาก 

4.3 A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
สมอง (Brain-based learning) 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

4.4 E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ความสามารถดา้นการ
อ่าน สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
พฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

4.5 กระบวนการ AEAE เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่ 4.58 0.03 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่าครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ AEAE 4 Step 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
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 1. กระบวนการ AEAE 4 Step เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning)   มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80   

 2. ขั้น A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 

 และขั้น E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ความสามารถดา้นการอ่าน สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.70 

 3. ขั้น E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์โดยใช้หนงัสือสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 

 4. ขั้น A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจใชเ้พลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 

 สรุปไดว้า่ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ AEAE 4 Step เป็นกระบวนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
สมอง (Brain-based learning) มากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.20  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียงเดียวกนั 
 
ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
5.1 แบบประเมินมีความเหมาะสมกบัพฒันาการและ

ความสามารถตามวยัของเด็ก 
4.80 0.42 มากท่ีสุด 

5.2 สามารถสะทอ้นความสามารถความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยัได ้  

4.50 0.53 มาก 

 ค่าเฉลีย่ 4.65 0.08 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อแบบประเมินมีความเหมาะสมกบั
พฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็กมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 และ สามารถสะทอ้น
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 
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 สรุปไดว้่า ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อแบบประเมินมีความเหมาะสมกบัพฒันาการ
และความสามารถตามวยัของเด็กและ สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได้
มากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.21  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
 
ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
6.1 เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดูดว้ย

ตนเองได ้
4.70 0.48 มากท่ีสุด 

6.2 เด็กไดรั้บประสบการณ์ทางภาษาจากหนงัสือดว้ย
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

6.3 มีความสามารถในการจ าแนกเสียง และเช่ือมโยงเสียงของ
พยญัชนะน าค าต่าง ๆ    ได ้

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่ 4.70 0.00 มากทีสุ่ด 
 

ตารางท่ี 4.21 พบว่าครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อคุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บ
หลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบ
หนังสือมาเปิดดูด้วยตนเองได้  เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษาจากหนังสือด้วยหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  และเด็กมีความสามารถในการจ าแนกเสียง และ
เช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะน าค าต่างๆ  ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 เท่ากนัทุกรายการ 

 สรุปไดว้่า ครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อคุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ี
ครูอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง โดยเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนงัสือมาเปิดดูดว้ยตนเองได ้ 
เด็กไดรั้บประสบการณ์ทางภาษาจากหนงัสือดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small 
book  และมีความสามารถในการจ าแนกเสียง เช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะน าค าต่างๆ ได ้มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.22  สรุปผลความพึงพอใจของครูปฐมวยัของครูปฐมวยัต่อการใชห้นงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง 
Brain-based  learning 
 
ที่ รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1 รูปเล่มหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 4.95 0.21 มากท่ีสุด 
2 ความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา 4.80 0.21 มากท่ีสุด 
3 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 4.73 0.09 มากท่ีสุด 
4 กระบวนการ AEAE 4 Step 4.58 0.03 มากท่ีสุด 
5 แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 4.65 0.08 มากท่ีสุด 
6 คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่าน

หนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
4.70 0.00 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.73 0.10 มากท่ีสุด 
 

สรุปผลความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการใช้หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big 
&  Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  
learning   มีผลความพึงพอใจในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.73 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning  เป็นรูปแบบการวิจยั
และพฒันา (Research  and  Development) โดยสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 
5.1  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาหนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning 

2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 
learning ก่อนและหลงัการใช ้หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  & Small  book 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  
Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง   Brain-based  
learning 
 
5.2  ระเบียบวธีิวจัิย 

5.2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

 1. เด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน  235  คน 

 2. ครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1  จ  านวน 139  คน   

5.2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 1. เด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple random sample) 1 หอ้งเรียน จ านวน 28 คน 
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 2. ครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั จ านวน 40 คน ประกอบดว้ย ครูปฐมวยัในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 
20 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 12 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 8 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random  sampling)   

 3. ครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนเด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ไปทดลองใช ้จ านวน 
10 คน ประกอบดว้ย ครูปฐมวยัในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน3
คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน ท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) จากกลุ่มตวัอยา่งเดิม จ านวน 40 คน ในการศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั  

5.2.3  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.2.3.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   
 1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book ประกอบดว้ย  

1.1 หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ จ านวน 1 เล่ม 
1.2 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจองจ านวน 5 เล่ม 

เล่มท่ี 1   เสียง ก 
เล่มท่ี 2   เสียง ข 
เล่มท่ี 3   เสียง ค 
เล่มท่ี 4   เสียง ง 
เล่มท่ี 5   เสียง จ 

2. กระบวนการสอน AEAE 4 Step ประกอบดว้ย 
2.1 A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ 
2.2 E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
2.3 A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานฝึกทกัษะ  
2.4  E (Evaluation)  ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
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5.2.3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย 
1) ความสามารถดา้นการอ่านพยญัชนะไทย โดย เด็กความสามารถอ่านออกเสียงและ

เลือกจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะไทย ก-ฮ ไดถู้กตอ้ง 
2)  ความสามารถด้านการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง

เดียวกนั จ านวน 5 เสียง ประกอบดว้ย เสียง ก   ข   ค  ง  จ 
3) ความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 

เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning   
 
5.3  ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

1.  ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัใชส่้งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยั   

ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณลักษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยั
น ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั โดย ศึกษาความหมาย หลักการ 
วตัถุประสงค ์ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยั เพื่อน าขอ้มูลต่างๆมาวิเคราะห์ในการสร้างแบบสอบถามโดยวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Content Analysis) จากเอกสารงานวจิยั และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามามาก าหนดเป็นขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถาม ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
หนังสือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัจากครูผูส้อนปฐมวยั ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม ความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) โดยใชเ้กณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective 
Congruence: IOC) ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2545: 179) จากนั้นผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้มาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ผลปรากฏวา่แบบสอบถามคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้ งแต่  
0.60-1.00 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยน าแบบสอบถาม ไปด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ครูผูส้อนเด็กปฐมวยั จ านวน 40 คน ประกอบดว้ยครูผูส้อนระดบัปฐมวยัโรงเรียนขนาดเล็ก
จ านวน 20 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 12 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 8 คน  
ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลแลว้
มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการวิเคราะห์
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ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑ์ของเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 73) 

2.  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book และ
กระบวนการสอน AEAE 4 Step  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ วิเคราะห์ผลขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามครูปฐมวยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั และศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
พุทธศักราช  2546 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาภาษาเด็กปฐมวยั แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain- based  learningแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั หนงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  Big & Small book แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole 
Language Approach)แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาตามแนวทาง Brain-based  learning แนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากนั้ นน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาออกแบบเคร่ืองมือในการวิจัย  โดยสร้างหนัง
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั
ตามแนวทาง Brain- based  learning  ประกอบดว้ย หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ ขนาด 
Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั 28 x 36 cm. จ านวน 1 เล่ม และหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง
จอง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนั ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั 28 x 36  cm. จ านวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย  
เสียง  ก ข  ค  ง   จ และออกแบบกระบวนการจดัประสบการณ์ตามแนวทาง Brain-based  learning  
โดยใช้ช่ือกระบวนการ AEAE 4 Step  ประกอบดว้ย  A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ E 
(Experience) ขั้นให้ประสบการณ์  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นแบบประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั  โดยใช้แผนการใช้หนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
Big & small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทย
น าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั จ านวน 5 เล่ม ประกอบด้วย  เสียง  ก  ข   ค  ง  จ  จากนั้นน าส่ือ 
นวตักรรม ประกอบด้วย หนงัสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning กระบวนการ AEAE 
4 Step และแบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา ไดแ้ก่ 
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ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  และ อาจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง ตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพฒันา แล้วน าไปตรวจสอบ
คุณภาพ ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  เน้ือหา  ความเหมาะสม เคร่ืองมือวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิ  5  
ท่าน  โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.73 หมายถึงระดบัมากท่ีสุด และน าแบบประเมินไปปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผูท้รงคุณวฒิุ โดยปรับภาพใหส่ื้อความหมายใหช้ดัเจนข้ึน แลว้น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3.  ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองและศึกษาความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small  bookและ
กระบวนการ AEAE 4 Step  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง และศึกษาผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตาม
แนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book โดย 
ก าหนดแผนการทดลอง ตามแบบแผนการวิจยัแบบ One-Group  Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 60) โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่เด็กปฐมวยัอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จ  านวน 28 คน ท่ีได้จากการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) รวม
ระยะเวลาการทดลอง 7 สัปดาห์ โดยก่อนการทดลองผูว้ิจยัท าการประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยั  (Pretest) ก่อนทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง  จากนั้นด าเนินการทดลองตามแผนการ
ส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง Big & Small book  โดยบูรณาการในหน่วยการจดัประสบการณ์ 7 สัปดาห์ ๆ ละ 1 เล่ม  
ดว้ยกระบวนการ AEAE 4 step  ระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมประมาณ 15-30  นาที 
การด าเนินกิจกรรมสามารถปรับยืดหยุน่ไดต้ามความสนใจของเด็ก และความสามารถของเด็กเป็น
รายบุคคล หรือตามสถานการณ์นั้น ๆได ้เช่นสัปดาห์นั้นๆ มีวนัหยุดพิเศษ ผูว้ิจยัไดป้รับประยุกต์
การใชกิ้จกรรมมาบูรณาการใช้ในวนัเดียวกนัได ้ เช่น  สร้างความสนใจ  โดยใช้เพลงในกิจกรรม
การเคล่ือนไหวและจงัหวะ  น าเข้าสู่การให้ประสบการณ์โดยการเล่านิทาน ในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  แล้วฝึกปฏิบติังานทกัษะ 1  ช้ิน ในช่วงเวลาคาบเก่ียวระหว่างกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  และกิจกรรมสร้างสรรค ์ เล่นเกมการศึกษาในภาคบ่าย  และประเมินผลการเรียนรู้
หลงัจากเล่นเกมการศึกษาแล้วในวนัเดียวกนัหรือในวนัต่อไปก็ได้  ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะพิจารณาความ
สนใจของเด็กประกอบดว้ยการปรับประยุกต์ใช้กิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัเด็ก เม่ือผูว้ิจยั
ด าเนินการทดลองครบ  7 สัปดาห์ แลว้ไดท้  าการประเมินดา้นความสามารถการอ่านของเด็กปฐมวยั 
(Posttest) หลงัเสร็จส้ินการทดลอง โดยใช้แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั แลว้น าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง ฉบบั  

DPU



143 

(Pretest) มาตรวจคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลงัการทดลอง (Posttest) เพื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลงัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  และ
วิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉล่ียก่อนและหลงัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 
learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book โดยใช้ค่าแจกแจง t  (t-test  
Dependent  Samples) ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัพยญัชนะไทย ก-ฮ โดยใช ้
แนวทาง Brain-based learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบพยญัชนะไทย  Big book หลงัเรียน สูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน
ภาพกับค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ก ข ค ง จ โดยใช้ แนวทาง Brain-based 
learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4.  ขั้นตอนท่ี 4  ศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง
จอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-
based learning  

ผูว้ิจยัศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & 
Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning  
โดยน าแผนส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning 
ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book ไปใชก้บัห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนระดบัปฐมวยัต่อความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั
ตามแนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small จ านวน 10 
หอ้งเรียน ประกอบดว้ยครูปฐมวยัท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 5 คน โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 3 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 
2 คน โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)  จากกลุ่มตวัอย่างเดิมท่ี
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 จากนั้นให้ครูปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายน าแผนการใชห้นงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  ไปทดลองใชเ้ป็นเวลา 1 สัปดาห์ แลว้ประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating  Scale) ของลิเคิร์ท  (Likert) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 73) หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานวิเคราะห์
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หาค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) การแปลผลของความพึงพอใจ
พิ จ า รณ า จ าก ค่ า เ ฉ ล่ี ย  โ ด ย ใ ช้ เ กณฑ์ ขอ ง เ กณฑ์ แป ลค ว า มหม า ย ค่ า เ ฉ ล่ี ย  ( บุ ญชม   
ศรีสะอาด, 2545: 73) โดยผลความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียท่ี 4.73 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
 
5.4  สรุปผล 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning สรุปผลการวิจยั
ได ้ดงัน้ี 

1.  ผลการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain- based  learning     

ผลการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning โดยศึกษาคุณลกัษณะ
ของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั เก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามครูปฐมวยั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน20 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน12 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 8 
คน รวมจ านวน 40 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูปฐมวยัเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100  มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 65 ระดบัปริญญาโทร้อยละ 35 มีประสบการณ์การเป็นครูสอน
เด็กปฐมวยัเป็นเวลา 11-15 ปี มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ระยะเวลา 16-20 ปี  5-10 ปี  1-4 ปี  21-25 ปี 
และ 26-30 ปี ตามล าดบั สังกดัโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 50 โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 30  
โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 20 และเคยเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทาง Brain-based learning ร้อยละ 100  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 52.50 ระดบัปานกลาง
ร้อยละ 47.50   

ส าหรับขอ้ค าถามคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัท่ีศึกษา มีทั้งหมด 7 ประเด็น โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. ประเภทของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัมากท่ีสุด ได้แก่ หนังสือนิทานทัว่ไป และหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง รองลงมา 
ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานอีสป หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พยญัชนะไทย และหนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเอง 
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2. ลกัษณะของรูปเล่มของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด ได้แก่ หนังสือขนาดใหญ่กว่า A4 และหนังสือขนาด Big book   
รองลงมา ไดแ้ก่ หนงัสือขนาด A4 หนงัสือขนาดเล็กกวา่ A4 

3. ลกัษณะของการใชภ้าษาของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือท่ี ใช้ภาษาแบบค าคลอ้งจอง (การน าเสนอเน้ือหา
เป็นค าสัมผสัเสียงท่ีมีสระเสียงเดียวกนั) และหนังสือท่ีใช้ภาษาแบบบทร้อยกรอง (การน าเสนอ
เน้ือหาเป็นบทกลอน) รองลงมา ไดแ้ก่ หนงัสือท่ีใชภ้าษาแบบร้อยแกว้ (การน าเสนอเน้ือหาแบบเล่า
เร่ืองราวเป็นความเรียง) 

4. ลกัษณะของภาพประกอบท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รูปภาพประกอบท่ีมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก มีสัดส่วนของ
ภาพมากกวา่เน้ือหา รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน และ
ภาพท่ีเด็กชอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง 

5. ลกัษณะของเน้ือหาท่ีครูปฐมวยัน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัมากท่ีสุด ได้แก่ เน้ือหาท่ีมีความสนุกสนาน น่าอ่าน ชวนติดตาม และเน้ือหามีความยาว
เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก รองลงมาได้แก่ การน าเสนอเน้ือหาสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและการน าเสนอเน้ือหาบูรณาการสาระความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

6. หนงัสือครูปฐมวยัมีความเห็นวา่เหมาะสมกบัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning มากท่ีสุดไดแ้ก่ หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง
จอง  หนงัสือนิทานค ากลอน และหนงัสือนิทานทัว่ๆไป  

7. คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง พบวา่ความ
คิดเห็นของครูปฐมวยั เห็นว่าเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนงัสือมาเปิดดูดว้ยตนเองได ้
มากท่ีสุด รองลงมาคือเด็กสามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือความรู้ต่างๆมาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดแ้ละเด็กสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน 

จาการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ผนวกกับข้อมูลการศึกษาคุณลักษณะของหนังสือท่ีครูปฐมวยัใช้ส่งเสริมด้านการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  มีขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั  
28 x 36 เซนติเมตร มีลกัษณะของ การใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง รูปภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูน
เสมือนจริง มีสีสันสวยงาม มีสัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา และส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาชัดเจน ประกอบดว้ย หนังสือภาพประกอบพยญัชนะไทย ก-ฮ  เพื่อใช้ทบทวนการเรียนรู้
พยญัชนะไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตวั  จ  านวน 1 เล่ม และหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริม
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ความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด 
Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั 28 x 36 เซนติเมตร จ านวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย  เล่มท่ี 1  
เสียง  ก เล่มท่ี 2  เสียง  ข  เล่มท่ี 3  เสียง  ค  เล่มท่ี 4  เสียง  ง  เล่มท่ี 5  เสียง  จ  

2.  ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  
learning  ก่อนและหลงัการใช ้หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big  & Small  book 

ผูว้จิยัศึกษาผลก่อนและหลงัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based  learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big  & Small  book โดย
ศึกษาความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 2 ดา้น โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 ความสามารถด้านการอ่านภาพกับพยญัชนะไทย โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัพยญัชนะไทย ก-ฮ พบว่า คะแนนการประเมินหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01   

2.2  ความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียง
เดียวกนั โดยเป็นเสียงพยญัชนะ  ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เสียง พบวา่ คะแนนการประเมินหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทั้ง 5 เสียง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & 
Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 
learning  

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามไดแ้ก่ครูปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 3 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน 

ส าหรับขอ้ค าถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big 
& Small book  ท่ีศึกษา มีทั้งหมด  6  ประเด็น โดยมีผลการศึกษาความพึงพอใจสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book โดยครูปฐมวยัมีความ
พึงพอใจต่อรูปเล่มของหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book ในดา้นขนาด รูปเล่ม เหมาะสม
กบัการน าไปใช้จดัประสบการณ์ให้เด็กทั้งชั้นเรียนเห็นภาพชดัเจน รูปภาพมีสีสันสวยงาม ดึงดูด
ความสนใจของเด็กได้ดี ขนาดและสีของตวัอกัษรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา 

2. ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา ในด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหาและการใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning มากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ดา้น
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เน้ือหาเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย  และส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยัได้ ด้านเน้ือหาส่งเสริมการการเรียนรู้ค าศัพท์พื้นฐานและการเช่ือมโยงเสียงของ
พยญัชนะกบัค าได ้

3. ความพึงพอใจต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Small book มากท่ีสุดคือ 
สามารถน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มาอ่านทบทวนไดท้ั้งการอ่านแบบเป็น
กลุ่มและการอ่านเด่ียวด้วยตนเอง มีความคุ้มค่า ประหยดั และสามารถใช้ส่งเสริมการอ่านได ้
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book ใชเ้ป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ได ้ เด็กไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง  และรูปเล่มมีขนาดเหมาะสม 

4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ AEAE 4 Step โดยครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ AEAE 4 Step ตามล าดบั ดงัน้ี 

1) กระบวนการ AEAE เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

2) ขั้น A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) และขั้น E (Evaluation) 
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการอ่าน สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

3) ขั้น E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์โดยใชห้นงัสือสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

4) ขั้น A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจใช้เพลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

5. ความพึงพอใจต่อ แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัท่ีโดยพบว่าครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อแบบประเมินมี
ความเหมาะสมกบัพฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็กมากท่ีสุด และ สามารถสะทอ้น
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้

6. ความพึงพอใจต่อคุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือให้เด็ก
ฟังมากท่ีสุด คือเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนังสือมาเปิดดูด้วยตนเองได้ เด็กได้รับ
ประสบการณ์ทางภาษาจากหนงัสือดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book และ
เด็กมีความสามารถในการจ าแนกเสียง และเช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะน าค าต่างๆ ได ้
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5.5  อภิปรายผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning 
1. ผลการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning 
ผลการศึกษาคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยั น ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้น

การอ่านของเด็กปฐมวยั พบว่าครูปฐมวยัเคยเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning ร้อยละ 100  เน่ืองจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีนโยบายพลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปีดว้ยแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง Brain-based learning และให้ครูผูส้อนทุกระดบัและทุกกลุ่ม
สาระตอ้งเขา้รับการอบรมในเร่ืองของแนวคิด BBL จึงส่งผลครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning เป็นพื้นฐานและสามารถน า
องคค์วามรู้ตามแนวทาง Brain-based learning มาใชป้รับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน รวมถึงการเลือกใช้
ส่ือและกระบวนการสอนและการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมองไดอ้ยา่งมี
ศกัยภาพดียิง่ข้ึน 

ส าหรับคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีครูปฐมวยัน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานทัว่ไป และหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง มีลกัษณะของ
รูปเล่มท่ีเป็นหนงัสือขนาดใหญ่กวา่ A4  และหนงัสือขนาด Big book และลกัษณะของ การใชภ้าษา
แบบค าคลอ้งจอง และหนงัสือท่ีใช้ภาษาแบบบทร้อยกรอง รูปภาพประกอบมีสีสันสวยงาม ดึงดูด
ความสนใจเด็ก และเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง มีสัดส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา รูปภาพมีขนาด
เหมาะสมและส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน ซ่ึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บ
หลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง คือเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนงัสือมาเปิดดูดว้ย
ตนเองได ้ สามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือความรู้ต่างๆมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
และสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิไล เลิศวิชา (2552, น. 27-34) ท่ีกล่าววา่ 
การเร่ิมสอนภาษาอยา่งเป็นทางการ จะช่วยให้เด็กอ่านไดเ้ร็วและชอบอ่าน โดยเร่ิมตน้จากการอ่าน
บทคล้องจอง การอ่านบทคล้องจองท าให้เด็กเกิดความรู้สึกสองประการคือ 1.ง่าย  2.สนุก  
ความรู้สึกว่าง่ายและสนุก จะเป็นตวัผลักดันให้สมองใช้ความพยายามมากข้ึนและต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน ๆ ในการเรียนรู้ภาษาได ้และสอดคลอ้งกบั ฉนัทนา  ภาคบงกช (2538, น. 3) ท่ีกล่าววา่ 
เด็กท่ีมีโอกาสอ่านหรือเห็นตวัหนงัสือมากย่อมมีโอกาสพฒันาดา้นการอ่านไดร้วดเร็วและเด็กจะ
เรียนรู้ดา้นการอ่านไดดี้เม่ือส่ิงนั้นมีความหมายต่อเด็ก เด็กเรียนรู้ท่ีจะอ่านภาพจากนิทานและค่อย ๆ 
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1.   A (Attention)   
สร้างความสนใจ 

   2. E (Experience)  
   ใหป้ระสบการณ์ 

3. A (Active learning) 

ปฏิบติังานฝึกทกัษะ 
4 E (Evaluation) 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

เรียนรู้เสียงพยญัชนะ จากตัวหนังสือในนิทาน ดังนั้ นการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังอย่าง
สนุกสนานอยูเ่สมอจึงเป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหเ้ด็กพฒันาการอ่านไดร้วดเร็วและรักการอ่าน 

2. ผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning  
ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big  & Small  book 

ผูว้จิยัศึกษาผลก่อนและหลงัการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตาม
แนวทาง Brain-based  learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big  & Small  book โดย
ศึกษาความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 2 ดา้น คือ 1) ความสามารถดา้นการอ่านภาพกบั
พยญัชนะไทยตามแนวทาง Brain-based  learning  ดว้ยหนงัสือพยญัชนะไทย  Big  book ก-ฮ และ 
2) ความสามารถดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั โดยเป็น
เสียงพยญัชนะ ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เสียง พบวา่ คะแนนการประเมินหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนทั้ง 2 ดา้น  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01  ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้เป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากเด็กมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเสียงและสัญลกัษณ์พยญัชนะไทยแลว้ เน่ืองจาก
เด็กไดรั้บการจดัประสบการณ์ทางภาษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 การส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
พยญัชนะไทย ก-ฮ จึงเน้นท่ีการทบทวนและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลท่ีชัดเจน ก่อนท่ีจะจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั โดยเป็น
เสียงพยญัชนะ ก  ข  ค  ง  จ  ต่อไป โดยน ามาใช้กบัเด็กปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง รวมเป็นเวลา 7 
สัปดาห์ โดยไดอ้อกแบบส่ือและกิจกรรมในแต่ละขั้นของ กระบวนการ AEAE 4 Step .ในแต่ละขั้น
ประกอบดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5.1  ผงักระบวนการ AEAE 4 Step 
 

1)  A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัใชใ้นขั้นตอนน้ีไดแ้ก่  เพลง,  
เกม/การเคล่ือนไหวประกอบเพลง, การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง / ค  าถามอะไรเอ่ย ซ่ึงเป็น
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การน าเข้าสู่บทเรียนท่ีตอ้งการจดัประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ โดยบูรณาการในช่วงกิจกรรม
เคล่ือนไหว และเลือกใชเ้พลงหรือค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะสอน เช่นจะจดั
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ทกัษะพื้นฐานการอ่านค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ ก น า ก็ใช้เพลงท่ี
สอดคลอ้งกนั เช่นเพลง ก ไก่  แลว้ใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวประกอบเพลง พร้อมทั้งชวนเด็กๆร้องเพลง
ไปดว้ย ท าให้เด็กไดซึ้มซับภาษาอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ส านกังานบริหาร
และพฒันาองค์ความรู้ องค์การมหาชน (2558, น. 23-26) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัการพฒันาสมองส าหรับเด็ก วยั 3-6 ปี โดยระบุวา่ แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการ
พฒันาสมองวางอยู่บนฐานคิดท่ีเขา้ใจหลกัการเรียนรู้การท างานของสมอง สมองเรียนรู้ไดดี้เม่ือมี
ความพร้อมครบทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์ ดา้นองค์ความรู้ ดา้นพฒันาการของสมอง  
ดา้นอารมณ์ เช่น เด็กเล็กตอ้งไดรั้บกระตุน้สมองส่วนอารมณ์ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ หรือการเปิด
สมองส่วนลิมบิกก่อนทุกคร้ัง และสอดคลอ้งกบัหลกัการสอนของกานเย ่(Gagne)  ท่ีกล่าววา่ ไวใ้น
แนวคิดหลกัการสอน  9  ขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอนแรกคือ การเร่งเร้า กระตุน้ และดึงดูดความสนใจ 
(Gain Attention)  ของผูเ้รียน เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถรับส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ และ
สอดคลอ้งกบันิราศ จนัทรจิตร (2553, น. 341-344) ท่ีไดเ้สนอกรอบในการจดักิจกรรมตามล าดบั
ขั้นตอนการเรียนรู้ โดยระบุวา่ ขั้นการสร้างความสนใจหรือน าเขา้สู่บทเรียน กิจกรรมในขั้นตอนน้ีมี
จุดประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อม สร้างความสนใจหรือแรงจูงใจในการท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใหม่ ซ่ึงอาจ
มีการตรวจสอบและทบทวนความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนไปพร้อมดว้ย โดยผูส้อนอาจคิดหากิจกรรม
มาใช้ประกอบในขั้นน้ีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียน ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เป็น
กิจกรรมท่ีกระตุน้เร้าให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในทุกดา้นในการเผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์การ
เรียนรู้ท่ีจะตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีง่ายไม่ซับซ้อน และน่าสนใจ ไดแ้ก่ กิจกรรมเกม 
เพลง เร่ืองเล่า การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทท่าทาง การแข่งขนั ปริศนาขอ้ความ การ
ตอบ ค าถาม การอภิปรายเหตุการณ์เร่ืองราวจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือภาพเคล่ือนไหวหรือภาพน่ิง ส่ือวิซีดี
หรือ ส่ือของจริง หรือการตรวจสอบความรู้พื้นฐานดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

2)  E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ โดยการอ่านหนงัสือภาพประกอบพยญัชนะ
ไทย ก-ฮ ขนาด Big book จ านวน 1 เล่ม และการอ่านหนงัสือภาพประกอบค าคล้องจอง เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด Big book 
เสียง ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เล่ม ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงวิธีการน าไปบูรณาการในช่วงกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ โดยค านึงถึงวิธีการน าหนงัสือไปใช้ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัอยา่งไรให้สนุก  เทคนิคท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้คือ ขณะท่ีอ่านหนงัสือให้เด็ก
ฟัง จะช้ีท่ีภาพไปดว้ย เช่น ถา้อ่านค าคลอ้งจอง  ก ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ในขณะท่ีอ่านค าวา่ไก่ ตอ้งช้ีภาพไก่  
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กบกระโดดไกลมี 4 ขา ในขณะท่ีอ่านค าวา่กบ  ตอ้งช้ีภาพกบ  ในขณะท่ีอ่านประโยคมี 4 ขา ตอ้งช้ีท่ี
ขาทั้ง 4 ขา้งทีละขา เพื่อใหเ้ด็กไดซึ้มซบัรับประสบการณ์ทางภาษาจากการดู การฟัง  คือการรับรู้ทั้ง
ภาพและเสียงไปพร้อมๆกัน สอดคล้องกับ นักประสาทวิทยาศาสตร์ ท่ีอธิบายว่า สมองส่วนท่ี
เก่ียวกบัการรับรู้ภาษา (Temporal lobe) นั้น ไม่ไดท้  างานส่วนเดียวโดด ๆ ตามล าพงั แต่มนัท างาน
ร่วมกบัส่วนรับภาพ (Occipital lobe) กล่าวคือขณะรับเสียง สมองท าการประมวลผลขอ้มูลจากเสียง
ท่ีได้ยิน (Auditory input) เช่นไดย้ินค าว่า ดวงดาว นกฮูก ตน้ไม ้สมองน าเสียงท่ีได้ยินนั้นไป
เช่ือมโยงกบัภาพท่ีจ าได ้หรือภาพท่ีมองเห็น (Visual object recognition) จากนั้น สมองจะจดัการ
เก็บขอ้มูลเสียงและภาพท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งหมดน้ีเอาไวใ้นความทรงจ า (Memory) และทั้งหมดน้ีคือ 
กระบวนการเรียนรู้ภาษาหรือเขา้ใจภาษา (ส านกัวิชาการและมาตรฐาน, 2552, น. 21-24) จาก
หลักการดังกล่าวสู่การจดัประสบการณ์ในชั้นเรียน ส่งผลให้เด็กสามารถเช่ือมโยงความรู้และ
ประสบการณ์เดิมท่ีมี เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้ค าใหม่ ๆ ท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าเป็นเสียง
เดียวกนัได้ เช่น เสียง  ก เด็กจะอ่านออกเสียง ก ไก่ จากการท่องจ า จึงท าให้เด็กไม่สามารถคิด
เช่ือมโยงกบัค าใหม่ ๆ หลงัจากการจดัประสบการณ์ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และเปิดประสบการณ์
การคิดเช่ือมโยงเสียงดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book ท าให้เด็กไดมี้ประสบการณ์
การเรียนรู้ว่า ก ไม่จ  าเป็นตอ้งไก่ ก็ได้   เป็น ก กบ  ก  กุ ้ง  ก กา  ก แก้ว  ก เก้า  ก็ได้ ซ่ึงจะเป็น
พื้นฐานดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไดดี้ยิง่ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกัวิชาการและมาตรฐาน (2552, 
น. 21-24) ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning ไวว้า่ ส่ิงท่ีผูส้อน
พอจะท าไดเ้พื่อช่วยกระบวนการเรียนรู้ของสมองก็คือ การสอนโดยใชภ้าพส่ือความหมายและสอน
โดยใชเ้หตุการณ์ต่างๆช่วยส่ือความหมาย เพราะการท าเช่นน้ี จะช่วยให้นกัเรียนสามารถจบัคู่เสียง
กบัค าบรรยายและภาพ นั่นคือ ท าให้ความหมายของเสียงนั้น สอดคล้องกบัความสามารถและ
วธีิการเรียนรู้ (Learning) ของสมองเอง ภาพประกอบเป็นหวัใจส าคญั และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดไม่ได้
ในการเรียนรู้เพราะภาษาของมนุษยพ์ฒันาข้ึนไดก้็เพราะวา่มนัจบัคู่กบัความหมายหรือภาพไดส้ าเร็จ 
นอกจากน้ี การสะสมค าศพัท ์(Word bank) และโครงสร้างประโยคแบบต่างๆมีความส าคญั และจ า
ช่วยใหเ้รียนรู้ภาษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

3)  A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ กิจกรรมท่ีใช ้คือเด็กไดท้  ากิจกรรม
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง การอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 
ขนาด Small book  เสียง ก  ข  ค  ง  จ รวมจ านวน 5 เล่ม  การเล่นเกมการศึกษาจบัคู่ภาพกบั
สัญลักษณ์ เกมจบัคู่ภาพกับพยญัชนะไทย จบัคู่ภาพกบัค า จบัคู่ภาพกับค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั  เด็กไดล้งมือปฏิบติัท าใบงานกิจกรรมผลิตหนงัสือ Small book ดว้ย
ตนเอง เพื่อน ามาเป็นส่ือในการทบทวนการอ่านในขั้นอ่านดว้ยกนั กบัเพื่อนและครู หรืออ่านเด่ียว
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ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ องคก์ารมหาชน (2558, น. 23-26) 
ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมองส าหรับเด็ก วยั 3-6 ปี โดยระบุว่า
สมองเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจจากการลงมือปฏิบติัมากกว่าการจ า สมองของเด็กจะรับความรู้ไดใ้น
เวลาเดียวกนัจากทั้งส้ิน 6 ช่องทาง คือ จากการ ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสั ไดก้ล่ิน ไดล้ิ้มรส และ จาก
ความสุขใจ พอใจ การจดัการเรียนรู้ท่ีดีส าหรับเด็กตอ้งให้เรียนรู้ครบจากทั้งหมด 6 ช่องทาง หรือ
อย่างน้อยจาก 3 ช่องทาง การเรียนรู้ท่ีดีควรให้เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Active 
learning) การลองผิด ลองถูก ไดพู้ด ขีดเขียน ป้ัน แปะ เคล่ือนไหว สัมผสั ดมกล่ิน ล้ิมรส ท าให้
สมองเรียนไดดี้กวา่การเรียนรู้จากการฟังครูบรรยาย (Passive learning) เพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ี
ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ องคก์ารมหาชน (2558, น. 28) ไดใ้ห้แนวทางพฒันาภาษา
ใหก้บัเด็กปฐมวยั  ควรพฒันาผา่นการอ่าน 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1. อ่านใหฟั้ง 2. อ่านดว้ยกนั 3. 
อ่านเอง จากหลกัการดงักล่าวสู่การจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะ ส่งผลให้เด็กสามารถเช่ือมโยงความรู้
และประสบการณ์จากขั้นตอนการได้เรียนรู้ภาพและเสียงจากการดู การฟังครูอ่านหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big Small book เช่ือมโยงสู่กระบวนการอ่าน โดยเร่ิมจาก ครูอ่านให้ฟัง
อ่านกบัครู อ่านกบัเพื่อน และอ่านดว้ยตนเอง จึงท าให้เด็กไดรั้บการซึมซับภาษาดา้นการอ่านมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ดิวอ้ี (Dewey) ท่ีเช่ือวา่แก่นการศึกษาของมนุษยต์อ้งเผชิญกบั
ปัญหา จึงตอ้งฝึกใหม้นุษยแ์กปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จากการกระท า ฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ฝึกลงมือ
ท า ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีมนุษยพ์บหรือเผชิญ มีอยู ่2 ประเภทคือ ขั้นปฐม
ภูมิ คือเป็นประสบการณ์ท่ีไม่เป็นความรู้ หรือยงัไม่ไดคิ้ดแบบไตร่ตรอง และขั้นทุติยภูมิคือท่ีเป็น
ประสบการณ์และความรู้ท่ีไดผ้่านการคิดไตร่ตรอง จากประสบการณ์ขั้นแรก อนัจะเป็นรากฐาน
ของขั้นท่ีสอง ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้จากการกระท าในสถานการณ์จริง การศึกษาตามทศันะของ ดิวอ้ี 
(Dewey) คือ ความเจริญงอกงามทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจัด
กระบวนการเรียน รู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ดว้ย
ประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถาน การณ์จริงและการแกปั้ญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ
กระท า ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะกระบวน การต่างๆ ฝึกการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบแก ้ปัญหา 
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหา
เป็น ในกระบวนการ A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ ท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษา
มาถึงขั้นน้ี ส่งผลให้เด็กไดรั้บประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติั การฝึกกระท าซ ้ า ๆ จนเกิดการ
เรียนรู้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัได้
อยา่งเขา้ใจและคล่องแคล่วมากยิง่ข้ึน 

DPU



153 

4)  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยั  กิจกรรมท่ีใช้ เป็นแบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั  
ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน ภาพกบัพยญัชนะไทย ก-ฮ จ านวน 44 
ตวั และ 2) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ี
เป็นเสียงเดียวกนั คือ เสียง ก ข ค ง จ จ านวน 5 ฉบบั เน่ืองจากผูว้ิจยัมีแนวคิดว่า การจะสอนเร่ือง
ใดๆก็ตาม ตอ้งเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก  การส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านให้กบัเด็กปฐมวยัก็
เช่นกนั เด็กควรเร่ิมเรียนรู้จากฐานแรกของการเรียนรู้คือการอ่านภาพและสัญลกัษณ์ของพยญัชนะ
ไทยทั้ง 44 ตวัไดก่้อน  เพราะจะเป็นบนัไดขั้นแรกสู่การอ่านค าและประโยคอ่ืน ๆ ท่ียากข้ึน จาก
การศึกษาทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) ท่ีมีความเช่ือวา่พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็นล าดบัขั้นโดยการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการเห็นและการสัมผสั การดูตวัอย่าง
และท าตาม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงประสบการณ์เดิมของจะ
มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเช่ือว่าวุฒิภาวะอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพฒันา
โครงสร้างความรู้ใหม่ ตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนเก่ียวขอ้ง เช่น การพฒันาทางดา้นภาษา ความสามารถ
ใชภ้าษาในการส่ือสารและเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ โดยท่ีเด็กสามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆ
ได ้เพียงแต่ตอ้งไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการและเป็นไปตามความพร้อมของเด็ก
แต่ละคน เม่ือเด็กเขา้ใจและสามารถจ าแนกและเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ของ 
เสียง ภาพ  และสัญลักษณ์ซ่ึงหมายถึงพยญัชนะไทยทั้ ง 44 ตัวได้แล้ว จึงด าเนินการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั โดยใช้
กระบวนการ AEAE 4 Step โดยเป็นเสียงพยญัชนะ  ก  ข  ค  ง  จ  ตามล าดับ ซ่ึงขั้นตอน  
E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
เป็นรายบุคคล ซ่ึง กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 43) ไดก้ าหนดหลกัการประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546 โดยระบุวา่ควรประเมินพฒันาการของ
เด็กครบทุกดา้น  และน าผลมาพฒันาเด็ก  มีการประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอตลอดปีซ่ึง
สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั และควรวางแผนการ 
ประเมินอย่างเป็นระบบ  มีการ เลือกใช้เคร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน และควรเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวธีิการหลากหลายเหมาะกบัเด็ก  รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูลหลาย ๆ ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดใ้ชว้ธีิการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม สังเกตการณ์ตอบ
ค าถาม สังเกตผลงานของเด็กอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ ก่อนท่ีจะน ามา
สู่การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กเป็นเกณฑ์
ตดัสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2547, น. 7)  ท่ีกล่าวไวว้่าการประเมิน
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พฒันาการต้องตรงกับจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีตั้ งไวต้้องสามารถช้ีถึงว่าจัด
กระบวนการเรียนรู้หรือวธีิการจดัประสบการณ์เรียนรู้นั้นไดผ้ลหรือไม่ตอ้งสามารถช้ีแนะไดว้า่ควร
จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กไดอ้ยา่งไรและตอ้งสามารถช้ีให้เห็นวา่พฒันาการเรียนรู้  เจตคติ
และพฤติกรรมของเด็กเปล่ียนไปจริงหรือไม่  อย่างไร  ปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้ได้เพียงใด  และ
อยา่งไร 

จึงสรุปไดว้า่ การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning   ซ่ึงผูว้ิจยั
ออกแบบส่ือ กิจกรรมและกระบวนการจดัประสบการณ์ ท่ีไดจ้ากการศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิด
พื้นฐานการจดัการเรียนรู้ระดบัปฐมวยัของนกัการศึกษา  แนวทางการสอนภาษาธรรมชาติ (Whole 
Language Approach) ขอ้มูลจากการศึกษาคุณลกัษะของหนังสือท่ีครูปฐมวยั น ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยั  ผสมผสานกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง  
Brain-based  learning และ น ามาออกแบบกระบวนการ AEAE 4 Step และหนงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง  Big & Small book โดยน ามาใชบู้รณาการในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยั
สามารถพฒันาใหเ้ด็กมีความสามารถดา้นการอ่านท่ีดีข้ึน สะทอ้นให้เห็นวา่หนงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step  ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชน้ั้นเป็นส่ือและ
กระบวนการท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัจนน ามาสู่การใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ สามารถพฒันาให้เด็กมีความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไดจ้ริง โดยจะเห็นไดว้่า
คะแนนก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั
ตามแนวทาง Brain-based Learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 
สูงข้ึนตามล าดบั ขอ้สังเกตคือคะแนน Pre-test เสียง ง และ จ สูงข้ึน เน่ืองจากเด็กมีประสบการณ์
เพียงพอจากการส่งเสริมความสามารถดา้นอ่านเสียง ก ข ค มาแลว้ จึงท าให้เด็กเรียนรู้และสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เสียงใหม่ได ้นอกจากน้ีตอ้งอาศยัองค์ประกอบต่างๆท่ีเป็นปัจจยัช่วยอีก
หลายประการไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมของตวัเด็ก เน่ืองจากผูว้ิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 
เด็กจึงไดรั้บการเตรียมความพร้อมผา่นมาแลว้ 1 ภาคเรียน การไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และ ผูท้รงคุณวุฒิ การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพื่อนครู ตลอดจนประสบการณ์ในการเป็นครู
ปฐมวยัของผูว้ิจยั การจดัสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะทางภาษาให้กบัเด็ก โดย
การจดัมุมหนงัสือนิทาน และจดัวางหนงัสือท่ีมีความหลากหลาย เช่น หนงัสือนิทานทัว่ไป หนงัสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง หนงัสือเสริมทกัษะการเรียนรู้พยญัชนะไทย และภาษาองักฤษ หนงัสือ
เล่มเล็กท่ีเด็กผลิต ซ่ึงมีรูปเล่มและขนาดของหนงัสือท่ีมีความหลากหลายเช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กได้
มีโอกาสเลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจของตนเองได ้ ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเกินความคาดหมายจาก

DPU



155 

วตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัก าหนดไว ้คือ  การอ่านท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็กเอง โดยเด็ก
ไดแ้สดงความสามารถดา้นการอ่านภาพและค าหรือสร้างประโยคท่ีเกิดจากการคิดเช่ือมโยงขอ้มูล
เดิมกบัขอ้มูลใหม่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได ้ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการท่ีมีความกา้วหนา้ของเด็ก
ในดา้นการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมเขา้กบัประสบการณ์ใหม่ โดยเด็กแสดงความสามารถดา้นการ
สร้างสรรคท์างภาษาจากประสบการณ์เดิมสู่การคิดค าใหม่ท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าเป็นเสียง 
ก และภาพกบัค าอ่ืนๆท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็ก ดงัภาพท่ีน าเสนอ 

ผลงานความสามารถดา้นการอ่านท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็ก เสียง ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่5.2  ผลงานท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็ก 
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    ผลงานความสามารถดา้นการอ่านท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็กท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.3  ผลงานท่ีเกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็กท่ีหลากหลาย 
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โดยเด็กวาดภาพระบายสีตามความคิดและจินตนาการของตนเอง แลว้น าผลงานมาส่ง 
ผูว้ิจยัในฐานะครูประจ าชั้นไดบ้อกให้เด็กบอกหรือเล่าผลงานท่ีตนเองวาด โดยใช้ค  าถาม “ภาพท่ี
เด็กๆวาดเป็นเสียงพยญัชนะตวัใดน าหนา้คะ”ผูว้ิจยับนัทึกค าพูด ของเด็กลงบนช้ินงานของเด็ก และ 
เด็กจะบอกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าไดถู้กตอ้ง ซ่ึงผลงานของเด็กท่ีน าเสนอนั้นมีความสอดคลอ้ง
ตามหลกัการและทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike’s Connected Theory) ธอร์นไดค ์
(Thorndike) (ทิศนา แขมมณี, 2540) ไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (stimulus) กบัการ
ตอบสนอง (response) โดยมีหลกัเบ้ืองตน้วา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการ
ตอบสนองโดยแสดงในรูปแบบต่างๆจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงเรียกวา่การลองผิด
ลองถูก (trial and error) จนกระทัง่ไดผ้ลท่ีพึงพอใจท่ีสุดของผูเ้รียนกล่าววา่กฎการเรียนรู้ตามทฤษฎี
เช่ือมโยงประกอบดว้ยกฎ 3 ประการคือ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือสภาพความ
พร้อมของผูเ้รียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความพร้อมทางร่างกายหมายถึงความพร้อมทางวุฒิภาวะ
และอวยัวะต่างๆของร่างกาย  ความพร้อมทางดา้นจิตใจหมายถึงความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจ
เป็นส าคญัถา้เกิดความพึงพอใจยอ่มน าไปสู่ความสนใจการเรียนรู้ ถา้เกิดความไม่พึงพอใจจะท าให้
ไม่เกิดการเรียนรู้หรือท าให้การเรียนรู้หยุดชะงกัไป 2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 
กล่าวถึงการสร้างความมัน่คงของการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้งโดยการ
ฝึกหดักระท าซ ้ าบ่อยๆ ยอ่มท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดน้านและคงทนถาวรจาก กฎขอ้น้ีแบ่งออกเป็นกฎ
ยอ่ยๆ ไดอี้ก 2 ขอ้คือ กฎแห่งการใช ้(Law of Used) เม่ือเกิดความเขา้ใจหรือเรียนรู้แลว้มีกระกระท า
หรือน าส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไปใชบ้่อยๆจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร และกฎแห่งการไม่ใช ้(Law of 
Disused) เม่ือเกิดความเขา้ใจหรือเรียนรู้แลว้ไม่ไดก้ระท าซ ้ าบ่อยๆจะท าให้การเรียนรู้นั้นไม่คงทน
ถาวรหรือในท่ีสุดจะเกิดการลืมจนไม่เรียนรู้อีกเลย และ 3) กฎแห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Effect)  
หมายถึงผลท่ีไดรั้บเม่ือแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แลว้วา่ถา้ไดรั้บผลท่ีพึงพอใจผูเ้รียนยอ่มอยากจะ
เรียนรู้อีกต่อไปแต่ถา้ได้รับผลท่ีไม่พึงพอใจผูเ้รียนย่อมไม่อยากเรียนรู้หรือเกิดความเบ่ือหน่ายต่อ
การเรียนรู้ดงันั้นถา้จะท าให้การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองความมัน่คงถาวรตอ้งให้
ผูเ้รียนได้รับผลท่ีพึงพอใจซ่ึงข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล จากภาพผลงานของเด็ก
สามารถสะทอ้นให้เห็นความกา้วหนา้ของการพฒันาภาษา โดยเร่ิมตน้จากการฟัง การพูด การอ่าน 
จนไปสู่การเขียนไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงสัมพนัธ์กบัแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language 
Approach) (พชัรี  ผลโยธิน, 2537, น. 196) อนัเป็นการสอนท่ีใชภ้าษาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ 
การส่ือสาร และการคิด โดยไม่พยายามแยกภาษาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ แต่เป็นการพยายามมองภาษา
โดยรวม สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มหรือสถานการณ์จริงมาช่วยท าให้ภาษานั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ว่า
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จะเป็นการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ถา้เป็นส่ิงท่ีมีความหมายมีประโยชน์หรือเด็กสนใจ
และตอ้งการ จะเป็นส่ิงท่ีง่ายส าหรับการเรียนภาษาของเด็กไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & 
Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 
learning  

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามไดแ้ก่ครูปฐมวยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 3 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน มีความพึงพอใจต่อหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book ในดา้นรูปเล่มของหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 
และมีความเหมาะสมกบัการน าไปใชจ้ดัประสบการณ์ให้เด็กทั้งชั้นเรียนช่วยให้เด็กเห็นภาพชดัเจน 
รูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้ ขนาดและสีของตวัอกัษร และขนาด
ของรูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายได้ตรงกบัเน้ือหา  และมีความพึงพอใจในด้าน
เน้ือหาและภาษา ท่ีใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning  และเหมาะสมกบัวยัของ
เด็ก ไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย  และส่งเสริมทกัษะพื้นฐานการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้ส่วนดา้นเน้ือหา
สามารถส่งเสริมการการเรียนรู้ค าศัพท์พื้นฐานและการเช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะกับค าได ้ 
สอดคลอ้งกบั อญัชลี ไสยวรรณ (2553) ท่ีกล่าววา่หนงัสือเล่มใหญ่หรือ Big Book ช่วยให้การจดั
สภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้การส่ือสารซ่ึงกันและกันอย่างมีปฏิสัมพนัธ์และมีความหมาย ซ่ึงจาก
การศึกษาสภาพในระยะท่ี 1 พบว่า หนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเองมีไม่มากนกั และหนงัสือนิทานท่ีครู
น ามาใชเ้ป็นหนงัสือนิทานทัว่ไป หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book ภาษาไทยวยัเยาว ์จึง
เป็นทางเลือกหน่ึงของครูปฐมวัยท่ีสามารถน าไปพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มาก ครูปฐมวยัพึงพอใจต่อ
การน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มาอ่านทบทวนไดท้ั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่ม
และการอ่านเด่ียวดว้ยตนเอง มีความคุม้ค่า ประหยดั สามารถใชส่้งเสริมการอ่านได ้ใชเ้ป็นกิจกรรม
ส่งเสริมทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนได ้ เด็กไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง 

ดา้นความพึงพอใจต่อกระบวนการ AEAE 4 Step โดยครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ AEAE 4 Step  ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง ( Brain-based learning ในภาพรวมมาก
ท่ีสุด ส่วนดา้น ความพึงพอใจต่อ แบบประเมินประเมินผลการเรียนรู้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน 
ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัท่ีโดยครูปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อ
แบบประเมินมีความเหมาะสมกบัพฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็กมากท่ีสุดโดยเห็นว่า 
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สามารถสะทอ้นความสามารถทกัษะพื้นฐานการอ่านของเด็กปฐมวยัได้ และความพึงพอใจต่อ
คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับหลงัจากท่ีครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังมากท่ีสุด คือเด็กมีความ
สนใจในการอ่านโดยหยิบหนังสือมาเปิดดูด้วยตนเองได้  เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษาจาก
หนงัสือดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  และเด็กมีความสามารถในการ
จ าแนกเสียง และเช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะน าค าต่างๆได้สรุปผลการวิจัยได้ว่า หนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน ตามแนวทาง 
Brain-based  learning จ  านวน 5 เล่ม ประกอบดว้ย เสียง ก ข ค ง จ และกระบวนการ AEAE 4 Step 
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีค่าเฉล่ียท่ี 4.83 หมายถึง มากท่ีสุด โดยน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และครูปฐมวยัมีความพึง
พอใจต่อหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning มีค่าเฉล่ียท่ี 4.71 หมายถึง มากท่ีสุด ซ่ึง
ผลการวิจยัสามารถสะทอ้นให้เห็นไดว้า่หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book ซ่ึง
เป็นนวตักรรม (Innovation) กระบวนการ AEAE 4 Step (Process) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีคุณภาพ
สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวยัได้อย่างมีคุณภาพ โดยเด็กสามารถ
สะทอ้นความรู้ความเขา้ใจจนสามารถสร้างผลงาน (Productivity) จากความคิดสร้างสรรคท์างภาษา
ดว้ยตนเองได ้สอดคลอ้งกบัไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2549: 28) ท่ีกล่าววา่ Productivity Based Learning 
เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งสร้างให้ผูเ้รียนมีผลผลิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตเชิง
วิชาการ ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรคต่์างๆ ได ้หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small 
book และกระบวนการ AEAE 4 Step จึงเป็นนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัและสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 
5.6  ข้อค้นพบการด าเนินการวจัิย  

ในการด าเนินการวิจัยตามวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based  learning  2) เพื่อศึกษาความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั
ตามแนวทาง Brain-based  learning  ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big  & 
Small  book 3) เพื่อประเมินหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big &  Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain-based learning ผลการวิจยัเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ท าให้ผู ้วิจ ัยได้เ รียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ( Innovation)  ได้แก่หนังสือ
ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book  กระบวนการสอน (Process) ไดแ้ก่กระบวนการสอน  
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AEAE  4 Step ประกอบดว้ย A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์  
A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานฝึกทกัษะ E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ จนน าไปสู่ 
Product โดยพฒันาเด็กปฐมวยัใหส้ร้างสรรคผ์ลงานของตนเองได ้และพบประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั ปัจจยัส าคญัอยา่ง
ยิ่งท่ีตอ้งค านึงถึง คือ พฒันาการของสมองและความสามารถทางภาษาตามวยัของเด็กในแต่ละช่วง
วยั เพื่อท่ีจะท าให้ครูก าหนดสาระ การเรียนรู้และออกแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้  

2. การใชห้นงัสือ Big & Small book  สัมพนัธ์กบักระบวนการ  AEAE  4 Step ประกอบดว้ย 
A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์  A (Active learning) ขั้น
ปฏิบติังานฝึกทกัษะ E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นกระบวนการสอนท่ีเร่ิมจาก
การสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความสนใจในการรับรู้เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เด็กพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ จากนั้นจึงเป็นบทบาทของครูในการจดัประสบการณ์ ใหเ้ด็กไดรั้บรู้และซึมซบัประสบการณ์
ต่างๆ โดยเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า ในการซึมซบัการเรียนรู้ภาษาทั้ง การฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน โดยการฝึกฝนกระท าซ ้ าๆ ด้วยวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเน่ือง จนเด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาและสามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ไดใ้นท่ีสุด 

3.  เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการอ่าน และสามารถอ่านไดห้ากใช้ส่ือและวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็ก โดยค านึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละ
คน ส่ือและกิจกรรมจึงตอ้งมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความถนดัในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท่ีมีความแตกต่างกนั 

4.  ครูผูส้อนมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง บางคร้ังการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา
สาระของผูส้อนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการท่ีจะน าผูเ้รียนไปสู่จุดหมายได้ส าเร็จ ส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงคือสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครูกบัจะเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ของ
เด็กเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
 
5.7  ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป ดงัน้ี 
1.  การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ในเสียงพยญัชนะตวั
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อ่ืนๆ ตามระบบภาษา 21 เสียง ตามล าดบัต่อไปหรืออาจเป็นหวัขอ้ในการวจิยัคร้ังต่อไป เพื่อเป็นการ
ยนืยนัขอ้คน้พบงานวจิยัฉบบัน้ีต่อไป 

2.  ครูปฐมวยัควรใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ตามกระบวนการ 
AEAE 4 Step ก่อนน าผลการวจิยัไปพฒันา Productivity ของตนเอง เพื่อน าไปสู่การสร้างนวตักรรม
การจดัการเรียนการสอนของตนเองได.้ 

3.  การออกแบบการประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั หลงัจากมี
ประสบการณ์ดา้นการอ่านเพียงพอแลว้ ควรเพิ่มระดบัความยาก หรือจ านวนขอ้ให้มากข้ึน เน่ืองจาก
เม่ือเด็กมีประสบการณ์แลว้ จะท าให้เรียนรู้ไดร้วดเร็วข้ึน การออกแบบประเมินควรมีความทา้ทาย
สมองของเด็กมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงพฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็กเป็นส าคญั 
หากง่ายเกินไป เด็กอาจเกิดความเบ่ือหน่าย และหากมีความยากเกินไป เด็กท าไม่ไดก้็จะรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงก็อาจจะท าใหเ้บ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 
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แบบสอบถามงานวจิยั 
ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 

learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 
 

ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อเคร่ืองมือวิจยังาน
ดุษฎีนิพนธ์เร่ืองการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 
learning ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book แบบสอบถามฉบับน้ี
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้น

การอ่านของเด็กปฐมวยั 
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ    หญิง     ชาย 
2. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ต ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
3. ประสบการณ์ การเป็นครูสอนเด็กปฐมวยั 

  1 - 4 ปี         5 - 10 ปี 
  11 – 15 ปี       16 – 20 ปี 
  21 – 25 ปี      26 - 30 ปี 

4. สังกดัโรงเรียน   โรงเรียนขนาดเล็ก    โรงเรียนขนาดกลาง 
  โรงเรียนขนาดใหญ่    โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

5. ท่านเคยเข้าอบรมรับความรู้เกีย่วกบัแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-
based learning  

  เคย โปรดระบุจ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการอบรม ..................คร้ัง 
 ไม่เคยเขา้รับการอบรม 
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6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based 
learning ในระดับใด 
     มากท่ีสุด      มาก 
     ปานกลาง      นอ้ย 

  นอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนที ่2  ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของหนังสือทีน่ ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของ
เด็กปฐมวยั 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพท่ีตรงกบัความเป็นจริง
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีท่านน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั
ภายในชั้นเรียนของท่าน 

ความหมายระดับคุณภาพ 
5  หมายถึง    คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง    คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยัมาก 
3  หมายถึง    คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยัปานกลาง 
2  หมายถึง    คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยันอ้ย 
1  หมายถึง    คุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยันอ้ยท่ีสุด 
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ข้อค าถาม ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ประเภทของหนังสือทีท่่านน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านของเดก็ปฐมวยั 

1. หนงัสือนิทานทัว่ไป  
2. หนงัสือนิทานอีสป 
3. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
4. หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พยญัชนะไทย 

     

5. หนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเอง 
6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................ 

     

2. ลกัษณะของรูปเล่มของหนังสือทีน่ ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่านของเดก็ปฐมวยั 

1. หนงัสือขนาด A4 
2. หนงัสือขนาดเลก็กวา่ A4 
3. หนงัสือขนาดใหญ่กวา่ A4  
4. หนงัสือขนาด Big book 
5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................... 

     

3. ลกัษณะของการใช้ภาษาของหนังสือทีน่ ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเดก็ปฐมวยั  

1. ใชภ้าษาแบบร้อยแกว้ (การน าเสนอเน้ือหาแบบเล่าเร่ืองราว
เป็นความเรียง) 

2. ใชภ้าษาแบบบทร้อยกรอง (การน าเสนอเน้ือหาเป็นบทกลอน) 
3. ใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง (การน าเสนอเน้ือหาเป็นค าสมัผสั

เสียงท่ีมีสระเสียงเดียวกนั) 
4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ................................................................... 

     

4. ลกัษณะของภาพประกอบ 
1. รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบั

เน้ือหาชดัเจน 
2. รูปภาพมีสีสนัสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก 
3. สดัส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา 
4. ภาพท่ีเด็กชอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง 
5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................... 
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ข้อค าถาม ระดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

5. ลกัษณะของเนือ้หา 
1. สนุกสนาน น่าอ่าน ชวนติดตาม 
2. เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก 
3. การน าเสนอเน้ือหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
4. การน าเสนอเน้ือหาบูรณาการสาระความรู้ตามหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยั 
5. อ่ืนๆโปรดระบุ............................................................. 

     

6. ท่านคดิว่าหนังสือประเภทใดทีเ่หมาะสมกบัการส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง Brain-based learning มาก
ทีสุ่ด 

1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 
2. หนงัสือนิทานค ากลอน 
3. หนงัสือนิทานทัว่ๆไป 
4. อ่ืนๆโปรดระบุ.......................................................................... 

     

7. คุณค่าและประโยชน์ทีเ่ดก็จะได้รับหลงัจากทีค่รูอ่านหนังสือให้เดก็
ฟัง 

1. เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดูดว้ย
ตนเองได ้

2. เด็กสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน 
3. เด็กสามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือความรู้

ต่างๆมาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................... 

     

 
ส่วนที ่3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
แบบตรวจสอบคุณภาพและเคร่ืองมือวจิัยของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบตรวจสอบคุณภาพและเคร่ืองมือวจิยัของผูท้รงคุณวุฒิ 
ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง การส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain -based 

learning  
ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 

 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือการวจิยั เร่ือง การส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain -based learning ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง
จอง Big & Small book เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
มีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาสภาพคุณลกัษณะของหนงัสือท่ี
ครูผูส้อนปฐมวยัในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 น ามาใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัภายในชั้นเรียน ซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเป็น
แนวทางในการศึกษาท าการศึกษาวจิยัต่อไป ขอความกรุณาท่านผูท้รงคุณวฒิุโปรดประเมินความ
เท่ียงตรงขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถ

ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 
ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 โดยไดก้ าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรง ดงัน้ี  

  + 1  =   แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
     0  =   ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  - 1  =   แน่ใจวา่ค าถามมีไม่ความเหมาะสม 
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ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง หรือถูกตอ้งเพียงใด 
 
 
ขอ้ท่ี 

 
 

ขอ้ค าถาม 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 

ขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

+1 0 -1 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
1 เพศ     
2 วฒิุการศึกษาสูงสุด     
3 ประสบการณ์ การเป็นครูสอนเดก็ปฐมวยั     
4 สงักดัโรงเรียน     
5 ท่านเคยเขา้อบรมรับความรู้เก่ียวกบัแนวทางการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทาง Brain -based learning  
    

6 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Brain -based learning 
ในระดบัใด 

    

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 

 
 
1 

1.ประเภทของหนงัสือท่ีท่านน ามาใชส่้งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยั 
หนงัสือนิทานทัว่ไป  

    

2 หนงัสือนิทานอีสป     
3 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง     

4 หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พยญัชนะไทย     

5 หนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเอง     

6 อ่ืนๆโปรดระบุ...................................................     

 
 
1 

2. ลกัษณะของรูปเล่มของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเดก็ปฐมวยั 
หนงัสือขนาด A4 

    

2 หนงัสือขนาดเลก็กวา่ A4     

3 หนงัสือขนาดใหญ่กวา่ A4      

4 หนงัสือขนาด Big book     

5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................     
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ขอ้ท่ี 

 
 

ขอ้ค าถาม 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 

ขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

+1 0 -1 

 
 

1 

3. ลกัษณะของการใชภ้าษาของหนงัสือท่ีน ามาใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั  
ใชภ้าษาแบบร้อยแกว้  
(การน าเสนอเน้ือหาแบบเล่าเร่ืองราวเป็นความเรียง)  

    

2 ใชภ้าษาแบบบทร้อยกรอง  
(การน าเสนอเน้ือหาเป็นบทกลอน) 

    

3 ใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง  (การน าเสนอเน้ือหาเป็นค า
สมัผสัเสียงท่ีมีสระเสียงเดียวกนั) 

    

4  อ่ืนๆโปรดระบุ  ..................................     

 
1 

4. ลกัษณะของภาพประกอบ 
 รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายได้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาชดัเจน 

    

2 รูปภาพมีสีสนัสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก     

3 สดัส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา     

4 ภาพท่ีเด็กชอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง      

5 อ่ืนๆโปรดระบุ  ......................................................     

 
1 

5. ลกัษณะของเน้ือหา 
สนุกสนาน น่าอ่าน ชวนติดตาม 

    

2 เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก     

3 การน าเสนอเน้ือหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม     

4 การน าเสนอเน้ือหาบูรณาการสาระความรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 

    

5 อ่ืนๆโปรดระบุ  ......................................................     

 
 
 
1 

6. ท่านคิดวา่หนงัสือประเภทใดท่ีเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านตามแนวทาง Brain-
based learning มากท่ีสุด 
 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 

    

2 หนงัสือนิทานค ากลอน     

3 หนงัสือนิทานทัว่ๆไป     
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ขอ้ท่ี 

 
 

ขอ้ค าถาม 

ความคิดเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 

ขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

+1 0 -1 

4 อ่ืนๆโปรดระบุ  ......................................................     

 
 
1 

7. คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่าน
หนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดู
ดว้ยตนเองได ้

    

2 เด็กสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน     

3  เด็กสามารถน าความรู้จากการฟังนิทาน เร่ืองราวหรือ
ความรู้ต่างๆมาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

    

4 อ่ืนๆโปรดระบุ  ......................................................     

ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูท้รงคุณวุฒิ  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ 

สรุปค่าเฉลีย่ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
งานวจิัย 
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สรุปค่าเฉล่ียผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามงานวจิยั 
เร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

 
 
ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  

R  IOC คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
1 เพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 วฒิุการศึกษาสูงสุด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 ประสบการณ์ การเป็นครูสอนเดก็

ปฐมวยั 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 สงักดัโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 ท่านเคยเขา้อบรมรับความรู้เก่ียวกบั

แนวทางการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Brain-based learning  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง 
Brain-based learning ในระดบัใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของหนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั 

 

 
 
1 

1. ประเภทของหนงัสือท่ีท่านน ามาใช้
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน
ของเด็กปฐมวยั 
หนงัสือนิทานทัว่ไป 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

2 หนงัสือนิทานอีสป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 หนงัสือท่ีครูผลิตข้ึนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. - - - - - - - 
 
 

2. ลกัษณะของรูปเล่มของหนงัสือท่ี
น ามาใชส่้งเสริมความสามารถดา้น
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ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  

R  IOC คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1 การอ่านของเด็กปฐมวยั 
หนงัสือขนาด A4 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

2 หนงัสือขนาดเลก็กวา่ A4 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 
3 หนงัสือขนาดใหญ่กวา่ A4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 หนงัสือขนาด Big book +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................... - - - - - - - 

 
 
 

1 

3. ลกัษณะของการใชภ้าษาของ
หนงัสือท่ีน ามาใชส่้งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเดก็
ปฐมวยั  
ใชภ้าษาแบบร้อยแกว้ (การน าเสนอ
เน้ือหาแบบเล่าเร่ืองราวเป็นความ
เรียง) 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

2 ใชภ้าษาแบบบทร้อยกรอง (การ
น าเสนอเน้ือหาเป็นบทกลอน) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 ใชภ้าษาแบบค าคลอ้งจอง (การ
น าเสนอเน้ือหาเป็นค าสมัผสัเสียงท่ีมี
สระเสียงเดียวกนั) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  .............................. - - - - - - - 
 
1 

4. ลกัษณะของภาพประกอบ 
รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือ
ความหมายไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
ชดัเจน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

2 รูปภาพมีสีสนัสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจเด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 สดัส่วนของภาพมากกวา่เน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 ภาพท่ีเด็กชอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือน

จริง  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ......................... - - - - - - - 
 
1 

5. ลกัษณะของเน้ือหา 
สนุกสนาน น่าอ่าน ชวนติดตาม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 
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ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  

R  IOC คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

2 เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบั
พฒันาการตามวยัของเด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 การน าเสนอเน้ือหาสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 การน าเสนอเน้ือหาบูรณาการสาระ
ความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
................................................ 

- - - - - - - 

 
 
 

1 

6. ท่านคิดวา่หนงัสือประเภทใดท่ี
เหมาะสมกบัการส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านตาม
แนวทาง Brain-based learning มาก
ท่ีสุด 
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

2 หนงัสือนิทานค ากลอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 หนงัสือนิทานทัว่ ๆ ไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ........................ - - - - - - - 
 
 
1 

7. คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บ
หลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิ
หนงัสือ 
มาเปิดดูดว้ยตนเองได ้

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

2 เด็กสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 เด็กสามารถน าความรู้จากการฟัง

นิทานเร่ืองราวหรือความรู้ต่าง ๆ มา
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ............................... - - - - - - - 
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบตรวจสอบคุณภาพและเคร่ืองมือวจิัยของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบตรวจสอบคุณภาพและเคร่ืองมือวจิยัของผูท้รงคุณวุฒิ 
ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถ ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning  
 

ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านผูท้รงคุณวุฒิโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อ
เคร่ืองมือวจิยังานดุษฎีนิพนธ์ 

เร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning โดยมีเคร่ืองมือวิจยั 4 
ฉบบั ประกอบดว้ย 

ฉบบัท่ี 1 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 
ฉบบัท่ี 2 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 
ฉบบัท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 แบบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ AEAE 
ฉบบัท่ี 4 แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมิน (แบบประเมินความสามารถดา้น

การอ่าน) โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  และกรุณาเขียน
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน การน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

ฉบบัท่ี 1 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 

หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big  book หมายถึงหมายถึงหนงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจอง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach)  และแนวคิด
ทฤษฎี Brain-based learning เป็นแนวทางในการออกแบบ ขนาด สี เน้ือหา ภาพประกอบและ
กิจกรรมภาพ ขนาด และค าคลอ้งจองประกอบภาพ ประกอบดว้ย 1) หนงัสือภาพประกอบพยญัชนะ
ไทย ก-ฮ ขนาด Big book มีขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั 28 x 36 cm. จ  านวน 1 เล่ม 

2) หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจองชุดภาษาไทยวยัเยาว ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัขนาด Big book มีขนาด 
กวา้ง x ยาว เท่ากบั 28 x 36 cm.รวมจ านวน 5 เล่มประกอบดว้ย 

เล่มท่ี 1  เสียง  ก 
เล่มท่ี 2  เสียง ข 
เล่มท่ี 3  เสียง  ค 
เล่มท่ี 4  เสียง  ง 
เล่มท่ี 5  เสียง  จ 
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ฉบบัท่ี 1 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  
รายการ ระดบัคุณภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช ้

2 
นอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

ขอ้ 
เสนอแนะ 

1. ขนาดรูปเล่ม สี ภาพและ ตวัอกัษรของหนงัสือ
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning 
  1.1 ขนาดและรูปเล่มของหนงัสือมีความเหมาะสม 

      

  1.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบัขนาดของ
หนงัสือ 

      

  1.3 ภาพประกอบสีสนัสวยงาม ท าใหน่้าสนใจ       
  1.4 ภาพประกอบส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

      

  1.5 ขนาดของตวัอกัษรชดัเจนมีขนาดเหมาะสม       
  1.6 สีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม       
2. ความเหมาะสมของเน้ือหา 
 2.1 ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัได ้

      

 2.2 เน้ือหามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัของ
เด็ก 

      

 2.3 เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบัความสนใจตาม
วยัของเด็ก 

      

3. การใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based 
learning 

      

3.1 การใชค้  าคลอ้งจองเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
แนวทาง  

Brain-based learning 

      

3.2 ค าคลอ้งจองส่ือความหมายใหเ้ด็กเขา้ใจได ้       
3.3 ค าคลอ้งจองกบัภาพ ส่ือความหมายได้

สอดคลอ้งกนั 
      

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ฉบบัท่ี 2 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 
หนังสือ Small book หมายถึงหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั มี
ขนาดกวา้ง x ยาว เท่ากบั 10 x 15 cm. มีลกัษณะเป็นใบงานขนาดกระดาษ A4 สีขาวด าท่ีมีภาพและ
ค าสอดคลอ้งกบัหนงัสือ Big book ในแต่ละชุด น าไปให้เด็กลงมือปฏิบติัโดยบูรณาการใช้ใน
กิจกรรมสร้างสรรค ์และเสริมประสบการณ์โดยมีขั้นตอนในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ใหเ้ด็กระบายสีภาพตามความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
2. ใชก้รรไกรตดัตามรอยเส้น จะไดก้ระดาษแบ่งออกเป็น 4 แผน่ 
3.  น าภาพมาเรียงล าดบัตามเน้ือหาใหเ้หมือนกบัหนงัสือ Big book 
4.  น ามาเขา้เล่ม จะไดห้นงัสือ Small book เป็นผลงานการผลิตหนงัสือเล่มเล็กของเด็ก 
5. หนงัสือ Small book  ใชท้บทวนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านกบัครู อ่าน

กบัเพื่อนหรืออ่านดว้ยตนเองได ้ และใหเ้ด็กน าไปใชฝึ้กอ่านซ ้ า ๆ ต่อไป 

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช ้

2 
นอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1. ขนาดตวัเล่มของหนงัสือมีความ
เหมาะสม 

      

2. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบัขนาด
ของหนงัสือ 

      

3. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัหนงัสือ Big 
book 

      

4. เน้ือหาเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนงัสือ 
Big book 

      

5. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร       
6. ภาพประกอบส่ือความหมายได้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

      

7. เด็กไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทั้งหา้ในการ
ปฏิบติัการท าหนงัสือ Small book 
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based 
learning 

      

8. ใชเ้ป็นส่ือบูรณาการส่งเสริม
ความสามารถทางภาษา ทั้งการดู การฟัง 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช ้

2 
นอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

 
ขอ้เสนอแนะ 

การอ่าน การคิด และการเขียนได ้
9. มีความความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน  

      

10. ความเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นส่ือท่ี
ทบทวนและส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านของเด็กปฐมวยัได ้

      

 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ฉบบัท่ี 3 แบบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ AEAE 
กระบวนการ AEAE หมายถึง กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีออกแบบโดย

การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 
ประกอบดว้ย กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ AEAE  4  Step ประกอบดว้ย 

1) A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจกิจกรรมท่ีใช ้ เพลง,  เกม/การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง, การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง / ค าถามอะไรเอ่ย 

2) E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ กิจกรรมท่ีใช้  การอ่านหนงัสือภาพประกอบ
พยญัชนะไทย ก-ฮ ขนาด Big book จ านวน 1 เล่มการอ่านหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด Big book 
รวมจ านวน 5 เล่ม 

3) A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ กิจกรรมท่ีใช้  เด็กไดท้  ากิจกรรม
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง การอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยท่ีเป็นเสียงเดียวกนั
ขนาด Small book รวมจ านวน 5 เล่ม การเล่นเกมการศึกษาจบัคู่ภาพกบัสัญลกัษณ์ เกมจบัคู่ภาพกบั
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พยญัชนะไทย จบัคู่ภาพกบัค า จบัคู่ภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 
การท าใบงานกิจกรรมฝึกทกัษะ 

4) E (Evaluation) ขั้นประเมินความสามารถด้านการอ่าน กิจกรรมท่ีใช้ เป็นแบบ
ประเมินความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย 

4.1) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน พยญัชนะไทย จ านวน 44 ตวั 
4.2) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ

น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั เสียง ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 ฉบบั 
 

ฉบบัท่ี 3 แบบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ AEAE  

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช ้

2 
นอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1. กิจกรรมขั้น A  (Attention) ขั้นสร้างความ
สนใจสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-
based learning) 

      

2. กิจกรรมขั้น E (Experience) ขั้นให้
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
สมอง (Brain-based learning) 

      

3. กิจกรรมขั้น A (Active learning) ขั้น
ปฏิบติังานเพ่ือฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมอง ( Brain-based learning) 

      

4. กิจกรรมขั้น E (Evaluation) ขั้นประเมินผล
ความสามารถดา้นการอ่าน เหมาะสมกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

      

5. กระบวนการ AEAE เป็นกระบวนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 
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ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ฉบบัท่ี 4  แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน 
แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน  หมายถึงกิจกรรมท่ีใช้ประเมินผลการ

เรียนรู้ดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย 
1) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน พยญัชนะไทย จ านวน 44 ตวั 
2) แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้

ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัจ านวน 5 ฉบบัประกอบดว้ย 
ฉบบัท่ี 1  เสียง  ก 
ฉบบัท่ี 2  เสียง  ข 
ฉบบัท่ี 3  เสียง  ค 
ฉบบัท่ี 4  เสียง  ง 
ฉบบัท่ี 5  เสียง  จ 

    

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช ้

2 
นอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1.แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน 
พยญัชนะไทย จ านวน 44 ตวั 
    1.1  ค าช้ีแจงของแบบประเมินส่ือความหมาย
สู่การปฏิบติัไดช้ดัเจน 

      

    1.2. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบัขนาด
ของแบบประเมินและส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

      

   1.3. ภาพประกอบชดัเจน สีสนัสดใส
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning 

      

   1.4. แบบประเมินมีความเหมาะสมกบั
พฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็ก
ปฐมวยั 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช ้

2 
นอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

 
ขอ้เสนอแนะ 

   1.5. สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการ
อ่านพยญัชนะไทย ของเด็กปฐมวยัได ้  

      

2. แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน 
ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็น
เสียงเดียวกนัจ านวน 5 ฉบบั 
        2.1 ค าช้ีแจงของแบบประเมินส่ือ
ความหมายสู่การปฏิบติัไดช้ดัเจน 

      

        2.2. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบั
ขนาดของแบบประเมินและส่ือความหมายได้
ชดัเจน 

      

       2.3. ภาพประกอบชดัเจน สีสนัสดใส
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning 

      

      2.4. แบบประเมินมีความเหมาะสมกบั
พฒันาการและความสามารถตามวยัของเด็ก
ปฐมวยั 

      

     2.5. สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการ
อ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค า
ท่ีเป็นเสียงเดียวกนัของเด็กปฐมวยัได ้  

      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก  ช 

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิดุษฎี
นิพนธ์  
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัของผูท้รงคุณวฒิุดุษฎีนิพนธ์  
เร่ือง การพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ดา้น การอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain - based Learning  
 
1 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 

 

 

รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

1. ขนาดรูปเล่ม สี ภาพและ ตวัอกัษรของ
หนงัสือสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain - 
based learning 

  1.1 ขนาดและรูปเล่มของหนงัสือมีความ
เหมาะสม 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

  1.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบั
ขนาดของหนงัสือ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

  1.3 ภาพประกอบสีสนัสวยงาม ท าให้
น่าสนใจ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

  1.4 ภาพประกอบส่ือความหมายไดส้อดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

  1.5 ขนาดของตวัอกัษรชดัเจนมีขนาด
เหมาะสม 

5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 

  1.6 สีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 
2. ความเหมาะสมของเน้ือหา 
  2.1 ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของ

เด็กปฐมวยัได ้

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

  2.2 เน้ือหามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วยัของเด็ก 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

  2.3 เน้ือหามีความยาวเหมาะสมกบัความ
สนใจตามวยัของเด็ก 

5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ปรับภาพใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
 

2 แบบตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 

 

รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

3. การใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain - 
based learning 

  3.1 การใชค้  าคลอ้งจองเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัแนวทาง Brain - based learning 

 
 

5 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

5 
 

 
 

5 

 
 
23 

 
 

4.60 

 
 

0.00 

  3.2 ค าคลอ้งจองส่ือความหมายใหเ้ด็กเขา้ใจ
ได ้

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

  3.3 ค าคลอ้งจองกบัภาพ ส่ือความหมายได้
สอดคลอ้งกนั 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

ค่าเฉล่ีย      24.67 4.93 0.08 
สรุประดบัคุณภาพ มากท่ีสุด 

รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

1. ขนาดตวัเล่มของหนงัสือมีความเหมาะสม 5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 
2. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบัขนาด 

ของหนงัสือ 
5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

3. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัหนงัสือ Big 
book 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

4. เน้ือหาเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนงัสือ 
Big book 

5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 

5. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 
6. ภาพประกอบส่ือความหมายไดส้อดคลอ้ง

กบัเน้ือหา 
5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 
3 แบบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ AEAE  

 
รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

1. กิจกรรมขั้น A  (Attention) ขั้นสร้างความ
สนใจสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง 
( Brain - based learning) 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

2. กิจกรรมขั้น E (Experience) ขั้นให้
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ

 
5 

 
 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
24 

 
4.80 

 
0.45 

รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

7. เด็กไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทั้งหา้ในการ
ปฏิบติัการท าหนงัสือ Small book 
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain -based 
learning 

4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 

8. ใชเ้ป็นส่ือบูรณาการส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษา ทั้งการดู การฟัง การอ่าน การ
คิด และการเขียนได ้

5 4 4 4 4 21 4.20 0.45 

9. มีความความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน  

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

10. ความเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นส่ือท่ี
ทบทวนและส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านของเด็กปฐมวยัได ้

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

ค่าเฉล่ีย     24.00 4.80 0.24 
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รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

ของสมอง ( Brain - based learning) 
3. กิจกรรมขั้น A (Active learning) ขั้น
ปฏิบติังานเพ่ือฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมอง ( Brain - based 
learning) 

 
5 

 
 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
24 

 
4.80 

 
0.45 

4. กิจกรรมขั้น E (Evaluation) ขั้นประเมินผล
ความสามารถดา้นการอ่าน สอดคลอ้งกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมอง ( Brain - based 
learning) 

 
5 

 
 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
24 

 
4.80 

 
0.45 

5.กระบวนการ AEAE เป็นกระบวนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมอง (Brain - based 
learning) 

 
5 

 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

ค่าเฉล่ีย 24.40 4.88 0.27 
สรุประดบัคุณภาพ มากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
4  แบบประเมินผลการเรียนรู้ความสามารถดา้นการอ่าน  

 
รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

1.แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน 
พยญัชนะไทย จ านวน 44 ตวั 

    1.1  ค าช้ีแจงของแบบประเมินส่ือ

 
 

5 

 
 

4 

 
 
5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

23 

 
4.60 

 
0.55 
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รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

ความหมายสู่การปฏิบติัไดช้ดัเจน 
    1.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบั

ขนาดของแบบประเมินและส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 5.00 0.00 

   1.3 ภาพประกอบชดัเจน สีสนัสดใส
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain -based 
learning 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
24 4.80 0.45 

   1.4 แบบประเมินมีความเหมาะสมกบั
พฒันาการและความสามารถตามวยัของ
เด็กปฐมวยั 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
22 4.40 0.55 

   1.5 สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการ
อ่านพยญัชนะไทย ของเด็กปฐมวยัได ้  

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
23 

4.60 0.55 

2. แบบประเมินผลความสามารถดา้นการ
อ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัจ านวน 5 
ฉบบั 

  2.1. ค าช้ีแจงของแบบประเมินส่ือ
ความหมายสู่การปฏิบติัไดช้ดัเจน 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 
5 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

  2.2. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมกบั
ขนาดของแบบประเมินและส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 5.00 0.00 

  2.3. ภาพประกอบชดัเจน สีสนัสดใส
สอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain -based 
learning 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 5.00 0.00 

  2.4. แบบประเมินมีความเหมาะสมกบั
พฒันาการและความสามารถตามวยัของ
เด็กปฐมวยั 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
23 4.60 0.55 

  2.5. สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการ
อ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
21 

 
4.20 

 
0.45 
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รายการ 

ระดบัคุณภาพ  
 

รวม
คะแนน 

X  (S.D.) 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 1 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 2 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 3 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 4 

ผูท้
รง
คุณ

วฒุิ
 5 

น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัของเด็ก
ปฐมวยัได ้  

ค่าเฉล่ีย 23.6 4.71 0.27 
สรุประดบัคุณภาพ มากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม   ไม่มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก  ซ 

แบบสอบถามความพงึพอใจของครูปฐมวยัต่อการพฒันาหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพือ่ส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 
learning   
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & 
Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based 

learning   
 

ค าช้ีแจง    ขอความกรุณาท่านโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการพฒันา
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small 

book เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning 
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ    หญิง     ชาย 
2. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ต ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
3. ประสบการณ์ การเป็นครูสอนเด็กปฐมวยั 

   1-4 ปี           5-10 ปี 
  11-15 ปี       16-20 ปี 
  21-25 ปี      26-30 ปี 

ส่วนท่ี 2    ความคิดเห็นต่อการพฒันาหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain-based learning   

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
   ความหมายระดบัคุณภาพ 
   5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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ท่ี รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book      
1.1 ขนาด รูปเล่ม เหมาะสมกบัการน าไปใชจ้ดัประสบการณ์ใหเ้ด็กทั้งชั้นเรียน

เห็นภาพชดัเจน 
     

1.2 รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา      
1.3 รูปภาพมีสีสนัสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้      
1.4 ขนาดและสีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
2. ความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา      
2.1 เน้ือหาเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย      
2.2 เน้ือหาส่งเสริมการการเรียนรู้ค าศพัทพ้ื์นฐานและการเช่ือมโยงเสียงของ

พยญัชนะกบัค าได ้
     

2.3 ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้      
2.4 การใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain-based learning      
3. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Small book      
3.1 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book ใชเ้ป็นกิจกรรมส่งเสริม

ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนได ้
     

3.2 เด็กไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง      
3.3 สามารถน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มาอ่านทบทวน

ไดท้ั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเด่ียวดว้ยตนเอง 
     

3.4 รูปเล่มมีขนาดเหมาะสม       
3.5 มีความคุม้ค่า ประหยดั และสามารถใชส่้งเสริมการอ่านไดจ้ริง      
4. กระบวนการ AEAE 4 Step      
4.1 A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจใชเ้พลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 
     

4.2 E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์โดยใชห้นงัสือสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based 
learning) 

     

4.3 A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพ่ือฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-based learning) 

     

4.4 E (Evaluation) ขั้นประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน สอดคลอ้งกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง (Brain-
based learning) 

     

4.5 กระบวนการ AEAE เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี      
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ท่ี รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง 
(Brain-based learning) 

5. แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 

     

5.1 แบบประเมินมีความเหมาะสมกบัพฒันาการและความสามารถตามวยัของ
เด็ก 

     

5.2 สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้       
6. คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง      
6.1 เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดูดว้ยตนเองได ้      
6.2 เด็กไดรั้บประสบการณ์ทางภาษาจากหนงัสือดว้ยหนงัสือภาพประกอบค า

คลอ้งจอง Big & Small book 
     

6.3 มีความสามารถในการจ าแนกเสียง และเช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะน าค า
ต่าง ๆ ได ้

     

 
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ฌ 
สรุปแบบสอบถามความพงึพอใจของครูปฐมวยัต่อการส่งความสามารถ
ด้านการอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง  Brain - based learning  ด้วย

หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book 
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัต่อการส่งความสามารถดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยัตามแนวทาง  Brain - based learning  ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small 

book 
 

ท่ี รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book    

 1.1 ขนาด รูปเล่ม เหมาะสมกบัการน าไปใชจ้ดัประสบการณ์ใหเ้ด็ก
ทั้งชั้นเรียนเห็นภาพชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 1.2 รูปภาพมีขนาดเหมาะสมและส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
 1.3 รูปภาพมีสีสนัสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 1.4 ขนาดและสีของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา    

 2.1 เน้ือหาเหมาะสมกบัวยัของเดก็ ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

 2.2 เน้ือหาส่งเสริมการการเรียนรู้ค าศพัทพ้ื์นฐานและการเช่ือมโยง
เสียงของพยญัชนะกบัค าได ้

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 2.3 ส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้ 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
 2.4 การใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง Brain - based learning 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

3. ประโยชนข์องหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book 
ภาษาไทยวยัเยาว ์

   

 3.1 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book ใชเ้ป็นกิจกรรม
ส่งเสริมทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนได ้

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 3.2 เด็กไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผลิตหนงัสือดว้ยตนเอง 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
 3.3 สามารถน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book มา

อ่านทบทวนไดท้ั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเด่ียวดว้ย
ตนเอง 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

 3.4 รูปเล่มมีขนาดเหมาะสม  4.60 0.52 มากท่ีสุด 
 3.5 มีความคุม้ค่า ประหยดั และสามารถใชส่้งเสริมการอ่านไดจ้ริง 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย   มากท่ีสุด 
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ท่ี รายการ X  (S.D.) ระดบัคุณภาพ 
4. กระบวนการ AEAE 4 Step    

 4.1 A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจใชเ้พลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง ( Brain - 
based learning) 

4.40 0.52 มาก 

 4.2 E (Experience) ขั้นใหป้ระสบการณ์โดยใชห้นงัสือสอดคลอ้งกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง ( 
Brain - based learning) 

4.50 0.53 มาก 

 4.3 A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพ่ือฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง ( Brain - 
based learning) 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 4.4 E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ความสามารถดา้นการอ่าน 
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของสมอง ( Brain - based learning) 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 4.5 กระบวนการ AEAE เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของสมอง ( Brain - based learning) 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

5. แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนัท่ีเกิดจากการคิดของเด็ก 

   

 5.1 แบบประเมินมีความเหมาะสมกบัพฒันาการและความสามารถตาม
วยัของเด็ก 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

 5.2 สามารถสะทอ้นความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัได ้  4.50 0.53 มาก 
6. คุณค่าและประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บหลงัจากท่ีครูอ่านหนงัสือใหเ้ดก็ฟัง    

 6.1 เด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยบิหนงัสือมาเปิดดูดว้ยตนเองได ้ 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
 6.2 เด็กไดรั้บประสบการณ์ทางภาษาจากหนงัสือดว้ยหนงัสือ

ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book 
4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 6.3 มีความสามารถในการจ าแนกเสียง และเช่ือมโยงเสียงของพยญัชนะ
น าค าต่างๆได ้

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย   มากท่ีสุด 
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ภาคผนวก  ญ 
แผนการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book  

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain - 
based Learning 
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พยญัชนะ ก 

แผนการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain - based Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาถศจี   สงคอิ์นทร์ 
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ค าน า 
แผนการใช้หนงัสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัตามแนวทาง Brain - based Learning ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อ
เป็นแนวทางการจดักิจกรรมดว้ยกระบวนการ AEAE   4 Step เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
อ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหน้าค าท่ีเป็นเสียง ก โดยกระบวนการ AEAE   4 Step 
ประกอบดว้ย 

1)  A  (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ กิจกรรมท่ีใช้  เพลง,  เกม/การเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง, การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง / ค าถามอะไรเอ่ย 

2)  E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ กิจกรรมท่ีใช้  การอ่านหนงัสือภาพประกอบ
พยญัชนะไทย ก-ฮ ขนาด Big book จ านวน 1 เล่ม การอ่านหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั ขนาด Big book  

3)  A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ กิจกรรมท่ีใช ้ เด็กไดท้  ากิจกรรม
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง การอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 
ขนาด Small book   การเล่นเกมการศึกษาจบัคู่ภาพกบัสัญลกัษณ์ เกมจบัคู่ภาพกบัพยญัชนะไทย 
จบัคู่ภาพกบัค า จบัคู่ภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั   

 4)  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน  
ของเด็กปฐมวยั   

โดยบูรณาการในการด าเนินกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม ตามหลกัการจดัประสบการณ์เด็ก
ปฐมวยั 

และสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมและกระบวนการ 
AEAE 4 Step จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

 
        นางนาถศจี  สงคอิ์นทร์ 
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แผนการใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small Book  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นอ่านของเดก็ปฐมวยัตามแนวทาง Brain - based Learning  

    ............................................................... 

Step 1  A  (Attention)  ขั้นสร้างความสนใจ 
กิจกรรม   เพลง ก ไก่ อยูไ่หน 
การใชกิ้จกรรม  บูรณาการในกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

วตัถุประสงค ์  
1. เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัและจ าสัญลกัษณ์พยญัชนะ ก ผา่นบทเพลง 
2. เพื่อใหเ้ด็กมีสุนทรียภาพดา้นการร้องเพลงการแสดงออกอยา่งสนุกสนานกบั

เร่ืองตลก ข าขนั และเร่ืองราว/เหตุการณ์ท่ีสนุกสนานต่าง ๆ 
 ส่ือ/ วสัดุ / อุปกรณ์  

1. เพลง ก อยูไ่หน เคร่ืองเคาะจงัหวะ   
2. บตัรภาพ ก  

 การด าเนินกิจกรรม 
1. ใหเ้ด็กจบัมือกนัเป็นวงกลม 
2. ครูร้องเพลง ก ไก่ อยูไ่หน ใหเ้ด็กฟัง 

 

   เพลง  ก ไก่ อยูไ่หน 
      ( เน้ือร้อง นาถศจี สงคอิ์นทร์  
                  ท านองเพลง Are You Sleeping ) 

   ก ไก่ อยูไ่หน  ( ซ ้ า )   ช่วยกนัหา ( ซ ้ า )   
  มาซิมาเร็วๆ ไวๆ    ใครหาเจอมีรางวลัให้ 
  ก อยูไ่หน     ช่วยกนัหา 
 

3. เด็กและครู ร้องเพลง ก ไก่ อยูไ่หน โดยครูเป็นผูเ้คาะจงัหวะ 
4. เด็กและครูช่วยกนั ร้องเพลง ก อยูไ่หน อยูไ่หน และใหเ้ด็กเคล่ือนไหวร่างกาย 

ประกอบเพลง ก ไก่อยูไ่หนอยา่งอิสระตามความคิดของตนเอง  
5.  เล่นเกมซ่อนหา ก ไก่ โดยครูน าบตัรภาพก ไก่ ใหเ้ด็กดู  
6.  ครูอธิบายวธีิการเล่น โดยครูจะเป็นผูซ่้อนบตัรภาพแลว้ให้เด็กทุกคนช่วยกนัหา 

มีกติกาวา่ ห้ามแอบดูขณะท่ีครูซ่อนบตัรภาพ ให้เด็กปิดตาไว ้ถา้ครูเร่ิมร้องเพลง ก ไก่อยู่ไหน   ให้
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เด็กเร่ิมช่วยกนัหาบตัรภาพ ก ไก่ ให้พบ  หากเด็กคนใดพบ ให้ถือว่าเด็กทั้งห้องเป็นผูช้นะ แต่ถา้
เพลงจบแลว้เด็กยงัหาไม่พบ คุณครูจะเป็นผูช้นะ 

7. ปฏิบติักิจกรรมตามขอ้ 6 ซ ้ า โดยครูใชบ้ตัรภาพ  ก กุง้   ก กบ    ก กา เพิ่ม แลว้
ใหเ้ด็กๆช่วยกนัหาโดยใชก้ติกาเดิม 

8. จากนั้นใหเ้ด็กทุกคนยนืจบัมือเป็นวงกลม แลว้ให้เด็กๆเล่นบทบาทสมมติแสดง
ท่าทางตามค าสั่งของครู เช่น สมมติวา่เด็กๆเป็น ไก่  กุง้  กบ  กา  แกะ ฯลฯ 

9.  เด็กและครูช่วยกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง ก ไก่ อยู่ไหน  
พร้อมกนั    อีกคร้ัง 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. การแสดงท่าทางประกอบเพลง 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 ความหมายของระดบัคุณภาพและเกณฑก์ารประเมิน  
ระดบัคุณภาพ ความหมายของระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

3 ดี ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจและแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตลอดจนจบกิจกรรม 

2 พอใช ้ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจแสดงท่าทางประกอบ
เพลงบางเวลา 

1 ปรับปรุง ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ค่อยมีความสนใจ  
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Step 2   E (Experience)  ขั้นใหป้ระสบการณ์ 
กิจกรรม  ภาษาไทยวยัเยาว ์
การใชกิ้จกรรม  บูรณาการในกิจกรรมการเสริมประสบการณ์ 
วตัถุประสงค ์  

1. เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัและจ าสัญลกัษณ์พยญัชนะไทย ก  
2. เพื่อใหเ้ด็กมีทกัษะพื้นฐานการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทย

น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 
3. เพื่อใหเ้ด็กมีประสบการณ์ส าคญัการ อ่านภาพหรือสัญลกัษณ์จากหนงัสือ

นิทาน 
ส่ือ/ วสัดุ / อุปกรณ์  

1. หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เสียง ก 
2. บตัรภาพและค าท่ีออกเสียง ก  ไก่  กบ  กุง้  กา   แกะ  แกว้   
3. บตัรภาพและค าท่ีไม่ใช่เสียง ก น า เช่น ไข่  ปลา ชา้ง ฯลฯ 

การด าเนินกิจกรรม 
1. จดัเด็กนัง่เป็นกลุ่มเป็นรูปคร่ึงวงกลม 
2. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง ก ไก่ แสนขยนั 
3. ครูแนะน าช่ือหนงัสือ ช่ือผูเ้ขียนเร่ืองและภาพ หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง

จอง Big book  เสียง ก และน ามาอ่านให้เด็กฟัง 
4. เม่ือครูอ่านจบ เด็กและครูช่วยกนัสรุปเน้ือหาในหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง

จอง Big book  เสียง ก  
5. ครูใชค้  าถาม “ใหเ้ด็กๆช่วยกนัคิดวา่มีค าใดบา้งท่ีออกเสียงพยญัชนะน าหนา้

เป็นเสียง ก” ครูเชิญชวนอาสาสมคัรทีละ 1 คนมาเลือกหยิบบตัรภาพและค า
ออกเสียงพยญัชนะน าหนา้เป็นเสียง ก แลว้อ่านใหเ้พื่อนฟัง  

6. เด็กคนใดตอบได ้เชิญชวนเพื่อนๆ ปรบมือให้ 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจในการฟัง 
2. สังเกตการร่วมกิจกรรม 
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เกณฑก์ารประเมิน 
 ความหมายของระดบัคุณภาพและเกณฑก์ารประเมิน  
ระดบัคุณภาพ ความหมายของระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

3 ดี ตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ
ตลอดจนจบกิจกรรม 

2 พอใช ้ ตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจเป็น
บางคร้ัง 

1 ปรับปรุง ตั้งใจฟังแต่ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมดว้ย  
 
 

เพลง ก ไก่ แสนขยนั 
     ค าร้อง / ท านอง อ.เตือนใจ ศรีมารุต 

   ก ไก่ในสวนบา้นฉนั   เชา้ขนัปลุกฉนัต่ืนนอน 
  เชา้แลว้ ก ไก่ ต่ืนก่อน (ซ ้ า)  ก ไก่สั่งสอนฉนัไปโรงเรียน 
 

 
หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง เสียง ก 

 ผูแ้ต่ง  นาถศจี สงคอิ์นทร์  
 

   สวสัดีเด็กดี น่ารัก  คุณ ก ทายทกั รู้จกัฉนัไหม 
  เสียง ก นั้นมีค าใด   นัน่ยงัไง หนูลองอ่านดู 
   ก ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่   กบกระโดดไกลมีส่ีขา 

ก กุง้วา่ยน ้ามา    ก-า กา ตวัสีด า 
เสียง ก นั้นมีหลายค า  หนู หนู จงจ า แลว้อ่านอีกที 

  ใครอ่านไดเ้ป็นคนเก่ง   ขอเชิญคนเก่งรับดาวเด็กดี  
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Step 3   A (Active learning) ขั้นปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะ  
กิจกรรมท่ี 1  นกัสืบภาษา 
การใชกิ้จกรรม  บูรณาการในกิจกรรมเกมการศึกษา 
วตัถุประสงค ์   

1. เพื่อใหเ้ด็กมีประสบการณ์การคิดเช่ือมโยงภาพกบัค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทย
น าหนา้ค าท่ีเป็นเสียงเดียวกนั 

2. เพื่อส่งเสริมทกัษะพื้นฐานการอ่านภาพกบัสัญลกัษณ์      
ส่ือ/ วสัดุ / อุปกรณ์ 

1. เกมการศึกษา นกัสืบภาษา หาภาพและค าเสียง  ก 
การด าเนินกิจกรรม 

1. ครูแนะน าเกมการศึกษา นกัสืบภาษา หาภาพและค าเสียง  ก 
2. ใหเ้ด็กสังเกตดูภาพท่ีอยูใ่นบตัรภาพทีละแผน่ 
3. ครูใชค้  าถาม “ เด็กๆเห็นภาพอะไร ”  
4. ครูชกัชวนใหเ้ด็กบอกช่ือภาพและค าในบตัรภาพทีละแผน่  
5. ครูอธิบายและสาธิตวธีิการเล่นเกมการศึกษา 
6. เด็กเล่นเกมการศึกษาอยา่งอิสระ 
7. ครูสังเกตการเล่นเกม โดยสังเกตความถูกตอ้งของการเลือกบตัรภาพและค าท่ี

ออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้เป็นเสียง ก  
8. ใหเ้ด็กช่วยกนัเก็บเขา้ท่ีเม่ือเลิกเล่น 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  สังเกตการเล่นเกมการศึกษาโดยเลือกบตัรภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ

ไทยน าหนา้เป็นเสียง ก ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

 ความหมายของระดบัคุณภาพและเกณฑก์ารประเมิน  
ระดบัคุณภาพ ความหมายของระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

3 ดี จบัคู่ภาพและค าไดถู้กตอ้ง 4 - 5ภาพ 
2 พอใช ้ จบัคู่ภาพและค าไดถู้กตอ้ง 2 – 3 คู่ 
1 ปรับปรุง จบัคู่บตัรภาพและค าไดถู้กตอ้ง 1 ภาพ หรือท าไม่ได้

เลย 
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กิจกรรมท่ี 2 หนงัสือน้ีฝีมือหนู   
การใชกิ้จกรรม  บูรณาการในกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค ์
วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อใหเ้ด็กฝึกทกัษะพื้นฐานการอ่านในหลายรูปแบบ ผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายต่อเด็ก 

2. เพื่อใหเ้ด็กไดท้บทวนและฝึกทกัษะพื้นฐานการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียง
พยญัชนะไทยน าหนา้เป็นเสียง ก 

ส่ือ/ วสัดุ / อุปกรณ์  

1. ใบงานหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book  เสียง ก  
การด าเนินกิจกรรม 

1. ครูน าหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เสียง ก มาอ่านใหเ้ด็กฟัง 

2. ครูแนะน าใบงานหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book  เสียง ก  

3. ใหเ้ด็กสังเกตดูภาพและค าท่ีอยูใ่นหนงัสือ Big book  และในใบงานหนงัสือ

ภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book  ทีละภาพ 
4. ครูอธิบายและสาธิตวธีิการท าใบงาน หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง 

Small book  เสียง ก ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1  ใหเ้ด็กระบายสีภาพตามความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของ
 ตนเองใหส้วยงาม 
ขั้นท่ี 2  เม่ือระบายสีแลว้ ใหเ้ด็กน ากรรไกรตดัตามเส้นท่ีก าหนดไวใ้นใบ
งานจะไดบ้ตัรภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะไทยน าหนา้เป็นเสียง ก 
ขนาดเล็กจ านวน 4 แผน่ 
ขั้นท่ี 3  ใหเ้ด็กน าบตัรภาพทั้ง 4 แผน่มาเรียงล าดบัเน้ือหาใหเ้หมือนกบั
 หนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book  เสียง ก 
ขั้นท่ี 4  น ามาใหค้รูช่วยเขา้เล่ม เป็นหนงัสือ Small book ไวส้ าหรับอ่าน
กบัครู อ่านกบัเพื่อน และอ่านดว้ยตนเอง 

5. ใหเ้ด็กลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนการท าหนงัสือ Small book 
6. เม่ือเด็กท าผลงานเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ด็กน าผลงานส่งครูแลว้พดูค าคลอ้งจองใน

ผลงานของตนเองทีละภาพ  
7. ครูประเมินผลการเรียนรู้โดยการตรวจผลงาน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.  การตรวจผลงานหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Small book  เสียง ก 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ความหมายของระดบัคุณภาพและเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้   
ระดบัคุณภาพ ความหมายของระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 

3 ดี สามารถเรียงล าดบัและพดูค าคลอ้งจองไดถู้กตอ้ง
ทุกภาพ 

2 พอใช ้ สามารถเรียงล าดบัและอ่านเน้ือหาไดถู้กตอ้ง  2-3 
ภาพ 

1 ปรับปรุง สามารถเรียงล าดบัและอ่านเน้ือหาไดถู้กตอ้ง 1 
ภาพหรือท าไม่ไดเ้ลย 
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Step 4   E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม  หนูอ่านได ้
การใชกิ้จกรรม  บูรณาการในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมสร้างสรรค/์  
วตัถุประสงค ์   

1.เพื่อประเมินผลทกัษะพื้นฐานการอ่านภาพและค าท่ีออกเสียงพยญัชนะ
ไทย น าหนา้เป็นเสียง ก 

ส่ือ/ วสัดุ / อุปกรณ์  
   1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนูอ่านได ้
 การด าเนินกิจกรรม 

1. ครูและเด็กอ่านหนงัสือดว้ยกนั โดยครูใชห้นงัสือภาพประกอบค า
คลอ้งจองขนาด Big book และเด็กใชห้นงัสือภาพประกอบค าคลอ้ง
จอง  Small book  แลว้อ่านไปพร้อมๆกนั 

2. ครูแนะน าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหเ้ด็กสังเกตดูภาพและค า
ท่ีอยูใ่นแบบประเมิน 

3. ครูถามเด็กวา่เห็นภาพและค าอะไรบา้ง 
4. ครูอ่านค าช้ีแจงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้เด็กฟัง 
5. เด็กลงมือปฏิบติั ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้  
6. เม่ือท าครบทุกขอ้ใหเ้ด็กน าผลงานส่งครู 
7. ครูประเมินผลการเรียนรู้โดยการตรวจผลงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  การตรวจผลงานเด็กในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

 ความหมายของระดบัคุณภาพและเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้   
ระดบัคุณภาพ ความหมายของระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 

3 ดี วงรอบภาพภาพและค าเสียง ก ไดถู้กตอ้ง4-5 ภาพ 
2 พอใช ้ วงรอบภาพภาพและค าเสียง ก ไดถู้กตอ้ง 2 – 3 ขอ้ 
1 ปรับปรุง วงรอบภาพภาพและค าเสียง ก ไดถู้กตอ้ง 1 ขอ้ 

หรือท าไม่ไดเ้ลย 
 

DPU



223 

แบบบนัทึกผลการพฒันาทกัษะพื้นฐานการอ่านของเด็กปฐมวยั ตามแนวทาง Brain -based Learning   
ดว้ยหนงัสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big & Small book (เสียง ก) 

 

ค าช้ีแจง    บนัทึกผลการประเมินโดยเขียนระดบัคุณภาพ ลงในช่องรายการประเมิน 
ความหมายระดบัคุณภาพ      3 = ดี          2 = พอใช ้       1 = ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
ท่ี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล 

รายการกิจกรรมการประเมิน สรุปผล 
A 

(Attention) 
สร้างความ
สนใจ 

 

E 
(Experience) 

ให้
ประสบการณ์ 

A 
(Active learning) 
ปฏิบติังานฝึก

ทกัษะ 

E 
(Evaluation) 
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ร่ว
มกิ

จก
รร
มด

ว้ย
คว

าม
สน

ใจ
แล

ะ
แส

ดง
ท่ า
ทา
งป

ระ
กอ

บเ
พล

ง 

ตั ้ง
ใจ
ฟัง

แล
ะร่
วม

กิจ
กร
รม

ดว้
ย 

คว
าม
สน

ใจ
 

จบั
คู่ ภ

าพ
แล

ะค
 าไ
ดถู้

กต
อ้ง

 

เรีย
งล

 าด
บัแ

ละ
พดู

ค า
คล

อ้ง
จอ

งไ
ด ้

วง
รอ
บภ

าพ
ภา
แล

ะค
 าเสี

ยง
 ก 
ได

 ้
  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
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ท่ี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล 

รายการกิจกรรมการประเมิน สรุปผล 
A 

(Attention) 
สร้างความ
สนใจ 

 

E 
(Experience) 

ให้
ประสบการณ์ 

A 
(Active learning) 
ปฏิบติังานฝึก

ทกัษะ 

E 
(Evaluation) 
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ร่ว
มกิ

จก
รร
มด

ว้ย
คว

าม
สน

ใจ
แล

ะ
แส

ดง
ท่า
ทา
งป

ระ
กอ

บเ
พล

ง 

ตั ้ง
ใจ
ฟัง

แล
ะร่
วม

กิจ
กร
รม

ดว้
ย 

คว
าม
สน

ใจ
 

จบั
คู่ ภ

าพ
แล

ะค
 าไ
ดถู้

กต
อ้ง

 

เรีย
งล

 าด
บัแ

ละ
พดู

ค า
คล

อ้ง
จอ

งไ
ด ้

วง
รอ
บภ

าพ
ภา
แล

ะค
 าเสี

ยง
 ก 
ได

 ้
  

18        
19        
20        
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – นามสกุล    นางนาถศจี  สงคอิ์นทร์  
 ประวติัการศึกษา  ปีการศึกษา 2530 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต  
                                            วชิาเอก การอนุบาลศึกษาวทิยาลยัครูสวนดุสิต  
  ปีการศึกษา 2553 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  
                                          วชิาเอก การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

 
ประสบการณ์การท างาน 

 พ.ศ.2532 -2536 ครูโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  
                                         มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 4 ปี 

  พ.ศ.2548 คณะท างานการจดัท าคู่มือการด าเนินงานพฒันาความฉลาด  
ทางอารมณ์  (EQ) ส าหรับผูบ้ริหารและครู กรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข 

 พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบนั คณะอนุกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาเด็ก 
                                           ปฐมวยัจงัหวดัสุพรรณบุรี ส านกัพฒันาความมัน่คงและสังคมของมนุษย ์ 
 จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2559  ผูแ้ทนครูในคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 - ประสบการณ์ในการท างานดา้นการศึกษาปฐมวยั 29 ปี 

 
  ต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั   
 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ปฏิบติัหนา้ท่ี 
         หวัหนา้ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
   ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
                                            หวัหนา้หลกัสูตร English Program  ระดบัปฐมวยั 
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