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 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่หาแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านมิตสิัมพันธ์และจินตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้สื่อการสอนมสีาระการเรียนรู้ตรงกับเนือ้หาท่ีเด็กเรยีน
และมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยสถานศึกษาในแต่แห่งมีสื่อการสอน ทรัพยากรและบริบทของ
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โรงเรียนในต่างจังหวัดมักขาดแคลนสื่อการเรยีนการสอน เนื่องจากขาดงบสนบัสนุน จากการ
สอบถามคุณครูปฐมวัยในโรงเรียนต่างจังหวัด  พบปัญหา คือ สื่อที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
และจินตภาพมีน้อย และไม่ตรงกบัสาระการเรียนรู้ของเด็ก อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ท าการ
สรุปการออกแบบสื่อบูรณาการเพือ่พัฒนาความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์และจินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย มีทั้งหมด 
5 สื่อการเรียนรู ้ดังนี ้
  1. ครอบครัวสุขสันต ์ส่งเสรมิการสื่อความหมายของมิตสิัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ  
 2. บ้านของเรา ส่งเสริมการอธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 
 3. โรงเรียนของฉัน ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานท่ีจากมมุมองที่ต่างกัน 
 4. ชุมชนของเรา ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ 
 5. อาชีพในฝัน ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก 
 และน าสื่อบูรณาการไปทดลองใช้ กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย จ านวน 15 คน ใช้เวลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห ์ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของสื่อบูรณาการ วัดผลด้วยการท าแบบทดสอบ ก่อนและหลังการ
ทดลองใช้สื่อ เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มทดลอง และการ
ทดสอบค่า (t-test) แบบ dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบสือ่บูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมติิสัมพันธ์และจินตภาพนี้ 
มีเนื้อหาด้านมิตสิัมพันธ์และจินตภาพท่ีเหมาะสม ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สาระการ
เรียนรูต้รงกับสาระการเรียนรู้ทีเ่ดก็เรียน ขนาดของสื่อมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน วัสดไุมเ่ป็นอันตรายต่อเด็ก 
และมีความน่าสนใจในการน าเสนอ โดยภาพรวมทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญประเมินใหม้ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่งผลให้เด็กมี
ผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถดา้นมิติสมัพันธ์และจินตภาพหลังใช้สื่อสูงกว่าก่อนใช้สื่ออย่างมีนัยส าคญั 0.01  

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา.......................................................                                  ปีการศึกษา 2559 
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 The purposes of this research is design media integration design guideline to develop a 
Spatial and Visual Intelligence for early childhood. Schools in the countryside are learning media are 
scarce. Because the budget of support learning media for teaching is less. After made questionnaire with 
early childhood teacher found a problem is media to develop a Spatial and Visual Intelligence have less 
and does not match the learning of early childhood are also not consistent with the context of local 
culture. Research method : Data gathering about a Spatial and Visual Intelligence , Early childhood 
lesson plan and how to design the learning media. Fieldwork Information about the cultural context of 
the community. Information from personal interviews with teachers of early childhood.  
 There are 5 integrated media used as tools to Develop Spatial and Visual Intelligence in 
this experiment which are 
 1. Happy Family ; promotes Spatial and Visual Communication through drawing, 
photographs and pictures. 
 2. Our Home ; Explores Spatial perception. 
 3. Our School ; Encourages different distance and angle view at objects and places. 
 4. Our Community ; Explains movements of humans and objects. 
 5. Dream Job ; Introduces an idea of connect and disconnect. 
 Testing with targeted group in this experiment is 15 students in the second semester of 
their 2016 academic year at Baan Nong Bom Gluay School. The experiment is a 30 minute trial that runs 
5 times a week. It takes up 2 weeks. The evaluation of the integrated media used to Develop Spatial and 
Visual Intelligence are assessed by pre and post media tests to analyze the targeted group’s data in 
search of a basic statistic of percentage, a mean and a standard deviation, as well as a dependent T-test 
result. 
 Results of this research : Content about Spatial and Visual Intelligence are proper , The 
illustrations are consistent with the context of the local culture , The size of the media are appropriate 
to using. The material is diverse and safe to the child and interesting presentation. Overall, experts 
estimate that the average level good. Also test result reveals that early childhood has significantly higher 
achievement score 0.01 as the presumed hypothesis. 
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 การท าวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความเอื้อเฟ้ือและความอนุเคราะห์จากหลายท่าน
ดังมีรายนามต่อไปนี้ อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล และ รองศาสตราจารย์ประภากร  สุคนธมณี ซ่ึง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบทุกท่าน ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแนวทาง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัย 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย ทั้งสามท่าน ที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
ท าแบบประเมินผลงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการทดลองใช้เครื่องมือ, ท า
แบบวัดผลการเรียนรู้ และมิตรภาพดีๆ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.เพ่ิมศักดิ์  สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
กรุณาสละเวลามาตรวจผลงานวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร บทความ และวิทยานิพนธ์ ทุกเล่มที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิง 
เป็นตัวอย่างในการท าวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ รุ่นที่ 1 ที่ให้
ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือตลอดมา 
 และสุดท้าย ขอขอบคุณบุคคลส าคัญ คุณพ่อสริ สันแดง, คุณแม่วิมล สันแดง, และ
ครอบครัว เพ่ือนๆ ที่คอยให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในทุกอย่าง ให้ก าลังใจในการท างาน ท า
ให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การศึกษาปฐมวัย ถือเป็นการศึกษาที่เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ เป็นรากฐานในการ
เตรียมความพร้อมและเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับวัยต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง ช่วงอายุ
ของเด็กปฐมวัยว่าเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเฉพาะในด้านสติปัญญา ประกอบด้วยการคิด การรับรู้ ความจ า 
คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ และประสาทสัมผัส (ภรณี คุรุรัตนะ. 2540: 46) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. 2546) ที่กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่
มีอัตราของการพัฒนาสูง เป็นช่วงเวลาส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดและการวิจัยที่แสดงได้ว่า ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมสามารถ
เปลี่ยนโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างานของสมองมนุษย์ได้ ซ่ึงทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของ ฌอง เปียเจต์ (Piaget) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.2545: 39-41) เชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญา
จะเจริญสูงสุดในวัย 2-6 ปี การใช้สมองที่ถูกต้อง สม่ าเสมอจะช่วยให้เกิดความคิด ความจ าและสมอง
จะเติบโตสูงถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการเจริญของสมองในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นประสบการณ์การเรียนรู้
ในช่วงปฐมวัยนี้จึงมีความหมายและความส าคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก 
 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ มีความส าคัญ ดังเห็นได้จาก นักจิตวิทยา 
ฌอง เปียเจต์ (Piaget) (พัฒนา ชัชพงศ์. 2550:33) บอกว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้โดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ ถ้าเด็กมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพที่ดี จะช่วย
ให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น” ดังนั้นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ มีความ 
ส าคัญในการด ารงชีวิตอย่างมาก เนื่องจากวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ไมไ่ด้มีความถาวรตลอดไป วัตถุหรือสิ่ง
ต่างๆ มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เป็น
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพอย่างหนึ่ง (อัญชลี รัตนชื่น. 2550:7) และผู้ที่มีความ 
สามารถด้านมติิสัมพันธ์และจินตภาพดี จะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และสามารถ
เชื่อมโยง เรียนรู้ คิดวางแผนและจินตนาการกว้างไกล สามารถจัดกลุ่มรูปแบบต่างๆ ในสมองได้ดี 
(อุดม เพชรสังหาร.2550:24) ความสามารถด้านนี้เป็นความสามารถท่ีจะช่วยให้มนุษย์เกิดจินตภาพ 
และนึกเห็นภาพของสิ่งต่างๆ เมื่อแยกออกจากกันได้ และสามารถที่จะมองเห็นเค้าโครง หรือ
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โครงสร้าง เมื่อเอาสิ่งต่างๆ มาประกอบ หรือรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งมนุษย์เราใช้ความสามารถด้านนี้ ใน
การเรียนวิชาเรขาคณิต วาดเขียนและงานฝีมือต่างๆ ดังนั้นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ
จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก (อัญชลี รัตนชื่น. 2550:8) ซึ่งในการใช้
ชีวิตประจ าวันของเด็กนั้น เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และใช้ความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ในการจ าแนกวัตถุ การเข้าใจลักษณะ ขนาด มิติ การเคลื่อนที่ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่างวัตถุกับวัตถุ วัตถุกับคน หรือต าแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของเด็กในช่วงปฐมวัย และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานศิลปะ ดังนั้นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
จึงเป็นรากส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนรู้และมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ต่อไป  
 สื่อบูรณาการ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเด็ก ที่จะช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ ความคิดรวบยอด หรือทักษะเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้านพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งสอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามสภาพจริงตามบริบทของชุมชน สื่อบูรณาการ มีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการสร้าง 
สื่อบูรณาการควรค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ เด็กในสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่จ่างกันย่อมมี
ความต้องการที่ต่างกัน มีความสนใจแตกต่างกัน จึงควรใช้สื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของตัวเด็ก โดยสื่อจะเน้นให้เด็กมีโอกาสสังเกต ส ารวจ ฝึกฝนเกิดกระบวนการคิด ประดิษฐ์
ผลงาน และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล.2532:15) ดังนั้นการเตรียมสื่อต่างๆ 
ในการจักการเรียน การสอน ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอนทีน่อกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน  
คือ เป็นตัวกลาง, พาหนะ, เครือ่งมอื หรอืช่องทางทีใ่ช้น าเรื่องราว ข้อมลูความรู้ หรือสิ่งบอกกล่า
(Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือท าให้การเรียนรู้ หรือการเรียนการ
สอนบรรลุผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสถานศึกษา
ในแต่ละแห่งมีสื่อการสอนและทรัพยากรที่ใช้ในการสอนที่แตกต่างกัน และโรงเรียนในต่างจังหวัดมัก
ขาดแคลนสื่อและทรัพยากรในการสอน ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่เรียน หรือสื่อการสอนที่มีอยู่
ล้าสมัยและไม่ตรงกับเนื้อหาสาระท่ีเด็กเรียน เนื่องจากขาดงบสนับสนุนที่จะน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาโรงเรียน และสื่อที่มีนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทของ
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ต่างประเทศ เนื่องด้วยสื่อการเรียนการสอนมีการอ้างอิงกับสื่อต่างประเทศ จึงท าให้ภาพประกอบหรือ
หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ นั้นไม่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กเรียน อาจจะมีผลท าให้เด็กเข้าใจหรือ 
จินตภาพถงึเนื้อหาสาระการเรยีนรู้ในบทที่เรียนได้ไม่ดีนัก 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาการออกแบบสื่อบูรณาการที่จะช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้ ความคิดรวบยอด หรือ
ทักษะ ที่สามารถส่งผลต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของเด็กปฐมวัยให้เพ่ิมข้ึน โดยสื่อ
บูรณาการนั้นจะมีสาระการเรียนรู้ตรงกับสาระการเรียนรู้ที่เด็กเรียนและภาพประกอบที่มีสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านอื่นๆ หรือเป็นต้นแบบในการสร้างสื่อบูรณาการให้แก่ครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
และจินตภาพของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สื่อบูรณำกำร หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรู้ เนื้อหาสาระเข้าด้วยกัน ความคิดรวบยอด หรือทักษะ 
เพ่ือให้เกดิการพัฒนาการหรือเกิดองค์ความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 ควำมสำมำรถมิติสัมพันธ์และจินตภำพ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการ
รับรู้จากการมองเห็นภาพ ความสามารถในการจ าแนก เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ขนาด ระยะ ต าแหน่ง
ของสิ่งต่างๆ ทิศทางการเคลื่อนที่ การแยกวัตถุออกจากกัน การประกอบวัตถุเข้าด้วยกัน  
ความสัมพันธ์ของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจับได้ท าการศึกษา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินภาพส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของบุคคลและสิ่งต่างๆ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยที่
แสดงให้เห็นถงึลักษณะของวัตถุโดยการเคลื่อนที่ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง 
 2. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่ในมุมมองที่ต่างกัน หมายถึง ความสามารถของเด็ก
ปฐมวัยที่บอกหรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัตถุสิ่งของที่มีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างออกไป โดย
การพลิก หมุน ซ้อนกัน หรือ รูปร่างของวัตถุ 
 3. การต่อเข้าและแยกออกจากกัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการใช้จิ
นตภาพบอกหรือแสดงถึงส่วนต่างๆของวัตถุ เมื่อถูกแยกออกจากกัน หรือเห็นเค้าโครงสร้างเมื่อน า
ส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน 
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 4. อธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ที่
สามารถแสดงหรือบอกได้ว่า สิ่งต่างๆที่เห็น อยู่ในต าแหน่งใด เช่น ข้างหน้า-ข้างหลัง ข้างบน-ข้างล่าง 
ข้างใน-ข้างนอก 
 5. สื่อความหมายมิติสัมพันธ์และจินตภาพ โดยการวาดรูป หมายถึง ความสามารถของ
เด็กปฐมวัยในการใช้จินตภาพแสดงถึงสิ่งต่างๆ โดยการวาดรูป ภาพพิมพ์ หรือ งานประดิษฐ์ 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
และจินตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีสื่อการสอนมีสาระการเรียนรู้ตรงกับเนื้อหาที่เด็กเรียนและมี
ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือออกแบบสื่อบูรณาการ โดยใช้องค์ความรูท้ีเ่ป็นปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ โดยมี
สาระการเรียนรู้และภาพประกอบที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นท าให้เด็กมีความสามารถด้าน 
มิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงขึ้น 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ มีขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา, ข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ  
 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย 
 1.4 ข้อมูลภาคสนาม จากการลงพ้ืนที,่ การสัมภาษณ์ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียน
บ้านหนองบ่มกล้วย จังหวัดอุทัยธานี 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย  
อายุ 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 15 คน 
 3. จ านวนงาน ออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ  
จินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบของสื่อการสอน ในสาระการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
 3.1 หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ 
 3.2 หน่วย บ้านของเรา 
 3.3 หน่วย โรงเรียนของฉัน 
 3.4 หน่วย ชุมชนของเรา 
 3.5 หน่วย อาชีพในฝัน 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพส าหรับ
เด็กปฐมวัย ได้น าแนวแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ คือ 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

 2. ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 3. ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

 1.1 ความหมายของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพนี้ เริ่มด้วยการที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน 
สามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ตาจะท าหน้าที่แยะแยกสี รูปร่าง รูปทรง มิต ิต าแหน่ง การ
เคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ การต่อเข้าด้วยกัน และการแยกออกจากกัน และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เมื่อ
ความสามารถด้านนี้เริ่มพัฒนาความประสานสอดคล้องของตา มือและการควบคุมกล้ามเนื้อ จะช่วย
ให้คนเราสามารถน ารูปร่างและสีที่เห็น จ าลองหรือสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ผ่านออกมาทางสื่อต่างๆ 
จิตรกร ปฏิมากร สถาปนิก นักเขียนแผนที่ กราฟิกดีไซน์เนอร์ และนักออกแบบ ล้วนต้องถ่ายโอนภาพ
ที่เกิดขึ้นในใจของตนออกมาเป็นวัสดุชิ้นใหม่ ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน ผลงานที่
สร้างสรรค์ออกมาจะคละ ปะปนกับความรู้และประสบการณ์เดิม บวกอารมณ์ความรู้สึกและ
ภาพลักษณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดภาพใหม่ให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมรบัรู้และเห็นไปตามนั้น Carolyn Chapman 
(2544:110) 
 1.2 ความส าคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

 เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของความสามารถทางสมองของมนุษย์ และเนื่องด้วยความสามารถด้านนี้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
และความสามารถด้านอ่ืนๆ ความส าคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพจึงสามารถ
สรุปไดด้ังนี้  
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 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพเป็นความสามารถด้านสมองซีกขวาที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ การใช้ความคิดรวบยอด สามารถคิดจินตนาการและนึกถึงภาพ
ของส่วนประกอบเมื่อแยกออกจากกันได้ และสามารถที่จะมองเห็นเค้าโครงหรือโครงสร้าง เมื่อเอา
ส่วนต่างๆ มาประกอบหรือรวมเข้าด้วยกัน ความสามารถด้านนี้มีคุณค่าในวิชาเรขาคณิต วาดเขียน 
งานศิลปะ งานฝีมือต่างๆ ที่ต้องอาศัยการคิด จินตนาการ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ยังมี
ความส าคัญในการด ารงชีวิตอย่างมาก เนื่องด้วยสิ่งทั้งปวงหรือวัตถุใดๆ มิได้มีความถาวรตลอดไป มี
ความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้น ท าให้บุคคล
สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยดี ดังนั้นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จึงจ าเป็น ที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก เนื่องจากความสามารถด้านนี้เป็นรากฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การเรียนรู้และการ
พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ในขั้นสูงต่อไป แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ (2555:10) 
 1.3 ทฤษฎีพัฒนาการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

 1.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตามแนวคิดของ ฌอง เพียเจท์ 
 ฌอง เพียเจท์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและพัฒนาการทางสติปัญญา ตามแนวความคิดของเพียเจท์ ได้อธิบาย
ถึงพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาในความเห็นของเขาว่า บุคคลสามารถคิด ดัดแปลงความคิด
และแสดงความคิดของตนออกมาได้ ย่อมเป็นผลมาจากขบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง (Assimilation) 
และการจัดปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) โดยผลของการท างานดังกล่าวจะเกิดเป็น
โครงสร้างขึ้น (Schema) (ผศ.พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์ และ ณัฐวรดา มณีรัตน์. 2550) 
 Assimilation หมายถึง การที่เด็กน าเอาสิ่งที่ตนรับรู้ใหม่ๆ เข้าไปผสมผสาน
กลมกลืนกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ซึ่งการรับรู้นี้จะเกิดข้ึนเมื่อเด็กมองเห็นสิ่งใหม่ในแง่ของสิ่งเดิมที่เคยรู้จัก 

 Assimilation หมายถึง การน าเอาความรู้ใหม่ที่ได้รับไปปรับปรุงความคิดให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 ทฤษฎีสติปัญญาของเพียเจท์ ช่วยให้เข้าใจกระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งเป็นกลไกการ
คิดท่ีมีความต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเรียนรู้จากประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว เข้าใจในสิ่งที่
เป็นรูปธรรม และไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล ในสิ่งที่เป็นนามธรรม พัฒนาการจะเป็นไปตามล าดับขั้น
จะข้ามขั้นไม่ได้ แต่อัตราพัฒนาการอาจมีความแตกต่างกันในสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน ซึ่งเป็นหลักท่ัวไป
ของพัฒนาการทุกๆ ด้านอยู่แล้ว ดังนั้นสรุปพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เป็น 4 ระยะ คือ 

 1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory motor Stage) ระยะแรกเกิด
ถึง 2 ปี เด็กวัยนี้จะพัฒนาทักษะทางกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กจะพัฒนาการเคลื่อนไหวจากปฏิกิริยาสะท้อนไปสู่การเคลื่อนไหวที่
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
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 2. ขั้นก่อนปฏิบัติการความคิด (Pre-Operational stage) อายุตั้งแต่ 2-7 ปี เป็นวัย
ที่เข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ และสามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ขั้นปฏิบัติความคิดทางรูปธรรม (Concrete- Operational stage) อายุตั้งแต่ 7-
11 ปี เด็กจะมีความเข้าใจปัญหาในแง่มุมต่างๆ เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อม แต่ยังไม่สามารถคิดในเชิง
นามธรรมได้ เด็กจะอธิบายหรือแก้ปัญหาโดยอาศัยการกระท าของจริงหรือของที่เป็นวัตถุเท่านั้น 

 4. ขั้นปฏิบัติความคิดทางนามธรรม (The Period of formal Operational) อายุ
ตั้งแต่ 11-15 ปี ขั้นนี้เป็นขั้นที่เด็กจะมองเห็นความชัดเจนทางนามธรรมได้ เด็กเริ่มเข้าใจเหตุผล โดย
จะสามารถอาศัยหลักเกณฑ์ของความสัมพันธ์ต่างๆ มาประกอบกับการใช้เหตุผลได้ สามารถแก้ปัญหา
อย่างมีระเบียบ ตั้งสมมุติฐาน โดยอาศัยจินตนาการหรือการสังเกตของตนได้และเป็นระยะที่โครงสร้าง
ทางสติปัญญาพัฒนาสูงสุด เด็กวัยนี้จะมีความสามารถเชิงอุปมานและอนุมานมากขึ้น 

 1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตามแนวคิดของ บรูเนอร์ 
 บรูเนอร์ แบ่งข้ันพัฒนาการคิดในการเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้นด้วยกันซึ่ง
คล้ายกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ ได้แก่ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550:60)  
 1. ขั้นการกระท า (Enactive stage) เด็กเรียนรู้จากการกระท าและการสัมผัส 

 2. ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ (Iconic stage) เด็กเกิดความคิดจากการ
รับรู้ตามความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการด้วย 

 3. ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด (Symbolic stage) เด็กเริ่มเข้าใจและเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว และพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่พบเห็น 

 1.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตามแนวคิดของ การ์ดเนอร์ 
 ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (มัลลิกา พงศ์ปริตร. 2544: 3-4; อ้างอิงจาก 
Carolyn chapman) ความสามารถพิเศษหลายด้านที่ตรงตามค าก าจัดความของ Gardner แต่
หลังจากใช้เกณฑ์การตัดสินมากมายก็คงเหลือเพียง 7 ด้าน จากนั้น Gardner จึงเติมความสามารถ
พิเศษอีก 2 ด้าน รวมทั้งหมด 9 ด้าน คือ 

 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ (Visual/Spatial Intelligence) 
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ คือ ความสามารถที่จะเข้าใจโลกซึ่งเราเห็นอยู่ได้อย่าง
ถูกต้อง ผู้มีความสามารถด้านนี้จะน าเสนอข้อมูลด้านมิติให้ออกมาเป็นภาพได้และมีพรสวรรค์อันเฉียบ
คมในการดึงภาพจากความคิดฝันมาท าให้ปรากฏ ศิลปินและนักออกแบบจะมีทักษะนี้ เพราะสามารถ
ที่จะตอบสนองต่อภาพและมิติ สามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นชิ้นงานศิลปะ บุคคลในกลุ่มนี้ยัง
ได้แก่ กะลาสี วิศวกร ศัลยแพทย์ ประติมากร นักวาดแผนที่ และสถาปนิกด้วย 
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 ความสามารถด้านวาจา/ภาษา (Verbal/Linguistic Intelligence) ความสามารถ
ด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา บุคคลผู้มีความสามารถด้านนี้จะอ่อนไหวมากกับความหมายของค า 
และมีทักษะความสามารถในการใช้และเล่นกับค า Gardner กล่าวว่าบุคคลเหล่านี้มี “ความสามารถที่
จะท าตามกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ และในบางโอกาสที่ไตร่ตรองดีแล้วก็จะแหกกฎนั้น” 
(Gardner.1983:77) ในระดับโสตประสาท ผู้มีความสามารถด้านภาษาในขั้นสูง จะสามารถสื่อสาร
ด้วยการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงหน้าที่อัน
หลากหลายของภาษา โดยรู้ถึงอ านาจของภาษาในการกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกด้วย เหล่ากวี 
นักเขียน นักข่าว นักพูด ทนายความ พิธีกรและนักการเมืองจะมีความสามารถด้านนี้ 
 ความสามารถด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) 
ความสามารถด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์จะรวมถึงความสามารถทั้งด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
นักคณิตศาสตร์นั้นรักที่จะค้นคว้าและท างานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม สนุกกับการแก้ปัญหาที่ต้องสรรหา
เหตุผลมากมายมาประกอบ ส่วนนักวิทยาศาสตร์จะ “ได้แรงจูงใจจากความต้องการที่จะอธิบายทุกสิ่ง
ให้เป็นรูปธรรม” (Gardner.1983:145) ส าหรับนักวิทยาศาสตร์แล้ว คณิตศาสตร์เป็นเพียงเครื่องมือ 
“ส าหรับสร้างต้นแบบกลไกต่างๆ ตลอดจนทฤษฎีมาอธิบายความเป็นไปในโลก” นักคณิตศาสตร์ 
วิศวกร นักฟิกซิก นักดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และนักวิจัยล้วนเป็นผู้มีทักษะด้าน
ตรรกะ/คณิตศาสตร์ในระดับสูง 

 ความสามารถด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) 
ความสามารถด้านนี้จะขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของบุคคลในการควบคุมการเคลื่อนไหวทางร่างกายและ
ความสามารถในการพลิกแพลงหยิบจับวัตถุต่างๆ ด้วยความแคล่วคล่อง สองสิ่งนี้อาจอยู่แยกกัน แต่
คนส่วนใหญ่จะมีทั้งคู่ นักประดิษฐ์และนักแสดงมักจะมีความสามารถทางด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ในระดับสูง เพราะร่างกายมีบทบาทส าคัญยิ่งต่ออาชีพ บุคคลอื่นๆในกลุ่มนี้ได้แก่ นักเต้นร า นักกีฬา 
และนักเล่นกายกรรม 

 ความสามารถด้านดนตรี/จังหวะ (Musical/Rhythmic Intelligence) Gardner 
กล่าวว่า “ผู้มีแววทางดนตรีนั้นมีต่างๆกัน คือ ตั้งแต่คีตกวีผู้เชี่ยวชาญในการคิดท านองดนตรีใหม่ ไป
จนถึงนักฟังเพลงไร้ประสบการณ์ที่พยายามจะฟังเพลงกล่อมเด็กให้เข้าใจ” (Gardner.1983:104-
105) เราทุกคนล้วนมีความสามารถด้านดนตรีในระดับหนึ่ง ข้อแตกต่างคือบางคนมีทักษะนี้มากกว่า
ผู้อื่น หากไม่ค านึงถึงความสามารถข้ันสูงแล้ว ทุกคนมีความสามารถพอเพียงที่จะสนุกไปกับเสียงดนตรี 
อันประกอบไปด้วยระดับเสียง จังหวะ และลักษณะของเสียงดนตรีที่ผิดแผกกันเพราะมีเสียงคู่แปดมา
ปน บุคคลผู้มีความสามารถด้านดนตรีสูง ได้แก่ นักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี วิทยากร และผู้เข้าใจ
ซึ้งและชื่นชอบในเสียงดนตรี 
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 ความสามารถด้านการรู้จักตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หัวใจของ
ความสามารถประเภทนี้คือการเข้าใจความรู้สึกของตนเอง คนเหล่านี้จะเข้าใจระดับอารมณ์ของ
ตนเองได้โดยสัญชาตญาณ โดยสามารถระบุอารมณ์นั้นได้และใช้เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของ
ตน Gardner กล่าวว่า “ความสามารถชนิดนี้เป็นความสามารถท่ีนอกจากจะแยกแยะความรู้สึกสบาย
ออกจากความรู้สึกเจ็บปวดได้แล้ว ยังสามารถตัดสินใจต่อได้ว่าควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือควรถอนตัวออก
จากสถานการณ์นั้นดี” (Gardner.1983:239) ตัวอย่างบุคคลในกลุ่มนี้ได้แก่ นักเขียน นวนิยายช่างคิด 
ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ทรงภูมิปัญญา นักจิตสิทยา หรือนักบ าบัด บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เข้าใจความรู้สึก
ของตนเองได้อย่างลุ่มลึก 

 ความสามารถด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Interpersonal Intelligence) 
ความสามารถนี้ต่างจากด้านการรู้จักตนเองซึ่งต้องมองลึกเข้าสู่ภายใน ในการรู้จักผู้อ่ืนเราจะต้องมอง
ไปที่บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอก ความสามารถพ้ืนฐานของคนกลุ่มนี้คือความสามารถในการ
เข้าใจผู้อ่ืน มีพรสวรรค์ในการสังเกตและเห็นความแตกต่างในหมู่คน สามารถเข้าใจร่วงรู้ถึง “อารมณ์ 
ความรู้สึก แรงจูงใจและความตั้งใจของคนเหล่านั้น” (Gardner. 1983:239) ตัวอย่างเช่น ในระดับ
ธรรมดาๆ เด็กเล็กจะรู้จักสังเกตและไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ใหญ่รอบข้าง ถ้าเป็นระดับสูง
ซับซ้อนขึ้นมา ผู้ใหญ่ที่มีทักษะนี้ จะสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ว่าที่จริงแล้วต้องการอะไร แม้ผู้นั้นจะ
พยายามปกปิดก็ตาม บุคคลในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้น าทางศาสนาและการเมือง พ่อแม่ ครู นักบ าบัด และ
เจ้าหน้าที่แนะแนว 

 ความสามารถด้านธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) การปรับตัวเพ่ือความอยู่
รอดในสภาพแวดล้อมคือกุญแจส าคัญของความสามารถด้านนี้ เพราะนี่คือการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผู้มี
ความสามารถด้านธรรมชาติจะรู้จักและจ าแนกชนิดของสัตว์และพืช รวมไปถึงการแยกแยะความ
แตกต่าง และจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติได้ดี (Gardner.1995) บุคคลในกลุ่มนี้ได้แก่ นักเดิน
เท้าท่องเที่ยว นักพฤกษาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักสมุทรศาสตร์ สัตวแพทย์ คนสวน และเจ้าหน้าที่
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 
 ความสามารถด้านอัตภวนิยม จิตนิยม (Existential Intelligence) (พญ.จันทร์เพ็ญ 
ชูประภาวรรณ. 2550) ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากับภาพใหญ่ (มหภาค) จนเห็นความ
งดงามของสรรพสิ่งในโลก เชื่อมโยงการด ารงอยู่ของมนุษย์และตนเองกับสิ่งที่ใหญ่กว่า เช่น จักรวาล 
พระเจ้า ความดีงาม สามารถรวบรวมสรุปรายละเอียด แล้วท าให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ใหญ่กว่า เห็น
คุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ เห็นความงดงามของศิลปะ คุณธรรมบารมี และมีแนวโน้มที่จะใส่ใจกับ
การค้นหาความหมายในชีวิต พยายามมองหาความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้สาขาย่อยๆเข้าเป็น
ภาพใหญ่ สนใจและชื่นชมกับวรรณคดี เรื่องเล่า อัตประวัติของคนต่างวัฒนธรรม รู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับครอบครัวและเพ่ือนๆ รวมไปถึงชุมชน และขยายไปถึงชุมชนโลก ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
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ประเด็นทางสังคมและการเมือง ใส่ใจกับสุขภา วะของตน ที่จริงอาจเชื่อมโยงไปถึง “ปัญญาญาณ” ใน
ศาสนาพุทธและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณอ่ืนๆ 

 

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 

 2.1 ความส าคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 2.1.1 ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญเพราะเด็กวัยนี้เป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาการ
ด้านต่างๆ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถ้าเราสามารถ
ส่งเสริมเด็กในวัยนี้ได้ตรงกับความสนใจและความสามารถของเด็กจะท าให้ การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีผู้ให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัยดังนี้ (ประกายรัตน์ ภัทรธิติ. 2539:11-12) 
 1. ประสบการณ์วัยเด็กนับเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ
ของบุคคลที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

 2. สังคมท่ีแวดล้อมตัวเด็กสามารถก าหนดให้เด็กมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้ และ
การก าหนดบุคลิกภาพของเด็กนี้จะเกิดข้ึนได้ง่าย เมื่อเด็กยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก 

 3. เด็กปฐมวัยจะเริ่มเรียนรู้โลกภายนอกมากขึ้นและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม หากได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับความต้องการตามวัย  

 จึงสรุปความส าคัญของเด็กปฐมวัยว่า ช่วงปฐมวัยเป็นชว่งที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นช่วง
ที่พัฒนาการทุกด้านเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การพัฒนา
เด็กในช่วงวัยนี้ จะเป็นการวางพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ อุปนิสัยและความสามารถ ซึ่งจะมีผลต่อไปใน
อนาคตของเด็ก 

 2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ Montessori 
 การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก 
ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูค านึง ถึง
ความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วย การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะค านึงถึงเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จัก
ควบคุมการท างานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมี
ความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ หลักสูตรของมอนเตสซอรี่ส าหรับเด็กวัย 3-6 ปี 
ครอบคลุมการศึกษา 3 ด้านคือ (จีรพันธ์ พูลพันธ์ และค าแก้ว ไกรสรพงษ์. 2543) 
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 ด้านทักษะกลไก (Motor Education) หรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์เพ่ือ
ฝึกการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อม การท างานให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบและการประสาน
สัมพันธ์ให้สมดุล เด็กจะท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของชีวิตประจ าวัน การ
ดูแลตนเอง การจัดการเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน เช่น การตักน้ า การตวงข้าว การขัดโต๊ะไม้ การเย็บปัก
ร้อย การรูดซิป การพับและเก็บผ้าห่ม หรือมารยาทในการรับประทานอาหารเป็นต้น ด้าน 
 ประสาทสัมผัส (Education of the Senses) มีจุดประสงค์เพ่ือฝึกการสังเกต การ
ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเกี่ยวกับมิติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง ของทึบ อุณหภูมิ เด็กจะได้รู้จัก
ทรงกระบอก ลูกบาศก์ ปริซึม แขนงไม้ ชุดรูปทรงเรขาคณิต บัตรประกอบแถบสี กระดานสัมผัส แผ่น
ไม้ แท่งรูปทรงเรขาคณิต กิจกรรมที่จัดให้เด็กปฏิบัติผ่านการเล่น เช่น หอคอยสีชมพู แผ่นไม้สีต่างๆ 
เศษผ้าสีต่างๆ รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ รูปทรงกระบอก ระฆัง กล่อง และขวดบรรจุของมีกลิ่น แท่งไม้สี
แดงและแท่นวางเป็นขั้นบันได ถุงที่ซ่อนสิ่งลึกลับ เป็นต้น  
 ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation For Writing and Arithmetic) หรือ
กลุ่มวิชา การ มีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา เตรียมตัวด้านการอ่านการเขียน
โดยธรรมชาติ การประสมค า คณิตศาสตร์ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การประพันธ์เพลง 
การเคลื่อนไหวมือ เด็กจะเรียนเกี่ยวกับตัวเลข กล่องชุดอักษร ชุดแผนที่ เครื่องมือ โน้ตดนตรี กล่อง
และแท่งสี อักษรกระดาษทราย แผ่นโลหะชุดรูปทรงเรขาคณิต ชุดแต่งกาย เป็นต้น กิจกรรมที่จัด
ส าหรับเด็ก เช่น การคูณ การหารยาว ทศนิยม การแนะน าเลขจ านวนเต็ม 10 ด้วยลูกปัด แบบฝึกหัด
การบวกและการลบ การเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆ เรียนเรื่องส่วนที่เป็นพื้นดิน เช่น ที่ราบ ภูเขา เกาะ 
แหลม ฯลฯ ส่วนที่เป็นพื้นน้ า เช่น น้ าตก ทะเลสาบ อ่าว ช่องแคบ ฯลฯ 

 ลักษณะการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีลักษณะส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง
ของเด็ก เน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด โดยสภาพของโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมให้เสมือนบ้าน มี
ห้องต่างๆ ที่บ้านควรมี เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น มีห้องโถงใหญ่ที่จัดมุมการเรียนรู้ไว้
ตอบสนองความต้องการของเด็ก ได้แก่ มุมฝึกประสาทสัมผัส มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ มุมดนตรี มุม
ศิลปะ มุมที่จะสอนสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และมุมภูมิศาสตร์ เป็นต้น ห้องนี้เปรียบเสมือนห้อง
ท างานของเด็ก จะมุ่งเน้นทางด้านสติปัญญา เด็กๆ จะอยู่ในห้องนี้เพ่ือท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
โดยมีเครื่องมือที่ออกแบบไว้ส าหรับเด็กโดยเฉพาะ ที่จะพัฒนาทางสติปัญญาเด็กมากกว่าการสอน 
เช่น เครื่องเรือน ชุดรับแขกที่เหมาะส าหรับให้เด็กเคลื่อนย้ายได้ ท าความสะอาดสะดวก มีโต๊ะหลาย
แบบทั้งสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลมทั้งเล็กทั้งใหญ่ ส่วนสื่อที่จัดไว้ที่มุมต่างๆในห้องนั้น เป็นสื่อที่มอน
เตสซอรี่ได้พัฒนาขึ้นมา จัดไว้เป็นชุดๆ ด้วย กัน โดยให้แต่ละมุมเป็นเรื่องของการศึกษาแต่ละชุด 
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โดยรอบๆ บ้านมีบริเวณให้เด็กได้เดิน มีสวนให้เด็กได้นั่งพักและท ากิจกรรม เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก หลักการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีดังนี้ 
 1. จัดห้องเรียนให้เสมือนบ้านเพ่ือสร้างความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจให้แก่เด็กท่ีเพ่ิงจาก
บ้านมาโรงเรียนครั้งแรกและเชื่อว่าในสภาพแวดล้อมคล้ายบ้าน เด็กจะพอใจที่จะ เลียนแบบ 
(Imitation) บทบาทต่างๆ ของผู้ที่อยู่แวดล้อมเด็กได้ง่าย เพราะเด็กจะมีประสบการณ์กับบุคคลที่เขา
ใกล้ชิดอยู่แล้ว โดยเฉพาะพ่อแม่ เด็กเห็นพ่อแม่ท างานบ้าน การท าตามแบบเป็นการแสดง
ความสามารถของเด็กที่จะน าไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป 

 2. ให้เสรีภาพกับเด็กที่จะเลือกเล่นด้วยตนเอง เป็นการสร้างความมั่นใจต่อตนเอง 
เด็กจะได้โอกาสแสดงความสามารถของตนเองให้คนอ่ืนรับรู้ได้ ตลอดจนสามารถที่จะฝึกฝน สร้าง 
สรรค์สิ่งต่างๆ และปรับชีวิตตนเองโดยไม่รู้ตัว มอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กมีจิตใจที่ซึมซับสิ่งต่างๆจาก
สิ่งแวดล้อม (Absorbent mind) ได้เหมือนฟองน้ า และเชื่อว่ามนุษย์เราเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง 
ดังเช่น เด็กเรียนรู้ภาษาแม่ได้เองโดยไม่ต้องสอนอย่างเป็นทางการ แตกต่างจากการที่ผู้ใหญ่เรียน
ภาษาต่างประเทศที่ต้องใช้ความพยายามมาก 

 3. จัดสภาพการณ์ต่างๆที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
คอยให้ค า แนะน า ปรึกษา เตรียมการสอนและจัดสิ่งแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย เด็กจะต้องติดตามดู
การสาธิตการใช้อุปกรณ์ของครูแล้วจึงจะตัดสินใจเองว่าจะเลือกท างานหรือฝึกหัดอุปกรณ์ชิ้นใด 
ลักษณะการเรียนรู้เช่นนี้คือ การเรียนด้วยความอิสระที่มีขอบเขต เด็กต้องเรียนรู้ที่ใช้อุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องก่อนที่จะมีสิทธิ์เลือก เป็นการปลูกฝังวินัยและการควบคุมตนเองให้เด็ก 

 4. พัฒนาจิตใจของเด็กไปพร้อมกับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและร่างกาย 
เน้นสุขอนามัยของเด็ก เด็กต้องท าความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เด็กต้องได้ออกก าลังกาย
และมีการเคลื่อนไหว 

 5. การเรียนไปพร้อมกับการเล่นจะช่วยให้เด็กสนใจ เพลิดเพลิน เพราะเป็นวิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก คือ เด็กต้องการการเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เด็กชอบเล่น รื้อ 
แคะ แกะชิ้นส่วนของสิ่งต่างๆ หรือน าไปประกอบใหม่ เด็กชอบเลียนแบบผู้ที่ตนเองพบเห็น เด็กจึง
ชอบสมมุติ พร้อมกันนั้นเด็กมีจินตนาการ จึงชอบท าในสิ่งที่เกินกว่าวัยของตนเองจะท าได้ และเด็กมี
ความอยากรู้อยากเห็น จึงชอบส ารวจ ค้นหาเสมอ 

 6. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสของเด็กทุกด้าน ทั้งการสังเกต การจับต้อง การลูบคล า 
การฟังเสียง การดมกลิ่นและการชิมรส เพื่อการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา 

 7. ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตน
ที่ได้รับจากพันธุกรรมจากพ่อแม่ จากการอบรมเลี้ยงดู และจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ปะทะ
สัมพันธ์ เด็กแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนจึงไม่คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะ
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ท าอะไรได้เหมือนกันหมด แต่พยายามหาทางส่งเสริมให้ทุกคนอย่างเหมาะสม มอนเตสซอรี่ ย้ าว่า เด็ก
ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก จึงควรได้รับการดูแลแตกต่างไปจากผู้ใหญ่โดยค านึงถึงสภาพชีวิตเด็ก 

 8. การรักเด็กและนับถือความสามารถที่เป็นธรรมชาติของเด็ก มอนเตสซอรี่ จัดการ
เรียนการสอนให้เด็กตามความสามารถของแต่ละคน แต่ให้ท างานไปตามล าดับความยาก ง่าย โดยมี
อุปกรณ์ขนาดเหมาะมือเด็ก 

 9. เป้าหมายสูงสุดของการสอนคือ การมุ่งให้เด็กได้เป็นเด็กที่มีคุณค่าทางจิตใจสูง 
ฝึกให้เห็นคุณค่าของความร่วมมือกับส่วนรวม การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน 

 10. จัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่เพราะช่วงเวลาหลัก
ของชีวิตคือช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบเป็นช่วงที่สติปัญญาของคนและพลังจิตพัฒนาสูงสุด วิธีสอน
และเทคนิคการสอนแบบมอนเตสซอรี่เน้นให้เด็กท ากิจกรรมด้วยตนเอง (Self Activity) มีดังนี้ 
 1. การเล่นปนเรียน (Play Way Method) มอนเตสซอรี่ มีความเชื่อว่า การเล่น
มีความส าคัญต่อชีวิตของเด็กเพราะธรรมชาติของเด็กจะผูกพันกับการเล่น จึงให้เสรีภาพในการเล่นกับ
เด็กและจัดโอกาสให้เด็กได้เล่น หากเด็กสนใจเล่น จะเล่นซ้ าๆ กันได้หลายครั้ง เพราะการเล่นจะท าให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

 2. การเล่นเกมจะตอบสนองความต้องการของเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก เด็กจะมีเสรีภาพที่เล่นลักษณะใดก็ได้ กติกาอาจเกิดจากเด็กเป็นผู้ก าหนดเอง เกมอาจเกิดจาก
ความคิดของเด็กท่ีได้จากสื่อคณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดไว้ให้ 
 3. วิธีให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Method) เป็นวิธีการที่แฝงอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของมอนเตสซอรี่ที่จะสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการกระท า
ของตนเองตามล าดับคือ เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ การพยายามให้เด็กใช้ทักษะที่มีอยู่ การส่งเสริม
ให้ค้นหาสิ่งใหม่ การปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ้น และการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นนามธรรม 

 4. การสาธิต (Demonstration) ครูจะใช้วิธีนี้เมื่อเด็กขอร้องและครูสังเกตว่า
เด็กช่วยตนเองไม่ได้แล้ว ครูสาธิตด้วยวิธีที่เงียบ ไม่อธิบายหรืออธิบายน้อยที่สุด สาธิตเป็นขั้นๆ และให้
โอกาสเด็กลงมือกระท าตามที่ครูท าให้ดูและครูคอยสังเกตการท าของเด็กว่าถูกต้องหรือไม่ 
 5. ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) เป็นลักษณะการจัดห้องเรียน
มากกว่าวิธีสอน มอนเตสซอรี่เป็นผู้บุกเบิกการจัดการเรียนที่ให้อิสระเด็กเป็นรายบุคคล สนับสนุนการ
สืบค้นความรู้จากสิ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก 

 6. การเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ (Self Concept) เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของมนุษย์นิยม เพราะมอนเตสซอรี่จัดสิ่งแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอนที่เป็น
ประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กค้นพบความส าเร็จ ส่งเสริมให้เด็กมั่นใจว่าตนเป็นผู้มีความสามารถ  
เสริมแรงทางบวก เป็นต้น 
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3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล 

 3.1 จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จึงก าหนดจุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตาวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
 2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล้วและประสานสัมพันธ์กั 
 3. มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข 

 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการรักการออกก าลังกาย 

 6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

 7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 8. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 3.2 คุณลักษณะตามวัย 

 คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมี
อายุถึงวัยนั้นๆ จึงจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-4 ปี เพื่อน าไป
พิจารณาออกแบบสื่อบูรณาการเรียนรู้ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกต
เด็กแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็ม
ความสามารถและศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุ อาจจะเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
และการพัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ต้องพาเด็ก
ไปพบผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที  
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คุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็กอายุ 3-4 ปี มีดังนี้ 
เด็กอายุ 3 ปี 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

 1. กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 
 2. รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว 

 3. เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ 
 4. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
 5. ใช้กรรไกรมือเดียวได้ 
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

 1. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 

 2. ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและได้ค าชม 

 3. กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดู ใกล้ชิดน้อยลง 

พัฒนาการด้านสังคม 

 1. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง 

 2. ชอบเล่นแบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกัน แต่แตกต่างคนต่างเล่น) 
 3. เล่นสมมติได้ 
 4. รู้จักรอคอย 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 1. ส ารวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้ 
 2. บอกชื่อตนเองได้ 
 3. ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 

 4. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆได้ 
 5. สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ 

 6. ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ 
 7. สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ 

 8. อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว 

เด็กอายุ 4 ปี 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

 1. กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ 
 2. รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง 

 3. เดินขึ้นลงบันได สลับเท้าได้ 
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 4. ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ 
 5. กระฉับกระเฉง ไม่ชอบอยู่เฉยๆ 

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

 1. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
 2. เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานตนเองและผู้อื่น 

 3. ชอบท้าทายผู้ใหญ่ 
 4. ต้องการมีคนฟัง คนสนใจ 

พัฒนาการด้านสังคม 

 1. แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องน้ าได้เอง 

 2. เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้ 
 3. รอคอยตามล าดับ ก่อน-หลงั 

 4. แบ่งของให้คนอ่ืน 

 5. เก็บของเล่นเข้าท่ี 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 1. จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสามสัมผัสทั้งห้าได้ 
 2. บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ 
 3. พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ 

 4. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง 

 5. สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

 6. รู้จักใช้ค าถาม “ท าไม” 

 3.3 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุก
ดาน ทั้งดานร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษยท์ี่ 
สมบูรณ ทัง้นี้สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการ และคุณลักษณะ 
หรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี จะเปน็เรื่องราวที่เกีย่วของกับตัวเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ จะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจ าในส่วนที่เกี่ยวของ 
กับทักษะหรือกระบวนการ จ าเป็นต้องบูรณาการทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ทักษะ
การเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ขณะเดียวกันควรปลูกฝังใหเ้ด็ก เกิดเจตคติที่ดีมีค่านิยมที่พึงประสงค ์เช่น ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อืน่ รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นตน  
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 ผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษา อาจน าสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วย การสอนแบบ 

บูรณาการหรือเลือกใช้วิธีการทีส่อดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
สาระการเรียนรู้ ก าหนดเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ประสบการณ์ส าคัญ 

 ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่ส าคัญ ส าหรับการสร้าง องค์ความรู้ โดย
ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์วับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ไป
พร้อมกันด้วย ประสบการณ์ส าคัญมีดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ คือ การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ีและการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่, 
การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์, การเล่นเครื่องเล่นสนาม และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็ก อันได้แก่ การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส, การเขียนภาพและการเล่นกับสี, การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
ด้วยดินเหนียว ดินน้ ามัน แท่งไม้ เศษวัสดุ, การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน 
 2. การรักษาสุขภาพ ได้แก่ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
 3. การรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใน
กิจวัตรประจ าวัน 
 4. การจัดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ไดแ้ก่ 
 4.1 ดนตรี ได้แก่ การแสงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี, การเล่นเครื่องเล่นดนตรี
ง่ายๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี และการร้องเพลง 
 4.2 สุนทรียภาพ ได้แก่ การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม, การแสดงออก
อย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ข าขัน และเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ 
 4.3 การเล่น  ได้แก่ การเล่นอิสระ, การเล่นรายบุคคล, การเล่นเป็นกลุ่ม, 
การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 4.4 คุณธรรม จริยธรรม ได้แก ่การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
 5. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ 
 5.1 การเรียนรู้ทางสังคม ได้แก่ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง, 
การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน, การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ, การมีโอกาสได้รับรู้
ความรู้สึก ความสนใจ ความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน, การแก้ปัญหาในการเล่น, การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความ
เป็นไทย 

 6. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ 



  19 

 6.1 การคิด ได้แก่ การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น, 

การเลียนแบบการกระท าและเสียงต่างๆ, การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของ
หรือสถานที่จริง, การรับรู้ และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และผลงาน, การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ ต่างๆ 

 6.2 การใช้ภาษา ได้แก่ การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด, การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง, การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ, การฟังเรื่องราวนิทาน ค าคล้องจอง ค ากลอน, การเขียนในหลายรูปแบบ
ผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่
น่าสนใจ 

 6.3 การสังเกต ได้แก่ การส ารวจและอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่ง
ต่างๆ, การจับคู่ การจ าแนก และการจัดกลุ่ม, การเปรียบเทียบ เช่น ยาว/สั้น ขรุขระ/เรียบ, การ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ, การคาดคะเนสิ่งต่างๆ, การตั้งสมมติฐาน, การทดลองสิ่งต่างๆ, การสืบค้นข้อมูล, 

การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 6.4 จ านวน ได้แก่ การเปรียบเทียบจ านวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน, การนับ
สิ่งต่างๆ, การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง, การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 

 6.5 มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่ / ระยะ) ได้แก่ การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การ
บรรจุและการเทออก, การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างๆกัน, การอธิบายในเรื่อง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน, การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ, 

การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยการวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

 6.6 เวลา ได้แก่ การเริ่มต้นและการหยุดการกระท าโดยสัญญาณ, การ
เปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เป็นต้น การเรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆ, 

การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดู 
 ส่วนที่ 2 สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญท่ีระบุไว้ข้างต้น 
ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก สาระที่เด็ก
อายุ 3-5 ปี ควรเรียนรู้ดังนี้ 
 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ 
วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาการท่ีถูกสุขลักษณะ เรียนรู้ที่จะเล่นและ
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ท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองคนเดียว หรือกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ
แสดงมารยาทที่ดี 
 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาส
ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 

 3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต วิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ 

 4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรรู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก ผิวสัมผัสของสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

 3.4 การจัดประสบการณ์ 

 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดนมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 1. หลักการจัดประสบการณ์ 

 1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
 1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 

 1.4 การจัดประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดประสบการณ์ 

 1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

 2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะสมกับอายุ 
วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือ เด็กได้
ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และ
คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

 2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ
เรียนรู้ 
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 2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า และ
น าเสนอความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

 2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 

 2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 

 2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดข้ึน
ในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
 2.9 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 2.10 จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 3. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี สามารถน ามาจัดกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบ เป็น
การช่วยให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร การจัดกิจกรรม
ประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
 3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

  3.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแต่ละวัน 

  3.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาท ี

  3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่น
กลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 
  3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง 
กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
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กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่
ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

 3.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวัน 
ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยให้
เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ ดนตรี 
  3.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สัมผัส เล่นเกมต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อน ซ้อม ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สี
เทียน กรรไกร  ดินเหนียว ฯลฯ 

  3.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็ก
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับ
ถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอ้ืออ านวย 

  3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรัก
การท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาด
ร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เม่ือเล่น
หรือท างานเสร็จ ฯลฯ 

  3.2.5 การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต 
จ าแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทอลอง 
ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยอย่าง
หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือ
รายบุคคล 

  3.2.6 การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทาง
ภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และ
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บุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

  3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว โดย
ใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ า เล่นทราย 
เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่างๆ ฯลฯ 

 

4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 
 4.1 ความส าคัญของการบูรณาการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด และมาตรา 23 กล่าวไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดับ จากข้อความในมาตราทั้ง 2 มาตรานี้จะเห็นได้ว่าการจัด
การศึกษาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่มเน้นการฝึกทักษะ 
การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา เน้น
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งหมายถึง การหลอมรวม ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน 

 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เป็นวิธีการเรียนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง และไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังขาดการเชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย ที่จะให้ผู้เรียนใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม
กับบริบทและสภาพแวดล้อมในสังคม และครูผู้สอนมักให้ความส าคัญกับศาสตร์พัฒนาสมองซีกซ้าย
มากเกินไป โดยละเลยการพัฒนาสมองซีกขวา (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน,์ 2546:13) 
 อีกประการหนึ่ง คือ การที่ผู้เรียนจะเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง เกิดความหมายและ
น าไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อความรู้และความคิดย่อยๆ ประสานสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน จนสามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งอ่ืนรอบตัว ซึ่งมีผลให้เกิดการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา
จัดระบบระเบียบใหม่ ให้เหมาะสมกับตนเป็นองค์ความรู้ของตนเอง และในการสอนต้องให้ผู้เรียนเกิด
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กระบวนการเชื่อมโยงความคิดเนื้อหา ด้วยการใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทั้งด้าน
เนื้อหาสาระและวิธีการ 

 4.2 ความหมายของการบูรณาการ 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของการบูรณาการไว้ดังนี้ คือ 

 กรมวิชาการ (2544:23) การบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยมีการ
เชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน การสร้างคุณธรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
ให้น าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 บันลือ พฤกษะวัน (2524:35,อ้างถึงใน สมศรี บัวอาจ, 2551:27) ให้ความหมายของค า
ว่า บูรณาการไว้ดังนี้ บูรณาการ หมายถึง สมบูรณ์หรือเพียบพร้อมทุกด้าน เช่น ร่างกายแข็งแรง 
อารมณ์ดี ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ หรืออาจกล่าวง่ายๆ ว่า คือ พัฒนาทั้งสี่ด้าน (กาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) 
 ไทเลอร์ (Tyler,2001 อ้างถึงใน สมศรี บัวอาจ, 2551:27) กล่าวถึง การบูรณาการว่า 
เป็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์ประสบการณ์ในหลักสูตรตามแนวนอนกับวิชาอ่ืนในชั้นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็น
ทั้งวิธีการสอนและวิธีการจัดโปรแกรมการสอน เนื้อหาวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและทักษะ สามารถ
เชื่อมโยงให้เป็นสิ่งเดียวกันได้ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทหัวข้อ กิจกรรม โครงการ หรือหัวเรื่อง และ
เป็นหลักสูตรที่ช่วยขจัดความไม่สัมพันธ์และความไม่ต่อเนื่องของเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่เรียนไปให้หมดไป 
โดยหลักสูตรบูรณาการจะน าความคิดรวบยอด หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักเรียนมาใช้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้ทักษะต่างๆ อย่างเหมาะสม และนักเรียนยังสามารถเลือกหรือพัฒนา
โครงงานและวิธีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเรียนได้อย่างอิสระด้วยตนเอง 

 กรมอาชีวศึกษา (2541 อ้างถึงใน ดร.ประพนธ์ จุนทวิเทศ สสอ. 2546:3) ได้ให้
ความหมาย ของการสอนแบบบูรณาการไว้ว่า วิธีการสอนโดยน าสิ่งหรือเรื่องที่เก่ียวข้องมาผสมผสาน
กัน เพื่อให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง โดนทั่วไปจะ
เน้นการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนโดยใช้หลายๆ วิธีการผสมผสานกัน และการบูรณาการเนื้อหา
สาระวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน 

 4.3 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตร 

 การบูรณาการหลักสูตรสามารถท าได้หลายรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป และ
เหมาะสมกับระดับชั้นต่างๆ กันไป (Fogarty , อ้างอิงใน ผศ.ดร. สิริพัชร์ เจษฎาวโิรจน์) ได้เสนอ
รูปแบบการบูรณาการหลักสูตร ที่น่าสนใจไว้ 10 แบบ ดังนี้ คือ 

 1. Cellular หรือ Fragmented เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในวิชา
เดียวกันโดยสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในลักษณะของการเรียงล าดับหัวข้อตามความเหมาะสม เช่น เรียงจาก
เรื่องท่ีง่ายไปหายาก เรื่องที่มีความซับซ้อนน้อยไปหาเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือ เรียงจากเรื่องที่เป็น
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พ้ืนฐานไปหาเรื่องที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันและกว้างขวางขึ้น ในการสอนจะสอนตามหัวข้อที่ก าหนด เมื่อ
จบหัวข้อหนึ่งก็ขึ้นหัวข้อใหม่ต่อไป 

 2. Connected เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในเนื้อหาของแต่ละวิชา
เช่นเดียวกัน แต่ในการสอนมีการเชื่อมโยงหัวข้อ หรือ ความคิดรวบยอดถึงกัน เชื่อมโยงความคิดต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กัน ท าให้เห็นความต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาที่เรียน ในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ
ร่างกายของฉัน และอาหารที่มีประโยชน์ในการสอน 2 หัวข้อนี้ สามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่าร่างกาย
ต้องการอาหารเพราะอะไร และอาหารมีความจ าเป็นต่อคนอย่างไร เป็นต้น                              
 3. Nested เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระในวิชาเดียวกันอีกรูปแบบหนึ่ง แต่
เพ่ิมความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากขึ้น คือ การบูรณาการทักษะหลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันในการรวม
เป็นเป้าหมายหลักของหัวข้อ เช่น หัวข้ออาหารที่มีประโยชน์ครูน าทักษะต่างๆ มาบูรณาการสอน
หัวข้อนี้ได้หลายทักษะ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคาดเดา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
คิด ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดข้อมูล โดยตั้งประเด็นปัญหา หรือ ค าถามข้ึนแล้วให้นักเรียนน า
ทักษะเหล่านี้ไปฝึกคิด อภิปรายและหาค าตอบ    
 4. Sequenced รูปแบบนี้เริ่มเป็นการบูรณาการ ระหว่าง 2 วิชา รูปแบบนี้สามารถท า
ได้ง่าย โดยการน าหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้สอนอยู่มาพิจารณาความคิดรวบยอด ทักษะหรือเจตคติของ
หน่วยใดคล้ายกันบ้าง ให้น ามาเชื่อมโยงบูรณาการกัน ซึ่งทั้ง 2 วิชา ยังสอนแยกกันอยู่ แต่สอนเวลา
เดียวกัน ดังนั้น ต้องมีการจัดล าดับการสอน หัวข้อเรื่องหรือหน่วยการเรียนต่างๆใหม่ เพื่อจะได้สอน
ในเวลาเดียวกันได้ อาจมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจนขึ้นแล้ววางแผนว่าจะสอนใน
ช่วงเวลาใด เพื่อน าสิ่งที่น ามาบูรณาการกันนั้นจะได้ประสานกันอย่างกลมกลืน   
 5. Shared เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชา โดยเนื้อหาสาระที่สอนนั้นมีสาระความรู้ 
หรือความคิดรวบยอดท่ีคาบเกี่ยวกันอยู่ส่วนหนึ่ง ในการบูรณาการรูปแบบนี้ ต้องมีการวางแผนร่วมกัน 
สอนร่วมกันในส่วนที่คาบเกี่ยวกัน โดยอาจจัดเป็นหัวข้อร่วมกัน หรือท าโครงการร่วมกัน และอีกส่วน
หนึ่งที่ไม่ได้คาบเกี่ยวกันนั้นครูก็สอนแยกกันไปตามปกติ   
 6. Webbed เป็นรูปแบบการบูรณาการระหว่างวิชาหลายวิชา มีลักษณะเป็นการก าหนด
หัวข้อเรื่อง (theme) ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงไปสู่วิชาต่างๆ ว่ามีประเด็นหรือเนื้อหาสาระใดที่เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กัน คล้ายคลึงกัน หรือต่อเนื่องกัน ที่จะสามารถน ามาจัดรวมเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกัน 
เพ่ือที่จะได้สอนรวมกันไปอย่างกลมกลืนได้ ในการบูรณาการรูปแบบนี้จะบูรณาการก่ีวิชาก็ได้ ขึ้นอยู่
กับประเด็นเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หรือทักษะ ส่วนเนื้อหาสาระใดของวิชาใดไม่สามารถน ามา
บูรณาการกนัได้ ก็ให้สอนตามปกติ      
 7. Threaded เป็นรูปแบบการบูรณาการที่ใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งที่ต้องการฝึกเป็นหลัก 
เช่น ทักษะการคาดเดา ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ แล้วก าหนดเนื้อหาตลอดจนจัดการ
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เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้สัมพันธ์กับทักษะที่ก าหนด ซึ่งจะเป็นกี่วิชาก็ได้ 
 8. Integrated เป็นการจัดหลักสูตรบูรณาการแบบสหวิทยา ที่น าเอาความรู้ ความคิด
รวบยอด หรือักษะที่เหลื่อมล้ ากันอยู่ของวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย ศิลปศึกษา มาวางแผนจัดสอนร่วมกันเป็นทีม การบูรณาการแบบนี้เป็นการช่วยสร้างความ
เข้าใจ และความซาบซึ้งระหว่างวิชาต่างๆ ให้กับผู้เรียน    
 9. Immersed เป็นรูปแบบบูรณาการที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในวิชาต่างๆ และมี
ความสนใจในเนื้อหาด้านใดด้านหนึ่ง แล้วนักเรียนใช้ความรู้เนื้อหานั้น ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเปรียบ
เหมือนการใช้แว่นขยายประสบการณ์ของตนเองสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง โดยในการหา
ประสบการณ์นั้น นักเรียนอาจจะต้องบูรณาการข้อมูลที่เรียนรู้ทั้งหมดมาใช้  
 10. Networked เป็นรูปแบบบูรณาการที่กลั่นกรองความรู้ที่มิใช่จากการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากครู ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการใช้
เครือข่ายการเรียนรู้ เรียนรู้ทั้งภายในสาขาวิชาและนอกสาขาวิชา แล้วเชื่อมโยงความรู้เข้ารวมด้วยกัน
ทั้งหมดเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดขยายออกไปเป็นแนวทางใหม่  
 ลักษณะและรูปแบบของการบูรณาการหลักสูตรดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีวิธีการบูรณาการ
เนื้อหา วิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้หลายวิธี มีทั้งแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการจากความคิดของผู้เรียนเอง การเลือกใช้
รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจะต้องรู้เนื้อหาสาระของหลักสูตรแล้พิจารณาเลือกรูปแบบใช้
ให้เหมาะสม         
 4.4 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 

 (ดร.สมจิต จันทร์ฉาย 2557:156 อ้างอิงจาก; Heinich, Molenda, Russell & 
Smaldino; 1996:5) ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้เป็นสื่อกลางหรือ
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน    
 นิวบีและคณะ (Newby et al; 1999:91) ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งผ่านความรู้จากครูไปยังผู้เรียน โดยเครื่องมือต้องมีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น 
 กรมวิชาการ (2545:6) ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ เครื่องมือของการ
เรียนรู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน 
อีกท้ังช่วยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด การ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีอิทธิพลสูง
ต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
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 นิยามของสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น 

 4.5 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอน สามารถแบ่งเป็นประเภทค่างๆได้ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545:7-9 
อ้างถึงใน ดร.สมจิต จันทร์ฉาย 2557)  
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้หนังสือที่เป็นตัวเขียน
หรือตัวพิมพ์เป็นสื่อเพ่ือแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายประเภท เช่น เอกสาร หนังสือ ต ารา 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
สื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีประโยชน์คือ สะดวกในการพกพา สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบเรียน ต ารา เป็นสื่อที่เป็น
รากฐานส าคัญของการเรียนรู้ เพราะมีกระบวนการในการผลิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ส าคัญ ในปัจจุบันได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้แทนสื่อสิ่งพิมพ์มาก
ขึ้น เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แต่การใช้ประโยชน์ยังต่างกัน 

 2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ควบคู่กับเครื่องมือ
โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วีดีทัศน์) 
สไลด์แถบบันทึกเสียง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยียังหมายรวมถึงกระบวนการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีที่ส าคัญและ
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน คือ สื่อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความต้องการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วและค่อนข่างมีประสิทธิภาพ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนการสอนต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถหา
ความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน 

 3. สื่ออ่ืนๆ นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีแล้ว ยังมีสื่ออ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการเรียน
การสอน ซึ่งมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
 สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือสภาพที่อยู่
รอบตัวผู้เรียน เช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ ปรากฏการณแ์ผ่นดินไหว สภาพดินฟ้าอากาศ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยาการหรือแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
เป็นต้น (กรมวิชาการ, 2545:8) จะเห็นว่าสื่อกลุ่มนี้ได้รวมเอาสิ่งที่เรียกว่าแหล่งเรียนรู้และบุคคลที่เป็น
ภูมิปัญญาไว้ด้วยกัน การน าสื่อธรรมชาติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ท าให้เกิดการจดจ าได้เป็นอย่างดี เช่น เมื่อครูสอนเรื่องธรรมชาติ ครูอาจน าตัวอย่าง
ใบไม้ ดอกไม้ ก้อนหินมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจับต้องได้
จึงช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อเนื้อหาของเรื่องที่สอนได้อย่างชักเจน 

 สื่อกิจกรรมหรือกระบวนการ หมายถึง สื่อที่อยู่ในรูปแบบของการน าเสนอ ซึ่งต้องอาศัย
กิจกรรมหรือกระบวนการเป็นตัวกลางในการน าเสนอความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจึงเรียกสื่อ
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ประเภทนี้ว่า สื่อประเภทวิธีการ (method) (Newby et al; 1999:91) เช่น การบรรยาย การ
อภิปราย การสาธิต กิจกรรมการแก้ปัญหา การเล่นเกม การฝึกฝน การน าเสนองาน และการเรียน
เสริมนอกเวลา ครูสามารถใช้สื่อกิจกรรมแต่ละประเภทมาใช้ร่วมกันได้ในหนึ่งคาบเรียน ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาของบทเรียน และขนาดของกลุ่มผู้เรียน เช่นกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก และผู้เรียน
กล้าโต้ตอบกับครู การใช้สื่อกิจกรรมแบบร่วมมือและแก้ไขปัญหานั้นค่อนข้างเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
ในลักษณะนี้ ส าหรับกิจกรรมประเภทที่ครูเป็นผู้น าเสนอความรู้ และสาธิตความรู้ต่างๆ เหมาะกับกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 สื่อวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง สื่อรูปธรรมที่ผู้เรียนสามารถจับต้องได้และ
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน สื่อเหล่านั้นเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่และให้
ประสบการณ์เรียนรู้ต่อผู้เรียน (Newby et al;1999:100) ตัวอย่างของสื่อวัสดุ เช่น หุ่นจ าลอง 
แผนภูมิ สถิติ กราฟ เป็นต้น สื่อเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ เครื่องครัว อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 

 4.6 กระบวนการออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน มีกระบวนการในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  
 1. สื่อการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เพราะสื่อแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะส าหรับจุดประสงค์การเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือซ่อมเสริม หรือส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคล การใช้สื่อสิ่งพิมพ์
เหมาะส าหรับการศึกษาค้นคว้า การใช้สื่อของจริงในธรรมชาติ เหมาะส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็น
สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เป็นต้น ผู้สอนจึงต้องรู้จักคุณสมบัติของสื่อและเลือกให้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่สอน 

 2. สื่อการเรียนการสอนต้องเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านพัฒนาการของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมในแต่ละช่วงวัย ซึ่ง
เกี่ยวข้องอย่างมากกับความสามารถในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในด้านของวิธีการ
เรียนรู้ เช่น ผู้เรียนบางคนชอบการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ บางคนชอบการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่า
และอธิบาย บางคนชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น ผู้สอนจึงควรศึกษาความแตกต่างของผู้เรียน
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่
ละช่วงวัย และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3. สื่อการเรียนการสอนต้องเหมาะสมกับวิธีการสอนหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ใช้ เนื่องจากวิธีการสอนและรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะเพ่ือตอบสนอง
จุดประสงค์การเรียนรู้เฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องอาศัยสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธี
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สอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เช่น การใช้อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน
การสอน ด้วยวิธีการสอนแบบทดลอง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส าหรับฝึกฝน การ
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้โทรทัศน์และวิทยุเป็นอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา เหมาะส าหรับการเรียน
ด้วยตนเอง เป็นต้น 

 4. สื่อการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับสภาพของการน าไปใช้และค่าใช้จ่าย 
มีสื่อหลายชนิดที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกันได้ ผู้สอน
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของการนไปใช้และค่าใช้จ่าย ตัวอย่าง เช่น การน าผู้เรียนไป
เรียนรู้สถานที่จริงเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีข้อจ ากัดด้าน
ค่าใช้จ่ายและด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ก็ควรพิจารณาน าสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ให้ผล
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น เลือกใช้สื่อ ภาพยนตร ์หรือการน าเสนอด้วยแผ่นภาพเลื่อน 
(power point) แทนการเดินทางไปยังสถานที่จริง เป็นต้น  
 5. สื่อการเรียนการสอนต้องมีความสะดวกใช้และสอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้ใช้ สื่อการเรียนรู้บางชนิดเป็นสื่อสมัยใหม่ที่ผู้ใช้อาจไม่มีความช านาญในการใช้ดีพอ เช่น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้จะต้องศึกษาและใช้สื่อนั้นๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือ ขอความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ สื่อบางชนิด เช่น สื่อที่เป็นภาพยนตร ์มีความยุ่งยากในการจัดหา และต้องอาศัยทักษะ
และเทคนิคการใช้ อาจจ าเป็นต้องเลือกใช้สื่อชนิดอ่ืนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกันแทนได้ 
นอกจากนี้ สื่อบางชนิดต้องใช้เวลามากในการเตรียมและจัดท า ซึ่งอาจท าให้ผลไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสีย
ไป เช่น การน าเสนอบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ แทนการสร้างบทเรียน CAI 
ซึ่งมีกระบวนการสร้างยุ่งยากมากกว่า อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าสื่อนั้น แม้มีวิธีการจัดท า
ที่ยุ่งยาก แต่ให้ผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงก็สมควรจัดท าและเผยแพร่ให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า 

 สื่อการเรียนการสอนต้องท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอน
ที่น ามาใช้นั้นควรท าหน้าที่ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มเวลาและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน สื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสื่อที่มีลักษณะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สามารถสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาสาระให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้โดยไม่เสียเวลามาก 

 จากหลักการเลือกสื่อที่กล่าวมานี้จะเห็นว่า การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ชัดเจนจะช่วยให้ครูสามารถคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ในการเลือกสื่อควร
ค านึงถึงความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ค านึงถึงค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการใช้งานและ
ความคุ้มค่าในการท าหน้าที่ของสื่อ 
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 4.7 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน  
 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนต้องค านึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน ครูจึงตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ที่ครูต้องตอบให้ได้เพ่ือการออกแบบสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

 1. สื่อการเรียนการสอนที่เลือกมานั้นสามารถใช้ได้จริงในห้องเรียนหรือไม่ 
 2. การใช้สื่อต่างๆ สอดคล้องกับโครงสร้างเนื้อหาที่วางแผนไว้หรือไม่ 
 3. สื่อการเรียนการสอนที่จะใช้มีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ ยังมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหรือพัฒนาบางส่วนให้สมบูรณ์มากขึ้นหรือไม่ 
 4. สื่อการเรียนการสอนนี้จะให้ประสบการณ์การเรียนที่ดีต่อผู้เรียนอย่างเต็มที่หรือไม่ 
 หากหาค าตอบของค าถามทั้งสี่ข้อนี้เป็นไปในทางบวกก็แสดงว่าสื่อการเรียนการสอนที่ครู
จะใช้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและสามารถเสริมสร้างความรู้ที่ครบครันให้แก่ผู้เรียน 

 4.8 การประเมินสื่อการเรียนการสอน 

 ภายหลังการน าสื่อไปใช้ ควรมีการประเมินว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้นั้นตอบสนอง
จุดมุ่งหมายในการใช้สื่อครบถ้วนหรือไม่ โดยค าถามต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ (Chinien & 
Hlynka,1993) 
 1. สื่อการเรียนการสอนตอบสนองจุดมุ่งหมายการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูหรือไม่ 
 2. สื่อที่ใช้มีคุณภาพที่ดีหรือไม่ 
 3. สื่อที่ใช้ช่วยให้ผู้เรียนเรียนเข้าใจในเนื้อหาและมีผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังหรือไม่ 
 ค าถามข้างต้นสามารถน าไปใช้ในการประเมินสื่อโดยทั่วไป ส าหรับการประเมินสื่อการ
เรียนการสอนที่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ มีข้ันตอนและกะบวนการประเมินสื่อการเรียนการสอน แบ่ง
ได้เป็น 2 ระยะ คือ การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และการประเมินผลสรุป 
(Summative evaluation) 
 การประเมินความก้าวหน้า เป็นการประเมินในระหว่างการน าสื่อการเรียนการสอนที่
ออกแบบไปทดงอใช้ จุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินเนื้อการเรียนการสอนว่าเหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ คุณภาพทางเทคนิคของสื่อ และความสามารถทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนเมื่อใช้สื่ออย่างไร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจะเป็นผู้ประเมินความสอดคล้องของบทเรียน
กับประเภทของสื่อที่ใช้ และคุณภาพทางเทคนิคของสื่อ ส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้ประเมินตัวสื่อว่ามี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ การประเมินโดยผู้เรียนสามารถท าได้จาก
การสอบถามนักเรียนรายบุคคล หรือประเมินแบบกลุ่มย่อย ครูสามารถประเมินจากการตอบสนอง
ของนักเรียนต่อสื่อการเรียนการสอนที่ใช้และผลการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีมีการน าสื่อการเรียน
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การสอนเข้ามาใช้ผลการประเมินนี้น าไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อ
การน าไปใช้มากขึ้น 

 การประเมินผลสรุป เป็นการประเมินภายหลัง หลังการน าสื่อการเรียนการสอนที่
ออกแบบและพัฒนาแล้วไปใช้กับผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการประเมินสรุป เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพและความน่าสนใจของสื่อ ผู้เชี่ยวชาญและครูจะเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพของสื่อเพ่ือ
หาข้อบกพร่องของสื่อการเรียนการสอน เพื่อน าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ส่วน
นักเรียนจะเป็นผู้ประเมินว่าสื่อดึงดูดความสนใจมากน้อยเพียงใด 

 กระบวนการในการออกแบบการเรียนการสอน ทั้ง 3 ขั้น คือ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่น าไปใช้ได้กับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนมที่สร้างใหม่ 
ส าหรับครูในโรงเรียนอาจน ากระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้ให้เมาะสมกับการคัดเลือกสื่อที่มีอยู่แล้วมา
ใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน 

 4.9 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ได้แก่ การ
วัดผล (measurement) และการประเมินผล (assessment) ทั้งการวัดและประเมินผลมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในทางการศึกษามักใช้ค าว่า “การวัดและประเมินผล” ใน
การออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้นั้น การวัด
และประเมินผลในที่นี้จึง หมายถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ เมื่อสิ้นสุดกะบวนการเรียนรู้ เพื่อตัดสิ้นคุณค่า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึง
มาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวน าไปใช้ใน
การก าหนดระดับคะแนนให้ผู้เรียนรวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
(ราชบัณฑิตยสถาน,2555:37)  
 จุดมุ่งหมายของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2. ท าให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าสารสนเทศไปใช้
วางแผนแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

 3. ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมและวิธีการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการเรียนการ
สอน 

 4. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 5. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้สอน 

 6. สื่อสารให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 4.10 การวัดผลการเรียนรู้ 
 การวัดผล หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน (product) ที่
เกิดจากการเรียนรู้และปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยอาศัยเครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 
เช่น แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ ชิ้นงานของผู้เรียน แบบรายงานตนเอง เป็นต้น การวัดผลการเรียนรู้
ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. คุณลักษณะส าคัญของเครื่องมือ เครื่องมือการวัดผลที่ดีควรมีลักษณะ 3 ประการ 
ความตรง (validity) ความเชื่อมั่น (reliability) และการน าไปใช้ (practicality) 
 1.1 ความตรง (validity) เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัดในสิ่งที่
ต้องการวัดได้ถูกต้อง แม่นย า ไม่ผิดพลาด ความตรงมีหลายประเภท ได้แก่ 
  1. ความตรงตามจุดประสงค์ของการวัด (objective-validity) หมายถึง 
คุณภาพของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัดและครอบคลุมจุดประสงค์ของ
การวัดที่ระบุไว้ 
  2. ความตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง คุณภาพของ
เครื่องมือที่สามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมขอบเขตของสิ่งที่ต้องการวัด 

  3. ความตรงตามเกณฑ์ (criterion validity) หมายถึง คุณภาพของ
เครื่องมือในการท านายความสามารถของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติในระดับท่ี
เกณฑ์ก าหนดไว้เพียงใด เครื่องมือวัดผลบางชนิดต้องการความตรงตามเกณฑ์ เช่น แบบวัดความถนัด
ของผู้เรียนซึ่งในการวัดความสามารถในการเรียนรู้สาระในวิชาชีพเฉพาะทางที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย 
จ าเป็นต้องมีความตรงตามเกณฑ์เพ่ือใช้ท านายความส าเร็จหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
มหาวิทยาลัยได้จริงหรือไม่ 
  4. ความตรงตามสภาวะสันนิษฐาน (contruct validity) หมายถึง 
ความสามารถของเครื่องมือที่สามารถวัดคุณลักษณะของพฤติกรรมที่ได้อธิบายไว้หรือเป็นไปตาม
สมมติฐานหรือภาวะสันนิษฐานที่ก าหนดไว้ ภาวะสันนิษฐาน หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่สันนิษฐาน
จากพฤติกรรมของมนุษย์ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2552:134) เช่น แบบวัดความสามารถในการ
อ่าน สามารถวัดได้ครอบคลุมตัวบ่งชี้หรือลักษณะเฉพาะที่แสดงพฤติกรรมหรือความสามารถในการ
อ่านได้อย่างครอบคลุมเพียงใด 

  เครื่องมือวัดที่มีคุณลักษณะด้านความตรงจะท าให้สามารถวัดข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนได้อย่างมั่นใจ 

 1.2 ความเชื่อมั่น (reliability) เป็นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดในสิ่ง
เดียวกันได้ผลอย่างเดียวกัน หรือความคงเส้นคงวาของผลที่ได้จากการวัด ไม่ว่าจะท าการวัดเมื่อใดก็



  33 

ตาม ความเที่ยงของเครื่องมือจะท าให้ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถน าไปใช้ประมาณความสามารถท่ี
แท้จริงของผู้เรียนได้ 
 1.3 การน าไปใช้ (practicality) เป็นคุณภาพของเครื่องมือที่พิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ตลอดจนความสะดวกในการใช้ การพัฒนาเครื่องมือวัดผลให้มีคุณภาพนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและเวลามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรู้จักตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือที่มีความ
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดให้สอดคล้องกับทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่จ ากัดย่อมจะเหมาะสมมากกว่า 
ดังนั้นประเด็นการน าไปใช้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักออกแบบการเรียนการสอนควรค านึง 

 ข้อมูลที่ได้จากการวัด สามารถแบ่งตามลักษณะของข้อมูล ออกเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ข้อมูลเชิงปริมาณมักจะก าหนดเป็นจ านวนและตัวเลข เช่น มาลีท า
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ได้ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ณัฐ วิ่งได้ระยะทาง 100 เมตร 
ในเวลา 15 วินาที ข้อมูลเชิงลักษณะมักจะก าหนดในรูปของข้อมูลเชิงบรรยายสภาพ เช่น มาลีแบ่งปัน
ของเล่นและเครื่องเขียนให้กับเพ่ือนในห้องเรียน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวัดดังกล่าวยังไม่มี
ความหมายในเชิงการประเมินผล 

 2. ชนิดของเครื่องมือ เครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนมีหลากหลาย
ประเภท ทั้งนี้นักออกแบบการเรียนการสอนควรพิจารณาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และสิ่งที่
ต้องการวัด ดังนี้ (Print,1993:202-210) 
 2.1 ตัวอย่างชิ้นงาน (work samples) ตัวอย่างชิ้นงานเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการ
ท างานของผู้เรียนในสภาพการเรียนการสอนปกติ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพราะเป็นหลักฐาน รอ่งรอย
ที่บ่งชี้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง ผู้สอนสามารถใช้ชิ้นงานของผู้เรียนวัดทั้งด้าน
ผลผลิต (product) และการปฏิบัติงาน (performance) ตัวอย่างที่เป็นผลผลิต ได้แก่ ผลงานการ
เขียนต่างๆ รายงานการท าโครงงาน การสร้างแบบจ าลอง ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และงานสร้างสรรค์
ในงานศิลปะต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างที่เป็นการปฏิบัติงาน ได้แก่ การแสดง การทดลอง การแข่งขัน 
การเล่นเกม การสื่อสาร เป็นต้น จุดเด่นของการใช้ชิ้นงานเหล่านี้ในการประเมินผล คือ สะท้อนสภาพ
ความเป็นจริงให้ใกล้เคียงกับสภาพปกติ ผู้เรียนไม่รู้สึกเครียดและกดดัน ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่สามารถ
วัดความสามารถที่แท้จริง หรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีใกล้เคียงความจริงได้ดีกว่า เราสามารถใช้
ข้อมูลจากชิ้นงานในวิชาต่างๆ เช่น ผลงานการแต่งกลอน การเขียนจดหมาย การเรียงความ การแต่ง
เรื่องสั้น ในวิชาภาษาไทย ผลงานการประดิษฐ์ การปั้น การวาด การเล่นดนตรี การแสดงละคร การ
ฟ้อนร า ในวิชาทัศนศิลป์ ผลงานจากโครงงานต่างๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เป็นต้น 

 2.2 แบบทดสอบปากเปล่า (oral test) เป็นเครื่องมือที่มักใช้ร่วมกับการใช้
แบบทดสอบที่ใช้การเขียน เช่น การทดสอบปากเปล่าภายหลังการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่าจะ
เป็นหนทางที่ผู้เรียนสามารถชี้แจงให้ความกระจ่างชัดในสิ่งที่ตนเองเขียนไว้ในแบบทดสอบได้ดีข้ึน 
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ผู้สอนสามารถเลือกใช้การทดสอบปากเปล่าแทนการสอบข้อเขียนหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้
เลือกใช้วิธีการนี้ ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่มีทักษะการเขียน แต่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เช่น การ
ทดสอบในเด็กระดับอนุบาล เพ่ือให้ได้คะแนนที่วัดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงไม่ใช่ทักษะการเขียน
ของผู้เรียน การใช้แบบทดสอบปากเปล่าต้องสอบเป็นรายบุคคลจึงใช้เวลามากและอาจมีข้อโต้แย้งใน
ด้านความเชื่อมั่นของการวัด จึงควรก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้คะแนน 

 2.3 แบบสังเกตอย่างมีระบบ (systematic-observation) โดยปกติผู้สอนใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
และพฤติกรรมการเรียน แต่การสังเกตที่ผู้สอนท าไม่ใช่การสังเกตอย่างเป็นระบบในมุมมองของการ
วัดผล ดังนั้นผู้สอนควรก าหนดเกณฑ์ในการสังเกตอย่างมีจุดประสงค์ชัดเจน เพื่อสังเกตผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน เช่น ต้องการประเมินผลกระบวนการท างานกลุ่ม
ของผู้เรียน ในขณะท าโครงงาน ผู้สอนก าหนดสิ่งที่ต้องการสังเกตในการท างานกลุ่มประกอบด้วย การ
วางแผนงาน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การท างานที่ได้รับมอบหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก จากนั้นครูสร้างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนและระยะเวลาในการสังเกต โดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การ
บันทึกความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน และข้อมูลเชิงลักษณะ ได้แก่ การบรรยายพฤติกรรมที่เห็น 
ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการท างานกลุ่มของผู้เรียน
อย่างยิ่ง 

 2.4 แบบสัมภาษณ์ (interview) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลซึ่งใช้ในการ
วัดผลทั้งในด้านผลการเรียนรู้ (product) และการปฏิบัติงาน (performance) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้
โดยทั่วไป แบ่งได้เป็น แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้สอน
ควรใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้เรียนตาม
ประเด็นที่สนใจ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะช่วยให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงจากผู้เรียนซึ่งไม่
สามารถพบได้จากการสังเกต 

 2.5 แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ใช้ส าหรับการวัดความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เรียน หรือการวัดพฤติกรรม
ของผู้เรียนในบางสถานการณ์ เช่น การวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การวัดพฤติกรรม
การเรียนของผู้เรียน เป็นต้น การสรา้งแบบสอบถามให้มีคุณภาพต้องก าหนดโครงสร้างของ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมสิ่งที่จะวัด ก าหนดตัวบ่งชี้พฤติกรรมตามกรอบโครงสร้างอย่างชัดเจน การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น  

 2.6 แบบตรวจสอบรายการและแบบจัดล าดับ Checklists and rating scales) 
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เป็นเครื่องมือที่เหมาะส าหรับการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนและจัดล าดับความถี่หรือคุณภาพของการ
แสดงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 2.7 แบบตรวจสอบรายการ (checklists) เป็นแบบประเมินที่ประกอบด้วย
รายการพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการบันทึกหรือรวบรวม ดังนั้นการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการสิ่ง
แรกท่ีต้องพิจารณา คือ การก าหนดพฤติกรรมที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง พิจารณาว่าครอบคลุมและ
ความพอเพียงของพฤติกรรมที่ก าหนดนั้นสามารถวัดพฤติกรรมที่ต้องการได้จริงหรือไม่ ตัวอย่าง ได้แก่ 
แบบัดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบวัด
กระบวนการการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น 

 2.8 แบบจัดอันดับ (rating scales) เป็นเครื่องมือที่นิยมวัดในด้านเจตคติ แต่ก็มี
ผู้ประยุกต์ไปใช้ในการวัดด้านความรู้ และด้านทักษะพอๆ กับการวัดเจตคติ ลักษณะส าคัญของ
แบบทดสอบ แบบจัดอันดับคือ มีการจัดมีการจัดช่วงการแสดงพฤติกรรมออกเป็นหลายระดับให้เลือก 
การสร้างแบบทดสอบแบบจัดอันดับสามารถสร้างได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยาก และเป็นเครื่องมือที่
สามารถใช้สนองจุดประสงค์ได้หลายประการจึงเป็นที่นิยมใช้อย่างแร่หลาย 

 2.9 แบบรายงานตนเอง (self-report) เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลด้าน
พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้รวบรวมและน าเสนอข้อมูลการประเมิน
ตนเองทั้งในด้านความคิดเห็นและกระบวนการท างาน ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมและ
การปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น แบบรายงานตนเองสามารถจัดท าใน
รูปแบบบันทึกรายวันหรือบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ (diaries of log) บันทึกตามล าดับพฤติกรรมของ
ผู้เรียน (self-report scale) เป็นแบบบันทึกซึ่งผู้เรียนเป็นผู้เลือกพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ตรงกับ
ผู้เรียนในการบันทึก 

 2.10 แบบประเมินการปฏิบัติเชิงคุณภาพ (rubric) เป็นเครื่องมือการประเมิน
ประเภทเกณฑ์ใช้ส าหรับประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและผลงานผู้เรียนเพ่ือบอกระดับ
คุณภาพ การประเมินรูปแบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการประเมินหลาย
องค์ประกอบ เช่น การประเมินการรายงานผลโครงงานของนักเรียน มีองค์ประกอบที่ต้องการประเมิน 
3 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา การจัดแสดงผลงาน และการรายงาน  เกณฑ์ในการประเมินมีระดับคุณภาพ
หลายระดับ ตั้งแต่ระดับดีมากไปจนถึงระดับปรับปรุง ในแต่ละระดับคุณภาพจะมีค าบรรยายที่
ละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์ประกอบที่ต้องการประเมิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
คุณภาพของสิ่งที่ประเมิน การตัดสินใจว่าจะเลือกเครื่องมือแบบใดในการวัดผลการเรียนรู้ ผู้ออกแบบ
การเรียนการสอนควรค านึงถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ความคุ้มทุนทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ 
จินตภาพส าหรับเด็กปฐมวยั เปน็งานวิจยัเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ ทั้งนี้เริ่มต้นจากการค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล แล้วจงึมาวิเคราะห์หาข้อสรุป เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยมีข้ันตอนในการ
ด าเนินการวจิัย ดังนี ้   
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
 2. รวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. การออกแบบผลงาน 
 6. การวัดผลการทดลอง 
 7. การประเมนิผลการออกแบบ 
 8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกสุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ของโรงเรยีนบ้านหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา One Group Dependent คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเรยีนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน  
 
2. รวบรวมข้อมูลภำคเอกสำรและภำคสนำม 
 2.1 ข้อมูลภาคเอกสาร 
 รวบรวมข้อมูลเอกสาร (Library Method) โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ บทความ 
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ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์และจินตภาพ โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาเป็น 3 ส่วน 
 1. ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
  1.1 ข้อมูลความหมายและความส าคัญของความสามารถด้านมติิสัมพันธ์และจินตภาพ 
  1.2 ข้อมูลทฤษฎีที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจนิตภาพ 
 2. ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับเด็กปฐมวัย 
 2.1 ข้อมูลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ร่างกาย, อารมณ์, สังคม และสติปัญญา  
  2.2 ข้อมูลทฤษฎีการเรียนรู้ Montessori  
  2.3 ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาระการเรยีนรู ้แผนการสอน  
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อบูรณาการ 
  3.1 การบูรณาการองค์ความรู ้การบูรณาการข้อมูลในแบบต่างๆ และการบรูณาการ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
  3.2 การออกแบบสื่อการเรยีนรู ้ภาพประกอบ วัสด ุขนาดที่เหมาะสม และระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการเรยีนรู้ของเด็กอายุ 3-4 ปี 
 2.2 ข้อมูลภาคภาคสนาม 
 ลงพ้ืนที่ภาคสนาม ท าการส ารวจลักษณะโรงเรียน ลักษณะที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม สถานที่
ท่องเที่ยว วฒันธรรมในท้องถิ่น และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณส์อนเด็กปฐมวัยและอยู่ใน
ท้องถิ่น โดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้องดิจิตอลและการจดบันทึก เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำคเอกสำรและภำคสนำม 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการเป็นการศึกษา ค้นคว้า ปัจจัยที่ชว่ยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์และจินตภาพส าหรบัเด็กปฐมวยั รวมถึงการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการศึกษา
ข้อมูลจากภาคเอกสาร โดยหาขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับเด็กเป็นเวลามากกวา่ 5 ปี จ านวน 
3 คน และการลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางการสรา้งสื่อการเรียนรู้ที่ชว่ยพัฒนาความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์และจินตภาพ, การทอดแทรกกิจกรรมต่างๆ และการน าเสนอให้น่าสนใจ การวิเคราะหข์้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
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 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร 
  3.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์และจินตภาพ  
  จากการวเิคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ คือ 
ความสามารถในการ เข้าใจ รับรู้ การมองเหน็ การสังเกต การจนิตนาการ และการจ าแนกในเรือ่งของขนาด 
รูปร่าง รปูทรง ต าแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ และมิติต่างๆ ทั้งยังสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของวัตถุ 
ของคน หรือของสิ่งของ เมื่อไดม้ีการเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเปลีย่นมุมมอง ไปแลว้ก็ตาม  
 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ที่อายุ 3-4 ปี มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี ้
  1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของบุคคลและสิ่งต่างๆ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยที่
แสดงให้เหน็ถึงลักษณะของวัตถุโดยการเคลื่อนที่ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง 
  2. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่ในมุมมองที่ต่างกัน หมายถึง ความสามารถของเด็ก
ปฐมวยัที่บอกหรือแสดงใหเ้ห็นถึงลักษณะของวัตถุสิ่งของที่มีการเปลีย่นแปลง แตกต่างออกไป โดยการพลิก 
หมุน ซอ้นกัน หรือ รูปร่างของวัตถุ 
  3. การต่อเข้าและแยกออกจากกัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยัในการใช้ 
จินตภาพบอกหรือแสดงถึงสว่นต่างๆของวัตถุ เมื่อถูกแยกออกจากกันหรือเห็นเค้าโครงสร้างเมื่อน าส่วน
ต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน 
  4. อธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยั ที่
สามารถแสดงหรือบอกได้ว่า สิ่งต่างๆที่เห็น อยู่ในต าแหน่งใด เช่น ข้างหน้า-ข้างหลัง, ข้างบน-ข้างล่าง, ข้าง
ใน-ข้างนอก 
  5. สื่อความหมายมิติสัมพันธ์ โดยการวาดรูป หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยัใน
การใช้จินตภาพ แสดงถึงสิง่ต่างๆ โดยการวาดรปู ภาพพิมพ์ หรอื งานประดิษฐ์  
 3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวยั 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลและจากค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนเด็กปฐมวัย มีดังนี้ ลักษณะ
พัฒนาการที่ส าคัญของเด็กวัย 3-4 ปี คือ ขบวนการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การเรียนรู้รบัรู้ ความคิด
และการมีเหตุผล ตลอดจนความพร้อมที่จะเข้าใจในตนเอง มีพฤติกรรมความอยากรู้อยากเห็น อยากส ารวจ
สิ่งต่างๆชัดเจนมากขึ้น ดังจะสรปุได้ว่า พัฒนาการที่เด็กก่อนเข้าเรียน 3-4 ปี ควรได้รับการส่งเสริมสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ 
  1. พัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ ่เชน่ การเคลื่อนไหว การปนี
ป่าย การวิ่ง เป็นต้น และการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การวาดเขียน การระบายส ีเป็นตน้ ส าหรับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างการที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัยนี ้คือ การจัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสได้ฝึก
กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย 
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  2. พัฒนาการด้านสติปัญญา ในด้านการรับรู ้เรียนรู้ และการแก้ปัญหา ตัวอย่างการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านนี้ เช่น การเล่นซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เด็กได้เรียนรู้
จากการสัมผสัสิ่งที่เลน่ ได้ลองผดิลองถูก ชว่ยให้เด็กรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักฝึกหัดแก้ปัญหา 
นอกจากการเลน่ การฟัง การอ่านนิทาน การวาดรูประบายสี ฯลฯ ก็เป็นกิจกรรมที่ชว่ยส่งเสรมิพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาเช่นกัน 
  3. พัฒนาการด้านสังคม คือความสามารถในการปรบัตัว การสรา้งสัมพันธ์ภาพกับคน
อ่ืนๆ เช่น คนในครอบครัว เพ่ือนข้างบ้าน เพ่ือนในโรงเรียน เปน็ต้น การที่เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคม การ
วางตวั การสร้างมิตร และความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นของเด็กจะช่วยใหเ้ด็กมีพัฒนาการที่ดี และ
ส่วนส าคัญอีกอย่างคือ ภาษาเปน็ตัวแปรหนึ่งที่ชว่ยให้เด็กเข้าสูส่ังคมได้ง่ายขึ้น 
  4. พัฒนาการด้านอารมณ์ ลักษณะทางด้านอารมณ์ ลักษณะทางด้านอารมณ์ของเด็ก
แตกต่างกันตามพ้ืนฐานทางอารมณ์ท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และการอบรมเรยีนรู ้รวมถึงพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ก็
ส่งผลต่อการพัฒนาการด้านอารมณ์เช่นกัน พัฒนาการด้านอารมณ์ถือเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับเด็ก เพราะ
อารมณข์องเด็กจะส่งผลกระทบต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กต่อไปในอนาคต 
  ในส่วนของการเรียนรู้ของเด็กนัน้เกิดขึ้นโดยความอยากรู้ทุกสิ่งที่สงสัย เด็กจะเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆไว้ในสมอง เด็กที่ฉลาดสมบูรณ์นั้นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
รูปธรรมและนามธรรมควบคู่กันไป ดังจะสรปุได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กนั้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ซึ่งแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กันและด าเนินไปพร้อมๆกัน 
 3.1.3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ตามแผนการสอนของเด็กอนบุาล 1 นั้น มีสาระการเรยีนรู้ที่
ส าคัญอยู่ 4 สาระการเรียนรู ้สรุป สาระการเรียนรู ้เรื่องราวเกีย่วกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญด้านเด็กปฐมวัย ถึงเนื้อหาและความสอดคล้องกับเนื้อหาของความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์และจินตภาพ เพ่ือน าสาระการเรียนรู้มาบูรณาการเข้ากับสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์และจินตภาพ มีทั้งหมด 5 หน่วยดังนี ้
หน่วยที ่1 เรื่อง ครอบครวัสุขสนัต์ สาระที่ควรเรียนรู ้
  1. บุคคลภายในครอบครัว 
  2.  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
  3. หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว 
  4. กิจกรรมที่ท าร่วมกัน 
 สาระส าคัญ เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภายในครอบครวั เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ได้เรียนรู้
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว หน้าที่ของตน และกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร 
ช่วยกันท ากับข้าว หรือไปออกก าลังกายร่วมกัน 
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จุดประสงค ์
 1. บอกจ านวนและชื่อสมาชิกในครอบครัวได ้
 2. บอกความสัมพันธ์ของสมาชกิในครอบได้ 
 3. บอกกิจกรรมที่ท าร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวได ้
หน่วยที ่2 เรื่อง บ้านของเรา สาระที่ควรเรียนรู ้
 1. ลักษณะของบ้าน 
  2. ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 
  3. ห้องต่างๆภายในบ้าน 
  4. การเลือกเครื่องใช้และกิจกรรมได้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 สาระส าคัญ เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของที่อยู่อาศัย รู้ถึงความส าคัญของบ้านที่เป็นที่อยู่
อาศัยของมนุษย์และห้องต่างๆ ภายในบ้านและการท ากิจกรรมต่างๆ รว่มกันกับครอบครัว 
จุดประสงค ์
           1. บอกลักษณะที่อยู่อาศัยได้    
           2. สังเกตและเปรียบเทียบห้องต่างๆ ภายในบา้นที่แตกต่างกันได้  
 3. บอกกิจกรรมที่สัมพันธ์กับหอ้งต่างๆ ภายในบ้านได้ 
หน่วยที ่3 เรื่อง โรงเรยีนของฉนั สาระที่ควรเรียนรู ้
  1. ชื่อโรงเรียน 
  2. สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
  3. สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 สาระส าคัญ เด็กได้เรียนรู้ชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรยีน เชน่ ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด รวมไปถึงสถานที่ต่างๆภายในโรงเรยีน ได้แก่ สนามเดก็เล่น ห้องสมุด โรงอาหาร  
จุดประสงค ์
  1. บอกชื่อโรงเรียนได้ 
  2. บอกสถานที่ตั้งของโรงเรียนได้ 
  3. รู้จักสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 หน่วยที่ 4 เรื่อง ชุมชนของเรา สาระที่ควรเรียนรู ้
  1. สถานที่ในชุมชน 
  2. ความส าคัญของสถานที่ในชุมชน 
  3. ความสัมพันธ์ของเด็กกับสถานที่ในชุมชน 
 สาระส าคัญ เด็กได้รู้เรียนเกี่ยวกับชุมชนของตัวเอง สถานที่ส าคัญและความส าคัญของสถาน
ต่างๆ ในชุมชนมีอะไรบ้าง เชน่ วัด สถานีต ารวจ อนามัย โรงเรยีน เปน็ต้น  
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จุดประสงค ์
  1. สามารถบอกสถานที่ในชุมชนได้ 
  2. บอกถึงความส าคัญของสถานที่ในชุมชนได้ 
  3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเด็กกับสถานที่ในชุมชน 
หน่วยที ่5 เรื่อง อาชีพในฝนั สาระที่ควรเรียนรู ้
  1. ชื่ออาชีพต่างๆ ของบิดา มารดา และ ผู้ปกครอง 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ และการแต่งกาย 
  3. สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
สาระส าคัญ เด็กได้เรียนรู้อาชีพและหน้าที่ส าคัญของอาชีพต่างๆ การแต่งกายของแต่ละสายอาชีพ และ
สถานที่ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในชุมชน หรืออาชีพที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก 
จุดประสงค ์
   1. บอกชื่ออาชีพของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองได้ 
  2. บอกหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพได้ 
  3. บอกสถานที่ในการปฏิบัติงานของอาชีพต่างๆได้ 
 3.1.5 องค์ประกอบของการออกแบบ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา มีดังนี้ 
 1. ความปลอดภัย 
 2. วัสด ุ
 3. ขนาด 
 4. กรรมวธิีในการผลิต 
 5. ภาพประกอบ 
 6. สภาพแวดล้อม และบรบิทของท้องถิ่น 
  3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
  3.2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย ถึงความสอดคล้องของสาระการเรยีนรู้
กับเนื้อหาเรื่องความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เพ่ือบูรณาการสาระการเรียนและเปน็แนวทางใน
การออกแบบสื่อบูรณาการ โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญด้านเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ท่าน โดยดูถึงความ
สอดคล้องของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เด็กเรียนและเนื้อหาเรื่องความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
โดยข้อสรุปดังนี ้
  1. สาระการเรียนรู้ เรื่องครอบครัวสุขสันต ์บูรณาการกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
และจินตภาพ ด้านการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย  
  2. สาระการเรียนรู้ เรื่อง บ้านของเรา บรูณาการกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
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จินตภาพ ด้านการอธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน 
  3. สาระการเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนของฉัน บูรณาการกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
จินตภาพ ด้านการสังเกตสิง่ต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
  4. สาระการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนของเรา บรูณาการกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
จินตภาพ ด้านการอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ 
  5. สาระการเรียนรู้ เรื่อง อาชีพในฝัน บรูณาการกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
จินตภาพ ด้านการต่อเข้าด้วยกนัและการแยกออก 
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  3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที ่

ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลบ้านหนองบ่มกล้วย 
  บริบทของชุมชน จากการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจบริบทของสถานทีต่่างๆภายในชุมชนต าบล
บ้านหนองบ่มกลว้ย โดยแยกเปน็สถานที่ต่างๆ ดังนี ้   
  วัด บริบทของวัดโดยรอบ สว่นใหญ่จะเป็นลานกว้าง เพ่ือส าหรบัจัดงานในเทศกาลหรือ
วาระโอกาสต่างๆ และตลาดนดัประจ าอาทิตย์ โดยชาวบ้านสว่นใหญ่จะมาท าบุญที่วัดและฟังพระเทศทุกวัน
พระ ที่ศาลากลางของวัด เป็นประจ า 

ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ภาพซุ้มประตูวัดหนองบ่มกล้วย และ ภาพศาลาวัดหนองบ่มกลว้ย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
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ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ภาพหอสมุดวัดหนองบ่มกล้วย และ ภาพกุฏิพระวัดหนองบ่มกล้วย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
  โรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จะประกอบไปด้วย ตึกเด็กอนุบาล, ตึกเด็ก
ประถม, โรงอาหาร, ห้องสมุด, อาคารกลาง (ห้องพักครู), บ้านพักครู, สนามบอล, สนามวอลเลย์, เสาธง 
สหกรณ,์ และสนามเด็กเล่น โดยหน้าตึกเด็กอนุบาลจะมีสนามเด็กเล่น 

 
ภาพที่ 6 และภาพที่ 7 ภาพป้ายโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย และ ภาพตึกอนุบาล 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
 
 
 



45 

 

 
ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 ภาพสนามเด็กเล่น และ ภาพตึกเด็กประถมโรงเรยีนบ้านหนองบ่มกลว้ย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
 

 
ภาพที่ 10 และภาพที่ 11 ภาพภายในโรงเรยีน และ ภาพอาคารห้องพักครูโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
 



46 

 

  สถำนนีอำนำมัย สถานีอนามัยจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 

ภาพที่ 12 และภาพที่ 13 ภาพป้ายสถานีอนามัย และ ภาพสถานีอนามัย ต.บ้านหนองบ่มกลว้ย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
  ที่ท ำกำรสำยตรวจ จะตั้งอยู่หน้าวัดหนองบ่มกลว้ย 

ภาพที่ 14 และภาพที่ 15 ภาพที่ท าการสายตรวจ ต.บ้านหนองบ่มกล้วย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
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  ตลำด ตลาดนัดนั้นจะมีทุกวัน ข้างขึ้น และข้างแรม 6 ค่ า กับ 12 ค่ า ตามปฏิทิน โดย 
ข้างขึ้น และ ข้างแรม 6 ค่ า ตลาดนัดมีตอนเช้า และ ข้างขึ้น และข้างแรม 12 ค่ า ตลาดนัดมีตอนเย็น โดย
ตลาดนัดจะตั้งอยู่บริเวณหน้าวดั 

ภาพที่ 16 และภาพที่ 17 ภาพตลาดนัด 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 

ภาพที่ 18 และภาพที่ 19 ภาพตลาดนัด 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
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  ร้ำนค้ำ รา้นค้าภายในชุมชนจะเป็นร้านขายของช า ที่ชาวบ้านเปิดร้านกันเอง โดยจะมีอยู่
ด้วยกันหลายร้าน กระจายอยู่ทัว่ชุมชน 
 
 

ภาพที่ 20 และภาพที่ 21 ภาพรา้นค้าภายใน ต.บ้านหนองบ่มกล้วย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
 

ภาพที่ 22 และภาพที่ 23 ภาพรา้นค้าภายใน ต.บ้านหนองบ่มกล้วย และ ภาพตู้เติมน้ ามัน 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
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  อ่ืนๆ ชาวบ้านภายในชุมชน สว่นมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม, ค้าขาย และอ่ืนๆ 
ลักษณะของบ้านในชุมชนนั้น สว่นใหญจ่ะเป็นบ้านชั้นเดียว แตเ่พดานสูง ส าหรบัค้าขาย หรือถ้ามีบ้านสอง
ชั้นจะเป็นลักษณะ ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน สว่นการเดินทางนั้นชาวบ้านจะมีรถสว่นตัว เช่น รถยนต์, 
รถมอเตอร์ไซค์ และจักรยาน เปน็ต้น ส าหรับคนที่ไม่มีรถ จะมีศาลารถรถริมทาง ส าหรบัรอรถเมล์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 ภาพไร่อ้อยของชาวบ้าน ต.บ้านหนองบ่มกลว้ย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 

 
ภาพที่ 25 และภาพที่ 26 ภาพลักษณะของบ้านภายใน ต.บ้านหนองบ่มกล้วย  
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
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ภาพที่ 27 และภาพที่ 28 ภาพศาลารอรถ และ ภาพร้านขายกว๋ยเตี๋ยว ใน ต.หนองบ่มกลว้ย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้าน ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อตุลาคม 2559 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 4.1 แบบสัมภาษณ ์
 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง (Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวยั 3 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 7 ท่าน รวม 10 ท่าน เพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาผลงานต่อไป 
 4.2 แบบประเมินผล 
 แบบประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิภาพของงานออกแบบและสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
 4.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวยัและการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
คุณครูเพ็ญรุ่ง  ปัญญา    ผู้เชี่ยวชาญ คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 1  
      โรงเรียนบ้านหนองบ่มกลว้ยประสบการณส์อน 9 ปี 
คุณครูพรนิภา  ทองไพรวรรณ์   ผู้เชี่ยวชาญ คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 1  
      โรงเรียนบ้านหนองบ่มกลว้ยประสบการณ์สอน 5 ปี 
คุณครูพวงเพชร แสนพรม    ผู้เชี่ยวชาญ คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 1  
      โรงเรียนบ้านหนองจอก ประสบการณ์สอน 15 ปี 
  4.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการบรูณาการ 
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจยีรกุล   ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปบัณฑิต 
      สาขาออกแบบนิเทศศิลป ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
รองศาสตราจารย์ ประภากร สคุนธมณ ี  ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  
      สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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อาจารย์ ดร.เพ่ิมศักดิ์ สุวรรณทตั   ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปกรรม
      ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร  ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลป 
      มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน  ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลป 
      มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ า   ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลป 
      มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ประเสรฐิ พิชยะสุนทร  ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลป 
      มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ในการประเมินผลการออกแบบนั้น เป็นการน าเสนอผลงานที่ได้ออกแบบ และผลติขึ้นมา
เพ่ือให้อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงาน โดยมีหวัข้อการประเมินผลการออกแบบดังนี้ 
 1. ด้านเนื้อหา 
  1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนของเด็ก 
  2. เนื้อหาสอดคล้องกับความสามารถด้านมิติ   สัมพันธ์และจินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 
  4. ความเหมาะสมของชื่อสื่อการเรียนรู ้
  5. มีความสอดคล้องกับวฒันธรรมในท้องถิ่น 
 2. ด้านวสัดุ 
  1. ความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ในสื่อการเรียนรู ้
  2. ความปลอดภัยของวัสด ุ
  3. คุณภาพของวัสดุ ความทนทาน 
  4. ง่ายต่อการหาซื้อจากท้องตลอด 
 3. ด้านภาพประกอบ 
  1. ภาพประกอบมีสีสันสวยงาม 
  2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกับเด็กวัย 3-4 ปี 
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  3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกับเนื้อหา 
  4. ขนาดของภาพประกอบมีความเหมาะสมกับขนาดของสื่อการเรียนรู้ 
  5. ความน่าสนใจของภาพ 
 4. ด้านสื่อการเรยีนรู ้
  1. ขนาดของสื่อการเรยีนรู้มีความเหมาะสมต่อการหยิบจับหรอืเล่น 
  2. มีลักษณะหรือวิธีการเลน่ที่ชดัเจน 
  3. เล่นได้หลายจุดประสงค์และสามารถเล่นได้หลายคน 
  4. โครงสร้างของเกมไม่ซับซ้อน 
  5. สามารถหยิบเล่นและเก็บได้ง่าย 
 5. แบบวัดผลการเรยีนรู ้
 การสร้างแบบวัดผลการ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ บทเรยีน และงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
 2. สร้างแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ทั้ง 5 เรื่องซึ่งเป็นค าถามเชิง
รูปภาพ โดยตัวเลือกเป็นรูปภาพ และเป็นแบบเลือกตอบ แบ่งเป็น 5 ชุด รวมทั้งหมด 42 ข้อ ดังนี้ 
  2.1 ชุดที่ 1 แบบทดสอบวดัความสามารถ เรื่องการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์และ
จินตภาพดว้ยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ จ านวน 2 ข้อ 
  2.2 ชุดที่ 2 แบบทดสอบวดัความสามารถ เรื่องต าแหนง่ของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน จ านวน 
10 ข้อ 
  2.3 ชุดที่ 3 แบบทดสอบวดัความสามารถ เรื่องการสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน จ านวน 10 ข้อ    
  2.4 ชุดที่ 4 แบบทดสอบวดัความสามารถ เรื่องการอธบิายในเรือ่งของการเคลื่อนที่ของ
คนและสิ่งต่างๆ จ านวน 10 ข้อ 
  2.5 ชุดที่ 5 แบบทดสอบวดัความสามารถ เรื่องการต่อเข้าและการแยกออก  
จ านวน 10 ข้อ 
 3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพทั้ง 5 เรื่อง เสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวยัและการออกแบบสื่อการเรียนรู้ เพ่ือประเมินผลการเรยีนรู้เพ่ือหาความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
 4. ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแนะให้ปรับปรงุรูปภาพใหส้อดคล้องกับเนื้อหาที่มีการจัดเกมกิจกรรม และปรบัปรุง 
ตัวเลือกของแบบทดสอบให้มีความใกล้เคียงกัน ปรับภาษาที่ใชเ้ป็นค าสั่งในแต่ละข้อให้เข้าใจงา่ยขึ้น ชดัเจน
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ยิ่งขึ้น 
 5. น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพที่ผ่านการปรับปรุงแลว้ 
ไปทดลองใช ้(Try Out) กับเด็กนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้าน
หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธาน ีจ านวน 15 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ 
 6. น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพที่ผ่านการปรับปรงุแก้ไข 
เรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในปี
การศกึษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอุทัยธาน ีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
15 คน เพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
 7. น าแบบทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยวธิี
ตัด 30 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 210-211) ปรากฏ
ว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพทั้ง 5 ชุด มีค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจแยก (r) บางข้อเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงปรับปรุงแก้ไขตัวเลือกของแบบทดสอบ แล้วน า
แบบทดสอบทั้ง 5 ชุด ไปทดลองใช้อีกครั้งกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดิม จ านวน 15 
คน จากนัน้น าคะแนนมาวิเคราะห์มาหาคุณภาพของแบบทดลอบ และคัดข้อสอบที่มีความ ยากง่าย (p) 
ระหว่าง .27 ถึง .67 และค่าอ านาจแยก (r) ระหว่าง .20 ถึง .89 ปรากฏวา่มีข้อสอบ ชุดละ 10 ข้อ จ านวน 4 
ชุด และชุดละ 2 ข้อ จ านวน 1 ชุด รวมทั้งหมด 42 ข้อ 
 8. น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชว้ิธีการของ คู
เดอร์ รชิาร์ดสัน (Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2538 : 197-
198) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถด้านมิตสิัมพันธ์และจินตภาพรวมทั้งฉบบัได้เท่ากับ 
.84 
 9. น าแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปทดลองใช้ในการทดสอบวัดผลความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์และจินตภาพเพ่ือเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง 
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5. กำรออกแบบผลงำน 
 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนามน าไปสู่การออกแบบตามขั้นตอน โดยผ่าน
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมต่างๆ มีการออกแบบดังนี้ 
         5.1 การออกแบบร่างครั้งที่ 1 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แนวทางการออกแบบ ผูว้ิจัยได้ออกแบบมาดังนี้  
สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 1 เรือ่งครอบครัวสุขสันต ์ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก และ 
ส่งเสริมการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ 
 

ภาพที่ 29 สื่อบูรณการ เรื่องครอบครัวสุขสันต ์แบบรา่งครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 30 สื่อบูรณการ เรื่องครอบครัวสุขสันต ์แบบรา่งครั้งที่ 1 
แนวความคิด  
 ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออกด้วยการ ให้นักเรยีนต่อชุดเสื้อผ้า รองเท้า ให้
ถูกต้องตามค าสั่งของคุณครู เช่น ลูกสาวก าลังจะไปเล่นวอลเล่ย์บอล ต้องใส่ชดุอย่างไร , หรือ คุณแม่
ท ากับข้าว คุณแม่ต้องใส่ชุดอย่างไร เปน็ต้น โดยเด็กสามารถสงัเกตการจับคู่ของชุดได้จาก ส ีและลักษณะ
ของชุด หรือใชจ้ินตภาพ เช่น ชดุนักเรียน เด็กสามารถใช้จนิตภาพได้จากการใช่สุดนักเรยีนมาโรงเรียนใน 
ทุกวัน หลังจากนั้นใหเ้ด็กวาดภาพกิจกรรมที่ท าร่วมกันในครอบครัว เช่น พ่ีสาว น้องชาย ชว่ยคุณแม่ท าเค้ก 
เป็นต้น เป็นการสง่เสริมความหมายของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ  
 แนวความคิดและแนวทางการออกแบบซ้ าอาชีพในฝัน อาจจะเลือกเปลี่ยนสื่อบูรณาการ 
เรื่องใด เรื่องหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของสื่อ  และในเรื่องของชุดที่เหมาะกับกิจกรรม แต่ละ
กิจกรรม ยังดูออกยาก เช่น ชุดท าสวน เด็กในระดับปฐมวัยอาจจะยังไม่สามารถแยกออกได้  
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สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 2 เรือ่งบ้ำนของเรำ ส่งเสริมเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน 

ภาพที่ 31 สื่อบูรณการ เรื่องบ้านของเรา แบบร่างครัง้ที่ 1 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน เด็กสามารถวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ได้แก่ 
ข้างบน, ข้างล่าง, ข้างซ้าย, ข้างขวา, ข้างหน้า, ข้างหลัง ได้ถูกต้องตามภาพตัวอย่างที่มีให้ โดยเด็กสามารถ
สังเกตต าแหน่งของสิ่งของจากภาพตัวอย่าง เชน่ ห้องนั่งเล่น ทีวีวางอยู่บนโต๊ะ หรือ เตียงอยูข่้างล่าง
หน้าต่าง เป็นต้น 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 ภาพประกอบยังดูไม่มีมิติ ยังดูแบนเกินไป การที่สร้างภาพประกอบที่มีมิติมีผลท าให้เด็กเกิด
จินตนาการมากขึ้น และปรับภาพประกอบบางส่วนให้ดูเข้าใจง่าย เพราะสิง่ของบางชิน้ดูไม่ออกว่าเป็นอะไร 
 
 
 



57 

 

สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่องโรงเรียนของฉัน ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองทีต่่างกัน 

ภาพที่ 32 สื่อบูรณการ เรื่องโรงเรียนของฉัน แบบร่างครั้งที ่1 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมการสังเกตสิง่ต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน เดก็สามารถบอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ ในมุมมองของเงาได้ถูกต้อง โดยจะมีถังขยะอยู่ 3 ใบ 3 สี ได้แก่ ถังสีเหลือง ขยะ Recycle ทิ้งขวดแก้ว 
ขวดพลาสติก กระป๋อง กล่องนม, ถังสีฟ้า ขยะทั่วไป ทิ้งกล่องกระดาษ ถุงขนม เศษผ้า และถังสีเขียว ขยะ
เปียก ทิ้งเศษอาหาร ใบไม้ โดยจะมีเงาของขยะแต่ละอย่างอยู่บนฝาถังขยะ ให้เด็กสังเกตเงา รูปร่างรูปทรง 
ของขยะแล้วทิ้งให้ถูกต้องตามถังขยะแต่ละส ี
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 เนื่องจากมาเป็นแบบร่าง สเกตมือยังมองภาพได้ไม่ชัดเจน ใหพั้ฒนาต่อ 
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สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชุมชนของเรำ ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสิ่ง
ต่างๆ 

ภาพที่ 33 สื่อบูรณการ เรื่องชุมชนของเรา แบบร่างครั้งที่ 1 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนทีข่องคนและสิ่งต่างๆ เด็กสามารถอธิบายถึงการเคลื่อนที่ของ
คนหรือสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ตรงไปข้างหน้า, ทางซ้าย, ทางขวา เป็นต้น การใช้สื่อการสอนโดยมีคุณครูตั้ง
โจทย ์เชน่ ให้อธบิายการเคลื่อนที่ของรถ จากจุดเริ่มต้นไปโรงพยาบาล โดยการลากเส้น หรือ ให้อธิบายการ
เคลื่อนที่ของรถ จากโรงพยาบาลไปโรงเรยีน โดยการพูดอธิบาย เป็นต้น 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 เนื่องจากมาเป็นแบบร่าง สเกตมือยังมองภาพได้ไม่ชัดเจน ใหพั้ฒนาต่อ แต่เป็นแนวทางที่ดี 
ไม่ซับซ้อน เหมาะกับเด็กในชว่งปฐมวยั 
 
 
 
 
 



59 

 

สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อำชีพในฝัน ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก 

ภาพที่ 34 สื่อบูรณการ เรื่องอาชีพในฝัน แบบร่างครั้งที่ 1 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก โดยเด็กสามารถต่อภาพให้ถูกต้องตามค าสั่ง เช่น 
ให้นักเรียนต่อชุดคุณต ารวจใหถู้กต้อง หรือ ให้นักเรียนต่อชดุทหารให้ถูกต้อง เป็นตน้ โดยเด็กสามารถ
สังเกตได้จากส ีลวดลาย หรือจากจินตภาพ ที่เด็กได้พบเห็นบุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 สื่อมีความเหมาะสมตรงกับสาระการเรียนรู้ สามารถใช้งานได้จริง แต่อาจจะออกแบบชุด
อาชีพเพ่ิมเพ่ือให้มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 
 
สรุปผลกำรออกแบบรำ่งครั้งที ่1 
 ภาพประกอบสว่นใหญ่ยังดูแบนไม่มีมิติ ปรับภาพประกอบใหดู้มีมิติ และมีความเหมือนจริง
มากยิ่งขึ้น เชน่ เรื่องบ้านของเรา การที่สรา้งภาพประกอบที่มีมิติมีผลท าให้เด็กเกิดจินตนาการมากขึ้น 
คู่สีควรมีความสดใส ในเรื่องของเนื้อหามิติสัมพันธ์และจินตภาพยังมีส่วนที่ซ้ ากันอยู่ เช่นเรื่องอาชีพในฝัน
กับครอบครัวสุขสันต ์ควรปรับสื่อให้มีฟังชั่นการใช้งานหรือแนวความคิดที่ต่างกันมากกว่านี้ 
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 5.2 การออกแบบร่างครั้งที่ 2 
 จากข้อเสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้งทางด้านการออกแบบและด้านเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงผลงานออกแบบมาดังนี้  
สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 1 เรือ่งครอบครัวสุขสันต ์ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก และ 
ส่งเสริมการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ 

 
ภาพที่ 35 สื่อบูรณการ เรื่องครอบครัวสุขสันต ์แบบรา่งครั้งที่ 2 

ภาพที่ 36 สื่อบูรณการ เรื่องครอบครัวสุขสันต ์แบบรา่งครั้งที่ 2 
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แนวความคิด 
 ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก และ ส่งเสริมการสือ่ความหมายของมิติสัมพันธ์
และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ โดยใหเ้ดก็ต่อภาพ โดยเรียงล าดับความสมัพันธ์ของ
บุคคลในครอบครวั ซึ่งประกอบไปด้วย ปู ่คู่กับ ย่า, ตา คู่กับ ยาย, พ่อ คู่กับ แม่,  และ พ่ีสาว, น้องชาย โดย
เรียงล าดับจากอายุของบุคคลในครอบครัว และท ากิจกรรมวาดรูป กิจกรรมที่ท าร่วมกันในครอบครัว เช่น 
พ่ีสาว น้องชาย ชว่ยคุณแม่ท าเค้ก เป็นต้น  
การปรับปรงุผลงาน 
 เปลี่ยนสื่อที่เป็นการต่อชุดเสื้อผ้า รองเท้า ให้ถูกต้องตามค าสั่ง เป็น การต่อภาพ โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครวั 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 กิจกรรมดูเหมือนมีสองกิจกรรมในสื่อเดียว และยังไม่มีความต่อเนื่องกัน อาจจะท าให้เด็กเกิด
ความสับสนได้ ควรปรับสื่อให้เป็นชิ้นเดียว 
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สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 2 เรือ่งบ้ำนของเรำ ส่งเสริมเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน 

ภาพที่ 37 สื่อบูรณการ เรื่องบ้านของเรา แบบร่างครัง้ที่ 2 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน เด็กสามารถวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ได้แก่ 
ข้างบน, ข้างล่าง, ข้างซ้าย, ข้างขวา, ข้างหน้า, ข้างหลัง ได้ถูกต้องตามภาพตัวอย่างที่มีให้ โดยเด็กสามารถ
สังเกตต าแหน่งของสิ่งของจากภาพตัวอย่าง เชน่ ห้องนั่งเล่น ทีวีวางอยู่บนโต๊ะ หรือ เตียงอยูข่้างล่าง
หน้าต่าง เป็นต้น  
การปรับปรงุผลงาน 
 ได้มีการปรับภาพประกอบให้ดูมีมิติยิ่งขึ้น  
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 จากภาพประกอบลักษณะของภาพ ยังไม่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น เช่น ลักษณะของบ้าน, 
อ่างอาบน้ า หรือ ชุด Counter ห้องครัว ดูเปน็บ้านที่เป็นต่างประเทศ ควรปรับภาพประกอบให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทความเป็นทอ้งถิ่นมากกว่านี้ เพ่ือให้เด็กเกิดจินตภาพและสามารถเข้าใจได้งา่ยขึ้น 
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สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่องโรงเรียนของฉัน ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน 

ภาพที่ 38 สื่อบูรณการ เรื่องโรงเรียนของฉัน แบบร่างครั้งที ่2 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมการสังเกตสิง่ต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน เดก็สามารถบอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ ในมุมมองของเงาได้ถูกต้อง โดยจะมีถังขยะอยู่ 3 ใบ 3 สี ได้แก่ ถังสีเหลือง ขยะ Recycle ทิ้งขวดแก้ว 
ขวดพลาสติก กระป๋อง กล่องนม, ถังสีฟ้า ขยะทั่วไป ทิ้งกล่องกระดาษ ถุงขนม เศษผ้า และถังสีเขียว ขยะ
เปียก ทิ้งเศษอาหาร ใบไม้ โดยจะมีเงาของขยะแต่ละอย่างอยู่บนฝาถังขยะ ให้เด็กสังเกตเงา รูปร่างรูปทรง 
ของขยะแล้วทิ้งให้ถูกต้องตามถังขยะแต่ละส ี
การปรับปรงุผลงาน 
 ปรับภาพจากลายเส้นสเกตเป็นแบบร่างที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 จากภาพประกอบนั้น ขยะบางชิน้ที่ออกแบบยังดูไม่ออกว่าเป็นอะไร เช่น ถุงขนมมีลักษณะ
คล้ายหมอนข้าง , ชิ้นเนื้อ เปน็ต้น และ อาหาร หรือ สิ่งของบ้างอย่าง ยังไม่มีความสอดคล้องกบับริบทของ
ชุมชน เชน่ พิชซ่า ในชุมชนไม่มีขาย เปน็ต้น สดุท้าย วิธีการเลน่สื่อนั้นยังมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องจาก
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ขยะตามถังที่เป็น Recycle, ขยะเปียก และขยะทั่วไป ซึ่งเด็กในระดับปฐมวยั อาจจะยังคิดอะไรซับซ้อน
ไม่ได้ ควรปรับสื่อให้มีวธิีการเลน่ที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย 
 
สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชุมชนของเรำ ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสิ่ง
ต่างๆ 

ภาพที่ 39 สื่อบูรณการ เรื่องชุมชนของเรา แบบร่างครั้งที่ 2 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนทีข่องคนและสิ่งต่างๆ เด็กสามารถอธิบายถึงการเคลื่อนที่ของ
คนหรือสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ตรงไปข้างหน้า, ทางซ้าย, ทางขวา เป็นต้น การใช้สื่อการสอนโดยมีคุณครูตั้ง
โจทย ์เชน่ ให้อธบิายการเคลื่อนที่ของรถ จากจุดเริ่มต้นไปโรงพยาบาล โดยการแสดงให้ดู หรอื ให้อธิบาย
การเคลื่อนที่ของรถ จากโรงพยาบาลไปโรงเรียน โดยการพูดอธิบาย เป็นต้น 
การปรับปรงุผลงาน 
 ปรับภาพจากลายเส้นสเกตเป็นแบบร่างที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 ไม่มีความเป็นบริบทของชุมชน เช่น ในชุมชนมีสวนสัตว์หรือไม่, สถานีต ารวจของชุมชนมี
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ลักษณะแบบนั้นจริงหรือไม่, มีสถานีดับเพลิงในชุมชนด้วยหรอืไม่ เป็นต้น ควรปรบัให้ภาพประกอบมีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่ ลักษณะของสถานที่ต่างๆ ควรมีลักษณะที่มีความใกล้เคียง
กับลักษณะของสถานที่จริง และควรสอดแทรกสถานที่ท่องเที่ยวประจ าจงัหวัด หรือ วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เข้าไปด้วย เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากบทเรียน 
 
สื่อบูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อำชีพในฝัน ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก 

ภาพที่ 40 สื่อบูรณการ เรื่องอาชีพในฝัน แบบร่างครัง้ที่ 2 
แนวความคิด 
 ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก โดยเด็กสามารถต่อภาพให้ถูกต้องตามค าสั่ง เช่น 
ให้นักเรียนต่อชุดคุณต ารวจใหถู้กต้อง หรือ ให้นักเรียนต่อชดุทหารให้ถูกต้อง เป็นตน้ โดยเด็กสามารถ
สังเกตได้จากส ีลวดลาย หรือจากจินตภาพ ที่เด็กได้พบเห็นบุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
การปรับปรงุผลงาน 
 ออกแบบเพ่ิมเติม ชุดอาชีพ ไดแ้ก่ ชุดดับเพลิง, ชุดนักศิลปิน, ชุดกุ๊กท าอาหาร 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ 
 สื่อมีความเหมาะสมตรงกับสาระการเรียนรู ้สามารถใชง้านได้จริง 
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สรุปผลการออกแบบรา่งครั้งที่ 2 
 ภาพประกอบในสื่อบูรณาการแต่ละสื่อ ยังไม่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ควรปรบั
ภาพให้มีความสอดคล้องทั้งในดา้นของลักษณะที่อยู่อาศัยและสถานที่ส าคัญต่างๆ และควรสอดแทรก
สถานที่ท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ิมจากเนื้อหาในบทเรยีน และบ้างสื่อบูรณา
การยังมีวิธีเลน่ที่ซับซ้อน อาจจะท าให้เด็กเกิดความสับสนควรปรับสื่อหรือวิธีการเลน่ให้มีความเข้าใจง่าย
มากขึ้น 
 
6. กำรวัดผลกำรทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวัดผลการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One-Group , Pretest - 
Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 249) มีลักษณะ ดังนี้ 
 6.1 การด าเนินการวัดผลการทดลอง 
 1. ผู้วิจัยท าการทดสอบเด็กก่อนการทดลอง (Pre test) กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลอง 
เพ่ือหาพ้ืนฐานความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้าน
มิติสัมพันธ์และจินตภาพ ส าหรบัเด็กอนุบาล 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. คุณครูประจ าชั้นเปน็ผู้ด าเนนิการ โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อบูรณา
การ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ใช้เวลาในการทดลอง ชว่งเกมการศึกษา 
เวลา 15.00 - 15.30 น.  สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที จ านวน 2 สัปดาห ์รวมทั้งหมด 10 คาบเรียน  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรยีนบ้านหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี
ตารางการทดลองใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ตารางการทดลองใช ้สื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

วัน/เดือน/ปี การเรียนรู้ รายการทดลอง ระยะเวลา/นาท ี เวลา 

1 พ.ย. 2559 1 ครอบครัวสุขสันต์ 30 15.00-15.30 
2 พ.ย. 2559 1 ครอบครัวสุขสันต์ 30 15.00-15.30 

3 พ.ย. 2559 2 บ้านของเรา 30 15.00-15.30 
4 พ.ย. 2559 2 บ้านของเรา 30 15.00-15.30 

7 พ.ย. 2559 3 โรงเรียนของฉัน 30 15.00-15.30 

8 พ.ย. 2559 3 โรงเรียนของฉัน 30 15.00-15.30 
9 พ.ย. 2559 4 ชุมชนของเรา 30 15.00-15.30 

10 พ.ย. 2559 4 ชุมชนของเรา 30 15.00-15.30 
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11 พ.ย. 2559 5 อาชีพในฝัน 30 15.00-15.30 

14 พ.ย. 2559 5 อาชีพในฝัน 30 15.00-15.30 
 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 2 สัปดาห์ ผูว้ิจัยท าการทดสอบ (Post test) กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ส าหรับเด็กอนุบาล 1 ฉบับเดียวกัน
กับแบบทดลองใช้ก่อนการทดลอง โดยมีแบบแผนการทดสอบ ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงแบบแผนการทดสอบ One Group, Pre test - Post test  

สอบก่อน การทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 
จากตารางก าหนดลักษณะ ดังนี ้
 T1  แทน แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ Pretest 
 X แทน การสอนโดยใช้ สื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และ
   จินตภาพ 
 T2 แทน แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ Posttest 
 4. น าคะแนนที่ได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิต ิ
โดยเปรียบเทียบความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS window ท าการวิเคราะห ์
  1. หาค่าเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนของค่าเฉลี่ย ก่อนและหลัง การทดลอง โดยใช ้t-
test แบบ dependent 
 สถิติที่ใช้ในการวัดผล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 246-250) ดังนี้ 
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  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ 
     จุดประสงค์การเรียนรูต้ามความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
    แทน จ านวนผู้เชีย่วชาญ 
 1.2 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ หาความยากง่าย (Difficulty) โดยใชสู้ตร 
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 210) ดังนี้ 
 
 
    
 
  เมื่อ P แทน ค่าความยากง่าย 
   R แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นถูก 
   N แทน จ านวนคนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผลการทดลอง ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS window 
ท าการวิเคราะห ์
 2.1 หาค่าเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนของค่าเฉลี่ย ก่อนและหลัง การทดลอง โดยใช้ t-
test แบบ dependent 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการวิจัยและการประเมินผล 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยหัวข้อ “การออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
จินตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย” ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
จินตภาพ สาระการเรียนรู้และแผนการสอน พัฒนาการของเด็ก บริบทของท้องถิ่น การออกแบบสื่อ
การเรียนรู้ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาข้อมูลในหลายๆองค์ความรู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการ
ออกแบบ โดยมีเนื้อหาการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
 เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการ และปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลงานออกแบบและการทดลองใช้สื่อบูรณาการ 
 ส่วนที่ 3 การประเมินผลผลงานออกแบบและการวัดผลการเรียนรู้ 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี 
คือ ความสามารถในการ เข้าใจ รับรู้ การมองเห็น การสังเกต การจินตนาการ และการจ าแนกในเรื่อง
ของขนาด รูปร่าง รูปทรง ต าแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ และมิติต่างๆ ทั้งยังสามารถเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของวัตถุ ของคน หรือของสิ่งของ เมื่อได้มีการเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเปลี่ยนมุมมอง ไป
แล้วก็ตาม ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ที่อายุ 3-4 ปี มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของบุคคลและสิ่งต่างๆ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยที่
แสดงให้เห็นถงึลักษณะของวัตถุโดยการเคลื่อนที่ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง 
 2. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่ในมุมมองที่ต่างกัน หมายถึง ความสามารถของเด็ก
ปฐมวัยที่บอกหรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัตถุสิ่งของที่มีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างออกไป โดย
การพลิก หมุน ซ้อนกัน หรือ รูปร่างของวัตถุ 
 3. การต่อเข้าและแยกออกจากกัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการใช้ 
จินตภาพ บอกหรือแสดงถึงส่วนต่างๆของวัตถุ เมื่อถูกแยกออกจากกัน หรือเห็นเค้าโครงสร้างเมื่อน า
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ส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน 
 4. อธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ที่
สามารถแสดงหรือบอกได้ว่า สิ่งต่างๆที่เห็น อยู่ในต าแหน่งใด เช่น ข้างหน้า-ข้างหลัง , ข้างบน-
ข้างล่าง , ข้างใน-ข้างนอก 
 5. สื่อความหมายมิติสัมพันธ์ โดยการวาดรูป หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยใน
การใช้จินตภาพ แสดงถึงสิ่งต่างๆ โดยการวาดรูป ภาพพิมพ์ หรือ งานประดิษฐ์  
 1.2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัย 3-4 ปี 
 ลักษณะพัฒนาการที่ส าคัญของเด็กวัย 3-4 ปี คือ ขบวนการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 
การเรียนรู้รับรู้ ความคิดและการมีเหตุผล ตลอดจนความพร้อมที่จะเข้าใจในตนเอง มีพฤติกรรมความ
อยากรู้อยากเห็น อยากส ารวจสิ่งต่างๆชัดเจนมากขึ้น ดังจะสรุปได้ว่า พัฒนาการที่เด็กก่อนเข้าเรียน 
3-4 ปี ควรได้รับการส่งเสริมสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ 
 1. พัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเคลื่อนไหว การวิ่ง เป็นต้น และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การวาดเขียน 
การระบายสี การหยิบจับสิ่งของ เป็นต้น ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างการที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กวัยนี้ คือ การจัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสได้ฝึกกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย ทั้ง
กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ 
 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา ในด้านการรับรู้ เรียนรู้ และการแก้ปัญหา ตัวอย่างการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านนี้ เช่น การเล่นซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กได้
เรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งที่เล่น ได้ลองผิดลองถูก ช่วยให้เด็กรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
ฝึกหัดแก้ปัญหา การเล่น การฟัง การวาดรูป ฯลฯ ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเช่นกัน 
 3. พัฒนาการด้านสังคม คือความสามารถในการปรับตัว การสร้างสัมพันธ์ภาพกับคน
อ่ืนๆ เช่น คนในครอบครัว เพ่ือนข้างบ้าน เพ่ือนในโรงเรียน เป็นต้น การที่เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคม 
การวางตัว การสร้างมิตร และความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นของเด็กจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่ด ีและส่วนส าคัญอีกอย่างคือ การเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มหรือท างานเป็นกลุ่มเป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยให้
เด็กเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้น 
 4. พัฒนาการด้านอารมณ์ ลักษณะทางด้านอารมณ์ ลักษณะทางด้านอารมณ์ของเด็ก
แตกต่างกันตามพ้ืนฐานทางอารมณ์ท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และการอบรมเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการด้าน
อ่ืนๆ ก็ส่งผลต่อการพัฒนาการด้านอารมณ์เช่นกัน พัฒนาการด้านอารมณ์ถือเป็นเรื่องส าคัญมาก
ส าหรับเด็กอีกเรื่องหนึ่ง เพราะอารมณ์ของเด็กจะส่งผลกระทบต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กต่อไป
ในอนาคต ในส่วนของการเรียนรู้ของเด็กนั้นเกิดขึ้นโดยความอยากรู้ทุกสิ่งที่สงสัย เด็กจะเก็บเก่ียว
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ประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆไว้ เด็กท่ีฉลาดสมบูรณ์นั้นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางด้านรูปธรรม
และนามธรรมควบคู่กันไป ดังจะสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กนั้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ซ่ึงแต่ละด้านมีความสัมพันธกั์นและด าเนนิไปพร้อมๆกัน 
 1.3. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และแผนการสอนของเด็กอนุบาล 1 
 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และแผนการสอนของเด็กอนุบาล 1นั้น มี
สาระการเรียนรู้ที่ส าคัญอยู่ 4 สาระการเรียนรู้ สรุป สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย ถึงเนื้อหาและความสอดคล้องกับ
เนื้อหาของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เพ่ือน าสาระการเรียนรู้มาบูรณาการเข้ากับสื่อ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ มีทั้งหมด 5 หน่วยดังนี้ 
 หน่วยที่ 1 เรื่อง ครอบครัวสุขสันต์ 
 หน่วยที่ 2 เรื่อง บ้านของเรา 
 หน่วยที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของฉัน 
 หน่วยที่ 4 เรื่อง ชุมชนของเรา 
 หน่วยที่ 5 เรื่อง อาชีพในฝัน 
 1.4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบการออกแบบสื่อการเรียนรู้และของเล่นเพ่ือการศึกษา มีดังนี้ 
 1. ความปลอดภัย ความปลอดภัยในการออกแบบสื่อการสอนควรเลือกวัสดุที่เหมาะสม
แข็งแรง ขนาดของชิ้นส่วนต้องมีความเหมาะสม สีที่ไม่มีสารเจือปน และข้อค านึงเกี่ยวกับอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นขณะท าการใช้สื่อ เช่น ความแหลมคมและชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจติดคอเด็ก หรือสีที่เป็น
อันตราย ดังนั้น วัสดุควรผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัย ทั้งนี้รวมถึงสื่อท่ีมีกลไกต่างๆ เช่น แผ่นสังกะสี
ส าหรับติดแม่เหล็ก จะต้องไม่อยู่ในต าแหน่งที่จับหรือสัมผัสได้ง่าย ทั้งนี้มาจารฐานความปลอดภัย
ต่างๆ ควรยึดตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 2. วัสด ุวัสดุที่เหมาะสมส าหรับสื่อการสอน ได้แก่ ไม้, ไม้อัด, ผ้า, กระดาษ, พลาสติก, 
โฟมยาง ซึ่งวัสดุหลักท่ีนิยมใช้กันอยู่ คือ ไม้, พลาสติก, ผ้า ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับรูปแบบของ
สื่อ ซึ่งถ้าวัสดุชนิดใดราคาแพง ก็อาจหาวัสดุอื่นมาใช้ประกอบแทน ซึ่งการเลือกวัสดุที่จะท ามาใช้กับ
สื่อการสอน ต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับระบบการผลิตด้วยเนื่องจากคุณครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมท า
สื่อการสอนใช้เอง เพ่ือให้ได้ตรงกับสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 3. ขนาด การก าหนดขนาดที่เหมาะสมส าหรับสื่อการสอน ควรพิจารณาจากพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็ก พัฒนาการในแต่ละวัยของเด็กจะมีพัฒนาการทางการรับรู้เกี่ยวกับขนาด เด็ก
จะพยายามหาความสัมพันธ์ของขนาดของวัตถุสิ่งหนึ่งกับสิ่งอ่ืนหรือชิ้นหนึ่งกับอีกชิ้นหนึ่ง ซ่ึงเด็กจะมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับขนาดของวัตถุ และสัดส่วนทางกายภาพของเด็ก เด็กเล็กต้องการเล่นของ
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เล่นที่ใหญ่หยิบจับง่าย ซึ่งของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็กเกินไปจะไม่เหมาะส าหรับเด็กเล็กเพราะกล้ามเนื้อ
ย่อย เช่น นิ้วมือยังไม่พัฒนาพอที่จะหยิบจับของเล็กๆ ได้ 
 4. กรรมวิธีในการผลิต การเลือกกรรมวิธีการผลิตสื่อการสอน ควรพิจารณาจากความ
เป็นไปได้ เนื่องจากคุณครูส่วนใหญ่นิยมท าสื่อการสอนใช้เอง ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อ
อุปกรณ์และง่ายต่อการผลิต 
 5. ภาพประกอบ การสร้างลวดลายและภาพประกอบบนสื่อการสอน ควรพิจารณาจาก
ความปลอดภัยจากสีที่ใช้ในการระบาย หรือพิมพ์บนสื่อ ซึ่งตรงกับข้อก าหนดความปลอดภัยส าหรับ
ของเล่นเด็กของคณะกรรมการวิเคราะห์เครื่องเล่นเด็ก (2531) กล่าวว่าสารประกอบในเนื้อสีต้องไม่
อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพเด็ก ลวดลายและภาพประกอบเป็นสิ่งส าคัญ ภาพประกอบที่มี
รายละเอียดน้อยและเข้าใจง่าย เด็กจะมีความสนใจมากท่ีสุด เด็กจะชอบภาพประกอบที่เป็นการ์ตูนที่
ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเด็กหรือเป็นภาพที่เด็กคุ้นเคยท่ีเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจ าวันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
บริบทของท้องถิ่นที่อยู่แวดล้อมตัวเด็ก จะช่วยให้เด็กสามารถจินตภาพ ท าให้เด็กเกิดความสนใจและ
ใช้งานสื่อได้นานขึ้น ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนด้วยบทเรียนธรรมดา 
 6. สภาพแวดล้อม และบริบทของท้องถิ่น องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม คติความเชื่อ
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบสื่อการสอน จะพิจารณาจากลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ภูมิศาสตร์ ลักษณะสังคมความเป็นอยู่ วิถีการด ารงชีวิตและศาสนาของเด็ก ลวดลายภาพประกอบ
ของสิ่งต่างๆ ควรมีรูปแบบใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในรูปทรงหรือรูปร่างของ
สิ่งนั้นๆ ภาพประกอบส าหรับเด็กเล็กภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ควรให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเด็ก
หรือเป็นภาพที่เด็กคุ้นเคย ซึ่งภาพประกอบควรเรียบง่าย ชัดเจน สื่อความหมายชัดเจน จะช่วยให้เด็ก
สามารถเกิดจินตภาพถึงสิ่งที่เอ่ยถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลงานออกแบบ 
 ผลงานการออกแบบในขั้นแรกได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบแนวความคิด (Concept) และแผนการด าเนินงาน (Project) พร้อมแบบร่าง (Sketch 
Design) ถึงความเหมาะสมในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี หรือไม่ 
ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนการออกแบบจริง ดัง
สรุปได้ว่าผลงานการออกแบบในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ มีผลการสรุปดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

วัน/เดือน/ปี แผนการจัดการเรียนรู้ รายการทดลอง ระยะเวลา/นาท ี เวลา 
1 พฤศจิกายน 2559 1 ครอบครัวสุขสนัต ์ 30 15.00-15.30 

2 พฤศจิกายน 2559 1 ครอบครัวสุขสนัต ์ 30 15.00-15.30 

3 พฤศจิกายน 2559 2 บ้านของเรา 30 15.00-15.30 
4 พฤศจิกายน 2559 2 บ้านของเรา 30 15.00-15.30 

7 พฤศจิกายน 2559 3 โรงเรียนของฉัน 30 15.00-15.30 
8 พฤศจิกายน 2559 3 โรงเรียนของฉัน 30 15.00-15.30 

9 พฤศจิกายน 2559 4 ชุมชนของเรา 30 15.00-15.30 

10 พฤศจิกายน 2559 4 ชุมชนของเรา 30 15.00-15.30 
11 พฤศจิกายน 2559 5 อาชีพในฝัน 30 15.00-15.30 

14 พฤศจิกายน 2559 5 อาชีพในฝัน 30 15.00-15.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  75 

สรุปผลงานการออกแบบ 
  2.1 กล่องบรรจุสื่อบูรณาการ (กว้าง 32 เซนติเมตร x ยาว 32 เซนติเมตร x สูง 28 
เซนติเมตร) 

 
ภาพที่ 41 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 1 
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 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ ส่งเสริมการสื่อความหมายของ
มิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ 

 
ภาพที่ 42 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 2 เรื่องครอบครัวสุขสันต์  

 
ภาพที่ 43 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 3 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ 
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วิธีการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 การจัดแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ โดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรม  
จุดประสงค์ 
 1. ส่งเสริมการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ 
 2. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 
 3. พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันจากการระบายสีภาพ 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว 
 2. ครูสุ่มเรียกชื่อของเด็กทีละคนและให้บอกชื่อตนเองและชื่อบุคคลในครอบครัว 
 3. แจกกระดานไวบอร์ดให้เด็กคนละ 1 กระดาน 
 4. ครูตั้งโจทย์เพ่ือให้เด็กตอบค าถามด้วยการวาดรูป 
  4.1 วาดรูปสมาชิกครอบครัว พร้อมพูดอธิบายภาพ 
  4.2 วาดรูปหน้าที่ภายในบ้านของหนู พร้อมพูดอธิบายภาพ 
  4.3 วาดรูปบ้านของฉัน พร้อมพูดอธิบายภาพ 
ผลการวิเคราะห์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนของเนื้อหา มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก  
 2. ส่วนวัสด ุวัสด ุคือ โฟมแผ่นเรียบ มีความเหมาะสมในระดับดี มีความปอดภัย แต่ใน
พ้ืนที่ท้องถิ่นยังหาซื้อได้ยาก อาจจะแก้ไขปัญหาด้วยการหาวัสดุอื่นใช้ทดแทน 
 3. ส่วนภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสระการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
 4. ส่วนสื่อการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการเรียนรู้ กระดานวาดรูปนั้น มีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย ระดับด ีเนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ก าลังเรียนรู้ เด็กเรียนรู้ด้วยการท าซ้ าหรือท าหลายๆครั้ง 
ดังนั้น กระดานวาดรูปที่สามารถเขียนแล้วลบได้ จึงเหมาะสมส าหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับ
ปฐมวัย 
ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 ในช่วงแรกเด็กไม่มีความมั่นในการวาดรูป มีลักษณะการวาดรูปแล้วลบหลายครั้ง ซ่ึง
แสดงถึงความไม่มั่นใจ หลังจากการทดลองท าซ้ ารอบที่สอง โดยมีการเปลี่ยนโจทย์ค าสั่ง เด็กเริ่มมี
ความมั่นใจในการวาดรูปมากขึ้น โดยคุณครูสามารถสร้างความม่ันใจให้เด็กได้ด้วยการชมให้ก าลังใจ 
และการทดลองท าซ้ ารอบที่สาม โดยเปลี่ยนโจทย์ค าสั่งอีกครั้ง เด็กมีความมั่นใจในการวาดมากขึ้น 
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สังเกตได้โดยเด็กวาดแล้วลบน้อยครั้งลงอย่างเห็นได้ชัด และเด็กยังสามารถวาดภาพเพ่ิมเติมจากค าสั่ง 
เช่น จากโจทย์ วาดรูปบ้านของฉัน พร้อมพูดอธิบายภาพ เด็กสามารถวาดภาพบ้านพร้อมกับบุคคลใน
ครอบครัว หรือ อาชีพของ พ่อ แม่ เพ่ิมเติมได้อีกด้วย ดังนั้นเด็กมีพัฒนาการทางด้านการทางด้านการ
สื่อความหมายหรือการตอบค าถามด้วยการวาดรูปสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
 
 

    
 
ภาพที่ 44 และภาพท่ี 45 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 1 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
 
 

   
 
ภาพที่ 46 และภาพท่ี 47 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 1 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 



  79 

 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องบ้านของเรา ส่งเสริมเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆ  
ที่สัมพันธ์กัน 
 

ภาพที่ 48 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 4 เรื่องบ้านของเรา ปกหน้า และ ปกหลัง 
 

ภาพที่ 49 และภาพที่ 50 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 5, 6 เรื่อง ห้องน้ า และ ห้องนั่งเล่น 

ภาพที่ 51 และภาพที่ 52 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 7, 8 เรื่อง ห้องนอน และ ห้องครัว 
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วิธีการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 การจัดแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องบ้านของเรา โดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม  
จุดประสงค์ 
 1. ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่
สัมพันธ์กัน 
 2. สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของห้องต่างๆ ภายบ้านที่แตกต่างกันได้ 
 3. พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันจากการหยิบและวางสิ่งของต่างๆ 
ตามต าแหน่งที่ก าหนดให้ 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูแนะน าชื่อห้องต่างๆ ภายในบ้าน ได้แก่ ห้องครัว ห้องน้ า ห้องนั่งเล่น ห้องนอน 
เป็นต้น โดยครูถามค าถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องต่างๆ ภายในบ้านจากประสบการณ์ของเด็กแต่
ละคน 
 2. ครูน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องต่างๆ เช่น หมอน สบู ่ยาสีฟัน หม้อ กระทะ ฯลฯ มาให้เด็ก
ช่วยกันบอกชื่อ 
 3. ครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ช่วยกันต่อภาพห้องต่างๆ ทั้ง 4 ห้อง ภายในบ้านให้
สมบูรณ์ 
 4. ครูให้เวลาเด็กในการต่อภาพ เมื่อเด็กในกลุ่มต่อเสร็จแล้ว ครูให้สลับกันต่อภาพห้อง 
จนเด็กทุกคนในกลุ่มได้ต่อครบทั้ง 4 ห้อง 
ผลการวิเคราะห์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนของเนื้อหา มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก  
 2. ส่วนวัสด ุมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี หาซื้อได้ง่ายในระดับพอใช้ แผ่นสังกะสี
ส าหรับติดแม่เหล็กนั้น ได้ติดไว้ด้านหลังของสื่อ ท าให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานของเด็ก 
 3. ส่วนภาพประกอบ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ 
เนื่องจากภาพประกอบของสิ่งของบางอย่างยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องของลักษณะรูปร่างรูปทรง 
อาจท าให้เด็กเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งของสิ่งอ่ืนได้ และความสอดคล้องของภาพประกอบกับบริบทใน
ท้องถิ่นอยู่ดับดีมาก 
 4. ส่วนสื่อการเรียนรู้ มีวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ มีวิธีการเล่นที่ชัดเจน และโครงสร้าง
ของเกมไม่ซับซ้อน สามารถน ากลับมาเล่นได้หลายครั้ง ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี 
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ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 ในส่วนของการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้นั้น เด็กสามารถวางต าแหน่งของสิ่งของต่างๆ 
ตามภาพตัวอย่างที่ก าหนดได้ถูกต้อง แต่มีบางชิ้นที่เด็กนั้นติดกลับหัว เช่น ตู้เย็นในห้องครัว, กระจกใน
ห้องน้ า, และมีสิ่งของบางอย่างที่เด็กยังไม่สามารถตอบได้ว่า สิ่งของนั้นคืออะไร เช่น เขียงในห้องครัว 
เป็นต้น อันเนื่องมาจากภาพประกอบที่ออกแบบนั้น ยังไม่ความชัดเจนในเรื่องของลักษณะรูปร่าง
รูปทรง จึงท าให้เด็กเกิดความสับสน 
 
 

   
 
ภาพที่ 53 และภาพท่ี 54 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 2 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
 
 

   
 
ภาพที่ 55 และภาพท่ี 56 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 2 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
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 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องโรงเรียนของฉัน ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆ และ
สถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 

ภาพที่ 57 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 9 เรื่องโรงเรียนของฉัน 

 
ภาพที่ 58 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 10 เรื่องโรงเรียนของฉัน 
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วิธีการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 การจัดแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องโรงเรียนของฉัน โดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม  
จุดประสงค์ 
 1. ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 2. บอกต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนได้ 
 3. พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันใน 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูสนทนาซักถามเด็กว่า เด็กๆ มาโรงเรียนอย่างไร มีใครมาส่งที่โรงเรียน ให้เด็กแต่ละ
คนลุกข้ึนเล่าให้เพ่ือนฟัง 
 2. ครูสนทนากับเด็กเก่ียวกับสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน สนามเด็กเล่น 
ห้องสมุด ห้องน้ า เป็นต้น แล้วให้เด็กท าท่าทางประกอบการใช้สถานที่ต่างๆ เช่น ครูพูดชื่อสถานที่
ห้องสมุด ให้เด็กท าท่าอ่านหนังสือ ครูพูดชื่อสถานที่ห้องเรียน ให้เด็กท าท่าเขียนหนังสือ เป็นต้น 
 3. คุณครูแจกสื่อบูรณาการให้เด็กเล่นทีละคน โดยให้เด็กวางภาพ ให้ตรงตามรูปร่างของ
เงาให้ถูกต้อง 
ผลการวิเคราะห์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนของเนื้อหา มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทสถานที่
ในโรงเรียนนอยู่ในระดับดี  
 2. ส่วนวัสด ุมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี หาซื้อได้ง่ายในระดับพอใช้ วัสดุมีความ
ปลอดภัยต่อเด็กในการใช้สื่อ และง่ายต่อการสร้างสื่อซ้ าในครั้งต่อไป 
 3. ส่วนภาพประกอบ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มี
ความชัดเจนดีมาก มีการใช้สีสันที่สดใส เหมาะกับวัยของเด็ก 
 4. ส่วนสื่อการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่นั้น ไม่มีวิธีการเล่น
หรือการน าเสนอในลักษณะนี้  
ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 จากการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ เด็กให้ความสนใจสื่อนี้เป็นอย่างมาก เมื่อเด็กเล่นแล้ว 
อยากกลับมาเล่นอีก ในการทดลองเล่นครั้งแรก มีเด็กบางคนที่อาจจะยังสับสนเงาของภาพประกอบที่
เป็นเด็กผู้หญิงที่นั่งเล่นทราย กับ เด็กผู้หญิงที่ก าลังเล่นม้ากระดก แต่เป็นเด็กส่วนน้อยที่มีความสับสน 
หลังจากเล่นในครั้งที่สอง เด็กสามารถวางภาพประกอบได้ตรงกับเงา ได้เร็วขึ้น และถูกต้อง 
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ภาพที่ 59 และภาพท่ี 60 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 3 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
 
 

   
 
ภาพที่ 61 และภาพท่ี 62 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 3 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
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 2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องชุมชนของเรา ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนที่ของ
คนและสิ่งต่างๆ 

ภาพที่ 63 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 11 เรื่องชุมชนของเรา 

ภาพที่ 64 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 12 เรื่องชุมชนของเรา 
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ภาพที่ 65 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 13 เรื่องชุมชนของเรา 
วิธีการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 การจัดแผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องชุมชนของเรา โดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม  
จุดประสงค์ 
 1. ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ 
 2. บอกชื่อและความส าคัญของสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้ 
 3. บอกความสัมพันธ์ของตนเองกับสถานที่ต่างๆ ได ้
 4. พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันจากการลากรถไปตามเส้นทางได้
อย่างอิสระ 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูให้เด็กดูบัตรภาพสถานที่ส าคัญในชุมชนทีละภาพ แล้วให้เด็กช่วยกันบอกชื่อและ
ความส าคัญของสถานที่ต่างๆ จากบัตรภาพ 
 2. ครูให้เด็กๆ ร่วมกันเล่นบทบาทสมมุติการประกอบอาชีพต่างๆ แล้วช่วยกันสรุปถึง
ความส าคัญของอาชีพต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อตัวเด็กเองและต่อชุมชน 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนและบุคคลอาชีพต่างๆ ของคน
ในชุมชน 
 4. ครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วแจกสื่อการสอน ให้เด็กในแต่ละกลุ่ม 
 5. ครูตั้งโจทย์ให้เด็กแสดงการเคลื่อนของรถ เช่น จากบ้านไปโรงเรียน, จากโรงเรียนไป
วัด เป็นต้น ด้วยการแสดงให้ดู 
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 6. ครูตั้งโจทย์ให้เด็กแสดงการเคลื่อนของรถ เช่น จากสถานีต ารวจไปบ้าน, จากโรงเรียน
ไปสถานีอนามัย เป็นต้น ด้วยการอธิบายด้วยปากเปล่า 
 7. ครูให้เด็กสลับกันเล่นจนครบทั้งหมด 5 คน 
ผลการวิเคราะห์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนของเนื้อหา มีตรงกับสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานที่ใน
ท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก เนื้อหาด้านการเคลื่อนที่ของคนหรือสิ่งต่างๆ มีความเหมาะสมกับเด็กใน
ระดับปฐมวัย  
 2. ส่วนวัสด ุมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีความปลอดภัยต่อเด็กในการใช้สื่อ มีการลบ
เหลี่ยม ลบมุม ของไม้เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ขนาดของสื่อต้องมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไปเพราะ
อาจจะท าให้ติดคอเด็ก และวัสดุมีความทนทาน อยู่ในระดับดี 
 3. ส่วนภาพประกอบ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มี
ความชัดเจนดีมาก มีการใช้สีสันที่สดใส สอดคล้องกับริบทของท้องถิ่น ท าให้เด็กเกิดจินตภาพได้ง่าย 
 4. ส่วนสื่อการเรียนรู้ การน าเสนอสื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจอย่างมาก  
ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 จากการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย 
เด็กสามารถลากรถไปตามเส้นทางต่างๆ จากโจทย์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง และสามารถตั้งโจทย์ใหม่ได้เอง
โดยให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและตั้งโจทย์ จากสื่อการเรียนรู้นี้ คุณครูสามารถแทรก
ความรู้ต่างๆ เพ่ิมเติมในระหว่างที่เด็กก าลังใช้สื่อได้ เช่น ถ้าเด็กไม่สบายต้องไปที่ไหน การแสดง
ความสัมพันธ์ของสถานที่กับตัวเด็ก, สถานที่ท างานของคุณต ารวจคือที่ไหน การแสดงความสัมพันธ์
ของสถานที่กับอาชีพ เป็นต้น  

   
 
ภาพที่ 66 และภาพท่ี 67 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 4 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 



  88 

 

   
 
ภาพที่ 68 และภาพท่ี 69 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 4 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
 
 2.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องอาชีพในฝัน ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยก
ออก 

  
ภาพที่ 70 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 14 เรื่องอาชีพในฝัน 
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ภาพที่ 71 ภาพผลงานการวิจัยชิ้นที่ 15 เรื่องอาชีพในฝัน 
วิธีการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 การจัดแผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องอาชีพในฝัน โดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม  
จุดประสงค์ 
 1. ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก 
 2. ชื่ออาชีพต่างๆ ของ บิดามารดา และ ผู้ปกครอง 
 3. อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ และการแต่งกาย 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูสนทนาถามอาชีพของผู้ปกครองของเด็กแต่ละคน 
 2. ครูให้เด็กแต่ละคนอธิบายเครื่องแต่งกายของอาชีพของผู้ปกครอง 
 3. ครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วแจกสื่อการสอน ให้เด็กแต่ละกลุ่ม 
 4. ครูตั้งโจทย์ให้เด็กต่อภาพชุดอาชีพให้ถูกต้อง เช่น ให้เด็กต่อภาพชุดคุณครู, ให้เด็กต่อ
ภาพชุดต ารวจ เป็นต้น 
ผลการวิเคราะห์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนของเนื้อหา มีตรงกับสาระการเรียนรู้ เนื้อหาเก่ียวกับอาชีพต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับอาชีพของคนในชุมชน อยู่ในระดับดี  
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 2. ส่วนวัสด ุมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีความปลอดภัยต่อเด็กในการใช้สื่อ ขนาด
ของสื่อต้องมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป หยิบจับได้ง่าย มีการใช้สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กได้ดี 
 3. ส่วนภาพประกอบ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มี
ความชัดเจน  
 4. ส่วนสื่อการเรียนรู้ มีวิธีการเล่นที่ชัดเจน และ ขนาดของสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการหยิบจับหรือเล่น 
ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ 
 จากการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง 
เด็กเล่นแล้วสามารถกลับมาเล่นอีกได้โดยไม่เบื่อ การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้สื่อ คือ เด็กสามารถต่อ
ภาพชุดอาชีพได้ถูกต้องตามโจทย์ที่ก าหนดให้ แต่ในการท าการทดลองครั้งแรก เด็กมีความสับสนใน
เรื่องการต่อหมวก มีการต่อหมวกผิดชุดอาชีพ เช่น ต่อหมวกกุ๊กท าอาหารกับชุดคุณหมอ หรือต่อ
หมวกชุดนักศิลปินกับชุดคุณหมอ เป็นต้น อาจเป็นเพราะชุดนักศิลปินเป็นชุดอาชีพที่ไม่มีความชัดเจน
ในการแต่งตัว หรือ ในท้องถิ่นนั้นยังไม่มีอาชีพกุ๊กท าอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้า 
 

  
 
ภาพที่ 72 และภาพท่ี 73 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 5 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
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ภาพที่ 74 และภาพท่ี 75 ภาพการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 5 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี เมื่อพฤศจิกายน 2559 
 
ส่วนที่ 3 การประเมินผลการออกแบบและการวัดผลการเรียนรู้ 
 3.1 การวิเคราะห์ผลการวัดผลการเรียนรู้ 
 จากการวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังท าการทดลองใช้สื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้ผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ ส่งเสริมการสื่อความหมาย
ของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ 
ตารางที่  4 วิเคราะห์ผลการประเมิน เรื่องครอบครัวสุขสันต์ ส่งเสริมการสื่อความหมายของมิติ
     สัมพันธ์และจินตภาพด้วยการ วาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนเรียน 7.22 1.23 15.98* 

หลังเรียน 9.90 0.36 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เรื่อง
การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ ของนักเรียน
ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 7.22 และคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของนักเรียนหลัง
เรียน มีค่าเฉลี่ย 1.23 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 9.90 หลังเรียนเท่ากับ 0.36 
ส่วนค่าสถิต ิt มีค่าเท่ากับ 15.98 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
และจินตภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  3.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องบ้านของเรา ส่งเสริมเรื่องการอธิบายต าแหน่ง
ของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 
ตารางที่  5 วิเคราะห์ผลการประเมิน เรื่องบ้านของเรา ส่งเสริมการอธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆ     
     ทีส่ัมพันธ์กัน 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนเรียน 7.92 1.83 6.64* 

หลังเรียน 9.58 0.73 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เรื่อง
ส่งเสริมเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน ของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 7.92 และคะแนน
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.58 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.83 หลังเรียนเท่ากับ 0.73 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 6.64 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องโรงเรียนของฉัน ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆ 
และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
ตารางที่  6 วิเคราะห์ผลการประเมิน เรื่องโรงเรียนของฉัน ส่งเสริมการสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
     มุมมองที่ต่างกัน 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนเรียน 7.06 1.36 10.16* 
หลังเรียน 9.12 0.94 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เรื่อง
การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน ของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 7.06 และ
คะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.12 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.36 หลังเรียนเท่ากับ 0.94 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 10.16 ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  3.1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องชุมชนของเรา ส่งเสริมการอธิบายการ
เคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ 
ตารางที่  7 วิเคราะห์ผลการประเมิน เรื่องชุมชนของเรา ส่งเสริมการอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและ
     สิ่งต่างๆ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนเรียน 6.38 1.91 6.11* 

หลังเรียน 8.30 1.36 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เรื่อง
การอธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ ของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 6.38 และคะแนน
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.30 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.91 หลังเรียนเท่ากับ 1.36 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 6.11 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องอาชีพในฝัน ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและ
การแยกออก 
ตารางที่  8 วิเคราะห์ผลการประเมิน เรื่องอาชีพในฝัน ส่งเสริมการต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนเรียน 7.00 2.23 4.38* 

หลังเรียน 8.66 1.32 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เรื่อง
การต่อเข้าด้วยกันและการแยกออก ของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 7.00 และคะแนนความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพของนักเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนเท่ากับ 2.23 หลังเรียนเท่ากับ 1.32 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 4.38 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลัง
เรียนนักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 3.2 การวิเคราะห์การประเมินผลการออกแบบ 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง และใช้วิธีการค านวณผลแบบ 
Rating Scale โดยมีเกณฑ์การวัดผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย  4.00   หมายถึง  ดีมาก 
 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.00 - 3.99    หมายถึง  ดี 
 2 คะแนน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.00 - 2.99   หมายถึง  พอใช้ 
 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 - 1.99    หมายถึง  ปรับปรุง 
ตารางที่ 9 ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อบูรณการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ
    จินตภาพ เรื่อง ครอบครัวสุขสันต์  

แบบประเมนิ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
ของเด็ก 

4 ดีมาก 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับ
ความสามารถด้านมติิสัมพนัธ์และ
จินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

4 ดีมาก 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ 

4 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของชื่อสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในท้องถ่ิน 

3.75 ดี 

ด้านวัสดุ 
1. ความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ใน
สื่อการเรียนรู ้

3.75 ดี 

2. ความปลอดภัยของวัสด ุ 3.75 ดี 

3. คุณภาพของวัสด ุความทนทาน 3.5 ดี 

4. ง่ายต่อการหาซื้อจากท้อง
ตลอด 

2.75 พอใช้ 

ด้านภาพประกอบ 
1. ภาพประกอบมีสีสนัสวยงาม 

3.25 ดี 
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2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับเด็กวัย 3-4 ป ี

4 ดีมาก 

3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับบริบทของท้องถ่ิน 

4 ดีมาก 

4. ขนาดของภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับขนาดของสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. ความนา่สนใจของภาพ 4 ดีมาก 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
1. ขนาดของสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการหยิบจับหรือเล่น 

4 ดีมาก 

2. มีลักษณะหรือวิธีการเล่นที่
ชัดเจน 

4 ดีมาก 

3. เล่นได้หลายจุดประสงค์และ
สามารถ 
เล่นได้หลายคน 

3.5 ดี 

4. โครงสร้างของเกมไม่ซับซ้อน 3.75 ดี 

5. สามารถหยิบเล่นและเก็บได้
ง่าย 

3.75 ดี 

  
ตารางที่ 10 ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อบูรณการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
      และจินตภาพ เรื่อง บ้านของเรา 

แบบประเมนิ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
ของเด็ก 

3.25 ดี 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับ
ความสามารถด้านมติิสัมพนัธ์และ
จินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.5 ดี 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ 

4 ดีมาก 
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4. ความเหมาะสมของชื่อสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในท้องถ่ิน 

3.5 ดี 

ด้านวัสดุ 
1. ความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ใน
สื่อการเรียนรู ้

3 ดี 

2. ความปลอดภัยของวัสด ุ 3.5 ดี 

3. คุณภาพของวัสด ุความทนทาน 3 ดี 
4. ง่ายต่อการหาซื้อจากท้อง
ตลอด 

2.25 พอใช้ 

ด้านภาพประกอบ 
1. ภาพประกอบมีสีสนัสวยงาม 

3.75 ดี 

2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับเด็กวัย 3-4 ป ี

3.5 ดี 

3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับบริบทของท้องถ่ิน 

3.5 ดี 

4. ขนาดของภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับขนาดของสื่อการ
เรียนรู ้

3.5 ดี 

5. ความนา่สนใจของภาพ 4 ดีมาก 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
1. ขนาดของสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการหยิบจับหรือเล่น 

4 ดีมาก 

2. มีลักษณะหรือวิธีการเล่นที่
ชัดเจน 

3.75 ดี 

3. เล่นได้หลายจุดประสงค์และ
สามารถ 
เล่นได้หลายคน 

2.5 พอใช้ 

4. โครงสร้างของเกมไม่ซับซ้อน 3 ดี 

5. สามารถหยิบเล่นและเก็บได้
ง่าย 

3.25 ดี 
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ตารางที่ 11 ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อบูรณการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
      และจินตภาพ เรื่อง โรงเรยีนของฉัน 

แบบประเมนิ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
ของเด็ก 

3 ดี 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับ
ความสามารถด้านมติิสัมพนัธ์และ
จินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

4 ดีมาก 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ 

3.5 ดี 

4. ความเหมาะสมของชื่อสื่อการ
เรียนรู ้

3.25 ดี 

5. มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในท้องถ่ิน 

2.75 พอใช้ 

ด้านวัสดุ 
1. ความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ใน
สื่อการเรียนรู ้

3.25 ดี 

2. ความปลอดภัยของวัสด ุ 3.75 ดี 

3. คุณภาพของวัสด ุความทนทาน 3.75 ดี 
4. ง่ายต่อการหาซื้อจากท้อง
ตลอด 

3.5 ดี 

ด้านภาพประกอบ 
1. ภาพประกอบมีสีสนัสวยงาม 

4 ดีมาก 

2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับเด็กวัย 3-4 ป ี

4 ดีมาก 

3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับบริบทของท้องถ่ิน 

3.5 ดี 

4. ขนาดของภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับขนาดของสื่อการ
เรียนรู ้

3.5 ดี 

5. ความนา่สนใจของภาพ 3.75 ดี 
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ด้านสื่อการเรียนรู้ 
1. ขนาดของสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการหยิบจับหรือเล่น 

3.25 ดี 

2. มีลักษณะหรือวิธีการเล่นที่
ชัดเจน 

3.5 ดี 

3. เล่นได้หลายจุดประสงค์และ
สามารถ 
เล่นได้หลายคน 

2.75 พอใช้ 

4. โครงสร้างของเกมไม่ซับซ้อน 3.5 ดี 
5. สามารถหยิบเล่นและเก็บได้
ง่าย 

3.25 ดี 

 
ตารางที่ 12 ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อบูรณการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
      และจินตภาพ เรื่อง ชุมชนของเรา 

แบบประเมนิ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
ของเด็ก 

4 ดีมาก 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับ
ความสามารถด้านมติิสัมพนัธ์และ
จินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.75 ดี 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ 

4 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของชื่อสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในท้องถ่ิน 

4 ดีมาก 

ด้านวัสดุ 
1. ความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ใน
สื่อการเรียนรู ้

3.75 ดี 

2. ความปลอดภัยของวัสด ุ 3.75 ดี 
3. คุณภาพของวัสด ุความทนทาน 3.25 ดี 
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4. ง่ายต่อการหาซื้อจากท้อง
ตลอด 

2.25 พอใช้ 

ด้านภาพประกอบ 
1. ภาพประกอบมีสีสนัสวยงาม 

4 ดีมาก 

2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับเด็กวัย 3-4 ป ี

4 ดีมาก 

3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับบริบทของท้องถ่ิน 

4 ดีมาก 

4. ขนาดของภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับขนาดของสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. ความนา่สนใจของภาพ 4 ดีมาก 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
1. ขนาดของสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการหยิบจับหรือเล่น 

4 ดีมาก 

2. มีลักษณะหรือวิธีการเล่นที่
ชัดเจน 

3.75 ดี 

3. เล่นได้หลายจุดประสงค์และ
สามารถ 
เล่นได้หลายคน 

3.25 ดี 

4. โครงสร้างของเกมไม่ซับซ้อน 3 ดี 

5. สามารถหยิบเล่นและเก็บได้
ง่าย 

3.5 ดี 

 
ตารางที่ 13 ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อบูรณการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
      และจินตภาพ เรื่อง อาชีพในฝัน 

แบบประเมนิ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
ของเด็ก 

3.75 ดีมาก 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับ
ความสามารถด้านมติิสัมพนัธ์และ

4 ดี 



  100 

จินตภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอ 

3.25 ดี 

4. ความเหมาะสมของชื่อสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในท้องถ่ิน 

4 ดีมาก 

ด้านวัสดุ 
1. ความเหมาะสมของวสัดุที่ใช้ใน
สื่อการเรียนรู ้

3.75 ดี 

2. ความปลอดภัยของวัสด ุ 4 ดีมาก 
3. คุณภาพของวัสด ุความทนทาน 3.25 ดี 

4. ง่ายต่อการหาซื้อจากท้อง
ตลอด 

3 ดี 

ด้านภาพประกอบ 
1. ภาพประกอบมีสีสนัสวยงาม 

4 ดีมาก 

2. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับเด็กวัย 3-4 ป ี

3 ดี 

3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
กับบริบทของท้องถ่ิน 

3.75 ดี 

4. ขนาดของภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับขนาดของสื่อการ
เรียนรู ้

4 ดีมาก 

5. ความนา่สนใจของภาพ 4 ดีมาก 
ด้านสื่อการเรียนรู้ 
1. ขนาดของสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการหยิบจับหรือเล่น 

3 ดี 

2. มีลักษณะหรือวิธีการเล่นที่
ชัดเจน 

3 ดี 

3. เล่นได้หลายจุดประสงค์และ
สามารถ 
เล่นได้หลายคน 

3 ดี 
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4. โครงสร้างของเกมไม่ซับซ้อน 3.25 ดี 

5. สามารถหยิบเล่นและเก็บได้
ง่าย 

3.25 ดี 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และ 
จินตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพส าหรับเด็กปฐมวัยและการบูรณาการสาระการเรียนรู้เข้า
กับสื่อการสอนโดยมีภาพประกอบที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพ่ือคาดหวังให้เด็กมีความ 
สามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงขึ้น โดยความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพที่เหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีด้วยกันทั้งหมด  5 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของบุคคลและสิ่งต่างๆ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัตถุโดยการเคลื่อนที่ ซ้าย-ขวา , หน้า-หลัง 
 2. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่ในมุมมองที่ต่างกัน หมายถึง ความสามารถของเด็ก
ปฐมวัยที่บอกหรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัตถุสิ่งของที่มีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างออกไป โดย
การพลิก หมุน ซ้อนกัน หรือ รูปร่างของวัตถุ 
 3. การต่อเข้าและแยกออกจากกัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการใช้ 
จินตภาพบอกหรือแสดงถึงส่วนต่างๆของวัตถุ เมื่อถูกแยกออกจากกัน หรือเห็นเค้าโครงสร้างเมื่อน า
ส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน 
 4. อธิบายต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ที่
สามารถแสดงหรือบอกได้ว่า สิ่งต่างๆที่เห็น อยู่ในต าแหน่งใด เช่น ข้างหน้า-ข้างหลัง ข้างบน-ข้างล่าง 
ข้างใน-ข้างนอก 
 5. สื่อความหมายมิติสัมพันธ์ โดยการวาดรูป หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยใน
การใช้จินตภาพ  
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การวิจัยนี้สามารถสรุปผลงานการออกแบบได้ดังนี้ 
ตารางที่ 14 ตารางแสดงสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 

เรื่องท่ี มิติสัมพันธ์และจินตภาพ สื่อการเรียนรู้ 

1 การสื่อความหมายมิติสัมพันธ์
และจินตภาพด้วยการวาดรูป 

ครอบครัวสุขสันต์ 

2 การอธิบายต าแหน่งของสิ่ง
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 

บ้านของเรา 

3 การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่
ในมุมมองที่ต่างกัน 

โรงเรียนของฉัน 

4 ทิศทางการเคลื่อนที่ของบุคคล
และสิ่งต่างๆ 

ชุมชนของเรา 

5 การต่อเข้าและแยกออกจากกัน อาชีพในฝัน 

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
และจินตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีสื่อการสอนมีสาระการเรียนรู้ตรงกับเนื้อหาที่เด็กเรียนและมี
ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือออกแบบสื่อบูรณาการ โดยใช้องค์ความรู้ที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพโดยมี
สาระการเรียนรู้และภาพประกอบที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นท าให้เด็กมีความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์และจินตภาพสูงขึ้น 
  
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ มีขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา, ข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ  
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 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียน
บ้านหนองบ่มกล้วย จังหวัดอุทัยธานี 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 15 คน 
 3. จ านวนงาน ออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินต
ภาพ ส าหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบของสื่อการสอน ในสาระการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
 3.1 หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ 
 3.2 หน่วย บ้านของเรา 
 3.3 หน่วย โรงเรียนของฉัน 
 3.4 หน่วย ชุมชนของเรา 
 3.5 หน่วย อาชีพในฝัน   
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
 2. รวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ออกแบบ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบ 
 4. การออกแบบสื่อบูรณาการ 
 5. น าผลงานการออกแบบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
 6. ปรับปรุงแก้ไขผลงานออกแบบ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 7. ทดสอบเด็กก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาพ้ืนฐานความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 8. ด าเนินการทดลองใช้สื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินต
ภาพ โดยให้คุณครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง คือ เด็กที่ก าลังศึกษาชั้น
อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย โดยทดลองช่วงเกมการศึกษา เวลา 15.00-
15.30 น. สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที จ านวน 2 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 10 คาบเรียน 
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 9. เมื่อท าการทดลองครบ ท าแบบทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้ก่อนการทดลอง 
 10. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 11. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการออกแบบ 
 12. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
2. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงขึ้น
กว่าก่อนทดลองใช้สื่อบูรณาการ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ การอภิปรายผล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ  

1. ผลส าหรับแนวทางการออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์และจินตภาพ  

 1.1 ความเหมาะสมด้านเนื้อหา เนื้อหาด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพต้องเหมาะสม
กับช่วงอายุของเด็ก และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในบทเรียนของเด็ก  

 1.2 ความเหมาะสมด้านวัสดุ วัสดุต้องมีความปลอดภัยต่อเด็ก ไม่แหลมคมหรือสีที่ใช้
ต้องไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ขนาดของสื่อต้องไม่มีขนาดเล็กเกินไป เพราะอาจท าให้ติด
คอเด็กได้ วัสดุนอกจากความปลอดภัยส าหรับเด็กแล้วควรค านึงถึงวิธีการจัดซื้อและการผลิตสื่อด้วย 
เพ่ือส าหรับครูผู้สอนน าไปประยุกต์ท าสื่อการสอนใช้เอง ควรเลือกวัสดุที่หาซื้อได้ง่าย และวิธีการสร้าง
สื่อที่ไม่ยากจนเกินไป 

 1.3 ความเหมาะสมด้านภาพประกอบ ภาพประกอบที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น สามารถช่วยให้เด็กเกิดจินตภาพและสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 

2. ผลส าหรับการทดลองใช้สื่อบูรณาการ หลังการทดลองใช้สื่อและวัดผลการเรียนรู้ ได้
ข้อสรุปดังนี้ นักเรียนมีการพัฒนาการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสูงขึ้น โดยการวัดผล
การเรียนรู้นั้น หน่วยการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดคือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องชุมชน
ของฉัน ส่งเสริมมิติสัมพันธ์และจินตภาพด้านการอธิบายการเคลื่อนที่ของบุคคลและสิ่งต่างๆ 
เนื่องจากสื่อบูรณาการหน่วยนี้ สื่อบูรณาการมีการน าเสนอที่มีความน่าสนใจ และมีบริบทของท้องถิ่น
ที่เด็กคุ้นเคย ท าให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดจินตภาพได้ง่าย สามารถใช้สื่อได้เป็นเวลานาน และเกิดการ
เล่นซ้ าๆ จนเกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี   
และหน่วยการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนรองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ ส่งเสริม
มิติสัมพันธ์และจินตภาพด้านการสื่อความหมายมิติสัมพันธ์และจินตภาพ โดยการวาดรูป  โดยการ
วัดผลนั้นจะใช้การสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในครั้งแรกที่ทดลองใช้สื่อบูรณาการ
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โดยการวาดรูปนั้น เด็กขาดความมั่นใจ โดยสังเกตได้จากการที่เด็กวาดรูปแล้วลบบ่อย ไม่มีความมั่นใจ
ในการลากเส้น ครูผู้สอนอาจจะสร้างความมั่นใจให้เด็กได้โดยการชมเพ่ือให้ก าลังใจ หลังจากให้เด็ก
ทดลองท าซ้ า โดยเปลี่ยนโจทย์ในการวาด เด็กมีความมั่นใจในการลากเส้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และ
สามารถวาดภาพโดยมีลายละเอียดเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยมิติ
สัมพันธ์และจินตภาพ สามารถท าได้โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับภาพที่เด็กคุ้นเคย 
การใช้สี  รูปภาพ เป็นตัวกระตุ้นจินตนาการ  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ 
จ านวน 5 เรื่องนั้น ส่งผลให้การน าเสนอผลงานในแต่ละเรื่องไม่ดีนัก ดังนั้นหากผู้สนใจจะน าแนวคิดไป
ต่อยอด ควรเลือกเรื่องที่สนใจหรือเป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป เพ่ือให้การท าวิจัยสามารถเจาะลึก
เกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงต้นทุนในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กนั้นมีราคา
ค่อนข้างสูง เพราะสื่อแต่ละสื่อนั้นต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ท าให้สื่อมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการผลิตจริง จ าเป็นต้องลดต้นทุนเพ่ือให้สื่อมีราคาไม่สูง
มากนัก ส าหรับผู้สนใจอาจน าปัญหานี้ไปต่อยอด เพ่ือวิจัยลดต้นทุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 3. การออกแบบกล่องจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ ควรแบ่งแยกเก็บเป็นแต่ละเรื่อง การจัดเก็บ
รวมกันในกล่องเดียวจะท าให้มีปัญหาในการน ามาใช้หรือการจัดเก็บในครั้งต่อไป และการออกแบบถุง
ผ้าหรือกล่องส าหรับจัดเก็บสื่อการเรียนรู้นั้น ควรออกแบบให้แตกต่างกัน กันการสับสนเด็กเล็ก ใน
การเก็บผิดถุง ผิดกล่องของเด็ก 
 4. สื่อบูรณาการนั้นออกแบบมาเพ่ือให้เด็กเล่นเป็นรายบุคคล ดังนั้นเวลาใช้งานจริงใน
การเรียนการสอนจริง จึงมีปัญหาที่สื่อไม่พอต่อจ านวนเด็ก ดังนั้นข้อเสนอแนะส าหรับการออกแบบสื่อ
บูรณาการในส าหรับใช้ในห้องเรียนในครั้งต่อไป ควรค านึงถึงการใช้สื่อส าหรับเด็กหลายคน หรือการ
เล่นกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เพียงต่อการจ านวนเด็ก 
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