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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนา
คําทายที่มีตอความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาเปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
กรุงเทพมหานคร เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงมา 1 หอง จากนั้นจับสลากนักเรียนมาเปนกลุม
ทดลองจํานวน 15 คน  ซ่ึงเปนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  
ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 20 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายและ
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองของ
ขอคําถามกับจุดประสงค IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.64 การวิจัยครั้ง
น้ีใชแบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา  (One-Way Repeated ANOVA) และPartial 
 ผลการวิจัยพบวา 
 กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  เด็กปฐมวัยมีระดับ
คะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทั้ง
โดยรวม (F = 1159.103) และรายดานคือ ดานการเขาใจความหมายของคํา (F = 166.698) ดานการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง (F = 175.627) ดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ (F = 70.000) ดานการแตงประโยคปาก
เปลา (F = 257.250) และดานการเลาเรื่อง (F = 433.500)  ซ่ึงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดย
ใชปริศนาคําทายสงผลตอความสามารถดานการฟงและการพูด โดยรวมรอยละ 98.8 (Partial      = 
.988) และดานการเขาใจความหมายของคํารอยละ 92.3 (Partial     = .923)  ดานการปฏิบัติตาม
คําสั่งรอยละ 92.6 (Partial      = .926)  ดานการบอกชื่อสิ่งตางๆรอยละ 83.3 (Partial       = .833)  
ดานการแตงประโยคปากเปลารอยละ 94.8 (Partial      = .948) และดานการเลาเรื่องรอยละ 96.9 
(Partial     = .969) ตามลําดับ 
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          The purpose of this study was to investigate the effect of riddle activities on the 
listening and speaking abilities of young children both in general and in individual areas. The 
samples were preschool boys and girls, with 4-5 years of age, of kindergarten 2 at 
Suntisukwittaya School under the jurisdiction of Office of Private Education Commission, 
Bangkok, in the first semester of 2008 academic year.  One class was selected by purposive 
random sampling. After that, 15 children were selected and riddle activities were used with 
them. The experiment was carried out 24 times within the period of 8 weeks – 3 days per 
week and 20 minutes per day. The instruments used in this study were riddle activity plans 
and a test of listening and speaking abilities for young children with the index of consistency 
(IOC) between 0.60 – 1.00 and the reliability of 0.64. The research followed one-group 
pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by one way repeated 
ANOVA and Partial 2η . 
          The results of study were as follows   

The means of listening and speaking abilities of young children before and after the 

use of riddle activities were different with statistical significance at the level of p<.05 both in 
general (F = 1159.103) and in individual areas of understanding word meanings (F = 
166.698), following instructions (F = 175.627), defining things (F = 700.000), making oral 
sentences (F = 257.250), and telling stories (F = 433.500).  The riddle activities affected the 
listening and speaking abilities in general at 98.8% (Partial 2η = .988), and in the areas of 
understanding word meanings at 92.3% (Partial 2η = .923), following instructions at 92.6% 
(Partial 2η = .926), defining things at 83.3% (Partial 2η = .833), making oral sentences at 
94.8 (Partial 2η = .948), and telling stories at 96.9 (Partial 2η = .969) respectively. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 มนุษยใชภาษาในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ถายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก
ตลอดจนประสบการณตางๆซึ่งสามารถแสดงออกดวยการใชเสียง คําพูด ทาทาง แลวสื่อออกมาใหมี
ความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูพูดและผูฟง ฉะน้ันการเรียนรูภาษาเริ่มมาจาก
การฟงและการพูดกอนการอานและการเขียน ซึ่งสอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน (2543 : 1) ที่
กลาววา ภาษายังเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่ชี้พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล เปนสิ่งที่จําเปน
ตอการสื่อสารระหวางบุคคล การอยูรวมกันของมนุษย ไมวาชาติใด สังคมใด ยอมตองมีภาษาเปน
เครื่องมือชวยในการติดตอสื่อความหมายซึ่งกันและกัน บุคคลที่สามารถใชทักษะภาษาไดดีกวายอม
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและราบรื่น   
         ภาษาจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป ที่ตองอาศัยทักษะการฟง การพูด ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการ
อานและการเขียน ดังนั้นการพัฒนาภาษาควรเริ่มตั้งแตเด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ปเปนวัยที่
พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 136) 
ที่กลาววา เด็กเรียนรูภาษาตามลําดับขั้นพัฒนาการ เริ่มจากความคุนเคยจากการไดยิน  ไดฟง  การ
พูดคุย  สนทนา ทําใหพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม เด็กเริ่มเรียนจากภาษางายๆ เรียนรูการใช
คําศัพทดวยการใชประโยค ครูสอนภาษาคนแรกของเด็กคือพอแม เสียงแรกที่เด็กไดยินไดฟงคือ
เสียงจากพอแม การโตตอบของพอแมทําใหเด็กเรียนรูภาษา การพูดและสนทนากับเด็กคือการสราง
เสริมพัฒนาการทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2543 : 9-12) ที่กลาววา การเรียนรูภาษาเปนสิ่งจําเปน ผูเกี่ยวของควรจัดประสบการณที่
เหมาะตอการเรียนรูและการเรียนรูภาษาเปนประเด็นที่ตองพิจารณา นอกจากนั้นสิ่งที่ควรคํานึงถึง
ในการสงเสริมทักษะทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเกิดขึ้นอยางเต็มศักยภาพของเด็ก เพราะ
สภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสมเปนสิ่งจําเปนใหเกิดการเรียนรูอยางดียิ่งสําหรับเด็ก ดังน้ันการฟงการ
พูดจึงเปนทักษะของพัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
(2550 : 110)  ที่กลาววา การจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยตองจัดใหสอดคลองกับอายุ  ธรรมชาติ
และความตองการของเด็ก ซ่ึงมีความแตกตางกัน ดวยเหตุน้ีครูและผูที่เกี่ยวของจึงควรตระหนักถึง
ความสําคัญและจัดประสบการณเรียนรูทางภาษาใหเหมาะสมกับเด็กในแตละวัย ซ่ึงตองอาศัยทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจย ซ่ึงกลาววา  เด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ป จัดอยูในขั้นพัฒนาทางขั้น
คิดกอนปฏิบัติการ เด็กเรียนรูจากการกระทําโดยอาศัยสื่อ วัสดุอุปกรณตางๆ เพราะเด็กในวัยน้ียังไม
พัฒนาถึงขั้นที่จะเขาใจเรื่องที่เปนนามธรรมไดตองอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรม    
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองเปนไปในลักษณะของการบูรณาการ  เพ่ือใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง  เกิดการเรียนรู  ไดพัฒนาทุกดาน  ทั้งดานการฟงและการพูดการเรียนรูที่
เหมาะสมใหผูเรียนไดเรียน  และปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด  ดวยการใหผูเรียนมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ไดประพฤติ
ปฏิบัติ  ลงมือกระทําจริง  จัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนมีโอกาสรับรูโดยผานการรับรูหลายๆ ทางอาทิ  
การฟง  การพูด  การถาม  การสัมผัส  และการทดลอง  กิจกรรมตองทาทาย  ชวนคิด  มีความยาก
งายสลับซับซอนพอเหมาะกับวัย  และความสามารถของผูเรียน  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2544 : 
196)  จากงานวิจัยของเบญจะ  คํามะสอน (2544 : 50-54)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดาน
การฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเรื่องอยาง
ตอเน่ืองโดยใชภาพประกอบ  และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเรื่อง  ผลการทดลอง
พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณพูดเลาเรื่องอยางตอเน่ืองโดยใช
ภาพประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณการพูดเลาเรื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับนงเยาว  คลิกคลาย  (2543 : 53-57)  ไดศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณโดยใชเพลงประกอบและการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ  ผลการทดลอง
พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบ  มีความสามารถ
ดานการฟงและการพูดแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ  
แสดงใหเห็นวาประสบการณของเด็กเปนประโยชนในการพัฒนาขั้นประสบการณของวัยเด็กเปน
อยางยิ่ง ทั้งการพูดและการฟง  เด็กสามารถเก็บเกี่ยวเรื่องที่ฟงไดตามวัยและฝกฝนใหเด็กเปนผูฟง
ที่ดี  การเปดโอกาสใหเด็กไดจินตนาการจากการใชเพลงเปนสื่อ  เปนการกระตุนใหเด็กรูจักฟงและ
คิด  เกิดความเปนตัวของตัวเอง  การพูดเลาเรื่องอยางตอเน่ืองโดยใชภาพประกอบเปนการสงเสริม
การฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถทางภาษาในดานการฟงและ
การพูดสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันมีหลากหลายกิจกรรม เชน การเลานิทาน การเลนบทบาทสมมุติ การ
สนทนา การอภิปราย การรองเพลง การพูดคําคลองจอง รวมทั้งการใชปริศนาคําทาย ซ่ึงกิจกรรม
ตางๆเหลานี้เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดฟง พูดโตตอบ แสดงความคิดเห็นอยางอิสระจะยิ่งชวย
สงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางภาษาที่ดีขึ้น  
 ปริศนาคําทายเปนกิจกรรมที่สามารถชวยพัฒนาการดานทักษะดานภาษาไทยใหแกเด็กได  
อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่มีคุณคามากเพราะเปนการเลนที่ชวยใหผูเลนรูจักคิด รูจักหาคําตอบ อีกทั้ง
เปนเครื่องมือที่ชวยใหบุคคลเปนคนมีเหตุผล เปนคนชางสังเกต กลาเสี่ยง กลาเดา และกลาที่จะคิด  
มีความละเอียดถี่ถวน  รูจักหารูปแบบและการใชภาษาในการตั้งคําถาม ซ่ึงสอดคลองกับ ผาสุก  
มุทธเมธา (2540 : 27 ) กลาววา ปริศนาคําทายทําใหคําและศัพทขยายตัว นอกจากนั้นยังฝกใหเด็ก
รูจักการผูกประโยค สํานวน วลี ขึ้นใชในภาษาไทย เปนการสื่อความหมายใหเกิดภาพพจน 
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และความรูสึกหรืออารมณ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการฟง พูด อาน และเขียน ซ่ึงทักษะดังกลาวตองฝก
เสมอๆจึงจะทําใหผูฝกประสบความสําเร็จและใชภาษาไดอยางมีคุณภาพ ดังที่ รุงนภา วุฒิ (2543 : 
47)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูโดยใชปริศนาคําทาย
แบบโปรแกรมเสนตรง และการใชปริศนาคําทายแบบทั่วไปที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูโดยใช
ปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรง และการใชปริศนาคําทายทั่วไปที่มีความสามารถทางภาษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากที่กลาวมาการใชปริศนาคําทายเปนกิจกรรมหนึ่งที่ใชในการจัดประสบการณการเรียนรู
ทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูทางภาษา โดยเฉพาะดาน
การฟงและการพูด ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําปริศนาคําทายมาใชในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณใหกับเด็ก ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาวิธีการดังกลาวจะสงผลตอความสามารถดานการฟงและการ
พูดของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจความหมายของคํา การปฏิบัติตามคําสั่ง การบอกชื่อสิ่ง
ตางๆ การแตงประโยคปากเปลาและการเลาเรื่อง ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับ
ครู พอแม ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไดเลือกใชเปนแนวทางในการสงเสริม
ความสามารถดานการฟงและการพูดใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนา
คําทายที่มีตอความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน กําหนด      
ความมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยรวมของ
เด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
 2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยแยก
รายดานของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายที่ มีตอ
ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย จะเปนขอมูลสําคัญและเปนประโยชนชวยให
ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไดเลือกใชเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสามารถดานฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
             1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
           ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ ระหวาง 4-5 ป ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน 
จาก 2 หองเรียน 
 
          2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
          กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางมีดังน้ี 
  2.1  เลือกกลุมตัวอยางนักเรียนมา 1 หองจากทั้งหมด 2 หองเรียน โดยการเจาะจง
กลุมตัวอยางหองเรียนที่ผูวิจัยเปนผูสอนเอง ไดนักเรียนจํานวน 30 คน 
  2.2  จากตัวอยางในขอ 2.2 สุมอยางงายอีกครั้ง ดวยการจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุม
ทดลอง จํานวน 15 คน เพ่ือไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
 
             3.  ระยะเวลาในการทดลอง 
          การศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ระยะเวลาในการทดลอง 
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิ้น 24 
ครั้ง 
         
             4.  ตัวแปรที่ศึกษา 
    4.1  ตัวแปรจัดกระทํา คือ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
    4.2  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
 2.  ความสามารถดานการฟงและการพูด หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการ
เขาใจความหมายของคํา การปฏิบัติตามคําสั่ง การบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยคปากเปลา และ
การเลาเรื่อง แบงความสามารถของเด็กปฐมวัยออกเปน 2 ดาน คือ 
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                   2.1  ความสามารถดานการฟง หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการเขาใจ
ความหมายของคํา ไดแก การบอกความหมายหรื่อสื่อความหมายในคําที่ยินไดถูกตอง และการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง ไดแก การฟงคําสั่งไดอยางเขาใจและปฏิบัติตามไดถูกตอง 
        2.2  ความสามารถดานการพูด หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการบอก
ชื่อสิ่งตางๆ ไดแก การบอกชื่อสิ่งตางๆที่เห็นในภาพไดถูกตอง การแตงประโยคปากเปลา ไดแก 
การพูดสื่อความหมายจากภาพเปนเรื่องราวไดชัดเจน และการเลาเรื่อง ไดแก การพูดสื่อความหมาย
จากภาพไดเปนเรื่องราวอยางตอเน่ืองเปนประโยคสมบรูณ คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน ไดอยางถูกตอง 
 3.  ปริศนาคําทาย หมายถึง ถอยคําหรือคําพูดที่นํามาผูกเปนคําถาม เพ่ือเปนเง่ือนงําให
ทายหรือตอบ  จะมีบางสิ่งบางอยางเปนเคาหรือมีความหมายของคําถามเหลานั้นอยูในตัว  เพ่ือให
ผูฟงจับใจความแลวคิดหาคําตอบได  มีลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทายซึ่งประกอบดวย 3 สวน
คือสวนนํา  สวนเนื้อหา  และสวนลงทาย 
 4.  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณที่ครูจัดใหกับเด็กโดยมีคําถามจากปริศนาคําทาย ซ่ึงมีเน้ือหาสัมพันธกับหนวยการ
เรียนและมีเน้ือหาใกลตัวเด็ก ผูวิจัยสรางคําทายจากคําศัพทที่เหมาะสมและคุนเคยกับเด็ก โดยเลือก
หนวยละ 3 คําศัพท จาก 8 หนวยการเรียนรูที่ผูวิจัยกําหนด จํานวน  24 คําศัพทมาสรางปริศนาคํา
ทาย เด็กไดฟงคําถามหรือคําทาย เด็กไดตอบหรือทายปริศนาคําทาย สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับคําทาย
และคําตอบ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความสามารถดานการฟง การพูด การเขาใจความหมายของคํา 
การปฏิบัติตามคําสั่ง การบอกชื่อตางๆ การแตงประโยคปากเปลา และการเลาเรื่อง ซ่ึงประกอบดวย 
3 ขั้นตอน ดังน้ี 
                 4.1  ขั้นนํา เตรียมเด็กใหพรอมกอนเร่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคํา
ทาย ดวยการสนทนาซักถาม ใชเพลง คําคลองจอง ที่เด็กคุนเคย หรืออยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือกระตุน
ใหเด็กเขารวมกิจกรรม พรอมที่จะทํากิจกรรมในขั้นตอไป  
                 4.2  ขั้นสอน ใหเด็กฟงและพูดปริศนาคําทาย เด็กชวยกันคิดหาคําตอบ เฉลยคําตอบ
ที่ถูกตองพรอมกับชมเชยเด็กที่ตอบถูก ถาเด็กตอบไมไดถามปริศนาคําทายอีกครั้ง เพ่ือกระตุนให
เด็กฟงและคิดหาคําตอบ เด็กนําภาพคําตอบติดที่บอรดหนาชั้นเรียน จากนั้นขออาสาสมัครวันละ 5 
คนออกมาเลาเรื่องเกี่ยวกับคําตอบในปริศนาคําทาย  โดยเปดโอกาสใหเด็กฟงและพูดคุยซักถาม
อยางอิสระ 
                  4.3  ขั้นสรุป ทบทวนคําถามในปริศนาคําทายใหเด็กฟงและพูดตามอีกครั้ง     
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
 
 
                 ตัวแปรจัดกระทํา                                            ตัวแปรตาม 
   
 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยใชปริศนาคําทาย 

  
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายมี
ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวมหลังการทดลองสูงขึ้น 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายมี
ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยแยกดานหลังการทดลองสูงขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถดานการฟงและการพูด
ของเด็กปฐมวยั 

-  การเขาใจความหมายของคํา  
-  การปฏิบัตติามคําสั่ง  
-  การบอกชื่อสิ่งตางๆ 
-  การแตงประโยคปากเปลา 
-  การเลาเรื่อง 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูจัดไดศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง 
    1.1  ความหมายของการฟง 
    1.2  ความสําคัญของการฟง 
    1.3  องคประกอบของการฟง 
    1.4  ประเภทของการฟง 
    1.5  ขั้นตอนการพัฒนาการฟงของเด็กปฐมวัย 
    1.6  แนวทางในการสงเสริมการฟง 
    1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฟง 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูด 
    2.1  ความหมายของการพูด 
    2.2  ความสําคัญของการพูด 
    2.3  พัฒนาการความสามารถดานการพูด 
    2.4  กระบวนการพูด 
    2.5  การใชภาษาพูด 
    2.6  แนวทางในการสงเสริมความสามารถดานการพูด 
    2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพูด 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
    3.1  ความหมายของแนวการจัดประสบการณ 
    3.2  ความสําคัญของการจัดประสบการณ 
    3.3  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
    3.4  หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
    3.5  รูปแบบการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
    3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปริศนาคําทาย 
    4.1  ความหมายของปริศนาคํานาย  
    4.2  ประวัติและความเปนมาของปริศนาคําทาย 
    4.3  จุดมุงหมายของปริศนาคําทาย 
    4.4  ประเภทของปริศนาคําทาย 
    4.5  ลักษณะของปริศนาคําทาย 
    4.6  ลักษณะโครงสรางคําทายและวธิกีารเลนทายปริศนาคําทาย 
    4.7  ลักษณะการผูกปริศนาคําทาย 
    4.8  ประโยชนที่ไดจากปริศนาคําทาย 
    4.9  การนําปริศนาคําทายมาใชในการเรียนการสอน 
    4.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปริศนาคาํทาย 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง 
 1.1  ความหมายของการฟง 
 การฟงมีความหมายแตกตางกันไปจากการไดยิน  การไดยินเกิดขึ้นเนื่องจากมีเสียงมา
กระทบหูเองโดยไมตั้งใจ  คนหลายคนจึงไดยินโดยที่มิไดฟง  การไดยิน  หมายถึง  การรูจักเสียงที่
ไดยิน  ไดความหมายและกลมกลืนเขากับความรูและประสบการณ  สวนการฟงนั้นหมายถึงการใช
สมาธิและความตั้งใจที่จะจําประเด็นของสิ่งที่ไดยิน 
 ทูโทโล (Tutolo. 1977 : 83)  ไดกลาวถึงการฟงวา  การฟงเปนทักษะทางภาษาที่มี
ความสําคัญยิ่งในการติดตอสื่อสารความหมายซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้นยังเปนทักษะทางภาษาที่
สามารถสอนกันไดดวยวิธีที่เปนลําดับขั้นตอน 
 วราภรณ  รักวิจัย (2538 : 44)  ไดกลาวไววา  การฟงคือการฝกการฟงเสียงธรรมชาติ  
จังหวะดนตรีเพ่ือเตรียมใหพรอมในการฟงเรื่องราวตางๆ และสามารถถายทอดไปเปนประโยคที่
เหมาะสม  มีมารยาทในการฟงและมีสมาธิในการฟง  การฟงตามความหมายดังกลาวนี้ ตองอาศัย
กระบวนการที่สําคัญ 3 ประการคือ 
 1.  การไดยิน  (Hearing)  การไดยินเปนกระบวนการรับรูทางโสตขั้นแรกของการฟง 
 2.  การฟง  (Listening)  เม่ือหูไดรับสัญญาณเสียงเขาไปแลวจะสงไปยังสมองตามลําดับ 
ขั้นเพ่ือแปลความหมายของเสียงที่ไดยิน ในขั้นนี้ตองใชสมาธิและการตั้งใจฟงอยางจริงจัง 
 3.  การรับรูความหมาย  (Auding)  เปนกระบวนการขั้นสูงของการฟง  นอกจากจะรู
ความหมายของเสียงที่ไดยินแลว ยังตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้งและรูจักประเมินคาควรเชื่อถือ
เพียงใด แลวจึงแสดงปฏิกิริยาโตตอบไปตามที่ตองการ 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 147-148)  ไดกลาววา  การฟงของเด็กเปนการรับรูเร่ืองราว
ดวยประสานสัมผัสทางหู  ที่เด็กสะสมแลวนําไปสรางเสริมพัฒนาการทางภาษามากกวาการใชเพ่ือ
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พัฒนาปญญา  เด็กจะเก็บคําพูด  จังหวะเรื่องราว  จากสิ่งที่ฟงมาสานตอเปนคําศัพท  เปนประโยค
ที่จะถายทอดไปสูการพูด  ถาเรื่องราวที่เด็กไดฟงมีความชัดเจน  งายตอการเขาใจ  เด็กจะได
คําศัพทและมีความสามารถมากขึ้น 
 เยาวพา  เดชะคุปต  (2542 : 63)  กลาววา การรับฟงหรือรับสัญญาณหรือขาวสารที่มีผูสง
มาให  ทักษะในการรับขอมูลไดแก การอานและการฟง 
 สรุปไดวา  การฟงเริ่มตนจากการไดยิน  รับรูเขาใจ  คิดแลวนําไปใชประโยชน  เปน
กระบวนการที่เปนขั้นตอนและเปนลําดับของผูฟง  ทักษะการฟงเปนสิ่งที่ควรสงเสริมแกเด็กปฐมวัย
น้ัน  สวนใหญเปนการฟงเสียงธรรมชาติ  จังหวะดนตรี และเสียงเพลง  ซ่ึงการฟงของเด็กปฐมวัยใน
การวิจัยครั้งน้ีเปนการเขาใจความหมายของคํา  การปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางถูกตอง 
 1.2  ความสําคัญของการฟง 
 การฟงเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญมากทักษะหนึ่ง  ทั้งน้ีเพราะความเจริญทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน  ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ทําใหเยาวชนตองใชทักษะการฟงเปนอันมาก  
ถานักเรียนไดรับการฝกฝนและการแนะนําทางดานการฟงอยางถูกตองเหมาะสม  นักเรียนก็จะมี
ความสามารถในการฟงไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการฟงเทาที่ควร  
และอาจกอใหเกิดผลรายกับนักเรียนไดหากไดรับการฝกฝนอยางผิดๆ นอกจากนี้การฟงยังมีผลตอ
ความคิด  การแสดงออก  การพูด  และบุคลิกภาพ  ดังน้ันการฟงที่ดีจึงเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 
 วรรณี  โสมประยูร  (2537 : 89)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการฟงไวดังน้ี 
  1.  การฟงเปนทักษะทางภาษาที่ใชมากที่สุด 
  2.  การฟงชวยใหเกิดปญญาและความรู 
  3.  การฟงเปนสวนสําคัญของการพูด  การอาน และการเขียน 
  4.  การฟงชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  5.  การฟงชวยขยายความรู ความคิด และประสบการณ รวมทั้งการคิดคนงานใหมๆ  
  6.  การฟงชวยในการสรางมนุษยสัมพันธของสังคม 
  7.  การฟงชวยในการเลือกประเมินและตัดสิ่งตางๆ ไดถูกตองดียิ่งขึ้น 
 สมิธ  (Smith. 1973 : 72)  ไดสรุปใจความสําคัญของการสอนฟงดังน้ีคือ 
  1.  เด็กในชั้นประถมศึกษาเรียนรูรายละเอียดตางๆ จากการฟง  ถาเราสอนฟง
โดยตรงก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนของเด็กได 
  2.  เด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เรียนรูโดยตรงทันทีจากการ
ฟงไดดีกวาการอาน  เพราะเด็กในระดับชั้นตน ๆ น้ียังไมมีทักษะการอานมากพอที่จะอานบทความ  
ครูจึงควรใหความสําคัญกับการสอนฟงในฐานะที่เปนทักษะภาษาเชนเดียวกับการอาน 
  3.  เด็กเรียนชามิไดหมายความวาจะตองดอยการฟงไปดวย  ดังนั้นการฟงจึงเปน
วิธีการที่ดีที่จะสอนเด็กเรียนชา 
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  4.  ความสามารถในการฟงของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับชั้นตั้งแตชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไมแตกตางกัน 
 มาชาโด (Machado. 1980 : 71)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการฟงไววา  พัฒนาการ
ทางการฟงและความสามารถทางการฟงของเด็กปฐมวัย  จะเปนทักษะทางภาษาที่เด็กเรียนรูได
ดีกวาดานอ่ืนๆ ครูจึงควรใหความสําคัญกับการสอนฟงในฐานะที่เปนทักษะที่เด็กปฐมวัยเรียนรูได
กอนการพูด 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการฟงเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและเปนพ้ืนฐานของทักษะทาง
ภาษาดานการพูด  การอาน  และการเขียน  การฝกใหเด็กรูจักฟงเสียงตางๆ เชน เสียงพูด  
เสียงเพลง  เสียงเคาะ  เสียงปรบมือ  จะเปนจังหวะหรือไมเปนจังหวะก็ตาม  เปนการกระตุนเราให
สมองของเด็กทํางาน  เม่ือเด็กฟงเสียงตางๆ เด็กจะรูจักคํา  ใชความคิด  รูจักแยกแยะประเภทสิ่งที่
ไดรับรูไดดีและแมนยําขึ้นเรื่อยๆ ฉะน้ันการฝกใหเด็กรูจักฟงตั้งแตยังเด็กจึงเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนากระบวนการการรับรู  ความคิด หรือสติปญญาไดวิธีหน่ึงจึงควรสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการฟงใหแกเด็กปฐมวัยเปนอยางยิ่ง 
 การฟงตามความหมายดังกลาวนี้ ตองอาศัยกระบวนการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  1.  การไดยิน (Hearing) การไดยินเปนกระบวนการรับรูทางโสตชั้นแรกของการฟง 
  2.  การฟง  (Listening)  เม่ือหูรับสัญญาณเสียงเขาไปแลวจะสงไปยังสมองตามลําดับ
ขั้นเพ่ือแปลความหมายของเสียงที่ไดยิน  ในขั้นนี้ตองใชสมาธิและความตั้งใจอยางจริงจัง 
  3.  การรับรูความหมาย  (Auditing)  เปนกระบวนการขั้นสูงของการฟง นอกจากจะรู
ความหมายของเสียงที่ไดยินแลว  ยังตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง และรูจักประเมินคาวาควร
เชื่อถือเพียงใด แลวจึงแสดงปฏิกิริยาโตตอบไปตามที่ตองการ 
 ดังนั้นสรุปไดวา  การฟงเริ่มจากการไดยินเสียง จึงเกิดการรับรูและเขาใจสิ่งที่รับรูและ
นําไปใชประโยชนเปนกระบวนการที่เปนไปตามลําดับขั้นตอน  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยทักษะการฟง
เปนสิ่งที่ควรสงเสริมใหเด็กไดมีพ้ืนฐานทักษะของการฟง  มารยาทการฟง  เด็กวัยน้ีจะพัฒนาไดดี 
เด็กตองมีความพรอมอาศัยวุฒิภาวะ  เวลา  ความพากเพียรและแรงจูงใจ  ในการสอนเด็กปฐมวัย
น้ัน ครูควรพูดใหชัดเจนไมดังหรือคอยเกินไปและไมควรพูดมากจนเกินไป  จะทําใหเด็กเกิดความ
เบื่อหนายในการฟงได  ซ่ึงขอบขายการฟงของเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งนี้เปนการฟงเพ่ือใหเขาใจ
ความหมายของคําและการปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง 
 1.3  องคประกอบของการฟง 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 2)  ไดกลาวถึงองคประกอบ
ในการฟงไวดังน้ี 
  1.  การจําแนกเสียง 
  2.  การฟงคําพูด คําสั่ง เขาใจและปฏิบัติตามใหถูกตอง 
  3.  มารยาทในการฟง 
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  4.  การฟงนิทานหรือเรื่องราวแลวจับใจความได 
  5.  การฟงเพลง คําคลองจอง และการเลนที่สรางเสริมประสบการณทางภาษา 
 การฟงใหเกิดผลดียอมมีองคประกอบหลายประการเขามาเกี่ยวของ มอรริส (วรรณี       
โสมประยูร 2537 : 90 ; อางอิงจาก Morris. 1964. การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา) กลาว
วา “ผู พูดดียอมทําใหการฟงดี”  และกลาวย้ําตอไปวา “ถึงแมผู พูดดีจะทําใหการฟงดี แต
ความสามารถและทักษะของผูพูดก็ยังไมสําคัญไปกวาตัวผูฟงเองที่รูวาจะฟงอยางไร”  เพราะฉะนั้น
จึงกลาวไดวาองคประกอบของการฟง อันไดแกผูพูดและผูฟงที่มีประสิทธิภาพยอมมีความสําคัญ
อยางยิ่ง 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา องคประกอบของการฟงที่สําคัญไดแก การเขาใจความหมายของคํา
และการปฏิบัติตามคําสั่งได  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยการฟงมีความสําคัญในการสื่อสารซึ่งกันและกัน
ไดถูกตอง 
 1.4  ประเภทของการฟง 
 การฟงเปนสิ่งที่ เด็กมีพัฒนาการมาตั้งแตแรกเกิด  และมีการพัฒนาเปนลําดับขั้น 
นอกจากนั้นความสามารถทางการฟงมีหลายประเภท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของ และ
แตละประเทศมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังน้ี 
 วรรณี  โสมประยูร (2539 : 87) สรุปประเภทของการฟงไวดังน้ี 
  1.  การฟงเพ่ือจําแนกเสียง  เปนการฟงเพ่ือแยกเสียงตางๆ ใหทราบวาเสียงของคน 
สัตว หรือสิ่งของประเภทใด 
  2.  การฟงเรื่องงายๆ ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เปนการฟงเพ่ือความรูความเขาใจที่ใช
สําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน  การฟงประเภทนี้เปนพ้ืนฐานของการฟงประเภทอ่ืนๆ เชน การฟง
คําสนทนา  การฟงเสียงตามธรรมชาติ 
  3.  การฟงเพื่อสาระสําคัญ  เปนการฟงที่ผูฟงตั้งใจฟง  เพ่ือใหเขาใจและจับใจความ
สําคัญจากสิ่งที่ฟงได  เชน การฟงบทเรียน  การฟงเทศน  การฟงปาฐกถา 
  4.  การฟงเพ่ือพักผอน  เปนการฟงที่ผูฟงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เกิด
ความรูสึกนิยมชมชอบและคลอยตาม เชน การฟงเพลง การฟงกลอน การฟงละคร  การฟงนิทาน 
  5.  การฟงเพ่ือเกิดความคิดและสรุป  เปนการฟงที่ผูฟงนําสิ่งที่ไดฟงน้ันมาเทียบเคียง
กับความรูและประสบการณเดิมของตน  แลวจึงสรุปเปนความคิดของตน 
  6.  การฟงเพ่ือเกิดความคิดสรางสรรค  เปนการฟงที่ผูฟงเม่ือไดฟงแลวก็นําสิ่งที่รูน้ัน
มาผสมกับความรูเดิม  ทําใหไดความคิดใหมๆ เกิดขึ้น เชน การฟงเพลงหรือกลอน  ก็คิดแตงเพลง
หรือกลอนในขณะที่ฟงดวย 
  7.  การฟงเพ่ือปฏิบัติตาม  เปนการฟงที่ผูฟงตั้งใจฟง  ฟงแลวจําจําตามลําดับขั้นตอน
และเหตุการณอยางละเอียด เพ่ือปฏิบัติตามภายหลัง การฟงประเภทนี้ตองทองจําหรือจดจําไว เพ่ือ
การปฏิบัติจะไดไมผิดพลาด 
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  8.  การฟงอยางพินิจพิเคราะห  หรือการฟงอยางมีวิจารณญาณ  เปนลักษณะการฟง
ที่ผูฟงเขาใจและสามารถแยกแยะสิ่งที่ไดฟงวาอะไรเปนความคิดเห็นของผูพูด  อะไรเปนขอเท็จจริง 
หรือพิจารณาไดวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตองและอะไรนาเชื่อถือ เชน การฟงโฆษณา ฟงการหาเสียงตางๆ  
 เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 79)  การฟงมีหลายประเภท ไดแก 
  1.  การฟงอยางเงียบ 
  2.  การฟงอยางตั้งใจ  ไดแก การฟงคําสั่ง  การฟงประกาศเพื่อปฏิบัติตาม 
  3.  การฟงอยางชื่นชม เชน การฟงดนตรี   
  4.  การฟงอยางวิเคราะห  สามารถแยกแยะสิ่งตางๆ ได 
 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542 : 60)  ไดแบงประเภทของการฟงที่ควรสงเสริมใหแกเด็ก
ปฐมวัยดังน้ี 
  1.  การฟงเพ่ือจําแนกความแตกตางของเสียงคือ  ความสามารถเขาใจความแตกตาง
ของเสียงที่ไดฟง   
  2.  การฟงเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งคือ  การฟงคําสั่งและสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง 
  3.  การฟงเพ่ือเขาใจความหมายของคําศัพท  คือสามารถเขาใจคําศัพทไดอยาง
ถูกตองวาหมายถึงอะไร  
  4.  การฟงเพ่ือเขาใจเรื่องราวคือ  การฟงเรื่องราวน้ันๆ อยางตั้งใจและสนใจจนเกิด
ความเขาใจ  สามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองที่ไดฟงได 
 เคนเนดี้ (Kennedy. 1975 : 146) ไดจัดประเภทของการฟงเอาไว 6 ประการคือ 
  1.  การฟงทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน (Simple Listening) เชน การฟงการสนทนา  
การฟงทางโทรทัศน 
  2.  การฟงเพ่ือจําแนกเสียง (Discriminative  Listening) เชน การฟงเสียงสัตว เสียง
ยวดยาน  เสียงที่แสดงความรูสึก 
  3.  การฟงเพ่ือเปนการพักผอน (Listening for Relaxation) เชน การฟงบทกลอน การ
ฟงเรื่องราวและนิทานตางๆ  
  4.  การฟงเพ่ือจับสาระสําคัญ (Listening for Information) เชน การฟงประกาศ การ
ฟงความคิดเห็นและการฟงเพ่ือตอบคําถาม 
  5.  การฟงเพ่ือจับความคิด (Listening Organize Ideas) เชน การฟงอภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็นตางๆ 
  6.  การฟงอยางพินิจพิเคราะห (Critical Listening) 
  7.  การฟงเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เชน การฟงดนตรี 
และการแสดงตางๆ  
 ดังน้ันจึงสรุปประเภทของการฟงไดคือ ฟงเพ่ือความรู  ฟงเพ่ือความบันเทิง  ฟงเพ่ือความ
เขาใจและปฏิบัติไดถูกตองและการฟงเพ่ือแสดงความคิดเห็น สําหรับเด็กปฐมวัยควรจัดใหมีการฟง
เพ่ือเด็กสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง  ฟงแลวสื่อความหมายเรื่องที่ฟงได 
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 1.5  พัฒนาการความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย 
 เด็กทารกจะเริ่มเรียนรูภาษาดวยการฟงผูอ่ืนกอนแลวจึงจดจําทําเลียนแบบเปนภาษาพูด
อันเปนผลทําใหการติดตอหรือสื่อความหมายกับบุคคลรอบขางเปนไปไดมากขึ้นตามลําดับ  นิตยา  
ประพฤติกิจ (2536 : 178-179) และหรรษา  นิลวิเชียร (2535 : 198-199)  ไดกลาวถึงความสามารถ
ทางภาษาดานการฟงของเด็กในแตละชวงอายุไวดังน้ี 
 อายุ 0-2 ป  พยายามเลียนเสียงที่ไดยิน  เขาใจคําและประโยคตางๆ ชอบฟงโฆษณาทาง
โทรศัพท และเสียงที่สะกิดใจ ชอบฟงเรื่องสั้นๆ และเพลงกลอมเด็ก 
 อายุ 3 ป ชอบฟงเสียงตางๆ ที่ไดยินคุนหูอยูเชน เสียงสัตว ยานพาหนะ  เครื่องใชในครัว  
ชอบฟงนิทานที่ผูใหญอานใหฟงแบบสองตอสอง  ฟงไมไดนาน และฟงอยางตั้งใจ  สามารถเขาใจ
ภาษาพูดงายๆ ของผูใหญ เชน อยา ไม การปฏิบัติตามคําสั่งของผูใหญยังไมสมํ่าเสมอ  สามารถ
เชื่อมโยงเสียงกับวัตถุที่ใชทําเสียงได 
 อายุ 4 ป  ฟงเรื่องไดนานขึ้น  อาจเลือกหนังสือใหผูใหญอานใหฟง  สามารถปฏิบัติตาม
คําสั่งงายๆ ได  บางครั้งจะแกลงทําเปนไมไดยินหรือไมสนใจคําสั่งหรือเสียงเรียก  ชอบฟงเรื่องซํ้าๆ 
และสามารถจําแนกความแตกตางของเสียงได 
 อายุ 5 ป  ตั้งใจฟงนานขึ้น  ชอบฟงนิทาน  เพลง  คําคลองจอง  สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง
ไดมากขึ้น  เขาใจคําพูดขอความยาวๆ ของผูใหญ 
 อายุ 6 ป  ชอบฟงเรื่องราวตางๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณตางๆ 
 ดังน้ัน  สรุปไดวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานการฟงเปนอันดับแรก  ตอจากนั้นก็จะ
จดจําและเชื่อมโยงสิ่งที่ไดรับฟงกับประสบการณสื่อออกมาเปนภาษาพูด ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาไปสูการเขียนและการอานตอไป 
 1.6  แนวทางในการสงเสริมการฟง 
 ภรณี  คุรุรัตนะ (2533 : 93-94)  ไดกลาวถึงการสอนทักษะการฟงวา ครูควรเตรียม
กิจกรรมเรื่องการฟงแกเด็กดังน้ี 
  1.  ครูตองพยายามจัดกิจกรรมที่นาสนใจและนาสนุกโดยวางแผนการจัดกิจกรรมแต
ละชวงเวลาตามความสนใจของเด็ก และจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการฟง 
  2.  กระตุนใหนักเรียนทราบวาการฟงเปนเรื่องที่จําเปน 
  3.  การสอนฟงใหเด็ก  โดยวิธีการที่ครูพูดใหชัดแตเบาพอที่จะใหเด็กสนใจฟง และ
ควรใหเวลาเด็กในการรับฟง  หรือเตรียมตัวใหมากพอ  เพ่ือใหเด็กหยุดกิจกรรมอื่น  แลวหันมา
สนใจฟงครู  และที่สําคัญครูควรใชคําอธิบายงายๆ 
  4.  ครูตองเปนผูฟงที่ดี โดยทําตัวอยางใหเด็กเห็นไดชัดเจน เชน การหันหนาไปทาง 
ผูพูด เปนตน 
  5.  สรางบรรยากาศที่ดีสําหรับเด็กและครู 
  6.  ชวยใหเด็กพัฒนาการรับรูเสียง ใหรูจักแยกเสียงที่ไดยินในชีวิตประจําวัน 
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  7.  เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็กไดฟงเรื่องหรือประสบการณที่มี
ความหมายเพื่อเพ่ิมพูนความรู 
 เยาวพา  เดชะคุปต  (2542 : 79) กลาวถึงการจัดประสบการณในการฟงไววา  ครูควรมี
วิธีการดังน้ี 
  1.  ใหเด็กนั่งฟงอยางสบาย 
  2.  ใหเด็กเขาใจวาการฟงเปนสิ่งสําคัญ  ควรตั้งใจฟงผูอ่ืน  และฝกมารยาทในการรับ
ฟงดวย 
  3.  การปฏิบัติงานในการสอนฟง ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
   3.1  พูดดวยน้ําเสียงปานกลางพอที่เด็กจะไดยิน ไมควรตะโกนตะเบ็ง หรือพูด
คอยจนเกินไป 
   3.2  อยาพูดมากจนเกินไป  จนเด็กหมดความสนใจและไมตั้งใจฟง 
   3.3  ใหเวลาเด็กเตรียมพรอมที่จะรับฟงเชน ใหเด็กเตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะพูด
กับเด็ก 
   3.4  อธิบายใหเด็กเตรียมพรอมโดยใชคําพูดงายๆ และมีการเตรียมตัวลวงหนา 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2540 : 38) การฟงครูตองใชการฟงอยางจริงจังกับเด็ก  ฟงอยาง
เขาใจ  ฟงแลวคิดเพื่อประเมินคาเด็กกําลังสื่อสารสิ่งใดใหกับครู  พรอมตอบสนองใหเด็กคิด  กระตุน
ใหเด็กกระตือรือรนที่จะตอบและกระทําในสิ่งที่นําไปสูการเรียนรูที่ถูกตอง 
 ดังน้ัน  จึงสรุปไดวาการฟงมีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับเด็กปฐมวัย ในการสอน
การฟงใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน  ควรพูดใหมีความชัดเจน  ไมเสียงดังหรือเสียงคอยเกินไป  และที่
สําคัญไมควรพูดมากเกินไป  เด็กอาจเบื่อที่จะฟงและใหโอกาสเด็กในการเตรียมตัวที่จะฟง ครูควรใช
คําพูดที่งายๆ ในการฟงสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันสามารถจัดกิจกรรมไดหลายรูปแบบ เชน การฟงเพลง 
ฟงนิทาน ฟงเสียงดนตรี และฟงเสียงตางๆ และวิธีที่ใกลตัวเด็กและสามารถเขาใจไดงายอีกวิธีหน่ึง
คือ ฟงคําถามจากการทายปริศนาคําทาย 
 1.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการฟง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 เบญจะ  คํามะสอน (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูดของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเรื่องอยางตอเน่ือง  โดยใชภาพประกอบ 
โดยใชกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเรื่องอยางตอเน่ืองโดยใชภาพประกอบ  เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานการฟงและการพูดสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 
 นงเยาว  คลิกคลาย (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูด
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบ  โดยการใชกลุม 
ตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหวาง 5-6 ขวบ ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
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กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ 
 สนอง  สุทธาอามาตย (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูด
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร โดยใชกลุม
ตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป  ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร  มีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงขึ้น
กวาการทดลอง 
 ธีรนุช  เชยกลิ่นเทศ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองตอการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยใชกลุมตัวอยางเด็ก
ปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครอง มีความทางภาษาที่สูงขึ้น 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 วูดเวิรด, คาโรลิน และเจอโรม (Woodward, Carolyn & Jerme. 1977 : 1) ไดศึกษา
ความสามารถในการเรียนของเด็กปฐมวัย  พบวาเด็กที่มีความพรอมทางการฟงและการออกเสียง  
การผูกประโยค  มีความสามารถในการเขียนกวาเด็กที่ไมพรอมในการฟง 
 ดิเบียสิโอ (Dibiasio. 1978 : 2739)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการฟงและการอาน
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, 6 จํานวน 493 คน โรงเรียนเล็กๆในชนบท รัฐ       
โรดไอแลนด  ผลการวิจัยพบวา การฟงและการอานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 
6 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เพลฟลด  และมาราสคูลิโอ (Penfield and Marasculio. 1972 : 220-224) ไดศึกษา
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการฟง  เพ่ือสื่อความหมายไปถึงการอาน การพูด และการเขียน โดยมี
จุดมุงหมายปรับปรุงทักษะการฟงดวยการฝกฝน และเพื่อศึกษาความแตกตางของภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมและเพศ  มีความสัมพันธกับทักษะพ้ืนฐานหรือไม  ศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 15 หองเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 19 หองเรียน จากครูที่มีความรูและสนใจใน
การฝกทักษะการฟงอุปกรณประกอบฝกคือเทปบันทึกเสียง หลังจากจบการฝกแลวทําการทดสอบ
นักเรียนดวยแบบทดสอบ 33 ขอพบวาการฝกทักษะการฟงใหผลดีตอการผาน การพูด  และการ
เขียน และความแตกตางกันของภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเพศไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะการ
ฟงของนักเรียน 
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว  สรุปไดวาเด็กมีความสามารถดานการฟงตั้งแตแรกเกิด
และมีการพัฒนาเปนขั้นตอนโดยเริ่มจากการฟงเสียงคนใกลชิดมาเปนการฟงและปฏิบัติตามคําสั่งได 
การฟงเรื่องสั้นสามารถถายทอดใหผูอ่ืนรับฟงได การพัฒนาความสามารถดานการฟงที่ถูกตองและ
เหมาะสม  จะชวยใหเด็กปฐมวัยเรียนรูและพัฒนาภาษาไดดีขึ้น  การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องเก่ียวกับการฟงของเด็กปฐมวัย 
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2.  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูด 
 2.1  ความหมายของการพูด 
 รังสรรค  จันตะ (2541 : 21)  ไดกลาวถึงการพูดไววาการพูดหมายถึงกระบวนการหนึ่งใน
การสื่อสารของมนุษย  ผูพูดจะเปนผูสงสารอันเปนเนื้อหาสาระขอมูล ความรู กับอารมณความรูสึก 
ความตองการและความคิดเห็นของตัวเองประกอบกับกริยาทาทางตางๆ สงไปยังผูฟงหรือผูรับสาร 
เพ่ือใหไดรับทราบและเกิดการตอบสนองในขั้นตอนสุดทาย 
 ศรียา  นิยมธรรม  และประภัสสร  นิยมธรรม  (2541 : 49) ไดกลาวถึงความหมายของ
การพูดไว 4 ดาน ดังน้ี 
 ในดานภาษาศาสตร (Linguistic level) หมายถึง ขบวนการที่ผูพูดสรรหาถอยคํา เสียงที่
ตองการใชมารวมกัน เปลงออกมาเปนประโยคที่ถูกตอง ตามหลักไวยากรณ 
 ในดานสรีรวิทยา (Physiological level) เปนระบบการทํางานของเซลลประสาท เชน 
จัดสรรใหอวัยวะตางๆ ของผูพูดเคลื่อนไหว เพ่ือการเปลงเสียงกระตุนการทํางานของอวัยวะที่ใชใน
การออกเสียง และอวัยวะที่ใชในการรับฟงเสียงของผูพูด และผูฟง 
 ในดานความรูในเรื่องเสียง (Acoustic  level) ก็คือการที่คลื่นเสียงเดินทางผานอากาศ
ระหวางผูพูดมายังผูฟง พรอมๆ กับที่จะสะทอนไปเขาหูผูพูดเองดวย 
 ในดานจิตวิทยา (Psychological level) หมายถึง ความรูสึกจากการฟงที่ไดยินไดฟงจากผู
พูดทําใหเกิดความสัมพันธกันทั้งผูพูดและผูฟง  โดยที่มีการคาดหวังดวยกันทั้งสองฝาย 
 สุภาวดี  ศรีวรรธณะ (2542 : 86) ไดกลาววา การพูด หมายถึง พฤติกรรมการ
ติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคล ดวยการใชถอยคํา นํ้าเสียง ภาษา อากัปกิริยา ทาทาง สีหนา แววตา 
เพ่ือถายทอดความรูสึก ความคิด ความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เพ่ือใหผูฟงเกิดความเขาใจและ
ตอบสนองได 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2546 : 797) พูดหมายถึง เปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา 
 นงเยาว คลิกคลาย (2543 : 14) ไดกลาววา การพูดเปนการสื่อสาร สรางความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน โดยใชนํ้าเสียง เพ่ือสื่อความหมายไปใหผูฟงรูหรือเขาใจ ความรูสึกนึกคิดหรือความตองการ
ของตน และสําหรับเด็กปฐมวัยการพูดเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการสื่อสารความรูสึกนึกคิด หรือ
ความตองการของตนใหผูอ่ืนไดทราบ  
 จุฑา  สุกใส (2545 : 17) ไดกลาววา การพูด หมายถึง การแสดงความรูสึกจากการไดฟง 
และการคิด แลวสื่อออกมาใหผูอ่ืนไดเขาใจ อาจเปนการแสดงความรูสึกนึกคิด ความตองการ ความรู
และประสบการณ โดยการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา ซ่ึงตองอาศัยขบวนการตางๆ ทํางานอยาง
ตอเน่ืองและประสานกัน คือ ขบวนการหายใจ ขบวนการเปลงเสียง ขบวนการแปรเสียงและการ
กําหนดเสียงเพ่ือใหผูฟง ฟงแลวเขาใจไดอยางถูกตอง 
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 ดังน้ันจึงสรุปไดวา การพูดเปนการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน โดยการเปลงเสียงออกมาเปน
ถอยคําเพื่อสงสารใหผูฟงเขาใจ ความตองการ ความรูสึกนึกคิดของตนเอง ซ่ึงการพูดของเด็ก
ปฐมวัยในการวิจัยครั้งน้ีเปนการบอกชื่อสิ่งของ การแตงประโยคปากเปลาและการเลาเรื่อง 
 2.2  ความสําคัญของการพูด 
 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542 : 63-64) ไดกลาววา การพูดเปนเครื่องมือสําคัญของการ
ติดตอสื่อสารที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต  การฝกพูดเปนพ้ืนฐานที่จะชวยฝกทักษะดานภาษาได
เปนอยางดี ซ่ึงจุดประสงคของการฝกพูดมีดังน้ี 
  1.  เพ่ือใหเด็กพัฒนาการพูดไดคลองเปนธรรมชาติ ไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ  
  2.  พัฒนาความสามารถในการพูดไดชัดเจน ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก เชน 
เสียง “ล” นอกจากนี้ยังควรพูดดวยเสียงที่นาฟง ร่ืนหู ไมดัง ไมคอยจนเกินไป มีความมั่นใจในการ
พูด 
  3.  พูดถูกตองจนเปนนิสัย เชน เด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธวา “ผมเปลาทํา” ตอง
แกเปน “ผม ไมไดทําครับ” หรือ “ไมไดทําคะ” 
  4.  เพ่ือใชภาษาเปนเครื่องมือติดตอสังคมกับเพ่ือนๆ และบุคคลอื่นๆ การที่เด็กจะเปน
ที่นาคบหาสมาคมดวยยอมตองมีภาษาที่สุภาพ  ดังนั้นการใหการศึกษาแกเด็กวัยน้ียอมจะตองฝก
เด็กใหรูจักใชคําสุภาพทั้งหลาย เชน คําวา “ขอโทษ” “ขอบคุณ” “ขอบใจ” โดยตองเปนแบบใหเด็ก
และตองใหเด็กใชอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้จะตองใหรูจักกาลเทศะดวย เสียงที่พูดในหองเรียน
ยอมจะไมตองดังเหมือนเสียงที่ใชในสนาม 
  5.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืนคือไมเพียงแตแสดงความคิดเห็น
ของตนเทานั้น แตยังสามารถเขาใจสิ่งที่คนอ่ืนพูด สามารถพูดสิ่งที่มีผูกลาวไวได 
  6.  การฝกเลียนเสียงคําพูดกอนที่จะบรรยายเรื่องราวตางๆ หากไมฝกในเรื่องน้ีเด็ก
บางคนจะเลาเรื่องไมตรงจุด เชน เด็กอาสาจะเลาเรื่อง “ไปเที่ยวทะเล” แทนที่จะพูดถึงการไปทะเล  
เด็กบางคนจะมัวพะวงแตจุดไมสําคัญ เชน มัวแตพูดเกี่ยวกับการแตงตัว การซ้ือของตางๆ สําหรับ
การเดินทาง ครูอาจตองชวยเตือนเด็กใหพูดเขามาหาเรื่องอีกทีหน่ึง 
  7.  เรียนรูเกี่ยวกับภาษา เชน หลักของการออกเสียง เสียงวรรณยุกต การเวนวรรค 
การเรียบเรียงคําใหเปนประโยค และคําบางคํามีความหมายไดหลายอยาง 
 นภเนตร  ธรรมบวร (2544 : 113-114)  กลาววา พัฒนาการทางการพูด การพูดถือเปน
การแสดงออกทางพัฒนาการภาษาดานหนึ่ง  ซ่ึงมีความสําคัญพอๆ กับการเขียนเลยทีเดียว  การ
พูดเปนการรวบรวมประสบการณตางๆ ของเด็กๆเขาดวยกัน อันไดแก ความรูสึก  การรับรู การ
เรียนรู ความจํา และความรูความเขาใจ 
 สมาพร  สามเตี้ย (2545 : 19) ไดกลาววา  การพูดมีความสําคัญสําหรับมนุษยเปนอันมาก 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายที่ดีที่สุดระหวางผูพูดและผูฟงไดรวดเร็วกวาการสื่อ
ความหมายดวยวิธีอ่ืน ๆ การพูดเปนการไดเห็นไดทราบถึงความตองการของผูพูดตอผูฟงไดเปนดี 
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ทั้งยังชวยสรางความเขาใจตอมนุษยดวยกัน  เน่ืองจากการพูดตองใชระดับเสียงตามสถานการณ
ตางๆ ที่เหมาะสมและไดเห็นทาทางในการพูด 
 สรุปไดวา การพูดมีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก เปนการสื่อความเขาใจระหวางผู
พูดกับผูฟง โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยนั้น พอแม ครู ผูที่เกี่ยวของตองหาวิธีการเทคนิคตางๆ ในการ
สงเสริมพัฒนาการพูดดวยการใหเด็กไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ ดวยการพูดคําตอบจากคําทายของ
ปริศนาคําทายจะชวยสงเสริมใหเด็กสามารถบอกชื่อสิ่งตางๆ  สื่อความหมายจากภาพเปนเรื่องราว
ได ตลอดจนแปลความหมายของคําพูดเปนประโยคสมบูรณ คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน ไดอยางถูกตอง 
           2.3  พัฒนาการความสามารถดานการพูด 
 ภาษาและการพูดเปนสิ่งที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยตามทฤษฎีและ
แนวคิดของการดเนอร (Gardner) ในทฤษฎีพหุปญญา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2540 : 138) ที่กลาวถึงสติปญญาทางดานภาษา  (Linguistic Intelligence) วาทักษะทาง
ภาษานับเปนสวนหนึ่งของสติปญญามาโดยตลอด  ดังนั้นการพูดจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก
สําหรับเด็กปฐมวัยที่จะตองเติบโตเปนผูใหญในอนาคต 
 ซีฟลท (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 208 ; อางอิงจาก Seefeldt. 1986. ปฐมวัยศึกษา
หลักสูตรและแนวปฏิบัติ)  ไดกลาวถึงการเรียนภาษาระดับพ้ืนฐานของเด็กไว 5 ระดับดังน้ี 
  1.  ระบบเสียง (Phonology) เด็กทารกพยายามเรียนรูระบบเสียงในภาษาของตน โดย
การออกเสียงหลายๆ ลักษณะและเริ่มนําเสียงมาเชื่อมตอกันเพ่ือใหมีความหมาย 
  2.  ลักษณะคําพูด (Morphology) เด็กเริ่มเรียนรูการผสมกันของเสียงทําใหเกิด
ความหมาย  เด็กเริ่มเรียนรูศัพทใหมๆ จนกระทั่งถึงวัยกอนประถมศึกษาเด็กจะเริ่มเขาใจกฎของคํา 
  3.  การสรางประโยค (Syntax) เด็กเรียนการสรางประโยคหรือไวยากรณในขณะที่เด็ก
เริ่มนําคํามาสรางประโยชน เด็กจะเขาใจโครงสรางไวยากรณ  เม่ือเด็กเขาใจประโยคที่มีคําจํานวน
มากเมื่ออายุ 2-3 ป เด็กจะพูดประโยคความเดียวชนิดตางๆ ไดเชน ประโยคคําสั่ง ประโยคปฏิเสธ  
ประโยคคําถาม เด็กจะใชประโยคที่มีคําเชื่อมไดเม่ืออายุ 5-7 ป และเด็กจะใชคํานาม สรรพนาม ได
ถูกตองเม่ืออายุประมาณ 7 ป จึงจะใชประโยคหลายความหรือสังกรประโยคได 
 4.  ความหมาย (Semantics) ในขณะที่เด็กเลียนเสียงและโครงสรางของภาษา เด็กจะ
เรียนรูดวยวาคําจะมีความหมายขึ้นอยูกับบริบท (Context) ของการใชคํานั้นดวย กระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู ความหมาย เปนกระบวนการที่ซับซอนและสัมพันธกับขั้นตอนพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจท กลาวคือในขั้นประสาทสัมผัส เด็กจะใชคําพูดเดียวแทนประโยคทั้งประโยค 
ความหมายของคําขึ้นอยูกับสถานการณของการใชคํา เชน เด็กกําลังเดินหาพอ และพูดวาพอ มี
ความหมาย ซ่ึงสัมพันธกับการกระทําที่เปนรูปธรรม คําวาบาน อาจหมายถึง สถานที่พอแม แมว 
และตัวเองอาศัยอยู เด็กจะเริ่มตระหนักถึงความไมชัดเจน หรือความยืดหยุนของภาษา  เด็กจะ
เขาใจความหมายไดดียิ่งขึ้น  แตก็ยังตองการประสบการณที่เปนรูปธรรมอยู  เด็กอาจอธิบายคําวา 
บาน วา หมายถึง สถานที่สําหรับนอน รับประทานอาหารและใหเพ่ือนมาเยี่ยม 
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 5.  การใชภาษา (Pragmatics) เด็กจะเรียนรูการใชภาษาอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมที่เด็กอยู  เด็กที่ยายไปอยูที่ใหมก็จะเรียนรูภาษาของสังคมใหมน้ัน 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 111) กลาววา  เด็กจะเริ่มพูดเปนคําเม่ืออายุ 1 ขวบ แสดง
ทาทางประกอบได แตถาอายุเกิน 1½ ขวบ แลวยังไมพูด  ควรปรึกษาแพทย ถา 2 ขวบแลวพูดได 1 
คํา ถือวาพูดชามาก เพราะอายุ 1½ ขวบ เด็กควรพูดได 4-10 คํา ชี้รูปได เรียกลูกบอลได เม่ืออายุ 2 
ขวบ ใชสรรพนามได พูดเปนประโยคบางครั้งอาจจะไมรูเร่ือง  แตจะพูดไดดีขึ้น เด็กชายมักพูดชา
กวาเด็กหญิง สาเหตุที่เด็กพูดชาที่พบนอกจากความผิดปกติของหูแลวยังพบวาเกี่ยวกับสภาพจิตใจ 
เชน อิจฉานอง  หรือในครอบครัวใชภาษาแตกตางกันมากเด็กสับสน  แตเม่ืออายุ 3 ขวบขึ้นไปถึง 6 
ขวบเด็กจะพูดไดคลองเปนเรื่องราว 
 เบญจมาศ  พระธานี (2540 : 9-11)  ไดสรุปขั้นตอนของพัฒนาการดานการพูดไวดังน้ี  
 1.  เสียงแสดงปฏิกิริยาสะทอน (Reflex sounds) อายุ 0-2 เดือน เปนขั้นแรกของการ
เรียนรูภาษาและการพูด  ตั้งแตเด็กรองไหตอนแรกคลอด  ซ่ึงเปนการแสดงถึงการพัฒนาการทํางาน
ของอวัยวะที่ใชในการออกเสียงและหายใจที่จะเปนพ้ืนฐานของการพูดตอไป  การรองไหระยะตอมา
จะแสดงถึงความตองการของเด็กไดหลายอยางเชน หิว เปยก หรือตกใจ เปนตน 
 2.  เสียงออแอ  (Babbling) อายุ ½ เดือนถึง 2 ป  เปนขั้นที่เด็กสงเสริมดวยความพอใจที่
ไดเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด โดยเลียนแบบเสียงของตัวเองซ้ําๆ เสียงออแอน้ีเกิดขึ้นโดย
สัญชาติญาณของความเปนมนุษยจึงพบไดในเด็กทุกคน  แมกระทั่งหูหนวก หูตึง  แตการสงเสียง
ออแอในเด็กเหลานี้จะไมพัฒนาตอไปตามปกติ  เพราะไมไดยินเสยีงของตัวเอง 
 3.  การสงเสียงเพ่ือสื่อความหมาย  (Sociallized  vocal  play) อายุ 5-6 เดือน เปนขั้นที่
เริ่มสงเสียงเพ่ือการสื่อสารกับผูอ่ืน โดยเด็กจะฟงเสียงอ่ืนและสงเสียงโตตอบเปนครั้งคราว ขั้นที่คาบ
เกี่ยวกับการสงเสริมออแอน้ี  บางครั้งเด็กจะสงเสียงออแอเลนคนเดียว  บางครั้งสงเสียงเพื่อโตตอบ
คนรอบขาง  
 4.  คําแรกที่มีความหมาย  (The  first Meanininful Word)  อายุ 8-10 เดือน เปนขั้นที่เด็ก
เขาใจคําพูดที่เคยไดยินจากการเชื่อมโยงพูดกับเหตุการณตางๆ แลวสะสมเปนความรูภายใน เม่ือ
เด็กมีความพรอมจะเลียนแบบการออกเสียงผูอ่ืนและออกเสียงคําๆ น้ันไดถูกตองในเวลาตอมา 
 5.  วลี  ประโยค และภาษาเด็ก (Phrases, Sentences, and Jargon) อายุ 12-24 เดือน 
เปนขั้นที่เด็กเริ่มเปนคําที่ยาว 2 พยางค หรือคํา 2 คํามารวมกันเปนวลีและประโยค  ซ่ึงมีความ
ซับซอนมากขึ้นตามอายุโดยเฉลี่ยเด็กอายุ 1 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 1 คํา เด็กอายุ 2 ป จะ
พูดวลีหรือประโยคที่ยาว 2 คํา อายุ 3 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 3 คํา เด็กอายุ 4 ปจะพูดวลี
หรือประโยคที่ยาว 4 คํา แตในบางครั้งเด็กจะมีการทดลองใชคําศัพทซ่ึงอาจจะมีลักษณะของการ
หยุดคิด (Pause)  พูดซ้ําๆ ใชคําเอออา บอยๆ คลายคนติดอาง (Normal Disfluency) ลักษณะการ
พูดเชนนี้เกิดขึ้นในชวงที่เด็กอายุ 2-6 ป ซ่ึงจะคอยๆ หายไปเมื่อเด็กเรียนรูการพูดคําศัพทตางๆ 
มากขึ้น หรือในบางครั้งเด็กเองอยากพูดอยากอธิบายบางสิ่งบางอยางแตไมทราบวาจะใชคําศัพท
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อะไร เด็กจะใชพยางคที่ไมมีความหมายบนกับพยางคที่มีความหมาย (Jagon) การพูดลักษณะนี้ควร
จะหายไปเม่ือเด็กมีอายุ 2½ ป เพราะเด็กมีการขยายคําศัพทมากขึ้น 
 6.  พัฒนาการการแปลเสียง เสียง จังหวะ และภาษา  (Articulation, voice, Rhythm, and 
Language Development) อายุ 5-7 ป เปนขั้นที่เด็กมีการเรียนรูการใชเสียงพูดใหถูกตองและมีการ
ขยายคําศัพทโครงสรางและความซับซอนของประโยคมากขึ้น  เด็กจะพัฒนาสิ่งเหลานี้ไดคอนขาง
สมบูรณใกลเคียงผูใหญราวอายุ 7-8 ป 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา  พัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย เร่ิมจากการพูดออกเสียง  พูดทีละคํา
แทนประโยค 1 ประโยค เม่ือเด็กโตขึ้นความพรอมทางดานภาษาดีขึ้น สามารถที่จะนําคําที่ทําหนาที่
ตาง ๆ กันมารวมประกอบกันเปนประโยค  ในที่สุดเด็กจะสามารถเรียนรูการผูกประโยคตางๆ เปน
การสื่อความหมาย ความคิด ความตองการของตนเองใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจไดเปนอยางดี 
 2.4  กระบวนการพูด 
 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542 : 68-70) กระบวนการในการพูดของเด็กปฐมวัยประกอบดวย
กระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ 
 1.  การออกเสียง 
 2.  การสรางคํา 
 3.  การสรางประโยค 
 ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ขั้นตอนใดเปนไปไมไดจะมีผลเสียตอขั้นตอน
อ่ืน 
  1.  การออกเสียงทําไดโดยการเลียนแบบ  เด็กเลียนแบบเสียงคําและสําเนียงจาก
บุคคลที่เด็กติดตอเกี่ยวของดวย  เด็กจะเปลี่ยนภาษาพูดไปตามสิ่งแวดลอมใหมน้ัน เพราะกลไกการ
ออกเสียงและนิสัยการพูดยังไมมีรูปแบบแนนอน  ดวยเหตุน้ีพอแมและนักการศึกษาบางคนจึงเห็น
วา วัยเด็กเล็กเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาตางประเทศ  เด็กจะพูดไดเหมือนเจาของภาษา
แตถารอไปเรียนตอเม่ือเด็กอยูชั้นมัธยม เด็กจะพูดภาษาดวยสําเนียงภาษาแมของตน 
  2.  การสรางคําคือ การเชื่อมโยงกับความหมาย คําหลายๆ คํามีเสียงเหมือนกันแต
ความหมายตางกัน เชน สาด สารท ศาสน การสรางคําจึงยากกวาการออกเสียง ทั้งการเชื่อมโยง
เสียงกับความหมาย มีโอกาสผิดไดงาย เม่ือเด็กไปโรงเรียนเด็กจะทราบศัพทใหมและความหมาย
ใหมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะครูสอนไดโดยตรง และจากประสบการณของเด็กเองจากการอานหนังสือ 
ฟงวิทยุ หรือดูโทรทัศน นอกจากนี้เด็กอายุเทากันทราบศัพทจํานวนไมเทากัน เน่ืองจากความ
แตกตางระหวางบุคคล ดานสติปญญา  อิทธิพลของสิ่งแวดลอม  โอกาสในการเรียนรูและแรงจูงใจ 
  3.  การสรางประโยค ระยะแรกเด็กอายุ 12-18 เดือน พูดประโยคที่มีคําเพียงคําเดียว 
ใชทาทางประกอบ เชน “ขอ” และชี้ไปที่ตุกตา หมายความวา ขอตุกตาใหหนู อายุ 2 ป เด็กใช
ประโยคสั้นๆ ไดแลว อายุ 4 ป เด็กจะพูดประโยคตางๆ ไดดีขึ้น เด็กชอบใชประโยคคําถามมาก พอ
เด็กพูดได เด็กจะพูดไมหยุดเหมือนกับตอนที่เด็กเดินไดจะเดินไมหยุดเชนเดียวกัน 
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 ดังน้ันสรุปไดวา การพูดของเด็กปฐมวัยน้ันเด็กจะเริ่มเปลงเสียงรองที่ไมมีความหมายกอน 
จากนั้นเด็กจะคอยๆ พัฒนาเปนคําพูดเดียวกอน  แลวคอยๆ พัฒนาเปนประโยคสั้นๆ และมีความ
ซับซอนมากขึ้น  ดังน้ันกระบวนการพูดของเด็กปฐมวัยจึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การออกเสียง 
การสรางคํา  และการสรางประโยค การจัดกิจกรรมสงเสริมการพูดที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พัฒนาการจะชวยใหเด็กมีการพัฒนาการพูดที่ดีและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด 
 2.5  การใชภาษาพูด 

การใชภาษาพูดเปนทักษะที่ตองมีการเรียนรู  การเรียนรูภาษาพูดมี 3 วิธีคือ 1) การลอง
ผิดลองถูก 2) การเลียนแบบ 3) การฝกการเรียนรู  ซ่ึงการฝกการเรียนรูที่ดีที่สุดคือ การฝกเด็กโดย
มีตัวอยางที่ดีใหเลียนแบบอยางถูกตอง เด็กไดรับคําแนะนําและชวยเหลือใหทําตามแบบและไดรับ
การแกไขใหพูดใหถูกตอง 

ประดินันท  อุปรมัย (2526 : 133-135) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาพูดของ
เด็กปฐมวัยแบงไดเปน 4 ประการคือ 

 1.  ความพรอมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูดของเด็ก 
 2.  ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูใกลชิดและแรงเสริมที่เด็กไดรับ 
 3.  สื่อมวลชน 
 4.  ประสบการณแวดลอมตัวเด็ก 
ปจจัยทั้ง 4 ประการนี้ มีความเกี่ยวของกันไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ แมเด็ก

จะมีความพรอมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด  แตถาเด็กไมเคยไดยินภาษาพูด  เด็กจะพูดไมได  
หรือถาไดยินภาษาพูดจากทั้งผูใกลชิด สื่อมวลชน และผูอ่ืน  แตอวัยวะในการพูดซึ่งรวมถึงอวัยวะใน
การไดยินของเด็กบกพรองหรือไมพรอม  เด็กก็ไมสามารถพูดไดหรือพูดไดไมชัดเจน 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การใชภาษาพูดในเด็กปฐมวัยน้ัน  ตองมีองคประกอบที่สําคัญ 4 
ประการคือ ความพรอมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูดของเด็ก การมีปฏิบัติสัมพันธระหวางเด็กกับ      
ผู ใกลชิดและแรงเสริมที่ เ ด็กได รับ  สื่อมวลชนและประสบการณแวดลอมตัวเด็ก ซ่ึงทั้ง 4 
องคประกอบนี้จะชวยใหเด็กปฐมวัยใชภาษาพูดไดอยางถูกตองและเหมาะสมกันวัย 

2.6  แนวทางในการสงเสริมความสามารถดานการพูด 
เด็กปฐมวัยมีความอยากรูอยากเห็น และความตองการที่จะสื่อสารกับผูอ่ืน เปนสิ่งเราให

เกิดการแสดงออกทางความคิดในดานการพูด  แตเด็กมีถอยคําในการสื่อสารที่คอนขางจํากัด จึง
พยายามแสวงหาการใชคําพูดดวยตัวเอง สิ่งเราที่มีประโยชนตอการพูดของเด็กคือ  การเปดโอกาส
ใหเด็กพูดถึงสิ่งที่ชอบดวยคําพูดของเขาเอง  ดังน้ันครูผูสอนควรจะไดศึกษาถึงพัฒนาการดานภาษา
และความสามารถในการพูดของเด็กในแตละชวงอายุเพ่ือจัดกิจกรรมตอบสนองความสามารถดาน
การพูดไดอยางเหมาะสมตอไป 
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           นิรมล  ชวงวัฒนชัย (2541 : 26)  ไดแนะนําตัวอยางกิจกรรมที่สงเสริมการพูดดังน้ี  
 1.  กิจกรรมการอธิบายหรือเลาถึงภาพที่เห็น 
 2.  ทําทาประกอบการพูด 
 3.  เลานิทาน 
 4.  ลําดับเรื่องตามนิทาน 
 5.  เรียกชื่อและอธิบายลักษณะสิ่งของ 
 6.  จําและอธิบายลักษณะสิ่งของ 
 7.  อธิบายขนาดและสีของสิ่งของ 
 นอกจากนี้พอแมก็มีสวนสําคัญ  ในการชวยสงเสริมพัฒนาการทางพูดใหกับเด็กปฐมวัย
เพ่ือเด็กเริ่มตนจากที่บาน  การที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูที่อยูแวดลอมเพียงใด  เด็กจะพัฒนาการ
ฟงและการพูดมากเพียงนั้น  ซ่ึงสอดคลอง กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 10)  ที่กลาววา  ผูปกครอง
ไมวาจะเปนพอแมหรือผูที่ทําหนาที่เปนผูปกครองมีอิทธิพลโดยตรงตอพัฒนาเด็ก  ซ่ึงจากการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางบานกับความสามารถทางดานสติปญญาของ
เด็กอายุระหวาง 4-7 ป พบวา สิ่งแวดลอมทางบานสงผลตอการเรียนรูความสามารถทางดาน
สติปญญาของเด็กวัยน้ีโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระตุนเด็กใหเกิดการเรียนรูดวยการพูดตอบสนอง
ของแมที่มีตอเด็กจะทําใหเด็กมีความสามารถทางดานสติปญญาสูงขึ้น  ดังนั้นพอแมจึงควรใหความ
สนใจและชวยสงเสริมการพูดของเด็กใหมากที่สุด  ในการสงเสริมการพูดนั้นทําไดหลายวิธีเชน ให
โอกาสเด็กฝกเลนเสียง สนใจและหาวิธีศึกษาการเลียนเสียงวาเสียงใดมีความหมายใชประโยชนได  
และเลี่ยงการใชทาทางใหนอยลง  แตฝกใหเด็กนําคําศัพทมาใชแทน  ทั้งน้ีเพราะพอแมเปนผูที่
ใกลชิดที่สุดของเด็ก  จึงทําหนาที่เสมือนเปนแบบอยางในการพูดชากวาปกติและไมเหมาะสมกับวัย  
สิ่งที่พอแมควรปฏิบัติในการสงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงไดมีนักศึกษากลาวไวหลายทานดังน้ี 
 เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 75-76)  กลาววาแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการทางการ
พูดจะตองคํานึงถึง ตัวครู  การจัดบรรยากาศ  และจุดมุงหมายของกิจกรรม ดังตอไปน้ี 
  1.  การฝกพูดควรฝกในกลุมเล็ก ๆ เพ่ือใหมีการตอบสนองระหวางครู และนักเรียนให
มากที่สุด 
  2.  การฝกพูดควรอยูในลักษณะที่เปนธรรมชาติที่สุด ไมวาจะเปนการสนทนาในกลุม
ยอยหรือในขณะที่เด็กกําลังเลน 
  3.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการพูด  ควรเปนบรรยากาศที่เด็กรูสึกอบอุน
ปลอดภัย สบายใจที่จะแสดงออก และมีอิสระ 
  4.  ใหเด็กเกิดนิสัยที่ดีในการพูดและสามารถใชคําพูดไดอยางเหมาะสม 
  5.  เปดโอกาสใหเด็กเลาประสบการณของตนเอง 
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           ดังน้ันจึงสรุปไดวา การสงเสริมความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย  สามารถจัด
กิจกรรมไดอยางหลากหลาย เชน การเลาเรื่องจากประสบการณจริงที่มีอยูใกลตัวเด็ก รวมทั้งสิ่งที่อยู
รอบตัวเด็ก  การพูดแสดงความรูสึก  การใหเด็กไดแสดงออกในโอกาสตางๆ ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัย  การจัดประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  เด็กไดพูดไดตอบเกี่ยวกับปริศนาคําทาย  จึง
นาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กมากที่สุดและไดผลดีที่สุด 
 2.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพูด 
 งานวิจัยในประเทศ 
 นงเยาว  คลิกคลาย (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถดานการ
ฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบ  
ศึกษากับเด็กอายุ 5-6 ป โรงเรียนหวยโปรง-ไผขวางจํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและ
การพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ 
 สนอง  สุทธาอามาตย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถดานการ
ฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร 
ศึกษากับเด็กอายุ 5-6 ป โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร มีความสามารถ
ดานการฟงและการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหารมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูง
กวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ 
 สมาพร  สามเตี้ย (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมสทางภาษา โดยใชกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ
ระหวาง 5-6 ปจํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม การเลนเกมส
ทางภาษามีพัฒนาการทางการพูดโดยเฉลี่ยรวมกอนการจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพัฒนาการทางการพูดในแตละดาน ทางดานการเขาใจ
ความหมายของคํา ดานการสรางประโยค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนผลการสังเกตทางการพูดในระหวางการจัดกิจกรรมเลนเกมสทางภาษามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการเขาใจความหมายและการสรางประโยค 
 จากเอกสารและงานวิจัยสรุปไดดังน้ี  การพูดในเด็กปฐมวัยน้ันจําเปนตองไดรับการฝกฝน
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดติดตอสื่อสารสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน และการทํางานในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันพอแม ผูปกครอง ครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็ก มีสวนชวยในการสงเสริม
และกระตุนใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออกดานความคิด  ความรูสึก การใชภาษาไดอยางเหมาะสม   
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            งานวิจัยตางประเทศ 
 จอนหสโทน (Johnston. 1995 : Abstracts) ไดทําการศึกษาความสามารถทางการพูดและ
พฤติกรรมการอานหนังสือของเด็กปฐมวัยตอการมีปฏิสัมพันธการอานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรจาก
การศึกษาพบวาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหมีพัฒนาการความสามารถทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเด็กไดใชเวลาอยางนอย 42 นาทีตอสัปดาห แตการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหเด็กไมมีผลตอพฤติกรรมการอานของเด็กปฐมวัย 
 ซิมสัน (Simpson. 1998)  ไดศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็กปฐมวัย 4 ป ที่ไดรับการจัด
ประสบการณเลานิทานแบบเลาเรื่องซํ้า  ผลการวิจัยพบวาการเลาเรื่องซํ้าชวยสงเสริมความสามารถ
ดานการสื่อสารมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการถายทอด
ภาษาใหชัดเจนละเอียดละออ  ครอบคลุมความหมายที่ตองสื่อใหผู อ่ืนไดรับรูและเขาใจซึ่ง
ความสามารถนี้วัดไดเปนจํานวนคําตอประโยค (Length of a T-unit) ไมไดวัดที่ปริมาณคํา  ซ่ึง          
มิลเลอร (Miller. 1951) ถือวาความสามารถนี้เปนเคร่ืองมือที่สามารถวัดความซับซอนของรูป
ประโยคไดเปนอยางดี 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยน้ันจัดไดหลายหลากวิธี  ซ่ึงแตละวิธีการจัดประสบการณทางภาษาเปดโอกาสใหเด็กได
ฝกฝนซ้ํา ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  เปดโอกาสใหเด็ก
ไดพูดคุยซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในคําศัพท  และเนื้อหาในปริศนาคําทายเพื่อให
เด็กไดรับประสบการณตรงจากการฟงและการพูด  จนทําใหเกิดการเรียนรู  มีการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาในขั้นตอไป 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3.1  ความหมายของแนวการจัดประสบการณ 
 คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 2) ไดใหความหมายของการจัดประสบการณ
ไววา  หากจะเทียบกับระดับประถมศึกษา  การจัดประสบการณหมายถึงการจัดการเรียนการสอน
ใหกับเด็กนั้นเอง  การที่ไมใชคําวา การเรียนการสอนเนื่องจากครูไมไดเปนผูสอนตลอดเวลา  
ดังเชนประถมศึกษา  ดังน้ันการจัดประสบการณจึงหมายถึง  การจัดกิจกรรมโดยยึดแนวการจัด
ประสบการณหรือหลักสูตรเพื่อใหเด็กไดพัฒนาครบตามวัยทั้ง 4 ดานซึ่งไดแก  ดานรางกาย  
อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา  โดยมิไดมุงจะใหอานออกเขียนไดดังเชนในระดับประถมศึกษา  
แตเปนการปูพ้ืนฐานใหโดยคํานึงถึงความสามารถของเด็กเปนหลัก  และเนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรู
ไดดีจากประสบการณตรง  ฉะน้ันประสบการณที่ดีควรใหเด็กไดลงมือทําดวยตนเอง  โดยใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดประสบการณดังน้ี 
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 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2538 : 56-57)  กลาววาการจัดประสบการณหมายถึงทุกๆ 
อยางที่เด็กหรือผูที่เรียนไดรับจากโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ ตามจุดประสงคที่ทางโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาไดตั้งไว 
 ภรณี  คุรุรัตนะ (2540 : 49) กลาววาการจัดประสบการณ หมายถึง การจัดประสบการณที่
เด็กปฐมวัยควรไดรับ มีการกําหนดจุดประสงค การดําเนินกิจกรรม โดยเนนใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ และในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
เด็ก  เด็กกับเด็ก  การจัดหาสื่ออุปกรณใหเด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัย  โดยคํานึงถึงความ
ครอบคลุมของการพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา   
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 41)  การจัดประสบการณหมายถึง  การสรางการเรียนรูและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กทุกบริบทที่อยูรอบตัว  เด็กตางเปนประสบการณการเรียนรู 
ตัวอยางเชน เด็กอยูกับสิ่งแวดลอมที่ใชภาษหนึ่งก็จะชินกับภาษานั้น เชน เสียงเหนอตามภาษาถิ่น 
ซ่ึงการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เด็กสามารถแกไขภาษาของตนใหถูกตองได  สําหรับการจัด
ประสบการณใหแกเด็กนั้นตองสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ  สังคมและ
สติปญญา  ในรูปแบบของบูรณาการโดยเนนเด็กเปนสําคัญ 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจัดประสบการณ  หมายถึงการจัดสภาพแวดลอมและสราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ 
ดานสังคม และดานสติปญญา  ในรูปของการบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆ เขาดวยกัน โดยคํานึงถึง
เด็กเปนสําคัญ 
 3.2  ความสําคัญของการจัดประสบการณ 
 เน่ืองจากเด็กปฐมวัยชวงอายุ 2-7 ขวบเปนวัยที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางรวดเร็ว การ
สงเสริมแนวการจัดประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเด็กจะตองใชวิธีการใหเด็กลงมือกระทําดวย
ตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรู (Learning by doing) โดยยึดหลักเด็กเปนสําคัญ  จึงมีความสําคัญมาก 
ดังที่จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) กลาววา เด็กจะเรียนรูไดดีเม่ือการเรียนการสอนของเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เด็กเหลานั้นเขาจะไดพัฒนาการคิด  การกระทํา โดยอิสระ  สามารถนําความรูที่
ไดจากประสบการณน้ันๆ มาใชในการดํารงชีวิตและสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได เด็กจะ
เรียนรูที่ไดดีเม่ือการเรียนการสอนและประสบการณที่ใหกับเด็กเปนประสบการณตรงเด็กลงมือ
ปฏิบัติเอง การจัดประสบการณโดยยึดเด็กเปนสําคัญ 
 อุทัย  เพชรชวย (2542 : 24) กลาววา การจัดประสบการณใหกับเด็กนั้นเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนๆ ฝกการทํากิจกรรมตามลําพังและการรวมกลุม  เด็กไดเรียนรูรวมกัน  ซ่ึงการ
เรียนรูในลักษณะนี้จะทําใหเกิดความเขาใจกันไดดี  กวาการเรียนรูจากครูเสียอีก  เพราะภาษาที่เด็ก
ไดพูดสื่อสารกันน้ัน  สามารถสื่อความหมายไดดีกวาภาษาครู  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเปยเจต 
(Piaget) ที่กลาววา การจัดประสบการณตรงใหเด็กไดแสดงออกในการคิดและการสนทนาระหวาง
เด็กดวยกัน  จะทําใหเกิดความเขาใจไดเร็วกวาครูเปนผูอธิบาย 
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 จากที่กลาวมา  สรุปไดวาเด็กปฐมวัยเปนวัยที่กําลังพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งทางดานรางกาย  
ดานอารมณ  สังคมและสติปญญา  ฉะนั้นการจัดประสบการณเด็กวัยน้ีจึงมีความสําคัญมาก  โดยยึด
เด็กเปนสําคัญ  ใหเด็กมีความคิด  อิสระในการแสดงออก  และมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กดวยกันใน
สภาพที่เปนจริง จะทําใหเด็กเกิดการเรียนไดดีตามศักยภาพสามารถพัฒนาการสื่อสารไดดี 
 3.3  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนการจัดสภาพแวดลอม  ประสบการณใหเด็ก
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  โดยการใชรางกายและประสาทรับรูตางๆ เพ่ือใหเกิดความ
สนุกสนาน  เกิดการเรียนรูตามจุดหมายที่กําหนดไว กลาวคือ  มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ทุกดานทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคมและสติปญญา  ซ่ึงแนวคิดของนักปรัชญา
การศึกษา  นักปฐมวัยศึกษา และนักทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการหลายบุคคล  มีอิทธิพลตอการจัด
ประสบการณและกิจกรรมในระดับปฐมวัยศึกษา (พัชรี  ผลโยธิน. 2537 : 121-125)  ไดแก 
 ล็อค (Lock) มีความเห็นวา เด็กทารกนั้นเปรียบเสมือนผาขาว ประสบการณตางๆ และ
สิ่งแวดลอมจะมีความสําคัญมากตอการเจริญเติบโตของเด็กทําใหเด็กมีพัฒนาการที่แตกตางกัน 
 สกินเนอร (Skinner)  เชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานั้นเกิดจากการปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไดดวยตัวเสริมแรง  ดังน้ันในการสอนครูสามารถ
นําเด็กไปสูพฤติกรรมหรือการเรียนรูที่ตองการได 
 รุสโซ (Rousseau) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเชื่อในพ้ืนฐานความดีของสัญชาติญาณใน
มนุษยเราเปนนักวุฒิภาวะที่มีความเห็นวา  ถาเราใหโอกาสเด็กเจริญเติบโตตามวิถีธรรมชาติแลว  
เด็กจะพัฒนาไดเต็มศักยภาพ  เพราะฉะนั้น พอ แม หรือครู ควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดขวางการ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติของเด็กไมบังคับเด็ก 
 ฟรอยด (Freud) มีความเห็นวา อิทธิพลสําคัญที่สุดของพัฒนาการนั้นมาจากภายในตัวเด็ก 
ทั้งทางดานอารมณ  สังคม สติปญญา และทางรางกาย 
 กีเซล (Gesell)  มีความเห็นวา  พัฒนาการของเด็กจะเปนไปตามธรรมชาติ  ตามอายุของ
เด็ก  เม่ือถึงวันนั้นเด็กจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดโดยไมตองไปเรงหรือฝกเด็ก  นักการศึกษา หรือ
พอแม  ควรใหอิสระเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ 
 เพียเจต (Piaget) นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสไดอธิบายถึงกระบวนการคิด  และสรางความรู
ของเด็ก  หลักการทางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตหลายประการที่ชวยใหครูคิด
สรางสรรค  จัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสมใหกับเด็กกลาวคือ 
  1.  การเรียนรูเปนกระบวนการที่อาศัยความกระตือรือรน  ทั้งทางรางกายและจิตใจ
ของผูเรียน 
  2.  พัฒนาการแตละขั้นจะดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน  จะขามขั้นไมได  และดวย
อัตราที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล 
  3.  ภาษาไมใชปจจัยที่ทําใหเด็กเกดิการเรียนรู 
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  4.  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กสงเสริมไดดวยการมีปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่น 
ผูใหญและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 ภรณี  คุรุรัตนะ (2540 : 50) ไดกลาววา การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เนนการ
สรางองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย  การบูรณาการกิจกรรมที่สัมพันธกัน  
การปรับบทบาทครู  การสรางปฏิสัมพันธ  เปนการจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัย  โดยมี
เปาหมายพัฒนาเด็กในดานทักษะทางภาษา ความคิดสรางสรรค  ความเชื่อม่ันและทักษะทางสังคม 
เปนตน นอกจากนี้ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2538 : 64-65)  กลาววา  ปฏิสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับเด็ก  เด็กจะเรียนรูโดยมีลําดับขั้นตอนสมองของเด็กจะพัฒนาอยูเสมอ  โดยจะใช
สภาพแวดลอมเปนแรงจูงใจใหเด็กอยากเรียนรู  เด็กเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองจาก
ประสบการณตรง  เด็กมีโอกาสเรียนรูอยางอิสระ  เปดกวางตามความสนใจ  ครูมีบทบาทเปนผู
จัดเตรียมประเมินผล  จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็ก 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลาย
แนวคิด  การจะจัดประสบการณแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความเชื่อตามแนวความคิดแตละบุคคล  แตสิ่ง
สําคัญที่ทําใหการจัดประสบการณใหบรรลุผลสําเร็จคือ บทบาทของครู  ไมวาจะเปนการจัด
สภาพแวดลอม  การจัดกิจกรรมลวนแตเปนหนาที่ของครูที่จะจัดประสบการณเสริมใหเด็กมีทัศนคติ
ที่ดีในการเรียน  อันจะนําไปสูเปาหมายที่วางไวได 
 3.4  หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 51)  ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณและ
กิจกรรมสําหรับเด็กไวดังน้ี 
 กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ  เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน  จึง
ควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสและความสามารถ  กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล  
กลุมยอยและกลุมใหญ และควรมีความสมดุล  คือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน 
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ  กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
 เวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย  มีการยืดหยุนไดตามความตองการและความ
สนใจของเด็ก เชน 
 วัย 3 ขวบ มีชวงความสนใจสั้นประมาณ 8 นาที 
 วัย 4 ขวบ มีชวงความสนใจอยูประมาณ 12 นาที 
 วัย 5 ขวบ มีชวงความสนใจอยูประมาณ 15 นาที 
 กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  สํารวจ คนควา  ทดลอง  
แกปญหาดวยตนเอง  มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่นๆ และผูใหญ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 10) ไดกําหนดหลักการ
ประสบการณและกิจกรรมเด็กอนุบาลไวดังน้ี 
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  1.  จัดกิจกรรมโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง  ตอบสนองความตองการ ความสนใจและ
สอดคลองกับความสามารถของเด็กแตละคน 
  2.  เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ 
สังคม และสติปญญา  รวมทั้งสัดสวนใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแตละวัย 
  3.  จัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน การทดลอง  ทัศนศึกษา  สนทนา 
แสดงความคิดเห็น รองเพลง  ทองคําคลองจอง ฯลฯ ใหเด็กไดมีโอกาสทํางานเปนรายบุคคล 
  4.  จัดกิจกรรมที่เปนประสบการณตรงในสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
เรียนรูและปฏิบัติจริงใหมากที่สุด 
  5.  จัดกิจกรรมใหมีลักษณะสมดุลกัน เชน  มีกิจกรรมในหองเรียน  กิจกรรมที่สงบและ
กิจกรรมที่เคลื่อนไหว  และมีกิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่มและครูเปนผูริเริ่ม 
  6.  จัดกิจกรรมสอดแทรกการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ 
  7.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ตามกําหนดวันและพิธีการ
ของทองถิ่น 
  8.  จัดกิจกรรมที่ยืดหยุนตามสถานการณและสภาพของทองถิ่น  เหมาะสมกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 
 ซ่ึงสอดคลองกับพัฒนา  ชัชพงศ  (2530 :113-114) ไดกลาวถึง  หลักการจัดประสบการณ
ใหแกเด็กปฐมวัยไววา  ไมไดจัดแบงเปนรายวิชาแตจะจัดในรูปของกิจกรรมซึ่งบูรณาการขึ้นเปน
หนวยการสอนและจะประมวลทักษะตางๆ ใหเด็กไดเรียนรูโดยมีแนวการจัดประสบการณที่ยึดหลัก
ดังน้ี 
  1.  คํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ 
  2.  คํานึงถึงความแตกตางและความสนใจของเด็กเปนรายบุคคลควรจัดเตรียม
ประสบการณที่เราความสนใจของเด็ก  และมีความยากงายในแตละประสบการณ  จัดกิจกรรมที่เปด
กวางใหเด็กเลนหรือลงมาทําไดตามความสามารถของตนเองเชน  กิจกรรมการเลนไมบล็อก  
กิจกรรมการวาดภาพ  ซ่ึงเด็กๆ จะไดรับประสบการณตางๆ อีกทั้งประสบความสําเร็จ อันจะเปน
การสรางความเชื่อม่ันใหกับเด็กในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตอไป 
  3.  จัดประสบการณอยางกวางขวางใหเด็กเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน การปฏิบัติ  
การทดลอง  การเลนบทบาทสมมติ  การเลนเปนกลุม  หรือเลนเด่ียว เปนตน 
  4.  จัดใหเด็กเรียนรูในหลายทักษะจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เชน  ในหนวยสัตว
เลี้ยง  ซ่ึงมีกิจกรรมการเลี้ยงนก  เด็กจะเรียนรูและฝกทักษะตางๆ  
 นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2523 : 4-5)  ได
เสนอแนะแนวการจัดประสบการณสําหรับเด็กอนุบาล  โดยกําหนดการจัดกิจกรรมในลักษณะ           
บูรณาการขึ้นเปนหนวยการสอนและใหเด็กไดทํากิจกรรม  กิจวัตรประจําวันตางๆ ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก 
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 อีกทั้งยังมีตารางกิจกรรมประจําวันที่กําหนดไวโดยประมาณและสามารถปรับใหเหมาะสม
กับเวลา  เหตุการณ  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  สภาพชุมชนและทองถิ่น ดังน้ี 
  08.00-08.30  รับเด็ก 
  08.30-08.45  เคารพธงชาติ สวดมนต 
  08.45-09.00  ตรวจสุขภาพ  ไปหองน้ํา 
  09.00-09.20  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  09.20-10.20  กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเสรี 
  10.20-10.30  พัก  (ของวางเชา) 
  10.30-10.50  กิจกรรมเสริมประสบการณ  
  10.50-11.30  กิจกรรมกลางแจง 
  11.30-12.00  พัก  (รับประทานอาหารกลางวัน) 
  12.00-14.00  นอนพักผอน 
  14.00-14.20  เก็บที่นอน – ลางหนา 
  14.20-14.30  พัก  (ของวางบาย) 
  14.30-14.50  เกมการศึกษา 
  14.50-15.00  เตรียมตัวกลับบาน 
 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจะออกมาในรูปของกิจกรรมประจําวัน  ซ่ึงในแตละ
วันจะมีการจัดกิจกรรมหลักใหแกเด็ก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมการเลนกลางแจงและเกม
การศึกษา  แตละกิจกรรมจะมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป 
 หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2540 : 16-17)  ไดกลาวถึงการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณไววามีวิธีดําเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนการเตรียมเด็กใหพรอมและกระตุนใหเด็กสนใจที่จะรวม
กิจกรรมตอไป  กิจกรรมที่ใชอาจเปนการรองเพลง  คําคลองจอง  ปริศนาคําทาย  ทาใบ ฯลฯ ซ่ึงจะ
ใชระยะเวลาสั้นๆ  
  2.  ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดรับความรูและประสบการณดวย
กิจกรรมหลายรูปแบบ เชน 
   2.1  การสนทนา  ซักถาม  อภิปราย  เปนการพูดคุย  ซักถามระหวางครูกับเด็ก  
หรือเด็กกับเด็ก  ซ่ึงสื่อที่ใชอาจเปนของจริง ของจําลอง รูปภาพ สถานการณจําลอง ฯลฯ 
   2.2  การเลานิทาน  ครูจะเลานิทานที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ครูตองการใหเด็กเขาใจ
หรือใหปฏิบัติตาม  สวนมากจะเปนการปลูกฝงหรือการสอนในเรื่องที่เปนนามธรรม  วิธีการนี้จะชวย
ใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น  เพราะเด็กในวัยน้ีจะชอบฟงนิทานและชอบเลียนแบบตัวละครในนิทานในการ
เลานิทานอาจใชรูปภาพ  หุนหรือสวนตางๆ ของรางกายประกอบ 
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   2.3  การสาธิต  การปฏิบัติการทดลองเปนการสอนที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรงเพราะไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  ไดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตนเองไดทดลอง  เปน
การฝกทักษะ  การคิดแกปญหาและสงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็น  และคนพบความรูดวย
ตนเอง 
   2.4  การจัดทัศนศึกษา  เปนการสอนที่ใหเด็กไดรับประสบการณตรงอีกรูปแบบ
หน่ึง  อาจเปนการพาเด็กไปเรียนนอกหองเรียน  รอบบริเวณโรงเรียน  แตครูจะตองดูแลเอาใจใสใน
เรื่องความปลอดภัย 
   2.5  การประกอบอาหาร  ในบางหนวยงานที่สอนเกี่ยวกับผัก  ผลไม  เน้ือสัตว
ตางๆ ครูอาจใหเด็กมีสวนรวมในการประกอบอาหาร  ทั้งนี้เด็กจะไดรับประสบการณการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารดิบสุก  รับรูรสและกลิ่นของอาหาร  เรียนรูดวยการใชประสาทสัมผัสตางๆ 
และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมหรือหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลวครูควรใชคําถามปลายเปด
ในลักษณะตางๆ ที่ชวนใหคิด  ไมควรใชคําถามที่มีคําตอบ “ใช” “ไมใช” หรือมีคําตอบใหเด็กเลือก  
ครูควรใจเย็นใหเวลาเด็กคิดตอบ ฯลฯ 
  3.  สรุปบทเรียน  เปนการสรุปสิ่งตางๆ ที่เรียนไปทั้งหมด  ใหเด็กไดเขาใจยิ่งขึ้น  ซ่ึง
ครูอาจใชคําถาม  เพลง  คําคลองจอง  เกม ฯลฯ  ในการสรุปเร่ืองราว 
 สรุปไดวา  หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  มีจุดมุงหมายเพื่อเนนใหเด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ดานคือ รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  โดยยึดหลักการจัดใน
ลักษณะบูรณาการ  ยึดเด็กเปนศูนยกลาง จัดกิจกรรมใหเด็กไดรับประสบการณตรง มีรูปแบบที่
หลากหลาย  สนองความแตกตางระหวางบุคคล  ยืดหยุนตามเหตุการณ  กิจกรรมมีความหมายตอ
ผูเรียน และหลักการเหลานี้สอดคลองกับหลักการสรางความสนใจของเด็กปฐมวัย 
 3.5  รูปแบบการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปแบบของกิจกรรม
บูรณาการผานการเลน  เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เกิดการเรียนรู  ไดพัฒนาทั้งทางรางกาย  
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวัน  อาจใชชื่อเรียกแตกตางกันไป
ในแตละหนวยงาน  แตทั้งน้ีประสบการณที่จัดตองครอบคลุมประสบการณสําคัญ 9 ประการตาม
หลักสูตร ไดแก การสื่อความคิดที่เปนการกระทํา, การใชภาษา, การเรียนรูทางสังคม, การ
เคลื่อนไหว,  ดนตรี  การจําแนกและการเปรียบเทียบ,  จํานวน, มิติสัมพันธ (พ้ืนที่/ระยะ)  และเวลา  
และควรใหยืดหยุนตามเนื้อหาที่เด็กสนใจหรือที่ครูมีสวนริเริ่มกําหนดให เม่ือเด็กไดรับประสบการณ
สําคัญ และทํากิจกรรมในแตละหัวขอเน้ือหาแลว  เด็กจะเกิดแนวคิดตามที่ไดเสนอแนะไวใน
หลักสูตร ไดแก ตัวเรา  ครอบครัว  โรงเรียนของฉัน  บุคคลตางๆ  
 
 



 31 

 กิจกรรมที่ควรจัดใหเด็กปฐมวัยเปนประจําทุกวัน มีดังน้ี 
  3.5.1  กิจกรรมเสรี 
  กิจกรรมเสรีหรือการเลนตามมุม  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเลนอิสระตามมุมการ
เลนหรือมุมประสบการณหรือศูนยการเรียนที่จัดไวภายในหองเรียน เชน มุมบล็อก  มุมหนังสือ  มุม
รานคา  มุมบาน  มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติ  เปนตน  มุมตางๆ เหลานี้มีโอกาสเลือกเลนได
อยางเสรีตามความสนใจและความตองการของเด็ก  ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย  กิจกรรม
การเลนแตละประเภทจะสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก 
  3.5.2  กิจกรรมสรางสรรค 
  กิจกรรมสรางสรรค (ศิลปศึกษา)  เปนกิจกรรมที่ชวยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ  
ความรูสึกความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ  การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริม  กระตุน
ใหเด็กแตละคนไดแสดงออกมาตามความรูสึกและความสามารถของตนเองโดยใชศิลปะเชน  การ
วาดภาพ  ระบายสี  การปน  การฉีก ตัด  ปะ  การพิมพ  การรอย  การประดิษฐ  หรือวิธีการอ่ืนที่
จริงไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรรคสราง  การสรางรูปจาก
กระดานปกหมุด ฯลฯ (กรมวิชาการ, 2540ก : 27 และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2541 : 35) 
  3.5.3  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายอยางอิสระตามจังหวะ  เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  เรียนรู
จังหวะ  และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได  โดยใชจังหวะและดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว 
เชน เสียงเพลง  คําคลองจอง เสียงปรบมือ  เครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณอ่ืนๆ (กรมวิชาการ. 
2540ก : 31  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541 : 31) 
  3.5.4  กิจกรรมเสริมประสบการณ 
  กิจกรรมเสริมประสบการณหรือกิจกรรมในวงกลม  เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กได
พัฒนาทักษะการเรียนรู  ฝกการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม  ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ 
กิจกรรมที่จัดมุงฝกใหเด็กมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิด แกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และเพิ่มพูนทักษะตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย  การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณสามารถจัดไดหลายวิธี เชน 
   3.5.4.1  การสนทนาอภิปราย  เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด  
การฟง  รูจักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ซ่ึงสื่อที่ใชอาจเปนของจริง  
ของจําลอง  รูปภาพ  สถานการณจําลอง ฯลฯ 
   3.5.4.2  เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงใหเกิด
คุณธรรม  จริยธรรม  วิธีการน้ีจะชวยใหเด็กเขาใจไดดียิ่งขึ้น  ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจเปน
รูปภาพ  หนังสือนิทาน  หุน  การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง 
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   3.5.4.3  การสาธิต  เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกต  และเรียนรู
ตามขั้นตอนของกิจกรรมนั้นๆ ในบางครั้งครูอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับครู  เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติจริงเชน  การเพาะเมล็ด  การเปาลูกโปง  การเลนเกมการศึกษา 
   3.5.4.4  การทดลอง/ปฏิบัติการ  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง  
เพราะไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  ไดสังเกตการณเปลี่ยนแปลง  ฝกการสังเกต  การคิดแกปญหา  
สงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็น และคนพบดวยตนเองเชน  การประกอบอาหาร  การทดลอง
วิทยาศาสตรงายๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  การปลูกพืช ฯลฯ 
   3.5.4.5  การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณ 
ตรงอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆ รอบโรงเรียนหรือสถานที่นอกโรงเรียน
เพ่ือเปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก 
   3.5.4.6  การเลนบทบาทสมมติ  เปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละคร
ตางๆ ตามเนื้อเร่ืองในนิทาน  หรือเร่ืองราวตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพ่ือเราความ
สนใจ  และกอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุนสวมศีรษะ   ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตางๆ 
เครื่องแตงกายและอุปกรณของจริงชนิดตางๆ 
   3.5.4.7  การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง  เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออก
เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และเรียนรูที่เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ (กรมวิชาการ. 2540ก : 36-
37 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 : 43) 
  3.5.5  กิจกรรมกลางแจง 
  กิจกรรมกลางแจงหรือการเลนกลางแจง  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไป
นอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลนทั้งที่เปนกลางแจงและในรม  เพ่ือใหเด็กไดออกกําลัง  เคลื่อนไหว
รางกายและแสดงออกอยางอิสระ  โดยยึดเอาความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปน
หลัก  กิจกรรมกลางแจงครูควรจัดใหเด็กเลนเชน  การเลนเครื่องเลนสนาม  การเลนทราย  การเลน
นํ้า  การเลนสมมติในบานตุกตาหรือบานจําลอง  การเลนในมุมชางไม  การเลนกับอุปกรณกีฬา  
และการเลนเกมการละเลน (กรมวิชาการ, 2540ก : 38-41 และสํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ 2541 : 47) 
  3.5.6  เกมการศึกษา 
  เกมการศึกษาเปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา  มีกระบวนการในการเลนตาม
ชนิดของเกมประเภทตางๆ มีกฎเกณฑงายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได  ชวยให
เด็กรูจักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปราง จํานวน ประเภท และ
ความสามารถสัมพันธเกี่ยวกับพ้ืนที่ระยะเชน เกมจับคู  แยกประเภท  จัดหมวดหมู  เรียงลําดับ          
โตมิโน  ล็อตโต  ภาพตัดตอ ตอตามแบบ ฯลฯ (กรมวิชาการ. 2540ก : 43-44 และสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 : 51) 
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                 จากเอกสารที่ไดศึกษามาสรุปไดวา  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลาย
รูปแบบ แตละรูปแบบยึดหลักการจัดในลักษณะบูรณาการ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง  จัดกิจกรรมใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง  กิจกรรมมีความหมายตอเด็ก  มีจุดหมายเพื่อเนนใหเด็กพัฒนาทั้งดาน
รางกาย  อารมณ – ใจ สังคม และสติปญญา มีการยืดหยุนตามเหตุการณโดยคํานึงถึงความสนใจ
และความสามารถของแตละคนเปนหลัก 
 3.6  งานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 งานวิจัยในประเทศ 
 อุบล  เวียงสมุทร (2540 : 63-67)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหุนมือโดยใชภาษากลางควบคูกับภาษาถิ่น  และเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลาง  โดยศึกษากับเด็กอายุ 5-
6 ป จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน การทดลองใชเวลา 8 
สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที  ผลการทดลองพบวาเด็กปฐมวัยที่ได รับการจัด
ประสบการณเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลางควบคูกับภาษาทองถิ่น  มีความพรอมทาง
ภาษาแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใช
ภาษากลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เน้ือนอง  สนับบุญ (2541 : 131)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานที่เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือก  เด็กเลา
เรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอกับเพ่ือน  และเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอ
จากครู  โดยศึกษากับเด็กอายุ 5-6 ป จํานวน 45 คน  แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 15 คน กลุม
ทดลองที่ 2 จํานวน 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน  การทดลองใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน 
วันละ 20 นาที  ผลการทดลองพบวาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือก  เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือก
ตอกับเพ่ือน และเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอจากครู  มีปฏิสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 สนธยา  ออนนอม (2538 : 96)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการเสริมแรงในกิจกรรมการเลา
เรื่อง ที่มีตอความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย  พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลา
เรื่องแบบครูใหการเสริมแรงมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่อง
แบบปกติ  อรุณี  เอ่ียมพงษ (2538 : 54)  ไดศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  
พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนาโดยการเสริมประสบการณคณิตศาสตรประกอบสื่อ
กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนาโดยการเสริมประสบการณคณิตศาสตรประกอบคําถาม  
มีความพรอมทางคณิตศาสตรดานความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใช
เหตุผลแตกตางกัน 
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           งานวิจัยตางประเทศ 
 ไบรแอนท  และฮังเกอรฟอรด  (Bryant and Hungerford. 1977: 44-49)  ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะหกลวิธีสอนความคิดรวบยอดและคานิยมทางสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอนุบาล  
โดยทดลองสอนเรื่องสิ่งแวดลอมและปญหามลภาวะ  ใชเวลาทดลองสอน 1 เดือน ผลปรากฏวา
นักเรียนอนุบาลสามารถสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับผลสืบเนื่องของสิ่งแวดลอม  และสํานึกใน
หนาที่ของพลเมืองที่มีตอสิ่งแวดลอม  และไดอภิปรายเพ่ิมเติมวา  ขอคนพบน้ีมีความสําคัญมาก  
เน่ืองจากวาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนเชนนี้  ในระดับอนุบาลมีนอยมากและการสอนเชนนั้น
ก็มิใชสิ่งที่กระทําไดโดยงาย 
              จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณ  สรุปไดวา กิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหนําไปสูผลลัพธดวยตัวของ
เด็กเอง  เด็กไดเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาและมีพัฒนาการทุก
ดาน  ความมีระเบียบวินัยในตนเองก็เปนพฤติกรรมหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดในการจัดประสบการณ  
โดยเฉพาะการทํางานเปนกลุมน้ัน  ทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธกันในการทํางานรวมกัน  เด็กจะแสดง
พฤติกรรมออกมาดวยความสมัครใจ  ซ่ึงเด็กจะไดพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค  คือมีความ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  มีวินัย  มี
ความอดทน  อดกลั้น  มีความเปนผูนํา  ผูตามที่ดี  ตลอดจนยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 
4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับปริศนาคําทาย 
 4.1  ความหมายของปริศนาคําทาย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 515) กลาวไววา พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2542  ใหความหมายไววา “ปริศนาคําทาย”  หมายถึงขอความหรือถอยคําที่ผูก
ขึ้นเปนเง่ือนไข  ซ่ึงมีความหมายอยูในตัวชัดเจนแลวเพ่ือใหแกหรือทาย 
 ผาสุก  มุทธเมธา (2537 : 48)  ไดกลาวไววาปริศนาคําทาย  หมายถึงอะไรเอย ที่รวบรวม
เอาปญหาขอมูลทุกสิ่งทุกอยางที่แวดลอมตัวเราในชีวิตที่เกิดภายนอกกาย  และภายในจิตใจที่ผาน
เขามาในแตละสมัย  แตละเวลา ปริศนาคําทายนิยมเลนกันทั้งในหมูชนสามัญ และชนชั้นสูง การเลน
ปริศนาคําทายเปนการฝกเชาวไหวพริบ  ทั้งผูผูกปริศนาและผูทายปริศนา  และเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  ปริศนาคําทายจะผูกเปนคําคลองจองและสัมผัส  ความยาวไมกําหนด 
 ธวัช  ปุณโณทก (2537 :19)  กลาววาปริศนาคําทาย หมายถึง ถอยคําที่ผูกขึ้นเปนเง่ือนงํา  
เพ่ือใหแกใหทายระหวางบุคคลในสังคมเดียวกัน  โดยมุงที่จะทดสอบเชาวปญญา 
 รุงนภา  วุฒิ (2543 : 35)  กลาววา  ปริศนาคําทายหมายถึง ถอยคําหรือคําพูดที่ผูกขึ้น
เปนคําถามเพื่อเปนเง่ือนงําใหทายหรือตอบ  ซ่ึงมีบางอยางเปนเคาหรือมีความหมายของคําเหลานั้น
อยูในตัว เพ่ือใหผูฟงจับใจความแลวตอบไดซ่ึงจะมีทั้งการถามตรงและถามออม  ทั้งน้ีถอยคําที่นํามา
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ผูกเปนคําถามนั้นจะเปนทั้งคําคลองจองและสัมผัสโดยใชคําถามที่สั้นกะทัดรัด  ซ่ึงผูฟงสามารถหา
คําตอบได   
 นงลักษณ  คํายิ่ง (2543 : 35) กลาววาปริศนาคําทาย หมายถึง ถอยคําหรือคําพูดที่ผูกขึ้น
เปนคําถาม  เพ่ือเปนเง่ือนงําใหทายหรือตอบ  ซ่ึงจะมีบางสิ่งบางอยางเปนเคาหรือมีความหมายของ
คําถามเหลานั้นอยูในตัว  เพ่ือใหผูฟงจับใจความแลวตอบได  ซ่ึงจะมีทั้งการถามตรง  และถามออม  
ทั้งนี้ถอยคําที่นํามาผูกเปนคําถามนั้น  จะเปนทั้งคําคลองจองและสัมผัสโดยใชคําถามที่สั้นกะทัดรัด  
ซ่ึงผูฟงสามารถคิดหาคําตอบได 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา  ปริศนาคําทายหมายถึง คําคลองจอง  คําพูดรอยแกว  คําสัมผัสที่สั้น
กะทัดรัดและถูกจัดเปนคําถามเพ่ือเปนเง่ือนงําใหทายหรือตอบซึ่งอาจมีขอความบางอยางเปนเคา
หรือมีความหมายของคําถามเหลานั้นอยูในตัว  เพ่ือใหเด็กจับใจความแลวคิดหาคําตอบได 
            4.2  ประวัติและความเปนมาของปริศนาคําทาย 
 ปริศนาเกิดขึ้นเพราะมนุษยตองการสื่อสารและสงสารในสิ่งที่ตนรูจัก  รูคิด  และเขาใจใน
สิ่งแวดลอมที่มี  ที่เกิดขึ้น และเปนสิ่งที่รวมกันรับรู  โดยเอามาผูกเปนภาษาที่มีปริศนา  เพ่ือเลน
ทายกัน  เปนการฝกไหวพริบและเชาวปญญา  และเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เปนปริศนาที่
ทาทายทั้งผูถามและผูตอบ 
 ปริศนาคําทายของไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคามาแตโบราณ  ในแงที่เปนการให
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  กอใหเกิดสติปญญาและความคิดในแงมุมตางๆ ทั้งยังเปนการให
ความบันเทิง  สนุกสนานแกผูเลนไปพรอมๆ กันดวย  ใจความในปริศนาคําทาย  มีคุณคาสะทอนให
เห็นถึงสภาพชีวิตของคนไทยดานตางๆ ที่สําคัญอีกประกรหนึ่งคือ  คุณคาทางภาษา  คําทายสวน
ใหญจะมีสัมผัสคลองจอง  มีจังหวะ  วรรค เลนเสียงเลนคํา  เลนความหมายและสํานวนโวหาร
เปรียบเทียบคมคาย  แสดงสุนทรียภาพของภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 การเลนปริศนาคําทาย เปนการเลนสนุกสนานงายๆ ที่ชวยเสริมสรางความคิด  สติปญญา  
ไหวพริบใหแกเด็ก ๆ ไดมาก  และยังทําใหเด็กเกิดความรักในภาษาไทย  เขาใจบทรอยกรองอยาง
งายๆ เปนเบื้องตนไปพรอมๆ กันดวย 
 การเลนปริศนาคําทายมีอยูในทุกชาติทุกภาษา นิยมเลนกันทั้งเด็กและผูใหญ ในเทพนิยาย
ของฮินดูและกรีก  มีเรื่องเลาของการเลนปริศนาของเทพเจาบางองค  ในพงศาวดารของภาคตางๆ 
จะมีเรื่องเลาของการแขงขันทายปริศนาชิงบานชิงเมือง  หรือพนันขันตอจนกระทั่งถึงชีวิต  ดังนิทาน 
ตํานานสงกรานตของไทยซึ่งพราหมณพรหมทายปญหาพระขันธกุมาร  เดิมพันกันดวยชีวิต  
บังเอิญพระขันธกุมารไปฟงเสียงนกอินทรีเฉลยปญหา  กลับมาตอบได  ทําใหพระพรหมตองถูกตัด
เศียรไป  เปนตน 
 คนโบราณนิยมคนเฉลียวฉลาดมีสติปญญา  จึงมีนิทานทายปญหาหรือปริศนาใหขบคิด  
เพ่ือเปนแนวทางในการสั่งสอนใหเกิดสติปญญาอยูมากมาย  เชน เร่ืองพระมโหสถ  ตอนทดสอบ
สติปญญาของหญิงงามที่เสาะมาเปนคู  ในนิทานที่เวตาลเลาใหพระวิกรมาทิตฟง 25 เรื่อง  
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แตละเรื่องลวนมีปริศนาใหขบคิดทั้งสิ้น  ปริศนานั้นนอกจากจะผูกเปนนิทานดังกลาวแลว  ยังมีการ
ทายที่เปนการสรางเสริมสติปญญาโดยตรงคือปริศนาอะไรเอย  และยังผูกขึ้นเปนรอยกรองลักษณะ
ตางๆ อีกหลายรูปแบบ  ไดแก  อักษรเลข  ลายแทง  ปริศนาธรรม  คําทายผะหมี  โจก เปนตน 
 แมแตในสังคมชั้นสูงก็นิยมทายปริศนาคําทายกัน  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว  เม่ือครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราวุธมงกุฎ
ราชกุมารอยูน้ันทรงพระราชนิพนธปริศนาขึ้นในบางโอกาส  เพ่ือทดสอบความรูและปฏิภาณของ   
ขาราชการในพระองค  ทรงจัดสิ่งของพระราชทานเมื่อมีผูตอบถูก  เปนการเลนภายในสวนพระองค  
ครั้นในคราวออกงานวัดเบญจมบพิตรในรัชสมัยพระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 พระองคไดทรงมีราน  
และในงานก็ไดนําปริศนาออกมาทาย  มีผูพอใจคิดตอบกันมาก ในปตอๆ มาก็ไดมีอยูเนืองๆ 
จนกระทั่งในงานออกรานรื่นเริงฤดูหนาว  ในรัชสมัยของพระองคเองในขั้นเดิมของการทายปริศนานี้
ไดทรงนําภาษาจีนมาใชเรียกวา “ผะหมี”  และในตอนหลังๆ จึงเรียกวา “ทายปริศนา” 
 คําวา “ผะหมี” น้ัน  พระเจนจีนอักษรอธิบายวา “ผะ” แปลวา “ตี” และ “หมี” แปลวา “คําอํา
พราง” รวมความวาตีปญหาหรือแกปญหา  ตีหรือแกคําอําพรางใหชัดแจงเปนการเลนอยาง
แพรหลายในหมูราชบัณฑิต  และกวีในประเทศจีน เปนการประลองปญญาและฝกสมองในรัชสมัย
ลักเขี้ยว ระหวาง พ.ศ. 936 ถึง 1160 (คือสมัยตอจากสามกก) การเลนชนิดนี้เดิมเรียกวา ม่ีกื้อ  ม่ี 
หรือ หมี อักษรตัวเดียวกันแปลเชนเดียวกัน กื้อ แปลวา คําพูด  ม่ีกื้อ แปลวา คําพูดที่อําพราง และ
ตอมานิยมเรียกวา เต็งหมี เต็งแปลวา สวาง, โคม เต็งหมี รวมความแปลวา  แสงสวางหรือโคมที่
สองสวางใหเห็นที่อําพราง  และตอมานิยมเรียกวา เต็งหมี เต็งแปลวา สวาง, โคม เต็งหมี รวมความ
แปลวา แสงสวางหรือโคมที่สองสวางใหเห็นคําที่อําพราง และตอมาไดเลนกันแพรหลายมาถึง พวก
นอกวงนักปราชญราชบัณฑิต  และกวีโดยทั่วไป จึงเรียกวา “ผะหมี”  
 บางตํารากลาววา  “ผะหมี”  เปนคําสําคัญที่คงเหลือไวใหทราบถึงประวัติความเปนมาของ
การเลนปริศนาวา ในประเทศจีนตั้งแตสมัยโบราณมีสารทที่ยิ่งใหญและนับวาสําคัญมากยูสารทหนึ่ง
คือสารทตงซิวแปลงตรงตัววา  สารทกลางฤดูใบไมรวง หรือที่คนไทยเรียกวา สารทขนมโก  หรือ
สารทไหวพระจันทรน่ันเอง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ของจีนเปนฤดูที่ปลอดฝน  ทองฟาโปรง 
อากาศเย็นสบาย  ชาวจีนถือวาเปนเทศกาลที่ใหญโตและสนุกสนานครึกครื้นมาก  นอกจากจะมีการ
ประกวดประขันกันในการจัดและตกแตงโตะหมูบูชาพระจันทรแลว  ยังมีการประกวดโคมไฟหลากสี
หลากรูปแบบ  เปนการตื่นตาตื่นใจผูชม  สาเหตุจากการประกวดโคมไฟกันนี้เอง  ตอมาจึงไดมีผูคิด
เขียนคําทายหรือปริศนาลงในโคมไฟ  แทนลวดลายที่สวยงาม 
 จากประวัติความเปนมาของปริศนาคําทายในขางตน  พอสรุปไดวาปริศนาคําทายเปนการ
เลนอยางหนึ่งที่มีมาชานานแลว และมีอยูในทุกชาติทุกภาษาซึ่งนิยมเลนกันทั้งเด็กและผูใหญ โดย
นํามาเลนในเทศกาลตางๆ 
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              4.3  จุดมุงหมายของปริศนาคําทาย 
 จุดมุงหมายของปริศนาคําทาย  บุปผา  ทวีสุข  (2520 : 70-73) และนพคุณ  คุณาชีวะ 
(2519 : 1) เสนอไว ไดดังน้ี 
  1.  จุดมุงหมายใหญของการเลนปริศนาคําทาย  เพ่ือความบันเทิงนับวาเปนการเลน
เพ่ือความสนุกสนาน  ชวยใหผูทายเกิดความเพลิดเพลิน  เปนการผอนคลายความตึงเครียด  สราง
ความขบขันรื่นเริงใหแกผูรวมเลนดวย 
  2.  ปริศนาคําทายสวนมากเปนสิ่งที่ใหความรู  มุงสอนใหเด็กเขาใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
นอกจากนั้นปริศนาคําทายยังเปนเครื่องอบรม สั่งสอนทางออม  ทั้งยังใหความรูและยังชวยพัฒนา
ดานความคิดของเด็ก 
  3.  ปริศนาคําทายเปรียบเสมือนแบบฝกหัด สําหรับฝกทักษะ สติปญญา และปฏิญาณ 
เปนเครื่องมือฝกเด็กใหฉลาด  ชางสังเกต  มีไหวพริบในการแกปญหา 
  4.  ปริศนาคําทายเปนสิ่งจูงใจอยางหนึ่ง (Motivation) ที่จะชวยใหคนอยากคิดอยาก
แกปญหาเปนการฝกเชาว  ฝกสมอง  และมองสิ่งตางๆ อยางพินิจพิจารณายิ่งขึ้น 
 สรุปไดวาจุดมุงหมายของปริศนาคําทายก็เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  สงเสริม
อารมณใหกับผูเลน เปนการฝกทักษะทางปญญา  ฝกทักษะทางภาษา  ปฏิภาณไหวพริบใหรูจักการ
สังเกตสิ่งตางๆ รอบตัวและที่สําคัญทําใหเด็กเกิดความรักในภาษาไทยซึ่งจะชวยสงเสริม
ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 
 4.4  ประเภทของปริศนาคําทาย 
 ปริศนาคําทายเปนขอมูลทางคติชาวบานที่เปนหลักฐานทางวัฒนธรรมดานตางๆ ของ
ทองถิ่นมิใหสูญหายไป  จึงมีผูสนใจรวบรวมและจัดประเภทหมวดหมูของปริศนาคําทายใหเปน
ระเบียบเพ่ือใหสะดวกและเปนประโยชนในการศึกษา เชน ประเทือง  คลายสุบรรณ (2531 : 96) 
กลาววาการแบงเนื้อหาในปริศนาคําทายมี 2 แบบ แบบหน่ึงแบงตามเนื้อหาของปริศนาคําทาย ตาม
แบบที่ เทเลอร (Tayler. 1951 : 959)  ไดทําการวิจัยเรื่อง English Riddle From Oral Tradition มี 
11 ประเภทซึ่งไดจําแนกตามรูปแบบ  (From) และอาการ (Function) ดังน้ี 
  1.  ปริศนาที่เปรียบกับสิ่งมีชีวิตแตไมทราบวาเปนคนหรือสัตว 
  2.  ปริศนาที่เปรียบกับสัตวตัวเดียว 
  3.  ปริศนาที่เปรียบกับสัตวหลายตัว 
  4.  ปริศนาที่เปรียบกับบุคคลคนเดียว 
  5.  ปริศนาที่เปรียบกับบุคคลหลายคน 
  6.  ปริศนาที่เปรียบกับพืช 
  7.  ปริศนาที่เปรียบกับสิ่งของ 
  8.  รายละเอียดกับการเปรียบเทียบ 
  9.  รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ 
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  10.  รายละเอียดเกี่ยวกับสี 
  11.  รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทํา 
 นอกจากนั้น นพคุณ  คุณาชีวะ (2529 : 69)  ไดนําเกณฑของเทเลอร (Taylor) มาจําแนก
ประเภทของปริศนาคําทายโดยยึดเอาปริศนาพื้นบานของไทยมาพิจารณารวมดวย  และเพิ่มอีก 1 
ประเภท คือ 
  12.  ปริศนาคําทายที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับภาษา 
    บุปผา ทวีสุข (2520 : 74-79)  ไดกลาวไววา  การจําแนกของปริศนาคําทาย ทั้ง 
12 ประเภทดังกลาว เปนการจําแนกประเภทโดยยึดเอาตัวคําถามเปนหลัก  ไดมีผูจําแนกประเภท
ของปริศนาคําทายอีกลักษณะหนึ่ง  โดยยึดเอาคําตอบของคําถามเปนเกณฑ คือ 
  1.  คําตอบที่เปนปรากฏการณธรรมชาติ ตัวอยาง อะไรเอย เชามาเย็นกลับ (เงา) 
  2.  คําตอบเกี่ยวกับพืช ตัวอยาง อะไรเอยตนเทานิ้วกอย พระยานอยขี่เปนรอยก็ไม
หัก (ตนพริก) 
  3.  คําตอบเกี่ยวกับสัตว ตัวอยาง อะไรเอย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม (เมน) 
  4.  คําตอบเกี่ยวกับอาชีพ ตัวอยาง อะไรเอย แมนางคอออน กินกอนทุกวัน (ทัพพีตัก
ขาว) 
  5.  คําตอบเกี่ยวกับรางกาย ตัวอยาง อะไรเอย กอไผทั้งกอ  หาขอไมพบ (เสนผม) 
  6.  คําตอบเก่ียวกับศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี ตัวอยาง อะไรเอย สี่สายยาน
โตงเตง ขางนอกรองเพลง ขางในรองไห  (กลอมเด็กในเปล) 
 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (บุปผา  บุญทิพย. 2537 : 63-68 ; 
อางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2523. วารสารรามคําแหง. หนา 23-24) ได
แบงปริศนาคําทายออกเปน 7 ดานเพื่อใหสอดคลองกับสาขาของวัฒนธรรม ดังน้ี 
  1.  ดานภาษาและวรรณกรรม 
  ปริศนาคําทายบงชี้วาคนไทยสมัยกอนมีความแตกฉานในดานภาษา สามารถเลนคํา  
เลนเสียงสัมผัส  ผวนคํา เปรียบเทียบ  ไดอยางดีดังน้ี 
   1.1  การใชคําที่มีเสียงสัมผัสคลองจอง เชน นกกระปูดตาแดง  นํ้าแหงก็ตาย 
(ตะเกียง) 
   1.2  การใชคําผวน  เชนผูหญิงชอบสีอะไร (สีมา)  ผวนเปนสามี 
   1.3  การใชคําพองเสียงในตัวคําถาม เชน มา 1 ตัวมีสี่ขา ถามากาวขามีกี่ตัว (ตัว
เดียวหรือ 1 ตัว) 
   1.4  การเลนคําในตัวคําถาม เชน คมหนาคมหลังตรงกลางมีนา (คมนาคม) 
   1.5  การใชวิธีการเปรียบเทียบ เชน เขียวเหมือนพระอินทร บินเหมือนนก  ศรปก
อกนกก็ไมใช (แมลงทับ) 
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                2.  ดานศิลปะการแสดง 
  ดานศิลปะการแสดงมีปริศนาที่ทายเรื่องเนื้อเพลง นักรอง  ละคร  ซ่ึงเปนอิทธิพลมา
จากสื่อมวลชน เชน เวทีไหนมีราคาแพงมากที่สุด (เวทีทอง) ถาควายเขาหัก มันจะรองเพลงอะไร 
(ถาวันนี้ยังมีเขาอยู) 
  3.  ดานจิตรกรรม สถาปตยกรรม และประติมากรรม 
  ดานนี้ไมปรากฏปริศนาคําทายใหเห็นชัดเจน  จะมีบางเชน อะไรเอย นอนคว่ําเห็น
ลาย นอนหงายเห็นตับ คําตอบคือ เห็นลายเสื่อ และเห็นตับจาก ปริศนานี้แสดงใหเห็นวา คนไทย
นอนเสื่อ และบานก็มีหลังคามุงจากสําหรับผูที่มีฐานะไมรํ่ารวย 
  4.  ดานศาสนา  คุณธรรม และศีลธรรม 
  มีปริศนาคําทายที่แสดงใหเห็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับพระ เชน พระพาย
ไมใชลม ขางในกลมๆ กินได  คําตอบ บาตรพระ เกี่ยวกับความเชื่อและประเพณี เชน อะไรเอย ไป
ไมกลับ หลับไมตื่น ฟนไมมี หนีไมพน  คําตอบ ความตาย 
  5.  ดานการชางฝมือ 
  ดานการชางฝมือ  มักจะมีปริศนาคําทายที่ มีคําถามเรื่องเครื่องใชในครัวเรือน 
เครื่องมือประกอบอาชีพ เชน สี่ตีนเดินมาหลังคามุงสังกะสี  คําตอบ รถยนต 
  6.  ดานกีฬาและนันทนาการ 
  ดานกีฬานันทนาการ มีการเลนวาว เลนตะกรอ กระโดดเชือก ฯลฯ เชน กินแตลมชม
แตวิว คําตอบ เลนวาว  สี่มุม  สี่แง สี่แมจัตุรัส  ผูคนเงียบสงัด  ฆาฟนกันตาย เหลือแตนายสองคน 
คําตอบ เชนหมากรุก 
  7.  ดานคหกรรมศิลป 
  ดานคหกรรมศิลป  ไดแก การแตงกาย อาหาร การกิน เชน อะไรเอย ปนใหแข็งแยง
เขาหวางขา คําตอบ โจงกระเบน  ขนมอะไรจุดไฟติด คําตอบ ขนมเทียน 
 ผาสุก  มุทธเมธา (2540 : 23-26) ไดกลาวถึง การแบงประเภทของปริศนาคําทาย มี
ลักษณะแตกตางกันไปตามความคิดและขอมูลที่เก็บไดซ่ึงแบงออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 
  1.  ปริศนาดั้งเดิมหรือปริศนาแท เพ่ือความสนุกสนาน เชน อะไรเอย รูปรางกลม
เหมาะสมดี นอกขาวสําลี สีเหลืองขางใน (ไข) ปริศนาดั้งเดิม คือปริศนาที่ใชคําหนักและหยาบ อะไร
เอย ยกตีนขามหัวเอาตัวรอด (มุง) 
  2.  ปริศนาฝกเชาวปญญา  เชน อะไรเอย ฉันมีสองขา แตวากลมๆ ผูคนนิยมชอบข่ี
ตัวฉัน (รถจักรยาน) 
  3.  ปริศนาจําพวกเลนคํา เชน อะไรเอย ดํามิดหมี ยิ่งตียิ่งกัด (คอนตอกตะปู), ดํา
เหมือนหมัด ยิ่งกัดยิ่งตี (คอนกับสิ่ว) 
  4.  ปริศนาที่มีในปจจุบันอะไรเอย  สองขาเกี่ยวหู  มองดูใหดู  คนแกจําเปน ยอมใช
ทุกคน (แวนตา) 
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 ดังนั้นจะเห็นไดวามีผูรวบรวมประเภทของปริศนาคําทาย  เปนหมวดหมูดังที่ไดนํามา
เสนอใหขางตนแลวนั้น  มีหลากหลายประเภทดวยกัน  ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะไดคัดเลือก
คําศัพทพ้ืนฐานที่เด็กปฐมวัยรูจักและคุนเคย  โดยคํานึงถึงคําตอบและคําถามของปริศนาคําทายซึ่ง
จะชวยพัฒนาเด็กในดานการฟงและการพูดไดเปนอยางดี 
 4.5  ลักษณะของปริศนาคําทาย 
 บุปผา  ทวีสุข (2520 : 88-90)  ไดกลาววา  ปริศนาคําทายถึงจะมีการเลนในประเทศ
ตางๆ มากมายก็ตาม แตปริศนาคําทายของไทยก็จะมีลักษณะที่แปลกและพิเศษไปจากประเทศอื่นๆ 
คือ 
  1.  สวนหนึ่งของปริศนาคําทายจะจูงใจใหผูฟงคิด  ในลักษณะสองแงสองมุม  ตัวอยาง 
อะไรเอย เม่ือสาวคับแจ  ยามแกหลวมโพลก (มะขามฝก) 
  2.  เปนเรื่องหยาบโลนโดยตรง ตัวอยางอะไรเอย ขี้โอบไส ใบโอบขี้ (เทียนไต) 
  3.  มักเปนคําคลองจองตัวอยาง อะไรเอยดํามิดหมี ยิ่งตียิ่งกัน ดําเหมือนหมัด ยิ่งกัด
ยิ่งตี (คอนตอกตะปู) 
  4.  ใชคําซึ่งทาทาย เพ่ือใหผูตอบพยายามตอบใหได  อาจจะมีทั้งคําติ  และคําชมใน
คําถาม ตัวอยาง อะไรเอย ยิบๆ เหมือนไขปูนา ใครไมมีปญญาทายไมออก (ตัวหนังสือ) 
  5.  มักใชในการเปรียบเทียบมากกวาการบอกโดยตรง ตัวอยาง อะไรเอย หนาสั้นฟน
ขาว หนายาววาเดียว (จอบ) 
 นอกจากนี้ ละมูล จันทรหอม (สิริกร  ไชยมา. 2542 : 3 ; อางอิงจาก ละมูล  จันทรหอม. 
2535. วรรณกรรมทองถิ่นลานนา. หนา 49) กลาวถึงลักษณะของปริศนาคําทายไววา 
  1.  ปริศนาคําทายเปนวรรณกรรมทองถิ่นประเภทมุขปาฐะ (ปากเปลา) มากกวาที่จะ
เปนลายลักษณอักษร  นอกจากนั้นอาจจะเปนปริศนาคําทายที่ทายดวยภาพ หรือกิริยาทาทาง 
  2.  ภาษาที่ผูกในปริศนาคําทายเปนถอยคําที่สั้น  กะทัดรัด มีสัมผัสคลองจอง ซ่ึงเปน
ลักษณะเจาบทเจากลอนของคนไทยโดยทั่วไป  ทําใหปริศนาคําทายเปนถอยคําที่พูดงาย ฟงงาย จํา
งาย และสืบทอดกันมาไดงาย เชน อะหยั่งเอาะ หัวเปนหนามถามเปนบอปาก บเคี้ยวหมากปากก็
แดง (คําเฉลย – พระเจาในวิหาร) 
  3.  ปริศนาคําทายสื่อกันดวยภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เปนลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมทองถิ่น 
  4.  ปริศนาคําทายมักถามโดยใชคําเปรียบเทียบ หรือมีคําเปรียบเทียบ เชน “แตบแปบ
เทาหอเกลือไปเมืองเหนือก็ฮอด” (คําเฉลย – เทา) 
  5.  ปริศนาคําทายมักมีลักษณะสองแงสามงามที่ชักจูงใหผูกไขปริศนาคิดเปนเรื่อง
เกี่ยวกับเพศสัมพันธแตแทจริงแลวไมใช  ซ่ึงนับวาเปนการสรางบรรยากาศสนุกสนานในการทาย
ปริศนาไดเปนอยางดี เชน อะหยังเอาะ หัวเปนบัก แมญิงชอบก่ํา ตึงหมาคืนหมาวัน แมญิงก๋ําได 
(คําเฉลย-หัวไมคาน  แมญิงก๋ํา (ถือ) เวลาหาบน้ําหาบขาว) 
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  6.  ปริศนาคําทายบางสํานวนใชคําผวน  ผูเฉลยตองเขาใจ ผวนคําเสียกอนจึงจะเขาใจ
ในคําปริศนาได เชน อะหยังเอาะหิ้วลุกตงมาแดง (คําเฉลย-แมงดา) 
  7.  ปริศนาคําทายมีลักษณะทาทายชักชวนใหผูไขปริศนาพยายามขบคิด  นับเปน
จิตวิทยาที่จูงใจใหมีความกระตือรือรน  ในการหาคําเฉลยในการแกปริศนานั้น 
       8.  ปริศนาคําทายมักมีวิวัฒนาการอยูเสมอ กลาวคือสามารถนําไปเลน หรือคิดผูก
ปริศนาคําทายไดทุกยุค ทุกสมัย โดยนําเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวในยุคนั้นสมัยน้ันไปเปน
ขอมูลในการผูกหรือไขปริศนาคําทาย ทําใหปริศนาคําทายยังคงสืบทอดไดตลอดไปอีกดวย 
 สิริกร  ไชยมา (2542 : 2)  ไดกลาวถึงลักษณะกลุมคําที่ใชในปริศนาคําทายวาแบงออก
อยางกวางๆ ตามลักษณะการใชภาษาถิ่นได 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคอีสาน 
การเรียนปริศนาคําทายแตละทองถิ่นแตกตางกันออกไปและมีกลุมคําที่ใชกับปริศนาทํานายขางตน 
หรือตอทายก็ได ซ่ึงใชแตกตางกันดังน้ี 
 1. ทองถิ่นภาคเหนือ ขึ้นตนหรือตอทายปริศนาคําทายดวยคําวา “อะหยังเอาะ” เชน 
  อะหยังเอาะ ไกแกเตี้ย เขี่ยเกาเสา (มดดํามดแดง) 
  เม่ือกลมเทาแขน  เม่ือแบนเทาดง  อะหยังเอาะ (จอง – รม) 
 2.  ทองถิ่นภาคใต  ขึ้นตนหรือตอทายปริศนาคําทาย ดวยคําวา 
  ไอไหรหา ไปเบิ่งเทานา มาเทาแมไก  (แห) 
  สามตีนเดินมาหลังคา มุงฝาย ไอไหรหา (คนแกถือไมเทา) 
 3.  ทองถิ่นภาคอีสาน ขึ้นตนหรือตอทายดวยคําวา แมนหยัง เชน 
  แมนหยัง ไปเทานามาเทาเสา (แห) 
  ตักก็เต็ม บตักก็เต็ม แมนหยัง (มะพราว) 
 4.  ทองถิ่นภาคกลาง ขึ้นตนหรือตอทายดวยคําวา อะไรเอย เชน 
  อะไรเอย น่ังเทาแขนออนกินกอนพระ (ทัพพี) 
  ดํามะระกา  มีตาขางเดียว อะไรเอย (ทะนาน) 
 สรุปวา ลักษณะพิเศษของปริศนาคําทาย จะเปนขอความที่ผูกเปนคําถามสั้นๆ กะทัดรัด 
การใชคําถามหรือคําทาย มักจะมีลักษณะคําถามที่ทาทายผูตอบ  ซ่ึงบางครั้งก็จะเปนคําถามแบบ
สองแงสามงาม  เพ่ือสรางบรรยากาศใหปริศนานั้นมีความสนุกสนานขึ้น  และนอกจากนี้ลักษณะที่
พิเศษของปริศนาคําทายอีกอยางหนึ่งคือ กลุมคําที่ใชขนตนหรือลงทายของปริศนาคําทายนั้นจะมีชื่อ
เรียกที่แตกตางกันไปซ่ึงขึ้นอยูกับความแตกตางของคนและถอยคําของภาษาถิ่นแตละทองถิ่น  สวน
วิธีการเลนทายทุกทองถิ่นจะมีลักษณะที่คลายๆ กัน โดยมุงไปที่ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวา
ที่จะเอาแพชนะกัน 
 4.6  ลักษณะโครงสรางคําทายและวิธีการเลนทายปริศนาคําทาย 

ลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทาย  จะประกอบดวย 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา 
และสวนลงทาย 
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สวนนํานั้นคือคําถามที่วา”อะไรเอย” ตอนขึ้นตน ตองขึ้นอยางนี้ทุกครั้ง เพ่ือเปนคําถามให
ผูตอบไดเตรียมตัวตั้งใจฟงปริศนา  ใหชัดเจนเพื่อจะคิดคําตอบ 

สวนเนื้อหา  คือ ตัวปริศนา ซ่ึงจะบอกถึงลักษณะของสิ่งที่ทาย  โดยเปรียบเทียบไปที่
รูปราง ลักษณะ  ลักษณะพิเศษ ประโยชนใชสอย  ความหมาย  หรือลักษณะตางๆ เชน ขนาด  นิสยั 
สี  กลิ่น  เสียง หรือกิริยาอาการตางๆ ของสิ่งที่เปนตัวปริศนาที่นํามาเปนคําทาย 

สวนลงทาย  คือ สวนที่ขยายความ  บอกใบคําตอบ  เรงเราใหคิดทายหรือใหกําลังใจให
รางวัลแกผูตอบ 
 ปริศนาคําทายเปนการละเลนที่ใชถอยคํา  จังหวะเปนสวนสําคัญที่ทําใหปริศนาคําทาย
ของไทยมิใชจะมีเพียงจังหวะเทานั้น  แตยังมีสัมผัสซึ่งทําใหปริศนาของไทยมีความคลองจองกันอีก
ดวย  สัมผัสตางๆ น้ันทําใหปริศนามีลักษณะเปนรอยกรอง  และบางบทก็อาจจัดเปนคําประพันธได  
อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีลักษณะคําประพันธรอยกรองอยางใดอยางหนึ่งอยางชัดเจน  แตก็มีลักษณะ
ที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเจาบทเจากลอนของคนไทย  ผูคิดผูกปริศนาคําทายขึ้นได 

ปริศนาคําทายเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่ยังคงมีปญหาในหมูผูศึกษาวาแตละวัฒนธรรมนั้น
ปริศนาคําทายมีตนกําเนิดมาจากอะไร  และมีความเปนมาอยางไร  แตอยางไรก็ตามปริศนาคําทาย
ไมวาจะเปนของชาติไทย  ก็ตามยอมตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญ 2 ประการ  คือ  ขอเท็จจริงของ
ปริศนาและการตีความ  ซ่ึงจะสามารถอธิบายถึงความรูความเขาใจที่แฝงเรนอยูในปริศนาแตละขอ
วามีความสัมพันธกับสิ่งที่แสดงออกมาในรูปประโยคอยางไร 

หัวใจสําคัญที่ทายปริศนาไดถูกตอง คือ การตีความตัวปริศนา  (Book Element)  จะเปน
อุปสรรคของการทายปญหาโดยตรง  ดังน้ันจึงมีผูสนใจที่จะศึกษากลวิธีในการสรางตัวปริศนาหรือ
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางของปริศนาคําทายอยางแพรหลายในตางประเทศ เชน โรเบิรต  เพิตช,          
วิลเลียม  บาสคอม,  โรเบิรต จอรจ,  อลัน  อันเดส, ชารเลส สก็อตต, ลัน ฮัมเมอรต,  โรเจอร ดี 
อับบราฮัม  เปนตน  ผลงานของนักวิชาการตางๆ เหลานี้ไดมีการปรับปรุงแนวคิดมาเรื่อยๆ จนใน
ที่สุดจึงไดหันมาเนนการวิเคราะหปริศนาในแงของโครงสรางทางไวยากรณ  รวมไปถึงการสรางภาพ
คําตอบใหผิดไปจากความเปนจริง  ซ่ึงจากการอธิบายรายละเอียดของปริศนาใหกํากวมนั่นเอง             
(รุงอรุณ  ทีฆชุณหเสถียร. 2531 : 11-12) 

กรีน และ พาปเซลลโล  (Green  and  Pepicello. 1984 : 192)  กลาวถึงกระบวนการ
สรางปริศนาคําทายวาไดมาจากวิธีการปริวรรตโครงสรางลึกของประโยค (Deep Structure) และ
ยืนยันวาปริศนาคําทายเปนสิ่งที่มีบทบาทมากตอการใหความรู  ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม  
และชวยกําหนดขอบเขตของความรูของผูทายปริศนาไดดวย  โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะการพยายาม
ไขปริศนาโดยใชวิธีเสาะหาความเหมือนในการเปรียบน้ันเปนการทดสอบความรูของเด็กไดวาเริ่ม
รูจักสํารวจหาขอผิดพลาดและคําพูดที่ผิดปรกติบางแลว 

จากการศึกษาที่กลาวมาขางตน  ทําใหเห็นวาปริศนาคําทายเปนที่รวมของความรู  ความ
เขาใจที่แฝงอยูในปริศนาคําทาย  อีกทั้งยังมีบทบาทการคิด  ดวยเหตุที่ปริศนาคําทายมีเน้ือหา  
กวางขวาง  มีวิธีการเลนเปนที่นาสนใจ  ดังน้ันควรคาแกการศึกษา 
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4.7  ลักษณะการผูกปริศนาคําทาย 
 วิภา  ศิริสวัสดิ์(2526 : 70)  ไดกลาวถึงลักษณะการผูกปริศนาคําทายไววาปริศนาคํา

ทายมีหลายลักษณะ เชน  ผูกเปนลายลักษณอักษรทายดวยคําพูด  ผูกเปนรูปภาพ  ลายแทง  และ
บางครั้งอาจจะผูกเปนทาทางก็ได  โดยไมตองอาศัยคําพูดเลย  นอกจากนี้ วิภา  ศิริสวัสดิ์ (2526 : 
140-150)  ยังไดศึกษาวิวัฒนาการของปริศนาคําทายไวดังน้ี 

 1.  การผูกปริศนาคําทายไทย มีลักษณะดังน้ี 
  1.1  นําประโยคหรือขอความใหสัมพันธกันแตอยางไร  แตนํามารวมกันในปริศนา

คําทายทําใหผูตอบฉงนได  ตัวอยางเชน อะไรเอย  นอนคว่ําเห็นลาย  นอนหงายเห็นตับ (เสื่อ  
จาก) 

  1.2  ปริศนาคําทายประเภทนี้จะผูกประโยคที่มีความนัยใหผูตอบคิดหาคําตอบให
มีชื่อตรงกัน  ตัวอยางเชน  อะไรเอย  ตัวอยูในปา  หางฝากเอาไวกลางทะเล  (เสือ ไมตาเสือ  หาง
เสือ)  อะไรเอย  ตัวอยูในรู  หูอยูตนไม  ขี้กินได  (หนู  เห็นหูหนู  ขนมขี้หนู) 

  1.3  ปริศนาคําทายประเภทนี้จะมีคําทายที่มีชื่อพยางคหนาของคําตอบตรงกัน 
ตัวอยางเชน  อะไรเอย  ตัวหน่ึงอยูทุง  ตัวหน่ึงอยูทา  ตัวหน่ึงอยูปาไพรเขียว  (กาดํา  กาน้ํา  
กาเหวา)  อะไรเอยบานหนึ่งตรงขามกับบานใน  บานสองมองออกไปเห็นวัวควาย  (บานนอกบาน
นา) 

  1.4  ประโยคปริศนาคําทายไทยจะบอกคําเฉลยในตัวปริศนาคําทาย ตัวอยางเชน 
อะไรเอย สามตัวชอบไชไม  ไอตัวกลางตกหายชอบกินของหวาน (มอด  มด)  อะไรเอย  ควายถูก
ตัดหัวตัดหางเหลือกลางเทาไร 
   1.5  ประโยคปริศนาคําทายไทยจะใชคําทายที่มีคําตอบหนึ่งคํา ซึ่งเม่ือนําไป
ประกอบกับคําอ่ืนๆ จะไดคําใหม  โดยตัวปริศนานั้นจะบอกเปนนัยใหรู  ตัวอยางเชน อะไรเอย  อยู
ดินกินหญา  อยูฟากินลม  อยูทะเลกินตม  (มา  ดาวมา  ปูมา)  อะไรเอย  ชื่อแรกคลายปศาจนา
หวาดกลัว  ชื่อหลังน้ันเกลือกกลั้วกับตัวคน (ผี ผีเสื้อ) 
     1.6  ปริศนาคําทายไทยที่เปนเรื่องเลาสั้นๆ ตัวอยางเชน นายพรานคนหนึ่งยิง
กวางไปมา  กวางถูกยิงแตไมตายวิ่งหนีไป  นายพรานวิ่งตามมาพบฤาษีก็ถามวา  น่ังตรงนี้เห็น
กวางไหม  ถาฤาษีเห็นกวางจะบอกวาไมเห็นก็โกหก  จะบอกวาเห็นก็บาป  ฤาษีจะทําอยางไร  
(ฤาษีเปลี่ยนที่น่ังเสียแลวบอกวา  น่ังตรงนี้ไมเห็นกวางหรอก) 
  2.  วิธีการเสนอขอคําถามของปริศนาคําทายไทยจะไมถามตรง  แตจะใชประโยชนที่มี
การเปรียบเทียบ  การเปรียบเทียบมี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
                     2.1  การเปรียบเทียบเพ่ือแนะผูถูกทายใหคิดคําตอบงายขึ้น ตัวอยางเชน อะไรเอย 
ดําเหมือนนิล  บินเหมือนปลา  มีหนามที่อก  จะวานก็ไมใช  (ตัวเหนี่ยง)  อะไรเอย  สูงเยี่ยมเทียม
ฟา  ต่ํากวาหญานิดเดียว  (ภูเขา)  อะไรเอย  ตนเทาลําเรือ  ใบหอเกลือไมมิด  (ตนมะขาม) 
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   2.2  การเปรียบเทียบเพ่ือใหผูทายฉงนมากขึ้นเปนการเปรียบเทียบของสิ่งหน่ึงที่
แปลกออกไป  ตัวอยางเชน  อะไรเอย สองหัว ตัวมีตัวเดียว (ไมคาน), อะไรเอย สี่เสาดํานา  หลังคา
มุงกระเบื้อง (เตา),  อะไรเอย  กอไฟที่โคน  แตตนไมตาย (ตนมะไฟ) 
   2.3  สํานวนที่ใชในปริศนาคําทายไทยมีหลายสํานวน  ทําใหมองเห็นสติปญญา
และแงมุมในการมองที่ตางกันของผูทาย  เปนการผูกขอความที่ใชคําถามตางกันแตคําตอบเปน
คําตอบเดียวกัน  ตัวอยางเชน อะไรเอย ตกน้ําไมไหล  ตกไฟไมไหม,  อะไรเอย  ดําเหมือนหมี  ตี
ไมตาย,  อะไรเอย ดํามอตอ  ไมทอนเทาหมอตีไมตาย,  อะไรเอย  จีนก็ไมใชจีน  แขกก็ไมใชแขก  
ตีไมแตกฟนไมเขา  คําเฉลยของปริศนาที่ยกตัวอยางมาขางบนนี้ คือเงา 
   2.4  วิธีจูงใจใหตอบคําทายจะมีประโยคเสริมในตอนทายของปริศนาเพื่อเปนการ
ยั่วยุและเปนการใหกําลังใจแกผูถูกทาย ตัวอยาง เชน อะไรเอย เด็กนุงขาว  สาวนุงเขียว  แกนุงแดง  
ใครทายผิดใหเปนลูกใครทายถูกใหเปนผัว (พริก),  อะไรเอย  สามขาเดินมา  หลังคามุงสําลี  คนชั่ว
หาทั้งปคนดีหาประเดี๋ยวเดียว  (คนแกผมหงอกถือไมเทา) 
   2.5  การใชคําปริศนาคําทายไทย มีดังน้ี 
    1.  ในปริศนาคําทายไทยจะมีตนปญหาใหทราบวาจะเริ่มการทายแลว  คํา
ทายนี้จะมีการวางตําแหนงในประโยคปริศนาคําทายไทยมี 3 ลักษณะ คือ 
     1.1  อยูตอนตนของปริศนาคําทาย  ซ่ึงคํานี้จะแตกตางกันตามการใช
ภาษาของแตละทองถิ่น  ตัวอยางเชน  อะไรเอย  (ไทยภาคกลาง),  ไอไหรหา  ไอไหรหวา ไอไหร 
เหอ  (ไทยภาคใต)  แมนหยังเอย  แมนหยังบ  (ไทยอีสาน),  อะหยัง  อันหยัง  (ไทยภาคเหนือ) 
      1.2  อยูตอนกลางของประโยคปริศนาคําทาย  คําทายนั้นยังคงใชตาม
ภาษาทองถิ่น เชน ขนมอะไรเอย ที่แข็ง (ขนมครก),  สีไหรหาที่ผูหญิงชอบ  (สีมา – สามี,  นํ้าแมน
หยังเอยตกไมลง (นํ้าคาง) 
     1.3  อยูทายประโยคปริศนาคําทาย  คําทายนั้นยังคงใชตามภาษาทองถิ่น
เชนกัน ตัวอยางเชน  คนใสแวนเกี่ยวกับอะไร  (หู),  หัวยําแหยะ  แปะกันมีแฮง  แมนหยัง (ภาค
อีสาน) 
    2.  ปริศนาคําทายไทยใชคําสัมผัสคลองจองกัน  ทําใหจํางายและฟงไพเราะหู  
ซ่ึงเปนลักษณะที่พบมากในปริศนาคําทายไทย  ตัวอยางเชน  อะไรเอย  ตนเทาครก  ใบปรกดิน  
(ตะไคร),  อะไรเอย  ตนเทาแขน  ใบแลนเสี้ยว  (ออย),  อะไรเอย  ตนเทาขา  ใบวาเดียว  (กลวย)  
    3.  ปริศนาคําทายไทยบางขอใชคําที่ชวนคิดเปนสองแงสองมุม  หรือใชคําที่
ผูอาน  ผูฟงถือวาไมสุภาพ  หยาบโลน  แตถาพิจารณาแลวคําตอบของปริศนาคําทายประเภทนี้
ไมใชเรื่องหยาบเลย  ทําใหกลายเปนเรื่องตลกขบขัน  ชวยใหเกิดรสชาติ  ในการทายปริศนาไปอีก
แบบหนึ่ง  ดังตัวอยางตอไปนี้  อะไรเอย  รีรีเหมือนใบพลู  ตรงกลางมีรู  (หูวัว  หูควาย),  อะไรเอย  
ขางลางก็ขน  ขางบนก็ขน  พอชนกันสบาย  (คนนอนหลับตา) 
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    4.  ปริศนาคําทายที่มีการเลนคํา  ซ่ึงสรางความฉงนความไขวเขว แกผูถูก
ทาย  ปริศนาคําทายในลักษณะนี้ผูตอบและผูทายจะตองมีความเขาใจในการใชภาษาและมีความ
รอบคอบในการพิจารณาคําทายนั้น   การเลนคําในปริศนาคําทายมี 3 ลักษณะดังน้ี 
     4.1  เลนคําพอง ตัวอยางเชน  อะไรเอย  คชสารแตไมใชชาง  (ครุ)  
ผูตอบคําทายจะตองพิจารณาคําวา สาร ซ่ึงเปนคําพองเสียงก็จะไดคําวาครุ,  อะไรเอย คนฟนไมเขา  
(คนฟนยื่น)  ผูตอบคําทายจะตองใชเชาวปญญาและความเปนคนชางสังเกตจึงจะตอบปริศนาคําทาย
ไดถูกตอง 
     4.2  เลนคําผวน ตัวอยางเชน  อะไรเอยเหนาคก (นกเขา),  อะไรเอยหาง
ทน (หนทาง),  อะไรเอย  ขาวแหนงเดียว (ขาวเหนียวแดง) 
     4.3  การตัดหนวยเสียง  ทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป  ตัวอยางเชน 
อะไรเอย สี่ตัวรองเศียร  ตัดทายตกหาย  กลายเปนแพทย (หมอน),  อะไรเอย  หนาขาวๆ ตัดยาว
ศอก  พอตัดขนออก  กลายเปนวา (ขวาน),  อะไรเอย คนจีนทําอยางไรจึงจะจน  (ตัดสระอีออก) 
    5.  ปริศนาคําทายไทยบางขอใชคําที่มีความหมายประกอบประโยค  คํา
เหลานั้นนํามาเพื่อชวยใหการออกเสียงมีความคลองจองกันเทานั้น  ถาผูตอบคําทาย  ไมเขาใจการ
เลนคํานี้  ก็จะตีความหมายในปริศนาคําทายไมออก ตัวอยางเชน  เพชรฉลู  มีหูขางปาก (กระทะ),  
อะไรเอย  เพชรฉลาม  มีปากที่ทอง  (กบไสไม) 
    6.  การเลือกใชคําบางคํานํามาประกบในประโยคปริศนาคําทายไทย  
สามารถแสดงลักษณะ  ทําใหเกิดภาพพจน  ผูทายสามารถเขาใจและนําคํานั้นมาคิดเปรียบเทียบ  
เพ่ือหาคําตอบตอไปน้ี เชน  อะไรเอย ขาไปสองคน  มืดฟามัวฝน  กลับมาคนเดียว (เงา),  อะไรเอย
มีปากไมมีฟน  กินขาวทุกวันไดมากกวาคน (หมอหุงขาว),  อะไรเอย  เกิดเพราะไฟ  สลายเพราะ
ลม (ควันไฟ) 
 สรุปไดวา  การผูกปริศนาคําทายเปนสิ่งที่ผูที่คิดจะเลนปริศนาจะตองหาวิธีการในการสราง
คําหรือผูกคําใหเปนคําถามโดยใชคําคลองจอง  และคําสัมผัสตางๆ โดยมีเคาโครงของคําตอบอยูใน
ตัวคําถามเพื่อใหผูถูกถามสามารถที่จะเดาคําตอบได  การสรางคําจะเปนคําที่เด็กคุนเคย  หรือพบ
เห็นไดในชีวิตประจําวัน  ในทองถิ่นรอบ ๆ ตัวเด็ก  และการสรางคําปริศนาจะตองมี คําถาม  เน้ือหา  
และโครงสรางทางภาษา 
             4.8  ประโยชนที่ไดจากปริศนาคําทาย 
  ปริศนาคําทายนับวามีประโยชนและมีคุณคาในหลายๆ ดานดวยกัน  รวมทั้งในดาน
การศึกษา  วาสนา  เกตุภาค (2521 : 37-38)  ไดกลาวถึงประโยชนของปริศนาคําทายไวดังน้ี 
  1.  เปนเครื่องใหความบันเทิงแกมนุษยมาทุกยุคทุกสมัย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
  2.  ใหความรูในดานคําศัพท และถอยคําสํานวนทั้งภาษาถิ่น  และที่เปนภาษาไทย 
  3.  ใหความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมชีวิตและความเปนอยูตลอดจนวัฒนธรรมตางๆ ใน
อดีต   
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  4.  เปนเครื่องชวยฝกไหวพริบ สติปญญาสําหรับเด็ก  และเปนที่นาสังเกตวาเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไปและความเจริญกาวหนาทางวัตถุที่เพ่ิมขึ้น  ทําใหเด็กรุนใหมคิดหา คําตอบที่
แตกตางไปจากเดิม 
  5.  ชวยสรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นในบานในโรงเรียนและในสังคม  ทําใหผูใหญ
สนใจใกลชิดกับเด็กมากขึ้น และเขาใจเด็กมากขึ้น  ซ่ึงอาจจะชวยลดปญหาตางๆ ลงไปไดบาง 
 รุงอรุณ  ทีฆชุณหเถียร (2531 : 10-11)  ไดกลาวถึงคุณคาของปริศนาคําทายดังน้ี 
  1.  คุณคาในดานความบันเทิง  ปริศนาเปนการละเลนเพ่ือเปนการพักผอนในยามวาง  
ผูทายจะรูสึกสนุกสนานตรงที่ไดคิดตีความปริศนา  ความตื่นเตนจะอยูที่การไดรับคําตอบวาผิดหรือ
ถูก  ดังนั้นจะเห็นไดวาแมในปจจุบันก็มีการนําเอาปริศนามาทายกันเลนในหมูเพ่ือนฝูง  ญาติพ่ีนอง  
และทางสื่อมวลชน  ดังที่ปรากฏในรายการแขงขันกันทางวิทยุและโทรทัศน 
  2.  คุณคาทางดานวัฒนธรรมและประเพณี  ปริศนามีคุณคาในดานวัฒนธรรม  คือชวย
สะทอนความเปนอยูเกี่ยวกับสังคม  เชนอาหารการกิน  สิ่งของเครื่องใช  ศาสนาและประเพณี  
ตลอดความเชื่อตางๆ ชวยสะทอนกันมาตั้งแตโบราณ 
  3.  คุณคาดานภาษา  ปริศนาแสดงออกถึงลักษณะการใชภาษาในหลายรูปแบบ  เชน
รอยกรอง  คําผวน  สองแงสองงาม และคําเปรียบเทียบ  นอกจากนี้หากยังเปนปริศนาทองถิ่นตางๆ 
ก็ยังใหความรูในเรื่องภาษาถิ่นอีกดวย 
  4.  คุณคาทางดานการศึกษาอบรม  ปริศนาชวยฝกใหเปนคนชางสังเกตและแกปญหา
เปน เปนการฝกไหวพริบ   สติปญญาใหแกเด็ก  อบรมใหเด็กเปนคนที่รูจักการสังเกตสิ่งแวดลอม  
และในกรณีที่เปนปริศนาธรรม  จะใหคุณคาทางดานจิตใจ  และเปนเครื่องมืออบรมทางดานศีลธรรม
ใหแกเด็กและบุคคลทั่วๆ ไปไดอยางแนบเนียนอีกดวย 
  5.  เปนเครื่องสรางความสัมพันธในกลุมบุคคลที่อยูรวมกันใหดียิ่งขึ้น 
 ผาสุก  มุทธเมธา (2540 : 26-28)  กลาวถึงประโยชนของปริศนาคําทายวา 
  1.  สะทอนสภาพชีวิตและสังคมในแตละยุคแตละสมัยวามีความเปนอยูหรือวิถีชีวิต
อยางไร เชน อะไรเอย อีปุกกลางนา  สี่ตีนเดินมาอีปุกหายไป  คําตอบของปริศนาขอน้ีคือ อุจจาระ 
เปนการรายงานใหทราบวาคนไปน่ังถายที่ทุงนา  (ทําใหลักษณะของอุจจาระมีรูปรางคลายกระปุก)  
และมีสุนัขมากินอุจจาระของคนเขาไปเสียแลว  บางถิ่นบางหมูบานไมเพียงแตสุนัขเทานั้น แต
กลายเปนหมูก็มี  ซ่ึงถาเปนอยางนี้ก็จะเปนพาหนะนําโรคบางอยางมาสูคนและจะมีชีพวัฏจักร
ระหวางกับหมูอยูตลอด  โรคนั้นคือ (พยาธิ)  อะไรเอย  กลางวันอุมลูกยืน  กลางคืนอุมลูกนอน 
คําตอบคือ “บันได”  สมัยกอนและปจจุบันนี้ในชนบทบางแหงที่อาศัยนอนในเวลากลางคืนเขาจะลาก
บันไดขึ้นเก็บบนบาน  ปองกันไมใหคนมามุงรายขึ้นบานได  เพราะเปนบานใตถุนสูง 
  2.  เปนการแสดงภูมิปญญาของผูผูกปริศนาและผูทายปริศนา  วาเปนผูรอบรูมีไหว
พริบ  ทันตอเหตุการณแคไหน  อยางไร  ถาผูน้ันมีความรอบรูดีก็ทายปริศนาได  เพราะแสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในการพิจารณาสิ่งตางๆ  
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                ขอมูลปริศนาจะเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลา เชน ขอมูลดังน้ี 
   -  รูปรางกลมเหมาะสมดี  นอกสําลี  สีเหลืองขางใน  คําตอบคือ ไข เปนการฝก
การรูจักลักษณะของรูปราง  เน้ือภายในพรอมทั้งสีของสิ่งน้ัน ๆ ฝกการเรียนรูการสังเกตพิจารณา 
   -  หุบเทาแขน  แบนเทาถาด  คําตอบคือ รม  ถาตอบเปนอยางอ่ืนอาจจะทําให
เกิดการอภิปรายความถูกตองขึ้นอยูกับวงการละเลนภายในกลุม  ทําใหสมาชิกไดฝกพูด  ใชเหตุผล
และชนะแพกันดวยเหตุผลที่หักลาง 
   -  นกกระปูดตาแดง นํ้าแหงก็ตาย  คําตอบคือ  ตะเกียง  ทําใหรูจักการเอาชีวิต
สัตวมาเปรียบเทียบกับวัสดุที่เกิดขึ้นตามยุค  และเลือกจํา  และใหขอเท็จจริงที่ถูกตอง  คือ ไมมี
นํ้ามันตะเกียงก็จะดับ 
   -  คนเห็นก็ตองกลัว มีหางมีลําตัวยาวๆ คําตอบคือ งู  เปนการสราง Concept 
จากสิ่งที่ไดประสบการณเทากับฝกสรุปสิ่งตางๆ ซ่ึงสามารถนํามาใชในการฝกจํา  สังเกตสิ่งตางๆ 
ไดดี 
  3.  ปริศนาคําทาย  ทําใหคําและวงศัพทขยายตัว  นอกจากนั้นฝกใหรูจักการผูก  
ประโยค  สํานวน  วลี  ขึ้นใชในภาษาไทย  เปนการสื่อความหมาย  ใหภาพพจนและความรูสึกหรือ
อารมณซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการเขียน  การอาน  การฟง  และการพูด  ทักษะทั้ง 4 ทางดานภาษาตอง
ฝกเสมอ ๆ จึงจะทําใหผูฝกประสบความสําเร็จและใชภาษาไดอยางมีคุณภาพและปริมาณ 
   -  ไอไหรหวา  พอแมไมแชงไมดา  ไปน่ังชายปา  ทําหนายูยี่  (ปริศนาปกษใต) 
ทําใหเห็นภาพพจน  และรูจักประมวลเหตุการณ  เรียบเรียงเปนภาษาใชสื่อความไดคือการทายถูก  
(คือคนกําลังน่ังถายทุกขอยูที่ชายปา) 
  4.  สรางกลุมสัมพันธขึ้นในสังคม  เพราะการทายปริศนามักจะนิยมเลนกันตอน
รับประทานอาหารเย็นเสร็จแลว  หรือไมก็ยามวาง  ทําใหเด็กๆ และผูใหญไดใกลชิดกัน  เด็กตางวัย
ก็ไดสมาคมเปนการลดชองวางระหวางวัย  ทําใหเกิดความรัก  ความสามัคคี  ความเขาใจกัน  
นอกจากนั้นยังทําใหรูจักนิสัยใจคอของกันและกัน  เพราะการทายปริศนาชวยเปดโอกาสใหทุกคนได
แสดงออก  แสดงใหเห็นอารมณเวลาทายไมไดและทายได 
  5.  เปนการเรียนรูสิ่งแวดลอม  และวิถีชีวิตทางออมในสิ่งที่ตนไมรูเพราะปริศนาคํา
ทายจะเปนการวัดความรู ความเขาใจ  และฝกไหวพริบไปดวย  จะทําใหเด็ก ๆ ไดสังเกตพิจารณา
มากยิ่งขึ้น 
  6.  เปนโอกาสที่ไดแสดงออกในการสงสารเพื่อสื่อความใหแกกัน  เปนการฝกการใช
ภาษาไปในตัว  ผูที่สามารถนําความรูที่มีอยู  สงสารใหผู อ่ืนไดรู  เปนการฝกการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธใหถูกตอง  เพราะถาสงสารผิดใหเพ่ือนๆ ในกลุมจะโตแยงไมยอมรับ  จะไดรู
ขอบกพรองและมีมานะที่จะแกไข 
  7.  เปนการผอนคลายความเครียดทางอารมณ  สรางความสนุกความบันเทิงเพ่ือเปน
การพักผอนหยอนใจในชวีิต  เพ่ือชีวิตจะไดเบิกบาน  อายุยืน  มีมิตร  ไดเขาสมาคมกันและกัน 
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 จากที่กลาวถึงประโยชนของปริศนาคําทาย  พอสรุปไดวา  ปริศนาคําทายเปนสิ่งที่มีคุณคา
ทางความบันเทิงสนุกสนานแลวยังมีประโยชนทางดานการศึกษา  โดยเฉพาะใหเด็กรูคํา  ถอยคํา  
สํานวนทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น  นอกจากนั้นปริศนาคําทายยังสงเสริมสติปญญา  ไหว
พริบอีกดวย  และประโยชนอีกประการหนึ่งยังชวยใหผูเลนไดเรียนรูสภาพสังคม  และวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคมนั้นๆ ตลอดจนทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกลุมบุคคลดวย 
 4.9  การนําปริศนาคําทายมาใชในการเรียนการสอน 
       นงลักษณ  คํายิ่ง (2541 : 55-56)  กลาววาครูสามารถที่จะนําเอาปริศนาคําทายมา
ประยุกตและดัดแปลง  เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ  และสามารถใช
สอนในทุกๆ เรื่องทุกๆ วิชา และทุกๆ ขั้นตอนการสอน เชน 
  1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เพ่ือเปนการเราความสนใจ  และเตรียมความพรอมใหเด็ก
กอนที่จะเรียนเน้ือหาใหม  เชน จะสอนเรื่อง “ฟน” เราสามารถที่จะนําเขาสูบทเรียนโดยใชปริศนาคํา
ทายถามวา  “อะไรเอย มาทีหลัง แตไปกอน”  (ฟน) 
  2.  ขั้นสอน  เพ่ือใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  และไมนาเบื่อในเรื่องที่เรียน  เชน การ
สอนคําพังเพยไทย เราอาจใหเด็กทายทาทาง  ตามคําพังเพยตางๆ ที่สอน เปนตน 
  3.  ขั้นสรุป  เพ่ือเปนการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนที่เรียนมาแลวและเปนการ
ฝกทักษะและความจําของเด็กไดอีกดวย 
 นอกจากนั้น  ปริศนาคําทายยังสามารถประยุกตไดกับทุกเนื้อหาวิชาอีกดวย  ซ่ึงทั้งน้ียอม
แลวแตความสามารถของครูในการที่จะดัดแปลง  หรือคิดคนคําถามที่เกี่ยวของกับเน้ือหาวิชาที่สอน  
เชน วิชาวิทยาศาสตร  คําถาม  แมว 2 ตัว เดินนําหนาแมว 1 ตัว แมว 2 ตัว ตามหลังแมว 1 ตัว 
แมว 1 ตัว ตามหลังแมว 2 ตัว  และแมว 1 ตัว อยูกลางแมว 2 ตัวอยากทราบวามีแมวทั้งหมดกี่ตัว 
(3 ตัว) เปนตน 
 จากคุณคาของปริศนาคําทายและแนวคิดของนักการศึกษา  พอจะวิเคราะหเปน
หลักเกณฑในการเลือกปริศนาคําทายมาใชเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  1.  เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสนุกสนานแกนักเรียน 
  2.  เปนกิจกรรมที่จูงใจใหเด็กนักเรียนรูจักคิดพยายามแกปญหาโดยอาศัยขอมูลจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้น 
  3.  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝกการสังเกต  รูจักใชไหวพริบปฏิภาณ 
  4.  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมีอิสระในการคิด  การกระทําอยางเต็มที่ 
  5.  เปนกิจกรรมที่ควบคุมในดานภาษา  คํานวณ  การคิดหาเหตุผล  การใชกลามเนื้อ  
ตลอดจนการใชประสบการณของนักเรียนเอง 
  6.  เหมาะสมกับความสนใจและวัยของเด็ก 
  7.  เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 
  8.  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปที่เด็กเปนอยู 
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           ในระดับเด็กปฐมวัย  ปริศนาคําทายไมคอยถูกนํามาใชในการเรียนการสอนเทาใดนัก  จาก
การศึกษานี้  สุทธาทิพ  มีชูนึก (2533 : 39-41)  ไดทําการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปริศนา           
คําทายในระดับอนุบาล  จากการสัมภาษณบุคคล 3 ทานคือ  ชัยยุทธ  บุณยสวัสดิ์, นงเยาว             
แขงเพ็ญแข  และทิศนา  แขมมณี  สรุปไดดังน้ี 
  1.  ปริศนาคําทายจะสนองความตองการของเด็กในเรื่องความกระหาย  ใครรูในสิ่งที่
เขาไมรู ใหเด็กตองตั้งใจฟงและใชสมาธิควบคูกันไป  เด็กจะตองรวบรวมความรูและประสบการณ
เดิม  เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา  ในขั้นแรก  อาจลองถูก  ถาเด็กทายผิดเด็กจะรูวาสิ่งที่ตอบไป
น้ันผิดพลาด  ทําใหเขารูจักระมัดระวังในการทายครั้งตอไป 
  2.  ในการนําปริศนาคําทายไทยไปสอนในระดับเด็กเล็ก  จะตองเริ่มอยางงายๆ โดย
การใชประโยคที่ไมตองซอนความมากมายนัก  เชน อาจใชประโยควา “อะไรเอย” ติดแนน คําตอบ
คือ กาว ถือวาเปนการชวยใหเด็กรูจักการคิดแบบงายๆ ทั้งเปนกิจกรรมที่เสริมใหแกเด็กที่ยังไม
คลองทักษะทางภาษา  
  3.  การสอนโดยใชปริศนาคําทายเปนกิจกรรมที่จะใหเด็กฝกคิดเปนนั้นขึ้นอยูกับวิธี
ของครู  ครูบางคนอาจใชวิธีสอนไมทําใหเด็กไดฝกอะไรเลย  ครูบางคนมีวิธีสอนฝกเพียงใหเด็กรูจัก
คิด แตครูบางคนมีวิธีที่สอนที่สามารถฝกเด็กใหรูจักคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน  ดังน้ันในการ
นําปริศนาคําทายประกอบการสอน  ครูจะตองใหขอมูลเพ่ือใหเด็กจะไดนํามาประกอบการคิด  
ตัดสินใจ  โดยควรมีตัวอยางขั้นตอนการคิด  ขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน 
  4.  การเลนปริศนาคําทายหรือบางคนที่เรียกวา  เลนทายปญหานั้น เราสามารถ
นํามาใชเลนกับเด็กเล็กๆ การทายปญหาเด็กเล็กๆ ใหประโยชนเชนเดียวกับผูใหญ  คือ ใหความ
สนุกสนานครื้นเครง  เปนการพักผอนหยอนอารมณ  เปนการฝกเชาว  ฝกสมอง  ชวยใหเด็กมองสิ่ง
ตางๆ อยางพินิจพิจารณายิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังเปนเครื่องมือที่ใหสังเกตภูมิปญญาของเด็กไดดวย  
แตสิ่งที่พึงระวัง คือ ปญหาจะตองไมยากเกินวัยของเด็กนัก  ปญหาควรจะตองใหเด็กรูสึกวาคอนขาง
ยาก  แตทาทายใหเด็กคิดหาคําตอบเพราะฉะนั้นผูใหญจะตองเลือกใชปญหาที่จะนํามาทายให
พอเหมาะกับวัยและความสามารถของเด็ก  ตัวอยางปริศนาคําทายที่เหมาะสําหรับวัยเด็กกอน
ประถมศึกษา เชน “อะไรเอย มาแตเชาตรู  ใหแสงแดดจา เย็นค่ําล่ําลา ลับขอบฟาไป”  (ดวง
อาทิตย)  (จิระประภา  บุณยนิตย. 2533 : 175) 
 จากเหตุผลที่จะนําปริศนาคําทายมาใชในการเรียนการสอน  พอสรุปไดวา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครูสามารถเลือกใชปริศนาคําทายมาสอนใหเหมาะสมกับวัย  ความสนใจ 
ความสามารถของเด็กและจัดใหสอดคลองกับเนื้อหาที่สอนดวย  เราสามารถนําปริศนาไปใชสอนใน
ขั้นตอนใดก็ได  ไมวาจะเปนขั้นนํา  ขั้นสอน  ขั้นสรุป  การสอนปริศนาคําทายควรเริ่มสอนปริศนาคํา
ทายที่งายๆ กอนถือวาเปนการชวยใหเด็กรูจักคิดแบบงายๆ และในการเลนปริศนาคําทายที่นํามาใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอนยังทําใหครู และเด็กมีความสัมพันธไดพูดคุยใกลชิดกันดวย   
ดังน้ันถาครูรูจักดัดแปลงและประยุกตการใชปริศนาคําทายมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะทํา
ใหเด็กเกิดการพัฒนาดานอ่ืนๆ ตามมามากยิ่งขึ้น 
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 4.10  งานวิจัยที่เก่ียวของกับปริศนาคําทาย 
        สุทธาทิพ  มีชูนึก (2533 : 77)  ไดวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถการ
เขาใจคํานามของเด็กปฐมวัยโดยใชปริศนาคําทายและเพลง  โดยผูวิจัยไดทําการทดลองกับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 50 คนโดยจับคูคะแนนที่เทากันหรือใกลเคียงกัน  แลวจึงจัดแยก
แบงกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 25 คน โดยวิธีการจับฉลาก  และผูวิจัยก็ไดคัดเลือกคํานามที่เด็กไม
เขาใจมากที่สุดจํานวน 20 คํา  จากการทําแบบทดสอบวัดการเขาใจคํานาม  จํานวน 60 ขอของ
นักเรียน 300 คน  แลวนําคํานาม 20 คํา  มาทดลองสอนทั้งสองวิธีและทําการทดสอบวัดความเขาใจ
คํานาม 20 คํา  กอนทดลองและหลังทดลอง  เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจคํานาม  ผลการวิจัยพบวา 
การเขาใจคํานามของนักเรียน  กลุมที่เรียนโดยการใชปริศนาคําทายมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองเปน 11.56  หลังการทดลองเปน 17.04  สวนนักเรียนที่เรียนโดยใชเพลงมีคาคะแนนเฉลี่ย
กอนการทดลองเปน 11.40  หลังการทดลองเปน 16.25  แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนโดยใช
ปริศนาคําทายและเรียนโดยใชเพลงมีพัฒนาการดานการเขาใจคํานามสูงขึ้น  ผลการวิจัยพบวาการ
เขาใจคํานามของนักเรียนที่เรียนโดยใชปริศนาคําทายและเรียนโดยใชเพลงหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
           นงลักษณ  คํายิ่ง (2541 : 65)  ไดศึกษาความเขาใจในการอานและความสามารถในการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนคําใหมโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน  
ปริศนาคําทายและการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 
หองเรียน  หองเรียนละ 30 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม ซ่ึงกลุมทดลอง
ที่ 1 สอนคําใหมโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน  กลุมทดลองที่ 2 สอนคําใหมโดยใชกิจกรรมปริศนา
คําทาย  และกลุมควบคุมสอนคําใหมโดยใชกิจกรรมตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนคําใหมโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน  ปริศนาคําทาย  และการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจ
ในการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่นักเรียน  ที่เรียนคําใหมโดยใช
กิจกรรมแบบปริศนาคําทายมีความเขาใจในการอานสูงกวาการใชกิจกรรมการเลานิทานและกิจกรรม
ตามคูมือครู  สําหรับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับการสอนคําใหมในกลุมทดลองที่ 1, กลุม
ทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยเปน 9.62, 10.81, 9.02  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาเด็กที่
เรียนโดยใชปริศนาคําทายมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาการสอนโดยใชนิทานและการสอนโดยใชคูมือคู 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวา  การนําปริศนาคําทายมาสอนเด็กไดใหคุณคา
ทางดานการศึกษาหลายอยาง  ทั้งชวยฝกไหวพริบสติปญญาใหแกเด็ก  ฝกความคิดสรางสรรค  
ชวยใหเขาใจคําศัพทที่จะเรียนไดดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังความสนุกสนานเพลิดเพลิน  (วาสนา  เกตุภาค. 
2519 : 37-38 ; รุงอรุณ  ทีฆชุณหเสถียร. 2531 : 10-11 ; ผาสุก  มุทธเมธา. 2540 : 26-28)  
นอกจากนี้การใชปริศนาคําทายยังทําใหเด็กไดฝกฟงฝกพูด  รูจักการสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว   
เพ่ือนํามาเลาทายปญหากัน  และในคําถามนั้นๆ บางครั้งยังแฝงดวยประเพณีวัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยูดวย  (รุงอรุณ  ทีฆชุณหเสถียร. 2531 : 10-11)  ในการเรียนรูทางภาษาของ
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เด็กจําเปนที่ครูจะตองมีประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดใชภาษาอยางเต็มที่  เพราะภาษา
มีความสําคัญเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร  ถายทอดความรูความคิด  ความเขาใจตางๆ และ
โดยเฉพาะเปนสิ่งสําคัญกับเด็กมากเพราะการดําเนินชีวิตในสังคมเด็กตองไดรับการเรียนรูการใช
ภาษาสื่อสารกับผูอ่ืนดวยการฟง  พูด  อาน  และเขียน  การเรียนรูภาษาของเด็กจะทําใหเด็กเกิด
การพัฒนาทางดานสังคมและทางดานสติปญญาตอไปถาไดรับการสงเสริมและฝกเด็กใหใชภาษาที่
ถูกตอง  ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเด็กทั้งพอแม ครู  ผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก  ควรจัดสภาพแวดลอม  
ประสบการณตางๆ ที่เอ้ือตอการใชภาษาของเด็ก  เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูการใชภาษาดวยตัว
ของเด็กเอง  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนประสบการณที่สําคัญของเด็กทําใหมีพัฒนาทางภาษาไดดียิ่งขึ้น  
การใชปริศนาคําทายเปนวิธีการเรียนอีกอยางหนึ่งที่ครูนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งที่จะเรียน  โดยปริศนาคําทายที่ครูนํามาสอนจะมาจากแผนการจัด
ประสบการณ  เพราะเด็กจะสนุกกับคําถามที่อยูในปริศนาคําทาย  ซ่ึงครูจะคอยกระตุนใหเด็กเกิด
การใชภาษาพรอมกับการคิดหาคําตอบ  การที่จะสอนเด็กในแตละเน้ือหา  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย
จะตองสอนจากเนื้อหาที่งายไปหาเนื้อหาที่ยาก  ผูวิจัยจะไดนําปริศนาคําทายในแตละหนวย
เรียงลําดับความยากงายสอนเด็ก  ใหมีความรูความเขาใจในคําศัพท  และทําใหเด็กสามารถใช
ภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายมา
จัดประสบการณโดยการใชปริศนาคําทายวามีความแตกตางกันตามที่สมมติฐานไดตั้งไว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ไดดําเนินการศึกษาตามหัวขอดังตอไปน้ี 
 1.  ประชากรกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3.  การสรางเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
 4.  วิธีการดําเนินการทดลอง 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง  อายุระหวาง 4-5 ป ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงในการเลือก
กลุมตัวอยางมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  เลือกตัวอยางนักเรียน 1 หองจากทั้งหมด 2 หองเรียน โดยเจาะจงกลุมตัวอยาง
หองเรียนที่ผูวิจัยเปนผูสอนเอง  ไดนักเรียนจํานวน 30 คน 
 2.  จากตัวอยางในขอ 2 สุมอยางงายอีกครั้งดวยการจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง 
จํานวน 15 คน เพ่ือรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีใชเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย จํานวน 24 แผน 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดแบงเปน 2 ตอน ไดแก  
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                ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
  ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูด 
 

3.  การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือในการศึกษาคนควา 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังน้ี 
  1.1  ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของของสุธาทิพ  มีชูนึก. 
2533, นงลักษณ  คํายิ่ง. 2541, รุงนภา  วุฒิ.  2543,  คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป)  แนวการจัดประสบการณปฐมวัยศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)  
รองศาสตราจารย ดร. สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2538 : 117-119)  แนวการจัดประสบการณจาก
ตัวอยางแผนจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาของศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 2541 เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดย
ใชปริศนาคําทายและสรางปริศนาคําทายจํานวน 24 คําศัพท  โดยเลือกคําศัพทที่เหมาะสมกับ
ความคุนเคยของเด็กใหสัมพันธกับหนวยการเรียนดังน้ี 
   1.  หนวยอาชีพ  (หมอ, ครู, ทหาร) 
   2.  หนวยเครื่องแตงกาย  (เสื้อ, กางเกง, หมวก) 
   3.  หนวยสัตว  (ควาย, คางคาว, ลิง) 
   4.  หนวยผลไม  (กลวย, ทุเรียน, แตงโม) 
   5.  หนวยผัก  (ตําลึง, มะเขือ, มะระ) 
   6.  หนวยดอกไม  (กุหลาบ, อัญชัน, ดอกเข็ม) 
   7.  หนวยยานพาหนะ  (รถยนต, รถไฟ, เครื่องบิน) 
   8.  หนวยสิ่งของ  (โตะ, ยาสีฟน, ดินสอ) 
  1.2  กําหนดโครงสรางของปริศนาคําทายซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ สวนนํา  สวน
เน้ือหา  และสวนลงทาย      
    -  สวนนํา คือ คําถามที่วา “อะไรเอย” ตอนขึ้นตน ตองขึ้นอยางนี้ทุกครั้งเพ่ือ
เปนคําถามใหผูตอบไดเตรียมตัวตั้งใจฟงปริศนาใหชัดเจนเพื่อคิดหาคําตอบ 
    -  สวนเน้ือหา คือ ตัวปริศนา  ซ่ึงจะบอกถึงลักษณะของสิ่งที่ทายโดยการ
เปรียบเทียบไปที่รูปรางลักษณะ ลักษณะพิเศษ ประโยชนใชสอย ความหมายหรือลักษณะตางๆ เชน 
ขนาด  นิสัย  สี  กลิ่น  เสียง  หรือกิริยาอาการตางๆ ของสิ่งที่เปนตัวปริศนาที่นํามาเปนคําทาย 
    -  สวนลงทาย คือ สวนที่ขยายความ บอกใบคําตอบ  เรงเราใหคิดทายหรือให
กําลังใจใหรางวัลแกผูตอบ 
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                ตัวอยางการสรางปริศนาคําทายหมวดเกี่ยวกับผลไม 
         สวนนํา อะไรเอย 
                    สวนเนื้อหา ผลกลมมีหนาม สุกหามเนื้อ 
                    สวนลงทาย มีขายทั่วเมือง กลิ่นหอมนากิน 
                    คําตอบ ทุเรียน 
  1.3  ทําแผนพับปริศนาคําทายที่มีสวนของคําถาม  ภาพคําตอบและคําตอบอยูในแผน
เดียวกัน  ดวยกระดาษแข็งเพ่ือใชประกอบการสอน 
  1.4  สรางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายจํานวน  24 
แผน  ซ่ึงประกอบดวยจุดประสงค  เน้ือหา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
ปริศนาคําทาย (ขั้นนํา  ขั้นดําเนินการ  ขั้นสรุป) โดยใชปริศนาคําทายวันละหนึ่งปริศนาคําทาย 
  1.5  นําแผนการจัดประสบการณโดยใชปริศนาคําทายที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเพื่อหาความสอดคลองของจุดประสงค ขั้นนํา ขั้นสอนและขั้นสรุป สื่อการ
เรียนการสอน และการประเมินผล จํานวน 3 ทาน คือ  
                     1.5.1  ดร. ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ   
      ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  
      จังหวัดราชบุรี 
   1.5.2  อาจารยเบญจะ  คํามะสอน 
      ครูผูสอนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสุวิทยเสรีอนุสรณ 
      เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
   1.5.3  อาจารยรุงนภา  รัทสา 
      ครูผูสอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนบางมด (ตันเปาววิทยาคาร) 
      เขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร 
  1.6  แกไขและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณโดยใชปริศนาคําทายตามขอเสนอแนะ 
ของผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี  ปรับภาษาในปริศนาคําทายใหกระชับ  เขาใจงายตรงกับเน้ือหา  เพ่ิมเติม
รายละเอียดของขั้นตอนการจัดประสบการณ 
  1.7  นําแผนจัดประสบการณโดยใชปริศนาคําทายที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  อายุระหวาง 4-5 ป โรงเรียนสันติสุขวิทยา 
จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
  1.8  ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายใหเหมาะสม 
และทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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            2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดมีลําดับขั้นตอนการสราง
ดังตอไปน้ี 
      2.1  ศึกษาแบบทดสอบทักษะพื้นฐานภาษาไทยแบบตอบปากเปลา  (Oral test)  ของ 
สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดของนงเยาว  
คลิกคลาย (2544) เบญจะ  คํามะสอน (2544)  สนอง  สุทธาอามาตย (2545) เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย 
  2.2  สรางแบบทดสอบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูด  รวมทั้งหมด 
40 ขอ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ีคือ 
   ตอนที่  1  วัดความสามารถดานการฟง จํานวน 16 ขอประกอบดวย 
     1.1  การเขาใจความหมายของคํา  จํานวน 8 ขอ 
     1.2  การปฏิบัติตามคําสั่ง  จํานวน  8 ขอ 
   ตอนที่  2  วัดความสามารถดานการพูด จํานวน 24 ขอ ประกอบดวย 

2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ จํานวน  8  ขอ 
2.2 การแตงประโยคปากเปลา จํานวน  8 ขอ 
2.3 การเลาเรื่อง  จํานวน 8 ขอ 

   เกณฑการใหคะแนน ทําถูกให 1 คะแนน  ทําผิดหรือทําไมไดให 0 คะแนน   
               2.3  นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลตรวจสอบเพื่อแสดงหลักฐาน
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบจํานวน 5 ทาน คือ  
   2.3.1  ดร. อดุลย  ใบกุหลาบ  

     นักวิชาการศึกษา 6 งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
                     2.3.2  อาจารยไพบูลย  อุปนโน 
      อาจารยประจําภาควชิาประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   2.3.3  อาจารยนํ้าผึ้ง  อินทะเนตร 
      อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   2.3.4  อาจารยสนอง  สุทธาอามาตย 
      ครูผูสอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
      เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
   2.3.5  อาจารยสมศรี  ปาณะโตษะ ครูผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต 
                              ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 
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                2.4  ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานการใชภาพ  
คือ  ปรับภาพใหชัดเจน  ปรับคําสั่งจากการบอกชื่อสิ่งของเปนการบอกชื่อสิ่งตางๆ เพ่ือใหตรงกับ
ภาพขอคําถาม  โดยเกณฑพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค IOC 
มากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป ถือวาใชได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.2545 : 179-180)  การทํา
วิจัยครั้งนี้ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 
และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.64 
  2.5  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try 
Out)  กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุระหวาง 4-5 ป  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
โรงเรียนสันติสุขวิทยา จํานวน 30 คน  นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ คือ ตอบถูก
ได 1 ตอบผิดหรือตอบไมไดให 0 คะแนน  แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 
0.47-0.70  คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.22 – 0.60  ไดขอสอบที่คัดเลือกไวใชจริงรวมทั้งหมด 
30 ขอ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
   ตอนที่  1  วัดความสามารถดานการฟง จํานวน 12 ขอประกอบดวย 
     1.1  การเขาใจความหมายของคํา  จํานวน 6 ขอ 
     1.2  การปฏิบัติตามคําสั่ง  จํานวน  6 ขอ 
   ตอนที่  2  วัดความสามารถดานการพูด จํานวน 18 ขอ ประกอบดวย 

2.4 การบอกชื่อสิ่งตางๆ จํานวน  6  ขอ 
2.5 การแตงประโยคปากเปลา จํานวน  6 ขอ 
2.6 การเลาเรื่อง  จํานวน 6 ขอ 

   เกณฑการใหคะแนน ทําถูกให 1 คะแนน  ทําผิดหรือทําไมไดให 0 คะแนน   
  2.6  การหาคุณภาพของแบบทดสอบฉบับน้ีดวยคาความเชื่อม่ันในสูตรคูเดอร ริชารดสนั 
20 (Kuder-Richarson 20) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2548ข:21) ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.64 
  2.7  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกเหมาะสมแลวไปจัดทําเปนสําเนาตามตนฉบับเพ่ือใช
กับกลุมตัวอยาง 
 

4.  วิธีการดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Research)  ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ  One-Group  Pretest-Posttest  Design  (ลวน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ. 2538 : 249) ดังน้ี 
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ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

Pretest Treatment Posttest 
O X O 

   

 ความหมายของสัญลักษณ 
 O  แทน การทดสอบ 
 X  แทน การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
          การดําเนินการทดลอง  
 การดําเนินการทดลองครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 มี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง  เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
 2.  ทําการทดสอบความสามารถดานการฟง  และการพูดกอนการทดลองดวยแบบทดสอบ
ความสามารถดานการฟงและการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับนักเรียนกลุมทดลอง 
           3.  ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนา
คําทายเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 20 นาที  ระหวาง 09.00-09.20 น. รวมทั้งสิ้น 
24 วัน 
 
ตาราง 2  การดําเนินการทดลองของกลุมทดลอง 
 

 

การจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาที ่
ทําการทดลอง 

วันที ่
ทําการทดลอง 

 

เวลาที่ดําเนินการทดลอง 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยใชปริศนาคําทาย 

1 สัปดาหกอน
การทดลอง 

อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบด ี

09.00-09.20 น. 
09.00-09.20 น. 
09.00-09.20 น. 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยใชปริศนาคําทาย 

8 สัปดาห 
จํานวน 24 ครั้ง 

อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบด ี

09.00-09.20 น. 
09.00-09.20 น. 
09.00-09.20 น. 

  
           4.  เม่ือครบ 8 สัปดาหแลว  ทําการทดสอบความสามารถดานการฟงและการพูดหลังการ
ทดลองดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 5.  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัยตอไป 
 



 58 

ตารางการทดลอง 
   ตาราง 3 สัปดาห  วัน  เวลา  และกิจกรรมที่ทําการทดลองและบันทึก 
 

สัปดาห วัน กิจกรรม เวลา 
สัปดาหกอนการทดลอง วันอังคาร, วันพุธ,  

วันพฤหัสบดี 
ปริศนาคําทายหนวยอวัยวะ 
(ตา, แขน, จมูก) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  1 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวยอาชีพ 
(หมอ, ครู, ทหาร) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  2 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวย 
เครื่องแตงกาย  
(เสื้อ, กางเกง, หมวก) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  3 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวยสตัว 
(ควาย, คางคาว, ลิง) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  4 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวยผลไม 
(กลวย, ทุเรยีน, แตงโม) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  5 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวยผัก 
(ตําลึง, มะเขอื, มะระ) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  6 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวย
ดอกไม 
(กุหลาบ, อัญชัน, ดอกเข็ม) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  7 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวย
ยานพาหนะ 
(รถยนต, รถไฟ, เครื่องบิน) 

09.00-09.20 น. 

สัปดาหที่  8 วันอังคาร, วันพุธ,  
วันพฤหัสบดี 

ปริศนาคําทายหนวยสิ่งของ 
(โตะ, ยาสีฟน, ดินสอ) 

09.00-09.20 น. 

 
 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดสอบความสามารถทางดานการฟงและการพูดของ
กลุมตัวอยาง  โดยทําการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลองจากนั้นนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหวิธีการทางสถิติตอไป 
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6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับจากการทดสอบมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดังน้ี 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
     1.1  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด ดาน
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Item Objective Congruency Index) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2548ข : 1) ดังน้ี 
 

  N
RIOC Σ

=  

 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดมุงหมาย 

    ΣR แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญในแตละขอ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  1.2  คํานวณหาคาความยากงายของแบบทดสอบ (Difficulty)  (บุญเชิด  ภิญโญ
อนันตพงษ. 2548ข. : 5) ดังน้ี 
 

  N
RP =  

 
  เม่ือ  P  แทน  ดัชนีความยากงาย 
    R  แทน จํานวนคนตอบถูก 
    N  แทน จํานวนคนทั้งหมด 
  1.3  สถิติที่ ใชในการหาคาความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร  Kuder  
Richarddon.KR-20.  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 165) 
  
 

                 [ ]
2

1
1 S

pq
n
n

r
tt

∑−
−

=  

   

                 เม่ือ  tt
r  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

    n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
    p  แทน สัดสวนผูทําไดขอหน่ึงคือสัดสวนคนทําถูกกับคนทั้งหมด 
    q  แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงหรือ 1-p 
    S2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับน้ัน 
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            2.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

                ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for  windows  ทําการวิเคราะห               
                2.1  หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน    
                2.2  หาคาขอบเขตลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร    
     2.3  เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลอง         
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One-Way Repeated ANOVA) 
  2.4  คํานวณขนาดขนาดการสงผลโดยใชสถิติ Partial   
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

2η



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณใน
การวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 K   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 M   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 S   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           SEM  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย 
 SS   แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน  
            df   แทน คาชั้นแหงความอิสระ  
 MS   แทน คากําลังสองเฉลี่ยของคะแนน 
            F   แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบ 
 Sig   แทน ระดับคานัยสําคัญหรือคาความนาจะเปน 
 Partial  แทน ขนาดสงผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนา 
                                       คําทาย 
 P   แทน  คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่  1  การวิเคราะหคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม 
 ตอนที่  2  การวิเคราะหแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยแยกรายดาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1  การวิเคราะหคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม 

1.1 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม  
กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
                
       

2η
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           การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถดานการฟง
และการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงมาตรฐาน  คา
ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงใน
ตาราง 4 
 
ตาราง 4 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม  กอนและ       
     หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย    
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 14.600 3.465 .675 13.153 16.047 
หลังทดลอง 27.667 2.455 .591 26.399 28.934 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม  กอน
การทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.600  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 
13.153-16.047  และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 27.667  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 
95% มีคาอยูระหวาง 26.399 – 28.934 
                1.2  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟงและการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความ
แตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial     คํานวณขนาดการสงผล 
ของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 5   
 
ตาราง 5  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม กอนและหลังการ  
     จัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

แหลงความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
 
Partial   

ความสามารถทางการฟง/พูด 1280.533 1 1280.533 1159.103 .000 .988 
ความคลาดเคลื่อน 15.467 14 1.105    

2η

2η



 63 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดกอนและหลัง
การทดลอง  มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=1159.103) แสดงวา
คาเฉลี่ยความสามารถดานการฟงและการพูดกอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน และ
การทดลองครั้งน้ีสงผลตอความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวมรอยละ 98.8 (partial 2η  = 
.988)           
            ตอนที่ 2  การวิเคราะหคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดโดยแยกรายดาน 
        2.1  การวิเคราะหคะแนนดานการเขาใจความหมายของคํา  
    2.1.1  การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการเขาใจความหมายของคํา  กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการเขาใจ
ความหมายของคํากอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย  คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร  ดังแสดง
ในตาราง 6  
 
ตาราง 6  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการเขาใจความหมายของคํา  กอนและหลังการจัด  
     กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 3.600 .828 .214 3.141 4.059 
หลังทดลอง 5.733 .458 .118 5.480 5.987 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา ดานการเขาใจความหมายของคํา  กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.600  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 3.141-4.059 
และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.733 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยู
ระหวาง 5.480-5.987 
                2.1.2  การเปรียบเทียบคะแนนดานการเขาใจความหมายของคํา กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการเขาใจ
ความหมายของคํา มาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial    คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง  ดังแสดงในตาราง 7  
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ตาราง 7  การเปรียบเทียบคะแนนดานการเขาใจความหมายของคํา กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
     เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

แหลงความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
 

Partial  

การเขาใจความหมายของคํา  34.133 1 34.133 166.698 .000 .923 
ความคลาดเคลื่อน 2.867 14 .205    

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา  ดานการเขาใจความหมายของคํา  กอนและหลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05(F=166.698)  แสดงวา
คาเฉลี่ยดานการเขาใจความหมายของคํากอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน  และ
การทดลองครั้งน้ีสงผลตอดานการเขาใจความหมายของคํา รอยละ 92.3 (Partial     = .923) 
    2.2  การวิเคราะหคะแนนดานการปฏิบัติตามคําสั่ง  
   2.2.1  การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการปฏิบัติตามคําสั่ง  กอนและหลัง
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ
ตามคําสั่งกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา
ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย  คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงใน
ตาราง 8  
 
ตาราง  8  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการปฏิบัติตามคําสั่ง  กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม 
     ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 2.867 1.060 .274 2.280 3.454 
หลังทดลอง 5.600 .507 .131 5.319 5.881 

               
                 ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวาดานการปฏิบัติตามคําสั่ง กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.867  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 2.280-3.454 และหลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.600 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 
5.319-5.881 
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  2.2.2  การเปรียบเทียบคะแนนดานการปฏิบัติตามคําสั่ง กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ  
ดานการปฏิบัติตามคําสั่ง  มาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial     คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ดังแสดงใน
ตาราง 9  
 
ตาราง 9  การเปรียบเทียบคะแนนดานการปฏิบัติตามคําสั่ง กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม 
     ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

แหลงความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
 

Partial  

การปฏิบัตติามคําสั่ง 56.033 1 56.033 175.627 .000 .926 
ความคลาดเคลื่อน 4.467 14 .319    

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวาดานการปฏิบัติตามคําสั่ง  กอนและหลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=175.627)  แสดงวาคาเฉลี่ยดานการ
ปฏิบัติตามคําสั่งกอนและหลังการทดลอง  แตกตางกันอยางชัดเจน  และการทดลองครั้งนี้สงผลตอ
ดานการปฏิบัติตามคําสั่ง รอยละ 92.6 (Partial      = .926) 
           2.3  การวิเคราะหคะแนนดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ  
   2.3.1  การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ กอนและหลังการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการบอกชื่อ
สิ่งตางๆ กอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา
ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย  คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงใน
ตาราง 10 
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ตาราง  10  การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ กอนและหลังการจัด 
     กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 3.333 1.047 .270 2.754 3.913 
หลังทดลอง 5.333 .617 .159 4.992 5.675 

  
                   ผลการวิเคราะหตามตาราง10 พบวา ดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.333 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 2.754-3.913 และ
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.333 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 
4.992-5.675 
  2.3.2  การเปรียบเทียบคะแนนดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการบอกชื่อ
สิ่งตางๆ มาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบวัดซ้ํา และใช Partial     คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11  การเปรียบเทียบคะแนนดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม 
     ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

แหลวงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
 

Partial  

การบอกชื่อสิ่งตางๆ 30.000 1 30.000 70.000 .000 .833 
ความคลาดเคลื่อน 6.000 14 .429    

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 11 พบวาดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ  กอนและหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=70.000)  แสดงวาคาเฉลี่ย  
ดานการบอกชื่อสิ่งตางๆกอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ี
สงผลตอดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ รอยละ 83.3 (Partial      = .833) 
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          2.4  การวิเคราะหคะแนนดานการแตงประโยคปากเปลา 
  2.4.1  การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการแตงประโยคปากเปลา  กอนและหลัง
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการแตง
ประโยคปากเปลา กอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย  คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงใน
ตาราง 12 
 
ตาราง  12  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการแตงประโยคปากเปลา  กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
     เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 2.933 .704 .182 2.544 3.323 
หลังทดลอง 5.733 .458 .118 5.480 5.987 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา ดานการแตงประโยคปากเปลา กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.933  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 2.544-3.323 
และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.733 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยู
ระหวาง 5.480-5.987 
  2.4.2  การเปรียบเทียบคะแนนดานการแตงประโยคปากเปลา  กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการแตง
ประโยคปากเปลา  มาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial    คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 13  
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ตาราง 13  การเปรียบเทียบคะแนนดานการแตงประโยคปากเปลา  กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
     เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

แหลงความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
 
Partial  

การแตงประโยคปากเปลา 58.800 1 58.800 257.250 .000 .948 
ความคลาดเคลื่อน 3.200 14 .229    

             
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 พบวาดานการแตงประโยคปากเปลา  กอนและหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=257.250)  แสดงวา
คาเฉลี่ยดานการแตงประโยคปากเปลากอนและหลังการทดลอง  แตกตางกันอยางชัดเจน  และการ
ทดลองครั้งน้ีสงผลตอดานการแตงประโยคปากเปลา รอยละ 94.8 (Partial     = .948) 
    2.5  การวิเคราะหดานการเลาเรื่อง 
   2.5.1  การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการเลาเรื่อง  กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการเลาเรื่อง 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความคลาด
เคลื่อนของคาเฉลี่ย  คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร  ดังแสดงในตาราง 14  
 
ตาราง  14  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนดานการเลาเรื่อง  กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม 
     ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 1.867 .516 .133 1.581 2.153 
หลังทดลอง 5.267 .704 .182 4.877 5.656 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 14 พบวาดานการเลาเรื่อง  กอนและหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.867  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 1.581-2.153 และหลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.267 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 
4.877-5.656 
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                 2.5.2  การเปรียบเทียบคะแนนดานการเลาเรื่อง  กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย   
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดดานการเลาเรื่อง  
มาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา 
และใช Partial     คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง  ดังแสดงในตาราง 15 
 
ตาราง 15  การเปรียบเทียบคะแนนดานการเลาเรื่อง  กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม 
     ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
 

แหลงความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
 
Partial  

การเลาเรื่อง 86.700 1 86.700 433.500 .000 .969 
ความคลาดเคลื่อน 2.800 14 .200    

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 15 พบวาดานการเลาเรื่อง  กอนและหลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=433.500)  แสดงวาคาเฉลี่ยดานการ
เลาเรื่อง กอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน  และการทดลองครั้งนี้สงผลตอดานการ
เลาเรื่อง รอยละ 96.9 (Partial     = .969) 
                จากผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
ปริศนาคําทาย  ชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวมและโดย
แยกรายดานสูงขึ้นจากกอนการทดลองอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 

 
 

2η
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวมและรายดาน กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  
มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายที่ มีตอ
ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  
            ประชากรเปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน แขวง
ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากนั้นจับสลาก
นักเรียนมาเปนกลุมทดลองจํานวน 15 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานการฟงและการพูดของ
เด็กปฐมวัย 
           การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย
และแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและการพูด  โดยเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบทดสอบความสามารถดานการฟงประกอบดวย การเขาใจ
ความหมายของคําและการปฏิบัติตามคําสั่ง ตอนที่ 2 แบบทดสอบความสามารถดานการพูด 
ประกอบดวย การบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยคปากปลา และการเลาเรื่อง ซ่ึงมีคาความยากงาย
(p) อยูระหวาง 0.47 – 0.70 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.22 – 0.60 คาความเชื่อม่ัน
รวมทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.64  
 

สรุปผลการวิจัย   
    การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
ปริศนาคําทายที่มีตอความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน กอน
และหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย  ผลการวิจัยพบวา 
             1.ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวม กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.600
และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 27.667 กอนและหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=1159.103) แสดงวาคาเฉลี่ยความสามารถดานการฟงและการ
พูดกอนและหลังทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอความสามารถดาน
การฟงและการพูดโดยรวม รอยละ 98.8 (Partial      = .988) 2η
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               2. ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยแยกรายดาน ไดแก ดานการเขาใจ
ความหมายของคํา ดานการปฏิบัติตามคําสั่ง ดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ ดานการแตงประโยคปาก
เปลา และดานการเลาเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
                  2.1 ดานการเขาใจความหมายของคํา พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.600  
และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.733 กอนและหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=166.698) แสดงวาคาเฉลี่ยดานการเขาใจความหมายของคํา 
กอนและหลังทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งนี้สงผลตอดานการเขาใจ
ความหมายของคํา รอยละ 92.3 (Partial     = .923)  
                  2.2 ดานการปฏิบัติตามคําสั่ง พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.867 และ
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.600 กอนและหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=175.627) แสดงวาคาเฉลี่ยดานการปฏิบัติตามคําสั่งกอนและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งนี้สงผลตอดานการปฏิบัติตามคําสั่ง รอยละ 92.6 
(Partial     = .926) 
                     2.3 ดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.333 และ
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.333 กอนและหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=70.000) แสดงวาคาเฉลี่ยดานการบอกชื่อสิ่งตางๆกอนและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางชัดเจน การทดลองครั้งน้ีสงผลตอดานการบอกชื่อสิ่งตางๆรอยละ83.3(Partial     = 
.833) 
                       2.4 ดานการแตงประโยคปากเปลา พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.933 
และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.733 กอนและหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=257.250) แสดงวาคาเฉลี่ยดานการแตงประโยคปากเปลากอน
และหลังทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน การทดลองครั้งนี้สงผลตอดานการแตงประโยคปากเปลา 
รอยละ 94.8 (Partial     = .948) 
                       2.5 ดานการเลาเรื่อง พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.867 และหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.267 กอนและหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p<.05 (F=433.500) แสดงวาคาเฉลี่ยดานการเลาเรื่องกอนและหลังทดลอง แตกตางกัน
อยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอดานการเลาเรื่อง รอยละ 96.9 (Partial     = .969) 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลความสามารถดานการฟงและ
การพูดโดยรวมของเด็กปฐมวัย และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูด
รายดายของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
  1. เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย มี
ความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวมสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วา เด็กปฐมวัยหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย มีความสามารถดานการฟงและการพูด
โดยรวมสูงขึ้น  ที่เปนเชนนี้เพราะการใชปริศนาคําทายเปนการจัดประสบการณตรงที่เปดโอกาสให
เด็กแลกเปลี่ยนประสบการณทางภาษา  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระในสภาพการณที่
เปนจริง จากการไดฟงคําถามจากปริศนาคําทายที่ใชคําคลองจองสัมผัสกัน  ทําใหจํางายฟงไพเราะ  
ทําใหเขาใจความหมายของคํา  และยังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย จากการไดฟงการ
สนทนาพูดคุย ฟงเพลง ฟงคําคลองจอง ฟงการตอบปริศนาคําทาย ฟงการเลาเรื่องจากเพื่อน เปน
การเพิ่มเติมประสบการณการเรียนรูทางภาษาใหกับเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับ กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
(2551:146) ไดกลาววา การฟงของเด็กเปนการรับรูเร่ืองราวดวยประสาทสัมผัสทางหูที่เด็กสะสม
และนําไปสรางเสริมพัฒนาการทางภาษามากกวาการใชเพ่ือพัฒนาปญญา เด็กจะเก็บคําพูด จังหวะ 
เรื่องราวจากสิ่งที่ฟงมาสานตอเปนคําศัพทเปนประโยคที่ถายทอดไปสูการพูด  ถาเรื่องราวที่เด็กได
ฟงมีความชัดเจนงายตอการเขาใจเด็กจะไดคําศัพทและมีความสามารถเพิ่มขึ้น จากการใหเด็กฟง
คําถามจากปริศนาคําทายหนวยอาชีพ “หมอ” อะไรเอย เม่ือยามเจ็บปวย เขาชวยรักษา ตรวจโรคสั่ง
ยา ใครหนาตอบที ขณะที่เด็กฟงตองใชสมาธิ  ตั้งใจจดจําประเด็นสิ่งที่ไดยิน คิดหาคําตอบ สามารถ
พูดตอบเปนคําที่มีความหมาย พูดแตงประโยคเปนคําพูดงายๆใหผูอ่ืนเขาใจได เชน คุณหมอใหหนู
อาปาก คุณหมอบอกดื่มนํ้าเยอะๆจะดี  คุณหมอไมใหนอนดึก จะเห็นไดวาการเปดโอกาสใหเด็กพูด
ในสิ่งที่ชอบดวยคําพูดของเขาเอง หรือพูดเรื่องราวจากประสบการณเดิม จะชวยสงผลใหเด็กเลา
เรื่องใหผูอ่ืนเขาใจไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร  จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย มีความสามารถดานการฟงและการพูด
โดยรวมสูงขึ้น รอยละ 98.8 แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย
เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสงเสริมความสามารถดานการฟงและการพูดไดเปนอยางดี ฉะน้ันครูจึงมี
บทบาทสําคัญชวยในการกระตุน คอยชี้แนะ ชมเชยใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระในดานการฟงและ
การพูด โดยจัดบรรยากาสและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู ตามความสนใจของเด็ก
จะชวยสงผลใหการเรียนรูไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2550 : 
อางอิงจาก Bruner. 1960 : 60) ที่กลาวมา การสงเสริมและการสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู
ของเด็กเปนสิ่งจําเปนในการเปนแรงเสริมใหเกิดการเรียนรูสําหรับเด็ก เน่ืองจากเด็กเริ่มเรียนรูภาษา
จากการฟงแลวเลียนแบบเสียงมาเปนภาษาพูด จะเห็นไดวา การฟงและการพูดเปนทักษะทางภาษา
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ที่มีความสําคัญ ถาเด็กไดรับการฝกฝนและการแนะนําอยางถูกตองเหมาะสม เด็กจะมีความสามารถ
ดานการฟงและการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  2. เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย มี
ความสามารถดานการฟงและการพูดรายดานสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วา เด็กปฐมวัยหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายมีความสามารถดานการฟงและการพูด
รายดานสูงขึ้น ดังน้ี 
                2.1 ความสามารถดานการฟงในดานการเขาใจความหมายของคํา กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถดาน
การเขาใจความหมายของคําสูงกวากอนการทดลอง ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดประสบการณตรงเปน
การเปดโอกาสใหเด็กไดฟงจากการสนทนาพูดคุย ฟงเพลง ฟงคําคลองจอง และที่สําคัญเด็กไดฟง
ปริศนาคําทายที่ใชคําคลองจองสัมผัสกันซึ่งทําใหเด็กจดจําและเขาใจไดงาย ในขณะที่ฟงเด็กตองใช
สมาธิ จดจําประเด็นที่ไดยินมาสานตอเปนคําศัพทเปนประโยคที่ถายทอดไปสูการพูดซึ่งเด็กจะไดยิน
คําถามจากปริศนาคําทายจํานวน 24 ปริศนาคําทาย สัปดาหละ 3 ปริศนาคําทายตลอด 8 สัปดาห 
เด็กจะเก็บคําพูด เรียนรูคําศัพทเพ่ิมขึ้นจากการไดยินมาสานตอเปนคําศัพทเปนประโยคถายทอด
ไปสูการพูดตอไป            
                2.2 ความสามารถดานการฟงในดานการปฏิบัติตามคําสั่ง กอนละหลังการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถดานการ
ปฏิบัติตามคําสั่งสูงกวากอนการทดลอง ที่เปนเชนนี้เพราะการใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและครู 
มีการติดตอสื่อสารที่เกิดจากการฟง การใหเด็กไดปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันในการทํากิจกรรม เชน  
การแสดงทาทางประกอบเพลง ฟงและพูดปริศนาคําทาย คิดหาคําตอบ ติดภาพคําตอบ ฟงการเลา
เรื่องเกี่ยวกับคําตอบในปริศนาคําทายจากเพื่อน  ซ่ึงจากการที่เด็กไดฟงและปฏิบัติตามตอเน่ืองเปน
เวลา 8 สัปดาห จะชวยสงผลในดานการฟงทําใหเด็กฟงคําสั่งไดเขาใจ สามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง   
                2.3 ความสามารถดานการพูดในดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถดานการบอก
ชื่อสิ่งตางๆสูงกวากอนการทดลอง ที่เปนเชนน้ีเพราะการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
ปริศนาคําทายเปนการเปดโอกาสใหเด็กพูดแสดงออกอยางอิสระ จากการตอบคําถามในปริศนาคํา
ทาย การพูดตอบจากภาพคําตอบที่เห็นได การรวมแสดงความคิดเห็น พูดคุยซักถาม โตตอบกัน
ระหวางเพ่ือน ซ่ึงการที่เด็กไดฝกพูดบอยๆจะชวยสงเสริมใหเด็กกลาพูด กลาแสดงออก สงผลตอ
ดานการพูดในดานการแตงประโยคปากเปลาไดตอไป 
               2.4 ความสามารถดานการพูดในดานการแตงประโยคปากเปลา กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถดาน
การแตงประโยคปากเปลา สูงกวากอนการทดลองที่เปนเชนนี้เพราะการจัดประสบการณโดยใช
ปริศนาคําทายดวยบรรยากาสและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจะชวยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู
อยางไมเครงเครียด เด็กสามารถพูดแตงประโยคปากเปลาจากสิ่งที่เห็นในภาพได จากประสบการณ
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เดิม และประสบการณใหม ในสิ่งที่ชอบดวยคําพูดของเด็กเอง ซ่ึงจะชวยสงผลใหเด็กเลาเรื่องเปน
ประโยคสมบรูณได 
              2.5 ความสามารถดานการพูดในดานการเลาเรื่อง กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถดานการเลาเรื่องสูง
กวากอนการทดลอง ที่เปนเชนนี้เพราะการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยาง ดวยการเลาเรื่อง
เกี่ยวกับคําตอบของปริศนาคําทายอยางอิสระ ชวยใหเด็กสามารถเลาเรื่องเปนประโยคสมบรูณไดวา 
ใคร ทําอะไร ที่ไหน จะเห็นไดวาการที่เด็กไดเลาเรื่องอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 8 สัปดาหในการ
ทําวิจัย สงผลใหเด็กมีความสามารถดานการพูดในดานการเลาเรื่องไดเปนอยางดี                                 
             ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย
สงเสริมความสามารถดานการฟงและการพูดโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง  
  

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

 1.  ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายพบวาเด็กขาด
ทักษะในการฟงและการพูดตอบคําถาม  การควบคุมตนเองในการรอคอยและปฏิบัติตามคําสั่ง เม่ือ
ครูสรางความคุนเคยแนะนําใหเด็กแสดงออกอยางอิสระ รูจักการรอคอย ใหเด็กไดตอบคําถามจาก
ปริศนาคําทาย 4-5 ครั้ง เด็กเริ่มมีความสามารถดานการฟงและการพูดไดดีมากขึ้น  มีความมั่นใจใน
การพูดสนทนาและตอบคําถามระหวางเพื่อนและครู 
 2.  เม่ือเด็กเริ่มคุนเคยกับการรวมกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย นําแผน
พับปริศนาคําทายที่มีสวนของคําถาม ภาพคําตอบ และคําตอบมาใชในการจัดกิจกรรม เด็กเริ่มสนใจ
กลาพูดตอบ กลาพูดสื่อสารเลาเรื่องเก่ียวกับประสบการณที่เคยพบเห็น มีสมาธิฟงผูอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น 
ผูวิจัยใชปริศนาคําทายที่มีเน้ือหางายๆ จะชวยใหเด็กเขาใจความหมายของคํามากขึ้น และการไดดู
ภาพคําตอบจากแผนพับปริศนาคําทาย จะชวยกระตุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆไดอยาง
สนุกสนาน และมีคําพูดคําศัพทที่แปลกใหม นอกจากนี้ยังฝกจิตใจเด็กใหออนโยน คลายความตึง
เครียดได 
 3.  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชวย
กระตุนและเราความสนใจของเด็กใหเขารวมกิจกรรมเด็กเปนอยางดี สงผลใหเด็กเกิดความสนใจใน
การฟงคําถามจากปริศนาคําทาย การฟงเรื่องราวจากเพื่อน เขาใจความหมายสิ่งที่ไดยินรวมทั้งฟง
แลวนําปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสมกับวัย ความสามารถดานการพูด ภาพคําตอบจากแผนพับ
ปริศนาคําทาย เปนสื่อที่ชวยเราความสนใจของเด็ก เกิดความคิดจินตนาการ พูดคําศัพทที่
หลากหลาย พูดเปนประโยค พูดเลาเรื่อง สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ได
ตามศักยภาพในตัวเด็ก สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เด็กยังขาดทักษะการฟงในชวงแรก  เพราะเด็กวัย 
4-5 ป ยังไมพรอมที่จะฟงอยางจริงจังตองใชเวลาและใชสมาธิในการฟงโดยเพิ่มระยะเวลาใหนาน
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มากขึ้น  ดานการพูดมีขอสังเกตจากการทดสอบเด็กดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ ผูวิจัยใหเด็กมองภาพ
ที่กําหนดในแบบทดสอบ เด็กสามารถบอกไดวามีภาพ  แจกัน  ตนไม  ดอกกุหลาบ  จอบ  บัวรดน้ํา  
จากการทดสอบเด็กดานการพูดแตงประโยคปากเปลา โดยใหเด็กมองภาพที่กําหนดในแบบทดสอบ
หน่ึงภาพ  เด็กสามารถพูดแตงประโยคปากเปลาได 5-6 คํา จากภาพเด็กผูชายกําลังเตะฟุตบอล  
เด็กสามารถพูดแตงประโยคไดคือ เด็กกําลังเลนเตะฟุตบอล การเพิ่มระยะเวลาใหนานมากขึ้น  จะ
สงเสริมใหเด็กพูดเลาเรื่องไดอยางตอเน่ืองเปนประโยคที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  การสงเสริมความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย  ครูตองใหอิสระเด็ก
ไดใชความคิดอยางอิสระ และเขาใจความพรอมของเด็ก สิ่งที่สําคัญควรสรางกําลังใจและกระตุนให
เด็กกลาแสดงออก 
            2.  การจัดประสบการณใหเด็กโดยใชปริศนาคําทาย ครูตองจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ฟงและการพูดของเด็ก โดยคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมของเด็ก ไมใหเด็กเกิดความเครียด  
ยกยองชื่นชม ครูลดบทบาทลงเปดโอกาสใหเด็กอยางเต็มที่ 
            3.  ในการนําปริศนาคําทายไปใชสอนในระดับเด็กเล็กนั้น ครูตองสรางคําทายที่งายและ
เหมาะสมกับเน้ือหาที่จะสอน เพ่ือใหเด็กรูจักคิดในการคาดเดาคําตอบ ควรเปนคําถามที่กวาง เปน
คําคลองจองสั้นๆ จะเหมาะกับเด็กวัยน้ีมากเพราะทําใหเด็กจดจําและเขาใจงาย  

  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1.  ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูด โดยใชเทคนิควิธีอ่ืน เชน
ความคิดสรางสรรค การใชบัตรคําประกอบภาพ เกมการศึกษา การเลนบทบาทสมมติ  
 2.  ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงและการพูด  โดยใชปริศนาคําทายใหมี
ระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหแนวโนมความสามารถดานการฟงและการพูดชัดเจนขึ้น 
 3.  ในการศึกษาครั้งตอไปการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย เพ่ือวัด
ตัวแปรดานอ่ืนๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม และความสามารถดานการอานและการเขียน 
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ภาคผนวก ก. 
             -  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
             -  แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย 

 
หลักการและเหตุผล 
 การนําปริศนาคําทายมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการชวยใหเด็กเกิดความ
กระตือรือรนตอการเรียน เด็กไดเรียนรูคําศัพทเพ่ิมขึ้น ไดรับความสนุกสนาน รูจักคิดหาคําตอบ  
เปนการสรางบรรยากาศตอการเรียนไดเปนอยางดี เด็กไดฝกการใชถอยคํา คําศัพทตางๆ จาก
ปริศนาคําทาย เด็กในวัยน้ีเปนวัยที่อยากรู อยากเห็นสิ่งใหมๆ ที่อยูรอบตัวตลอดเวลา ดังน้ันการนํา
ปริศนาคําทายมาสอนเด็กจะเปนการชวยพัฒนาความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กในการ
คิดหาคําตอบ ทั้งยังเปนการตอบสนองความตองการของเด็กวัยน้ีไดอยางเหมาะสมกับวัย เพราะ
เปนการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญ ทั้งยังฝกใหเด็กใชภาษาของตนเอง ซ่ึงจะชวยสงเสริมพัฒนาการ
ดานสติปญญาและดานอ่ืนๆ ตอไปดวย 
  
จุดมุงหมาย 
 1.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการฟงในดานการเขาใจความหมายของคํา และการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 2.  เด็กปฐมวยัมีความสามารถดานการพูดในดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยค
ปากเปลา และการเลาเรื่อง 
 
เน้ือหา 
 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายเปนกิจกรรมที่สงเสริม
ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยในดานการเขาใจความหมายของคํา การปฏิบัติ
ตามคําสั่ง  การบอกชื่อสิ่งตางๆ  การแตงประโยคปากเปลา  และการเลาเรื่อง 
 
หลักการจัดกิจกรรม 
 1.  กิจกรรมนี้จัดในชวงเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณใชเวลาประมาณ 20 นาที  
 2.  การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  2.1  เตรียมเด็กใหพรอมกอนเร่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
  2.2  สรางขอตกลงกับเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งดังน้ี 
   2.2.1  ใหเด็กฟงและพูดปริศนาคําทาย 
   2.2.2  เด็กชวยกันตอบปริศนาคําทาย 
   2.2.3  เฉลยคําตอบที่ถูกตอง พรอมกับชมเชยเด็กที่ตอบถูก ถาเด็กตอบไมไดถาม
ปริศนาคําทายอีกครั้ง เพ่ือกระตุนใหเด็กฟงและคิดหาคําตอบ 



 85 

                     2.2.4  ขออาสาสมัครวันละ 5 คน ออกมาเลาเรื่องที่เกี่ยวกับคําตอบของปริศนาคํา
ทาย 
   2.2.5  ขั้นสรุปทบทวนคําถามในปริศนาคําทายโดยใหเด็กฟงและพูดตามอีกครั้ง 
 3.  บทบาทครู 
   1.  ศึกษาแผนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายใหเขาใจ 
  2.  สรางขอตกลงและอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมใหเด็กเขาใจอยางชัดเจน   
  3.  เตรียมเด็กใหพรอมกอนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรม  กระตุนสงเสริมความ สามารถ
ดานการฟงและการพูด เปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา ซักถาม รวมตอบคําถาม เลาเรื่องและแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระในขณะรวมกิจกรรม 
 4.  บทบาทเด็ก 
  1.  เด็กปฏิบัติตามขอตกลงขณะทํากิจกรรม 
  2.  เด็กฟงและพูดสนทนาซักถาม รวมตอบคําถาม เลาเรื่อง และแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระในขณะรวมกิจกรรม 
 5.  ครูจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ  
  1.  ปริศนาคําทาย จํานวน  24 ปริศนาคําทาย 
  2.  ภาพคําตอบในแผนพับปริศนาคําทาย จํานวน 24 ภาพ 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 

คร้ังที่ 1 หนวยอาชีพที่หนูรูจัก  (หมอ) 
 
สัปดาหที่ 1 วันอังคาร 
 
จุดประสงค 
 1.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการฟงในดานการเขาใจความหมายของคําและการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 2.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการพูดในดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยค
ปากเปลา และการเลาเรื่อง 
 
เน้ือหา 

      ปริศนาคําทาย “ หมอ ”      
                             อะไรเอย.....เม่ือยามเจ็บปวย    เขาชวยรักษา 
                                           ตรวจโรคสั่งยา      ใครหนาตอบที             
 
ข้ันตอนการจัดประสบการณ 
1. ข้ันนํา 
    1.  เตรียมเด็กใหพรอมกอนเร่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย สนทนาและ
อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม ขอตกลงกับเด็ก ตลอดจนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
     2.  ใหเด็กบอกชื่อ”อาชีพที่หนูรูจัก” สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพตางๆ  
 
2.  ข้ันสอน 
    1.  ใหเด็กฟงและพูดปริศนาคําทายตามครู  อะไรเอย.....เม่ือยามเจ็บปวย เขาชวยรักษา ตรวจ
โรคสั่งยา ใครหนาตอบที (หมอ)    
    2.  เด็กชวยกันคิดหาคําตอบจากปริศนาคําทาย 
    3.  เฉลยคําตอบที่ถูกตอง พรอมกับใหคําชมเชยกับเด็กที่ตอบถูก  ถาเด็กตอบไมไดใหถาม
ปริศนาคําทายอีกครั้ง เพ่ือกระตุนใหเด็กฟงและคิดหาคําตอบ 
    4.  เด็กนําภาพหมอติดที่บอรดหนาชั้นเรียน 
    5.  ขออาสาสมคัรวันละ 5 คน ออกมาเลาเรื่องที่เกี่ยวกับ “ หมอ ” 
 
3.  ข้ันสรุป 
    1.  ทบทวนคําถามในปริศนาคําทายโดยใหเด็กฟงและพูดปริศนาคําทายอีกครั้ง  
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สื่อการสอน 
 1.  ปริศนาคําทาย “ หมอ ” 
 2.  ภาพหมอ   
 
ข้ันประเมิน 
 1.  สังเกตความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กขณะรวมกิจกรรม 
 
ภาคผนวก 

ปริศนาคําทาย   “หมอ” 
                              อะไรเอย.....เม่ือเราเจ็บปวย      เขาชวยรักษา 

     ตรวจโรคสั่งยา       ใครหนาตอบท ี
                       (นงลักษณ  งามขํา) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
คร้ังที่  1  หนวยอาชีพที่หนูรูจัก  (ครู) 

 
สัปดาหที่ 1 วันพุธ 
 
จุดประสงค 
 1.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการฟงในดานการเขาใจความหมายของคําและการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 2.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการพูดในดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยค
ปากเปลา และการเลาเรื่อง 
 
เน้ือหา 

   ปริศนาคําทาย “ครู”   
                                อะไรเอย.....สั่งสอนความรู       เชิดชูปญญา 
                                              เด็กเด็กถามหา      เม่ือมาโรงเรียน             
 
ข้ันตอนการจัดประสบการณ 
1. ข้ันนํา 
    1.  เตรียมเด็กใหพรอมกอนเร่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย สนทนาและ
อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม ขอตกลงกับเด็ก ตลอดจนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
     2.  เด็กรวมกันรองเพลง “สวัสดีคุณครู” พรอมทําทาทางประกอบเพลง  
 
2.  ข้ันสอน 
    1.  ใหเด็กฟงและพูดปริศนาคําทายตามครู อะไรเอย.....สั่งสอนความรู เชิดชูปญญา เด็กเด็กถาม
หา เม่ือมาโรงเรียน (ครู) 
    2.  เด็กชวยกันคิดหาคําตอบจากปริศนาคําทาย 
    3.  เฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมกับใหคําชมเชยกับเด็กที่ตอบถูก  ถาเด็กตอบไมไดใหถาม
ปริศนาคําทายอีกครั้ง เพ่ือกระตุนใหเด็กฟงและคิดหาคําตอบ 
    4.  ใหเด็กนําภาพครูติดที่บอรดหนาชั้นเรียน 
    5.  ขออาสาสมัครวนัละ 5 คน ออกมาเลาเรื่องที่เกี่ยวกับ “ครู” 
 
3.  ข้ันสรุป 
    1.  ทบทวนคําถามในปริศนาคําทายใหเด็กฟงและพูดตามอีกครั้ง 
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สื่อการสอน 
 1.  ปริศนาคําทาย “ครู” 
 2.  ภาพครู  
 
ข้ันประเมิน 
 1.  สังเกตความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กขณะรวมกิจกรรม 
 
ภาคผนวก 

ปริศนาคําทาย   “ครู” 
                               อะไรเอย.....สั่งสอนความรู        เชิดชูปญญา 

              เด็กเด็กถามหา       เม่ือมาโรงเรียน 
                                  (นงลักษณ  งามขํา) 

 
เพลง “สวัสดคุีณคร ู
สวัสดีคุณครูทีรั่ก 

                                            หนูจักตั้งใจอานเขียน                    
                                            ยามเชาเรามาโรงเรียน   
                                            ยามเชาเรามาโรงเรียน 
                                            หนูจะพากเพียรขยันเรียนเอย 
                                                         (ไมทราบนามผูแตง) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 
คร้ังที่  1  หนวยอาชีพที่หนูรูจัก  (ทหาร) 

 
สัปดาหที่ 1 วันพฤหัสบดี 
 
จุดประสงค 
 1.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการฟงในดานการเขาใจความหมายของคําและการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 2.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการพูดในดานการบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยค
ปากเปลา และการเลาเรื่อง 
 
เน้ือหา 

ปริศนาคําทาย  “ทหาร” 
                             อะไรเอย.....เปนรั้วของชาติ     องอาจกลาหาญ  
                                           ปองกันภัยพาล     รุกรานไทยเอย             
 
ข้ันตอนการจัดประสบการณ 
1. ข้ันนํา 
    1.  เตรียมเด็กใหพรอมกอนเร่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย สนทนาและ
อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม ขอตกลงกับเด็ก ตลอดจนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
    2.  เด็กรวมกันตอบคําถาม “โตขึ้นหนูอยากเปนอะไร” 
 
2.  ข้ันสอน 
    1.  ใหเด็กฟงและพูดปริศนาคําทายตามครู อะไรเอย.....เปนรั้วของชาติ องอาจกลาหาญ ปองกัน
ภัยพาล รุกรานแดนไทย (ทหาร) 
    2.  เด็กชวยกันคิดหาคําตอบจากปริศนาคําทาย 
    3.  เฉลยคําตอบที่ถูกตองพรอมกับใหคําชมเชยกับเด็กที่ตอบถูก  ถาเด็กตอบไมไดใหถาม
ปริศนาคําทายอีกครั้ง เพ่ือกระตุนใหเด็กฟงและคิดหาคําตอบ 
    4.  ใหเด็กนําภาพทหารติดที่บอรดหนาชั้นเรียน 
    5.  ขออาสาสมัครวันละ 5 คน ออกมาเลาเรื่องที่เกี่ยวกับ “ทหาร” 
 
3.  ข้ันสรุป 
    1.  ทบทวนคําถามในปริศนาคําทายโดยใหเด็กฟงและพูดตามปริศนาคําทายอีกครั้ง 
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สื่อการสอน 
1. ปริศนาคําทาย “ทหาร” 
2. ภาพทหาร 

 
ข้ันประเมิน 
 1.  สังเกตความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กขณะรวมกิจกรรม 
 
ภาคผนวก 

ปริศนาคําทาย   “ทหาร” 
                              อะไรเอย.....เปนรั้วของชาติ      องอาจกลาหาญ 

           ปองกันภัยพาล      รุกรานแดนไทย 
                               (นงลักษณ  งามขํา) 
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ภาคผนวก ข. 
คูมือดําเนนิการทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 

                        และการพูดของเดก็ปฐมวัย 
 -  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
 -  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูด 
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด 
ของเด็กปฐมวัย 

---------------------------------------- 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบชุดนี้ใชเพ่ือทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย  ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4-5 ป)  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนา
คําทาย 
 2.  ในการดําเนินการทดสอบใหมีผูดําเนินการทดสอบ 1 คน  และผูชวยดําเนินการ
ทดสอบ 1 คน สําหรับดูแลอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบสามารถปฏิบัติไดถูกตองตาม
คําอธิบายของผูดําเนินการทดสอบ 
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด  มีทั้งหมด 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่  1  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
     แบบทดสอบที่ 1.1  การเขาใจความหมายของคํา จํานวน 6 ขอ 
     แบบทดสอบที่ 1.2  การปฏิบัติตามคําสั่ง  จํานวน 6 ขอ 
  ตอนที่  2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูด 
     แบบทดสอบที่ 2.1  การบอกชื่อสิ่งตางๆ จํานวน 6 ขอ 
     แบบทดสอบที่ 2.2  การแตงประโยคปากเปลา จํานวน 6 ขอ 
     แบบทดสอบที่ 2.3  การเลาเรื่อง จํานวน 6 ขอ 
 4.  ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ กําหนดเวลาขอละ 1 นาที 
 5.  เกณฑในการใหคะแนน 
  ตอนที่  1  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
     แบบทดสอบที่ 1.1  การเขาใจความหมายของคํา  ใหขอละ 1 คะแนน 
            โดยเด็กกากบาทตรงกับรูปภาพที่ถูกตองเพียง 
            ขอเดียว 
     แบบทดสอบที่ 1.2  การปฏิบัติตามคําสั่ง ใหขอละ 1 คะแนน 
            โดยเด็กสามารถฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของ 
            ผูดําเนินการทดสอบไดถูกตอง 
  ตอนที่  2  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูด 
     แบบทดสอบที่ 2.1  การบอกชื่อสิ่งตางๆ ใหขอละ 1 คะแนน 
            โดยเด็กตองสามารถบอกชื่อสิ่งตางๆในภาพได 
            ถูกตอง 
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                          แบบทดสอบที่ 2.2  การแตงประโยคปากเปลา ใหขอละ 1 คะแนน 
         โดยเด็กตองแตงประโยคใหถูกตองเหมาะสม 
    แบบทดสอบที่ 2.3  การเลาเรื่อง ใหขอละ 1 คะแนน 
         โดยเด็กตองเลาเรื่องใหถูกตองเหมาะสมตรงกับ 
         พฤติกรรมในรูปภาพและเลาเรื่องราวที่มีความ 
         สัมพันธเกี่ยวเนื่องกับภาพเปนประโยคที่มีขอความ 
         วาใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
 
วิธีดําเนินการทดสอบ 
 1.  ผูดําเนินการทดสอบเตรียมการกอนทดสอบ ดังน้ี 
  1.1  ตรวจจําแนกแบบทดสอบใหครบถวนและเขียนชื่อของผูรับการทดสอบเตรียมไว
ใหพรอม 
  1.2  ศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด  จนสามารถใช
คําอธิบายคําสั่งประกอบตัวอยางไดดวยคําพูดที่ชัดเจนเปนธรรมชาติ 
  1.3  จัดสถานที่สอบใหอยูในสภาพที่สะดวกสบาย  จัดโตะเกาอ้ีใหเหมาะสมกับผูรับ
การทดสอบ 
  1.4  เตรียมอุปกรณในการทดสอบ ดังน้ี 
   1.4.1  แบบทดสอบและคูมือทดสอบ อยางละ 1 ชุด 
   1.4.2  นาฬิกาจับเวลา 
   1.4.3  ดินสอที่มีคุณภาพดี  สีเขมเห็นชัดเจน 
  1.5  กอนทําการทดสอบจัดใหผูรับการทดสอบ  ด่ืมนํ้าและเขาหองน้ําใหเรียบรอย 
  1.6  ผูดําเนินการทดสอบตองแสดงความเปนกันเอง  เพ่ือใหเด็กไมตื่นเตนกังวล  
ม่ันใจในการใหความรวมมือทําแบบทดสอบเปนอยางดี 
  1.7  ผูดําเนินการทดสอบแนะนําการเขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ใหเด็กเขียน
อยางชัดเจนบนกระดานดํา 
 2.  ดําเนินการทดสอบทีละ 1 แบบทดสอบ 
  2.1  ดําเนินการทดสอบทีละ 1 แบบทดสอบ 
  2.2  ใหผูรับการทดสอบเปดทีละหนา และทําทีละขอ โดยใชกระดาษปดขออ่ืนไว 
  2.3  ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่ง ขอละ 2 ครั้ง 
  2.4  ผูดําเนินการทดสอบและผูชวยสังเกตใหผูรับการทดสอบทําทุกคน 
  2.5  เม่ือเสร็จสิ้นการทดสอบ 1 แบบทดสอบ ใหผูรับการทดสอบพักประมาณ 5 นาที 
  2.6  ใหเขียนชื่อ  นามสกุล  ที่หนาปกแบบทดสอบของผูรับการทดสอบทุกคน ให
เรียบรอยกอนดําเนินการทดสอบทุกครั้ง 
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คูมือแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
และการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

ตอนที่  1  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
แบบทดสอบที่ 1.1  การเขาใจความหมายของคํา 
จุดมุงหมาย    เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจของคํากับภาพได 
การใหคะแนน   ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได 0  คะแนน 
เวลาในการทดสอบ  ขอละ 1 นาที 
ลักษณะทําการทดสอบ เปนขอสอบปรนัยมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก 
จํานวนขอสอบ   มีจํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง     1.  ขอสอบนี้เปนการทดสอบรายบุคคล 
     2.  ใหนักเรียนดูภาพทีละขอแลวตอบวามีภาพอะไรบาง 
     3.  ครูพูดซ้ําอีกครั้ง  แลวใหนักเรียนพูดตาม 
     4.  ครูอานคําถามทีละขอแลวใหนักเรียนกากบาท (X)  ทับภาพที่ตรงกับ
ความหมายของคําที่เปนคําตอบ 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับภาพที่ตรงกับความหมายของคํา 
 
  

ขอ คําถาม หนา 
1 ปลา ภาพสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม                                            (แมว) 

 ปู ภาพผลไมที่มีเปลือกสีมวง                                           (มังคุด) 
 กุง ภาพอวัยวะที่งอกใหมได                                                (ผม) 

ปลาหมึก ภาพสิ่งที่ใหแสงสวางเม่ือไฟฟาดับ                                  (ไฟฉาย) หนา 
2 หอย ภาพสัตวทีไ่มไดอาศัยอยูในน้ํา                                         (กวาง) 

 มาน้ํา ภาพสิ่งที่ชวยใหหายหนาวได                                      (ผาพันคอ)  
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แบบทดสอบที่ 1.2  การปฏิบัติตามคําสั่ง 
จุดมุงหมาย    เพ่ือทดสอบความสามารถในการฟงและการปฏิบัติตามคําสั่ง 
การใหคะแนน   ปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตองได 1 คะแนน  ปฏิบัติไมถูกตองได 0   
       คะแนน 
เวลาในการทดสอบ  ขอละ 1 นาที 
ลักษณะทําการทดสอบ เปนการทดสอบเชิงปฏิบัติใหนักเรียนฟงและปฏิบัติตามคําสั่งครู 
จํานวนขอสอบ   มีจํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง     1.  แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
     2.  เตรียมเด็กใหมีสมาธิในการที่จะฟงคําสั่งของครู 
     3.  ครูอานคําสั่งชาๆ จากแผนคําสั่งใหนักเรียนฟงและปฏิบัติตาม  
          (ครูพูดซ้ํา 2 ครั้ง) 
คําสั่ง ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

 

คําสั่งที ่ การปฏิบัต ิ
1 ใหเด็ก ๆ เอามือจับไหล หมุนไหล 3 ครั้ง แลวน่ังลง 
2 ใหเด็กทําทาผีเสื้อบินชาๆ ไปเกาะที่หนาตาง 
3 ใหเด็กกระโดดอยูกับที่ 3 ครั้ง แลวนอนหงาย 
4 ใหเด็กเดินถอยหลัง 2 กาว แลวชูมือ 2 ขางเหนือศีรษะ 
5 ใหเด็กทําทากบกระโดดไปขางหนา 3 ครั้ง แลวยืนตรง 
6 ใหเด็กหยิบหนังสือนิทาน 1 เลมวางไวบนโตะ และหยิบสี 3 แทงวางไวใตโตะ 
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ตอนที่  2  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูด 
แบบทดสอบที่ 2.1  การบอกชื่อสิ่งตางๆที่อยูในภาพ 
จุดมุงหมาย    เพ่ือทดสอบความสามารถในการบอกชื่อสิ่งตางๆที่รูจักไดถูกตอง 
การใหคะแนน   บอกชื่อสิ่งตางๆในภาพไดได 1 คะแนน  บอกไมไดได 0 คะแนน 
เวลาในการทดสอบ  ขอละ 1 นาที 
ลักษณะทําการทดสอบ การบอกชื่อสิ่งตางๆที่กําหนดในภาพ 
จํานวนขอสอบ   มีจํานวน 6 ขอ ๆ ละ 5 ภาพ 
คําชี้แจง     1.  ขอสอบนี้เปนการทดสอบรายบุคคล 
     2.  ใหนักเรียนดูภาพแลวบอกวาเปนภาพอะไร 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนดูภาพแลวบอกวาภาพอะไร   
 
 

ขอ ภาพ หนา 
1 แตงโม แจกัน  ตนไม  ดอกกุหลาบ  จอบ  บัวรดน้ํา 

 สม มะเขือเทศ  แตงกวา  พริก  ผักบุง  ฟกทอง 
องุน โทรทัศน  พัดลม  โคมไฟ  โทรศัพท  วิทยุ หนา 

2 ขาวโพด ไก  นกฮูก  นกเพนกวิน  เปด  นกกระยาง 
เห็ด สับปะรด  สตอเบอรี่  นอยหนา  ชมพู  มะละกอ   หนา 

3 เชอรี่ ซองจดหมาย  นาฬิกาขอมือ  ถุง  ลูกกุญแจ  นกหวีด 
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แบบทดสอบที่ 2.2  การแตงประโยคปากเปลา 
จุดมุงหมาย    เพ่ือทดสอบความสามารถดานการพูดเปนประโยคอยางมีความหมาย 
การใหคะแนน   ถาแตงประโยคไดอยางถูกตองและเหมาะสมได 1 คะแนน แตงประโยคไม

เหมาะสม ไมถูกตองได 0 คะแนน 
เวลาในการทดสอบ  ขอละ 1 นาที 
ลักษณะทําการทดสอบ แตงประโยคจากภาพที่กําหนดให 
จํานวนขอสอบ   มีจํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง     1.  ขอสอบนี้เปนการทดสอบรายบุคคล 
     2.  ใหนักเรียนดูภาพทีละขอแลวแตงประโยคปากเปลาใหสอดคลองกับ 
          ภาพ 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนดูภาพแลวแตงประโยคปากเปลาใหสอดคลองกับภาพ 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีที่เด็กแตงประโยคนอกเหนือจากคําตอบที่เฉลยไวใหในแตละขอ   
   แตงประโยคไดสอดคลองกับภาพถือวาถูกตองให 1 คะแนน 

2. ในขณะที่กําลังทดสอบ  ถาเห็นภาพแลวเด็กไมยอมพูด  ครูใชคําถามกระตุน    
     ใหเด็กคิด  แลวรอใหเด็กพูดสักครู  เม่ือเด็กไมยอมตอบ เลื่อนไปทําขออ่ืน 

 
 
 
หนา ขอ ภาพ 

ดินสอ เด็กผูชายกําลังเตะฟุตบอล หนา 
1 หนังสือ เด็กผูหญิงกําลังวาดภาพ 

แกวนํ้า เด็กผูชายกําลงัขี่จักรยาน หนา 
2 กระเปา เด็กผูชายกําลงัเลนของเลนที่เปนเครื่องบนิ 

หมวก เด็กผูหญิงกําลังฟงวิทย ุหนา 
3 ลูกโปง เด็กผูหญิงกําลังเดินลงบันได 
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แบบทดสอบที่ 2.3  การเลาเรื่อง 
จุดมุงหมาย    เพ่ือทดสอบความสามารถในการอานภาพและแปรความหมายเปนประโยค 
     ที่สมบูรณคือ ใคร ทําอะไร  ที่ไหน 
การใหคะแนน   ถาเลาเรื่องไดวา ใคร ทําอะไร  ที่ไหน  ไดอยางสมบูรณถูกตองได 1  
     คะแนน  บอกไมไดได  0 คะแนน 
เวลาในการทดสอบ  ขอละ 1 นาที 
ลักษณะทําการทดสอบ เลาเรื่องจากภาพที่กําหนดให 
จํานวนขอสอบ   มีจํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวเลาเรื่องราวใหสอดคลองกับภาพ (ใคร ทํา 
       อะไร ที่ไหน)   
หมายเหตุ 1.  ในกรณีที่เด็กเลาเรื่องราวนอกเหนือจากเรื่องราวที่เฉลยในแตละขอ  เลา 

เรื่องราวที่ไดเปนประโยคสมบูรณ คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน  และมีความสอดคลอง
กับภาพถือวาถูกตองได 1 คะแนน 

  2.  ในขณะที่กําลังทดสอบ  ถาเห็นภาพแลวเด็กไมยอมพูด  ครูใชคําถามกระตุน 
        ใหเด็กคิด  แลวรอใหเด็กพูดสักครู  เม่ือเด็กไมยอมพูดใหเลื่อนไปทําขออ่ืน 
       ตอไป 
 
 
หนา ขอ ภาพ 

ดอกไม เด็กกําลังน่ังดูโทรทัศนอยูในหองรับแขก หนา 
1 ถุงมือ เด็กผูชายกําลงัทิ้งขยะลงถังขยะที่โรงเรียน 

ผีเสื้อ เด็กผูชายกําลงัรับประทานอาหารอยูที่โตะอาหาร หนา 
2 แวนตา เด็กผูหญิงกําลังซ้ือผลไมกับแมคาที่ตลาด 

ขนมเคก เด็กกําลังน่ังตกปลาที่สระน้าํหลังบาน หนา 
3 โบว เด็กๆกําลังน่ังรับประทานอาหารวางกับเพ่ือนที่สนามหญาหนาบาน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด 
 
ตอนที่  1  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
แบบทดสอบที่ 1.1  การเขาใจความหมายของคํา 
คําสั่ง  ใหนักเรียนกากบาท  (X)  ภาพที่ตรงกับความหมายของคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1 
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แบบทดสอบที่ 1.2  การปฏิบัติตามคําสั่ง 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

 

คําสั่งที ่ การปฏิบัต ิ
1 ใหเด็ก ๆ เอามือจับไหล หมุนไหล 3 ครั้ง แลวน่ังลง 
2 ใหเด็กทําทาผีเสื้อบินชาๆ ไปเกาะที่หนาตาง 
3 ใหเด็กกระโดดอยูกับที่ 3 ครั้ง แลวนอนลง 
4 ใหเด็กเดินถอยหลัง 2 กาว แลวชูมือ 2 ขางเหนือศีรษะ 
5 ใหเด็กทําทากับกระโดดไปขางหนา 3 ครั้ง แลวยืนตรง 
6 ใหเด็กหยิบหนังสือนิทาน 1 เลมวางไวบนโตะ และหยิบสี 3 แทงวางไวใตโตะ 
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ตอนที่  2  แบบทดสอบวดัความสามารถดานการพูด 
แบบทดสอบที่ 2.1  การบอกชื่อสิ่งตางๆที่อยูในภาพ 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนดูภาพแลวบอกวาภาพอะไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
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แบบทดสอบที่ 2.2  การแตงประโยคปากเปลา 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนดูรูปแลวแตงประโยคใหสอดคลองกับภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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แบบทดสอบที่ 2.3  การพูดเลาเรื่อง 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนดูภาพแลวพูดเลาเรื่องใหสอดคลองกับภาพ  (ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ภาคผนวก ค. 
- ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
- ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอของ 

แบบทดสอบ 
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ตาราง 16 ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชีย่วชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

MR. IOC 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟง 

       

  1.1  การเขาใจความหมายของคํา        
     ขอปลา 

   ขอเตา 
   ขอปู 
   ขอกบ 
   ขอกุง 
   ขอปลาหมึก 
   ขอหอย 
   ขอมาน้ํา 

+1 
+1 
+1 
0 
0 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

5 
5 
4 
4 
3 
5 
5 
3 

1 
1 

0.8 
0.8 
0.6 
1 
1 

0.6 
  1.2  การปฏิบัติตามคําส่ัง        
     คําส่ังขอที่  1 

   คําส่ังขอที่  2 
   คําส่ังขอที่  3 
   คําส่ังขอที่  4 
   คําส่ังขอที่  5 
   คําส่ังขอที่  6 
   คําส่ังขอที่  7 
   คําส่ังขอที่  8 

+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 

5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 

1 
0.8 
1 
1 
1 

0.8 
1 
1 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถ  
ดานการพูด 

       

   2.1  การบอกชื่อส่ิงที่อยูในภาพ        
     ขอแครอท 

   ขอแตงโม 
   ขอสม 
   ขอองุน 
   ขอขาวโพด 
   ขอเห็ด 
   ขอเชอรี่ 
   ขอหนอไม 

+1 
+1 
0 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

5 
5 
3 
5 
5 
4 
5 
5 

1 
1 

0.6 
1 
1 

0.8 
1 
1 
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ตาราง 16 ( ตอ ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  คนท่ี 4 คนท่ี 5 

MR. IOC 

  2.2  การแตงประโยคปากเปลา        
     ขอดินสอ 

   ขอหนังสือ 
   ขอแกวน้ํา 
   ขอดาว 
   ขอกระเปา 
   ขอหมวก 
   ขอหัวใจ 
   ขอลูกโปง 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  2.3  การเลาเรื่อง        
     ขอไอศกรีม 

   ขอดอกไม 
   ขอถุงมือ 
   ขอผีเส้ือ 
   ขอแวนตา 
   ขอขวด 
   ขอขนมเคก 
   ขอโบว 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 

 
หมายเหตุ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ดร.อดุลย  ใบกุหลาบ 
  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 อาจารยไพบูลย  อุปนโน 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 อาจารยนํ้าผึ้ง  อินทะเนตร 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 อาจารยสนอง  สุทธาอามาตย 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 อาจารยสมศรี  ปาณะโตษะ 
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ตาราง 17  ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ 
 

ขอที่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r)  
1 .500 .386 คัดไว 
2 .733 .143 ปรับปรุง 
3 .667 .585 คัดไว 
4 .667 .138 ปรับปรุง 
5 .667 .409 คัดไว 
6 .600 .331 คัดไว 
7 .567 .438 คัดไว 
8 .600 .331 คัดไว 
9 .700 .280 คัดไว 
10 .633 .606 คัดไว 
11 .833 -.294 ตัดออก 
12 .600 .590 คัดไว 
13 .733 -.188 ตัดออก 
14 .667 .533 คัดไว 
15 .567 .370 คัดไว 
16 .600 .479 คัดไว 
17 .667 -.048 ตัดออก 
18 .567 .478 คัดไว 
19 .533 .430 คัดไว 
20 .567 .409 คัดไว 
21 .667 .481 คัดไว 
22 .600 .380 คัดไว 
23 .667 .217 คัดไว 
24 .533 .247 คัดไว 
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ตาราง 17  ( ตอ ) 
 

ขอที่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r)  
25 .533 .440 คัดไว 
26 .700 .503 คัดไว 
27 .600 .292 คัดไว 
28 .600 .071 ปรับปรุง 
29 .600 .410 คัดไว 
30 .567 .497 คัดไว 
31 .467 .315 คัดไว 
32 .667 .440 คัดไว 
33 .600 .100 ปรับปรุง 
34 .600 .419 คัดไว 
35 .667 .389 คัดไว 
36 .633 .467 คัดไว 
37 .567 .419 คัดไว 
38 .533 -.123 ตัดออก 
39 .633 .494 คัดไว 
40 .467 .315 คัดไว 
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ภาคผนวก ง. 
บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
1. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนจัดประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย 

      1.1  ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ 
     ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  

     จังหวัดราชบุรี 
      1.2  อาจารยเบญจะ  คํามะสอน 
     ครูผูสอนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสุวิทยเสรีอนุสรณ 

     เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
      1.3  อาจารยรุงนภา  รัทสา 
     ครูผูสอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนบางมด (ตันเปาววิทยาคาร) 
     เขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร 

 
 2.  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูด 

       2.1  ดร.อดุลย  ใบกุหลาบ 
 นักวิชาการศึกษา 6 งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
       2.2  อาจารยไพบูลย  อุปนโน 
  อาจารยประจําภาควิชาประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
       2.3  อาจารยนํ้าผึ้ง  อินทะเนตร 

 อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

       2.4  อาจารยสนอง  สุทธาอามาตย 
  ครูผูสอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
       2.5  อาจารยสมศรี  ปาณะโตษะ 
  ครูผูสอนชั้นอนุบาล   
  โรงเรียนสาธิต ม. ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) 
  กรุงเทพมหานคร 
 

       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางนงลักษณ  งามขํา 
วัน เดือน ปเกิด    29 มีนาคม 2510 
สถานที่เกิด     อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถานที่อยูปจจุบัน   1124/126 หมูบานสุดที่รัก ซอย พหลโยธิน 32 
      แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
      รหัสไปรษณีย 10900 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนสันตสิุขวทิยา เขตลาดพราว   
      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10230 
 
ประวตัิการศกึษา 
 พ.ศ. 2528   มัธยมศึกษาตอนปลาย  
      จากโรงเรียนสารวิทยา  กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2547   ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) การศึกษาปฐมวัย   
      จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2551   การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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