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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มี

ความบกพรองทางการไดยินจากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยินหลังใส

เครื่องชวยฟงไมเกิน 89 เดซิเบล มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังศึกษาอยูชั้น

อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี โดยเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) จํานวน 6 คน ดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน 

วันละ 45 นาที รวม 24 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ส่ือภาพ

การตูนเคลื่อนไหว แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค และแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง 

โดยแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 1 และมีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.66 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.25 - 0.70 และแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่องมี

คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 1 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.53 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.25 – 

0.58 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

คะแนนระหวางกอนและหลังการทดลองดวยวิธีการของวิลคอกสันแมท แพร ซายด แรงค เทส          

(The  Wilcoxon  Matched - Pairs  Signed - Ranks Test)  
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 The main purpose of this research was to study the speaking ability of sentences  of 

preschool children with hearing impairment through orally narrating stories with  animated 

cartoon pictures. The participent were 6 hard of hearing students with no more  than 89 dB 

of hearing loss. They did not exhibit other disabilities. All of them are in  Kindergarten 3 , the  

first semester of 2009  academic year at Kanjanapisakesompoch , School Pathumtani 

province. The orally narrating stories with animated for the sample for  24 session, each 

session took 45 minutes daily for 5 weeks for experiment. The  instrumentation in this 

research were lesson plans, lesson animated cartoon pictures, speaking ability of 

sentences test ad orally narrating stories test. The speaking  ability  of  sentences test has 

content vailidity of 1 and reliably of 0.66 and the test discrimination  between  0.25 – 0.70 . 

The orally narrating stories test has content vailidity of 1 and  reliably of 0.53 and the test 

discrimination between 0.25 – 0.58 . The data were analyzed  by using Median, interquartile 

range , Wilcoxon  Matched  - Pairs Singned – Ranks   Test . 

 The results of the research revealed that : 

 1. The speaking ability of sentences of preschool children wit hearing impairment   

through after using orally narrating stories with animated were at good level. 

 2. The speaking ability of sentences of preschool children with hearing impairment   

through after using orally narrating stories with animated were higher   

 3. The orally narrating stories ability of preschool children with hearing impairment   

through after using orally narrating stories  with animated were at good level. 
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 บทที่ 1  
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่อยูในชวงอายุ 3 – 6 ป ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษา ตางให

ความสําคัญกับเด็กในวัยนี้เปนอยางมาก  โดยเฉพาะเด็กในชวงอายุ 6 ปแรก ซึ่งถือไดวาเปนชวงเวลา

แหงการเรียนรูและมีพัฒนาการดานตางๆ อยางรวดเร็ว ดังนั้นเด็กในวัยนี้เปนวัยที่จะตองไดรับการ

เสริมสรางและสงเสริมรากฐานสําคัญสําหรับพัฒนาการดานภาษาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง การที่

บุคคลมีความสามารถทางภาษาที่ดียอมแสดงวาบุคคลผูนั้นมีความสามารถทางสติปญญาที่ดีดวย

เชนกัน เพราะภาษาเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญา ความคิดจะถูกถายทอดสูกันโดยผาน

ภาษา  บุคคลที่สามารถใชภาษาไดดียอมไดเปรียบในการดํารงชีวิตในสังคมโดยเฉพาะทักษะที่สําคัญ

อีกทักษะหนึ่งคือ ทักษะการพูด การพูดเปนพฤติกรรมการสื่อสารที่มีความสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบัน 

แมโลกจะเขาสู “ยุคไรพรมแดน“ (Globalization) ที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมากแลวก็ตาม การพูดก็ยังคงมีความสําคัญและจําเปนมากในฐานะที่เปนเครื่องมือในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน ดังที่ วรรณี โสมประยูร (2539: 98) กลาววา “การพูดเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญ

และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากที่สุด  เพราะการพูดเปนเครื่องมือส่ือความคิดที่รวดเร็วแพรหลาย

ไดผลยิ่งขึ้น  นอกจากจะพูดทั่วไปในชีวิตประจําวันแลว  ยังมีโอกาสอื่นๆ ที่ตองพูดเปนทางการ ซึ่งเปน

การเผยแพรที่ถายทอดความรูความคิดเปนสําคัญ”  

 การพูด เปนทักษะสําคัญทางภาษา  โดยจะแทรกอยูในชีวิตประจําวันของบุคคลทุกเพศ ทุก

วัยและทุกหนวยงาน  ดังนั้นผูใหญจึงควรตระหนักและใหความสําคัญกับการพูดไมนอยไปกวาทักษะ

ดานอื่นๆ เพราะการพูดเปนทั้งศาสตรและศิลป มีหลักเกณฑและวิธีการตางๆ ที่สามารถสอนได และ

สามารถเรียนรูได และฝกฝนได เชนเดียวกับทักษะอื่นๆ ที่ไมไดติดตัวมาแตกําเนิด และไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมนุษยจึงจําเปนตองมีการเรียนรู มีการฝกฝน และสงเสริมการพูดอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพตั้งแตยังเยาววัย ซึ่งเพียเจต (Piaget) กลาววา เด็กที่อายุ 2– 7 ป (Preoperational  

Thought) เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูด  รวมทั้งทาทางที่สื่อความหมายและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดี  

และเด็กในวัยนี้จะใชภาษาพูดมากขึ้น เด็กจะเริ่มใชคําพูดที่เกี่ยวกับตัวเอง รูจักชื่อ  นามสกุลของตัวเอง 

เร่ิมเลียนแบบคําพูดผูใหญ การพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่อง 

ในขณะเดียวกันพัฒนาการทางการพูด ก็มีความแตกตางกันในแตละคนขึ้นอยูกับปจจัยในตัวเด็ก       

(นภเนตร  ธรรมบวร. 2544: 113) เนื่องจากการเรียนรูภาษาเปนสิ่งสําคัญที่เด็กควรไดรับการพัฒนา

และสงเสริมเปนอยางยิ่งทั้งดานการรับรูภาษาและการแสดงออกทางภาษา การเรียนรูภาษาประกอบดวย
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ทักษะหลายดานไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประสาท

สวนที่สําคัญที่เด็กใชในการเรียนรูภาษาในเรื่องการพูดของตนเอง คือ การไดยินที่ดี  เพราะการที่เด็กจะ

พูดและสื่อความหมายไดนั้นตองอาศัยการไดยินไดฟงเสียงจากคนอื่นกอน เด็กที่มีการไดยินปกติจะ

สามารถรับรูภาษาจากการฟงเสียงไดตลอดเวลา และสามารถนําภาษาที่ไดรับมานั้นสะสมไวเพื่อ

นํามาใชไดทันทีในเวลาที่ตองการ แตเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไมสามารถรับรูทางภาษาได

ดีเนื่องจากสูญเสียประสาทสัมผัสที่สําคัญคือ การไดยิน เนื่องจากมนุษยใชทักษะการฟงเสียงเปน

จุดเริ่มตนในการพัฒนาภาษาของตนเอง ดังนั้นการสูญเสียการไดยินจึงเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหเด็ก

ไมสามารถสื่อสารดวยการพูดกับบุคคลทั่วไปได มีผลทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินสวนใหญ

ประสบความลมเหลวทางภาษาพูดและการรับรู การเขาใจคําพูดของผูอ่ืนและไมสามารถสื่อสารให

ผูอ่ืนเขาใจได ดังที่ ศรียา นิยมธรรม (2550: 130) กลาววา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมี

ปญหาเรื่องการสื่อสารดวยการพูด เชน การพูดเสียงเบาหรือดังมากเกินความจําเปน มักขอใหคูสนทนา

พูดซ้ํา พูดไมชัด ตอบไมตรงคําถาม ไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได ซึ่งสอดคลองกับ รจนา ทรรทรานนท 

(2537: 11 – 12) กลาวไววา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน พูดไมชัด ทั้งเสียงสระ พยัญชนะ 

เนื่องจากไมไดยินเสียงที่ตนเองพูด พูดเปนคําๆ และการพูดมักไมคอยไดใจความ เรียบเรียงคําในประโยค

ไมถูกตองและ ไมสามารถพูดเปนประโยคที่สมบูรณได  ทําใหการสื่อสารกับบุคคลอื่นไมประสบความสําเร็จ

กลายเปนปญหาในการพูดของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน นอกจากนี้ (ศรียา นิยมธรรม; 

และประภัสสร นิยมธรรม. 2541: 76) กลาวไววา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินยังมีปญหา

พฤติกรรมรวมดวย  อาจเนื่องมาจากการที่เด็กรูสึกโดดเดี่ยวและคับของใจและมักจะมีพัฒนาการ

ทางดานภาษาและทางการพูดดอยกวาเด็กปกติ  

 จากปญหาดังกลาว การพูดของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวัย จะ

พัฒนาไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายปจจัย เชน ประสบการณของเด็ก ความสนใจ  

ความพรอมในดานอารมณ จิตใจ รางกาย สติปญญา และองคประกอบที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ชวย

สงเสริมการพูดของเด็ก คือ ส่ิงเราที่ชวยกระตุนใหเด็กเกิดความตองการที่จะเรียนรู ตองการที่จะเขาใจ

ความหมายนั้นๆ เพื่อที่จะสามารถใชคําหรือภาษาไดถูกตอง และถายทอด ความคิด ความรูสึกของ

ตัวเองออกมาเปนคําพูดเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจไดเพื่อการสื่อสารที่เขาใจมากยิ่งขึ้น และสามารถเลาเรื่องราว 

เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเองได ดังนั้นสิ่งที่เปนสื่อหรือเปนสิ่งเราที่จะกระตุนและสงเสริมใหเด็ก

เกิดการเรียนรู และเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนรูสําหรับเด็กนั้น จะตองสอดคลองและเหมาะสม

กับวัยหรือพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น จะใช

ทักษะดานการมองเปนสําคัญและมากที่สุด (ศรียา นิยมธรรม. 2541: 178) ส่ือที่มีความจําเปนมาก

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่จะทําใหเกิดการเรียนรู  คือ ส่ือประเภทใชสายตา ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของนักวิชาการ พบวา ส่ือประเภท ใชแรงเสริม แสง สี เสียง หรือภาพ 
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จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็กไดดียิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนผูสอน จึงควรนําสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ มาใชกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินใหมากที่สุด และเนนใหเด็กลงมือกระทํา 

เพราะเด็กในวัยนี้จะสามารถเรียนรูส่ิงที่เปนนามธรรมไดตองอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรม (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 

2542: 10 -11) ทําใหเด็กเรียนรูงายขึ้น ถายทอดความรู ความคิดระหวางครูกับเด็กและชวยสราง

ความเขาใจอยางรวดเร็วในเรื่องราวที่จะสอน  ซึ่งเปนรากฐานใหเกิดความจําระยะยาว (Ling.1980: 

140 – 146) ในการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินนั้น ก็เชนเดียวกันควรมีส่ือ วัสดุ อุปกรณการสอนหลายประเภทรวมกัน เพื่อชวยกระตุนการพูด

ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวัยใหประสบความสําเร็จในการสื่อสารมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้นสื่อแตละชนิดที่จะนํามาใชกับเด็กลวนมีจุดประสงคเดียวกัน คือ กระตุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรูภาษาและการพูดเปนสําคัญ เพราะการพูดเปนประโยคที่ถูกตอง เปนสิ่งจําเปนที่นักเรียน

ตองเรียนรูเพื่อใหสามารถนําไปใชในการสื่อสารและเปนพื้นฐานในการเรียนรูระดับสูงขึ้นตอไป ดังนั้น 

นักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินจําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการพูดให

มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งหลักสําคัญอันเปนหนทางไปสูการพูดที่มีประสิทธิภาพ ส่ือสารกับคนอ่ืน

ไดเขาใจ นั้นคือ การเขาใจคําศัพทที่มีอยูในประโยคนั่นเอง 

 ในปจจุบันจากการศึกษาคนควาตางๆ เกี่ยวกับส่ือพบวา ส่ือที่นํามาประยุกต ประกอบการเรียน

การสอนทั้งในและตางประเทศที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ รูปภาพ อันเปนสิ่งที่นักวิชาการ นักการศึกษา 

ทานผูรู  ปราชญ รวมทั้งพอ แม ผูปกครอง ผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ตางเห็นคุณคาและความสําคัญ

และประโยชนของการใชภาพเปนสื่อการสอนสําหรับเด็ก เนื่องจากรูปภาพเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ

ของเด็กเปนสิ่งแรก และสามารถสื่อความหมายของเรื่องราว สงเสริมความเขาใจและจินตนาการของ

เด็กไดดีเปนอยางยิ่ง (กรมวิชาการ. 2540: 107 -108) ดังคํากลาวของขงจื้อ นักปราชญจีนกลาวไววา  

“รูปภาพรูปเดียวสามารถแทนคําพูดไดพันคํา” ทั้งนี้ธรรมชาติของเด็กไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย

จะมีความสนใจในการเรียนรูจากภาพที่เห็นในรูปลักษณะตางๆ (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542: 17 – 20)   

ดังจะเห็นไดจากการศึกษาคนควาของ (ณภัทรสร  จรจรัญ. 2551) กลาววา ส่ือภาพมีความสําคัญมาก

ในการชวยสื่อสารความหมายตางๆ ใหบุคคลมีการรับรูและเขาใจตรงกัน ภาพเปนสิ่งที่ชวยในการสื่อสารให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะภาพเปนสิ่งที่ประสาทสัมผัสสามารถรับรูไดจากการมองเห็น  และแปล

ความหมายโดยตรงดวยตนเองของบุคคลนั้นๆ นอกจากนั้น ภาพยังมีความสําคัญตอนักเรียนในการ

จรรโลงจิตใจ สรางบรรยากาศใหนักเรียนเกิดภาพจินตนาการและจูงใจ พัฒนาการใชภาษามากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น การใชภาพในการสอนจึงมีอิทธิพลตอการพูดของนักเรียนเปนอยางยิ่ง และนอกจากนี้ส่ือภาพ

สามารถกระตุนการทํางานของสมองทั้งสองซีกพรอมกันอยางเปนระบบ กลาวคือ ในขณะที่ฟงเพื่อน

พูดตองใชสมองซีกซายในการรับรู จินตนาการตามการมองเห็นภาพโดยรวมจะสงผลใหเกิดพัฒนาทาง

ภาษาอยางมาก 
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 ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวเปนสื่อส่ิงเราและกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูทางสายตาอีกชนิด

หนึ่ง  ซึ่งในบรรดาสื่อภาพประกอบนั้นสื่อภาพการตูนเปนสื่อประเภทหนึ่งที่สรางความสนใจสําหรับเด็ก

ทุกเพศทุกวัย ซึ่งจากการศึกษาคนควาของ คินเดอ (Kinder. 1959: 150 -153) พบวา การนําสื่อภาพ

การตูนมาใชเปนสิ่งเราในการสอนเพื่อเสริมประสบการณสําหรับเด็กไดเปนอยางดี เพราะการตูนมี

คุณสมบัติที่ชวยดึงดูด และเราความสนใจของเด็กอยางเห็นไดชัด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคนควา

ของเจอรัลด วิพเพิล (เบญจะ คํามะสอน. 2544; อางอิงจาก Gertrude  Whipple. 1953: 262 – 269)   

พบวา ภาพที่นํามาเปนสื่อการสอนที่ไดรับความสนใจสูงสุดในเด็กทุกระดับชั้น คือ ภาพการตูน

เคลื่อนไหว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จุไรรัตน ธนูทอง (2548: 94) พบวา การสอนเขียนเรื่องโดย

ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ที่เรียนรวมในโรงเรียนปกติ

เด็กมีความสามารถในการเรียนรูสูงขึ้น ดังนั้นสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวนั้นจึงเปนสื่อประเภทหนึ่งที่

สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและชวยพัฒนาทักษะตางๆ โดยเฉพาะทักษะทางดานการพูดซึ่งเปน

อีกทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน จากคุณคาของภาพ

การตูนเคลื่อนไหวดังกลาว  จึงไดนํามาใชเปนสื่อภาพประกอบการสอนพูดเปนประโยคและเลาเรื่อง

สําหรับนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพราะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน   

จะเรียนรูไดดีโดยผานสื่อทางสายตาประกอบกับตัวการตูนในภาพเคลื่อนไหวได และสามารถควบคุม

การเคลื่อนไหวของตัวการตูนในภาพนั้นๆ ดวยตนเองได อันจะสรางความสนใจ เราใจใหนักเรียนเกิด

ความสนุกสนาน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  ซึ่งในการสรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวนี้

ไดอาศัยหลักการสรางจากนวัตกรรมหนังกระดาษของพระมหาสมพงษ มหาปุญโญ วัดชลประทาน

รังสฤษฏ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และนอกจากนี้ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวยังมีสีสันสวยงาม 

นาสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดการรับรูทางสายตา เกิดอารมณ ความรูสึก จินตนาการ ทางความคดิและ

พรอมที่จะรวบรวมความคิดเหลานั้น เรียบเรียงออกมาเปนคําพูดที่เปนประโยคไดดียิ่งขึ้น ดวยเหตุผล

ทั้งหมดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวขึ้นและนํามาเปนสื่อประกอบการจัด

กิจกรรมการเลาเรื่อง เพื่อสงเสริมความสามารถในการพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน แลวทําการศึกษาวาสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวจะสงเสริมความสามารถทางดาน

การพูดเปนประโยคไดดีเพียงใด โดยผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในการเลือกสื่อ

เพื่อสงเสริมทักษะทางดานการพูดเปนประโยคของนักเรียนไดเหมาะสมตามศักยภาพของแตละคนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระหวางกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 3.  เพื่อศึกษาความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้  จะเปนแนวทางใหกับครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ ในการจัด

ประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก ไดรูจักสื่อที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชพัฒนาในดานการพูดเปน

ประโยคและเลาเรื่องที่เกี่ยวของกับนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินไดตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนนักเรียนปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดบัการสูญเสียการไดยิน

หลังใสเครื่องชวยฟงไมเกิน 89 เดซิเบล ตรวจวัดโดยนกัโสตสัมผัสวทิยา และมีใบรับรองความพกิาร มี

ระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน  กําลงัศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 3  

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยิน

หลังใสเครื่องชวยฟง ระหวาง 40 – 65 เดซิเบล ตรวจวัดโดยนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพิการ      

มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จํานวน 6 คน 

โดยมีวิธี การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1. ครูประจําชั้นคัดเลือกนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินและไมมีความพกิาร

ซ้ําซอน  ชั้นอนุบาลปที่ 3 

 2.  ศึกษาจากใบตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยาหรือจากสมุดทะเบียน คนพิการ 

   3.  คัดเลือกนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยิน

หลังใสเครื่องชวยฟงไมเกิน 89 เดซิเบลและมีความสามารถอานริมฝปากได  
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 การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนการจัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมทักษะการพูด โดยการจัดกิจกรรมใชการสื่อสารดวยการพูด โดยใหนักเรียนสังเกตการพูดจาก

การอานริมฝปากเปนหลัก บางครั้งใชทาทางธรรมชาติประกอบคําพูด  เพื่อความเขาใจที่ตรงกันระหวาง

ครูกับนักเรียน เนนการพูดเปนประโยคใหสอดคลองกับภาพที่กําหนดโดยบอกใหรูวาใคร ทําอะไร  โดย

ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวประกอบการพูดพรอมการกระตุนชี้นําของครูโดยคําพูด ในการจัดกิจกรรม

จะใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวที่สรางจากกระดาษแข็ง เปนภาพวาดตัวการตูน  ซึ่งตัวการตูนในภาพ

สามารถเคลื่อนไหวในอิริยาบถตางๆ ได โดยเทคนิควิธีการดึงจุดหมุนและจุดยึดจากเสนเอ็นขางหลังภาพ  

ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู มีข้ันตอน 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันนํา  ข้ันสอน  ข้ันสรุป  ดังนี้ 

 1. ข้ันนํา เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยการสนทนา การตอบคําถาม การตั้งปญหาปริศนา 

คําทาย การรองเพลง คําคลองจอง หรือส่ืออยางใดอยางหนึ่งเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะ

เรียนรู 

 2.  ข้ันสอน   

  2.1  ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวรวมกับการกระตุนและชี้นํา

โดยการพูดและใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนกลาคิด กลาตอบ และใชจินตนาการ เชน เห็นอะไรใน

ภาพ กําลังทําอะไร เปนตน โดยครูพูดใหนักเรียนฟงเปนตัวอยางพรอมกับชี้ไปที่ส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหวและดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหวใหสอดคลองกับส่ิงที่พูด กับภาพการตูนที่ครูกําหนด 

  2.2  นักเรียนพูดประโยคตามแบบที่ถูกตองตามหลักไวยากรณจากการสนทนาในขอ 2.1 

(หากนักเรียนพูดเปนประโยคไมถูกตอง ครูพูดนําและใหนักเรียนอานริมฝปากแลวเปลงเสียงพูดตาม  

ถานักเรียนพูดไมไดครูใชการกระตุนเตือนและชี้นําดวยคําพูด) 

  2.3  นักเรียนพูดเปนประโยคดวยตัวเอง (หากนักเรียนพูดเปนประโยคไมถูกตอง ครูพูด

นําและใหนักเรียนอานริมฝปากแลวเปลงเสียงพูดตาม ถานักเรียนพูดไมไดครูใชการกระตุนเตือนและ

ชี้นําดวยคําพูด)  

 3. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญจากสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว โดยการ

พูดสนทนาโตตอบเปนประโยคเพื่อเลาเรื่องสั้นๆ ที่ถูกตอง ใหเพื่อนและครูฟง 

 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

 1. ความสามารถพูดเปนประโยค  

 2. ความสามารถเลาเรื่อง 
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 นิยามศัพทเฉพาะ   
 1. ความสามารถพูดเปนประโยค หมายถึง การเปลงเสียงพูดออกมาเปนถอยคําที่เรียบเรียง

ข้ึนเปนประโยคที่มีความหมาย ซึ่งในประโยคประกอบดวย ประธาน กริยา ไดสอดคลองกับภาพที่

กําหนด  ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยคที่สรางขึ้น 

 2. ความสามารถเลาเรื่อง หมายถึง การอานภาพและแปลความหมายเปนประโยคที่มี

ใจความสมบูรณ 1 - 2 ประโยคที่มีความตอเนื่อง สอดคลองและมีลําดับเร่ืองราวที่บอกใหรูวา ใคร  

ทําอะไร  และที่ไหน  ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบวัดความสามารถเลาเรื่องที่สรางขึ้น 
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ความสามารถพูดเปน

ประโยค 

ความสามารถเลาเรื่อง 

   

กรอบแนวคิดการวิจัย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

ขั้นตอน เนื้อหา 

1.ขั้นนํา  เปนการนําเขาสูบทเรียน โดย

การสนทนา  การตอบคําถาม  การตั้ ง

ปญหาปริศนาคําทาย  การรองเพลง คํา

คลองจอง หรือสื่ออยางใดอยางหนึ่งเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจตองการ

เรียนรู 

2. ขั้นสอน   

2.1 ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชสื่อภาพ

การตูนเคลื่อนไหวรวมกับการพูด การ

กระตุนและชี้นําโดยการใชคําถามเพื่อ

กระตุนใหเด็กกลาคิด  กลาตอบ และใช

จินตนาการ เชน เห็นอะไรในภาพ  กําลัง

ทํ าอะไร   เปนตน   โดยที่ ค รูพู ด เปน

ตัวอยางพรอมทั้งช้ีไปที่สิ่งนั้น  แลวใหเด็ก

พูดประโยคที่สอดคลองกับภาพที่ครู

กําหนดดวยตัวเอง 

2 .2  นัก เรียนพูดประโยคตามแบบที่

ถู กตองตามหลัก ไวยากรณจากการ

สนทนาในขอ 2.1 (หากนักเรียนพูดเปน

ประโยคไมถูกตอง  ครูพูดนํ าและให

นักเรียนอานริมฝปากแลวเปลงเสียงพูด

ตาม  ถานักเรียนพูดไมไดครูใชการกระตุน

เตือนและชี้นําดวยคําพูด) 

2.3  นักเรียนพูดเปนประโยคดวยตัวเอง 

 (หากนักเรียนพูดเปนประโยคไมถูกตอง 

ครูพูดนําและใหนักเรียนอานริมฝปากแลว

เปลงเสียงพูดตาม ถานักเรียนพูดไมไดครู

ใชการกระตุนเตือนและชี้นําดวยคําพูด)  

3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุป

ใจความสํ า คัญจากสื่ อภาพการ ตู น

เคลื่อนไหว โดยการพูดสนทนาโตตอบเปน

ประโยคเพื่อเลาเรื่องสั้นๆ ที่ถูกตอง ให

เพื่อนและครูฟง 

 

1. ตัวเรา 

• หนาที่ของอวัยวะ (ตา , หู , จมูก , ปาก , มือ ,ขา ) 

2. บาน 

 • กิจกรรมที่บาน  (นอน , อาบน้ํา , ใส , ทําอาหาร,  

รับประทานอาหาร , เลน)  

3. โรงเรียน 

   • กิจกรรมที่โรงเรียน   (เขียน , อาน , วาดรูป ,   

วายน้ํา , เลน) 

   • การรักษาความสะอาดที่โรงเรียน  (ทิ้งขยะ , เก็บ

ขยะ , กวาดขยะ)  

4.  สัตวปา (นก , ลิง  ,ชาง , เสือ , สิงโต)  

 • อาหารของสัตวปา  (นก , ลิง  ,ชาง , เสือ , สิงโต)  

         -  นก     กิน  แมลง  

         -  เสือ    กิน  เนื้อ 

         -  ลิง      กิน    กลวย 

         -  ชาง    กิน   ออย 

         -   สิงโต   กิน  เนื้อ 

 •  กิจกรรมของสัตวปา  (นก , ลิง , ชาง , เสือ , สิงโต)  

         -  นก  บิน  

         -  เสือ  นอน 

         -  ลิง   โหน    

         -  ชาง   เดิน 

         -  สิงโต  กระโดด 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวสูงขึ้น 

 3. ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังการจัด

กิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูในระดับดี 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอตามลําดับดังนี้   

 1.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      1.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      1.2  ประเภทของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      1.3  สาเหตุของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      1.4  ภาษาและการพูดของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      1.5  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถดานการพูดของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 2.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด 

     2.1  ความหมายของภาษา 

     2.2  พัฒนาการทางภาษา 

     2.3  ความหมายของการพูด 

     2.4  พัฒนาการทางภาษาและ การพูด 

     2.5  พัฒนาการทางความคิดกับพัฒนาการทางการพูด 

     2.6  กระบวนการพูดและการใชภาษา 

     2.7  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถดานการพูด   

 3.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเลาเรื่อง       

      3.1  ความหมายของการเลาเรื่อง 

      3.2  การเตรียมการเลาเรื่อง 

      3.3  เทคนิคการเลาเรื่อง 

      3.4  การจัดกิจกรรมการเลาเรื่อง 

      3.5  งานวิจัยเกี่ยวกับการเลาเรื่อง  

 4.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

      4.1  ความสําคัญของสื่อการสอน 

      4.2  ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการใชส่ือเปนสิ่งเรา 

      4.3  ส่ือการสอนของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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  4.4  ความหมายและประเภทของภาพการตูน 

  4.5  ความสําคัญของการใชส่ือที่เปนรูปภาพ 

     4.6  การใชภาพการตูนเคลื่อนไหวเปนสื่อการสอน 

     4.7  ประโยชนของภาพการตูนเคลื่อนไหวที่มีตอการเรียนการสอน 

     4.8  งานวิจัยเกี่ยวกับภาพการตูนเคลื่อนไหว 
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
     1.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยินเนื่องจากประสาทหูพิการ   

ทําใหไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยินไดชัดเจน หรือรับฟงไมไดเลย ซึ่งมีหลักพิจารณาแบง

ความบกพรองทางการไดยินได 2 ประเภท  

  หูตึง หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยิน ระหวาง 26 – 89 เดซิเบล ในหูขางที่ดีกวา วดัการไดยนิ

โดยใชเสียงบริสุทธิ์ไดคาเฉลี่ย ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 เฮิทธ เปนเด็กที่สูญเสียการ ไดยิน

เล็กนอยไปจนถึงการไดยินขั้นรุนแรง 

  หูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป วัดดวยเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถี่ 

500, 1000 และ 2000 เฮิทธ ในหูขางที่ดีกวาไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชนเต็มประสิทธิภาพ

ในการฟง อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการสูญเสียภายหลังก็ตาม (ผดุง อารยะวิญู. 

2542: 11; อางอิงจาก  Moores. 1987)  

 ศรียา  นิยมธรรม (2550: 129) ไดกลาวถึง ความหมายของเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ไววา  

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยินในระดับหูตึงหรือหูหนวกซึ่งอาจ

เปนมาแตกําเนิดหรือสูญเสียภายหลัง 

 เด็กหูตึง หมายถึง  เด็กที่มีสมรรถภาพทางการไดยินในหูขางที่ตึง จากการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์  

ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000  เฮิทธ ไดคาเฉลี่ย ระหวาง  26 – 89  เดซิเบล  

 เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่มีสมรรถภาพทางการไดยินในหูขางที่ดีกวา จากการวัดดวยเสียง

บริสุทธิ์  ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 เฮิทธ  ไดคาเฉลี่ย 90 เดซิเบลขึ้นไป 

 สรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยินซึ่งมีระดับต้ังแต

นอยจนถึงรุนแรง  หากการสูญเสียนั้นอยูในชวง 26 – 89 เดซิเบล เรียกวา หูตึง และตั้งแต 90 เดซิเบลขึ้นไป  

เรียกวา หูหนวก ความบกพรองทางการไดยินนี้สงผลตอการรับรูทักษะทางภาษาที่ผานทางการไดยิน  

และทําใหบุคคลนั้นไมสามารถแสดงออกทางภาษาไดตามปกติ 
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 1.2  ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน 
       ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของ

ความบกพรองวาเปนประเภทใด และยังแสดงไดชัดเจนวามีความบกพรองอยูสวนใดของห ูอีกลกัษณะคอื 

ลักษณะที่บอกปริมาณหรืออัตราของความบกพรองมากนอยเพียงใด โดยคิดอัตราความบกพรองเปน

หนวยเดซิเบล (Degree of Hearing Impairment) การที่จะระบุใหรูวาใครมีความบกพรอง

ทางการไดยินนั้น  ควรที่จะตองกลาวถึงลักษณะควบคูกันไป 

 ศรียา นิยมธรรม (2544: 47 – 52) ไดจําแนกประเภทของความบกพรองทางการไดยินจาก

ตําแหนงที่เกิดความผิดปกติ จําแนกได 5 ประเภท คือ  

 1.  การนําเสียงเสีย (Conductive Hearing loss) เปนการสูญเสียการไดยินที่เกิดขึ้นที่สวน

นําเสียงไดแกหูชั้นนอกและหูชั้นกลางทํางานผิดปกติ 

 2.  ประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing loss) เปนความผิดปกติที่หูชั้นในหรือประสาทหู 

 3.  แบบผสม (Mixed Hearing  loss) เกิดจากการนําเสียงและประสาทหูเสียรวมกัน 

 4.  การแปลเสียงเสีย (Central Hearing loss) เปนการสูญเสียการไดยินที่เกิดจากสมองทํา

หนาที่รับและแปลความหมายของเสียงเสีย ซึ่งอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง สมองอักเสบ เสนเลือดใน

สมองแตก 

 5.  จิตใจผิดปกติ (Functional or Psychological Hearing  loss) เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้น

จากจิตใจหรืออารมณ  ทําใหไมมีการตอบสนองตอเสียงแสดงอาการเหมือนคนหูหนวก แตกลไกไดยิน

ทุกอยางปกติ  ตองใหจิตแพทยหรือนักจิตวิทยารักษา 

 สวนประเภทของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น นักโสตสัมผัสวิทยา (ศรียา นิยมธรรม; และ 

ประภัสสร นิยมธรรม. 2541: 75; อางอิงจาก  Smith; & Luck  Asson. 1995) ไดจําแนกไวกวางๆ คือ 

      นอยกวา – 25 dB  เปนระดับการไดยินปกติ 

             26   - 40  dB        เปนการไดยินของพวกที่หูตึงเล็กนอย  แตถาไมสังเกตก็ไมรูเปนเพียง 

 แตฟงเสียงพูดเบาๆ ไมถนัดและอาจพูดไมชัดบาง 

             41  - 55   dB         เปนระดับการไดยินของคนหูตึงปานกลาง  พวกนี้จะเขาใจสิ่งที่คนอื่น 

 พูดไดคร่ึงๆ กลางๆ นอกจากผูพูดจะอยูในระยะใกลหรือไมไกลกวา                      

  3 - 5 ฟุต 

            56  - 70   dB  เปนระดับการไดยินของคนหูตึงคอนขางมากจนฟงภาษาพูดไมคอยรูเร่ือง 

             71   - 90  dB เปนพวกหูตึงขนาดหนัก คือ แมแตเสียงตะโกน  ก็ไมไดยิน 

             91   dB  ข้ึนไป เปนพวกหูหนวก บางครั้งอาจฟงเสียงดังๆ ไดบางแตมักเปนการรับรู 

  ทางการสั่นสะเทือน 
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 เจียมจิต ถวิล (2550: 7 - 9) แบงประเภทของการสูญเสียการไดยิน ออกเปน 4 ชนิด คือ 

 1. การนําเสียงเสื่อม สาเหตุของความผิดปกติอยูที่หูชั้นนอก และ/หรือหูชั้นกลาง ที่พบบอยๆ 

ไดแก โรคหูน้ําหนวก การอักเสบของชองหู ขี้หูอุดตันในชองหู เด็กนําสิ่งแปลกปลอม เชน ลูกปด 

ลูกแกว ลูกหิน ใสเขาไปในชองหู แกวหูทะลุจากการกระทบกระเทือนหรืออุบัติเหตุ มีหินปูนเกาะที่

กระดูกโกลนในหูชั้นกลาง เนื้องอกในหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง เปนตน ความผิดปกติชนิดนี้ สวนมาก

รักษาไดดวยยา หรือการผาตัด ซึ่งมักทําใหการไดยินกลับคืนเปนปกติ หรือใกลเคียงปกติ 

 2. ประสาทหูเสื่อม มีสาเหตุจากความผิดปกติ ของหูชั้นใน หรือประสาทหู เชนพันธุกรรม 

การติดเชื้อในระยะตั้งครรภ หรือระยะคลอด มารดาคลอดผิดปกติ การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในชั้นหู 

ไดรับยาปฏิชีวนะที่เปนอันตรายตอประสาทหู อุบัติเหตุหรือการกระแทกที่บริเวณหู หรือศีรษะ เยื่อหุม

สมองอักเสบ มลพิษทางเสียง เชน เสียงเพลงดังๆ เสียงของเลนที่ดังมากๆ นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกกลุม

หนึ่งที่เปนกลุมเสี่ยงตอการมีประสาทหูเสื่อม  ไดแกเด็กที่มารดามีประวัติการติดเชื้อหัดเยอรมันขณะ

ต้ังครรภ น้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 1,500 กรัม มีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองหลังคลอด มีการถายเลือด

หลังคลอดเนื่องจากอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีประวัติหูหนวก หูตึงในครอบครัว มีความผิดปกติของ

หู ใบหนา หรือศีรษะ การสูญเสียการไดยินชนิดนี้มักเปนความพิการชนิดถาวร ไมสามารถรักษาไดดวย

ยา หรือการผาตัด 

 3.  ความผิดปกติของการไดยินชนิดผสม สาเหตุของความผิดปกติเกิดขึ้นที่หูชั้นนอก หรือหู

ชั้นกลางรวมกับหูชั้นใน เชน โรคหูน้ําหนวกที่ลุกลามเขาไปในหูชั้นใน อุบัติเหตุที่หู/ศีรษะ ความผิดปกติ

ของการไดยินชนิดนี้เมื่อไดรับการรักษาดวยยา หรือการผาตัด สวนใหญจะมีความพิการหลงเหลืออยู 

เพราะความผิดปกติที่ประสาทหูเสื่อมมักเปนความพิการถาวร 

 4.  ความผิดปกติของการไดยินชนิดแปลความหมายของเสียงไมได สาเหตุของความผิดปกติ

อยูที่ประสาทการไดยิน หรือระบบการไดยินที่สมองสวนกลาง ผูที่มีความผิดปกติชนิดนี้สวนใหญจะได

ยินเสียงตามปกติ แตแปลความหมายของเสียงไมได ไมทราบวาเสียงที่ไดยินนั้นเปนเสียงอะไร พบได

ประมาณรอยละ 6 ของเด็กที่มีการไดยินชนิดประสาทหูเสื่อม เด็กเหลานี้อาจมีการพัฒนาการทางภาษา 

และการพูดปกติ หรือลาชาก็ได และจะมีปญหาสื่อสารดวยการพูด การเรียนรู ไมมีสมาธิในการเรียน

อาจเกิดมาจากจิตใจผิดปกติ ถามีอาการรุนแรงบางรายอาจตองสื่อสารโดยการใชภาษามือทั้งๆ ที่การ

ไดยินอยูในระดับปกติ  

 สรุปไดวา ประเภทของความบกพรองทางการไดยินสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ ประเภท

การนําเสียงเสีย (Conductive Hearing loss) ประเภทประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing loss) 

ประเภทแบบผสม (Mixed Hearing loss) การแปลเสียงเสีย (Central  Hearing loss) ประเภทจิตใจ

ผิดปกติ (Functional or Psychological Hearing loss) ซึ่งความผิดปกตินี้หากเกิดกับบุคคลใดก็จะทํา
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ใหการสูญเสียการไดยินในระดับที่ตางกัน และสามารถแบงประเภทของเด็กที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินตามระดับการไดยินที่หลงเหลืออยูได 2 ประเภท คือ เด็กหูตึง คือมีระดับการสูญเสียการไดยิน

ต้ังแต 26 – 90 เดซิเบล เด็กหูหนวก มีระดับสูญเสียการไดยิน ต้ังแต 91 เดซิเบลขึ้นไป และนอกจากนี้

ประเภทความบกพรองทางการไดยิน  มีผลตอการพัฒนาทางการพูดของเด็กเปนอยางยิ่ง การที่เด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน จะพัฒนาทางภาษาไดดีนั้น ผูสอนตองรูถึงสวนประกอบอันสําคัญจึงจะ

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับการสูญเสียการไดยินของเด็กแตละคน 
 
 1.3 สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน 
 ความบกพรองทางการไดยินอาจเนื่องมาจากสาเหตุ  ที่สําคัญไดแก 

   1.3.1  หูหนวกกอนคลอด (Congenital Deafness) หมายถึงทารกที่จะเกิดมานั้นมี

ความพิการของอวัยวะรับเสียงตั้งแตอยูในครรภมารดา เมื่อคลอดออกมาแลวก็ปรากฏอาการหูหนวก

แตกําเนิด  ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 

   ก. หูหนวกตามกรรมพันธุ (Hereditary Deafness) เปนอาการหูหนวกของทารกที่มี

ความพิการสืบพันธุจากบิดาหรือมารดา หรือบรรพบุรุษ เชน พอแมหูหนวก ลูกหรือหลานอาจหูหนวก 

   ข.  หูหนวกที่ไมใชกรรมพันธุ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหตุ 

         1.  หูหนวกจากอันตรายตอทารก เชน ขณะที่มารดาตั้งครรภบังเอิญลม

กระทบกระแทกอยางแรง ทารกที่อยูในครรภและกําลังเติบโต อาจถูกบีบ ถูกกด หรือถูกกระแทกหรือ

เลือดไปหลอเลี้ยงไมสะดวก ทําใหอวัยวะการไดยินพิการได เมื่อทารกคลอดออกมาก็มีอาการหูหนวก

แตกําเนิดออกมาดวย 

              2.  หูหนวกจากการคลอด คือ ศีรษะถูกบีบขณะคลอด  เนื่องจากกระดูกเชิงกราน

เล็กหรือคีมจับศีรษะทารกไมถูกที่ เปนตน  

              3. หูหนวกจากการเติบโตของอวัยวะหูผิดปกติ ทารกที่เกิดมาอาจไมมีใบหู      

ไมมีรูหูขางเดียวหรือสองขาง เมื่อมีความพิการเกิดขึ้นกับอวัยวะหูสวนหนึ่งสวนใด ทําใหหูหนวกไดเหมือนกัน  

                       4. หูหนวกจากพิษยาตอมารดาขณะตั้งครรภ ระหวางที่มารดาตั้งครรภอาจ

เจ็บปวยและจําเปนตองใชยาบางอยางรักษา ยานั้นอาจเปนพิษตออวัยวะหูของทารกในครรภได เชน 

ยาควินิน ยาแอสไพริน ยาสเตร็ปโตมัยซิน เปนตน หญิงมีครรภควรระมัดระวังในการใชยาใหมากที่สุด  

เพราะยาสามารถซึมผานรกสูทารกในครรภไดโดยงาย อันตรายที่รายแรงในหญิงมีครรภ การรับประทาน

ยาที่มีผลทําใหทารกในครรภพิการโดยเฉพาะระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ และใกลคลอด 
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     5. หูหนวกจากโรคติดตอขณะตั้งครรภ  เชน โรคหัดเยอรมัน ทารกที่ไดรับเชื้อ

ไวรัสชนิดนี้จากมารดาขณะที่อยูในครรภ ใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ อาจมีผลทําใหเกิดความ

ผิดปกติของรางกายในหลายระบบ ไดแก ความผิดปกติที่หัวใจ หลอดเลือดที่ตา คือ เกิดตอกระจก โดย

กําเนิดรางกายและศีรษะของทารกเล็กกวาปกติ สมองไมเจริญเติบโต หรือหูหนวกได (วารี ถิระจิตร. 

2541: 45 –  46)  

    6. ความผิดปกติของหมูเลือดของมารดาและเด็ก เด็กพวกนี้เกิดมาจะมี

อาการตัวเหลือง อาการตัวเหลืองมักเกิดในระยะ 2 – 3 ชั่วโมง หลังคลอด เนื่องจากมีการแตกของเม็ด

เลือดแดง ทําใหมีสารสีเหลืองในกระแสของเด็ก เมื่อมีสารนี้ไปเกาะที่ผิวหนังทําใหมีอาการตัวเหลือง 

แตถาสารสีเหลืองไปเกาะที่เซลลประสาทหูทําใหเด็กมีประสาทหูพิการได 

    7.  สาเหตุเนื่องจากมดลูก เชน มดลูกเล็กเกินไป ตําแหนงของมดลูกคว่ําไป

ขางหนา หรือขางหลังมากเกินไป  มีความผิดปกติของการเกาะตัวของรก เชน รกเกาะต่ําขวางทาง      

รกหลุดลอกตัวกอนกําหนด สาเหตุดังกลาวทําใหมารดามีการตกเลือดขณะตั้งครรภ ทําใหเลือดไปเลีย้ง

สมองไมพอ สมองขาดออกซิเจนทําใหเด็กเกิดมามีประสาทหูพิการได (รจนา ทรรทรานนท. 2537: 54) 

  1.3.2 หูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง ทารกที่เกิดมีอวัยวะและ

ประสาทหูปกติแตตอมาภายหลังปรากฏวาหูหนวกขึ้น เราเรียกหูหนวกหลังคลอด โอกาสที่จะทําให    

หูหนวก จึงมีหลายอยาง  สามารถแยกเปนหัวขอไดดังนี้  คือ 

   ก. หูหนวกจากโรคระบบประสาท  เชน  ปวยเปนเยื่อสมองอักเสบ 

   ข.  หูหนวกจากโรคติดตอ เชน ภายหลังจากการปวยดวยโรคหัด ไขหวัดใหญ  

คางทูม  หัดเยอรมัน  อาจมีอาการหูหนวกได 

   ค.  หูหนวกรวมกับโรคตอมไรทอ เชน โรคตอมพิตูอิตารี่ มีอาการหูหนวกรวมดวย 

   ง.  หูหนวกจากยาพิษและสารเคมี  เมื่อผูปวยไดรับยาเปนพิษตออวัยวะหูสวนใน  

และประสาทหู เชน  ควินิน  ยาสเตร็ปโตมัยซิน  และยาคานามัยซิน  เปนตน   

   จ.  หูหนวกจากอันตราย ตออวัยวะหู และประสาทหู เชน การตกเปล ตกบันได  

ตกจากที่สูง นอกจากศีรษะไดรับความกระทบกระเทือนแลวกระดูกขมับแตกราว ทําใหหูหนวกได 

 วารี  ถิระจิตร (2541: 47) กลาวไววา นอกจากนั้นเสียงดังตางๆ เชน เสียงฟาผา เสียงระเบิด  

เสียงเครื่องบิน เครื่องยนต เครื่องจักรในโรงงาน  ถาหากไดรับการรบกวนอยูเสมอและเปนเวลานานจะ

ทําใหหูพิการได  

 สรุปไดวา สาเหตุของความบกพรองทางการไดยินเกิดไดใน 3 ลักษณะใหญๆ คือ สาเหตุของ

ความบกพรองทางการไดยินกอนคลอด สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางการไดยินขณะคลอดและ

สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางการไดยินภายหลังคลอด 
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 1.4 ภาษาและการพูดของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 รจนา  ทรรทรานนท และคณะ (2537: 21 – 23) กลาวถึงภาษาและการพูดของเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินสรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางทางการไดยินมักพูดไมคอยไดใจความ  

บางครั้งถามคําถามเด็กจะทวนคําถามซ้ํากลับไปมา โดยที่ไมเขาใจวานั่นเปนคําถามซึ่งเด็กจะตองตอบ  

เด็กบางรายไมเขาใจคําถาม และตอบไมไดใจความที่สมบูรณ เพราะมีความบกพรองทางภาษา

เกี่ยวกับโครงสรางของประโยค รวมกับขอจํากัดจากการที่เด็กรูคําศัพทนอย และไมรูจักนํามาใชในการ

สนทนาไดอยางเหมาะสม มีความดอยในการเรียงถอยคําและใชประโยคเพื่อสนทนาโตตอบ ออกเสียง

สระและพยัญชนะไมชัด 

 วารี ถิระจิตร (2537: 47) กลาววา เด็กหูหนวกจะมีปญหาทางภาษามาก เพราะขาดการสื่อ

ความหมายดานการพูด ตองใชมือแทนภาษาพูด เวลาพูดเสียงจะเพี้ยนทําใหติดตอกับบุคลอื่นไดนอย 

คนหูหนวกมักเขียนหนังสือผิด  เขียนกลับคํา รูคําศัพทนอย  การใชภาษาเขียนผิดพลาด 

 ผดุง   อารยะวิญู (2539: 23 – 24) กลาววา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีปญหา

ทางการพูด เด็กอาจพูดไมไดหรือพูดไมชัด ซึ่งขึ้นอยูกับระดับการสูญเสียการไดยินของเด็ก เด็กที่

สูญเสียการไดยินเล็กนอยอาจพอพูดได เด็กที่สูญเสียการไดยินในระดับปานกลางสามารถพูดไดแต

อาจไมชัด สวนเด็กที่สูญเสียการไดยินมากหรือหูหนวก อาจพูดไมไดเลย หากไมไดรับการสอนพูด

ต้ังแตในวัยเด็ก นอกจากนี้การพูดขึ้นอยูกับอายุของเด็ก เมื่อสูญเสียการไดยินอีกดวย หากเด็กสูญเสีย

การไดยินมาแตกําเนิดเด็กจะมีปญหาในการพูดเปนอยางมาก แตถาเด็กสูญเสียการไดยินหลังจากที่

เด็กพูดไดแลวปญหาในการพูดจะนอยกวาเด็กที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิด ปญหาในการพูดของ

เด็ก นอกจากนี้จะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการสูญเสียการไดยินแลวยังขึ้นอยูกับอายุของเด็กขณะเด็ก

สูญเสียการไดยินอีกดวย   

 ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร  นิยมธรรม (2541: 98 – 101) ไดสรุปพัฒนาการทางภาษา

ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไวดังนี้ 

  อายุ 2 ปแรก  

  1.  เด็กเริ่มมีการเลนเสียงระยะเดียวกับเด็กปกติ แตจะลดนอยลงและหยุดเมื่ออายุ

ประมาณ 4 –  6 เดือน ข้ึนอยูกับระดับการสูญเสียการไดยินและการกระตุนของพอแม หากไดรับรางวัล

การเลนเสียงก็อาจยังดําเนินตอไปไดโดยเฉพาะเด็กที่สูญเสียการไดยิน เนื่องจากการนําเสียงผานทาง

กระดูก (Bone Conduction Loss) จะมีการเลนเสียงมากขึ้นเพราะไดยินเสียงตนเอง 

  2.  เด็กมีการเลนเสียงบางหรือแทบไมมีการเลียนเสียงเลย การเลียนเสียงเปนเรื่องยาก  

เด็กใชวิธีเรียกรองความสนใจจากผูใหญโดยการรองไหเปนสวนใหญ 
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  3.  เด็กยังไมสามารถพูดคําที่มีความหมายได ในกรณีที่หูหนวกมาแตกําเนิด ถาเปน

กลุมหูตึงจะมีพัฒนาการที่ลาชาไป 

  4.  เด็กจะมีการติดตอกับผูอ่ืน โดยใชทาทางเปนสวนใหญ ในดานการหัดพูดเด็กพอจะ

ทํารูปปากของคําที่ตองการพูด แตอาจไมมีเสียงออกมา เพราะยังรูจักคํานี้นอยมากหรือแทบไมมีเลย  

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับความบกพรองของการไดยินและการรับรูภาษาของเด็ก 

  5. เด็กรูจักคํานอยมาก  ทั้งในดานการรับรูและการแสดงออกเปนเด็กที่สูญเสียการไดยิน

มากๆ ก็แทบจะไมมีการแสดงออกทางภาษาเลย  การรับรูก็นอยมากจนเหมือนไมมีเลย 

  6.  เด็กจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ปรากฏชัด 

  7.  เด็กจะเรียนรูการใชคํานามสรรพนามอายุ 7 - 8 ขวบ หรือมากกวานั้น 

  8.  เด็กพยายามเรียนรูการใชสัญลักษณและการอานริมฝปากตลอดจนทาทาง 

 

  อายุ 2 – 4 ป  

  1.  เด็กหูหนวกเริ่มเขาใจภาษาโดยอาศัยการอานริมฝปากและสีหนาทาทางแตแทบจะ

ไมมีการแสดงออกทางภาษาพูดเลย หรือหากมีเพราะไดรับการฝกฝนนอยมาก สวนเด็กหูตึงอาจพูดได

บางเล็กนอย ถามีเครื่องชวยฟงการไดยิน และไดรับการฝกหัด 

  2.  เด็กจะใชภาษาพูดในการติดตอกับผูอ่ืนหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝนที่เคยไดรับ 

  3.  เด็กที่หูหนวกกอนถึงวัย จะมีคําศัพทดานการแสดงออกทางภาษา ประมาณ 5 - 25 คํา   

สวนเด็กหูตึงจะมีคําศัพทดานนี้ประมาณ 100 – 150 คํา เด็กหูหนวกยังไมสามารใชคําที่รูจักอยางถูก

หลักไวยากรณได คําที่รูจักสวนใหญมักเปนคํานามงายๆ และรูจักคํานั้นในสถานการณที่ถูกสอน ไม

สามารถนําไปใชในสถานการณใหมๆ ได แมเมื่อโตจนอายุถึง 8 ขวบ  

  4. เด็กปกติมักจะชอบและเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับคําพอง บทกลอน จังหวะของ

คําในบทกลอน บทดอกสรอย ชอบฟงนิทาน ชอบเรื่องเพอฝน และเรื่องมหัศจรรย ชอบจังหวะสูงต่ําของ

เสียง หรือทวงทํานอง แมไมเขาใจเนื้อความ สามารถจดจําบทโคลงกลอน หรือบทดอกสรอยที่วานี้ได  

และสามารถพูดซ้ําบทกลอนหรือถอยคําดังกลาวได การเรียนรูเหลานี้เปนไปอยางไมรูตัว ไดรูจักคําตางๆ  

จากที่พบในบทกลอน และสามารถเขาใจไปดวย ไมมีโอกาสเชนนี้ ในกรณีของเด็กหูหนวกหรือหูตึง  

นอกจากเด็กหูตึงเล็กนอย และไดใสเครื่องชวยฟงและรับการฝกฝนแลว แตก็มิไดเพลิดเพลินกับถอยคํา

เทาเด็กปกติ อาจสนใจลีลา จังหวะของทํานองการพูดการอานมากกวา 
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  อายุ 4 – 6 ป  

  1. เด็กยังไมสามารถพูดเปนประโยคที่ถูกตองไดเอง 

  2. เด็กหูหนวกมาแตกําเนิด หรือกอนวัยนี้จะมีการเปลงเสียงเพี้ยนไปถาหากไดรับ   

การฝกหัดใหพูด  แตถาไมไดฝกก็จะพูดไมเปนคําเลย 

  3. เด็กอายุราว 6 ป จะรูคําศัพทดานการแสดงออกทางภาษาราว 2,000 คํา เปนอยางมาก  

และรูคําศัพทดานการรับรูทางภาษาราวๆ 6,000 คํา เปนอยางสูง สําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยินหลัง   

3 ขวบ ไปแลว จะมีคําศัพทดานการรับรูทางภาษาราวๆ 10,000 คํา ฉะนั้นเด็กที่สูญเสียการไดยินหลัง 

3 ขวบไปแลว สามารถสอนใหพูดไดงายกวาเด็กหูหนวกมาแตกําเนิด 

 

  อายุ 6 – 8 ป  

  1. เด็กจะเรียนรูเร่ืองที่เกี่ยวกับนามธรรม เปนเรื่องที่ยากมาก แทบจะยังไมเขาใจเลย  

สวนการสนุกกับมุขตลกนั้นไมมีเลย จะรูจักความหมายของคําก็เพียงที่ไดรับการบอกการสอน 

  2. เปอรเซ็นตของการใชคําของเด็กในวัยนี้  ปรากฏดังนี้ 

   48 % ของคําที่ใชเปน   คํานาม 

   12 %     ของคําที่ใชเปน                           คํากริยา 

   2 %  ของคําที่ใชเปน                           คํานําหนานาม 

   1 %       ของคําที่ใชเปน   คําสรรพนาม 

   0%   สําหรับกรณีอ่ืนๆ ที่เด็กวัยนี้ใชแสดงวายังไมคอยรูจักรายละเอยีดของสิง่

ตางๆ และคําเชื่อม มักใชประโยคที่ไมสมบูรณ 

 สรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะมีความบกพรองในเรื่องของภาษาและการ

พูดเนื่องจากการไมไดยิน ทําใหไมไดยินเสียงของตนเองและเสียงของผูอ่ืน ไมสามารถเลียนเสียงที่ตนเอง

ไดยินได เสียงที่เปลงออกมาจึงเพี้ยน พูดไมเปนจังหวะ คําศัพทนอย พูดคําสลับที่ ความเขาใจภาษานอย 

การสื่อความหมายตองใชทาทางประกอบจะชวยใหเด็กมีความเขาใจดีข้ึน ภาษาเขียนไมเปนประโยค 

ที่ถูกตอง ปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับอายุที่เร่ิมสูญเสียการไดยิน ระดับการ

สูญเสียการไดยิน เด็กมีภาษาและการพูดกอนหรือหลังการสูญเสียการไดยิน การใสเครื่องชวยฟง    

การกระตุนใหพูดของบุคคลรอบขาง ส่ิงเหลานี้มีผลทําใหพัฒนาการทางภาษาและการพูดไมสมวัย   
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 1.5 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางดานการพูดของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 กิตติมา บรรยง (2540: 115) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดเปน

คําและแปลความหมายของคําที่พูดของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  โดยใชเครื่องสอนพูด

ดวยเทปประกอบการสอนกับการสอนวิธีปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ที่ไดรับการสอนพูดเปนคําจากเครื่องสอนพูดดวยเทปกับวิธีการสอนปกติ มีความสามารถใน 

การพูดเปนคําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่

ไดรับการสอนแปลความหมายของคําที่พูดจากเครื่องสอนพูดดวยเทป มีความสามารถในการแปล

ความหมายของคําที่พูดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 

 จุฑามาศ  หันยอ (2540: 102) ไดทําการศึกษาเรื่องความสามารถในการพูดเพื่อส่ือความหมาย

โดยใชเทคนิคการสอนพูดแบบสนทนาเปนรายบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน      

กอนวัยเรียน ผลการศึกษาพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับกอนวัยเรียนมี

ความสามารถในการพูดเพื่อส่ือความหมายสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 สุธินี  จิตราพิทักษกูล (2540: 223) ไดทําการศึกษาเรื่องความสามารถในการพูดของเด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ฝกทักษะการพูดโดยใชวิธีสอนพูดแบบ

สนทนารวมกับเกม หลังการฝกดวยวิธีนี้แลว ผลการศึกษาพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมี

ความสามารถทางการพูดสูงขึ้น 

 วรรณวิมล  เณรทรัพย (2545: 53) ไดทําการศึกษาเรื่องความสามารถทางภาษาของเด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวัยจากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการ

ทดลองประกอบอาหาร ผลการศึกษาพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวัยมี

ความสามารถทางดานภาษาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 จอหนสโทน (Johnstone. 1995: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถทางการพูดและ

พฤติกรรมการอานหนังสือของเด็กปฐมวัยตอการมีปฏิสัมพันธการอานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ผล

การศึกษาพบวา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหมีการพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็ก

ปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเด็กไดใชเวลา อยางนอย 42 นาทีตอสัปดาห แตการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในเด็กไมมีผลตอพฤติกรรมการอานของเด็กปฐมวัย 

 ซิมสัน (ปานใจ จารุวณิช. 2548: 35; อางอิงจาก Simpson. 1998) ไดศึกษา ลักษณะภาษา

พูดของเด็กปฐมวัย 4 ป ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานเรื่องซ้ํา ผลการศึกษาพบวาการเลา

เร่ืองซ้ําชวยสงเสริมความสามารถดานการสื่อสารมากขึ้นกลาวคือชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถใน
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การถายทอดภาษาใหชัดเจนละเอียดลออครอบคลุม ความหมายที่ตองการสื่อใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจ

ซึ่งความสามารถนี้วัดไดเปนจํานวนคําตอประโยค (Length of a T – unit) ไมไดวัดปริมาณคําซึ่ง 

(เบญจะ  คํามะสอน . 2544;  อางอิงจาก  Miller. 1951) ถือวา ความสามารถนี้เปนเครื่องมือที่สามารถ

วัดความซับซอนของรูปประโยคไดเปนอยางดี 

 จากการศึกษาวิจัย สรุปไดวา ความสามารถทางการพูดของเด็กที่มีความบกพรองทางการได

ยินจะดีข้ึน  ถาเด็กไดรับการกระตุนใหพูด โดยการใชเทคนิควิธีตางๆ รวมกับการใชส่ือและอุปกรณที่

ชวยดึงดูดความสนใจ กระตุนใหเด็กตองการที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการพูดเพิ่มมากขึ้น 
 
2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด 
 2.1 ความหมายของภาษา 
 ประพจน อัศววิรุฬหการ (2540: 77) กลาวถึงภาษาไววา เปนความสามารถในการสื่อสารที่มี

อยูในสมองหรือในจิตใจมนุษย ในสวนที่แสดงออกมาเปนรูปธรรมใหมองเห็นได ก็คือ คําพูด (Speech) 

เปนภาษาที่สัมผัสไดดวยโสตประสาท หรืออาจเปนเครื่องหมายตางๆ ที่สัมผัสไดดวยจักษุประสาท 

หรืออาจเปนเครื่องหมายที่สัมผัสดวยประสาทสัมผัส เชน คนตาบอด 

 เปลื้อง ณ นคร (2540: 620 - 621) ไดใหความหมายของภาษาวา ภาษาคือ ถอยคํา วาจาที่

กลาวเปนเสียงมนุษยเปลงออกมาตอเนื่องกัน โดยใชอวัยวะออกเสียงใหคนอื่นรับฟง 

 ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2541: 1) ใหความหมายของภาษาในดานภาษาศาสตร

และดานจิตวิทยาดังนี้  

  ดานภาษาศาสตร ภาษา และภาษาพูดมีความหมายอยางเดียวกันคือภาษาที่ใชพูด  

เพื่อส่ือความหมายในชุมชนหนึ่งๆ 

  ดานจิตวิทยา ภาษาหมายถึง ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน เปนการรวมเอาวิธีการ

ทุกๆ อยางที่ใชในการติดตอเพื่อสื่อความหมายหรือเพื่อแสดงความรูสึก ความคิดเห็นทั้งมวลภาษา   

จึงเปนทั้งการพูด การเขียน การทําทาทางประกอบ การใชภาษาใบ การแสดงสีหนา การแสดงออกทาง

ศิลปะ 

 ฟชเชอร (Fisher. 1992) กลาววา ภาษาประกอบดวยทักษะสําคัญ 4 ประการ คือ การฟง การพูด 

การอาน และการเขียน ซึ่งลวนสงผลตอพัฒนาการ กระบวนการคิดของเด็กทั้งสิ้น เด็กจะสามารถคิดได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นถาเด็กมีทักษะดานการอาน  การเขียน  การพูดและการฟงดีข้ึน 

            ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2541: 2) ไดใหความสําคัญของภาษาไววา  

ภาษาเปนเครื่องมือใหมนุษยไดแลกเปลี่ยนความคิดที่เปนนามธรรมตอกัน ภาษาเปนพฤติกรรมชนิดหนึ่ง

ซึ่งเปนตัวชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางสังคม  ชวยใหเด็กเกิดความอบอุนมั่นคง ภาษาชวยใหเกิดการเรียนรู

ชวยใหมีแนวคิด ความรูสึก ตลอดจนเจตคติตางๆ การปรับตัวของเด็กก็ไดรับอิทธิพลมาจากภาษาพูด          
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 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 111-113) กลาววา ภาษาเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญา  

เด็กกอนวัยเรียนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางภาษามาก รูจักคําศัพทมากขึ้น พัฒนาคําพูดเดี่ยว สูคําพูด

เปนวลีและเปนประโยคในที่สุด 

 เยาวพา เดชะคุปต (2542 ก: 60) กลาววา ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยควรเปนการเตรียม 

ความพรอมในการสื่อสาร การพูด เด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับระบบของเสียง เรียนรูคําศัพท โดยเด็กจะ

เรียนรูพื้นฐานของภาษาไดอยางรวดเร็ว 

 เพียเจต และอินเฮสเตอร (สมาพร สามเตี้ย. 2545: 9 - 10; อางอิงจาก Piaget; & Inholder. 

120 – 122) กลาววา เด็กอายุ 2 - 4 ป มีพัฒนาการเรียนรูคํามากขึ้น การพูดคุยเปนลักษณะการสื่อสาร

แบบสังคม (Social Communication) แตเด็กจะยึดตนเองเปนศูนยกลางคือ เด็กจะพูดกับตนเองโดยไม

ฟงผูอ่ืน ซึ่งเรียกการพูดคนเดียวแบบรวมหมู (Collection Monolanguage) เด็กจะไมพยายามเขาใจถึง

คําพูดของผูอ่ืน ในชวงเด็กอายุ 5 – 6 ป เด็กกาวไปสูการคิดแบบหยั่งรู (Initative) ซึ่งเปนการคิดโดย

อาศัยการรับรู คือ การมองเห็นสิ่งตางๆ แลวบอกวา ส่ิงนั้นเปนอยางไร  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตสถาน. 2546: 822) ใหความหมายของภาษา 

คือ ที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อส่ือความหมายของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 สรุปไดวา ภาษา หมายถึง เครื่องมือหรือสัญลักษณที่ใชสื่อสาร ถายทอด รวมทั้งการสื่อ

ความหมายทางดานความคิด ความรูสึก ความคิดเห็นของมนุษยที่อยูในสังคมเดียวกัน เปนเครื่อง

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และการสื่อสารใหเขาใจตรงกันซึ่งประกอบดวย การพูด การเขียน  

การทําทาทาง การแสดงสีหนา เปนตน   
 
 2.2 พัฒนาการทางภาษา  
 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 114 – 115) กลาวถึงพัฒนาการทางภาษาของเด็กตั้งแตแรกเกิด- 

6 ปดังนี้  

  - เด็กแรกเกิด ปกติจะไมออกเสียง จะทําเสียงรองไห  สะอึก  จาม เรอ 

  -  เด็กอายุ 5 - 6 สัปดาห จะเริ่มทําเสียง เลนเสียงโดยเฉพาะถามีคนเลนดวย หลอกลอ 

  -  เด็กอายุ 3 เดือน ชอบเลนเสียงและจะทําเสียงตามผูอ่ืน หยุดนิ่งขณะที่ผูอ่ืนทําเสียงพูดดวย 

  -  เด็กอายุ  6 เดือน ชอบหัวเราะและสงเสียงถามีคนมาเลนดวย  ถาไมพอใจ ก็รองกรี๊ดกราด

ชอบเลนเสียงและออกเสียงเปน “เกอ” “เลอ” เปนตน 

  -  เด็กอายุ 9 เดือน ชอบเลียนเสียงผูใหญ ชอบเลียนเสียงเปนคํา เชน หม่ํา หม่ํา โดยการ

ออกเสียงซ้ําๆ บอยๆ 
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  -  เด็กอายุ 1 ป เร่ิมเขาใจความหมายของคํา เชน สงใหแม และออกเสียงคําที่มีความหมาย

ได 1 -  2 คํา  เชน “แม”  “บาย บาย” พูดไดประมาณ 6 – 20 คํา   

  -  เด็กอายุ 2 ป เด็กพูดไดประมาณ 50 คํา และบางทีก็พูดเปนประโยคสั้นๆ ได เร่ิมใช คําแทน

ตนเอง  เร่ิมต้ังคําถาม และเขาใจเรื่องที่ผูอ่ืนพูดดวย 

  -  เด็กอายุ 3 ป  เด็กจะรูจักคําศัพทมากขึ้น  นับเลขได บอกความตองการได 

  -  เด็กอายุ 3.5 –  4 ป เด็กพูดมากขึ้นและมีคําศัพทใหมๆ พูดประโยคยาวๆ ไดมากขึ้น

ฟงนิทานได 20 นาที 

  -  เด็กอายุ 4 –  5 ป เด็กจะมีคําศัพทไดประมาณ 1,550 – 1,900 คํา บอกชื่อและนามสกุล

ตนเองได รูจักเพศของตนเอง  ชอบแตงประโยคโดยใชคําตางๆ ชอบใชคําถาม ทําไม เมื่อไหร อยางไร 

และสนใจความหมายของคําตางๆ 

  - เด็กอายุ 5 – 6 ป  เด็กจะสามารถพูดไดคลองและถูกหลักไวยากรณแตยังออกเสียง

พยัญชนะบางตัวไมชัดเจน  เชน ส  ว  ฟ  สนใจคําใหมๆ และพยายามคนหาความหมายของคํานั้นๆ 

จําคําศัพทไดถึง 2,200 คํา บอกชื่อ ที่อยู อายุ และวันเกิด ของตนเองได ชอบทองหรือรองเพลง

และเนื้อรองที่มีคําสัมผัสกัน หรือ โฆษณาทางทีวี  

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2551: 136 – 138) กลาววา ในชวงระยะของพัฒนาการทางภาษา  

การพูดคุยและสนทนากับเด็กเปนการกระตุนที่ดี เด็กสามารถพัฒนาความคิดไดเต็มที่ การปลอยใหเดก็

เรียนรูภาษาเองตามธรรมชาติ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษามากขึน้ พฒันาทางภาษาของเดก็แตละขวบป

จะมีความแตกตางกัน เร่ิมจากการออกเสียง คําพูดเดี่ยว การเชื่อมคํา เชื่อมประโยค การแสดงทาทาง

ประกอบจนถึงการโตตอบกับผูอ่ืนดังนี้ 

 เด็กจะเริ่มพูดเปนคําเมื่ออายุ 1 ขวบ  แสดงทาทางประกอบได 

  อายุ  2  ขวบ  เร่ิมเรียนภาษาจากบุคคลภายนอก  รูจักจัดเรียงคําเปนความหมาย 

  อายุ 3 ขวบ เด็กใชพหูพจนไดมาก ทําทาทางตามรูปในหนังสือ บอกชื่อตนเองได   

บอกชื่อพูดประโยคธรรมดาได สนทนาได  เลาเรื่องที่มีประสบการณมาแลวได  เลานิทานได 

  อายุ  4  ขวบ  เด็กจะมีภาษาที่คลองขึ้น เพราะเด็กไดเลนสนทนากับเพื่อน นับเลขได

มากกวา 4 ลําดับ  ฟงคําสั่งได  รูคําศัพทประมาณ 1,500 – 1,900 คํา 

  อายุ  5 ขวบ เด็กจะพูดคลองขึ้นและเขาใจสี  นับเลขไดถึง 10 รูคําศัพทไดมากวา 2,200 คํา

เด็ก 5 ขวบไปแลว จะพูดประโยคยาวๆ ได เลาตามภาพได  รูวามีใคร ทําอะไร ที่ไหน และเริ่มใชประโยค

ที่สมบูรณ 

  อายุ 6 ขวบ สามารถพูดโตตอบได ใชคําไดเหมือนผูใหญเกือบสมบูรณ ชอบคุยและชอบ

ฟงมากขึ้น 
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  สรุปไดวา ภาษานั้นมีความกาวหนาหรือพัฒนาเปนลําดับข้ันตอนโดยที่เด็กสามารถใชภาษา

ไดต้ังแตแรกเกิด  การแสดงออกทางภาษาของเด็กเริ่มจากหนวยที่ยอยที่สุดของเสียง  มีการเลนเสียง 

หัวเราะ รองไห และการเรียนรูจากการไดยินและการออกเสียงซ้ําๆ จะทําใหเด็กสามารถเปลงเสียง

ออกมาเปนคําๆ ได เมื่อมีการเปลงเสียงที่มีความหมายจะทําใหเด็กสามารถขยายพัฒนาการทางภาษา

ดานจํานวนคําศัพท  การเขาใจความหมาย  และการสรางประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ ซึ่งนําไปสู

การพัฒนาภาษาขั้นสูงขึ้นตอไป 
 
 2.3  ความหมายของการพูด  
 วรรณี โสมประยูร (2539: 186) ไดกลาววาการพูดเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญเกี่ยวของ

กับชีวิตประจําวันมากที่สุด เพราะการพูดเปนเครื่องมือที่ส่ือความคิดที่รวดเร็ว แพรหลายไดผลยิ่งขึ้น  

นอกจากจะพูดทั่วไปในชีวิตประจําวันแลว ยังมีโอกาสอื่นๆ ที่ตองพูดเปนทางการ ซึ่งเปนการเผยแพรที่

ถายทอดความรูความคิดเปนสําคัญ 

 ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2541: 1-2) ไดใหความหมายของการพูดไวในเเง

ตางๆ ดังนี้ 

 ในแงภาษาศาสตรการพูด หมายถึง การสื่อสารเพื่อส่ือความหมายในชุมชนหนึ่งๆ โดยที่มุง

ความสนใจไปที่เสียง ระเบียบของเสียง  และความสัมพันธระหวางระเบียบกับสถานการณที่ใชเสียง

นั้นๆ 

 ในดานจิตวิทยา การพูด หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาเพื่อใชส่ือความหมาย  

         ในแงสรีรวิทยา การพูด หมายถึง การทํางานของระบบการหายใจ และการเปลงเสียงซึ่งเกี่ยวของ

กับอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน ปอด คอ หู จมูก ปาก เปนตน การเปลงเสียงนั้นเปนพลังที่เกิดจาก

การสั่นสะเทือนของอวัยวะเหลานั้น 

 ในแงฟสิกส การพูด หมายถึง แบบอยางของเสียง ซึ่งมีชวงคลื่นเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก จนกระทั่งตองใชเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห สวนประกอบของ

แตละหนวยเสียงของการพูด เพื่อศึกษาถึงความถี่ของคลื่นเสียงนั้นๆ เสียงในการพูดตางจากเสียง

บริสุทธิ์ (Pure Tone) ในแงที่วา เสียงในการพูดมีความถี่มากกวาและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นก็เปนไป

อยางรวดเร็วและซับซอนในชวงเวลานั้นๆ 

 ในแงของสัทศาสตร (Phonetic) การพูด หมายถึง ผลการทํางานของระบบการหายใจและ

ออกเสียงรวมกัน เพื่อเปลงออกมาเปนถอยคํา โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อเปนสื่อแสดงความคิด

ไปยังจิตใจของผูรับฟงหรือผูที่ไดยินเสียง 
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 รังสรรค  จันตะ (2541: 21) ไดกลาวไววา การพูด หมายถึง กระบวนการหนึ่งในการสื่อสาร

ของมนุษย ผูพูดจะเปนผูสงสารอันเปนเนื้อหาสาระของขอมูล ความรู กับอารมณ ความรูสึก ความตองการ

และความคิดเห็นของตัวเองประกอบกับกริยาทาทางตางๆ สงไปยังผูฟงหรือผูรับสาร เพื่อใหรับทราบ

และเกิดการตอบสนองในขั้นตอนสุดทาย 

 สุภาวดี   ศรีวรรธนะ (2542: 63 - 64) ไดกลาวไววา การพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญของการ

ติดตอส่ือสารที่จะนําไปสูความสําคัญในชีวิต การฝกพูดเปนพื้นฐานที่จะชวยฝกทักษะทางดานภาษา

เปนอยางดี ซึ่งจุดประสงคของการพูดมีดังตอไปนี้ 

 1. เพื่อใหเด็กพัฒนาการพูดไดคลองเปนธรรมชาติ  ไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ 

          2. พัฒนาความสามารถทางการพูดไดชัดเจน ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก นอกจากนี้

ยังควรพูดดวยเสียงที่นาฟง  ไมดัง ไมคอยเกินไป มีความมั่นใจในการพูด 

      3.  เพื่อใชภาษาเปนเครื่องมือติดตอกับสังคมกับเพื่อนและบุคคลอื่นๆ การที่เด็กจะเปนที่นา

คบหาสมาคมดวยยอมตองมีภาษาที่สุภาพ  ดังนั้นการใหการศึกษาแกเด็กวัยนี้ยอมจะตองฝกเด็กให

รูจักใชคําสุภาพทั้งหลาย เชน คําวา “ขอโทษ” “ขอบคุณ” โดยตองเปนแบบแผนใหเด็กใชอยางสม่ําเสมอ

นอกจากนี้จะตองใหรูจักกาลเทศะดวย  

      4.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืนคือไมเพียงแตแสดงความคิดเห็นของตน

เทานั้นแตยังสามารถเขาใจสิ่งที่คนอื่นพูด 

   5.  การฝกเลียนเสียงคําพูดกอนที่จะบรรยายเรื่องราวตางๆ หากไมฝกในเรื่องนี้เด็กบางคนจะ

เลาเรื่องไมตรงจุด  

 6. เรียนรูเกี่ยวกับภาษา เชน หลักการออกเสียง เสียงวรรณยุกต การเวนวรรค การเรียบเรียงคํา

ใหเปนประโยค 

 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 113 -114) กลาวถึง การพูดถือเปนการแสดงออกทางพัฒนาการ

ทางภาษาดานหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญเทากับการเขียน การพูดเปนการรวบรวมประสบการณดานตางๆ

ของเด็ก เขาดวยกัน อันไดแก ความรูสึก ความคิด การรับรู การเรียนรู ความจํา และความรูความเขาใจ   

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 79) พูด หมายถึง การเปลงเสียงออกมาเปน

ถอยคํา  

 สรุปไดวา การพูดเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากที่สุด เพราะ

การพูดเปนเครื่องมือที่ส่ือความคิดที่รวดเร็ว แพรหลายไดผลยิ่งขึ้น นอกจากจะพูดทั่วไปในชีวิตประจําวัน

แลว ยังมีโอกาสอื่นๆ ที่ตองพูดเปนทางการ ซึ่งเปนการเผยแพรที่ถายทอดความรูความคิดเปนสําคัญ 
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 2.4  พัฒนาการทางภาษาและการพูด 
 นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของ

เด็กไวดังนี้ 

 ซองซิเออร (Songsior. n.d.) ไดกลาววา พัฒนาการทางภาษาในแตละบุคคลเกิดขึ้นจากการ

เก็บรวบรวมความคิดรวบยอดเขาไวในขณะที่เด็กเริ่มเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ เด็กจะตองการคํา

จํากัดความเพื่อนํามาใชในการแสดงความหมายของสิ่งนั้น ประสบการณเปนปจจัยเบื้องตนทีท่าํใหเกดิ

ความงอกงามทางภาษา เด็กที่อยูในครอบครัวชนชั้นต่ําจะมีความงอกงามทางภาษานอย เพราะเด็กใน

ครอบครัวดังกลาวจะมีประสบการณนอย  เนื่องจากเด็กเหลานั้นขาดเครื่องเลนตางๆ 

 มากาเร็ต ริบเบิล (Magarett Ribble. n.d.) ไดกลาววา ความรัก ความเอาใจใส และความ

อบอุนที่เด็กไดรับจากบิดา มารดา เปนปจจัยสําคัญในอันที่จะชวยพัฒนาการในดานตางๆ ใหเปนไปได

เต็มที่โดยเฉพาะในวัยเด็ก 

 เนสเซล และคณะ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 207 – 208; อางอิงจาก Nesel. 1989) ไดอางถึง

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กวาประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 

 ข้ันแรกเริ่ม (Pre - language) เด็กอายุ 1 – 10 เดือน  

 ข้ันนี้จะมีความสามารถจําแนกเสียงตางๆ ได แตก็ยังไมมีความสามารถควบคุมการออกเสียง  

เด็กจะทําเสียงออแอ  หรือเสียงที่แสดงอารมณตางๆ เด็กจะพัฒนาการออกเสียงขึ้นเรื่อยๆ จนใกลเคียง

กับเสียงในภาษาจริงๆ มากขึ้นตามลําดับ  เรียกเปนคําพูด (Pseudoword) พอแมที่ต้ังใจฟงและพูด

ตอบ จะทําใหเด็กเพิ่มความสามารถในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

 ข้ันที่ 1 อายุ  10 – 18 เดือน 

 เด็กจะควบคุมการออกเสียงคําที่จําได สามารถเรียนรูคําศัพทในการสื่อสารถึง 50 คํา ซึ่งเปน

คําศัพทที่เกี่ยวของกับส่ิงของ สัตว คน หรือเร่ืองราวในสิ่งแวดลอม การที่เด็กออกเสียงคํา 1 คํา หรือ 2 คํา  

อาจมีความหมายรวมถึงประโยคหรือวลีทั้งหมด การพูดชนิดนี้มีชื่อเรียกวา Holophrastic  Speech  

 ข้ันที่ 2 อายุ 18  - 20 เดือน 

 การพูดขั้นนี้จะเปนการออกเสียงคําสองคําและวลีส้ันๆ มีชื่อเรียกวา Telegraphic Speech  

คลายๆ กับการโทรเลข  คือมีเฉพาะคําสําคัญสําหรับส่ือความหมาย เด็กเรียนรูคําศัพทมากขึ้นถึง 300 คํา 

รวมทั้งคํากริยาและคําปฏิเสธ เด็กจะสนุกสนานกับการพูดคนเดียวในขณะที่ทดลองพูดคํา และโครงสราง

หลายๆ รูปแบบ  

 ข้ันที่ 3   อายุ  14  - 30 เดือน 

 เด็กจะเรียนรูคําศัพทเพิ่มข้ึนถึง 450 คํา วลีจะยาวขึ้น พูดประโยคความเดียวสั้นๆ มีคําคุณศัพท

รวมอยูในประโยค 
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 ข้ันที่ 4 อายุ 30 - 36  เดือน 
 คําศัพทจะเพิ่มมากขึ้นถึง 1,000 คํา ประโยคเริ่มซับซอนขึ้น เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่สงเสริม
พัฒนาการทางภาษา จะแสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงามทางดานจํานวนคําศัพท และรูปแบบ ของ
ประโยคอยางชัดเจน  
 ข้ันที่ 5 อายุ 36 – 54 เดือน เด็กสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในครอบครัวและกับผูคน
รอบขาง จํานวนคําศัพทที่เด็กรูมีประมาณ 2,000 คํา เด็กใชโครงสรางของประโยคหลายรูปแบบ เด็ก
จะพัฒนาพื้นฐานการสื่อสารดวยวาจาอยางมั่นคง  และเริ่มตนเรียนรูภาษา เขียน  
 โลแกน และโลแกน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542 ก: 60 - 62; อางอิงจาก Logan; & Logan. 
1974: 207) ไดแบงพัฒนาการทางภาษาออกเปน 7 ข้ันดังนี้  
 1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Preliguistic Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 เดือน ในระยะนี้
เปนระยะที่เด็กจะเปลงเสียงตางๆ ที่ยังไมมีความหมาย การเปลงเสียงของเด็กก็เพื่อบอก ความตองการ
ของเขาและเมื่อไดรับการตอบสนองเขาจะรูสึกพอใจ ตัวอยางเชน เด็กจะรองไหอยูคนเดียว เมื่อรูสึกหิว ฉ่ี ฯลฯ  
หรือเพราะรูสึกเปนสุขที่ไดสงเสียงออกมา  
 เมื่อเด็กอายุได 6 เดือน จะเริ่มออกเสียง ออ - แอ และเริ่มเปลงเสียงตางๆ ซึ่งไมมี ผูใดเขาใจ
หรือแยกแยะไดนอกจากนักภาษาศาสตร ในชวงนี้จะเปนชวงที่ดีของการสนับสนุนใหเด็กพัฒนาการ
ทางการพูดและเด็กที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจจะมีโอกาสพัฒนาทางภาษาไดดีกวาเด็กที่ไมสบาย  
เจ็บปวย  รองไห  โยเย 
 2. ระยะแยกแยะ (Jargon Stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ป หลังจาก 6 เดือนขึ้นไป เด็กจะรูสึก
พอใจที่จะไดสงเสียง และถาเสียงใดที่เขาเปลงออกมาไดรับการตอบสนองในทางบวก เขาก็จะเปลงเสียง
นั้นซ้ําอีก ในบางครั้งเด็กจะเลียนเสียงสูงๆ ตํ่า ๆ ที่มีคนพูดคุยกับเขา 
 3. ระยะเลียนแบบ (Lamitation Stage) อายุ 1 –  2 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริ่มเลียนเสียงตางๆ 
ที่เขาไดยิน เชน เสียงของพอแม ผูใหญที่ใกลชิด เสียงที่เปลงออกมาอยางไมมีความหมายจะคอยๆ 
หายไปและเด็กจะเริ่มรับฟงเสียงที่ไดรับการตอบสนองซึ่งนับวาพัฒนาการทางภาษาจะเริ่มตนอยางแทจริง
ระยะนี้ 
 4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2 – 4 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะหัดพูด โดยจะ
เร่ิมจากการหัดเรียกชื่อ คน สัตว และสิ่งของที่อยูใกลตัว เขาจะเริ่มเขาใจถึงการใชสัญลักษณในการสื่อ
ความหมายซึ่งเปนการสื่อความหมายในโลกของผูใหญ การพูดของเด็กในระยะแรกๆ จะเปนการออก
เสียงคํานามตางๆ เปนสวนใหญ เชน พอ แม พี่ นอง นก แมว หมา ฯลฯ และคําคุณศัพทตางๆ ที่เขาเห็น  
รูสึกและไดยินซึ่งในวัยตางๆ เขาจะสามารถพูดไดดังนี้  
 อายุ  2  ขวบ  เด็กจะเริ่มพูดเปนประโยคจะสามารถใชคํานามได  20 %  
 อายุ  3  ขวบ  เด็กจะเริ่มพูดเปนประโยคได 
 อายุ  4  ขวบ  เด็กจะเริ่มใชคําศัพทตาง  ๆและรูจักการใชคําเติมหนาและลงทายอยางที่ผูใหญใชกัน 
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 5. ระยะโครงสราง (Structure  Stage) อายุ 4 – 5 ขวบ ระยะนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาความสามารถใน

การรับรูและการสังเกต เด็กจะเริ่มเลนสนุกกับคํา และรูจักคิดคําและประโยค ของตนเอง โดยอาศัย 

การผูกจากคําวลี และประโยคที่เขาไดยินคนอื่นๆ พูด เด็กจะเริ่มคิดกฎเกณฑในการประสมคํา และหา

ความหมายของคําและวลี  โดยเด็กจะเริ่มรูสึกสนุกกับการเปลงเสียง  โดยเขาจะเลนเปนเกมกับเพื่อนๆ

หรือสมาชิกในครอบครัว 

 6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5 - 6 ขวบ ในระยะนี้ความสามารถในการคดิและ

พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้นเขาจะเริ่มพัฒนาภาษาไปสูภาษาที่เปนแบบแผนมากขึ้น และใช

ภาษาเหลานั้นกับส่ิงตางๆ รอบๆ ตัว   

 การพัฒนาทางภาษาของเด็กในวัยนี้จะเริ่มตนเมื่อเขาเขาเรียนในชั้นอนุบาลโดยเด็กจะเริ่มใช

ไวยากรณอยางงายได  รูจักใชคําเกี่ยวของกับบานและโรงเรียน    

 ภาษาที่เด็กใชในการสื่อความหมาย ในระยะนี้จะเกิดจากสิ่งที่เขามองเห็นและรับรูภาษาที่

เด็กใชในการสื่อความหมาย ในระยะนี้จะเกิดจากสิ่งที่เขามองเห็นและรับรู 

 7. ระยะสรางสรรค (Creative Stage) อายุ 6 ป ในระยะนี้ไดแกระยะที่เด็กเริ่มเขาโรงเรียน

เด็กจะสนุกกับคํา และหาวิธีส่ือความหมายดวยตัวเลข เด็กในระยะนี้พัฒนา วิเคราะหและสรางสรรคทักษะ

ในการสื่อความหมายโดยใชถอยคําสํานวน การเปรียบเทียบ และภาษาพูดที่เปนนามธรรมมากขึ้น  

และเขารูสึกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียน 

 เบญจมาศ  พระธานี (2540: 9 – 11) ไดสรุปข้ันของพัฒนาการดานการพูดไวดังนี้  

 1. เสียงแสดงปฏิกิริยาสะทอน (Reflex Sounds) อายุ 0-2 เดือน เปนขั้นแรกของการเรียนรู

ภาษาและการพูดเริ่มมีต้ังแตเด็กรองไหตอนแรกคลอด ซึ่งเปนการแสดงถึงการพัฒนาการทํางานของ

อวัยวะที่ใชในการออกเสียงและหายใจที่จะเปนพื้นฐานของการพูดตอไป การรองไหระยะตอมาจะแสดง

ถึงความตองการของเด็กไดหลายอยาง เชน หิว เปยก หรือตกใจ  เปนตน 

 2.  เสียงออแอ (Babbling) อายุ 2 เดือน – 2 1/2 ป เปนขั้นที่เด็กสงเสียงดวยความพอใจที่ได

เคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด โดยจะเลียนแบบเสียงของตัวเองซ้ําๆ เสียงออแอนี้เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ

ของความเปนมนุษย จึงพบไดในเด็กทุกคนแมกระทั่งเด็กหูหนวกหูตึง แตการสงเสียงออแอในเด็กเหลานี้

จะไมพัฒนาตอไปตามปกติเพราะไมไดยินเสียงของตัวเอง 

 3.  การสงเสียงเพื่อส่ือความหมาย (Socialized Vocal Play) อายุ 5 -  6 เดือน เปนขั้นที่เด็ก

เร่ิมสงเสียงเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนโดยเด็กจะฟงเสียงผูอ่ืนและสงเสียงโตตอบเปนครั้งคราว ข้ันนีเ้ปนขัน้

ที่คาบเกี่ยวกับการสงเสียงออแอ ซึ่งบางครั้งเด็กจะสงเสียงออแอเลนคนเดียวบางครั้งสงเสียงเพื่อ

โตตอบคนรอบขาง 
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 4.  คําแรกที่มีความหมาย (The First  Meaningful  Word) อายุ 10 – 18 เดือน เปนขั้นที่เด็กเริ่ม
เขาใจคําพูดที่เคยไดยินจากการเชื่อมโยงคําพูดกับเหตุการณตางๆ แลวสะสมเปนความรูภายใน เมื่อ

เด็กมีความพรอม เด็กจะเลียนแบบการออกเสียงผูอ่ืน และออกเสียงพูดคําคํานั้นไดถูกตองในเวลาตอมา 
 5. วลี ประโยค และภาษาเด็ก (Phrases, Sentences, and Jargon) อายุ 12 – 24 เดือน  
เปนขั้นที่เด็กเริ่มพูดเปนคําที่ยาว 2 พยางค หรือ คํา 2 คํารวมกันเปนวลี และประโยค ซึ่งมีความซบัซอน
มากข้ึนตามอายุ โดยเฉลี่ยเด็กอายุ 1 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 1 คํา เด็กอายุ 2 ป จะพูดวลีหรือ

ประโยคที่ยาว 2 คํา เด็กอายุ 3 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 3 คํา และเด็กอายุ 4 ป จะพูดวลีหรือ
ประโยคที่ยาว 4 คํา แตในบางครั้งเด็กจะมีการทดลองใชคําศัพทใหมๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะของการ
หยุดคิด (pause) พูดซ้ําๆ ใชคําเออ อา บอยๆ คลายคนพูดติดอาง (normal disfluency) ลักษณะการ
พูดเชนนี้เกิดขึ้นไดในชวงที่เด็กอายุ 2 – 6 ป  ซึ่งจะคอยๆ หายไปเมื่อเด็กเรียนรูการพูดคําศัพทตางๆ

มากขึ้น หรือบางครั้ง เด็กเองอยากพูดอยากอธิบายบางสิ่งบางอยางแตไมทราบวาจะใชคําศัพทอะไร  
เด็กจะใชพยางคที่ไมมีความหมายปนกับพยางคที่มีความหมาย (jargon) การพูดลักษณะเชนนี้ควรจะ
หายไปเมื่อเด็กมีอายุ 2 ½  ป เพราะเด็กมีการขยายคําศัพทมากขึ้นแลว 
 6.  พัฒนาการแปรเสียง เสียง จังหวะและภาษา (Articulation, Voice, Rhythm, and Language  

Development) อายุ 5 – 7 ป เปนขั้นที่เด็กมีการเรียนรูการใชเสียงพูดใหถูกตองและมีการขยาย
คําศัพท โครงสราง และความซับซอนของประโยคมากขึ้น เด็กจะพัฒนาสิ่งเหลานี้ไดคอนขางสมบูรณ
ใกลเคียงผูใหญราวอายุ 7 –  8 ป    
 สรุปไดวา พัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กจะเริ่มจากการที่เด็กไดยินเสียง แลวเริ่ม

เลนเสียง ออแออยางไมมีความหมาย ตอจากนั้นก็เปลงเสียง ถาเสียงใดเปลงเสียงแลวไดรับการตอบสนอง
ในทางที่ดีเด็กจะเปลงเสียงนั้นอีก แลวเริ่มหัดพูด 1 คํา 2 คํา เปนวลี ประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ
ของภาษา  
 
 2.5 พัฒนาการทางความคิดกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด 
 พัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางสติปญญามีความเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมได  

ทั้งนี้ เนื่องจากพัฒนาการทางภาษาถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมพัฒนาการทาง
สติปญญา ภาษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาดานสติปญญา ความคิดตางๆ จะถายทอดผาน
ทางภาษา (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 116) ทุกๆ ข้ันตอนของกระบวนการใชภาษา มนุษยจะตองใช
กระบวนการคิด ควบคูกันเสมอโดยอัตโนมัติเร่ิมตนตั้งแตการเลือกใชคําที่เหมาะสมกับมโนภาพที่

เกิดขึ้นในสมองอยางตอเนื่อง มาเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนเรียบเรียงถอยคําที่เลือกสรรแลวนั้น จนกระทั่ง
การถายทอดเปนเสียงหรือระบบสัญลักษณเพื่อใหผูรับสารเกิดมโนภาพตรงกับผูสงสารเพราะฉะนั้น
การสื่อความคิดระหวางบุคคล จึงเกิดขึ้นโดยอาศัยภาษาเปนเครื่องมือสําคัญเพราะภาษาเปนเครื่องมอื
ที่ใชแทนความคิด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย. 2538: 2) 
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 เพียเจท (Piaget. n.d.) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาหรือการคิดออกเปน 4 ข้ันตอนดวยกัน 
ซึ่งแตละระยะก็จะมีกระบวนการทางสติปญญา หรือ โครงสราง (Structure) เกิดขึ้น โครงสรางเหลานี้
จะแตกตางไปในแตละระยะ  ระยะของพัฒนาการแตละขั้น  มีดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Period) อายุต้ังแตแรกเกิด
จนถึง 2 ขวบ ในขั้นนี้เด็กจะรูจักการใชประสาทสัมผัสทางปาก หู ตา ตอสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว พฤติกรรม
ทางสติปญญาของเด็กจะแสดงออกในรูปของการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเรา หรือพฤติกรรมสะทอน 
(Reflex) ในวัยทารก ซึ่งพฤติกรรมนี้จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยความตั้งใจและความตองการของ
เด็กเองในการติดตอกับโลกภายนอก ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะพัฒนาเปนแบบแผนของการคิดตอไป  
ในระยะนี้เด็กจะสรางแบบฉบับของการคิดที่เรียกวา การคงที่ของวัตถุ (Object Permance) ข้ึน กลาวคือ    
เด็กจะสามารถจําไดวาวัตถุและเหตุการณบางอยางเปนอยางเดียวกัน ไมวาจะเกิดในรูปแบบใด และ
ส่ิงนั้นจะยังคงอยูแมวาคนจะมองไมเห็น 
 ระยะที่ 2 ข้ันความคิดกอนปฏิบัติการ (Pre – Operational  Period) อยูในชวงอายุ 2 - 6 ขวบ 
เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูดและเขาใจเครื่องหมายตางๆ หรือเขาใจสภาพแวดลอมบาน สัญลักษณ
ตางๆ เด็กจะเริ่มพัฒนาความสามารถในการรูจักสิ่งที่เปนตัวแทน (Representative) และเด็กจะสามารถ
สรางโครงสรางทางสมองแบบงายๆ โดยไมไดเห็นวัตถุหรือเหตุการณนั้นสัมพันธ อยูดวย ซึ่งจัดเปน  
การคิดแบบพื้นฐานที่ยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ เด็กในวัยนี้จะยังมีความเห็นแกตัว (Egocentrism) 
อยูมากจึงมักจะย้ําความสนใจลงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยไมนําพากับสวนอื่นเลย (Centration หรือ 
Centering) นอกจากนี้เด็กในวัยนี้จะไมสามารถคิดยอนกลับได (Lrreversibility) ลักษณะของเด็กใน
วัยนี้ที่สําคัญอีกลักษณะหนึ่งคือ ความสามารถในการเลียนแบบคนอื่นในชวงสั้นๆ (Referred  Initiation) 
ความสามารถในการเลนสมมติ (Make Believe) และความสามารถในการหยั่งรู (Insight an Intuition) 
และความสามารถในการใชภาษาได ในขั้นของพัฒนาการระยะนี้ยังสามารถแบงยอยออกเปนขั้นกอน
เกิดความคิดรวบยอด (Pre – Conceptual) อายุระหวาง 2 – 4 ขวบ ซึ่งเปนขั้นที่เด็กจะเรียนรูจาก
สัญลักษณเปนสําคัญ และหยั่งรูหรือข้ันวัตถุ 
 ระยะที่ 3 ข้ันปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) อายุระหวาง 7 – 
11 ป ในชวงอายุดังกลาวเด็กจะสามารถใชเหตุผลกับส่ิงที่เห็น และมองความสัมพันธของสิ่งตางๆ ไดดี
ข้ึน ทั้งนี้เพราะเด็กจะพัฒนาโครงสรางการคิดที่สําคัญประการหนึ่งของพัฒนาการในขั้นนี้ คือ การแบงกลุม 
(Grouping) เด็กในวัยนี้จะสามารถจัดของออกเปนกลุมโดยอาศัยลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งจะชวยให
เด็กเห็นโลกภายนอกวาประกอบดวยวัตถุและเหตุการณตางๆ วามีระบบและความมั่นคง ลักษณะ
ความเห็นแกตัว (Egocentrism) ในระยะที่ 2 จะถูกทดแทนดวยความรูสึกและความเขาใจในสิ่งที่เปน
จริงและสิ่งที่เที่ยงตรงของโลกภายนอก การพุงความสนใจไปยังของอยางใดอยางหนึ่ง (Centering)  
ถูกทดแทนดวยการขยายความสามารถที่คิดยอนกลับได  
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 ระยะที่  4 ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ 11 – 15 ป  

เปนชวงที่เด็กจะเขาใจ ใชเหตุผลและการทดลองไดอยางมีระบบ  และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมได เพื่อ

การคาดคะเนพยากรณไดดีข้ึน และสามารถใชการคิดเชิงวิทยาศาสตรโดยสามารถตั้งสมมติฐานและ

แกปญหา การคิดเชิงตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพัฒนาอยางสมบูรณ เปนขั้นที่เกิดโครงสราง

ทางสติปญญาอยางสมบูรณเด็กในวัยนี้จะมีความคิดอานเทาผูใหญแตอาจจะแตกตางที่คุณภาพ  

เนื่องจากประสบการณแตกตางและดวยเหตุผลหลายประการ (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542 ข: 65 – 66)  

 นภเนตร  ธรรมบวร (2544: 129 - 131) กลาววา พัฒนาการทางภาษาสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการ

ฝกหัดทั่วไป เมื่อกลาวถึงพัฒนาการทางภาษา เรามักนึกถึงแตเฉพาะทักษะทั้ง 4 ดาน อันไดแก การฟง  

การพูด การอาน และการเขียนเทานั้น แตปจจุบันนักการศึกษาจํานวนมาก (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 

126; อางอิงจาก Fisher. 1992; Smith. 1992) กลาววา ทักษะสําคัญประการหนึ่งของภาษาที่มักถูก

มองขามไปคือ การพูดในใจ (Inner speech) ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญมากในการพัฒนากระบวนการคิด 

                                

                                           การพูดในใจ  (Inner  speech  

                                              

 

 

         การพูด                                                                                                  การฟง  

                                

                                   ความฉลาดทางดานภาษา 

                                         

   

 

                          

 

                การเขียน                                                                   การอาน 

                    

ภาพประกอบ  1  ลักษณะสาํคัญของภาษา (ดัดแปลงจาก Fisher. 1992) 
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 การพูดในใจ คือ การพูดกับตนเอง ซึ่งเกิดในบางโอกาสเมื่อมนุษยประสบกับปญหาการพูด

ในใจหรือการพูดกับตัวเองมีลักษณะไมแตกตางจากการสนทนา พูดคุยที่เรามีกับบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะ

การพูดทั้งสองแบบลวนเปนผลมาจากการคิด หรือการสะทอนความคิดของผูพูด การพูดในใจเปน

ความสามารถเฉพาะของแตละบุคคลที่พัฒนาขึ้นอยางชาๆ และมีบทบาทสําคัญในการควบคุม

พฤติกรรมของมนุษย ส่ิงที่บุคคลพูด หรือบอกกับตนเองจะมีผลตอทัศนคติ การกระทําและการมองโลก

ของบุคคลนั้นๆ 

 ฟชเชอร (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 129; อางอิงจาก Fisher. 1992) ไดเสนอวิธีการในการ

สงเสริมการคิดของเด็กโดยผานการพูด ดังนี้ 

 1.  การหยุด (Pausing) เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดมีเวลาคิดในระหวางการตอบคําถาม หรือ

การอภิปราย  การรอคอยคําตอบของเด็กถือเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับเด็ก เพราะเปนการแสดง

ใหเห็นวา  ครูมีความมั่นใจในตัวเด็กวาสามารถตอบคําถามได 

 2.  การอธิบาย (Clarifying) เมื่อครูไมเขาใจในคําตอบของเด็กหรือส่ิงที่เด็กพยายามพูดครู

ควรเปดโอกาสใหเด็กไดอธิบายความคิดเห็น หรือคําตอบของตนเพิ่มเติม เพราะการอธิบายสิ่งที่เด็ก

พยายามพูดจะชวยใหเด็กเขาใจความคิดของตนเองไดดีข้ึน 

 3.  การทาทาย (Challenging) การถามคําถามเพื่อชวยใหเด็กไดคิดเกี่ยวกับส่ิงที่ตนเองพูด

อีกครั้ง ขณะเดียวกันครูอาจสงเสริมใหเด็กทาทายความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยการถามคําถาม  

 บอริง, ลองเฟลด และเวลด (ณรงค มั่นเศรษฐวิทย. 2540: 29; อางอิงจาก Boring, Longfeld; 

& Weld. 1970) ไดกลาวถึงองคประกอบที่จะชวยใหมีความคิดที่ดี มีดังนี้ 

 1. แรงจูงใจที่จะนําไปสูการคิด ไมวาจะเปนการคิดระดับเขาใจ ระดับวิเคราะห ระดับสังเคราะห  

ตองอาศัยแรงจูงใจ เปนสิ่งที่เราใหเด็กสนใจโดยมิไดมีใครบังคับ   

 2.  ความสนใจอันคงที่ที่มีตอการคิด มีลักษณะที่ตอเนื่องจากขอ 1 หลังจากที่ใหแรงจูงใจแก

เด็กแลวเด็กจะเกิดความสนใจ และมีความสนใจที่ยาวนาน ตลอดจนเปนความสนใจที่คงที่จะมีสวนให

การคิดนั้นตอเนื่องไมหยุดชะงัก 

 3.  การตื่นตัวในการคิด หากเด็กมีความสนใจคงที่ก็จะเปนการนําไปสูการตื่นตัวในการคิด  

รวมทั้งมีความกระตือรือรนที่จะคิด เปนทางหนึ่งที่จะนําไปสูการคิดที่ดี รวมทั้งมีความกระตือรือรนที่จะ

คิด เปนทางหนึ่งที่จะนําไปสูการคิดที่ดี 

 4.  ความฉลาดในการคิดหาทางแกปญหา ในลักษณะนี้ผูคิดตองมีสติปญญาดีจึงจะรูทาง

และแกปญหาตามที่ตนตองการ กระบวนการในการรับรูโดยอาศัย ตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ เพื่อสราง

มโนภาพของมนุษยนั้นมีลักษณะสําคัญสองประการ คือ การเลือกรับเฉพาะบางสิ่งแลวขจัดสิ่งที่ไม

ตองการออกไป และการจัดประเภทและจัดลําดับของสิ่งที่รับรู 
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 บลูม (Bloom. n.d.) ไดกลาวถึง ระดับการคิดของคนจะเริ่มจากพื้นฐานไปจนถึงขั้นวิจารณญาณ  

สรุปไวเปน 6 ข้ัน  ดังนี้  

 1.  ความจํา เปนระดับความคิดในขั้นแรกสุด คือ ความจํา หมายความวา บุคคลสามารถจํา

เร่ืองราวเหตุการณหรืออาจเปนถอยคํา ประโยคที่เกี่ยวของกับภาษาหรือส่ิงที่ไดพบเห็นตางๆ ระดับการ

คิดในข้ันนี้ถือเปนระดับที่งายที่สุด 

 2.  ความเขาใจ ระดับความคิดในขั้นนี้สูงกวาขั้นความจําทั้งนี้ความคิดในขั้นแรกของคน

จะตองอาศัยความเขาใจ ซึ่งหมายความวา เขาใจลําดับเหตุการณวาอะไรมากอนมาหลัง สามารถสรุป

ประเด็นสําคัญของเรื่องราวไดระดับความคิดในขั้นความเขาใจหากไดรับการพัฒนาหรือแนะนําจากผูรู

ก็จะชวยวางรากฐานในการพัฒนาความคิดในข้ันตอไป 

 3.  การประยุกตเพื่อนําไปใช หมายความวา บุคคลนอกจากจะเขาใจเรื่องราวเหตุการณ  

หรือวิธีการตางๆ แลวยังเปนการคิดที่จะนําเหตุการณหรือวิธีการนั้นไปใชประโยชนใหเกิดขึ้นกับตนเอง

และผูอ่ืนมากที่สุด 

 4. การวิเคราะห ระดับความคิดในข้ันนี้บุคคลจะตองมีพื้นฐานความคิดทั้งสามขั้นเรียงลําดบั 

คือ ข้ันจํา เขาใจ และการนําไปใชแลวก็จะสามารถวิเคราะหที่ไดฟงและไดอาน การคิดเพื่อวิเคราะหนั้น

เปนการแยกแยะลักษณะพิเศษของเรื่อง 

 5.  การสังเคราะห ระดับความคิดในการสังเคราะหเปนขั้นที่สูงกวาการวิเคราะห ในขั้นนี้  

บุคคลจะตองรูจักพิจารณาตามเหตุการณที่ไดพบเห็น ไมวาจะเปนการฟง พูด อานและเขียน วามี

ลักษณะคลายคลึงหรือแตกตาง จากเหตุการณที่ไดพบมากอนจะตองรูจักหาแนวคิดที่เหมาะสมมาก

ที่สุด พิจารณาแนวคิดที่ไกลออกไป ซึ่งตนไดมีประสบการณมาแลว หาขอเปรียบเทียบวาคลายหรือ

แตกตางกันดวยเหตุใด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใชถอยคําสุภาษิต คติ เปนขอสรุป จากเนื้อเร่ืองที่ได

ฟงหรืออาน 

 6. การประเมินคา ระดับความคิดในข้ันนี้เปนความคิดขั้นสูงสุด ซึ่งผูคิดจะตองอาศัยพื้นฐาน

ระดับความคิดทั้ง 5 ที่กลาวมาแลว การคิดประเมินคาเปนความคิดเกี่ยวกับการหาเหตุและผลจากการฟง 

พูด อานและเขียน พิจารณาวาอะไรเปนขอจริง อะไรเปนขอเท็จ คุณคาที่ไดจากเรื่องการทาํนายเหตกุารณ

ที่จะเกิดขึ้นตอไป ส่ิงเหลานี้ผูเขียนถายทอดความคิด การประเมินคาออกไปเปนตัวอักษร การใชภาษา

แสดงความซาบซึ้งเกี่ยวกับการบรรยายเหตุการณ และถาหากผูอานมีปฏิกิริยาโตตอบแสดงวามี  

ความเขาใจรวมกันและมีอารมณรวมกัน  

  สรุปไดวา ภาษาและพัฒนาการทางปญญามีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากภาษาเปนรากฐาน

ที่สําคัญในการพัฒนาดานสติปญญา ความคิดจะถายทอดผานทางภาษาดังที่ เพียเจท (Piaget)  

กลาววา เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาพูดและเขาใจเครื่องหมายตางๆ เด็กอยูในขั้นความคิดกอนปฏิบัติการ 
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(Pre – Operational Period) ซึ่งอยูในชวง 2 – 6 ขวบ และภาษายังเกี่ยวของกับการคิดของเด็กอีกดวย

คือ  ภาษานอกจากจะประกอบดวยทักษะการฟง การพูดการอานและการเขียนแลว ทักษะที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งคือ การพูดในใจ (Inner speech) ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญมากในการพัฒนากระบวนการ

คิดที่ ฟชเชอร (Fisher. 1992) ไดแนะวิธีการในการสงเสริมการคิดของเด็กโดยผานการพูด โดยการหยดุ 

(Pausing) เพื่อเปดโอกาสใหเด็กคิดหรืออภิปราย เปดโอกาสใหเด็กไดอธิบายความคิดเห็น การอธิบาย  

(Clarifying)  การทาทาย (Challenging)  
 
 2.6  กระบวนการพูดและการใชภาษา 
 สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 66 – 70) กระบวนการในการพูดของเด็กปฐมวัยประกอบดวย

กระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ  

 1. การออกเสียง 

 2. การสรางคํา 

 3. กาสรางประโยค 

 ทั้งสามขั้นตอนนี้มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันจะขาดขั้นตอนใดไปไมไดจะมีผลตอข้ันอื่นๆ

ดวย 

 1. การออกเสียงทําไดโดยการเลียนแบบ เด็กเลียนแบบเสียงคําและสําเนียงจากบุคคลที่เด็ก

ติดตอเกี่ยวของดวย เด็กจะเปลี่ยนภาษาพูดไปตามสิ่งแวดลอมใหมนั้น เพราะกลไกการออกเสียงและ

นิสัยการพูดยังไมลงรูปแบบแนนอน ดวยเหตุนี้พอแมและนักการศึกษาบางคนจึงเห็นวา วัยเด็กเล็กเปน

ชวงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาตางประเทศ เด็กจะพูดไดเหมือนเจาของภาษา แตถารอไปเรียนเมื่อ

เด็กอยูชั้นมัธยม  เด็กจะพูดภาษาดวยสําเนียงแมของตน  

 2. การสรางคํา คือ การเชื่อมโยงกับความหมาย คําหลายๆ คํามีเสียงเหมือนกันแตความหมาย

ตางกัน เชน สาด สารท ศาสน การสรางคําจึงยากกวาการออกเสียง ทั้งการเชื่อมโยงเสียงกับความหมายมี

โอกาสผิดไดงาย เมื่อเด็กไปโรงเรียนเด็กจะทราบศัพทใหมและความหมายใหมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะครู

สอนไดโดยตรง และจากประสบการณของเด็กนอกจากนี้เด็กอายุเทากันรูคําศัพทไมเทากัน เนื่องจาก

ความแตกตางระหวางบุคคล ดานสติปญญา อิทธิพลของสิ่งแวดลอม โอกาสการเรียนรู  และแรงจูงใจ 

 3. การสรางประโยค ระยะแรกเด็กอายุ 12 – 18 เดือน พูดประโยคที่มีคําเพียงคําเดียว ใช

ทาทางประกอบ เชน “ขอ” และชี้ไปที่ตุกตา หมายความวา ขอตุกตาใหหนู อายุ 2 ป เด็กใชประโยค

ส้ันๆ อายุ 4 ป เด็กจะเริ่มพูดประโยคตางๆ ไดดีข้ึน เด็กจะชอบใชประโยคคําถามมาก พอเด็กพูดได  

เด็กจะพูดไมหยุดเหมือนกับตอนที่เด็กเดินไดเด็กจะเดินไมหยุดเชนเดียวกัน  
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 ศรียา  นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม  (2541: 42 – 47) กลาววาองคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอพัฒนาการทางภาษามีดังนี้  

 1. สุขภาพ การเจ็บปวยเรื้อรังหรือรุนแรง ในชวง 2 ปแรกของเด็ก มักทําใหการเริ่มพูดและ

การรูจักประโยคชาไปราวๆ 1 - 2 เดือน เพราะการปวยทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะสมาคมกับเด็กอื่น  

นอกจากนี้การปวย ทําใหเด็กไมอยากพูดจากับใคร สวนเด็กหูหนวกหรือหูตึงจึงเรียนพูดไดชา ทั้งนี้

เพราะเด็กไมมีโอกาสไดยินคนอื่นหรือแมแตคําพูดของตนเอง ทําใหขาดตัวอยางในการเลียนแบบ ซึ่ง

เปนสวนสําคัญยิ่งในการเรียนรูและพัฒนาภาษา 

 2. สติปญญา ความสําคัญระหวางสติปญญาและภาษาเกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจนและเพิ่ม

มากขึ้นจนอายุ 2 ขวบ หลังจากนั้นความสัมพันธจะเปนไปอยางแนนแฟน เด็กที่มีสติปญญาต่ําเทาใด

ภาษาพูดก็ยิ่งดอยเทานั้นสวนเด็กที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาด พบวามีปญญาดีเยี่ยมทั้งในดานศพัทและ

การใชประโยค 

 3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

สูงไดมีของเลนไดพบเห็นหนังสือ ไดอานหรือฟงนิทานเลาเรื่อง ไดมีโอกาสติดตอเกี่ยวของกับผูใหญ  

ทําใหมีโอกาสจะพัฒนาภาษาไดดีกวาเด็กที่ถูกปลอยอยูตามลําพังกับเพื่อน 

 4. อายุและเพศ นับเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการทางดาน

การใชภาษาของเด็ก หากสังเกตจะพบวาเด็กผูหญิงจะแสดงการใชภาษาพูดไดเหนือกวาเด็กผูชาย 

 5. ความสัมพันธในครอบครัว จากการศึกษาพบวาเด็กในสถานสงเคราะหเลี้ยงดูเด็กกําพรา

มักมีพัฒนาการลาชากวาเด็กทั่วๆ ไป เพราะเด็กเหลานั้นขาดความสัมพันธสวนตัวกับแมหรือพี่เลี้ยงเด็ก  

ลูกคนเดียวมักมีทักษะภาษาสูงกวาเด็กที่มีพี่นองในทุกดาน เพราะเด็กที่เปนลูกคนเดียวอยูในความสนใจ

แมมากกวาและไมตองแขงขันกับพี่นอง 

 6. การพูดหลายภาษา ทําใหเด็กเกิดความสับสนในการพูด ไมสามารถพูดไดโดยเสรี ตองคดิ

อยูตลอดเวลาวาจะพูดอยางไร จะถูกในโอกาสใด เด็กจะรูสึกวามีปญหาในการปรับตัว กลัวถูกหัวเราะ

เยาะหรือเปนที่รําคาญของคนอื่น ไมกลาพูดกับคนอื่นจนกลายเปนคนเก็บตัว อันเปนปญหาทางดาน

บุคลิกภาพเด็กเหลานี้จะรูสึกดีข้ึนหากไดอยูในภาวะที่มี่คนอื่นซึ่งมีปญหาคลายคลึงกับตัวเอง 

 7. ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กเปนอยาง

มาก  กลาวคือเด็กอยูในสิ่งแวดลอมใด การใชภาษาของเด็กจะเปนไปตามสิ่งแวดลอมนั้นยิ่งอยูใน

ส่ิงแวดลอมที่ดีเทาใด เด็กก็ยิ่งมีโอกาสไดเรียนรูคําศัพทแปลกๆ ใหมๆ มากขึ้นเทานั้น 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 141 – 142) กลาววาเด็กทุกคนมีพัฒนาการทางภาษาแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการทั้งทางดานความสมบูรณทางรางกาย ประสบการณและปฏิสัมพันธที่

เด็กไดรับ ซึ่งองคประกอบตางๆ ที่สัมพันธกับพัฒนาการทางภาษาที่สําคัญจําแนกเปนดังนี้ 
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 1. ความพรอมทางรางกาย การออกเสียงและเปลงเสียงของเด็กตองอาศัยความพรอมของ

อวัยวะในการเปลงเสียงที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก ฟน เหงือก เพดานปาก ล้ินไก และสายเสียง เมื่อ

พรอมเด็กจะเปลงเสียงออกมาได แตถาหากพิการเด็กจะไมสามารถพูดได เมื่อเด็กมีความพรอมทางกายเด็ก

เร่ิมเลนเสียงเมื่ออายุขวบแรก เสียงที่ออกไดคร้ังแรกมาจากเสียงของความคุนเคย เชน คําเรียกวา แม 

และตอไปเด็กจะเลียนแบบการออกเสียงแอ เรียนรูคําศัพทตางๆ คําแรกๆ ที่เด็กคิดไดและรูความหมาย

จะเปนคําที่ใชมากเพราะเด็กไดยินบอย เชน แม ในระยะแรกเด็กอาจฟงจนคุนกอนแลวจึงออกเสียงภาษา

คุนดวยการลองผิดลองถูก ถาไดรับการสนองตอบวาถูก เกิดเปนการเรียนรู หากการพูดนั้นไดรับการ

เสริมแรงดวยเด็กจะใชการพูดการฟงนั้นอยางตอเนื่องดวยความพอใจและเพลิดเพลิน ซึ่งการพัฒนา

ภาษาจะดีข้ึน การมีปฏิสัมพันธการถามตอบชวยใหเด็กเรียนรูระเบียบภาษา 

 2. ความพรอมทางสติปญญา เด็กบางคนสามารถเรียนภาษาไดเร็ว มีความสามารถในการ

รับรู จําแนกภาพตัวหนังสือและเสียง ประกอบการคิดอยางมีเหตุผล เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับ

ความสามารถในการรูภาษา โดยเด็กเรียนรูการใชภาษาของตนเองทั้งทางดานความหมาย ประโยค  

และเสียงจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การเขาใจความหมาย ภาษาที่ใชพูดและคําศัพทของเด็กจะ

ยากงายขึ้นอยูกับชุมชนและสิ่งแวดลอมทางภาษาที่เด็กไดรับ ที่สําคัญเด็กจะใชศัพทและสําเนียงภาษา

เหมือนกับส่ิงที่เด็กคุนเคย ตัวอยางเชน เด็กใชสํานวนและสําเนียงภาษาเหมือนกับคนเลี้ยงของตนที่

เปนคนชนบท เด็กจะออกเสียงเปนชนบทดวย 

 3. ความพรอมทางสิ่งแวดลอม การพัฒนาภาษาของเด็กตองเกิดจากการกระตุนของสิง่แวดลอม

และประสบการณ โอกาสทางภาษามีผลตอเด็กมาก เด็กตองการเรียนรูความหมายของภาษาจากผูใหญ

และตองการฝกปฏิบัติ ปจจัยรวมที่มีผลตอการเรียนรูภาษาของเด็กประกอบดวย ปจจัยรวมที่มีผลตอ

การเรียนรูภาษาของเด็กประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

  3.1 ตําแหนงเด็กในครอบครัว เด็กคนกลางพูดแตกตางจากคนอื่น ลูกแฝดใชภาษาชา

กวาปกติ 

  3.2 เพศ  เด็กหญิงจะพูดเร็วกวาเด็กชาย 

  3.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ เด็กที่อยูในชุมชนแออัดจะขาดโอกาสการเรียนรูภาษาที่ถูกตอง  

และใชภาษาไมไดถูกวิธี 

  3.4 การใชภาษาของผูเลี้ยงเด็ก 

  3.5 การมีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูใหญ ตัวอยางเชน เด็กอายุ 3 ขวบ และยังพูดไมได  

หรือพัฒนาการพูดไมดีอาจเนื่องจากมีปญหาความสามารถในการฟง หรือความสามารถทางสติปญญา  

ยังพบวาเด็กที่มีปญหาพัฒนาการของการพูดเนื่องมาจากความสัมพันธของเด็กกับแมไมดี เปนเหตุให

อารมณไมดี หรือขาดการกระตุนที่เพียงพอ เด็กกําพราจะมีปญหาการเรียนรูเร่ืองการพูดมากกวาเด็กทั่วไป
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 4. แรงจูงใจใหใชภาษา แรงจูงใจ (Motivation) เปนแรงขับใหคนเกิดการกระทําและตอบสนอง 

ในแงทฤษฎีส่ิงจูงใจ (Incentive theory) เชื่อวาสิ่งจูงใจทางบวกจะเปนตัวสรางแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

มากทําใหคนตอบสนองและกระทําในสิ่งนั้นๆ เชนเดียวกับการพัฒนาภาษาของเด็กพบวา ภาษา

สามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีการยอมรับและใหกําลังใจ วิธีการสงเสริมพัฒนาการ

ทางภาษาผูใหญตองรูจักรับฟงเด็ก ใหโอกาสเด็กในการพูด คุย สนทนา มีการตอบโตและปฏิสัมพันธ

จะชวยใหเด็กไดพัฒนาภาษาไดเปนอยางดี 

 สรุปไดวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษามีปจจัยหลักสามประการ คือ  

ทางดานรางกาย ดานสติปญญา และสภาพแวดลอม หากปจจัยทั้งสามประการเอื้อจะสงผลตอพัฒนาการ

ทางภาษาใหเปนไปในทางที่ดี 
 
 2.7  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถดานการพูด 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สมาพร สามเตี้ย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษา โดยใชกลุมตัวอยาง เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 –  6  ป 

จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยทางการเลนเกมทางภาษามี

พัฒนาการทางการพูดโดยเฉลี่ยรวม กอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และพัฒนาการทางการพูด ในแตละดานทั้งทางดานการเขาใจ

ความหมาย ดานการสรางประโยค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผล

การสังเกตพัฒนาการทางการพูด ในระหวาง การจัดกิจกรรมเลนเกมทางภาษามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการเขาใจความหมายและการสรางประโยค  

 สมศรี ปาณะโตษะ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครอง โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 

5 - 6 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการปะดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา โดยรวมและรายดานอยูในระดับดีมากและหลัง

การจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสามีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .01 ซึ่งแสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

มีความสามารถดานการพูดสูงขึ้นอยางชัดเจน 

 ณภัทรสร จรจรัญ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย

ที่ใชคําคลองจองประกอบภาพ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 3 – 4 ป จํานวน 

15 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานการฟงโดยรวมมีผลตงเฉลี่ยเทากับ 7.86 คะแนน และ

รายดาน ปรากฏวา ดานการจําแนกเสียงมีผลเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.13  คะแนน ดานการฟงเรื่องราวมี
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ผลเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.93 คะแนน  และดานปฏิบัติคําสั่งมีผลเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2 .80 คะแนน ซึ่งทุก

ดานมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 สวนความสามารถ

ดานการพูดโดยรวมมีผลตางเฉลี่ยเทากับ 6.93 คะแนน  และรายดานปรากฏวา ดานการพูดคําศัพทมี

ผลเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2. 06 คะแนน ดานการพูดแตงประโยคปากเปลา มีผลเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.33 คะแนน 

และดานการสื่อสารมีผลเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.53 คะแนน ซึ่งรายดานทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ P < .01 แสดงวา การใชคําคลองจองประกอบภาพสามารถสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี

ความสามารถดานการฟงโดยรวมและรายดานทุกดาน รวมทั้งความสามารถดานการพูดโดยรวมและ

รายดานทุกดานสูงขึ้นจากกอนการทดลองอยางชัดเจน 

 นงลักษณ  งามขํา (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง 

อายุระหวาง 4 – 5 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

โดยใชปริศนาคําทาย เด็กปฐมวัยมีระดับคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05 ทั้งโดยรวมและรายดาน 

 
 งานวิจัยในตางประเทศ   
 ไพน (Pine. 1997: 807 – 809) ไดศึกษารูปแบบที่แตกตางในขั้นตอนการใชคําเดี่ยวที่มีผลตอ

ความสัมพันธระหวางการใชคําพูดของแมและการผสมคําของเด็ก Stylistic Variation at the “Single – 

Word“ Stage : Relation between Maternal Speech Characteristic and Children Vocabulary  

Composition and Usage พบวา ความสัมพันธของการใชคําของเด็กแตกตางกันไปตามการใชคําพูด

ของแม  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนแมและเด็ก 26 คูเด็กผูหญิง 14 คนและเด็กผูชาย 12 คน  

เร่ิมจากคํา 10 คํา 50 คําและ 100 คําตามลําดับ  วิธีการพูดของแมมีอิทธิพลตอพัฒนาการใชคําพดูของ

ลูกโดยตรง คือ แมที่พยายามอธิบายความหมายคําศัพทโดยอิงสภาพแวดลอมจะสามารถถายทอดคําพูดใหมๆ 

ใหลูกไดมากกวาแมที่พูดโดยวิธีการออกคําสั่งวา เชนนั้น เชนนี้และแมที่พูดเกงๆ จะทําใหเด็กเรียนรูคํา

ตางๆ เชน คําอุทาน คําสั้นๆ ไดเปอรเซ็นตที่สูงกวาแมที่ไมคอยพูด โดยมีเช็คลิสต (Checklist) ใหแม

เช็คคําตางๆ ที่เด็กเรียนรูเพิ่มมากขึ้นและมีการอัดเสียงพูดของเด็กเพื่อดูพัฒนาการทางภาษาพูดของ

เด็กอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเลาเรื่อง      
 3.1  ความหมายของการเลาเรื่อง 
 การเลาเรื่อง หมายถึง ทักษะที่ครูนําเอาเรื่องราว เชน นิทาน เร่ืองราวในประวัติศาสตร เหตุการณ 

เร่ืองจริง เร่ืองแตง หรืออ่ืนๆ ที่เปนเรื่องราวมาเลาใหนักเรียนฟง เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ซึ่งในการเลาเรื่องนั้นจะตองสอดคลองและมีลําดับเร่ืองราวที่บอกใหรูวา ใคร ทําอะไร   

และที่ไหน  

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2542: 35) ไดใหความหมายของการเลาเรื่องวา การเลาเรื่อง หมายถึง 

เร่ืองราวที่เลาตอกันมาเปนเวลานาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินและใหความรู  

ในระหวางการเลาใหเด็กฟงอาจมีการสนทนาโตตอบ อภิปราย ซักถาม แสดงขอคิดเห็น และแสดง

ทาทางประกอบเรื่องราวก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจุดประสงคของการเลา 

 ฟลลิปส (Phillips. 1993: 32) ไดใหความหมายของการเลาเรื่องวา หมายถึง เร่ืองราวหรือ

เหตุการณที่ถูกนํามาเลา แลวสามารถดึงดูดใจคนทุกชาติทุกภาษา ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญตางชื่น

ชอบและหลงใหล 

 มาลกินา (Malkina. 1995: 38) กลาววา การเลาเรื่องเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลกับผูเร่ิม

เรียนภาษา เพราะสามารถแสดงถึงอารมณตางๆ การรับรูและความตองการไดดี โดยเฉพาะอยางยิง่กบั

เด็กเล็ก 

 เอียซ (Aiex. 2006: Online) ไดกลาวเกี่ยวกับการเลาเรื่องวา เปนศาสตรที่สรางความรื่นรมย

แกผูเรียนได ซึ่งเรื่องที่เลาสามารถแสดงวัฒนธรรมของแตละชาติได 

 สมศักดิ์ ปริบุรณะ (2550: Online) ไดกลาวไววา การเลาเรื่องเปนการเลาเรื่องราวที่สรางขึ้นมา

เพื่อใหความรูสึก หรือผอนคลาย โดยการถายทอดดวยเทคนิควิธีการตางๆ โดยมีจุดประสงคเฉพาะเจาะจง

สําหรับเด็ก เชน การเลานิทานทั่วไป นิทานพื้นบาน นิทานสมัยใหม ที่นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไข  

เสริมแตงเพื่อใหเหมาะสมกับเด็ก 

 เกศราภรณ ภักดีวงศ (2552: Online) การเลาเรื่อง จะประสบความสําเร็จมากนอย ข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผูเลา ผูฟง และบรรยากาศขณะเลา 

 1. ผูเลา เปนผูประสบเหตุการณในเรื่องที่เลาดวนตนเอง ภูมิใจในความสําเร็จที่ตนกําลังเลา 

และมีจิตใจพรอมจะถายทอดใหแกผูฟง ในฐานะกัลยาณมิตร ในการเลา ผูเลาควรเตรียมการทบทวน

เร่ืองราวที่จะเลามาเปนอยางดี เพื่อถายทอดใหผูฟงรับทราบ ไดอยางที่ตนตองการ ภายในเวลา 3-5 นาที 

เร่ืองที่จะนํามาเลาใหเลือกเพียงประเด็นเดียว และเลาสั้นๆ ไมจําเปนตองกลาวถึงรายละเอียดที่ไม

เกี่ยวของ เลาตามความเปนจริงตามเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมตองตีความ หรือสรุปความเขาใจความคิดเห็น

ของผูเลา ถือวาเรื่องเลาเปนขอมูลดิบ สําหรับใหสมาชิกกลุมผลัดกันตีความ และสรุปเพื่อดึงความรูที่

ไดจากการเลานั้น 
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 2. ผูฟง เปนผูฟงอยางตั้งใจ ซึ่งจะเปนพลังกระตุนใหผูเลาสามารถเลาออกมาจากใจ ไดลึก

ยิ่งขึ้น คําถามที่แสดงความสนใจ และความชื่นชม (Appreciative inquiry) จะชวยกระตุนอารมณ

สรางสรรค และทําใหการเลาเรื่องครบถวนมากขึ้น ในกรณีที่เลาขามขั้นตอน ผูฟงที่ทําหนาที่เปนผูอํานวย

ความสะดวกในกลุม (Group facilitator) อาจชวยถามวา “ทําไมถึงทําเชนนั้น” “คิดอยางไรจึงทําเชนนั้น” 

จะชวยใหความรูสึกนึกคิด ในขณะเกิดเหตุการณถูกเลาออกมาไดครบถวน 

 3. บรรยากาศ บรรยากาศที่เทาเทียม เปนอิสระ ผอนคลาย สําคัญยิ่ง เพราะจะชวยใหการ

เลาเรื่อง การซักถามแบบสรางสรรค การเสนอขอคิดเห็น และการตีความเรื่องเลา เพื่อดึงความรูออก

จากเรื่องเลา ดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ ออกมาจากใจ ไมผานการกลั่นกรองดวยความเกรงใจ ความ

เกรงอาวุโส เกรงวาจะผิดหลักทฤษฎี ฯลฯ ซึ่งลวนเปนอุปสรรคปดกั้นความคิดสรางสรรค อันเปนบอ

เกิดของนวัตกรรม 

 สรุปไดวา การเลาเรื่อง (Story telling) เปนเครื่องมือดึงความรูจากการปฏิบัติ ซึ่งเปนความรู

ระดับฝงลึก (Implicit Knowledge) และระดับซอนเรน (Tacit Knowledge) จากผูปฏิบัติงาน ใหแสดง

ออกมาเปนคําพูด และเรียบเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่ไดพบจากประสบการณ ของตนเอง หรือ

จากผูอ่ืน ซึ่งอาจจะเปนนิทาน  หรือเร่ืองสมมุติที่แตงเองมาเลาใหแกผูอ่ืนรับรู 
 
 จุดมุงหมายของการเลาเรื่อง 
 สังคม ภูมิพันธุ  (2553: Online) กลาวไววา การเลาเรื่องสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของ

นักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการฟงและการพูด เมื่อนักเรียนไดฟงเรื่องที่ครูเลา นักเรียนจะเกิด

ความจดจํา ความตอเนื่องของเรื่องราว ตลอดจนการเรียนรูคําศัพทใหม และเสริมประสบการณของ

นักเรียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งการเลาเรื่องมีจุดมุงหมายดังนี้ 

 1. เพื่อตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็ก 

 2. เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผูเลาและผูฟง 

 3. เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กใหรูจักควบคุมอารมณของตนเอง 

 4. เพื่อสงเสริมมนุษยสัมพันธ  คุณธรรมและเจตคติที่ดีสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา

ของเด็ก 

 5. เพื่อใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการสนทนา 

 6. เพื่อชวยกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่อยากจะอานหนังสือ  

 จากจุดมุงหมายดังที่กลาว จึงไดมีการนําการเลาเรื่อง มาเปนสื่อการเรียนการสอนภาษา ดวยเหตุผล

ดังตอไปนี้ 
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 1. การเลาเรื่องชวยสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลินและชวยพัฒนาทัศนคติในเชิงบวกใน

การเรียน 

 2. การเลาเรื่องชวยสรางจินตนาการ  เด็กสามารถจินตนาการตัวเองเปนตัวละครในเรื่อง ซึ่ง

ประสบการณแหงจินตนาการชวยพัฒนาพลังแหงความคิดสรางสรรค 

 3. การเลาเรื่องเปนเครื่องมือสามารถเชื่อมโยงจินตนาการกับโลกแหงความเปนจริงของเด็ก 

ซึ่งสามารถสรางจิตสํานึกของตัวเองใหเชื่อมโยงกับการดํารงชีวิตในแตละวันระหวางบานกับโรงเรียน 

 4. การเลาเรื่องในหองเรียนเปนการแบงปนประสบการณทางสังคม เชน ความสุขจากเสียง

หัวเราะ ความเศรา ความตื่นเตนและการคาดคะเน สรางความมั่นใจและกระตุนการพัฒนาทางสังคม

และอารมณใหเกิดขึ้น 

 5. การฟงเรื่องที่นํามาเลาซ้ําไปมา จะทําใหเกิดการเรียนรูทางภาษา เนื่องจากการเลาเรื่อง 

จะมีคําศัพทและโครงสรางประโยคซ้ําไปซ้ํามา เพื่อชวยใหเด็กจํารายละเอียดได ดังนั้น คําหรือประโยค 

ชวยใหเด็กคาดคะเน เร่ืองที่จะเกิดขึ้นตอไป 

 6. การเลาเรื่องเปนการทบทวนคําศัพท โครงสรางภาษาโดยเปดใหเด็กไดจดจํา และ

เทียบเคียง โดยใชความคิด แลวคอยนําไปสูคําพูดของตัวเด็กเอง 
 
 3.2  หลักการเลาเรื่อง 
 เอกรินทร ส่ีมหาศาล (2550: Online) กลาวไววา การเลาเรื่อง เปนการถายทอดเรื่องราวให

ผูอ่ืนทราบ ผูเลาตองสามารถถายทอดเรื่องใหผูอ่ืนรับทราบไดดี เกิดการเขาใจที่ถูกตอง ควรคํานึงถึง

หลักการตางๆ ดังนี้ 

 1. เลือกเรื่องที่จะนํามาเลา จับจุดสําคัญของเรื่องที่จะเลา 

 2. ควรลําดับเนื้อเร่ืองตั้งแตตนจนจบอยางยอๆ  

 3. ทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองกอนที่จะเลา 

 4. เตรียมอุปกรณไวใชใหเหมาะสมกับเร่ืองราวนั้นๆ 

 5. ถาเปนเรื่องราวที่แตงขึ้นเอง ควรใชภาษางายๆ เนื้อเร่ืองไมสับสน และใหความรู ขอคิด 

หรือคติสอดแทรกในเรื่องที่แตงขึ้นดวย 

 6. ผูเลาเรื่องจะตองมีใจชอบที่จะเลาเรื่อง 

 7. ผูเลาเรื่องตองเปนนักฟงที่ดี เปนนักการอาน นักคนควาที่ดี เพื่อที่จะไดมีเร่ืองราวใหมและ

แปลกที่จะนํามาเลา และการเปนนักฟงจะไดเรียนรูลีลาการเลาเรื่องของผูอ่ืนดวย 

 8. หัดเลาเรื่องในกลุมเพื่อนกอน แลวจึงหัดเลาเรื่องในกลุมใหญ รูจักดัดแปลงเรื่องราวตางๆ 

ที่จะเลาใหเขากับสถานการณที่เลา 
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 9. ใชถอยคํางายๆ เหมาะกับผูฟง ใชประโยคสั้นๆ เพื่อใหเขาใจงาย 

 10. การเตรียมเนื้อเร่ืองที่จะพูด ในกรณีที่มีการเตรียมตัวกอนการพูด ผูพูดจะตองศึกษาหา

ความรูวางหัวขอการเลาเรื่องวาจะพูดหัวขอใดกอน-หลัง เพื่อมิใหเรื่องสับสน และเตรียมเนื้อหาใน

ความทรงจําใหมากที่สุด 
 
 3.3  เทคนิคในการเลาเรื่อง 
 การเลาเรื่องใหสนุกและเปนที่ชื่นชอบของผูฟง มีความจําเปนที่ผูเลาจะตองมีเทคนิคในการ

เลาเรื่อง ซึ่งเกิดจากการฝกฝนอบรมจนเปนทักษะ หรือเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวที่มาแตด้ังเดิม 

ทั้งนี้หากครูในฐานะเปนผูเลา มีความตองการเปนผูเลาที่ดี เกง มีความสามารถในการจูงใจนักเรียนที่

เปนผูฟง ควรจะศึกษา คนควาหาความรู ทดลองปฏิบัติ และเลาเรื่องใหเด็กฟงอยูเสมอเปนประจํา จึง

ไดมีนักการศึกษาหลายทานที่ไดใหทรรศนะถึงหลักการในการเลาเรื่องใหประสบผลสําเร็จไวดังนี้ 

 พรทิพย วินโกมินทร (2542: 5) ไดกลาวถึง การเลาเรื่องสรุปไดวาการเลาเรื่องใหดีนั้นเปน

เร่ืองยากพอสมควร  ครูผูเลาจําเปนตองมีเทคนิคในการเลาเรื่องอยางมาก เพื่อที่จะทําใหเด็กสนใจได 

ตลอดเวลาครูผูเลาตองมีศิลปะในการเลาเรื่องอยางยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังจะใหความรัก ความอดทน  

ความใกลชิดสนิทสนมกับเด็กอีกดวย บุคลิกภาพและทาทางของครูก็เปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่ง

และกอนที่จะเลาทุกครั้ง ครูจะตองมีการเตรียมการเลาอยูเสมอ อยาคิดวาไมสําคัญ เพราะถาครูได

เตรียมไวลวงหนา จะทําใหการเลาเรื่องประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่วางไวเสมอ โดยตอง

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1. จัดเด็กใหนั่งเรียบรอยและนั่งตามสบาย ซึ่งอาจจะเปนกลุม หรือวงกลม บนเกาอี้ สวนครู

ควรนั่งบนเกาอี้เตี้ยเพื่อใหเด็กมองเห็นไดอยางทั่วถึง และไดยินเสียงครูชัดเจน 

 2. ครูตองใชน้ําเสียงดังพอที่จะไดยินทั่วถึงกันดวย เสียงธรรมชาติของตนเอง ออกเสียงให

ชัดเจน  มีจังหวะการพูดใหเหมาะสม ไมเร็วหรือชาจนเกินไป ใชน้ําเสียงเหมาะกับตัวละคร ซึ่งอาจใช

เสียงตามธรรมชาติมาประกอบการเลาดวยก็ได 

 3. ขณะเลา อาจทําทาทางประกอบดวย  แตตองเปนทาทางที่นาดูและไมมากเกินไปรวมทั้ง

เปนทาทางที่ไมไดแกลงทําจนผิดธรรมชาติ 

 4. ครูตองไมออกนอกเรื่องหรือเลาเรื่องอื่นแทรก เพราะจะทําใหเด็กเขาใจไขวเขว และอยา

สอดแทรกเรื่องของศีลธรรมมากเกินไป จะทําใหเด็กเบื่อ 

 5. พยายามถายทอดเรื่องที่เลาใหเปนภาพที่มีชีวิตจิตใจ โดยบรรยายบุคลิกลักษณะของ       

ตัวละครใหชัดเจน บรรยายสถานที่เกิดขึ้นใหมีลักษณะใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดและทําใหเกิด

ความรูสึกวาตนเองไดเขาไปนั่งในเนื้อเร่ืองอยู ณ ที่นั้นดวย  
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 6. เลือกถอยคําหรือสํานวนใหเหมาะสมกับระดับของเด็กควรเลือกคํางายๆ เพื่อใหเด็กฟง

แลวนึกออกมาเปนภาพ 

 7. ขณะเลาเรื่องทําใจใหสบายๆ พยายามเปนกันเองกับเด็กใหมากที่สุด มองเด็กอยางทั่วถึง

ทุกคน อยาใหสายตาจับจองกับเด็กคนหนึ่งคนใดนานเกินควร ควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กหากเด็กๆ

ไมสนใจฟง ครูควรใชไหวพริบแกไขวิธีการเลาใหต่ืนเตนเราใจ 

 8. ควรคํานึงถึงระยะเวลาในการเลาใหเหมาะสมกับความสนใจของเด็กคือประมาณ 15 - 

25 นาที 

 9. ควรกําหนดเวลาเผื่อสําหรับคําถาม หรือขอวิจารณของเด็ก ถาในระหวางการเลาเด็ก

ขัดจังหวะหรือซักถาม ครูควรบอกใหรอจนเลาเรื่องจบกอน 

 อารีญา  เชี่ยวจอหอ (พิกุล. 2550: 1; อางอิงจาก อารีญา เชี่ยวจอหอ. 2551) ยังใหแนวคิดใน

การเลาเรื่องไวดังนี้ 

 1. กอนเริ่มเลาเรื่อง ครูสามารถใชวิธีการจูงใจเด็กดวยเพลง ปริศนาคําทาย ใชรูปภาพ เพื่อ

เปนการสรางความสนใจแกเด็ก 

 2. ขณะเลาเด็กควรมีอิสระดานรางกาย ความรูสึก เชน จัดเด็กใหนั่งเรียบรอยและนั่งตาม

สบาย ซึ่งอาจจะเปนกลุมหรือวงกลม บนเกาอี้ หรือบนพื้นก็ได สวนครูนั่งบนเกาอี้เพื่อใหมองเห็นเด็ก

ทุกคนและไดยินเสียงครูชัดเจน 

 3. ในขณะเลาเรื่อง ครูควรมีอารมณรวมกับเร่ืองที่เลา โดยแสดงออกทางสีหนา และอารมณ 

เพื่อใหผูฟงสนใจและเกิดภาพพจนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 4. ใชภาพหรือทาทางประกอบขณะเลา เชน รูปภาพในกระดาษ หรือการวาดภาพประกอบ

การเลา เพื่อใหเด็กมีอารมณรวมในการเลาเรื่อง การแสดงทาทางทําใหเกิดชีวิตชีวา 

 5. ครูควรใหความสนใจเด็กในขณะเลาเรื่องอยางทั่วถึงทุกคน เพื่อสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

วาใหความสนใจหรือไม 

 6. ครูใชภาษาในการเลาเรื่องที่เหมาะสมกับเด็ก 

 7. ลําดับเร่ืองราวใหเขาใจงายไมซับซอนเกินไป 

 8. ในตอนทายควรสรุปเร่ืองพรอมทั้งแสดงขอคิด คติเตือนใจ  

 เมื่อครูเลาแลวควรจัดกิจกรรมหลังการเลาเพื่อทดสอบนักเรียนวามีความรูความเขาใจมาก

นอยเพียงใด ซึ่งแอลลิส และบรูสเตอร (Ellis; & Brewster. 1991: 41-42) ไดเสนอกิจกรรมหลังการเลา

เร่ืองไวดังนี้ 
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 1. นําประโยคที่ใชในการเลาเรื่องมาวางสลับที่กัน แลวใหนักเรียนเรียงลําดับใหถูกตอง 
 2. จัดนักเรียนเปนกลุม โดยแตละกลุมจะไดภาพในสวนของเรื่องที่แตกตางกัน ใหนักเรียน
บรรยายภาพของตนใหเพื่อนฟง แลวเรียงลําดับภาพใหถูกตอง 
 3. ใหเร่ืองที่ไดตัดบางสวนออกไป แลวใหนักเรียนเติมสวนที่หายไป 
 4. ใหนักเรียนแสดงละครถึงเรื่องที่เลา หรือใชหุนแทน 
 5. ใหนักเรียนแสดงทาทางประกอบขณะครูเลา 
 6. ใหนักเรียนวาดภาพการตูนจากเรื่องที่ฟง 
 ธัญญา  ใจดี (2551: Online) ไดกลาวถึงเทคนิคการเลาเรื่องไวดังนี้ 
 1. การสรางอารมณขัน (homour)  หรือการใชมุขตลกชวยวิธีนี้เปนเทคนิคที่ฮิตมากทั่วโลก 
          2.  การสรางภาพที่เหนือจริง (fantasy) หรือใชส่ิงที่ไมเปนจริงไมมีตัวตนใหตัวตนข้ึนมา 
เพื่อใหชิ้นงานโฆษณาดูแตกตางเกิดเปนภาพใหมที่จะหยุดสายตาคนดูได 
 3. การนําความจริงของชีวิต (slice of life) บางเสี้ยวของชีวิตมาเปนการนําเสนอเรื่อง ตองการ
ความรูสึกรวมจากผูบริโภคมากๆ 
             4. เปนการเลาเรื่องโดย ผานบุคคลที่เชื่อวาจะเปนที่ถูกอกถูกใจ (presenter) ถือนาเชื่อถือ
มากที่สุด แลวจะคลอยตามเห็นดวยหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
 5. Testimoneal คลายๆ กับการใช presenter แตตางกันตรงที่เปนการใชบุคคลใดก็ไดที่ได
พิสูจนแลวเห็นจริง  วิธีนี้จึงเปนลักษณะของคํายืนยัน 
 6. เทคนิคการเลาเรื่องโดยการสาธิตใหเห็น (denmonstration) หรือทดลองใหดู 
 7. วิธีการเลาเรื่องโดยใชการลอเลียน (spoof) อาจเปนการลอเลียนหนังบางเรื่องหรือการนํา
ลักษณะเดนของบุคคลที่เปนที่รูจักกันดีมาเลียนแบบเพื่อใหเกิดการจดจํา 
           8.  การเลาเรื่องโดยลักษณะการเปรียบเทียบใหเห็น (comparison) ซึ่งสวนใหญ การเปรยีบเทยีบ
ก็เพื่อเหตุผล 2 ประการ ดวยกันคือ  
                 8.1 เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง  
                 8.2 เปรียบเทียบ ใหเห็นความคลาย 
           9. การเลาเรื่องโดยวิธีอุปมาอุปมัย (simile) หรือเปนลักษณะเปรียบเปรย สวนใหญจะเปน
การเอาประสิทธิภาพไปเปรียบเทียบกับส่ิงตางๆ 
 สรุปไดวา การเลาเรื่องเปนวิธีการหนึ่งที่ครูนํามาใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กโดยครูเปนผู
เลาเรื่องโดยใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว และใหเด็กเลาสลับกันไปประกอบภาพการตูนเคลื่อนไหว 
โดยทุกขั้นตอนอาศัยกระบวนการเลาเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อสงเสริมใหกับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินในระดับปฐมวัย ไดพัฒนาการพูดถายทอดความคิดออกมาเปนประโยคที่ตอเนื่องและ
เรียบเรียงเปนเรื่องราวสั้นๆ ไดถูกตอง ดังนั้นการเลาเรื่องประกอบสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวจะกระตุน
ใหเด็กเกิดจินตนาการไดดียิ่งขึ้น 
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 3.4  การจัดกิจกรรมการเลาเรื่อง 
        สําหรับเด็กๆ พัฒนาการทางภาษาขึ้นอยูกับเด็กพบวา เมื่อใชภาษาออกไปแลว ไดรับการ

ตอบสนองจากสิ่งนั้นๆ ตามความตองการ นอกจากนี้ ภาษาที่ตนใชยังมีประโยชนมาก ในการคนหา

ความจริงและแกปญหา เพราะเด็กสามารถนําประสบการณอดีตมาใชในปจจุบันได  

 อุบล เวียงสมุทร (2540: 32) ไดกลาวไววา ภาษาที่เด็กในระดับปฐมวัยใชกันมากที่สุดในการ

ส่ือสาร เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความคิด ความรูสึกและความตองการของตนเอง คือการพูดแบงเปน 2 ลักษณะ

ใหญๆ คือการพูดที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง (Ego Center Speech) และการพูดที่ยึดสังคมเปนหลัก   

(Social Speech) ในระยะแรกๆ เด็กจะพูดกับตนเองโดยไมสนใจวาใครจะฟง เมื่อเด็กเขาสังคม กลุมเพื่อน 

สถานการณตางๆ เด็กจะชอบเรื่องจินตนาการมากกวาเรื่องจริง กิจกรรมการเลาเรื่องเปนประสบการณ

ทางภาษาที่ควรจัด โดยสงเสริมใหเด็กพูด เลาประสบการณตนเอง โดยฝกอยางสม่ําเสมอ เร่ืองที่พูด

ควรเปนเรื่องที่เด็กสนใจ เชน เร่ืองในครอบครัว โรงเรียน อาหาร สัตวเลี้ยง ของเลน ซึ่งการจัดกิจกรรม

การเลาเรื่องมีความสําคัญเพราะ 

 1. ชวยในการสงเสริมและกระตุนพัฒนาการทางภาษา   การคิดและจินตนาการของเด็ก 

 2. ฝกทักษะการฟงของเด็ก  รูจักเก็บความจากเรื่องที่คนอื่นเลา 

 3.  ทําใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 ลักษณะเรื่องเลาที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ในการเลือกเรื่องที่จะเลาใหนักเรียนฟง ครูจะตอง

เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีนักการศึกษาไดเสนอแนะไวดังนี้ 

 สุภัสสร วัชรคุปต (2543: 37) ไดใหแนวทางในการเลือกเรื่องเลาที่ใหเหมาะสมกับนักเรียนที่

คลายคลึงกันดังนี้ 

 1. เปนเรื่องสั้น  งายแตมีใจความสมบูรณ โดยปกติจะมีความยาวประมาณ 15 – 20 นาที มี

การดําเนินเรื่องไดอยางรวดเร็ว เนนเหตุการณเดียวใหนักเรียนพอคาดคะเนชื่อไดบาง อาจสอดแทรก

เกร็ดที่ชวนใหนักเรียนสงสัยวาอะไรเกิดขึ้นตอไป 

 2. เปนเรื่องที่นักเรียนใหความสนใจ อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเด็กๆ ครอบครัว สัตว หรือ

เร่ืองที่เด็กจินตนาการตามได 

 3.  เปนเรื่องที่ไมมีการสนทนามากๆ เพราะนักเรียนสวนมากไมสามารถฟงเรื่องราวที่เปน

ความเรียงไดดีพอและภาษาที่ใชตองสละสลวย ควรใชภาษางายๆ ประโยคสั้นๆ มีการกลาวซ้ําคําสัมผัส

ซึ่งจะชวยใหนักเรียนจดจําเรื่องไดงายและรวดเร็ว 

 4. เปนเรื่องที่มีตัวละครนอย ซึ่งประกอบดวยตัวละครเอก  และตัวประกอบ และชื่อของตัว

ละครเปนชื่องายๆ เพื่อใหนักเรียนจดจําเรื่องไดงาย 
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 5. เปนเนื้อหาที่จบงายๆ และนาพึงพอใจ เมื่อนักเรียนฟงจบนักเรียนมีความสุขหรือถามี

ความทุกขก็ตองมีคติสอนใจ ซึ่งเนื้อเร่ืองควรสอดแทรกคติธรรมสอนใจและสงเสริมใหนักเรียนมี

ลักษณะนิสัยที่ดี 

 สรุปไดวา การเลาเรื่อง มีความสําคัญมากในการถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการ  

อีกทั้งยังชวยใหเด็กสามารถคิดเกี่ยวกับเร่ืองราวและสถานการณตางๆ การจัดกิจกรรมทางภาษาที่เปด

โอกาสใหเด็กไดเลาเรื่องความคิดของตนเอง  จึงนาจะเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา ดาน

การฟงและการพูดควรเลือกเรื่องใหเหมาะสมกับนักเรียน เนื้อเร่ืองของนิทานจะตองเปนเรื่องงายๆ แตมี

ความสมบูรณ โดยเปนเรื่องที่อยูใกลตัวนักเรียน ตัวละครมีไมมากนัก แตมีลักษณะเดนที่นักเรียน

สามารถเห็นและจดจําไดงาย   
 
 3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลาเรื่อง 
 งานวิจัยในประเทศ  
 เคอทอย (จุไรรันต ธนูทอง. 2548; อางอิงจาก Kertoy. 1994: 58 – 67) ไดศึกษากลวิธีปฏิสัมพันธ

กับการแสดงความคิดเห็นอยางธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียนชวงการอานในหนังสือ จุดมุงหมายของ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของกลวิธีปฏิสัมพันธบางอยางของพอแมและครู ที่มีตอความซับซอน

และการแสดงความคิดเห็นของเด็กที่ไดฟงเรื่องที่อาน กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 3 ป 10 เดือน ถึง 6 ป 

5 เดือน จํานวน 24 คน โดยใหฟงนิทาน 5 เร่ืองในชวงเวลา 3 สัปดาห สุมกลุมตัวอยางเขากลุมทดลอง 

2 กลุม พอแมและครูเลาเรื่องแลวตั้งคําถาม  สวนกลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมพอ แม ใชการอานปกติ  

ผลการศึกษาพบวา เด็กในกลุมที่1 มีการกลาวคําพูดออกมาโดยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะซับซอนและ

แสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆของเรื่องที่อานสูงกวาทุกกลุม ในขณะที่กลุมที่ 2 เด็กแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงสรางและภาพของเรื่องมากกวากลุมอ่ืนๆ จากผลการศึกษานี้ยังแนะนําพอแมและครูเลา

นิทานใหเด็กฟง โดยใช  2 วิธี คือการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม เพราะจะชวยสงเสริมการเรียนรู

ทางภาษา และประสบการณที่หลากหลายอันจะเปนการเพิ่มความสนใจในการที่จะติดตามการอาน

เร่ืองตอไป 
 สมคิด ชนแดง (2540: 53) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ การเลาเรื่องที่มี
ตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน อนุบาลปที่ 2 อายุ 5 – 6 ป  
จําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเลาเรื่องคํารูปธรรม กลุมที่ 2   
ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเลาเรื่องคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพและกลุมที่ 3 ไดรับการ
จัดประสบการณกิจกรรมการเลาเรื่องแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรม
การเลาเรื่องคํารูปธรรม กิจกรรมการเลาเรื่องคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพ  และกิจกรรมการเลาเรื่อง
แบบปกติมีความสามารถทางภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
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รายคู พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรม
การเลาเรื่องคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพแตกตางจากกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องคํา
รูปธรรม และกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องคํารูปธรรม  และกิจกรรมการเลาเรื่องปกติ  แตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เนื้อนอง สนับบุญ (2541: 131) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานที่เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือก เด็กเลาเรื่องตามรูป
จากหนังสือที่เด็กเลือกตอจากเพื่อน และเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอจากครู ผลการศึกษา
พบวา ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องตามรูปจาก
หนังสือที่เด็กเลือก เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอจากเพื่อน และเด็กเลาเรื่องตามรูป
จากหนังสือที่เด็กเลือกตอจากครู  มีปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เบญจะ คํามะสอน (2544: 51) ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและพูดของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณพูดเลาเรื่องตอเนื่องโดยใชภาพประกอบ และการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณการพูดเลาเรื่อง ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณทั้งสองแบบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงขึ้น 
 อุไรวรรณ โชติชุษณะ (2547: 58) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการ
เลาเรื่องที่มีตอพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญของเด็กวัยเตาะแตะ ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการ
กลามเนื้อมัดใหญของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลาเรื่อง หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองและแตกตางจากกลุมเด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 กิลเมอร (Gilmore. 1997: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธของความสามารถการเลานิทาน  
และความเขาใจในภาษาของเด็กเกรด 3 เนื่องจากความสามารถในดานนี้มีความจําเปนตอความเขาใจ
ความหมายของคํา เขาใจเนื้อหา และจะทําใหเด็กเขาใจเนื้อเร่ือง ซึ่งทําใหเด็กรูจักการใชภาษาประเมิน
ความเขาใจภาษา โดยดูจากความสามารถการเลาเรื่อง ผลการศึกษาพบวา ความเขาใจภาษาไมจาํเปนตอง
มีพัฒนาการทางดานการเลาเรื่องที่ดีก็ได 
 เซเดล (Seidel. 2002: บทคัดยอ) ศึกษาการใชการเลาเรื่องเพื่อพัฒนาความรูเดิมของนักเรียน
กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือนักเรียนอนุบาลจํานวน 8 คน โดยใชวิธีการสังเกต
พรอมจดบันทึกพฤติกรรมกอนและหลังการฟงของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษสูง นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสามารถนําเรื่องที่ฟงจากโรงเรียน
ไปเลาใหผูปกครองฟงได อีกดวย 
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4.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 
  4.1  ความสําคัญของสื่อการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้นสื่อการสอน 

มีความสําคัญเปนอยางมาก  หากบรรยากาศในการเรียนขาดสื่อ หรือไมใชส่ือในการเรียนการสอน         

ก็จะทําใหเด็กไมเกิดการเรียนรู หรือมีการเรียนรูนอยและเปนไปไดชา ดังนั้นการเรียนการสอนจึงมี

ความจําเปนที่จะตองมีการนําสื่อการสอนเขามาใช ดังที่มีนักวิชาการไดกลาวถึงการใชส่ือการสอนไว

ดังนี้ 

 อัมพร อังศรีพวง (2542: 4 –  5) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน ไวดังนี้ 

          1. ตอผูสอน  

  1.1  ชวยใหครูจัดเนื้อหาและประสบการณที่มีความหมายตอผูเรียน 

  1.2 ชวยใหครูสามารถสอนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 

  1.3 ชวยแบงเบาภาระของครูผูสอนทั้งดานแรงงานและเวลา 

  1.4 ชวยใหครูเรียนรูและเกิดแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

             1.5 ชวยใหครูควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนใหเกิดความสนใจและมีระเบียบวินัยใน    

การเรียน 

          2. ตอผูเรียน 

  2.1 ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหเกิดกับผูเรียน 

  2.2 ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงาย  ถูกตอง  และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  2.3 ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.4 ชวยสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ประทับใจและมีความสนุกสนาน 

  2.5 ชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหาในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

  2.6 ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

 ชัยยงค พรหมวงศ (2545: 12-13) ไดกลาวถึง ความสําคัญของสื่อการสอนที่มีตอการเรียน

การสอนสรุปไดดังนี้ 

 1. ส่ือการสอนทําใหการเรียนการสอนมีความหมาย  ไมใชเรียนดวยการทองจําแตเรียนดวย

ความเขาใจ  สามารถนําไปใชได 

 2. ทําใหเรียนรูไดรวดเร็ว ผูสอนไมตองเสียเวลาอธิบายมาก เพียงใชส่ือการสอนผูเรียนก็

สามารถเขาใจ  และเรียนรูไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 3. ทําใหจดจําความรูตางๆ ที่เรียนไดอยางแมนยํา 

 4. ทําใหบทเรียนไมนาเบื่อ 
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 5. ทําใหนักเรียนมีความสนใจ  และตั้งใจเรียน  เพราะสื่อการสอนทําใหการเรียนการสอน

สนุกสนาน  มีการเคลื่อนไหวซึ่งสอดคลองกับความตองการ  และความสนใจของนักเรียน 

 6. ส่ือการสอนชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนไดอยางกวางขวาง  ทําใหสามารถเรียนรูได

อยางลึกซึ้ง  และทําใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางภาษาได 

 สรุปไดวา  ส่ือการสอนมีความสําคัญและมีความจําเปนมากในการเรียนการสอนเพราะสื่อ

เปนสิ่งเรา ที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ เปนวิธีที่ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน ไมตอง

ทองจํา ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยความเขาใจ ฝกใหคิด มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ซึ่ง

ในการใชส่ือนั้นครูควรมีเกณฑพิจารณาในการเลือกสื่อใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นๆ 
 
 4.2  ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการใชสื่อเปนสิ่งเรา 
 การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา กับการตอบสนอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี       

การเรียนรูของ ธอรนไดค (Thorndike Law of Learning  ค.ศ. 1815 – 1949) เชื่อวา การเรียนรูเกิด

จาก การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบซึ่งไดสรุปไวเปนกฎแหงการเรียนรู  

3 ประการ ดังนี้ 

 1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอม หรือความมวีฒุภิาวะ

ของผูเรียน ทั้งทางดานรางกาย อวัยวะตางๆในการเรียนรูและจิตใจ รวมทั้งพื้นฐานประสบการณเดิม 

สภาพความพรอมของหู ตา ประสาท สมอง กลามเนื้อ ประสบการณเดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรูหรือ

ส่ิงใหมตลอดจนความสนใจ ความเขาใจตอส่ิงที่จะเรียน ถาผูเรียนเกิดมีความพรอมตามองคประกอบ

ดังกลาว ก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได 

 2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การเรียนรูของเด็กจะดีข้ึน ถาผลของการ

กระทํานั้นเปนไปในทางบวกหรือทางดี ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดความสนใจ เด็กมีทักษะ (ทําได) แสดงวาเดก็

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) คือ ความสนุกสนาน  ความพอใจ แตในทางกลับกัน ถาผลของการกระทํา

นั้นไมดี เปนกฎเกี่ยวกับการใหรางวัล ไมควรทําโทษหรือตําหนิ ครูอาจทําไดเหมือนกัน แตตองบอก

เหตุผลวาทําไม เพราะเหตุใดดวย มิฉะนั้นจะเกิดปญหายิ่งขึ้น กฎการฝกหัดแบงออกเปน 

  2. 1 กฏแหงการใช (Law of Use) หมายถึง การฝกฝน การตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง

อยูเสมอยอมทําใหเกิดพันธะที่แนนแฟนระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลว

ไดนําเอาสิ่งที่ไดไปใชอยูเสมอ ก็จะทําใหการเรียนรูเกิดความมั่นคงถาวรไมลืม 
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  2.2 กฏแหงการไมใช (Law of Disuse) หมายถึง การไมไดฝกฝน หรือไมไดใช ไมได

กระทําบอยๆ ยอมทําใหความมั่นคงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลังลง หรือลดความเขมลง  

หรือเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไมไดนําความรูไปใช  หรือไมเคยใช  ยอมทําใหการทํากิจกรรมนั้นไมดี

เทาที่ควรหรืออาจจะทําใหความรูนั้นลืมเลือนไปได 

 3. กฎแหงผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลไดรับผลพึงพอใจ ยอมมีความตองการที่

จะเรียนรูตอไปดังที่ พรรณี  ช. เจนจิต (2545: 167 – 168) ไดกลาวถึงทฤษฏีที่ทําใหเกิดการเรียนรูไววา  

ใชหลักความใกลชิด การใชส่ิงเรา และการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน จะสรางความพอใจ  

หลักการฝกหัด การใหนักเรียนไดทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อชวยสราง ความรู ความเขาใจ และใชกฎแหงผล  

คือ การใหนักเรียนทราบผลการทํางานของตน เชน การเฉลยคําตอบหรือทราบผลการทํางานอยางรวดเร็ว  

และจูงใจนักเรียน 

 การนําทฤษฎีของธอรนไดคไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ครู

หรือนักการศึกษาสามารถนําแนวคิดของธอรนไดคไปใชไดดังนี้ 

 1. การจัดสิ่งเราที่จะกระตุนใหเด็กเกิดการตอบสนอง โดยการสรางแรงจูงใจ การใหรางวัล

เพื่อใหเด็กเกิดความพอใจในการเรียนรู 

 2. จัดหาอุปกรณที่นาสนใจ เหมาะแกการเรียนรู เพื่อทําใหเด็กพอใจในการเรียน 

 3. ใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนปฏิบัติหรือทําแบบฝกหัดบอยๆ จนทําไดอยางคลองแคลวและมี

แรงจูงใจ มีความสนใจ เขาถึงเปาหมายและคุณคาของสิ่งที่ทํา ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้ตองการไดรับการ

ฝกฝนใหเกิดทักษะ 

 4. การฝกฝนไมควรกระทํานานๆ จนเด็กรูสึกจําเจเกิดความเบื่อหนาย เพราะเด็กในวัยนี้ มี

ชวงความสนใจต่ํา เมื่อรูสึกวาเด็กลดความสนใจในสิ่งที่ทําควรเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอื่น หรือจัด

กิจกรรมหลากหลายใหเด็กไดมีโอกาสฝกทักษะ 

 จากหลักการและทฤษฏีที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ส่ิงเราการตอบสนองและ

แรงจูงใจเปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลดังนั้น การใชส่ิงเรามาเปนสื่อใน

การกระตุนการพูดของเด็กไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา การนําภาพการตูนเคลื่อนไหวมาเปน

ส่ือใชในการสอนพูด โดยภาพเปนภาพการตูนที่มีการเคลื่อนไหวอิริยาบถตางๆ โดยอาศัยเทคนิคในการ

ทําใหตัวละครเคลื่อนไหว สามารถเราและยั่วยุใหนักเรียนเกิดความสนใจเกิดความคิด จินตนาการและ

สามารถถายทอดและเรียบเรียงความคิดเหลานั้นออกมาเปนคําพูดที่เปนประโยคที่สมบูรณ และ

สามารถถายทอดเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น 
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 4.3  สื่อการสอนของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีอุปสรรคในการติดตอส่ือสารกับบุคคลทั่วไป เนื่องจาก

การสูญเสียการไดยิน ทําใหการรับฟงผิดปกติ จึงมีปญหาเรื่องการเรียนรูภาษาโดยเฉพาะปญหาการใช

ภาษาคอนขางจํากัด และไมถูกตองตามหลักไวยากรณ เด็กจะรูคําศัพทในวงจํากัดไมสามารถที่จะนํา

คําศัพทนั้นไปขยายใหเกิดความหมายที่หลากหลายได (เกยูร วงศกอม. 2548: 31) ดังนั้นการสอนเด็ก

ที่มีความบกพรองทางการไดยินครูผูสอนจึงตองมีเทคนิคพิเศษเพื่อใหเกิดการเรียนรูและการรับรูทาง

ภาษาใหประสบความสําเร็จใหมากที่สุด ดังนั้นสื่อการสอนที่สงเสริมการรับรูทางสายตา ของเด็กอีก

ชนิดหนึ่งคือ ภาพ ซึ่งภาพเปนสื่อการเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพราะภาพ

สามารถกระตุนใหผูเรียนเขาใจเรื่องราวที่จะเรียนไดงายและสามารถพัฒนาสติปญญาและอารมณของ

ผูเรียนไดเปนอยางดี เพราะภาพจะชวยอธิบายในเรื่องตางๆ ใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการ

เรียนรูซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (กาญจนา เชื้อแสดง. 2542: 129 – 130) ที่กลาวไววา ภาพที่

ใชในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพูดเด็กในระดับปฐมวัยจะเปนภาพการตูน เพราะการตูนจะดึงดูด

และเราความสนใจทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลินและเขาใจสิ่งตางๆ ไดงาย สงผลใหเกิด

การเรียนรูที่ดีและยาวนานมากขึ้น โดยที่เด็กไมเกิดความเบื่อหนายในบทเรียน สําหรับการตูนที่เด็กใน

วัยนี้ใหความสนใจ จะเปนภาพที่เกี่ยวกับ คน สัตว และสิ่งแวดลอมที่เด็กคุนเคยและใกลตัวเด็ก 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการไมไดยินทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีความ

ลาชาในเรื่องของภาษาเมื่อเปรียบเทียบในชวงอายุที่เทากัน เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน   

จะมีปญหาการรับรูและการสื่อความหมาย เปนอยางมากทั้งในดานการเรียนรูประสบการณตรงใน

ชีวิตประจําวัน และการเรียนรูเนื้อหาวิชาในหลักสูตร ในขบวนการเรียนการสอนจึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองหากลวิธีชวยใหผูที่มีความบกพรองทางการไดยินเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ชดเชยสิ่งที่ขาดให

มากที่สุดและใชเวลาใหนอยที่สุด เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ใกลเคียงกับเด็กปกติใหมากที่สุด   

 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสิ่งที่ครูผูสอนตองการมากที่สุด คือ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามจุดมุงหมายที่วางไว ครูผูสอนจึงตองเสาะแสวงหาเทคนิคและกลวิธีตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูไดมากที่สุด ส่ิงหนึ่งที่จะชวยครูผูสอนไดก็คือ  ส่ือการสอนเพราะสื่อการสอนจะทําใหบทเรียน

ที่ยากซับซอนกลายเปนเรื่องงายแกความเขาใจ 

 กิดานันท มลิทอง (2540: 50) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาของสื่อการเรียนการสอนไวดังนี้ 

 1. เปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

เนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอด

ในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
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 2. ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนุกสนานและไมรูสึก

เบื่อหนายการเรียน 

 3. การใชส่ือจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิดประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียนนั้น 

 4.  ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดี

ในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 

 5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด

สรางสรรคจากการใชส่ือเหลานั้น 

 6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชส่ือใน

การศึกษารายบุคคล 

 เอ. เจ. โรมิสซูสคิ (A. J. Romiszowski. 1999) ไดเสนอแนวทางอยางงายในการพิจารณา

เลือกใชส่ือการสอนไววา ในการเลือกสื่อการสอนนั้นมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการเลือกสื่อที่

จําเปนตองนํามาพิจารณา ปจจัยเหลานั้น ไดแก  

 1. วิธีการสอน (Instructional Method) การเลือกวิธีการสอนเปนปจจัยแรกที่ควบคุมการ

เลือกสื่อ หรืออยางนอยที่สุดก็เปนสิ่งที่จํากัดทางเลือกของการใชส่ือการสอนในการนําเสนอ เชน ถา

เลือกใชวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุม (Group Discussion) เพื่อแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน

ระหวางผูเรียน ยอมเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวา การเลือกใชเทปเสียง หรือ ใชโทรทัศนยอมไมเหมาะสม ทั้งนี้

เนื่องจากสื่อดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่องของการใหผลยอนกลับ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนตน  

 2. งานการเรียนรู (Learning Task) ส่ิงที่มีอิทธิพลตอทางเลือกในการเลือกสื่อการสอนอีก

ประการหนึ่งคือ งานการเรียนรูสําหรับผูเรียน เพราะสิ่งนี้จะเปนสิ่งที่จํากัดหรือควบคุมการเลือกวิธีการ

สอน ตัวอยางเชน การฝกอบรมผูตรวจการ หรือทักษะการบริหารงาน ซึ่งมักจะนิยมใชวิธีการสอนแบบ

การอภิปรายกลุม เพื่อผูตรวจการแตละคนแบงปนประสบการณของตนกับผูเขารับการอบรมอื่นๆ การ

ใชกรณีศึกษาซึ่งนําเสนอดวยภาพยนตร ก็เปนตัวอยางทางเลือกหนึ่งที่ถูกกําหนดใหเลือกจากวิธีการสอน  

 3. ลักษณะของผูเรียน (Learner Characteristics) ลักษณะพิเศษเฉพาะของผูเรียนก็เปน

ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการเลือกสื่อการสอน ตัวอยางเชน การสอนผูเรียนที่เรียนรูไดชา โดย

การใชหนังสือหรือเอกสารเปนสื่อการสอน จะเปนสิ่งที่ยิ่งทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาในกระบวนการ

เรียนการสอน ผูเรียนกลุมนี้ควรเรียนรูจากสื่ออ่ืนๆ ที่ทําการรับรูและเรียนรูไดงายกวานั้น 

 4. ขอจํากัดในทางปฏิบัติ (Practical Constrain) ขอจํากัดในทางปฏิบัติในที่นี้หมายถึง ขอจาํกดั

ทั้งทางดานการจัดการ และทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทางเลือกในการเลือกใช

วิธีการสอนและสื่อการสอน เชน สถานที่ใชส่ือการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก ขนาดพื้นที่ งบประมาณ 

เปนตน  
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 5. ผูสอนหรือครู (Teacher) ส่ือการสอนแตละชนิดไมวาจะมีขอดีอยางไร แตอาจไมถูก

นําไปใชเพียงเพราะผูสอนไมมีทักษะในการใชส่ือนั้นๆ นอกจากประเด็นในเรื่องทักษะของผูสอนแลว 

ประเด็นในเรื่องทัศนคติของผูสอนก็เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกสื่อการสอนเชนกัน  

 เจิรดโรด อี. เคม และ ดอน ซี. สเมลล (Jerrold E. Kemp; & Don C. Smelle. 1989) เสนอวา 

นอกจากงานการเรียนรูหรือสถานการณการเรียนรูซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่กําหนดถึงสื่อที่จะเลือกใชแลว ส่ิง

สําคัญประการตอมาในการพิจารณาเลือกใชส่ือการสอนคือ คุณลักษณะของสื่อ ซึ่งผูสอนควรศึกษา

คุณลักษณะของสื่อแตละชนิดประกอบในการเลือกสื่อการสอนดวย  

 คุณลักษณะของสื่อ (Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่ง

ลักษณะตางๆ เชน การเคลื่อนไหว สี และเสียง เปนตน คําถามพื้นฐานในการเลือกสื่อคือ "คุณลักษณะ

ของสื่อแบบใดที่จําเปนสําหรับสถานการณการเรียนรูในแบบที่กําหนดให" คุณลักษณะของสื่อที่สําคัญ 

ไดแก  

 1. การแสดงแทนดวยภาพ (เชน ภาพถาย ภาพกราฟก)  

 2. ปจจัยทางดานขนาด (เชน การใช/ไมใชเครื่องฉายเพื่อขยายขนาด)  

 3. ปจจัยทางดานสี (เชน สีสันตางๆ ขาว-ดํา)  

 4. ปจจัยทางดานการเคลื่อนไหว (เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว)  

 5. ปจจัยทางดานภาษา (เชน ขอความ/ตัวอักษร เสียงพูด)  

 6. ความสัมพันธของภาพและเสียง (เชน ภาพที่มี/ไมมีเสียงประกอบ)  

 7. ปจจัยทางดานการจัดระเบียบขอมูล (กําหนดใหดูทีละภาพตามลําดับ หรือตามลําดับที่

ผูชมเลือก)  

 สรุป จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญตางๆ สามารถสรุปเปนหลักการอยางงายในการเลือกสื่อการเรียน

การสอนไดดังนี้ 

 1. เลือกสื่อการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู  

 ผูสอนควรศึกษาถึงวัตถุประสงคการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนดไว วัตถุประสงคในที่นี้หมายถึง

วัตถุประสงคเฉพาะในแตละสวนของเนื้อหายอย ไมใชวัตถุประสงคในภาพรวมของหลักสูตร เชน 

หลักสูตรกําหนดวัตถุประสงคไววา หลังการเรียนผูเรียนควรจําแนกรสเปรี้ยวและรสหวานได ดังนั้นงาน

การเรียนรูควรเปนประสบการณตรง ผูสอนควรพิจารณาวาสื่อการสอนที่เหมาะสมจะใชกับการให

ประสบการณตรงไดแกอะไรบาง ซึ่งจากตัวอยาง อาจเลือกใชผลไมที่มีรสเปร้ียว กับขนมหวานให

ผูเรียนไดชิมรสดวยตนเอง เปนตน  
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 2. เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน  

 เนื้อหาของบทเรียนอาจมีลักษณะแตกตางกันไป เชน เปนขอความ เปนแนวคิด เปนภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหว เปนเสียง เปนสี ซึ่งการเลือกสื่อการสอนควรเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา 

ตัวอยางเชน การสอนเรื่องสีตางๆ ส่ือก็ควรจะเปนสิ่งที่แสดงออกไดถึงลักษณะของสีตางๆ ตามที่สอน 

ดังนั้นควรเลือกสื่อการสอนที่ใหเนื้อหาสาระครอบคลุมตามเนื้อหาที่จะสอน มีการใหขอเท็จจริงที่

ถูกตอง และมีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

 3. เลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน  

 ลักษณะเฉพาะตัวตางๆ ของผูเรียนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรูส่ือการสอน ในการเลือกสื่อ

การสอนตองพิจารณาลักษณะตางๆ ของผูเรียน เชน อายุ เพศ ความถนัด ความสนใจ ระดบัสติปญญา 

วัฒนธรรม และประสบการณเดิม ตัวอยางเชน การสอนผูเรียนที่เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาควรใช

เปนภาพการตูนมีสีสันสดใส ในขณะที่การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจใชเปนภาพเหมือนจริงได 

ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับลักษณะผูเรียนนั้นควรศึกษาจากผลงานวิจัย  

 4. เลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับจํานวนของผูเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน  

 ในการสอนแตละครั้งจํานวนของผูเรียนและกิจกรรมที่ใชในการเรียนสอน ในหองก็เปนสิ่ง

สําคัญที่ตองนํามาพิจารณาควบคูกันในการใชส่ือการสอน เชน การสอนผูเรียนจํานวนมาก จําเปนตอง

ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งสื่อการสอนที่นํามาใชอาจเปนเครื่องฉายตางๆ และเครื่องเสียง เพื่อให

ผูเรียนมองเห็นและไดยินอยางทั่วถึง สวนการสอนผูเรียนเปนรายบุคคล อาจเลือกใชวิธีการสอนแบบ

คนควา ส่ือการสอนอาจเปนหนังสือบทเรียนแบบโปรแกรม หรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน  

 5. เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  

 สภาพแวดลอมในที่นี้อาจไดแก อาคาร สถานที่ ขนาดพื้นที่ แสง ไฟฟา เสียงรบกวน อุปกรณ

อํานวยความสะดวก หรือ บรรยากาศ ส่ิงเหลานี้ควรนํามาประกอบการพิจารณาเลือกใชส่ือการสอน 

ตัวอยางเชน การสอนผูเรียนจํานวนมากซึ่งควรจะใชเครื่องฉายและเครื่องเสียง แตสถานที่สอนเปนลาน

โลงมีหลังคา ไมมีผนังหอง มีแสงสวางจากภายนอกสองเขามาถึง ดังนั้นการใชเครื่องฉายที่ตองใช

ความมืดในการฉายก็ตองหลีกเลี่ยง มาเปนเครื่องฉายประเภทที่สามารถฉายโดยมีแสงสวางได เปนตน  

 6. เลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะนาสนใจและดึงดูดความสนใจ  

 ควรเลือกใชส่ือการสอนที่มีลักษณะนาสนใจและดึงดูดความสนใจผูเรียนได ซึ่งอาจจะเปน

เร่ืองของ เสียง สีสัน รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบและการผลิตดวยความประณีต ส่ิงเหลานี้จะ

ชวยทําใหส่ือการสอนมีความนาสนใจและดึงดูดความสนใจของผูเรียนได อาจกอใหเกิดบรรยากาศการ

เรียนรูที่สนุกสนาน นาสนใจ หรือสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน  
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 7. เลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใชงาน เก็บรักษา และบํารุงรักษา ไดสะดวก ในประเด็น

สุดทายของการพิจารณา ควรเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใชงานไดสะดวก ไมยุงยาก และหลังใชงาน

ควรเก็บรักษาไดงายๆ ตลอดจนไมตองใชวิธีการบํารุงรักษาที่สลับซับซอนหรือมีคาใชจายในการ

บํารุงรักษาสูง  
 
 4.4  ความหมายและประเภทของภาพการตูน 
 จินตนา  ใบกายูซี  (2534: 57) กลาววาการตูน หมายถึง ภาพวาดงายๆ ซึ่งไมเหมือนภาพ

ธรรมดาทั่วไป อาจมีรูปรางตามลักษณะธรรมชาติ ตามรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงอิสระ อยางไรกต็าม 

มักมีรูปรางเกินเลย หรือลดรายละเอียดของภาพที่ไมจําเปนออกเพื่อจุดมุงหมายในการบรรยาย หรือ

การแสดงออก หรือ มุงหวังใหเกิดความตลก ขบขัน ลอเลียน เสียดสี การเมืองและสังคม หรืออาจใชใน

การโฆษณาประชาสัมพันธ ประกอบการเลาเรื่องบันเทิงคดีและสารคดี 

 พรจันทร จันทวิมล และคนอื่นๆ (2540: 77-78) กลาวถึงภาพการตูนไดเปนที่ยอมรับในสังคม

ทั่วไป  จึงมีผูแบงฐานะของการตูนออกไวหลายระดับดังนี้  

 1. ในฐานะศิลปะลายเสน (Graphic Art) ลักษณะของภาพการตูนตองอาศัยทักษะฝมือที่

ฝกฝนมาเปนอยางดี ในการเขียนภาพออกมาเปนลายเสนที่สวยงาม มีน้ําหนักเสนออนแก หนักเบา

และใชสติปญญาจัดวางลําดับเร่ืองราวใหตอเนื่อง  

 2. ในฐานะงานวรรณกรรม (Literature) การตูนเปนสื่อประเภทหนึ่งในการเลาเร่ือง โดยมี

เทคนิควิธีการนําเสนอเรื่องที่มีข้ันตอน ความคิดสรางสรรคในเชิงศิลปะช้ันสูง เปรียบไดกับงาน

วรรณกรรมที่ใชข้ันตอนการนําเสนอเรื่องดวยตัวหนังสือ เพียงแตการตูนนําเสนอดวยภาพ 

 3. ในฐานะศิลปะการละคร (Drama) การตูนเปนพัฒนาการสืบตอจากศิลปะการละคร

เนื่องจากมีบทสนทนาโตตอบ มีการดําเนินเรื่องตัดตอและทาทางการแสดง เชนเดียวกับการแสดง

ละครเวที 

 4. การตูนและภาพยนตร (Cartoon and Picture) นิยายภาพและการตูนที่ไดรับความนิยม

สูงมักจะนําไปสรางเปนภาพยนตร และในขณะเดียวกันภาพยนตรการตูนหลายเรื่องถูกนํามาสรางเปน

หนังสือการตูน 

 5. ภาพยนตรกับนิยายภาพ (Picture and Illustrated Tale) ภาพยนตรกับนิยายภาพนับวา

มีความสัมพันธกันอยางมากที่สุด ดวยวานิยายภาพมีลักษณะการนําเสนอเหมือนภาพยนตร ไมวาจะ

เปนมุมกลอง หรือตําแหนงของตัวละคร 
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 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร (2543: 76) กลาววา การตูน คือภาพวาดลักษณะงายๆ บิดเบี้ยวโย

เยในลักษณะไมเหมือนภาพในโลกแหงความเปนจริง  ซึ่งมีรูปลักษณะที่เลียนแบบธรรมชาติ เรขาคณิต  

หรือรูปรางอิสระ ที่ลดทอนในการพูดหรือแสดงออกตางๆ ที่เปนรูปภาพประกอบตกแตง มุงใหเกิดความ

สวยงาม นาขัน ลอเลียน เสียดสี ในทางการเมือง สังคม และใชส่ือ โฆษณา ประชาสัมพันธประกอบการ 

เลาเรื่องในทางบันเทิงคดีและสารคดี 

 สันตธวัช  ศรีคําแท (2545: 56 – 57) กลาวไววา รากศัพทด้ังเดิมของคําวาการตูน มาจาก Catone 

ซึ่งเปนคําในภาษาอิตาเลียน หมายถึง แผนกระดาษขนาดใหญ 

 สรุปความหมายของการตูน คือภาพวาดที่เปนสัญลักษณ จําลองมาจากความคิด เปนภาพวาด

งายๆ เปนภาพที่ไมเหมือนภาพในโลกของความเปนจริง เปนภาพลอเลียนที่แสดงออกมาเพื่อใชใน  

การสื่อความหมาย หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ เพื่อใหเกิดอารมณขัน 

ลอเลียน เสียดสี ในทางการเมือง สังคมได   
  4.4.1  ประเภทของภาพการตูน 
  คินเดอร (Kinder. 1975: 339) ไดแบงประเภทของการตูนออกเปน 2 ประเภท คือ การตูน

ธรรมดา  (Cartoon)  และการตูนเรื่อง (Comics)   

  พรจันทร  จันทวิมล และคนอื่นๆ (2540: 80 -81) ไดแบงประเภทของภาพการตูนตาม

ประโยชนในการใชงานได  7 ประเภท คือ  

  1. ภาพลอสังคม (Gag Cartoon) มักเปนภาพในเชิงลอ (Caricature) โดยนักเขียนการตูน

ภาพลอโดยเฉพาะ  นิยมพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสาร 

  2. ภาพลอการเมือง (Political and Editional Cartoon) หมายถึง เปนการวาดหนาบุคคล

หรือนักการเมืองที่กําลังเปนขาว หรือ สรางชื่อเสียง บางครั้งใชตัวละครอื่นๆ แสดงแทนในเหตุการณที่

เกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมายกระตุนใหผูอานเห็นในเชิงตรงกันขาม หรือขบขัน เสียดสี 

  3. การตูนโฆษณา (Commercial Cartoon) หมายถึง การตูนประเภทนี้จะขายความนารัก 

หรือเปนตัวดังของการตูนในโทรทัศน เพื่อนํามาเปนตัวดึงดูดความสนใจ ของกลุมเปาหมาย สวนใหญ

จะอยูใน กลอง หอหรือซองใสขนม ในโปสเตอร เกี่ยวกับเด็ก จะมีสีสวยงาม สะดุดตา การตูนที่ใชใน

งานโฆษณาชวนเชื่อในสินคาของตน ลักษณะการตูนอาจเปน 2 มิติ หรือหุนการตูน 3 มิติ  

  4. การตูนประชาสัมพันธ (Public Relations Cartoon) เปนลักษณะการตูนในลักษณะ

เดียวกันกับการตูนโฆษณา แตตางกันที่วัตถุประสงควา การตูนประชาสัมพันธเปนตัวการตูนที่ประดับ

ตกแตง  เพื่อกระตุนในการบอกขาวแจงขาวใหผูอ่ืนไดทราบ โดยมิไดมุงหวังผลทางดานการคาเหมือน

การตูนโฆษณา  
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  5. การตูนลอเลียน (Caricature Cartoon) การตูนที่เขียนในเชิงลอเลียนบุคคลใหดูตลก  

ขบขัน  โดยวาดบุคลิกลักษณะเกินความจริง 

  6. ภาพยนตรการตูน (Animated Cartoon) หมายถึง การตูนเคลื่อนไหว ที่ใชวิธีวาด

จํานวนมากๆ ในการเคลื่อนที่แตละจุด เพราะตอง ใชหลักการเดียวการสรางภาพยนตรปกติ คือ 1 วินาที 

จะมี ภาพเคลื่อนไป 24 ภาพ ดังนั้นการตูนกาวเดิน 1กาวตองวาด ใหคอยๆ ขยับขาไป 24 ภาพ ปจจุบันมี

คอมพิวเตอรชวย copy ทําใหสะดวกขึ้นและการลงสีก็ใชโปรแกรม Photoshop ตกแตง มีโปรแกรมสราง

ภาพแอนิเมชั่นมาสนับสนุน และภาพยนตร การตูนยุคใหมจะทําในลักษณะภาพ 3 มิติคลายคนจริง 

  7. การตูนเรื่องยาว (Comics serial Cartoon) หมายถึง การตูนที่เขียนจาก นวนิยาย 

นิทาน หรือบทละคร อาจจะจบในเลมเดียวหรือ หลายเลมจบ ผูเขียนตองวาดหนาตาและบุคลิกของตัว

แสดง ใหเหมือนเดิมตลอดจนกวาจะจบเรื่อง ปจจุบันมีการตูนญี่ปุน แปลเปนภาษาไทย จํานวนมาก

และเปนที่นิยมของเยาวชน ไทย ผูอานควรพิจารณาเลือกซื้อดวยเพราะบางเรื่องมีเนื้อหา หรือบทบาทที่

ขัดตอวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  จรูญ ปรปกษประลัย (2548: 25 – 26) ไดแบงประเภทของภาพการตูนออกเปน 4 ประเภท คือ  

  1. การตูนภาพเดี่ยว (Cartoon) หมายถึงการตูนที่เขียนลงกระดาษหรือวัสดุอ่ืนใดอาจจะ

เปนภาพนารัก สวยงาม 

  2. ภาพลอเลียน (Caricature) เปนภาพลอเลียนบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงตางๆ มีลักษณะ

ที่ลอเลียนการเมืองเปนสวนใหญ 

  3. การตูนภาพตอเนื่อง (Comic) เปนการตูนที่เขียนเปนเรื่องเปนตอนๆ มีเร่ืองราวหรือ

ตัวหนังสือบรรยายและมีบทสนทนาของ ตัวการตูน 

  4. นิยายภาพ (Illustrated Tale) เปนลักษณะการเลาเรื่องดวยภาพมีลักษณะของกายวิภาค 

ที่สมจริง มีแสงเงา และมี รายละเอียด ที่ชัดเจนในการดําเนินเรื่องจนจบ 

 สรุปไดวาการตูน คือภาพวาดงายๆดวยเสนและรูปทรง สามารถสื่อความหมายแทน

ตัวหนังสือไดเปนภาษาสากลที่คนทุกชาติ ทุกวัยสามารถเขาใจได หรือเปนภาพที่ผิดธรรมชาตินํามา

ตกแตงใหสวยงามนารัก ขบขัน สามารถใชเปนสื่อโฆษณา และสามารถ ใชเลาเรื่องราวตางๆ ไดเปน

อยางดี 
  4.4.2  รูปแบบของการตูน 
  ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร (2543: 10  – 11) ไดแบงภาพการตูนออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. ภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon) แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ  คือ  

   1.1 การตูนรูปสัตว  รูปสัตวนี้ยังแบงเปนการตูนรูปสัตวกิริยาทาทางเหมือนสัตวจริง

และการตูนรูปสัตวทาทางคน 
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   1.2 การตูนรูปคน ลักษณะการเขียนจะเลียนแบบคนจริงหรือลดทอนจากของจริงโดย

เนนเฉพาะลักษณะเดนๆ ของคนก็ได 

  2. การตูนภาพวิจิตร (Fine Cartoon) หมายถึง ลักษณะการตูนที่มีลวดลายการเขียน

สวยงาม ในลักษณะวิจิตรศิลป การใชเสนตกแตงลวดลายทําอยางปราณีตวิจิตรพิสดารจนอาจถือได

วาเปนศิลปะที่มีคา 

  3. การตูนภาพกราฟฟค (Graphic Cartoon) หมายถึง การตูนทีม่ลัีกษณะการเขยีนภาพเหมอืน

การออกแบบ รูปรางการตูนมักเปนรูปงายๆ ทางเรขาคณิต เชน วงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม วงรี เปนตน 

การะบายสีมักเปนสีเรียบ หรือไลน้ําหนักออนจางเล็กนอย มีขอบเขตของการลงสีแนนอน รูปเสนขอบ

ชัดเจน 

  4. การตูน 3 มิติ (Three – Dimension Cartoon) หมายถึง การสรางรูปการตูนจากวัสดุ

ตางๆ เชน ดินน้ํามัน ไม พลาสติก เพื่อใหเปนรูปการตูน 3 มิติ กอนแลวจึงถายเปนภาพหรือภาพยนตร 

2 มิติ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถาถายทําเปนภาพยนตรยังไมสามารถใชเทคนิคทําใหหุนการตูนเคลื่อนไหวได

เหมือนมีชีวิตจริง 

  มนตรี  เพชรอินทร (2546: 47 – 50) ไดอธิบายถึงรูปแบบของภาพการตูนไววา ไมวาจะ

เปนการตูนธรรมดา หรือการตูนเรื่องก็ตาม ถาพิจารณาตามคตินิยมทางศิลปะของนักเขียนการตูนแลว  

จะพบวามีลักษณะใหญๆ อยู 2 แบบ คือ 

  1. เลียนแบบของจริง (Realistic type) เปนการเขียนภาพใหใกลเคียงความเปนจริงใน

ธรรมชาติ ทั้งในเรื่องสัดสวน รูปราง ลักษณะทาทางและสภาพแวดลอม ภาพแบบนี้มีลักษณะใกลเคียง

กับความเปนจริงมาก  แตไมถึงกับเปนภาพวาดเหมือนจริง 

  ลักษณะภาพการตูนแบบเลียนของจริงนี้ พบมากในการตูนเรื่องของอเมริกา หนังสือพิมพ

รายวันของไทยบางฉบับ ไดนําภาพการตูนเรื่องแบบเลียนของจริง ตัดตอนมาลงพิมพในหนังสือของตน

เพื่อใหผูอานติดตามอานทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการตูนเปนเลมโดยเฉพาะ เปนการตูนเรื่องเกี่ยวกับ

นิทานไทย  ตางประเทศ เกี่ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร และสารคดี  เปนตน 

  2.  แบบลอของจริง (Cartoon type) เปนภาพที่เขียนบิดเบือนไปจากความจริง มักเนน
เฉพาะลักษณะเดนๆ หรือที่สําคัญมีจุดมุงหมาย เพื่อใหเปนการลอเลียนและทําใหเกิดอารมณขบขันแก
ผูดู ลักษณะการตูนลอของจริง จะพบในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและสังคมในปจจุบัน หนังสือพมิพแทบ
ทุกฉบับมักไมขาดภาพการตูนลอของจริงเหลานี้ ทั้งในหนังสือพิมพตางประเทศและในประเทศไทย 
นักเขียนภาพลอที่มีชื่อเสียงหลายทาน เชน ประยูร จรรยาวงษ  สุชีพ  ณ สงขลาและชัยราชวัตร เปนตน 
  นอกจากนี้ยังมีภาพลอที่เขียนเปนภาพลายเสนอีกแบบหนึ่ง เรียกวา ภาพการตูนโครงราง
แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไมไดนํามาเกี่ยวของ  เพราะภาพการตูนที่ผูวิจัยจะใชเปนภาพการตูนแบบ
เลียนของจริงที่สรางใหตัวการตูนในภาพนั้นเคลื่อนไหวไดโดยการดึงเสนเอ็นที่อยูดานหลังภาพ 
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 4.5  ความสําคัญของการใชสื่อที่เปนรูปภาพ 
 เยาวพา เดชะคุปต (2542: 72) กลาววา เด็กชอบภาพีมากกวาภาพดํา – ขาว ชอบภาพสวยงาม  
ภาพที่ใหชีวิต และชอบภาพที่ดูงายๆ ไมซับซอน 
 รัญจวน อินทรกําแหง (2550: Online) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อภาพวา ภาพจะสราง
ความนาสนใจไดดีมากนอยเพียงใดจะขึ้นอยูกับรูปแบบ รายละเอียดของภาพ องคประกอบที่จะสนับสนุน
ใหภาพมีความโดดเดน สีสันสวยงาม มีการเนนจุดเดนจุดเสริมมีจุดสนใจ มีความหมายชัดเจน มีความ
คมชัด ดูแลวสบายตา เปนการเสริมสรางคุณสมบัติที่สงเสริมใหเด็กไดซึมซาบกับความปราณีตงดงาม
อันจะมีผลตอจิตใจของเด็กตอไปในอนาคตไดทางหนึ่ง 
 วิวัฒนชัย สุขทัพภ (2553: Online) กลาววา สื่อภาพเพื่อการสอนใหไดดีนอกจากจะเขาใจ
องคประกอบการออกแบบแลว กระบวนการออกแบบสื่อภาพแลว จะตองใหความสําคัญตอตัวสื่อภาพ
ดวย เพราะการใหความสําคัญเฉพาะวิธีและกระบวนการซึ่งจะเปนเรื่องทั่วๆ ไปของการออกแบบไมวา
จะเปนสื่ออะไรก็จะทําใหขาดในรายละเอียดเฉพาะหรือขาดลักษณะเดนของสื่อนั้นๆ ไปโดยคํานึงถึง
ประเด็นเหลานี้คือ 
 1. ความสําคัญของภาพที่ใชเปนสื่อการสอน จะตองรูวาสื่อนั้นเปนผลจากการไดใชภาพที่มี
การวางการใชมาแลววามีผลกระทบตอการรับรูไดมากนอยเพียงใดทั้งปริมาณและคุณภาพ  ประสิทธิภาพ
จะหาไดจากการประเมินผลการสรางจุดสนใจใหเกิดแกส่ือภาพเพื่อจูงใจใหผูรับรูเกิดความสนใจที่จะ
รับรูส่ือนั้น  ซึ่งนับไดวาเปนหัวใจของการสื่อสารทีเดียว 
 2. ประสิทธิภาพของสื่อดวยภาพที่สงผลตอการรับรู  ถาจะพูดถึงความสําคัญของภาพแลว  
คําพังเพยของไทยระบุไวชัดเจนเลยวา “สิบปากวาไมเทาตาเห็น“ นั่นคือ ถาสื่อสารกันดวยภาพจะเปน
ความหมายของรูปภาพ (Picture) หรือภาพในความหมายของภาพที่ปรากฏไมวาจะเปน 2 – 3 มิติก็ตาม   
ดูแลวจะเขาใจในสิ่งนั้นไดดีกวาคําอธิบายทั้งปวง การใชภาพจะชวยประหยัดเวลาในการรับรู (perception) 
ไดอยางมาก 

 3. การสรางจุดสนใจดวยสื่อภาพ เมื่อมีเนื้อหาก็ควรจะมีภาพประกอบ แตภาพที่ไดมาตาม

เนื้อหานั้นมิใชสักแตวาเปนภาพเทานั้น และตองใหมีความงาม ซึ่งภาวะที่ไดภาพสวยงามนั้นคอนขาง

จะยากเพราะวา “ความงาม” เปนทั้งศาสตรและศิลป และเทคนิคการถายทําก็ตองอาศัยประสบการณ

และเครื่องมืออีกดวย แตอยางไรก็ตาม ถาพูดถึงความงามแลวเมื่อเปนผลงานสําเร็จเรามักจะเลือกไดวา  

ภาพใดมีความงามเพียงใด การเลือกภาพโดยยึดหลักขององคประกอบศิลปะ (เพื่อใหเกิดความงาม) 

โดยมีหลักการอยางสรุปไดแก ความสมดุลของภาพ (Balance) การจัดลําดับความสําคัญของภาพ  

(Sequences) ความแตกตาง (Conctrast) การเนน (Emphasis) และมีเอกภาพ (Unity) หลักการทาง

ศิลปะ ที่กลาวถึง 5 ประการนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของปจจัยที่จะชวยใหไดองคประกอบของภาพที่เลือก

ไปใชไดดี นอกเหนือไปจากหาความถูกตองตามเนื้อหา ความคมชัดและขนาดใหญพอที่จะมองเห็นได  
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ส่ิงเหลานี้ผูมีประสบการณอยูแลวยอมไมมีปญหาแตละประการใด สําหรับผูที่ไมคุนเคยก็มิไดหมายความวา

จะไมอาจทําได  แตเพียงตองสรางประสบการณใหมากตามสมควร แลวความสามารถในสวนนั้นก็จะ

เกิดขึ้นมาเอง 

 สรุปไดวา ในการนําสื่อมาใชประกอบการเรียนการสอนนั้นรูปภาพนับเปนเปนสื่อชิ้นหนึ่งที่มี

ความสําคัญในการชวยในการสื่อสารความหมายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสามารถถายทอดเรื่องราวให

นักเรียนไดเขาใจไดมากกวาคําพูดหลายๆ คําโดยผานประสาทสัมผัสรับรูไดดวยการมองเห็น และแปล

ความหมายโดยตรงดวยตนเองของบุคคลนั้นๆ แตในบรรดารูปภาพนั้นภาพการตูนเปนภาพที่นักเรียน

ทุกเพศ  ทุกวัยตางชอบและใหความสนใจโดยเฉพาะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับส่ิงที่เด็กคุนเคยและ

ประสบการณเด็กจะสามารถเรียนรูไดรวดเร็ว แตทั้งนี้ในการเลือกสื่อภาพการตูนมาใชในการเรียนการ

สอนนั้นควรระบุวัตถุประสงคของเนื้อหาที่จะสอนใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการเลือกสื่อภาพ

การตูนมาใชใหเหมาะกับเนื้อหาและสภาพของผูเรียน อันจะนําประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียนการ

สอนตอไป ทั้งนี้เพื่อใหส่ือภาพการตูนมีความนาสนใจ กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด และมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งภาพที่มีการเคลื่อนไหวไดจะไดรับความสนใจจากเด็กสูงสุด ซึ่ง

สอดคลองกับหลักการสรางหนังกระดาษเปนการออกแบบภาพใหมีการเคลื่อนไหว (Movement) ตาม

สวนตางๆ ที่ตองการ สําหรับสวนที่จะทําใหเคลื่อนไหวนั้นแลวแตการออกแบบ เชน เปนสวนมือ, เทา, 

หัว, ลําตัว, แขน, ขา ฯลฯ หรืออาจจะกําหนดใหวัตถุส่ิงของเคลื่อนที่ก็ได  
 
 4.6  การใชภาพการตูนเคลื่อนไหวเปนสื่อการสอน 
     การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดอาศัยหลักการสรางภาพการตูนเคลื่อนไหว จากหลักการสรางหนัง

กระดาษ ซึ่งสมใจ บุญอุรพีภิญโญ (จุไรรัตน  ธนูทอง. 2548; อางอิงจาก สมใจ บุญอุรพีภิญโญ. 2530)  

ไดกลาวถึงหลักการไวดังนี้ 

 1. เตรียมตัวผูสอน เปนการเตรียมความพรอมของผูสอนกอนนําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว

ไปใช โดยครูผูสอนจะตองเลือกภาพใหเหมาะสมกับเนื้อหา ความสนใจ และวัยของผูเรียน และศึกษา

วิธีการใชภาพใหถูกตองกอนนําไปใช เพื่อชวยใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น และสราง

บรรยากาศที่สนุกสนานแกผูเรียน  

 2. เตรียมตัวผูเรียน เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู  และในขณะเดียวกันก็

แนะนําใหผูเรียนฝกทักษะการรับรูทางสายตา เชน การสังเกต  และรูจักเก็บรายละเอียดที่จําเปนใน

ภาพไปดวย 
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 3. นําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวแนะนํา สาธิตบุคคล สถานที่  เหตุการณและสิ่งที่สอดคลอง

และเกี่ยวของกับภาพ แลวฝกใหนักเรียนพูดเปนประโยค และเลาเรื่องประกอบภาพที่ตอเนื่อง

ตามลําดับเหตุการณใหสอดคลองกับจุดประสงค  เนื้อหาที่ตองการสอน 

 4.  นําความรูมาใช และทดสอบความเขาใจของนักเรียน ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนใช

ความรูที่ไดรับจากการเรียนดวยสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว เชน ใหนักเรียนพูดเปนประโยคเกี่ยวกับภาพ

ประกอบการใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวตามจินตนาการ พรอมทั้งเรียงลําดับเหตุการณตางๆ ของภาพ

เพื่อถายทอดออกมาเปนคําพูด 

 5. ทบทวน ควรใหเด็กมีโอกาสดูภาพซ้ําอีก จะชวยใหเขาใจดียิ่งขึ้น และเปนการแกไขสิง่ทีย่งั

เขาใจผิดใหถูกตอง 

 สรุปไดวา ในการนําภาพการตูนเคลื่อนไหวไปใชเปนสื่อในการเรียนการสอนนั้น ควรคํานึงถึง

ความพรอมของครูผูสอน ตัวผูเรียน ตลอดจนเนื้อหา จุดมุงหมายของการเรียนรูในแตละเนื้อหาวิชาที่

สอนดวยสื่อภาพควรสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเรียนรูจากภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและไดประโยชนสูงสุด 
 
 4.7  ประโยชนของภาพการตูนเคลื่อนไหวที่มีตอการเรียนการสอน 
 ชัยยงค พรหมวงศ (2545: 279) กลาวถึงประโยชนของการตูนในการเรียนการสอน ดังนี้ 

 1. ใชแสดงกิจกรรม ทาทาง อารมณของสิ่งที่กลาวถึง ประกอบการเลานิทาน หรือเร่ืองราวตางๆ  

 2. ทําใหการสอนมีชีวิตชีวา เราความสนใจของผูเรียน  และทําใหผูเรียนเขาใจประเด็นและ

ปญหาไดเปนอยางดี 

 3.  การตูนสามารถสรุปประเด็นปญหาหรือความคิดหลักของบทเรียนใหเขาใจไดงายและจํา

ไดทนนาน 

 4.  ใชประกอบการสอนภาษาโดยมีการตูนแสดงกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนแปลภาพออกมา

เปนภาษา 

 5. ใชการตูนแสดงสถานการณ เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตาง  ๆได 

 นอกจากนี้ สมนึก สุวรรณมูล (2542: 41) กลาวถึงประโยชนของภาพการตูนในการนํามาใช

ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดดังนี้ 

 1. ใชเปนหนังสือเสริมประสบการณ เพื่อสรางเสริมนิสัยรักการอาน หนังสือภาพ การตูนมี

เนื้อหามุงบันเทิงคดี  โดยแทรกคติเตือนใจ ซึ่งมีสวนเรงเราความสนใจในการอานหนังสือของเด็ก ทําให

เกิดความชํานาญในการอาน 



 61 

 2. ใชเปนหนังสืออานเพิ่มเติมหรือประกอบการเรียนการสอนในวิชาตางๆ สามารถใหความรู

วิชาตางๆ ได เชน วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา สุขศึกษา ฯลฯ วิชาเหลานี้สามารถนําเนื้อหามาจัดเปน

หนวยๆ มาจัดทําภาพการตูนประกอบการบรรยายดวยคําพูด ซึ่งจะทําใหผูอานไดทั้งความรูและความ

เพลิดเพลินได 

 โรเบิรต ไฮนิช (Robert Heinich. 1986: 96) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการตูนที่มีตอการเรียน

การสอนวาการตูนเปนสิ่งที่ยอมรับวาทําใหเกิดการเรียนรูทางดานสติปญญาที่ดีข้ึนได การตูนสามารถ

นํามาใชประโยชนโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและมีคุณคาในการทําใหครูสามารถอธิบายความหมาย

ไดดีมาก โดยที่ผูเรียนอาจจะไมมีประสบการณในเรื่องนั้นมากอน ภาพการตูนจะทําใหเกิดภาพลักษณ

ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 จากที่มีผูกลาวถึงประโยชนและคุณคาของการตูนที่มีตอการเรียนการสอนไวหลายๆ ทรรศนะ  

พอจะสรุปความไดวาการตูนมีประโยชนและคุณคาตอการเรียนการสอนดังนี้ 

 1. การตูนเราความสนใจและดึงดูดใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีมากยิ่งขึ้น 

 2. การตูนสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ชวยอธิบายความหมายในสิ่งที่ตองการเรียนรูไดดีมาก 

 3. สงเสริมนิสัยรักการอานของเด็กโดยผานสื่อตัวการตูน 

 4. ทําใหการสอนของครูไดรับความสนใจจากเด็ก ทําใหเด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 5. ภาพการตูนใชเปนหนังสือแบบเรียนไดหลายวิชา 

 6. ใชการตูนเปนหนังสือเสริมสรางประสบการณ 

 เลฟเวอรี่ (Lavery. 1992: 60) ไดกลาววา การตูนและเรื่องประกอบภาพเปนที่โปรดปรานของ

เด็กนักเรียนทุกวัย สังเกตไดงาย เชน เมื่อนักเรียนอานวารสารจะรีบพลิกไปที่หนาการตูนกอนเสมอ 

การตูนโดยทั่วไปเปนภาพที่มีเนื้อหาประกอบเพียงเล็กนอย จัดเปนสื่อทัศนะที่นําเสนอเนื้อหาที่ครู

สามารถนําไปใชประโยชนในหองเรียนไดโดยมุงใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาเชิงหนาที่ในสถานการณ

ตางๆ 

 สรุป ภาพการตูนเปนภาพที่เด็กสนใจมากประเภทหนึ่ง ดังนั้นการที่ครูนําภาพการตูนมาเปน

ส่ือประกอบการเรียนการสอน จะเปนสิ่งกระตุนเราใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน เรียนดวย

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเปนสื่อการเรียนรูทางสายตา ที่จะชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ใหสามารถเรียนรูพัฒนา สงเสริมทักษะการรับรูภาษาและการแสดงออกทางภาษา ใน

ดานการพูดเปนประโยคและเลาเรื่องที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
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 4.8  งานวิจัยเกี่ยวกับภาพการตูนเคลื่อนไหว 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ตรึงตรา แหลมสมุทร (2537: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชนวัตกรรมหนังกระดาษเปน

ส่ือพัฒนาทักษะทางการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 โรงเรียนเคหะ        

ทุงสองหองวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่เรียนดวยนวัตกรรมหนังกระดาษ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนดวยวิธีปกติ 

 มาลียา  ระวังวงศ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถและความสนใจในการเขียนเชิง

สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) โดยใชนวัตกรรม

หนังกระดาษ ผลการศึกษาพบวา กลุมที่เรียนดวยนวัตกรรมหนังกระดาษ มีคะแนนความสามารถ

ทางการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากลุมที่สอนโดยใชส่ือตามคูมือครู 

 จุไรรัตน ธนูทอง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสามารถทางการเขียนเรื่องของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีปญหาทางการเรียนรูที่เรียนรวมในโรงเรียนปกติ จากการสอนเขียนเรื่องโดยใช

ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ผลการศึกษา พบวานักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ไดรับการสอนเขียน

เร่ืองโดยใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวมีความสามารถทางการเขียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 ศักดิ์ชัย บุญทองดี (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ความคงทนในการจํา 

และความพึงพอใจตอการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 

จากการใชการตูนเคลื่อนไหว 2 รูปแบบ พบวานักเรียนที่เรียนจาการตูนเคลื่อนไหวแบบที่นิยมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกตางกัน และมีความคงทนในการจําสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวา

นักเรียนที่เรียนจากการตูนเคลื่อนไหวแบบไมรูจัก 
  
 
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) มีลําดับข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังนี้  

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. วิธีการทดลอง 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยิน

หลังใสเครื่องฟงไมเกิน 89 เดซิเบล ตรวจวัดโดยนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพิการ มีระดบั

สติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน  กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3  

           กลุมตัวอยางเปนนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยิน 

หลังใสเครื่องชวยฟง ระหวาง 40 – 65 เดซิเบล ตรวจวัดโดยนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรอง         

ความพิการ มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน  และกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

จํานวน 6 คน  โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1. ครูประจําชั้นคัดเลือกนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินและไมมีความพกิาร

ซ้ําซอน  ชั้นอนุบาลปที่ 3  

 2. ศึกษาจากใบตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยาหรือจากสมุดทะเบียนคนพิการ 

 3. คัดเลือกนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีระดับการสูญเสียการไดยิน 

หลังใสเครื่องชวยฟงไมเกิน 89 เดซิเบลและมีความสามารถในการอานริมฝปากได นักเรียนจํานวน 6 คน มี

รายละเอียดดังนี้  

 

 

 



 

 

64 

 

 รายละเอียดของระดับการไดยินกอนและหลังใสเครื่องชวยฟงของนักเรียนปฐมวัยที่มีความ 

บกพรองทางการไดยินที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

ระดับการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง  ระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง  คนที่ 

ซาย ขวา ซาย ขวา 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

87 dB 

90 dB 

95 dB 

92 dB 

82 dB 

90 dB 

78   dB 

90   dB 

98   dB 

98   dB 

92   dB 

93   dB 

ประมาณ 40  dB 

ประมาณ 60  dB 

ประมาณ 65  dB 

ประมาณ 60  dB 

ประมาณ 50  dB 

ประมาณ 40  dB 

ประมาณ 40 dB 

ประมาณ 60  dB 

ประมาณ 65  dB 

ประมาณ 65  dB 

ประมาณ 65  dB 

ประมาณ 45  dB 

 

 รายละเอียดมีดังนี้ 

   นักเรียนคนที่ 1  

  เพศชาย มีระดับการสูญเสียการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง หูซาย 87 เดซิเบล หูขวา 78 เดซิเบล 

มีระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังใบหู หูซาย 40 เดซิเบล หูขวา 40 เดซิเบลความสามารถ

ทางภาษา สามารถอานริมฝปากได รูจักคําศัพทนอย ดานการพูด นักเรียนพูดไดเปนคํา เมื่อครูเตือน

หรือพูดนําจึงพูด การสื่อสารในชีวิตประจําวันจะสื่อสารดวยการพูดประกอบทาทาง  

  นักเรียนคนที่ 2  

  เพศชาย มีระดับการสูญเสียการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง หูซาย 90 เดซิเบล หูขวา 90 เดซิเบล  

มีระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังใบหู หูซาย 60 เดซิเบล หูขวา 60 เดซิเบล ความสามารถ

ทางภาษา สามารถอานริมฝปากได รูจักคําศัพทคอนขางนอย ดานการพูด นักเรียนพูดไดเปนคําเมื่อครู

เตือนหรือพูดนํา การสื่อสารในชีวิตประจําวันจะสื่อสารดวยการพูดประกอบทาทาง   

 นักเรียนคนที่ 3  

  เพศหญิง มีระดับการสูญเสียการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง หูซาย 95 เดซิเบล หูขวา 98 เดซิเบล 

ใสเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังใบหู มีระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง หูซาย 65 เดซิเบล หูขวา 65 เดซิเบล 

ความสามารถทางภาษา สามารถอานริมฝปากได รูจักคําศัพทคอนขางมากพอสมควร นักเรียนพูดได

เปนคําหรือวลีที่มีความยาว 2 คํา สามารถสื่อสารดวยการพูดไดพอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

โดยสื่อสารดวยการพูดประกอบทาทางในบางครั้ง มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
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 นักเรียนคนที่ 4  

  เพศหญิง มีระดับการสูญเสียการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง หูซาย 92 เดซิเบล หูขวา    

98 เดซิเบล ใสเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังใบหู มีระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง หูซาย 60 เดซิเบล 

หูขวา 65 เดซิเบล ความสามารถทางภาษา สามารถอานริมฝปากได รูจักคําศัพทนอย ดานการพูด 

นักเรียนพูดไดเปนคํา สามารถสื่อสารดวยการพูดไดบางในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน โดยสื่อสารดวย

การพูดประกอบทาทาง 

 นักเรียนคนที่ 5  

  เพศชาย มีระดับการสูญเสียการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง หูซาย 82 เดซิเบล หูขวา       

92 เดซิเบล ใสเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังใบหู มีระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง หูซาย 50 เดซิเบล 

หูขวา 65 เดซิเบล ความสามารถทางภาษา สามารถอานริมฝปากได รูจักคําศัพทพอสมควรสามารถ

ส่ือสารดวยการพูดไดคอนขางดี ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน โดยพูดเปนวลีไดยาวประมาณ 2 คํา มี

ความกระตือรือรน  ในการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงรอบตัว 

 นักเรียนคนที่ 6  

  เพศชาย มีระดับการสูญเสียการไดยินกอนใสเครื่องชวยฟง หูซาย 90 เดซิเบล หูขวา 

93 เดซิเบล ใสเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังใบหู มีระดับการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง หูซาย 40 เดซิเบล 

หูขวา 45 เดซิเบล ความสามารถทางภาษา สามารถอานริมฝปากได รูจักคําศัพทพอสมควร สามารถ

ส่ือสารดวยการพูดไดคอนขางดีในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน โดยพูดเปนวลีไดยาวประมาณ  2 คํา 
 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู 

      2.  ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

     3.  แบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค มี 2  ชุด  ดังนี้ 

  3.1  แบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค  

  3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถเลาเรื่อง 
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 ขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังแสดงไวในภาพประกอบ 2 ดังนี้ 

 

  1. ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัด                   2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 

   การเรียนรู                          

 

 

3.ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว แบงออกเปน 3 ข้ันตอน 

  

                                           ข้ันที่1 ข้ันนํา           ข้ันที่ 2 ข้ันสอน         ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป               

   

  

          4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู                          5. นําแผนใหผูเชี่ยวชาญตรวจความถูกตอง  

    จํานวน 24  แผน                                                       เหมาะสมของเนื้อหา 

                          

  

         7.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุง                6.ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามที่ 

        แลวไปทดลอง  (Try   Out)                                ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

 

                     

8. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขถูกตอง 

                                    ไปใชกับกลุมตัวอยาง 

             

ภาพประกอบ 2 ลําดับข้ันในการสรางแผนการจัดการเรียนรูการจัดกกิรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพ 

       การตูนเคลื่อนไหว 

 

 จากภาพประกอบ 2 แสดงลําดับข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรม

การเลาเรื่อง ที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยการศึกษาคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (อายุ 3 – 5 ป) ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับกอน

ประถมศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 ข: 36 – 37) เพื่อเปนแนวทางการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา โดยการศึกษาประมวลการสอนสําหรับนักเรียน

ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน และบัญชีคําพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาหลักสูตร กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและบัญชีคําพื้นฐานที่ใชในการสอนภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 พ.ศ.2529 – 

2531 สํานักวิชาการและมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาคําศัพท

ที่จะนํามาใชในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยมีคําศัพทที่เกี่ยวของ 4 เร่ือง  ดังนี้ 

   เร่ืองที่  1  ตัวเรา  ไดแก  ตา    หู    จมูก    ปาก     มือ   ขา    

   เร่ืองที่  2  บาน    ไดแก  นอน  อาบน้ํา  ใส    กิน    เลน 

   เร่ืองที่  3  โรงเรียน  ไดแก  เขียน  อาน   วาดรูป วายน้ํา  เลน   

   เร่ืองที่  4  สัตวปา  ไดแก  นก   ลิง    ชาง    เสือ    สิงโต 

 3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว แบงออกเปน 3 ข้ันตอน

ไดแก  

  ข้ันที่ 1  ข้ันนํา 

  ข้ันที่  2 ข้ันสอน 

  ข้ันที่  3  ข้ันสรุป 

 4. เขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวประกอบดวยแผนการจัดการ

เรียนรู  24 แผน  โดยมีโครงสรางดังนี้ 

  4.1 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม หมายถึง เปาหมายที่ต้ังไวเพื่อใหนักเรียนปฐมวัยที่มีความ

บกพรองทางการไดยินที่เปนกลุมตัวอยางเกิดการเรียนรูหลังจากการจัดกิจกรรมพัฒนาการพูดที่ใชส่ือ

ภาพการตูนเคลื่อนไหว 

  4.2 เนื้อหา  หมายถึง  เนื้อเร่ืองที่กําหนดตามบทเรียนนั้นๆ 

  4.3 กิจกรรมการเรียนการสอน  แบงเปนขั้นตอน คือ 

    ข้ันนํา  เปนการนําเขาสูบทเรยีน โดยการสนทนา การตอบคําถาม การตั้งปญหา  

ปริศนาคําทาย การรองเพลง การทองคําคลองจอง โดยการเลือกกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่กลาว

ขางตน  เพื่อกระตุนใหเด็กสนใจที่จะเรียน 
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   ข้ันสอน    

   1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวรวมกับการกระตุนและ

ชี้นําโดยการพูดโดยใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กกลาคิด กลาตอบ และใชจินตนาการ เชน เห็นอะไรใน

ภาพ กําลังทําอะไร  เปนตน โดยครูพูดใหนักเรียนฟงเปนตัวอยางพรอมทั้งชี้ไปที่ส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหวและดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหวใหสอดคลองกับส่ิงที่พูด กับภาพการตูนที่ครูกําหนด 

   2. นักเรียนพูดประโยคตามแบบที่ถูกตองตามหลักไวยากรณจากการสนทนาในขอ 2.1 

(หากนักเรียนพูดเปนประโยคไมถูกตอง ครูพูดนําและใหนักเรียนอานริมฝปากแลวเปลงเสียงพูดตาม  

ถานักเรียนพูดไมไดครูใชการกระตุนเตือนและชี้นําดวยคําพูด) 

   3.  นักเรียนพูดเปนประโยคดวยตัวเอง (หากนักเรียนพูดเปนประโยคไมถูกตอง ครูพูด

นําและใหนักเรียนอานริมฝปากแลวเปลงเสียงพูดตาม ถานักเรียนพูดไมไดครูใชการกระตุนเตือนและ

ชี้นําดวยคําพูด)  

   ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญจากสื่อภาพการตูน เคลื่อนไหว

โดยการพูดสนทนาโตตอบเปนประโยคเพื่อเลาเรื่องสั้นๆ ที่ถูกตอง ใหเพื่อนและครูฟง  

  4.4 ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงที่นํามาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู 

ไดแก  ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

  4.5 ประเมินผล หมายถึง สังเกตจากการสนทนาเปนประโยค การโตตอบระหวางเด็กกับ

ครู เด็กกับเด็ก  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูกําหนด 

 5. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว จํานวน 24 แผน ใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน  ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับปฐมวัย   

ครูสอนพูดนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน นักวิชาการดานการศึกษาพิเศษที่เชี่ยวชาญดาน

แผนการจัดการเรียนรู ตรวจความถูกตอง เหมาะสม ของเนื้อหา ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําปรับปรุง

แกไขในเรื่องของ ภาษาที่ใชอธิบายในแผนการจัดการเรียนรู ใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ใหมีความชัดเจน ส้ัน กระชับ ไดแก คําวา สกปรก ใหใชคําวา เปอน ในแผนการจัดการเรียนรู

เร่ืองการอาบน้ํา, โทรทัศน เปลี่ยนเปน ทีวี ในแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง หนาที่ของ อวัยวะ (ตา) และ

เพิ่มเติมในสวนของจุดประสงคยอยที่นอกเหนือจากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหลักใหละเอียดและ

เพิ่มเติมลงในแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหเห็นจุดประสงคที่ตองการวัดใหชัดเจนยิ่งขึ้น และเรื่องของ

เวลาในการสอนจาก 30 นาทีเปน 45 นาที เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

 6. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําและนําแผนการจัดการเรียนรูที่

ปรับปรุงแลวไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม 2552 
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จํานวน 4 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และปรับปรุงแกไขในขั้นตอนในการสาธิต

การใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว โดยใหดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหวกอนแลวพูดตาม ไมควรพูดพรอม

กับการดึงภาพเด็กจะสับสน จนไดแผนการเรียนรูที่เหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไวถึง 45 นาที 

 7.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขถูกตองไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
 2. สื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังแสดงไวในภาพประกอบ 3  

ดังนี้ 

 

          1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสราง              2. กาํหนดจดุมุงหมายในการสรางสื่อ 

           ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 

                  

      3. กําหนดโครงสรางเนือ้หาและออกแบบสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว  
                                         

                        

4. สรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว                  5. นําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวใหผูเชี่ยวชาญ  

    จํานวน  29 แผน                                     ตรวจความเหมาะสมของภาพและเนื้อหา                                    

                                                                      

                       

 7. นําสื่อที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช               6. ปรับปรุงแกไขสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

  ( Try   Out )                                              ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนาํ 

 

                      8. นําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวที่ปรับปรุง 

             แกไขถกูตองไปใชกับกลุมตัวอยาง 

  
 

ภาพประกอบ 3 ลําดับข้ันตอนในการสรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 

 จากภาพประกอบ 3  แสดงลําดับข้ันตอนในการสรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว มีรายละเอียด

ดังนี้ 
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 1. ศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวของ
ตรึงตรา แหลมสมุทร (2537) แนวการจัดทําสื่อสําหรับเด็กอาน ของจินตนา ใบกายูซี (2534) ตลอดจน
สัมภาษณการผลิตสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวจาก พระมหามานพ หิตาจาโร วัดสุวรรณาราม สํานักงานเขต
บางกอกนอย เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผูที่มีความชํานาญทางการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว
จากกระดาษ 
 2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนสื่อประกอบการพูดเปน
ประโยคตามแผนการจัดการเรียนรู 
 3. กําหนดโครงสรางเนื้อหาและออกแบบสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว โดยใชหลักการสราง
จากนวัตกรรมหนังกระดาษของพระมหาสมพงษ มหาบุญโญ วัดชลประทานรังสฤษฏ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี   
 4. สรางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวจํานวน 29 แผน  
             5. นําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว ใหผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว จํานวน  
3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานการ
สรางสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย และนักวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ตรวจดูความเหมาะสมของภาพ
การตูนและการนําเสนอเนื้อหา โดยใชเกณฑการประเมินของ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2543: 248 - 249) ดังนี้ 
  + 1    หมายถึง  แนใจวาภาพสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด 
     0    หมายถึง  ไมแนใจวาภาพสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด 
   - 1    หมายถึง  แนใจวาภาพไมสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด 
 นําคะแนนผลรวมคะแนนความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ในแตละภาพ แทนคาใน
สูตร วิเคราะหคาดัชนีความแมนยําเชิงเนื้อหาหรือดัชนี ความสอดคลองระหวางภาพกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543:  248 – 249) ไดคาดัชนีความแมนยําเชิงเนื้อหา 
1.00 ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในเรื่องของรายละเอียดของรูปภาพมีมากจนเกินไป ใหลดในสวนของ
รายละเอียดของภาพที่ไมจําเปนในภาพออก เพิ่มขนาดของตัวการตูนในภาพใหใหญและชัดเจนขึ้น 
เพื่อใหตรงจุดประสงคและสอดคลองกับเนื้อเร่ืองที่กําหนดไว และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 
 6. ปรับปรุงแกไขสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
 7.  นําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลอง 
(Try out) กับนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่ไมใชกลุมตัวอยางในศูนยการศึกษา
พิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 จํานวน 4 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผลการนําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวไปใชมีขอ
ปรับปรุงแกไขในเร่ืองเสนเอ็นขางหลังภาพ ใหใชเสนเอ็นที่มีขนาดเล็กกวาเดิมเพื่อความเหมาะสมและ
สะดวกในการใชภาพการตูนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 8. นําสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค และแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง  
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังแสดงไวในภาพประกอบ 4  ดังนี้ 

 

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสาร                   2. กาํหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบ 

           และงานวิจยัที่เกี่ยวของ                                     ทดสอบพูดเปนประโยคและเลาเรื่อง 

 

                  

.                            3. สรางแบบทดสอบความสามารถพดูเปนประโยคและแบบทดสอบเลาเรื่อง   

                             จํานวน 15 ขอและคูมือการใชแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจ 

                             ความถูกตองของเนื้อหา 

     

          

             4. นาํแบบทดสอบทั้ง 2 ชุดเสนอตอผู             5. ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบประเมนิ 

           เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหา 

  

                                            

   6.  กําหนดเกณทการประเมนิ 

 

 

ภาพประกอบ  4  ลําดับข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความสามารถพดูเปนประโยคและแบบทดสอบ 

 ความสามารถเลาเรื่อง 

 

 จากภาพประกอบ 4  แสดงลําดับข้ันตอนการสราง แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค

และแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบทดสอบ ความสามารถดานการพูด  

ศึกษาแบบทดสอบทักษะพื้นฐานภาษาไทยของสิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2542: 1- 50) งานวิจัยที่

เกี่ยวของกับแบบทดสอบพัฒนาการทางการพูดของ เนื้อนอง สนับบุญ (2541) ความสามารถทางภาษา

ของนงเยาว คลิกคลาย (2543) และการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาพิเศษของศรียา นิยมธรรม 

(2542) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค และการเลาเรื่อง 
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 2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค และแบบทดสอบ

ความสามารถเลาเรื่อง 

 3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยคและแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง

เปนแบบทดสอบปากเปลา โดยการอานภาพและแปลความหมายเปนประโยค จํานวน 15 ขอ แบง

ออกเปน 2 ชุด ประกอบดวย  

  ชุดที่ 1  พูดเปนประโยค (10 ขอ)  

  ชุดที่ 2  เลาเรื่อง (5  ขอ)  

  3.1 สรางคูมือการใชแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยคและแบบทดสอบความสามารถ

เลาเรื่อง ประกอบดวยขั้นตอนในการทดสอบ ขอความที่ตองการพูดกับนักเรียน คําสั่ง เวลาในการทดสอบ 

การใหคะแนนแลว หาคุณภาพของคูมือ การใชแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยคและเลาเรื่อง 

นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษา ซึ่งผูเชี่ยวชาญ

ใหคําแนะนําในเรื่องของรายละเอียดของแบบทดสอบ โดยใหเพิ่มในสวนของตารางใหคะแนนกอนและ

หลังการทดลองใหชัดเจน และใหเขาใจงายยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกของผูประเมินในการบันทึกคะแนน  

และปรับปรุงแกไขในเรื่องคําชี้แจงในคูมือการใชแบบทดสอบใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 4. นําแบบทดสอบไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับปฐมวัย   

ครูสอนพูดนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และดานการวัดผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Item – Objective  

Congruency Index : IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังนี้ 

 +1    หมายถงึ    แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้น 

  0     หมายถงึ    ไมแนใจวาขอสอบวัดจดุประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้นหรือไม 

 -1     หมายถงึ    แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมนัน้ 

 นําคะแนนผลรวมคะแนนความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ในแตละชุดเปนรายขอ แทนคา

ในสูตร วิเคราะหคาดัชนีความแมนยําเชิงเนื้อหาหรือดัชนี ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 248 - 249) ไดคาดัชนีความแมนยําเชิง

เนื้อหา 1.00 

              5. หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชือ่มัน่ 

โดยนําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดสอบกับนักเรียนปกติที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลปที่ 3 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 จํานวน 30 คน 

คัดโดยการสุม เพื่อเลือกขอสอบในแบบทดสอบพูดเปนประโยค  จํานวน 10 ขอ ที่มีคาความยากงาย
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อยูระหวาง 0.30 - 0.80 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.25 - 0.70  และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.66 และ

แบบทดสอบเลาเรื่อง จํานวน 5 ขอที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.50 – 0.80 คาอํานาจจําแนกระหวาง 

0.25 – 0.58 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0 .53 เพื่อนําไปใชในการทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค

และความสามารถเลาเรื่องกอนและหลังการทดลอง 

 6. กําหนดเกณฑการประเมินผล   

         6.1  แบบทดสอบพูดเปนประโยคและแบบทดสอบเลาเรื่องโดยมีผูประเมิน 3 คน ไดแก  

   1.  ครูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวัย 

   2.  ครูสอนพูดนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

   3.  ผูวิจัย 

 แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค มีวิธีการทดสอบดังนี้ 

 1. ขณะทดสอบ ผูประเมินทั้ง 3 คน จะสังเกตการพูดของนักเรียนทีละคนและใหคะแนนโดย 

     ใสเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองผลการประเมิน หากผูประเมินมีความเห็นวานักเรียน

พูดเปนประโยคไดถูกตอง   

     ใสเครื่องหมายผิด ( ) ลงในชองผลการประเมิน หากผูประเมินมีความเห็นวานักเรียนพูด

ไมเปนประโยคที่ถูกตอง   

 2.  เมื่อทําการทดสอบเสร็จแลว นําแบบทดสอบมาวิเคราะห หากในแตละขอผูประเมินใส

เครื่องหมายถูก ( ) ตรงกันตั้งแต 2 คน ข้ึนไปในขอคําถามนั้น จะได 2 คะแนน หากในแตละขอผูประเมิน

ใสเครื่องหมายผิด ( ) ตรงกันตั้งแต 2  คน ข้ึนไปในขอคําถามนั้น จะได 0 คะแนน  เชน 

 

 

 

แบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง  มีวิธีการทดสอบดังนี้ 

1.  ขณะทดสอบ ผูประเมินทั้ง 3 คน จะสังเกตการพูดของนักเรียนทีละคนและใหคะแนนโดย 

      ใสเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองผลการประเมิน หากผูประเมินมีความเห็นวานักเรียน

พูดเปนประโยคที่มีใจความสมบูรณ 1- 2 ประโยคที่มีความตอเนื่อง สอดคลองและมีลําดับเร่ืองราวที่

บอกใหรูวา ใคร   ทําอะไร   และที่ไหน ไดสอดคลองกับภาพที่กําหนด 

ผูประเมิน ขอที่ รูปภาพ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่3  

 

แปลคะแนน 

1 นกบนิ 

นกบนิ 

นกบนิ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 

2 

0 
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     ใสเครื่องหมายผิด ( ) ลงในชองผลการประเมิน หากผูประเมินมีความเห็นวานักเรียน

พูดไมเปนประโยคที่มีใจความสมบูรณ 1- 2 ประโยคที่มีความตอเนื่อง สอดคลองและมีลําดับเร่ืองราวที่

บอกใหรูวา ใคร   ทําอะไร   และที่ไหน ไมสอดคลองกับภาพที่กําหนด 

2.  เมื่อทําการทดสอบเสร็จแลว นําแบบทดสอบมาวิเคราะห หากในแตละขอผูประเมินใส

เครื่องหมายถูก ( ) ตรงกันตั้งแต 2 คน ข้ึนไปในขอคําถามนั้น จะได 2 คะแนน หากในแตละขอผูประเมิน

ใสเครื่องหมายผิด ( ) ตรงกันตั้งแต 2  คน ข้ึนไปในขอคําถามนั้น จะได 0 คะแนน  เชน 

 

ผูประเมิน ขอที่ รูปภาพ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่3  

 

แปลคะแนน 

1 เด็กตื่นนอนแลวอาบน้ํา 

เด็กตื่นนอนแลวอาบน้ํา 

เด็กตื่นนอนแลวอาบน้ํา 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

      2 

      2 

     0 

 

 เมื่อทดสอบเสร็จแลว นําคะแนนแปลผลโดยใชแบบประมาณคา (Rating Scale) และกําหนดคา

คะแนนแบบประเมินเปนแบบอัตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2548: 206 -  

207) จํานวน 15 ขอ กําหนดระดับคะแนนไว 3 ระดับ ดังนี้  

เกณฑประเมินระดับความสามารถพูดเปนประโยค  

     14  -  20     คะแนน     มีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดบัดี 

      7   -  13     คะแนน     มีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดบัปานกลาง 

       0  - 6        คะแนน     มีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดบัที่ควรปรับปรุง 

เกณฑประเมินระดับความสามารถเลาเรื่อง  

      14  -  20     คะแนน     เลาเรื่องอยูในระดับดี 

        7  - 13      คะแนน     เลาเรื่องอยูในระดับปานกลาง 

        0  - 6        คะแนน     เลาเรื่องอยูในระดับที่ควรปรับปรุง 

 

3.  วิธีการทดลอง    
 1. แบบแผนการทดลอง 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแผนการ

ทดลองแบบ One – Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 

249)  ซึ่งมีรูปแบบการทดลองดังนี้ 
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กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

     

  เมื่อ     E   แทน กลุมทดลอง (นักเรียนปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่มีระดบั 

   การสูญเสียการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง ระหวาง 40 – 65 เดซิเบล กาํลังศึกษา 

   อยูชั้นอนุบาลปที่ 3)                     

 X    แทน     การจัดกิจกรรมเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 T1    แทน      การทดสอบความสามารถพดูเปนประโยคกอนการทดลอง 

 T2   แทน      การทดสอบความสามารถพดูเปนประโยคหลังการทดลอง 

 

 2. ข้ันตอนการทดลอง   ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

     2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

     2.2 จัดเตรียมแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยคและแบบทดสอบความสามารถ

เลาเรื่องแผนการจัดการเรียนรูและสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวที่สรางขึ้น 

  2.3 ทําการทดสอบนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกอนการทดลองเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

2552ดวยแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค และแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง โดยมีครู

ประจําชั้น ครูสอนพูด และผูวิจัยเปนผูประเมิน 

   2.4 ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว โดย

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน  วันละ 45 นาที 

ทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 9.00 -  9.45 น. รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง ระหวาง วันที่ 24 สิงหาคม – 25 

กันยายน พ.ศ. 2552 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 
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สัปดาห ครั้งที่ วัน แผนการจัดการเรียนรู 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

     9 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

14 

15 

 

 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ศุกร 

 

จันทร 

 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ศุกร 

 

 

จันทร 

 

อังคาร 

 

 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ศุกร 

 

1. ตัวเรา 

1.1 หนาที่ของอวัยวะ (ตา , ดู)  (หู  , ฟง) 

1.2 หนาที่ของอวัยวะ (ตา , ดู)  (หู  , ฟง) 

1.3 หนาที่ของอวัยวะ (จมูก , ดม) (ปาก , กิน) 

1.4 หนาที่ของอวัยวะ (จมูก , ดม) (ปาก , กิน) 

1.5 หนาที่ของอวัยวะ (มือ ,หยิบ) (ขา , เดิน) 

 

1.6 หนาที่ของอวัยวะ (มือ , หยิบ) (ขา , เดิน) 

2. บาน 

2.1 กิจกรรมที่บาน (หองนอน ,นอน)  (หองน้ํา , อาบน้ํา)  

2.2 กิจกรรมที่บาน (หองนอน ,นอน) (หองน้ํา , อาบน้ํา)  

2.3 กิจกรรมที่บาน (หองแตงตัว ,ใส) (หองครัว , ทําอาหาร) 

2.4 กิจกรรมที่บาน (หองแตงตัว ,ใส) (หองครัว , ทําอาหาร) 

 

 

2.5  กิจกรรมที่บาน (หองรับประทานอาหาร , รับประทาน

อาหาร) (หองนั่งเลน , เลนของเลน)  

2.6 กิจกรรมที่บาน (หองรับประทานอาหาร , รับประทาน

อาหาร) (หองนั่งเลน , เลนของเลน) 

3.  โรงเรียน 

 3.1 กิจกรรมที่โรงเรียน (เขียน , อาน)  

 3.2 กิจกรรมที่โรงเรียน (เขียน , อาน) 

 3.3 กิจกรรมที่โรงเรียน  (วาดรูป ,วายน้ํา , เลน) 
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2.5  ส้ินสุดการทดลอง นําแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยคและแบบทดสอบ

ความสามารถเลาเรื่อง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ซึ่ง

เปนขอสอบฉบับเดียวกับที่ทดสอบกอนการทดลอง โดยทําการทดสอบเปนรายบุคคลโดยมีครูประจํา

ชั้น ครูสอนพูดและผูวิจัยเปนผูประเมิน และทําการตรวจใหคะแนนแลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ

ไปวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 

สัปดาห ครั้งที่ วัน แผนการจัดการเรียนรู 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

16 

    17 

 

18 

 

 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

 

 

 

จันทร 

อังคาร 

 

พุธ 

 

 

พฤหัสบดี 

ศุกร 

 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

 

 

 

3 .โรงเรียน  (ตอ) 

3.4 กิจกรรมที่โรงเรียน  (วาดรูป,วายน้ํา , เลน) 

3.5 การรักษาความสะอาดที่โรงเรียน (เก็บขยะ , ทิ้งขยะ , 

กวาดขยะ) 

3.6 การรักษาความสะอาดที่โรงเรียน (เก็บขยะ ,ทิ้งขยะ, 

กวาดขยะ) 

4.  สัตวปา 

4.1  อาหารของสัตว (นก , หนอน) (ลิง  , กลวย) 

4.2  อาหารของสัตว   (นก , หนอน) (ลิง , กลวย) 

 

4.3   อาหารของสัตว (ชาง , ออย) (เสือ , เนื้อ) (สิงโต , เนื้อ) 

4.4  อาหารของสัตว ( ชาง ,ออย) (เสือ, เนื้อ) ( สิงโต , เนื้อ) 

4.5  กิจกรรมของสัตว  (นก , บิน) (ลิง , โหน) (ชาง , เดิน) 

(เสือ , นอน) (สิงโต , กระโดด) 

4.4  กิจกรรมของสัตว (นก ,บิน) (เสือ , นอน) (ลิง ,โหน) 

(ชาง , เดิน) (สิงโต , กระโดด) 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ทําการวิเคราะหโดยหาคาสถิติพื้นฐาน   

คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล และการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติซายด เทส (The Signed Test)  

 2. เปรียบเทียบความสามารถพูดเปนประโยคกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใช

ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว วิเคราะหขอมูลโดยวิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched - Pairs  

Signed - Ranks  Test 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
    1.1 การหาคามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตร ดังนี้ (ยุทธพงษ กัยวรรณ. 2543:  
145) 
 
  Mdn = 

2
1+N   

 

 เมื่อ Mdn แทน คามัธยฐาน 

  N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

 1.2 การหาคาพิสัยควอไทล (Interquartile Range : IQR) คํานวณจากสูตร ดังนี้ (ยุทธ

พงษ กัยวรรณ. 2545: 152) 
 

  IQR = Q3  -  Q1  

 

 เมื่อ IQR แทน คาพิสัยควอไทล 

  Q3   แทน คาที่ตําแหนง  ¾  หรือ 75 %  ของจํานวนขอมูลที่มี 

  Q1 แทน คาที่ตําแหนง  ¼  หรือ 25 %  ของจํานวนขอมูลที่มี 
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 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ไดแก 

  2.1 วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชสูตร IOC 

(Item – Objective Congruency Index) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 248 – 249) 

 

IOC = 
N

R∑  

 

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบ 

      กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

  ΣR แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

     N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  

 2.2 การหาคาความยากงาย (P) ใชสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543:  
210)  

P = 
N
R  

 

เมื่อ   P แทน คาความยากงายของแบบทดสอบ 

 R แทน จํานวนคนที่ทําขอสอบขอนั้นถูก 

 N แทน จํานวนคนที่ทําขอสอบทั้งหมด 

  

 2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใชสูตร KR – 20 (ลวน  สายยศ; และ  
อังคณา สายยศ. 2543: 198)  

nr  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2
1

1
1 S

pq
n

n  

 

 เมื่อ nr  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

  n แทน จํานวนขอในแบบทดสอบ 

  p แทน สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ 

  q แทน สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ 

  2
1S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 



 

 

80 

 

 2.4 คาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบใชสูตรของเบรนแนน (Brennan) (การวิเคราะห

ขอสอบตามแนวอิงเกณฑ. Online)   

 

       
21 N

L

N

U
−= B  

  

  เมื่อ  B แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  

   U  แทน  จํานวนคนทําขอสอบขอนั้นถูกของกลุมที่ผานเกณฑ  

   L  แทน  จํานวนคนทําขอสอบขอนั้นถูกของกลุมที่ไมผานเกณฑ  

   N1 แทน  จํานวนคนที่สอบผานเกณฑ  

   N2 แทน  จํานวนคนที่สอบไมผานเกณฑ  

 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) การเปรียบเทียบคามัธย

ฐานที่คํานวณได โดยใช The Signed Test for Median : One Sample (Miltion J. Susan, Paul M. 

Mcteer; & Janet J. Corbet. 1997: 594 - 595) โดยมีสูตรดังนี้   

 

            
2
1)()( =Μ≥ΧΡ=Μ≤ΧΡ  

 

เมื่อ   M แทน     คามัธยฐานที่ต้ังไว ( เกณฑที่กําหนดไว )  

   X แทน    จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กาํหนดไว (-)หรือจาํนวน

คาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว (+) โดยพิจารณาใชคา + เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha: M < M0 

และพิจารณาใชคา – เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha: M > M0 เมือ่ M เปนคามธัยฐานที่ไดจากการทดลองและ 

M0 เปนคามัธยฐานทีก่ําหนดไว 

 3.2 ใชสถิติแบบ Nonparametic Statistics เปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถพูด

เปนประโยค จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว กอนและหลังการทดลอง โดย

ใช The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 93) โดยมีสูตร

ดังนี้  
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D  =  Y – X 

  

 เมื่อ     D        แทน       คาความแตกตางของขอมูลกอนและหลังการทดลอง 

X        แทน       คะแนนความสามารถพูดเปนประโยคกอนการทดลอง 

Y        แทน       คะแนนความสามารถพูดเปนประโยคหลังการทดลอง 

  

จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 

 กํากับอันดับที่ดวยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบที่มีอยูเดิม 

 หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวกและมีเครื่องหมายลบตามลําดับ 

 คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย) เราเรียกคานี้วา คา T  

 (คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับที่นอยกวา)  

          

            สูตร                Z    =    T – E ( T )  

 เมื่อ                         E ( T )   =    N ( N + 1 ) 

            4   

                        ST    =    N

24
    )  1  2N (  ) 1  N( ++    

 

เมื่อ     E ( T )     แทน          คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา 

 N           แทน       จํานวนนักเรียน 

   ST แทน         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Z           แทน   คะแนนมาตรฐาน 

 

                          



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ

ดังนี้ 

 1. การศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการได

ยินหลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว  มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง  1   คะแนนคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียน

ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหว     

 

คนที ่

คะแนนความสามารถพูด

เปนประโยค 

กอนทดลอง 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ระดับ 

คะแนนความสามารถพูด

เปนประโยค 

หลังทดลอง 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ระดับ 

ผลตาง

ของ

คะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

2 

0 

2 

4 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

10 

8 

16 

12 

18 

20 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ดี 

ปานกลาง 

ดี 

ดี 

10 

8 

14 

12 

16 

16 

Mdn 

IQR 

1 

2 

ปรับปรุง 14 

8 

ดี  

 

จากตาราง 1 แสดงวา ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน  หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว  โดยกอนการจัดกจิกรรม

มีชวงคะแนนระหวาง 0 – 4 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 1 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 มีความสามารถ

พูดเปนประโยคอยูในระดับปรับปรุง และหลังการจัดกิจกรรมที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว นักเรียนมี
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ชวงคะแนนระหวาง 8 – 20 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 14 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 8 ความสามารถ

พูดเปนประโยคอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 1 ที่วา ความสามารถพูดเปนประโยคของ

นักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูน

เคลื่อนไหวอยูในระดับดี แสดงคะแนนเปนแผนภูมิแทงดังภาพประกอบ 5  
 



 

 

84 

0

10

0

8

2

16

0

12

2

18

4

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

? ? ??? 1 ? ? ??? 2 ? ? ??? 3 ? ? ??? 4 ? ? ??? 5 ? ? ??? 6

? ??? ? ???? ???? ? ???

? ??? ? ? ??????? ? ???

ภาพประกอบ 5   คะแนนความสามารถพดูเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ กอนและหลงัการทดลอง 

จํานวนนักเรียน 

คะแนน 

84 
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ตาราง 2  การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานความสามารถพูดเปนประโยคของ   

 นักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพ 

 การตูนเคลื่อนไหว ในระดับดี 

 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คามัธยฐานที่เปน

เกณฑระดับดี + - 
P - Value 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

8 

16 

12 

18 

20 

14 -20 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

    - 

 

- 

 

Mdn 

IQR 

14 

8 

 

 

3 3 

0.6562 

 

 

จากตาราง 2 แสดงวา คะแนนมัธยฐานของคะแนนความสามารถพูดเปนประโยคของ

นักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน  หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหวแตกตางจากคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับดี (14 – 20 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 จึงจัดวาอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไววา ความสามารถพูด

เปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใช

ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว อยูในระดับดี 
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2. เปรียบเทียบความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการได

ยิน ระหวางกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว รายละเอียดดัง

แสดงในตาราง 3  

 

ตาราง  3  การเปรียบเทียบความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง 

 ทางการไดยิน ระหวางกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

  

คะแนน 

(คะแนนเตม็  20   คะแนน) 

ลําดับตาง 

เครื่องหมาย 
คนที ่

กอนทดลอง 

( X ) 

หลังทดลอง 

( Y ) 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลําดับที ่

ความแตกตาง 
บวก ลบ 

 

      T 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

2 

0 

2 

4 

10 

8 

16 

12 

18 

20 

10 

8 

14 

12 

16 

16 

2 

1 

4 

3 

5.5 

5.5 

+2 

+1 

+4 

+3 

+5.5 

+5.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 * 

 

 

 

 

 

     T+ = 21 T- = 0  

 

*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั   .05 

 

จากตาราง 3 แสดงวา ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวมีความสามารถพูดเปน

ประโยคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา

ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรม

การเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวสูงขึ้น 
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 3.  ศึกษาความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง 

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว  รายละเอียดดังแสดงใน ตาราง  4 

 

ตาราง  4 คะแนนคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของความสามารถการเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัย 

 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว   

 

คนที่ 

คะแนนความสามารถ 

เลาเรื่อง 

กอนการทดลอง 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) 

ระดับ 

คะแนนความสามารถ 

เลาเรื่อง 

หลังการทดลอง 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ระดับ 

ผลตาง

ของ

คะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

10 

8 

14 

14 

16 

18 

ปานกลาง 

ปรับปรุง 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

10 

8 

14 

14 

14 

16 

Mdn 

IQR 

0 

2 

ปรับปรุง 14 

6 

ดี  

  

 จากตาราง 4 แสดงวา ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว โดยกอนการจัดกิจกรรมมีชวง

คะแนนระหวาง 0 – 2 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 0 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 มีความสามารถ

เลาเรื่องอยูในระดับปรับปรุง และหลังการจัดกิจกรรมที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว นักเรียนมีคะแนน

ระหวาง 8 – 18 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 14 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 6  แสดงวา ความสามารถ

เลาเรื่องอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 3 ที่วา ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัย

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูใน

ระดับดี แสดงคะแนนเปนแผนภูมิแทง ดังภาพประกอบ 6    
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0

10

0

8

0

14

0

14

2

16

2

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6

คะแนนกอนการทดลอง

คะแนนหลังการทดลอง

ภาพประกอบ 6   คะแนนความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน กอนและหลังการทดลอง 

จํานวนนักเรียน 

คะแนน 
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ตาราง 5  การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานความสามารถเลาเรื่องของนักเรียน 

 ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูน 

 เคลื่อนไหว ในระดับดี 

 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คามัธยฐานที่เปน

เกณฑระดับดี + - 
P - Value 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

8 

14 

14 

16 

18 

14 -20 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

    - 

 

 

 

Mdn 

IQR 

14 

6 

 

 

4 2 

0.3437 

 

 

จากตาราง 5 แสดงวา คะแนนมัธยฐานของคะแนนความสามารถเลาเรื่องของนักเรียน

ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว

แตกตางจาก คามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับดี (14 – 20 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จึงจัดวาอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 3 ที่ต้ังไววา ความสามารถเลาเรื่องของ

นักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหวอยูในระดับดี 
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ตาราง  6  การเปรียบเทียบความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

 ระหวางกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

  

คะแนน 

(คะแนนเต็ม  20   คะแนน) 

ลําดับตาง 

เครื่องหมาย 
คนที ่

กอนทดลอง 

( X ) 

หลังทดลอง 

( Y ) 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลําดับที ่

ความแตกตาง 
บวก ลบ 

T 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

10 

8 

14 

14 

16 

18 

10 

8 

14 

14 

14 

16 

2 

1 

4 

4 

4 

6 

+2 

+1 

+4 

+4 

+4 

+6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 * 

 

 

 

 

 

 

     T+ = 21 T- = 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตาราง 6 แสดงวา ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีความสามารถเลาเรื่องสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ต้ังไววาความสามารถเลาเรือ่ง

ของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพ

การตูนเคลื่อนไหวสูงขึ้น 
 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีสรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการได

ยินหลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระหวางกอนและหลัง การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 3. เพื่อศึกษาความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูในระดับดี 

 2. ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวสูงขึ้น 

 3. ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังการจัด

กิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูในระดับดี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ไดดําเนินการกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง      

การไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยินหลังใสเครื่องชวยฟง ระหวาง 40 – 65 เดซิเบล ตรวจวัดโดย

นักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพิการ มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน 

กําลังศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชใน      

พระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี โดยเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 6 คน 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 24 แผน ส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหว และแบบทดสอบแบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปน

ประโยค จํานวน 10 ขอ  ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถเลาเรื่อง จํานวน 5 ขอ  

 ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยชนิด One Group Pretest – Posttest Design  

ดําเนินการทดลองการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง   

ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ  5 วัน  วันละ 45 นาที ทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 9.00 -  

9.45 น. รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง ระหวาง วันที่ 24 สิงหาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2552 ระหวางภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2552 เมื่อเสร็จส้ินการทดลองแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ความสามารถ

พูดเปนประโยคและความสามารถเลาเรื่อง ของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน จากการจัด

กิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวเปนรายบุคคล โดยใชแบบทดสอบชุดเดิมที่สรางขึ้น  

ซึ่งเปนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนการทดลอง แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ ทําการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ โดยใช สถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน (Median) คาพิสัยควอไทล (Interquartile  

Range : IQR) และทดสอบระดับความสามารถพูดเปนประโยคและและเปรียบเทียบความสามารถพูด

เปนประโยคกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ดวยวิธีการวิลคอก

สันแมท แพร ซายด แรงค (The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test) และทดสอบ

ความสามารถเลาเรื่องโดยใชแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่องที่สรางขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูในระดับดี 

 2. ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลัง

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวสูงขึ้น  

   3. ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังการจัด

กิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวอยูในระดับดี 
 
อภิปรายผล 

 1. การศึกษาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการ  

ไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว อยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไวในขอ 1 สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
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 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนการจัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมทักษะการพูด โดยกิจกรรมจะใชการสื่อสารดวยการพูดโดยใหนักเรียนสังเกตการพูดจากการ

อานริมฝปากเปนหลัก บางครั้งใชทาธรรมชาติประกอบคําพูด เพื่อความเขาใจที่ตรงกันระหวางครูกับ

นักเรียน  เนนการพูดเปนประโยคให สอดคลองกับภาพที่กําหนดโดยบอกใหรูวาใคร ทําอะไร โดยใชส่ือ

ภาพการตูนเคลื่อนไหว ประกอบการพูดพรอมการกระตุนชี้นําของครูโดยคําพูด ในการจัดกิจกรรมจะใช

ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวสรางจากกระดาษแข็ง เปนภาพวาดตัวการตูน ในภาพสามารถเคลื่อนไหวใน

อิริยาบถตางๆ ได โดยเทคนิควิธีการดึงจุดหมุนและจุดยึดจากเสนเอ็นขางหลังภาพ โดยในการจัด

กิจกรรมจะมีข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันนํา กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู โดยใชเกม หรือส่ือ

ตางๆ เชน ครูใชเกมเปดปายทายภาพ ซึ่งนักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสนใจอยากจะเรียนรู  

2) ข้ันสอน เปนขั้นที่ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว โดยครูจะดึงภาพการตูนให

เคลื่อนไหว พรอมกับพูดเปนประโยคเกี่ยวกับภาพการตูน รวมกับการกระตุนและชี้นําโดยการใชคําถาม

เพื่อกระตุนใหนักเรียนคิด เชน เห็นอะไรในภาพ กําลังทําอะไร เปนตน และใหนักเรียนพูดใหสอดคลอง

กับภาพเปนประโยคที่ถูกตอง ถานักเรียนพูดเปนประโยคไมไดครูจะใหนักเรียนพูดประโยคตามเปน

ประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณจากการสนทนา และใหนักเรียนพูดเปนประโยคดวยตัวเอง ซึ่งใน

การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่ใกลตัว  

ซึ่งในการจัดกิจกรรมแตละครั้งจะมีการเชื่อมโยงเรื่องราวและกิจกรรมใหสอดคลองกัน แตละกิจกรรม

จะจัด 2 คร้ัง เพื่อเปนการ ย้ํา ซ้ํา ทวน ใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู ใน

การทํากิจกรรมแตละครั้ง นักเรียนจะไดดูภาพการตูนตามที่ครูกําหนด พรอมกับการดึงเสนเอ็นขางหลัง

ภาพใหภาพมีการเคลื่อนไหว เนนการพูดเปนประโยค เลาเรื่อง สนทนาและตอบคําถาม โดยครูจะ

กระตุนใหนักเรียนพูดเปนประโยคจากสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว เชน ภาพเด็กดูทีวี เมื่อครูใหนักเรียนดู

ภาพโดยที่ครูยังไมไดสาธิตการดึงเสนเอ็นขางหลังภาพใหภาพเคลื่อนไหว เมื่อครูถามนักเรียนเห็นภาพ

อะไร นักเรียนจะบอกคําศัพทเปนคําๆ เชน เด็ก, ทีวี แตเมื่อครูสาธิตการดึงเสนเอ็นขางหลังภาพใหภาพ

มีการเคลื่อนไหว พรอมกับการถามคําถามนักเรียน นักเรียนพูดเปนประโยคไดวา เด็กดูทีวี เปนตน     

3) ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญจากภาพการตูน โดยครูและนักเรียนพูดสนทนา

โตตอบเปนประโยคและเลาเรื่องเปนประโยค ที่ตอเนื่อง ส้ันๆ ใหเพื่อนและครูฟง จากที่กลาวมาจะเห็น

ไดวาสอดคลองกับทฤษฎีของจอหน ดิวอี้ การเรียนรูเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) 

โดยครูชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจินตนาการ นําไปสูความเขาใจสามารถถายทอดเปน

ประโยคและเรื่องราวสั้นๆ ที่เหมาะสม ได การพูดเปนทักษะการเรียนรูซึ่งประกอบดวยการลองผิดลอง

ถูก การเลียนแบบ และการฝกการเรียนรู ซึ่งในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

จะเปนการจัดกิจกรรมในลักษณะเรียนปนเลน ใหเด็กดูตัวอยางและเลียนแบบอยางถูกตอง ทําให
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นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคสูงขึ้น ประกอบกับส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีสวนในการ

สรางบรรยากาศในการเรียนและกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด สามารถถายทอดและเรียบเรียงเปน

ถอยคําที่เปนประโยคที่ถูกตอง ในแนวทางที่แตกตางไปจากความเคยชิน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรม

การเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องของทักษะ การพูด การสื่อสาร  

เปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดโดยการสื่อสารอีกกิจกรรมหนึ่ง โดยใชภาพการตูนเคลื่อนไหวเปน

ตัวกระตุน เชื่อมโยงความคิดใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและถายทอดออกมาเปนคําพูดใหคนอื่นเขาใจได

ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องราวตางๆ ถูกถายทอดเปนภาพการตูนที่ตัวการตูนสามารถเคลื่อนไหวไดในอิริยาบถตางๆ 

ที่กําหนด โดยการดึงจุดหมุนที่อยูขางหลังภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของ คินเดอร 

(Kinder. 1959: 150 – 153) พบวา ส่ือภาพการตูนสามารถนํามาใชเปนสิ่งเรา ในการจัดกิจกรรมการ

เลาเรื่องซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางการพูดไดเปนอยางดี เพราะการตูนมีคุณสมบัติชวย

ดึงดูดและเราความสนใจ ของนักเรียนอยางเห็นไดชัดเจน ความสะดุดตาของภาพการตูนที่สามารถ

เคลื่อนไหวได โดยการดึงเสนเอ็นขางหลังภาพ ทําใหนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน   

มีความสนุกสนาน ต่ืนเตนเราความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

ไดดียิ่งขึ้น   

 การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ในชวงสัปดาหแรกๆ ของการทดลอง 

ครูจะเปนผูเริ่มตนในการพูดเปนประโยคใหนักเรียนฟงกอนและใหนักเรียนพูดตาม บางครั้งจะใช

ทาทางธรรมชาติรวมดวย เพื่อชวยสงเสริมการพูดเปนประโยคใหเขาใจระหวางครูกับนักเรียน  

เนื่องจากนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน บางครั้งนักเรียนมีความเขาใจในสิ่งที่ทําแต

ยังไมสามารถถายทอดออกมาเปนประโยคที่ถูกตองได ดังนั้นการพูดของนักเรียนจึงเปนลักษณะการ

พูดตามครู พูดตามเพื่อน ซึ่งตรงกับทฤษฎีการเลียนแบบของเลวิส (Lewis. n.d.) ที่เชื่อวาพัฒนาการ

ทางภาษาพูดนั้นเกิดขึ้นหลายทาง โดยอาศัยการเลียนแบบ  ซึ่งอาจเกิดไดจากการมองเห็นหรือการได

ยินเสียง ในชวงสัปดาหที่ 2 และ 3 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เร่ิมพูดเปนประโยคดวย

ตัวเองมากขึ้น และนักเรียนบางคนจะเคยชิน กับการพูดเปนคํา และวลี ครูตองกระตุนใหพูดเปน

ประโยครวมกับการดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหวควบคูไปดวย ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องราวที่

อยูในภาพการตูนมากยิ่งขึ้นและสามารถพูดเปนประโยคไดดียิ่งขึ้น จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่

ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวจํานวน 24 คร้ัง พบวานักเรียนเกิดการเรียนรูในการสื่อสารดวยการพูดเปน

ประโยคไดดีข้ึน จากการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน นักเรียนสามารถนําคําศัพทที่เกี่ยวของ

จากส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ที่ไดเรียนไปแลวไปเชื่อมโยงในชีวิตประจําวันได สังเกตในชวงการทดลอง

และจากการบอกเลาของครูประจําชั้นวา นักเรียนพูดเปนประโยคมากขึ้นกวากอนการทดลอง เชน เมื่อ

ครูถามนักเรียนวาวันนี้กินอะไร นักเรียนสามารถคิดประธานของประโยคในการตอบคําถามไดมากขึ้น 
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ในชวงสัปดาหที่ 4 และ 5 นักเรียนมีความมั่นใจในการสนทนาและตอบคําถาม เปนประโยคไดมากขึ้น 

ตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน นักเรียนจะกระตุนเตือนตัวเองและเพื่อนๆ ที่ตอบคําถามเปน

คําศัพทส้ันๆ อยูเสมอ นักเรียนที่สามารถพูดเปนประโยคไดดีก็จะชวยเพื่อนๆ ที่ยังพูดเปนประโยคไม

ถูกตอง ครูคอยใหกําลังใจและแรงเสริมอยูตลอดเวลาในขณะทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความ

พยายามที่จะพูด จะเห็นวานักเรียนสามารถพูดเปนประโยคและสื่อสารกับผูอ่ืนในชีวิตประจําวันได

นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ดังนั้นความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน หลังจากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวจึงอยูใน

ระดับดี ซึ่งความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินแตละคน

มีรายละเอียดดังนี้ 

  คนที่ 1  นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดับปานกลาง ครูตองคอยชี้นํา

และกระตุนเตือนในขณะพูด  และนักเรียนยังขาดความเชื่อมั่นในขณะพูด เนื่องจากนักเรียนเคยชินกับ

การตอบคําถามเปนคํา และเปนวลี แตเมื่อครูกระตุนเตือนในขณะพูด นักเรียนมีความตั้งใจในขณะเรียน  

ถาพูดไมถูกนักเรียนจะขอพูดซ้ําจนกวาจะพูดได จากการสังเกตการมาเรียน นักเรียนขาดเรียนเพียง 1 คร้ัง  

นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 0 คะแนน สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได 10 คะแนน ที่

เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูที่ได ไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปน

ประโยค  

  คนที่ 2 นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดับปานกลาง ครูตองคอยกระตุน

เตือนในขณะพูด และนักเรียนยังขาดความเชื่อมั่นในขณะพูด เนื่องจากในขณะออกเสียง เสียงจะแหบ  

อายเพื่อนในขณะพูด ครูตองคอยใหกําลังใจและคอยชี้นําในขณะพูด นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ

ในขณะเรียน จากการสังเกตการมาเรียนทุกครั้ง นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 0 คะแนน สวนคะแนน

หลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได 8 คะแนน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูที่ได ไปใชใน

การทําแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค  

  คนที่ 3  นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดับดี นักเรียนมีความตั้งใจและ

สนใจในขณะพูด สนทนาและตอบคําถาม มีความเขาใจคอนขางเร็วและบางครั้งชวยกระตุนใหเพื่อน

พูดตาม มีความกระตือรือรนในการเรียน จากการสังเกตการมาเรียนทุกครั้ง นักเรียนทําคะแนนกอน

เรียนได 2 คะแนน สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได 16 คะแนน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก

นักเรียนไดนําความรูที่ได ไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค  

  คนที่ 4 นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดับปานกลาง ครูตองคอยกระตุน

เตือนในขณะพูด และนักเรียนยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในขณะพูด ครูตองคอยใหกําลังใจโดยการ

ชมเชยและคอยชี้นําในขณะพูด นักเรียนมีความตั้งใจเรียน นักเรียนขาดเรียนเพียง 1 คร้ัง นักเรียนทํา



 

96 

คะแนนกอนเรียนได 0 คะแนน สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได 12 คะแนน ที่เปนเชนนี้

เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูที่ได ไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค  

  คนที่ 5  นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดับดี นักเรียนมีความตั้งใจและ

สนใจในขณะพูด สนทนาและตอบคําถามไดดี มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีความเขาใจคอนขาง

เร็วและชวยกระตุนใหเพื่อนพูดตาม มีความตั้งใจเรียนมาก จากการสังเกตการมาเรียนทุกครั้ง  นักเรียน

ทําคะแนนกอนเรียนได 2 คะแนน สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได 18 คะแนน ที่เปนเชนนี้

เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูที่ได ไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค 

   คนที่ 6  นักเรียนมีความสามารถพูดเปนประโยคอยูในระดับดี นักเรียนสามารถสื่อสาร

ดวยการพูดเปนประโยคไดดีดวยตัวเอง คอยกระตุนเตือนตัวเองและเพื่อนๆ ที่ตอบคําถามครูเปนคําศัพท

ส้ันๆ อยูเสมอวาจะตองพูดเปนประโยค นักเรียนมีความตั้งใจ มีความเขาใจเร็ว จากการสังเกตการมา

เรียนทุกครั้ง นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 4 คะแนน สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได    

20 คะแนน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูที่ได ไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

พูดเปนประโยค  

 2. ความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการสอน  

เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดย

วิธีการที่นักเรียนเรียนรูโดยผานสื่อที่เปนรูปธรรม คือ ส่ือภาพการตูนที่เคลื่อนไหวได โดยอาศัยเทคนิค

การดึงจุดหมุนและจุดยึดจากเสนเอ็นที่อยูขางหลังภาพ เพื่อใหภาพมีการเคลื่อนไหว ตามอิริยาบท

ตางๆ เปนภาพที่มีสีสันสวยงาม นาสนใจ กระตุนใหนักเรียนเกิดการรับรูทางสายตา เกิดอารมณ  

ความรูสึก จินตนาการ ความคิด และทําใหนักเรียนสามารถถายทอดออกมาเปนประโยคที่สอดคลอง

กับภาพไดถูกตอง ซึ่งการใชภาพการตูนเคลื่อนไหวเปนสื่อใหเด็กไดปฏิบัติจริงภายใตการดูแลและ

แนะนําของครู  ทําใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสกระทําอยางทั่วถึงโดยการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ จะเกิด

ประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งเรื่องตางๆ เปนเรื่องที่ใกลตัวเด็ก 4 เร่ืองเกี่ยวกับ อวัยวะ  

บาน โรงเรียน สัตว ซึ่งนําเสนอดวยสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวที่เปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเลาเรื่อง 

เนื่องจากสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวสามารถกระตุนการทํางานของสมองทั้งสองซีกพรอมกันอยางมี

ระบบ กลาวคือในขณะที่ฟงครูหรือเพื่อนพูดตองใชสมองซีกซายในการรับรู จินตนาการและการมองเห็น

ภาพโดยรวมจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการทางภาษา โดยเฉพาะการฟงและการพูดอยางมาก 

(สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2541: 11 – 1 2) ดังนั้นสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวซึ่งเปนสื่อที่เปนรูปธรรมทําให

นักเรียนเรียนรูงายขึ้น ถายทอดความรู ความคิดระหวางครูกับนักเรียนและชวยสรางความเขาใจอยาง

รวดเร็วในเรื่องราวที่จะสอน ซึ่งเปนรากฐานใหเกิดความจําระยะยาว จากเหตุผลดังกลาวทําใหความสามารถ
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พูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่

ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวสูงขึ้น 

 3.  ความสามารถเลาเรื่องของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน จากการจัด

กิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว กอนการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหวอยูในระดับตองแกไขปรับปรุง หลังการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไวในขอ 3 ที่เปนเชนนี้ เพราะการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว

เปนการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนการสงเสริมทักษะการพูดเพื่อการ

ส่ือความหมายที่ตรงกันระหวางครูกับนักเรียน เนนการพูดเปนประโยคที่มีความตอเนื่อง และมีลําดับ

เร่ืองราวที่บอกใหรูวา ใคร ทําอะไร และที่ไหน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจะ คํามะสอน 

(2544: 51) พบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณพูดเลาเรื่องตอเนื่องโดยใชภาพประกอบ และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูด

เลาเรื่อง  ทั้งสองแบบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงขึ้น ซึ่งภาพจะเปนสื่อที่ชวยใหนักเรียน

สามารถเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ ที่ตองการใหเด็กเรียนรูได ซึ่งการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินไว วาสื่อที่มีความจําเปนมากสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่จะทําให

เกิดการเรียนรู คือ ส่ือประเภทใชสายตา ดังนั้น ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว เปนสื่อการเรียนระหวางครู

กับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและไดผลคุมคา  เพราะภาพการตูนเคลื่อนไหวเปนภาพการตูนที่มีการเคลื่อนไหว

อิริยาบถตางๆ โดยอาศัยเทคนิคในการทําใหตัวละครเคลื่อนไหว สามารถเราและยั่วยุใหนักเรียนเกิด

ความสนใจเกิดความคิด จินตนาการและสามารถถายทอดและเรียบเรียงความคิดเหลานั้นออกมาเปน

คําพูดที่เปนประโยคที่สมบูรณ และสามารถถายถอดเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น   

 ในการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาจากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูน

เคลื่อนไหวนั้น สงเสริมความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ซึ่งสงผลตอการพูดเปนประโยคที่ถูกตองและสมบูรณ เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการสื่อสาร

และเปนพื้นฐานในการเรียนรูระดับสูงขึ้นตอไป   
 
ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควา 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควาความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มีขอสังเกตที่

ไดจากการศึกษา  ดังนี้ 
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 1. ในชวงสัปดาหแรกๆ ของการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว   

นักเรียนขาดทักษะในการพูดเปนประโยค ควบคุมตัวเองในการรอคอยไดนอย แตเมื่อครูสราง

ความคุนเคย และใหนักเรียนเลียนแบบการพูดที่ถูกตอง นักเรียนเริ่มมีทักษะในการสื่อความหมายไดดีข้ึน 

ในชวงสัปดาหที่  4  

 2. ถาตองการใหนักเรียนมีพัฒนาการทุกๆ ดานอยางไร ควรจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรูใหเหมาะสมกับชวงวัย การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว มาสงเสริม

ดานการพูดเปนประโยคซึ่งนักเรียน จะอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการพูด การกระตุนใหพูดอยูตลอดเวลา จะ

เห็นไดวาในชวงสัปดาหที่ 3 นักเรียนบางคนเริ่มพูดเปนประโยคดวยตัวเอง หรือบางคนแมจะพดูเรยีงคาํ

ในประโยคสลับที่แตก็พูดออกมา  แสดงวานักเรียนมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น 

 3.  ในชวงสัปดาหแรกๆ ของการจัดกิจกรรม นักเรียนจะเบื่อเมื่อตองรอ เมื่อเพื่อนนักเรียน

ออกมาทํากิจกรรม คือ การดึงภาพการตูนใหภาพเคลื่อนไหว และใหเพื่อนๆ ตอบคําถาม ครูกระตุนโดย

ใชคําถามและเปนขอตกลงในชวงแรกๆ วา ถาเพื่อนออกมาดึงภาพการตูน นักเรียนนั่งรอตองดูวาเพื่อน

ดึงภาพอะไรพรอมกับตอบคําถาม ทําในลักษณะเดียวกันจนครบทุกคน ในการทําเชนนี้ จะสงเสริม

พัฒนาการทางสังคมในเรื่องผูนําและผูตาม ซึ่งในชวงทายของการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจใน

การทํากิจกรรมมากขึ้น 

 4. ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องจินตนาการ  

ความคิดสรางสรรค จะเห็นไดวาในขณะที่ทํากิจกรรม นักเรียนมีความสนุกสนาน สนใจที่จะเรียนรูใน

เร่ืองราวที่ครูกําหนดให 

 5. ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหวพัฒนาความสามารถพูดเปนประโยคและความสามารถเลาเรื่อง 

นักเรียนไดฝกการพูดเลาเรื่องเปนประโยค โดยภาพการตูนเปนสื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด จินตนาการ

ที่หลากหลาย พูดเลาเรื่องเปนประโยคอยางมีความหมายและใจความสมบูรณ ที่สอดคลอง ใคร ทําอะไร  

ไดตามศักยภาพของแตละคน 
 
ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน หรือการ

ศึกษาวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 ในการสงเสริมความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ครูควรสรางกําลังใจใหนักเรียน ใหกลาคิดกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ และควรสราง

ความคุนเคยกับเด็กกอนการทําการทดลอง 
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  1.2 การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว ครูควรจัดสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอการพูดของนักเรียน โดยคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมของนักเรียน ไมบังคับกดดันให

นักเรียนเกิดความเครียด ยกยองชมเชยใหเกิดความมั่นใจ  

  1.3 ขณะจัดกิจกรรมเพื่อเปนการจูงใจใหนักเรียนพัฒนาตนเองและสนใจในขณะที่เด็ก

พูดเปนประโยคและเลาเรื่องครูจดบันทึกและอานใหนักเรียนฟงหลังจากจบกิจกรรม เพื่อเปนการ

ทบทวนการสรุปหลังการพูดของนักเรียนเปนการสะทอนขอมูลยอนกลับใหนักเรียนไดทราบขอบกพรอง

ของตนเอง อันจะทําใหนักเรียนไดปรับปรุงการพูดใหดีข้ึนในการเรียนครั้งตอไป  

  1.4 ส่ือภาพการ ตูนเคลื่อนไหวที่นํามาเปนสื่อในการสอนพูดเปนประโยคและ

ความสามารถเลาเรื่อง  ควรคํานึงถึงคุณภาพและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหาของภาพควรมี

เนื้อหาใกลตัวเด็ก หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสัตวตางๆ นักเรียนจะใหความสนใจเปนพิเศษ และอยางนอย

กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนนั้น นักเรียนไดใชความคิด จินตนาการ เพื่อจะส่ือความหมายออกมาได

สอดคลองกัน 

  1.5 การจัดกิจกรรมจากเนื้อหาสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว ควรจัดกิจกรรมในลักษณะของ

การซ้ํา เชน ทํากิจกรรมละ 2 วัน เมื่อผานไป 5 กิจกรรม (10 วัน) อาจจะเริ่มที่กิจกรรม 1 ใหม เพื่อให

เด็กไดเรียนซ้ํา ย้ํา ซึ่งจะสงผลตอการเกิดความคงทนในการเรียนรู 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนทางการเรียนรู หลังจากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใช

ส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

    2.2 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชภาพการตูนเคลื่อนไหวเพื่อวัดตวัแปร

อ่ืนๆ เชน  การอาน  การเขียน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
 

  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนจัดการเรียนรูและคูมือแบบทดสอบ  แบบทดสอบ

ความสามารถพูดเปนประโยคและแบบทดสอบเลาเรื่อง 

  

  1.  ผูชวยศาสตราจารยประจิตต  อภินัยนรัุกต 

          ขาราชการบํานาญ  ภาควิชาการศึกษาพเิศษ  คณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

               2.  ผูชวยศาสตราจารยพูลทรัพย   นาคนาคา  

          อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

  3. ผูชวยศาสตราจารยกานดา  โตะถม 

        หวัหนาศูนยการศึกษาพเิศษ  โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

   ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 

  1.  ผูชวยศาสตราจารยประจิตต  อภินัยนรัุกต 

           ขาราชการบํานาญ  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร   

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

        2.  ผูชวยศาสตราจารยกานดา  โตะถม 

         หัวหนาศูนยการศึกษาพเิศษ  โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
  3.  อาจารยวรรณวิมล   เณรทรัพย 

      หวัหนากลุมงานเด็กพิการเรียนรวม  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 -  ตารางแสดงคาดัชนีความแมนยาํเชงิเนื้อหา IOC 
      -  ตารางแสดงความเทีย่งตรงของสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 
 -  ตารางแสดงคาความยากงายและอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ 
 -  ตารางแสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ 
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1. การวิเคราะหคาดัชนีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา IOC  ของแบบทดสอบความสามารถพูดเปน

ประโยคและแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง 

 

ตาราง 7 ผลการประเมินคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอแบบทดสอบความสามารถพูด 

 เปนประโยคโดยผูเชี่ยวชาญ  

 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
แบบทดสอบ ขอที่ 

คนที่ 1      คนที่ 2       คนที่ 3 
รวม 

คา 

IOC 
สรุปผล 

      ชุดที ่1 

 พูดเปนประโยค 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

+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 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ใใชได

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

  ใชได 

ชได 

ใชได 

ใชได 
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ตาราง 8  ผลการประเมนิคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญตอแบบทดความสามารถเลาเรื่อง   

 โดยผูเชี่ยวชาญ  

 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
แบบทดสอบ ขอที่ 

คนที่ 1      คนที่ 2       คนที่ 3 
รวม 

คา 

IOC 
สรุปผล 

      ชุดที ่2  

    การเลาเรื่อง 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

 

 

 ผูเชี่ยวชาญคนที ่ 1 ผูชวยศาสตราจารยประจิตต  อภินัยนุรักต 

 ผูเชี่ยวชาญคนที ่ 2     ผูชวยศาสตราจารยพูลทรัพย   นาคนาคา  

   ผูเชี่ยวชาญคนที ่ 3   ผูชวยศาสตราจารยกานดา  โตะถม 

 

คําชี้แจง  หลักเกณฑการเลือกแบบทดสอบ 

  

   ชุดที ่1    เลอืกแบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยคที่มีคะแนนความคิดเหน็ของ 

       ผูเชี่ยวชาญลงความเหน็ตรงกัน  เทากับ 1 ไดจํานวน 10 ขอ   

   ชุดที ่ 2   เลอืกแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่องที่มคีะแนนความคิดเห็นของ 

       ผูเชี่ยวชาญลงความเหน็ตรงกัน  เทากับ 1 ไดจํานวน  5  ขอ 

 หมายเหตุ     เลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา IOC  เทากบั  1 
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ตาราง  9  แสดงการหาความเที่ยงตรงของสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ ภาพ 

  คนที ่1            คนที่ 2          คนที ่3 

รวม 

 

คา 

IOC 
สรุปผล 

1. ดูทวี ี

2. ฟงวทิย ุ

3. ดมดอกไม 

4. กนิขาว 

5. หยิบดินสอ 

6. เดินขามถนน 

7. ทาํกับขาว 

8. ใสเสื้อ 

9. เลนรถ 

10. นอนหลับ 

11. อาบน้ํา 

12. เขียนหนังสือ 

13. อานหนังสือ 

14. เตะฟุตบอล 

15. วายน้าํ 

16. วาดรูป 

17. กวาดขยะ 

18. ทิง้ขยะ 

19. เก็บขยะ 

20. นกกินหนอน 

21. นกบิน 

0 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

-1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

0 

+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 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

2 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

0.67 

1 

1 

0.67 

0.34 

1 

0.34 

1 

0.67 

1 

1 

1 

0.67 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ปรับปรุง 

ใชได 

ปรับปรุง 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 
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ตาราง 9  (ตอ)  

 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
ภาพ 

  คนที่ 1            คนที ่2          คนที่ 3 
รวม 

คา 

IOC 
สรุปผล 

22.  ลิงกินกลวย 

23.  ลิงโหนกิง่ไม 

24.  เสือนอนหลับ 

25.  เสือกนิเนือ้ 

26.  สิงโตกระโดด 

27.  สิงโตกินเนื้อ 

28.  ชางเดนิ 

29.  ชางกนิออย 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.67 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 
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ตาราง 10   แสดงคาความยากงายและอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบความสามารถ 

 พูดเปนประโยค 
 

ขอที่ ความยาก ( p ) อํานาจจําแนก (B ) สรุปผล 

1 

2 

3 

4  

5  

6 

7 

8 

9 

10  

 

0.76 

0.70 

0.71 

0.66 

0.71 

0.53 

0.70 

0.66 

0.71 

0.73 

 

0.30 

0.46 

0.56 

0.50 

0.56 

0.46 

0.46 

0.32 

0.56 

0.37 

 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

 

 

 หมายเหต ุ  ใชดัชนีคาความยากงาย (P)  ต้ังแต .20  ถงึ  .80 และใชดัชนีคาอํานาจจําแนก  

(B) ต้ังแต .02 ข้ึนไป 
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ตาราง 11  แสดงคาความยากงายและอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง 
 

ขอที่ ความยาก ( p ) อํานาจจําแนก ( B ) สรุปผล 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

 

 

 

0.73 

0.76 

0.70 

0.76 

0.56 

0.63 

0.50 

0.76 

0.63 

0.53 

 

 

0.29 

0.54 

0.46 

0.54 

0.46 

0.33 

0.58 

0.54 

0.37 

0.25 

 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

 

 
 หมายเหต ุ  ใชดัชนีคาความยากงาย (P)  ต้ังแต .20  ถงึ  .80 และใชดัชนีคาอํานาจจําแนก  

(B) ต้ังแต .02 ข้ึนไป 
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ภาคผนวก ค 
- ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูการจัดกจิกรรมการเลาเรื่องทีใ่ชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 
- คูมือแบบทดสอบวัดความสามารถพดูเปนประโยคของนักเรยีนปฐมวัยที่มคีวามบกพรอง 

ทางการไดยนิ 
- ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถพดูเปนประโยคและแบบทดสอบความสามารเลาเรือ่ง 
- แบบบันทึกคะแนนความสามารถพูดเปนประโยคและแบบบันทกึความสามารถเลาเรื่อง 

 



                                                                         

 
 

  

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องความสามารถพดูเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

หัวขอ   ( ตา , ดู  )  ( ห ู,  ฟง )   ครั้งที ่1   เวลา  45  นาท ี 

ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

นักเรียนปฐมวัย

ที่มีความ

บกพรอง

ทางการไดยิน

ระดับอนุบาล 3 

จํานวน 6 คน มี

ระดับการไดยิน

หลังใส

เครื่องชวยฟงไม

เกิน 89 เดซิเบล

ความสามารถ

ดังนี้ 

 

นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่เห็น

ไดถูกตอง 

- เด็กผูชาย ดู 

ทีวี 

- เ ด็ ก ผู หญิ ง 

ฟง วิทยุ 

ขั้นนํา  
1. ครูใหนักเรียนนั่งเกาอี้เปนรูปครึ่งวงกลม  ครูนั่งเกาอี้ตรงกลางระหวาง

ครึ่งวงกลมโดยหันหนาเขาหานักเรียน   มีโตะเล็กสําหรับวางสื่อ อยูดาน

ขวามือของครู 

2.  ครูตรวจเครื่องชวยฟงและการไดยินของนักเรียน  โดยครูทดสอบการได

ยินเสียง 6 เสียง / อา / / อู / / อี / / อืม / /ช / / ส / กับนักเรียน โดยให

นักเรียนยืนหันหลังซึ่งหางจากครู ประมาณ  1 ฟุต   ครูเรียกชื่อดานหลัง

ของนักเรียน  เมื่อนักเรียนไดยินเสียงใหยกมือขึ้น  เด็กผูชายตอบ “ ครับ” 

เด็กผูหญงิตอบ “ คะ  “ ทีละคนจนครบทุกคน 

3.  ครูและนักเรียนกลาวคําทักทาย สวัสดีคะ , สวัสดีครับ  ครูบอกนักเรียน

วาวันนี้จะมาเลนเกม ดึงปายทายภาพ   โดยครูนํากระดาษที่มีหมายเลข 1 

- 9  ปดดานบนภาพตาขนาดใหญใหนักเรียนดู  ครูบอกนักเรียนวา  ให

นักเรียนออกมาทีละคน เพื่อดึงแผนหมายเลขออกทีละแผน  และให

นักเรียนทั้งหมดทายวา เปนภาพอะไร ถาทายไมถูกก็ใหคนตอไปมาดึง  
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ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

1. ความสามารถ

อานริมฝปากได 

2. สามารถใชการ

ไดยินที่เหลืออยูได 
3. สามารถพูด

สนทนาโตตอบเปน

คําและวลี   

 1 – 2  คําได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียน

สามารถบอกชื่อ

อวัยวะได

ถูกตอง 

 แผนกระดาษทําจนกวานักเรียนจะตอบไดวาเปน 

ภาพ อะไร      
 
 
 
   ครูนับ 1  2  3 ใหนักเรียนทุกคนยกมือ นักเรียนคนไหนยกมือเร็ว

ที่สุดใหออกมาดึงแผนปายหนึ่งหมายเลข  เมือ่นักเรียนดึงปายออก

จะเห็นภาพที่อยูขางใน  แลวใหนักเรียนทายวาเปนภาพอะไร  ถา

นักเรียนตอบไมถูกครูเปดแผนปายแลวบอกโดยใหนักเรียนอานริม

ฝปากในขณะทีพู่ด  ( ถามีนักเรียนตอบไดถูกกอนที่เพื่อนจะดึงแผน

หมายเลขครบทุกคน   ครูจะเฉลย  โดยการเปดแผนกระดาษ

ทั้งหมดแลวใหนักเรียนพูดพรอมกันและพูดทีละคน  ( ตา )   
ขั้นสอน 
1. ครูชี้ภาพ “ ตา“ และถามนักเรียนวา ใครมีตา  ยกมือขึ้น ครูชี้ไปที่

นักเรียนที่ยกมือพรอมกับพูดวา -------- มีตา ( พูดชื่อเด็กที่ยกมือ ) 

ครูพูดเปนประโยคและใหนักเรียนพูดตามครูเปนประโยคพรอมกัน

และทีละคน 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1. บัตรภาพ   

-  ตา  

2. บัตร

หมายเลข 1 –  

9 .ขนาด  4  X 

4  “  จํานวน  

   9  แผน 
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ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

 2. นักเรียน

สามารถบอก

หนาที่อวัยวะ 

( ตา) ไดถูกตอง 

3. นักเรียน

สามารถพูดเปน

ประโยค

เกี่ยวกับภาพที่

เห็นไดถูกตอง 

 2. ครูถาม “ ตา  มีไว ทําอะไร  “ นักเรียนตอบ  “  ตา มีไวดู “ ถานักเรียน

ตอบไมไดครูพูดนํา โดยใหนักเรียนอานริมฝปากในขณะที่ครูพูด แลวให

นักเรียนพูดตาม  ตา  มีไว ดู  ครูติดแถบประโยคและใหนักเรียนอานตาม

ครู 

3. ครูชูภาพ  “เด็กผูชาย ดู ทีวี  “ ใหนักเรียนดูพรอมกัน  ครูถามนักเรียนวา 

“ นักเรียนเห็นภาพอะไร “  ถานักเรียนไมตอบครูชี้ที่ภาพเด็กผูชายแลวถาม

นักเรียนวา  “ ภาพอะไร “  ถานักเรียนตอบไมไดครูพูดนําใหนักเรียนอาน

ริมฝปากครูและใหนักเรียนพูดตาม “ เด็กผูชาย “  ครูติดภาพ “ เด็กผูชาย”

ภาพทีวีทําเชนเดียวกัน 

4.  ครูบอกนักเรียนวาครูจะสาธิตการดึงภาพการตูน “ เด็กผูชาย  ดู ทีวี “ 

ใหเคลื่อนไหวใหนักเรียนดู  โดยครูดึงเสนเอ็นขางหลังภาพที่ยึดลูกศรจาก

ตาเด็กใหเคลื่อนไปชี้ที่ทีวี ในขณะที่ครูดึงเสนเอ็นขางหลังภาพ ลูกศรก็จะ

เคลื่อนไปชี้ที่ตาเด็กผูชายที่ดูทีวี เสร็จแลวครูถามนักเรียนวา “  ใคร  “ ครูชี้

ที่ภาพเด็กผูชาย  และชี้ที่ลูกศรที่เคลื่อนไปชี้ที่ทีวีแลวถามนักเรียนวา “ ทํา

อะไร “  ถานักเรียนพูดไมไดครูพูดนําเปนประโยคและใหนักเรียนพูดตาม  

“ เด็กผูชาย ดู ทีวี “   

 

 

3. แถบ

ประโยค  

- ตา  มีไว  ดู 

 

4. ภาพการตูน 

-  เด็กผูชาย  ดู

ทีวี 
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ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

 4.  นักเรียน

สามารถตอบ

คําถาม “ ใคร  “ 

ทําอะไร ” ที่

สอดคลองกับ

ภาพไดถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

5. นักเรียน

สามารถเลา

เปนประโยค

เกี่ยวกับภาพที่

เห็นไดถูกตอง 

 5.  ครูพูดเปนประโยค 2 – 3 ครั้ง สลับกับการดึงภาพ “  เด็กผูชาย ดู ทีวี “ 

เพื่อใหนักเรียนฟง  ครูถามนักเรียนวา   “ เด็กผูชาย ทําอะไร “  นักเรียน

ตอบ “ เด็กผูชาย ดู ทีวี  “ ถานักเรียนตอบไมไดครูพูดนําเปนประโยคและ

ใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

6. ครูใหนักเรียน 1  คน  ดึงภาพใหเคลื่อนไหว ในขณะที่นักเรียนดึงเสน

เอ็นขางหลังภาพ ใหถามเพื่อนวา “ ใคร “ ( เด็กผูชาย)“ ทําอะไร  “( ดู ทีวี ) 

สลับใหนักเรียนออกมาดึงภาพและถามเพื่อนจนครบทุกคน  ถานักเรียน

ตอบไมได ครูพูดนําเปนประโยคและใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกันและที

ละคน 

7. ครูติดแถบประโยค “ เด็กผูชาย ดู ทีวี  “โดยมีภาพประกอบ ใหนักเรียน

พูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

8. ครูนําภาพ “ เด็กผูชาย ดู ทีวี “  มาใหนักเรียนดูและสนทนากับนักเรียน

โดยใชคําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  เด็กทําอะไร  

, เด็กนั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน  ชื่ออะไร ( ใหเด็กตั้งชื่อเด็กในภาพ ) และให

นักเรียนคิดคําที่เปนประธานของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับ

บุคคลในภาพ “ ใคร  ทําอะไร “   แลวใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ   ( ___  

ดู  ทีวี  ) ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคนลงบนกระดานแลวใหนักเรียน

พูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

5. แถบ

ประโยค 

-  เด็กผูชาย ดู

ทีวี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
123 



                                                                         

 
 

  

ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

   9.  ครูชูภาพ  “ หู “ และถามนักเรียนวา “ ภาพอะไร “ นักเรียนตอบ “ หู”  

ครูถาม “ หู  มีไว  ทําอะไร  “ นักเรียนตอบ “  หู  มีไว ฟง  “ ครูพูดนําเปน

ประโยคและใหนักเรียนพูดตาม 

10. ครูบอกนักเรียนวาครูจะสาธิตการดึงภาพการตูน “  เด็กผูหญิง ฟง 

วิทยุ  “ ใหเคลื่อนไหวใหนักเรียนดู  โดยดึงเสนเอ็นขางหลังภาพใหตัวโนต

เคลื่อนไปที่หูในขณะที่ดึงภาพ “ เด็กผูหญิง ฟง วิทยุ “ ครูพูดเปนประโยค 

2 - 3  ครั้งใหนักเรียนฟง สลับกับการดึงภาพ  ครูถามนักเรียนวา “  

เด็กผูหญิง ทําอะไร “ ครูติดแถบประโยคบนกระดาน  ถานักเรียนไมตอบ 

ครูพูดนําเปนประโยคและใหนักเรียนพูดตาม “ เด็กผูหญิง ฟง วิทยุ “  

11. ครูใหนักเรียน 1 คน ออกมาดึงภาพใหเคลื่อนไหว  ในขณะที่นักเรียน

ดึงเสนเอ็นขางหลังภาพ ใหถามเพื่อนวา  “ ใคร  “ ( เด็กผูหญิง)  “ ทําอะไร 

 “ ( ฟงวิทยุ )  สลับใหนักเรียนออกมาดึงภาพและถามเพื่อนจนครบทุกคน   

 ถานักเรียนตอบไมไดครูพูดนําและใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามพรอม

กันและทีละคน 

12.  ครูนําภาพการตูน “ เด็กผูหญิง ฟง วิทยุ”  มาใหนักเรียนดูและสนทนา

กับนักเรียนโดยใชคําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  

เด็กทําอะไร  , เด็กนั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน ชื่ออะไร  และใหนักเรียนคิดคําที่

เปนประธานของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับบุคคลในภาพ 

 
6. บัตรภาพ 

     - หู 

 

7. ภาพการตูน 

 -  เด็กผูหญิง

ฟงวิทยุ 
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   “ ใคร  ทําอะไร  “  แลวใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ   (  _____  ฟง  วิทยุ )

พรอมกับดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหว  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคน

ลงบนกระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและทีละคน 

13. ครูนําภาพที่ 1 ซึ่งเปนภาพเด็กผูชายดูทีวี  มาใหนักเรียนดูและสนทนา

โดยใชคําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  เด็กทําอะไร  

เด็กนั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน  เปนตน และ ใหนักเรียนคิดคําที่เปนประธาน

ของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับบุคคลในภาพ “ ใคร  ทําอะไร “  

แลวใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ    (  _____  ดู  ทีวี  ) พรอมกับดึงภาพ

การตูนเคลื่อนไหว ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคนลงบนกระดานตามที่ 

นักเรียนเลาทุกคน แลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกัน 

14. ครูนําภาพที่ 2 ซึ่งเปนภาพที่เด็กผูหญิงฟงวิทยุ มาใหนักเรียนดูและ

สนทนาโดยใชวิธีการเดียวกับ ขอ 13  

15 . ครูนําภาพการตูน ทั้ง 2 ภาพ มาเรียงตามลําดับแลวใหนักเรียน

ชวยกันเลาจากภาพ  เปนประโยคสั้นๆ 1 –  2  ประโยค พรอมกับดึงภาพ

การตูนใหเคลื่อนไหวทีละภาพตามลําดับ  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุก

คนลงบนกระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและทีละ

คน 

 

 

 

8.  บัตรภาพ 

-  เด็กผูชายดู

ทีวี 
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 ขั้นสรุป 
 ครูหยิบภาพ “ เด็กผูชาย ดู ทีวี “ “  เด็กผูหญิง ฟง วิทยุ “  ทีละภาพ

ตามลําดับแลวครูถามนักเรียนแตละคนวา “  ใคร “  “ ทําอะไร “ โดยให

นักเรียนออกมาดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหวดวยตัวเองอีกครั้ง พรอมกับให

เพื่อนๆชวยกันพูดใหเพื่อนและครูฟง 
 
ประเมินผล 
  ครูใหนักเรียนดูภาพทั้ง  2  ภาพ แลวบอกเกี่ยวกับภาพวา  “ นักเรียนเห็น

อะไรในภาพ  “  แลวเลาใหครูและเพื่อนๆฟง ครูเขียนคําตอบของนักเรียน

ทุกคนที่เลาลงบนกระดาน แลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคดวยตัวเอง 

 ครูใหนักเรียนนําแถบประโยคติดใตภาพการตูนใหถกูตองอีกครั้ง 

9. บัตรภาพ 

- เด็กผูหญิง

ฟงวิทยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่

เห็นได

ถูกตอง 4 ใน 

5 ครั้ง 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องความสามารถพดูเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
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จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี 

หัวขอ   ( ตา , ดู  )  ( ห ู,  ฟง )   ครั้งที ่2   เวลา  45  นาท ี 

ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

 นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่เห็น

ไดถูกตอง 

- เด็กผูชาย ดู 

ทีวี 

- เ ด็ ก ผู หญิ ง 

ฟง วิทยุ 

ขั้นนํา  
 1. ครูใหนักเรียนนั่งเกาอี้เปนรูปครึ่งวงกลม  ครูนั่งเกาอี้ตรงกลางระหวาง

ครึ่งวงกลมโดยหันหนาเขาหานักเรียน   มีโตะเล็กสําหรับวางสื่อ อยูดาน

ขวามือของครู 

2.  ครูตรวจเครื่องชวยฟงและการไดยินของนักเรียน  โดยครูใหนักเรียนยืน

หันหลังซึ่งหางจากครู ประมาณ  1  ฟุต   ครูเรียกชื่อดานหลังของนักเรียน  

เมื่อนักเรียนไดยินชื่อตนเองใหยกมือขึ้น  เด็กผูชายตอบ “ ครับ  “ 

เด็กผูหญิงตอบ “ คะ  “  ทีละคนจนครบทุกคน 

3.  ครูทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง ตา,  หู ที่เรียนผานมาแลว ครูถามนักเรียนวา 

 “ เมื่อวานนี้เรียนเรื่องอะไรคะ  “ นักเรียนตอบ “ ตา , หู  “  ถานักเรียนตอบ

ถูกครูชมเชย  ครูหยิบภาพการตูน “ เด็กผูชาย ดู ทีวี” และ “ เด็กผูหญิงฟง

วิทยุ  “  ใหนักเรียนดูตามลําดับ ครูถามนักเรียนและติดแถบประโยค  “ 

เด็กทําอะไร  “  บนกระดาน นักเรียนตอบ “ เด็กผูชาย ดู ทีวี “   

“  เด็กผูหญิง ฟง วิทยุ “   ครูใหนักเรียนพูดตามครูอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

1. บัตรภาพ 

 -    ตา , หู  

2. แถบ

ประโยค 

-  เด็กทําอะไร  

-  เด็กผูชาย ดู

ทีวี 
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1. นักเรียน

สามารถบอก

ชื่อและหนาที่

ของอวัยวะ  

( ตา , หู ) และ

ตอบคําถาม 

เปนประโยค

จากภาพที่เห็น

ไดถูกตอง  

 

 4.  ครูนํากลองสี่เหลี๋ยมที่เจาะชองขางกลอง 3  ชอง เสนผาศูนยกลาง  1.5  

ซ.ม.  ( ขางในมีทีวีกับวิทยุจําลอง ) ครูใหนักเรียนดูสิ่งของที่อยูในกลอง 

โดยเอาตาแนบกับชองที่ครูเจาะไว 3  ชอง โดยใหเด็กเลือกดูชองใดก็ได

ตามใจ ดูทีละคนจนครบทุกคน ครูถามนักเรียนวา “ เห็น อะไร “  เมื่อ

นักเรียนตอบครบทุกคนแลว  ครูเปดกลองใหนักเรียนดูพรอมกัน และให

นักเรียนพูดวา “ ทีวี “   “ วิทยุ  “  และชมเชยนักเรียนที่ตอบถูก 
ขั้นสอน 
1. ครูชูของจําลอง “  ทีวี  “ ครูถามนักเรียนวา  “  อะไร  “    นักเรียนตอบ  

“ ทีวี  ”  ครูถาม  “  ทีวี  มีไว  ทําอะไร    “  นักเรียนตอบ “ มี ไว  ดู “  ครู

ถามดูอะไร  ( ดูการตูน  ดูขาว  ดูกีฬา ) ใหนักเรียนดูภาพ  “ เราใชอะไรดู

ทีวี  “ นักเรียนตอบ “  ตา ”  ครูพูด  “  ตา มีไว  ดู  ทีวี “ ใหนักเรียนพูดตาม  

2.  ครูหยิบวิทยุจําลอง และถามนักเรียนวา “ อะไร  “  นักเรียนตอบ   

“ วิทยุ “  ครูถามนักเรียนวา  “ วิทยุ  มีไว ทําอะไร “   นักเรียนตอบ “ มี ไว  

ฟง  “   ครูถาม  “ ฟงอะไร  “  ( ฟงเพลง) ครูใหนักเรียนดูภาพ  “ เราใชอะไร

ฟงวิทยุ  “  นักเรียนตอบ  “ หู  “  ครูพูด   “  หู  มีไว ฟงวิทยุ  “  ใหนักเรียน

พูดตาม  

 

 

 

3. กลอง

สี่เหลี่ยม 

4.  ทีวี - วิทยุ

จําลอง 

 

 

 

5.  ทีวี จําลอง 

 

 

 

6.  วิทยุจําลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 



                                                                         

 
 

  

ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

   3. ครูชูภาพการตูน “ เด็กผูชาย ดู ทีวี   “  ใหนักเรียนดูพรอมกัน ครูถาม

นักเรียนวา “ นักเรียนเห็นภาพอะไร  “  โดยครูใหนักเรียนตอบเปนประโยค

ทีละคน ถานักเรียนตอบไมได ครูพูดนําเปนประโยคใหนักเรียนฟง 2 – 3 

ครั้ง และใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

4. ครูใหนักเรียน 1 คน ดึงภาพการตูน “ เด็กผูชาย ดู ทีวี  “   ใหเคลื่อนไหว

และถามเพื่อนวา “ ใคร  “  “ ทําอะไร  “  ( ชื่อนักเรียน   ดูทีวี ) สลับให

นักเรียนออกมาดึงภาพใหเคลื่อนไหวและถามเพื่อนจนครบทุกคน 

5.  ครูนําภาพเด็กผูชายดูทีวี  มาใหนักเรียนดูและสนทนาโดยใชคําถามที่

เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  เด็กทําอะไร  , เด็กนั่งหรือยืน 

, มีเด็กกี่คน  ชื่ออะไร  เปนตน   ใหนักเรียนคิดคําที่เปนประธานของ

ประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับบุคคลในภาพ  ใคร  ทําอะไร   แลว

ใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ   ( ___  ดู  ทีวี  ) ครูเขียนคําตอบของนักเรียน

ทุกคนลงบนกระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและที

ละคน 

6. ครูบอกนักเรียนวาครูจะนับ 1 2 3 ใหนักเรียนยกมือ นักเรียนคนใดยก

มือเร็วที่สุดจะไดออกมาดึงภาพการตูนเคลื่อนไหว “ เด็กผูหญิงฟงวิทยุ “ 

โดยถามคําถามวา “ ใคร  ทําอะไร “   “ _____ ฟงวิทยุ “  ใหนักเรียนคิด

ประธานที่จะตอบในประโยคดวยตัวเอง  สลับใหนักเรียนออกมาถามเพื่อน

จนครบทุกคน 

 

7. ภาพการตูน

เคลื่อนไหว 

- เด็กผูชาย  ดู

ทีวี 

- เด็กผูหญิง

ฟง วิทยุ   
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 2. นักเรียน

สามารถคิด

ตอบคําถาม

จากภาพที่เห็น

ดวยตัวเองได

ถูกตอง 

 

 

3. นักเรียน

สามารถเลา

เรื่องจากภาพ

เปนประโยค

สั้นๆได ถูกตอง 

1 – 2 ประโยค 

 7.  ครูนําภาพเด็กผูหญิงฟงวิทยุ  มาใหนักเรียนดูและสนทนาโดยใช

คําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  เด็กทําอะไร  , เด็ก

นั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน  ขื่ออะไร  เปนตน   ใหนักเรียนคิดคําที่เปนประธาน

ของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับบุคคลในภาพ ( ใคร  ทําอะไร )  

แลวใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ   ( ___   ฟง  วิทยุ ) ครูเขียนคําตอบของ

นักเรียนทุกคนลงบนกระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอม

กันและทีละคน 

8.  ครูนําภาพการตูนเคลื่อนไหวทั้ง 2 ภาพ มาเรียงตามลําดับแลวให

นักเรียนชวยกันเลาจากภาพ  เปนประโยคสั้นๆ 1 – 2  ประโยค พรอมกับ

ดึงภาพการตูนเคลื่อนไหว  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคนลงบน

กระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและทีละคน 

 

 

8. บัตรภาพ 

-  เด็กผูชาย    

ดู ทีวี 

-  เด็กผูหญิง

ฟง วิทยุ 
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   ขั้นสรุป 
1. ครูใหนักเรียนดูภาพการตูนเคลื่อนไหว  “ เด็กผูชายดูทีวี “  “  เด็กผูหญิง

ฟงวิทยุ  “  ทีละภาพตามลําดับแลวครูถามนักเรียนแตละคนวา “  ใคร ทํา

อะไร  “ โดยใหนักเรียนออกมาดึงภาพการตูนเคลื่อนไหวดวยตัวเองอีกครั้ง 

พรอมกับใหเพื่อนๆชวยกันพดูใหเพื่อนและครูฟง 

2. ครูใหนักเรียนดูภาพการตูนเคลื่อนไหวในขอ 1 ใหนักเรียนชวยกันตั้งชื่อ

เด็กที่อยูในภาพวาชื่ออะไร และทําอะไร  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุก

คนลงบนกระดาน แลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและที

ละคน 

 
 ขั้นประเมินผล 
1.ใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพเปนประโยคสั้นๆ คนละ 1 – 2 ประโยคโดย

ครูหยิบบัตรภาพและใหนักเรียนเลาใหตรงกับภาพพรอมทั้งดึงภาพการตูน

ใหเคลื่อนไหวใหตรงกับที่เลา จนครบทุกคน 

 2.ครูใหนักเรียนนําแถบประโยคติดใตภาพการตูนเคลื่อนไหวใหถูกตอง

และใหนักเรียนพูดเปนประโยคพรอมกันอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่

เห็นได

ถูกตอง 4 ใน 

5 ครั้ง 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องความสามารถพดูเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
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จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

หัวขอ   ( จมูก , ดม  ดอกไม  )  ( ปาก , กิน  ขาว )   ครั้งที ่ 3  เวลา  45  นาท ี 

ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

 นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่เห็น

ไดถูกตอง 

เด็กผูหญิง  ดม 

ดอกไม 

เด็กผูหญิง 

  กิน ขาว  

ขั้นนํา  
 1. ครูใหนักเรียนนั่งเกาอี้เปนรูปครึ่งวงกลม  ครูนั่งเกาอี้ตรงกลางระหวาง

ครึ่งวงกลมโดยหันหนาเขาหานักเรียน   มีโตะเล็กสําหรับวางสื่อ อยูดาน

ขวามือของครู 

2.  ครูตรวจเครื่องชวยฟงและการไดยินของนักเรียน  โดยครูใหนักเรียนยืน

หันหลังซึ่งหางจากครู ประมาณ  1  ฟุต   ครูเรียกชื่อดานหลังของนักเรียน  

เมื่อนักเรียนไดยินชื่อตนเองใหยกมือขึ้น  เด็กผูชายตอบ “  ครับ “ 

เด็กผูหญิงตอบ “ คะ  “ ทีละคนจนครบทุกคน 

3.  ครูทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง หู , ตา ที่เรียนผานมาแลว โดยครูถามและให

นักเรียนตอบ “ ใคร  “  “ ทําอะไร “  โดยครูดึงภาพการตูนเคลื่อนไหวให

นักเรียนทีละภาพตามลําดับ  ครูติดแถบประโยคใหนักเรียนอานทบทวน  

ครูนาํดอกไม ( ดอกกุหลาบ ) ใสในถุงผาแลวใหนักเรียนปดตาและดมทีละ

คน ครูถามนักเรียนวา “ อะไร  “  “ มีกลิ่นไหม  “    ถานักเรียนตอบถูกครู

ชมเชย ถานักเรียนตอบไมไดครูพูดนําเปนประโยค และใหนักเรียนพูดตาม 

 

1. แถบ

ประโยค 

- เด็กผูหญิง

ดมดอกไม 

- เด็กผูหญิง 

กินขาว 

 

2. ภาพการตูน 

 - เด็กผูหญิง

ดม ดอกไม 

- เด็กผูหญิง 

กินขาว 

3. ถุงผา 

4.ดอกกุหลาบ  
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ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

  

 

 

 

1. นักเรียน

สามารถบอก

ชื่อและหนาที่

ของอวัยวะ  

( จมูก , ปาก ) 

และตอบ

คําถาม เปน

ประโยคจาก

ภาพที่เห็นได

ถูกตอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นสอน  
1. ครูชี้ที่จมูกของครูแลวถามนักเรียนวา “  ครู  ชี้  อะไร  “  ( จมูก )  นี่คือ

อะไร  ถานักเรียนตอบไมไดครู ใหพูดตามพรอมกันและทีละคน  ใครมีจมูก

ใหยกมือขึ้นครูถามนักเรียนวา “ ( ชื่อนักเรียน  มี  อะไร  “  ใหนักเรียนตอบ

เปนประโยค “ ( ชื่อนักเรียน   มี  จมูก ) “   ครูถาม   “  จมูก  มี ไว ทําอะไร  

“  นักเรียนตอบ “ หายใจ ,ดม “  ถานักเรียนตอบไมไดครูพูดนําและให

นักเรียนพูดตามครูและทีละคน  “ จมูก มี  ไว ดม  “  ครูถามนักเรียนวา     

“ นักเรียน  ดม  อะไร   “ นักเรียนตอบ “  ดม  ดอกไม  “  ครูถาม “  ใคร  

ดม  ดอกกุหลาบ  “  ยกมือขึ้น  ครูพูดวา “ ครู ดม ดอกกุหลาบ   “  ชื่อ

นักเรียน  ดม  อะไร   นักเรียนตอบ  “  ชื่อนักเรียน  ดม  ดอกกุหลาบ  “  ถา

นักเรียนตอบไมไดครูพูดนําเปนประโยคและใหนักเรียนพูดตามพรอมครู

และทีละคนทําเชนเดียวกันจนครบทุกคน 

2. ครูชูภาพการตูน ”  เด็กผูหญิง ดม ดอกไม  “  ครูถามนักเรียนวา “ 

นักเรียนเห็นภาพอะไร “    นักเรียนตอบ  “ ผูหญิง  “  “ ดอกไม “  ครูชี้ภาพ

ผูหญิงและดอกไมตามลําดับทีละภาพ  ครูใหนักเรียนพูดคําศัพทใหตรงกับ

ภาพที่ครูชี้ถานักเรียนตอบไมได ครูบอกและใหนักเรียนพูดตามทํา

เชนเดียวกันจนครบทุกคน 

3. ครูบอกนักเรียนวาครูจะสาธิตการดึงภาพการตูน “ เด็กผูหญิง ดม 

ดอกไม “  

 

5. บัตรภาพ 

 - จมูก 

- เด็ก  ดม

ดอกไม  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ภาพการตูน 

- เด็กผูหญิง 

ดมดอกไม 
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ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

  

 

 

 

2. นักเรียน

สามารถตอบ

คําถามจาก

ภาพที่เห็นดวย

ตัวเองได

ถูกตอง 

 

 พรอมกับครู และใหดึงภาพดวยตัวเอง พรอมกับถามเพื่อนวา  “ใคร”  

( เด็กผูหญิง )  “ทําอะไร” ( ดมดอกไม ) สลับกับการดึงภาพการตูนให

เคลื่อนไหว 

4 . ครูติดแถบประโยค “ เด็กผูหญิง ดม ดอกไม  ”  บนกระดานใหนักเรียน

พูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

5 . ครูนําภาพการตูน “ เด็กผูหญิง ดม ดอกไม  ”  มาใหนักเรียนดูและ

สนทนาโดยใชคําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  เด็ก

ทําอะไร  , เด็กนั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน  ชื่ออะไร  เปนตน   ใหนักเรียนคิดคํา

ที่เปนประธานของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับบุคคลในภาพ 

“ใคร  ทําอะไร   ”  แลวใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ   ( ___  ดม  ดอกไม  ) 

พรอมกับดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหว ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคน

ลงบนกระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและทีละคน 

6 . ครูชูภาพ “ ปาก  ”  ค รูถามนักเรียนวา “  ปาก  อยู ที่ไหน  ”   ให

นักเรียนตอบ “ ปาก อยู นี่ ”    มือชี้ที่ปาก จนครบทุกคน  ครูถาม “  ปาก มี

ไว ทําอะไร  ” ( ปาก  มี  ไว  กินขาว )  นักเรียนตอบ “   ปาก  มี  ไว  กิน

ขาว  ” ถานักเรียนตอบไมไดครูพูดนําและใหนักเรียนพูดตาม  

 

 

 

 

 

7. แถบ

ประโยค 

- เด็กผูหญิง 

ดมดอกไม 

 

8. ภาพการตูน

เคลื่อนไหว 

- เด็กผูหญิง 

ดม ดอกไม 

 

9 . บัตรภาพ 

- ปาก 
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3. นักเรียน

สามารถเลา

เรื่องที่

สอดคลองกับ

ภาพ เปน

ประโยคสั้นๆที่

ครอบคลุมวา“ 

ใคร ” 

“ ทําอะไร ” 

ไดถูกตอง  

1 –  2 ประโยค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 . ครูบอกนักเรียนวาครูจะสาธิตการดึงภาพการตูน “ เด็กผูหญิง กินขาว” 

ใหภาพเคลื่อนไหวใหนักเรียนดู โดยครูดึงเสนเอ็นที่อยูขางหลังภาพจากบน

ลงลาง มือของเด็กที่จับชอนในภาพตักขาว และพูดเปนประโยคใหนักเรียน

ฟง  2 – 3 ครั้ง แลว ถามนักเรียนวา “ ใคร ”   ครูชี้ที่ภาพเด็กผูหญิง “  ทํา

อะไร   ”  ครูชี้ที่มือเด็กที่ตักขาว ถานักเรียนตอบไมได ครูพูดนําเปน

ประโยคใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

8 . ครูนําภาพ “ เด็กผูหญิง กินขาว”  ใหนักเรียนดูและสนทนาโดยใช

คําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็นอะไรในภาพ ,  เด็กทําอะไร  , เด็ก

นั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน  ชื่ออะไร  เปนตน   ใหนักเรียนคิดคําที่เปนประธาน

ของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับบุคคลในภาพ “ ใคร  ทําอะไร ”   

แลวใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพ ( ___  กินขาว  ) ครูเขียนคําตอบของ

นักเรียนทุกคนลงบนกระดานแลวใหนักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอม

กันและทีละคน 

10.  ครูนําภาพการตูนทั้ง 2 ภาพใหนักเรียนดู ครูสนทนากับเด็กโดยใช

ประโยคคําถามที่เรียนไปแลวมาถาม  “  นักเรียนเห็นอะไรในภาพ   ”  เด็ก

ทําอะไร ” ใหนักเรียนชวยกันตั้งชื่อเด็กที่อยูในภาพ  ใหนักเรียนแตละคน

เลาเกี่ยวกับภาพจนครบทุกคน  ถานักเรียนเลาไมไดครูพูดนําและให

นักเรียนพูดตามครูพรอมกันและทีละคน  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุก 

คนลงบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอมกันอีกครั้ง 

 

 

 

 

10 . แถบ

ประโยค 

- เด็กผูหญิง 

ดมดอกไม 

- เด็กผูหญิง 

กินขาว 
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   ขั้นสรุป  
 1. ครูใหนักเรียนแขงเรียงประโยคจากบัตรคํา ครูแบงนักเรียนเปน 2 

กลุมๆละ 3  คน  ใหนักเรียน 1 คนในแตละกลุม  ออกมาดูบัตรภาพจากครู

แลวไปเรียงประโยคใหถูกตอง  เมื่อครูเฉลยภาพจะรูวา กลุมใด เรียงถูก  

เรียงผิด  กลุมที่ เรียงเร็วและถูกตองจะไดเปนผูมาตั้งชื่อเด็กที่อยูในภาพ

การตูน  ชื่ออะไร และทําอะไร  ใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพพรอมกับดึง

ภาพการตูนใหเคลื่อนไหวใหเพื่อนและครูฟง 
ขั้นประเมินผล 
1.ใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับภาพเปนประโยคสั้นๆ คนละ 1 – 2 ประโยคโดย

ครูหยิบบัตรภาพและใหนักเรียนเลาใหตรงกับภาพพรอมทั้งดึงภาพการตูน

ใหเคลื่อนไหวใหตรงกับที่เลา จนครบทุกคน 

 2. ครูใหนักเรียนนําแถบประโยคติดใตภาพการตูนเคลื่อนไหวใหถูกตอง

และใหนักเรียนพูดเปนประโยคพรอมกันอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

11. แถบ

ประโยค 

-  เด็กผูหญิง 

ดม ดอกไม 

-  เด็กผูหญิง 

กินขาว 

 

 

 

นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่

เห็นได

ถูกตอง 4 ใน 

5 ครั้ง 
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แผนการจัดการเรียนรูเรื่องความสามารถพดูเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

หัวขอ   ( จมูก , ดม  ดอกไม  )  ( ปาก , กิน  ขาว )   ครั้งที ่ 4  เวลา  45  นาท ี 

ภูมิหลัง 
จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา 
จากภาพ 

กิจกรรม สื่อการสอน ประเมินผล หมายเหต ุ

 นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่เห็น

ไดถูกตอง 

เด็กผูหญิง  ดม 

ดอกไม 

เด็กผูหญิง 

  กิน ขาว  

ขั้นนํา 
1. ครูใหนักเรียนนั่งเกาอี้เปนรูปครึ่งวงกลม  ครูนั่งเกาอี้ตรงกลางระหวาง

ครึ่งวงกลมโดยหันหนาเขาหานักเรียน   มีโตะเล็กสําหรับวางสื่อ อยูดาน

ขวามือของครู 

2.  ครูตรวจเครื่องชวยฟงและการไดยินของนักเรียน  โดยครูใหนักเรียนยืน

หัน ครูเรียกชื่อดานหลังของนักเรียน  เมื่อนักเรียนไดยินชื่อตนเองใหยกมือ

ขึ้น  เด็กผูชายตอบ “ ครับ ”  เด็กผูหญิงตอบ “ คะ ”  ทีละคนจนครบทุกคน 

 3. ครูและนักเรียนกลาวคําทักทาย สวัสดีคะ , สวัสดีครับ  ครูทบทวน

เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผานมาแลวเมื่อวานนี้ โดยครูนําภาพการตูนที่นักเรียน 

เรียนผานมาแลว มาใหนักเรียน เลือกเลน /  ดึง  ตามใจแลวพูดเกี่ยวกับ

ภาพที่ตนเองเลือกใหครูและเพื่อนฟง 

 

 

 

 

 

1.  ภาพ

การตูน 

- เด็กผูชาย    

ดู  ทีวี 

-  เด็กผูหญิง 

ฟงวิทยุ 

-  ภาพเด็ก ดม  

ดอกไม 

-  ภาพเด็ก   

กินขาว 
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1. นักเรียน

สามารถบอก

ชื่อและหนาที่

ของอวัยวะ  

( จมูก , ปาก ) 

และตอบ

คําถาม เปน

ประโยคจาก

ภาพที่เห็นได

ถูกตอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นสอน 
1. ครูชูภาพการตูน “ เด็กผูหญิง ดม ดอกไม  และ เด็กผูหญิง กินขาว ”   

ใหนักเรียนดูพรอมกันทีละภาพและใหนักเรียนดึงภาพการตูนให

เคลื่อนไหวรวมดวย ครูถามนักเรียนวา “ นักเรียนเห็นภาพอะไร ”   ให

นักเรียนทั้งหมดชวยกันตอบ  ถานักเรียนตอบไมได ครูบอกและใหนักเรียน

พูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

2.ครูบอกนักเรียนวาครูจะสาธิตการดึงภาพการตูน “ เด็กผูหญิง ดม 

ดอกไม ”  ใหภาพเคลื่อนไหวโดยครูดึงเสนเอ็นขางหลังภาพใหเคลื่อนจาก

บนลงลางมือเด็กที่ถือจะเคลื่อนไหวใน  และถามนักเรียนวา “ ใคร  ” ชี้ที่

เด็กผูหญิง   “ ทําอะไร  ” ชี้ที่มือเด็กที่ถือดอกไม  ถานักเรียนตอบไมได ครู

พูดนําเปนประโยคและใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกันและทีละคน 

3.  ครูใหนักเรียน 1 คน ออกมาดึงภาพการตูน“ เด็กผูหญิง ดม ดอกไม ”  

และ”เด็กผูหญิง กินขาว ”  ทีละ 1 คน โดยครูจะคว่ําบัตรภาพการตูนแลว

ใหนักเรียนเลือกดึงภาพการตูน และถามเพื่อนวา  “ใคร” ( เด็กผูหญิง  )   

” ทําอะไร ”  ( ดม ดอกไม)  ( กินขาว ) ทีละภาพตามลําดับ   ถานักเรียน

ตอบไมได ครูบอกและใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกันและทีละคน  สลับให

นักเรียนออกดึงภาพการตูนทําเชนเดียวกันนี้จนครบทุกคน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. บัตรภาพ 

-  เด็กผูหญิง 

ดม ดอกไม 

-  เด็กผูหญิง 

กิน ขาว 
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 2.  นักเรียน

สามารถตอบ

คําถาม “ ใคร  ”   

“ ทําอะไร ” ที่

สอดคลองกับ

ภาพไดถูกตอง 

3. นักเรียน

สามารถเลา

เรื่องที่

สอดคลองกับ

ภาพ เปน

ประโยคสั้นๆที่

ครอบคลุมวา 

“ ใคร  ”   

“ ทําอะไร ”   

ไดถูกตอง  

1 –  2  ประโยค 

 

 4.  ครูติดแถบประโยค “ เด็กผูหญิง ดม ดอกไม ” และ  “เด็กผูหญิง กิน  

ขาว“  ทีละประโยค ใหนักเรียนออกมาทีละคน  เลือกภาพการตูนใหตรง

กับแถบประโยค ถาเลือกถูกใหดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหว  ถาตอบไมถูก  

ครูพูดนําเปนประโยค ใหนักเรียนพูดตามครูพรอมกัน ทําเชนเดียวกันนี้จน

ครบทุกคน 

5. ครูนําภาพการตูน “ เด็กผูหญิง ดม ดอกไม ”  และ “เด็กผูหญิง กินขาว ”   

มาใหนักเรียนดูและสนทนาโดยใชคําถามที่เรียนมาแลว เชน นักเรียนเห็น

อะไรในภาพ ,  เด็กทําอะไร  , เด็กนั่งหรือยืน , มีเด็กกี่คน  ชื่ออะไร  เปนตน   

ใหนักเรียนคิดคําที่เปนประธานของประโยคเองที่สื่อความหมายไดตรงกับ

บุคคลในภาพ  “ ใคร  ทําอะไร ”     แลวใหนักเรียนพูดเกี่ยวกับภาพ   

 ( _____  ดม  ดอกไม  )  (  ____ กิน  ขาว  ) พรอมกับดึงภาพการตูนให

เคลื่อนไหว    ถานักเรียนตอบไมได ครูพูดนําและใหนักเรียนพูดตามครู

พรอมกัน ทําเชนเดียวกันนี้ จนครบทุกคน  
 
ขั้นสรุป 
 ครูใหนักเรียนดูภาพการตูน“ เด็กหญิง ดม ดอกไม “  “เด็กผูหญิง กินขาว 

“  ทีละภาพตามลําดับแลวครูถามนักเรียนแตละคนวา “  ใคร “  “ ทําอะไร 

“ โดยครูนับ 1 2 3 ใหนักเรียนยกมือ นักเรียนคนใดยกมือเร็วที่สุดจะได

ออกมาดึงภาพการตูนใหเคลื่อนไหว และถามเพื่อนๆเกี่ยวกับภาพการตูน 

3.แถบประโยค 

- เด็กผูหญิง 

ดม ดอกไม 

- เด็กผูหญิง 

กิน  ขาว 

 

 

 

 

4. แถบ

ประโยค 

- เด็กผูหญิง 

ดมดอกไม 

- เด็กผูหญิง 

กินขาว 
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ขั้นประเมินผล 
1. ครูใหนักเรียนดูภาพการตูนทั้ง  2  ภาพแลว ใหนักเรียนชวยกันตั้งชื่อ

เด็กที่อยูในภาพวาชื่ออะไร และทําอะไร พรอมกับดึงภาพการตูนให

เคลื่อนไหว  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคนที่เลาลงบนกระดาน แลวให

นักเรียนพูดเปนประโยคตามครูพรอมกันและทีละคน 

2. ครูใหนักเรียนนําแถบประโยคติดใตภาพการตูนใหถูกตองและให

นักเรียนพูดเปนประโยคพรอมกันอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

สามารถพูด

และเลาเรื่อง

เปนประโยค

จากภาพที่

เห็นได

ถูกตอง  4 ใน 

5  ครั้ง 
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คูมือ แบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยคของนักเรียนปฐมวัยที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบชุดนี้ใชเพื่อทดสอบความสามารถพูดเปนประโยคของนกัเรียนปฐมวยัที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิ  จากการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคลื่อนไหว 

 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค  แบงเปน 2 ชุด  ดังนี ้

  2.1  ชุดที่ 1  มีแบบทดสอบ  จํานวน  10  ขอ 

  2.2  ชุดที ่ 2  มีแบบทดสอบ  จํานวน  5  ขอ 

ชุดที่ 1   แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค  มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1. แบบทดสอบมทีั้งหมด  10 ขอ   

2. เวลาในการทดสอบ  ขอละ 3 นาท ี

3. เกณฑการใหคะแนน 

-  พูดเปนประโยค( ภาคประธานและภาคแสดง ) โดยสมัพันธกับรูปภาพได  2  คะแนน 

      -  ไมพูดหรือพูดไมเปนประโยคที่ถกูตอง ได 0 คะแนน 

                  -  ถาเดก็พูดเปนประโยคนอกเหนือจากคาํตอบที่เฉลยไวแตพูดเปนประโยคที่สมบูรณ

สอดคลองกับภาพ ได 2 คะแนน 

 4.  คําสั่ง ใหเด็กดภูาพทีละภาพและพูดใหตรงกับพฤตกิรรมในรูปภาพ 

หมายเหต ุ   ถาเด็กไมพูด  ครูใชคําถามกระตุนเตือนประโยคคําถาม “ ใคร  “  “ ทําอะไร  “  ใหนักเรียนคิดแลว

รอใหเด็กตอบสักครู เมื่อไมตอบ จึงทาํแบบทดสอบขอตอไป 

 

ชุดที่ 2    แบบทดสอบวัดความสามารถเลาเรื่อง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด  5  ขอ   

  2.  เวลาในการทดสอบ  ขอละ 3 นาท ี

  3.   เกณฑการใหคะแนน  

       -  เลาเรื่องตอเนื่องไดเปนประโยคสอดคลองกับภาพ ( ใคร  ทาํอะไร ) ไดอยางสมบูรณ

ถูกตองได  ประโยคละ 2 คะแนน ไมพูดหรอืพูดไมเปนประโยคที่สอดคลองกับภาพ ได 0 คะแนน 

  4. คําสัง่   ใหเด็กดูภาพครั้งละ 1 ภาพ  แลวเลาเรื่องเปนประโยคที่สอดคลองกับภาพ  
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3. ข้ันตอนการทดสอบ 

 3.1 ครูชูภาพแบบทดสอบ ชดุที่ 1 แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค ทีละภาพแลวถาม

นักเรียนวา “  ชื่อนักเรียน  เห็น ภาพอะไรคะ  “   ถานกัเรียนไมพูด ครูใชคําถามกระตุนเตือนดวยประโยค

คําถาม “  ใคร  “  “  ทําอะไร  “  ใหนักเรียนคิดแลวรอใหนกัเรียนตอบสักครู เมื่อนักเรยีนไมตอบ จึงทาํ

แบบทดสอบขอตอไป 

 3.2 ครูชูภาพแบบทดสอบชุดที่ 2 แบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง แลวบอกนักเรียนวา  

“ นักเรียนเลาเรื่องเปนประโยคตามภาพที่เห็นนะคะ “    ถานักเรียนไมพูด  ครูใชคําถามกระตุนเตือนดวย

ประโยคคําถาม “ ชื่อนักเรียน  เห็นภาพอะไร “   “  ---- ทําอะไร   “  ใหนักเรียนคิดแลวรอใหนักเรียนตอบสักครู 

เมื่อนักเรียนไมตอบ จึงทําแบบทดสอบขอตอไป 

 

4.  การประเมินความสามารถพูดเปนประโยค และ ความสามารถเลาเรื่อง 

 ผูประเมินความสามารถพูดเปนประโยคและ ความสามารถเลาเรื่อง  มีจํานวน 3 คน  ไดแก  ครูฝก

พูด   ครูประจําชั้น และ ผูวิจัยใหคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคน  นักเรียนจะไดคะแนน

เมื่อความคิดเห็นของผูประเมินตรงกันอยางนอย  2  ใน 3 คน ถือวาขอสอบนั้น ไดคะแนน 2 คะแนน 

 
วิธีดําเนินการทดสอบ 
 1.  จัดสถานทีส่อบ   โตะ เกาอี้  ใหเหมาะสมกับผูรับการทดสอบ 

 2.  การเตรียมอุปกรณในการสอบ มีดังนี ้ 

  2.1    คูมือแบบทดสอบและแบบบันทกึคะแนน อยางละ 1 ฉบับ 

  2.2    นาฬกิาที่ใชจับเวลา 1 เรือนทีเ่ทีย่งตรง 

3. จัดบรรยากาศในการทดสอบใหมีความเปนกนัเอง  เพือ่ใหผูรับการทดสอบไมกังวล  มีความมัน่ใจ

รวมมือทาํแบบทดสอบเปนอยางด ี

 4.  ผูประเมินแตละคน  เขียนชื่อผูประเมนิ  และชื่อเด็กลงในแบบบนัทกึคะแนนความสามารถพูด

เปนประโยค 

5.  กอนทําการทดสอบจัดใหผูรับการทดสอบดื่มน้ําและเขาหองน้าํใหเรียบรอย   

 6.  ดําเนนิการทดสอบเปนรายบุคคล  โดยเริ่มทําการทดสอบโดยแบบทดสอบความสามารถพูดเปน

ประโยคและแบบทดสอบการเลาเรื่องตามลําดับ  ทีละคนจนครบทุกคน 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค 
แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค ของนักเรียนปฐมวัยที่มี ความบกพรองทางการไดยิน จากการ

จัดกิจกรรมการเลาเรื่องที่ใชส่ือภาพการตูนเคล่ือนไหว  แบงออกเปน  2  ชุด ดังนี้ 
 

ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดความสามารถพูดเปนประโยค  ขอละ  1  ภาพ 

 
 

              1 . 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                   2. 
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 3. 

    
 
 
  
 
 

 
 

 
   
 
                    
   
            4.   
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           5. 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

   
 

6. 
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      7. 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          8. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
      

 



 147  

 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     10. 
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ตัวอยางแบบทดสอบและความสามารถเลาเรื่อง 
ชุดที่  2     แบบทดสอบวัดความสามารถเลาเรื่อง  ขอละ  1  ภาพ 

 
  
 

      1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               2. 
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            3. 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
             4. 
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          5. 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถพูดเปนประโยค 
 

ชื่อ__________________________________ นามสกุล _____________________________________ 
 
ชุดที่ 1  แบบทดสอบความสามารถพูดเปนประโยค 

 

คะแนน  

ขอที่ 

 

ภาพ 2 0 

 

หมายเหต ุ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

..........  ดูทีวี 

..........  ฟงวิทยุ 

..........  ดมดอกไม 

..........  กินขาว 

..........  อาบน้ํา 

..........  ทํากับขาว 

.........   เขียนหนังสือ 

.........  เตะฟุตบอล 

........   บินสูง 

.........  เดินชา 

รวม       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 

 

คําชี้แจง  1. “ …  ” ชองวางที่เวนไวเปนคําประธานที่เด็กสามารถคิดคําเองแลวสื่อความหมายไดตรง

กับบุคคลในภาพ 

   2.  ชองหมายเหตุ  ใหผูประเมินบันทึกประโยคที่เด็กพูดซึ่งไมตรงกับประโยคที่เขียนไว 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถเลาเรื่อง 
 

ชื่อ__________________________________ นามสกุล _____________________________________ 
 
ชุดที่ 2  แบบทดสอบความสามารถเลาเรื่อง 
 

คะแนน  

ขอที่ 

 

 

 

ภาพ 
2 0 

หมายเหต ุ

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

............  ดูทีว ี

...........  นอนหลับ 

............ วาดรูป 

............ อานหนงัสือ 

.............ทิ้งขยะ 

..............กวาดขยะ 

............. โหนตนไม 

............. นอนหลับ 

............ บินสูง 

............ กระโดด 

                    รวม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คะแนน 

 
คําชี้แจง  1.  “ …….” ชองวางที่เวนไวเปนคําประธานที่เด็กสามารถคิดคําเองแลวสื่อความหมายได

ตรงกับบุคคลในภาพ 

   2. ชองหมายเหตุ  ใหผูประเมินบันทึกประโยคที่เด็กพูดซึ่งไมตรงกับประโยคที่เขียนไว 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
       -  ตัวอยางสื่อภาพการตูนเคลื่อนไหว 
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สื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวชุด หนาที่อวัยวะ 
  
1.  ตา  ดู   ทีว ี

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2.  หู    ฟง   วิทย ุ 
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     3.  จมูก   ดม   ดอกไม 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
        4.  ปาก    กนิ    ขาว 
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สื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวชุด กิจกรรมที่บาน 
 

1. นอนหลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2.   อาบน้าํ 
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    3.  ใสเสื้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        4.   ทํากบัขาว 
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สื่อภาพการตูนเคลื่อนไหวชุด กิจกรรมที่โรงเรียน 
 

1.  เขียน  หนงัสอื 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2.   อานหนังสือ 
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3.   เตะฟุตบอล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.  วายน้าํ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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