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การวิจยัครั้งนีม้ีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและ 

การเขียน ของเด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัเปนเดก็ปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหตึูง มีระดับ 

การไดยินตั้งแต 26-89 เดซิเบล  ซึง่ไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา มีใบรับรอง

ความพิการ สามารถอานออกเสียงเปนคาํและอานริมฝปากของครูได มีระดับสติปญญาปกติ และ 

ไมมีความพิการอื่นๆ แทรกซอน กาํลังศกึษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี  จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พรอมทั้งทําการ

ประเมินความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) และดําเนินการสอน 

เปนระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 60 นาท ีรวมทั้งสิน้ 16 คร้ัง เครื่องมอืที่ใชในการวจิัย

ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู หนงัสอืนิทานที่มีคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนบุาล แบบประเมนิ

ความสามารถทางภาษาดานการอาน และแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คามธัยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล สถิติทดสอบ The Sign Test 

for Median: One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test  
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The main purpose of this research was to study on reading and writing abilities  

of preschool children hearing impairment though HEARTS Instructional Model with big book 

created technique. The participants of this study were 5 students with hearing impairment, 

with hearing loss between 26-89 dB. With words reading and lip reading and normal 

intelligence who did not exhibit other disabilities in kindergarten 3 enrolled class in 2nd 

semester of 2009 academic year at Kanjanapisakesompoch School, chosen by purposive 

sampling, Measure individualized Language ability test, The Individualized Education Plan : 

IEP, The intervention was provided to the participants for 4 weeks, 4 day a week, 60 

minutes. The instruments in this research were lesson plans, The story, The achievement 

test of the reading and writing abilities. The data was analyzed using Median, Interquartile 

Range, The Sign Test for Median: One Sample, The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks 

Test. 
 

The results of the research revealed that : 

1. The reading abilities of the preschool children with hearing impairment through  

HEARTS Instructional Model with big book created technique were in very good level. 

2. The writing abilities of the preschool children with hearing impairment though  

HEARTS Instructional Model with big book created technique were in very good level. 

3. The reading abilities of the preschool children with hearing impairment through  

HEARTS Instructional Model with big book created technique were in very higher level. 

4. The writing abilities of the preschool children with hearing impairment through  

HEARTS Instructional Model with big book created technique were in very higher level.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การจัดประสบการณและสิง่แวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กอยางถกูตองและเหมาะสม จะชวยให 

เด็กปฐมวยัมกีารพัฒนาทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาอยางเต็มที ่  

โดยมีภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร ถายทอดความคดิ ความรูสึก ความตองการ 

ใหผูอ่ืนไดรับรู ภาษาจึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาสติปญญาและการเรียนรูที่สําคญั (สํานกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 4; และ นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 116) และการพฒันาภาษา 

ของเด็กปฐมวยันับวาเปนรากแกวของการเรียนรู (สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล. 2545: 7)  

เด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีพฒันาการทางภาษาในขัน้ตนคลายกนั  

คือ เด็กจะเปลงเสียงรองไห เสียงออแอ แตเมื่อพัฒนาขึน้มาอีกขั้นหนึ่ง คือ ข้ันเลียนแบบ และออแอ

ตอบโตกับพอแม เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจะคอยๆ ลดการเปลงเสียงออแอตามลําดับ  

(ศรียา-ประภัสสร นิยมธรรม. 2542: 80) เพราะเดก็วัยนี้อยูในวัยของการเลียนแบบเสียงตางๆ ที่เด็ก 

ไดยินจากบุคคลรอบขางและจากสิง่ตางๆ ตลอดจนการไดยินเสียงของตัวเอง ทําใหเด็กทราบวาเสียง

เหลานี้มีความหมาย แตสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง จะไดยินเสยีงดังกลาว

ขางตนไดไมครบทุกเสียง ทาํใหไมสามารถรับรูความหมายได นอกจากนีเ้ด็กจะไมมีโอกาสไดฝกการใช

อวัยวะในการเปลงเสียง จงึทาํใหมพีัฒนาการทางภาษาดอยลงตามลาํดับ ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ 

กลาววา พฒันาการทางภาษาของเด็กเริ่มจากคาํพูดเดีย่ว สูคําพูดเปนวล ีและเปนประโยคในที่สุด  

เด็กเรียนรูภาษามาตามลาํดับข้ันพัฒนาการเริ่มจากการรองไห รองฮูฮู ทาํเสียง ทาํปากบูๆ ปาปา มามา 

พอแม การเรียนรูภาษาเปนการพัฒนาตามธรรมชาติจากการไดยิน ไดฟงจากคนคุนเคย แตถาไดรับ 

การสงเสริมรวมกับการพัฒนาภาษาจะทําใหเด็กเรียนรูไดอยางเหมาะสม ความกาวหนาของ 

การสื่อภาษาของเด็กแตละคนแตกตางกันไป ส่ิงสาํคัญในการสื่อสารกับเด็กตองใหความหมายชัดเจน

กับเด็กและใหกําลังใจในการพูดแกเด็กดวย (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 113-114) โดยเฉพาะเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน พัฒนาการทางภาษามคีวามลาชากวาเด็กปกติในทกุดานไมวาจะเปน

การพูด การอาน และการเขยีนสงผลใหการสื่อสารแตกตางจากเด็กปกติ บุคคลรอบตัวเด็กจึงมี

ความสาํคัญในการชวยเหลอื ดังความเหน็ของไวก็อตสกี้ ทีก่ลาววา การเรียนรูภาษาของเด็ก 

เปนการไดรับอิทธิพลจากบคุคลอื่นและสังคมมีผลตอการเรียนรูของเด็ก เพื่อนและครูมีความสําคัญ 

ตอการเรียนรูภาษาของเดก็ (เนตรทพิย แกวหลา. 2552: บทนาํ; อางอิงจาก Vygotsky. 1978) 
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 เด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินตองอาศัยการรับรูทางตา  ซึง่การแสดงออก 

ทางภาษาสามารถกระทําไดจากการพูด การอาน การเขียน และการใชทาทาง การพูดของเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินจะพูดในลักษณะยอๆ ส้ันๆ ซึ่งบราวน และ เฟรเซอร กลาววา 

เปนการแสดงออกทางภาษาคลายกับภาษาทีเ่ราใชโทรเลขถึงกนั (Telegraphic Speech)  

(ศรียา-ประภัสสร นิยมธรรม. 2542: 36; อางอิงจาก Brown; & Fraser: 1963) สวนทางดานการอาน

และการเขียนนั้น ไมเคิลบัสท ไดรวบรวมผลการวิเคราะหจากการวัดการรับรูทางภาษาดานการอาน 

และการแสดงออกทางภาษาโดยการเขียนจากแบบทดสอบคําศัพทของโคลัมเบีย (Columbia 

Vocabulary Test) และการเรียงเรื่องตามรูปภาพ (The Picture Story  Language Test)  

ผลการคนควาแสดงใหเหน็ถงึความสัมพนัธระหวางการรบัรูและการแสดงออกทางภาษา 

อยางมีนยัสําคัญ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินถูกจํากัดดวยอุปสรรคในการอานจึงทาํให 

การเขียนดอยลงดวย ดังนั้นการที่จะชวยพฒันาภาษาเขียนใหดีข้ึนจึงตองเริ่มจากการพัฒนาการอาน 

(ศรียา-ประภัสสร นิยมธรรม.  2542: 124-125)  

 การสอนภาษาดานการอานและการเขียนเปนเรื่องที่ยากเพราะเปนสิง่ที่เปนนามธรรม  

จึงควรจัดประสบการณใหสัมพันธกับชวีิตประจําวนั โดยใหเด็กไดเรียนรูจากการเลนและ 

การทาํกิจกรรมตางๆ ซึง่ รูดดัล และ รูดดัล เชื่อวาควรจดักิจกรรมการเรียนรูตามหลกัพัฒนาการและ 

หลักการเรียนรูของเด็ก ดวยกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปน

ธรรมชาต ิรวมทั้งเปนกิจกรรมที่เด็กสามารถทํารวมกนัระหวางเด็กกับเด็กและครูกับเด็ก (Ruddle; & 

Ruddle. 1995: 50) กิจกรรมการอานของเด็กปฐมวยั เชน การอานสญัลักษณ การอานภาพ  

การอานนทิาน การทาํอาหาร และการอานงานศิลปะของตนเอง เปนตน สวนกิจกรรมการเขียน ไดแก  

การจับดินสอระบายส ีการวาดภาพ การทาํสัญลักษณ และการขีดเขียนตางๆ ของเดก็ ซึ่งบุษบง  

ตันติวงศ  กลาววา การสอนภาษาสําหรับเด็กเปนการสรางกระบวนการเรียนรูจากสิ่งที่คุนเคย เปนการ

ใชภาษาจากสถานการณตางๆ ที่เดก็ประสบในชีวิตประจาํวนั เชน การอานปายในสถานการณตางๆ 

หรือการอานชือ่ราคาสินคา การกรอกชื่อลงแบบฟอรมเพือ่เขารวมกิจกรรม การเขียนประกาศใหผูอ่ืน

รับรู (บุษบง ตันติวงศ. 2538: 44) การจัดประสบการณเพือ่พัฒนาความสามารถทางภาษาสาํหรับ 

เด็กปฐมวยัมหีลากหลายวธิีซึ่ง กรวิภา สรรพกิจจํานง  ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional Model) มาจากการศึกษาแนวคิดของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole 

Language) และการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา (Concentrated Language Encounter 

Teaching) รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส มีลักษณะการสอนภาษาแบบองครวม (Holistic)  

โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง (child centered) เด็กลงมือกระทําอยางอิสระจากสื่อที่หลากหลาย และ 

สามารถสรางองคความรูดวยตนเองภายใตการทํางานรวมกนักับเพื่อนในชัน้เรียนและการชวยเหลือ 
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ของครู (กรวิภา สรรพกิจจํานง.  2548: 122) จากผลการวิจัยพบวา เดก็ในกลุมทดลองมีความสามารถ

ทางภาษาดานการฟง การพูด การเขียน หลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สวนดานการอานสงูขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (กรวิภา สรรพกิจจํานง.  2548 : 

บทคัดยอ) รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) จึงเปนการจัด

ประสบการณทางภาษาโดยตรงเพื่อพฒันาภาษาสาํหรับเด็กปฐมวยั ซึ่งนาจะนําไปพัฒนาภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินรูปแบบหนึง่  

การทาํหนังสือขนาดใหญ (Big Book) เปนกิจกรรมหนึ่งทีส่งเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ 

ตรงในการใชภาษา ไดเขียนประสบการณหรือเร่ืองราวบนกระดาษแผนใหญ มกีารใชกลามเนือ้มือและ

ตาใหประสานสัมพันธกนัโดยการวาด ฉีก ตัด ปะ โดยเฉพาะเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินนัน้  

จะใชประสาทตาในการเรียนรูเปนหลัก การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานการปฏบัิติ ชวยสงเสริม 

การใชประสาทสัมพนัธระหวางมือกับตาในการลงมือจัดกระทาํกับส่ือวสัดุดวยตนเอง กิจกรรมการทํา

หนงัสือขนาดใหญจึงเปนอีกหนึง่กิจกรรมทีส่งเสริมความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขยีน 

โดยเด็กและครูชวยกนัวาดภาพและเขียนเรื่องราว นอกจากนีก้ารอานหนังสือขนาดใหญใหเพื่อนฟง 

เปนการย้ํา ซ้ําและทวน ซึง่เปนการฝกอานและเขียนอยางมีความหมาย เปนการเรยีนรูภาษา 

โดยไมตองฝกทักษะแบบคัดเขียนและทองจํา จงึเปนการสงเสริมประสบการณตรงทางภาษาสําหรบั

เด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินอีกวิธหีนึง่ ซึ่งจากผลการวิจัยของ สถิรนันท อยูคงแกว 

พบวาการสรุปกิจกรรมในวงกลมโดยใชเทคนิคการสรางหนงัสือเลมใหญที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู

ผานการปฏิบัติและไดลงมือจัดกระทํากับส่ือวัสดุดวยตนเอง เปนการสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรงทางภาษา และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน (สถิรนันท  อยูคงแกว.  2541: 41-46)  

จะเหน็ไดวาการทําหนังสือขนาดใหญเปนกลวิธหีนึง่ของการพัฒนาการอานและการเขียน เปนกิจกรรม

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดจินตนาการ ทบทวนความจาํ และไดแสดงความสามารถของแตละบุคคล  

การถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนขยายความรู ความคิดใหเพื่อน การปรับตัวใหเขากบั

ส่ิงแวดลอม และเกิดความสนุกสนาน หนงัสือขนาดใหญมีตัวหนังสือและรูปเลมขนาดใหญชวยใหเด็ก

สามารถมองเห็นรูปภาพ สัญลักษณหรือตัวหนังสืออยางชัดเจน  สามารถอานพรอมกันทั้งกลุมใหญ

และรายบุคคลได 

นอกจากนีน้ทิานยงัมีความสําคัญและชวยสงเสริมความสามารถทางภาษาดานตางๆ   

เปนการเรียนรูที่เหมาะสมกบัธรรมชาติของเด็กอยางมาก การเลานิทานเปนกิจกรรมหนึง่ที่สามารถชวย

เสริมสรางพฒันาการทางภาษาใหกับเด็ก เปนกิจกรรมที่ใหความสุข สนกุสนาน ความคิด ความเขาใจ

จินตนาการ เปนการรับรูที่เดก็ไดรับโดยไมรูตัว จึงมีการนํานทิานมาฝกการอานและการเขียนของเด็ก 

ดังผลการวจิัยของ อนงค วรพันธ ที่ศึกษาทักษะทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 
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ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานทิานประกอบการทําสมุดเลมเล็กเปนรายบุคคล รายกลุม  

และการเลานทิานแบบปกต ิพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานทิานประกอบ 

การทาํสมุดเลมเล็กเปนรายบุคคล รายกลุม มทีักษะทางภาษาดานการอานและดานการเขียนสงูขึน้  

(อนงค  วรพนัธ. 2546: บทคดัยอ) หลังจากเด็กฟงนทิานแลววาดภาพตามความคิดของตนเอง 

เปนการถายทอดความคิดดวยการสรางสญัลักษณและการขีดเขยีนตามความตองการ ชวยใหเด็ก

พัฒนากลามเนื้อมือ ความสมัพันธระหวางมือและตา ซึง่ประไพ แสงดา กลาววา กิจกรรมที่สงเสรมิ 

ใหเด็กไดวาดภาพประกอบเปนการสะทอนความคิดจากเรื่องราวในนทิาน จงึสงผลตอความสามารถ 

ดานการเขียนของเด็ก (ประไพ แสงดา. 2544: 3) จากการที่เด็กนําเสนอดวยการเลาถึงผลงาน 

ของตนเองก็จะนําไปสูการพฒันาดานการอานตอไป โดยทั่วไปนิทานสําหรับเด็กนอกจากจะมี

ตัวหนังสือแลวยังมีภาพที่มสีีสันสวยงามเปนสวนประกอบที่สําคัญ ซึง่ดึงดูดความสนใจของเด็ก 

ไดเปนอยางดี จากผลการวิจยัของ บุษนีย สมญาประเสรฐิ  ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเลานทิาน

ประกอบการเลนเกมที่มีผลตอการรักการอานของเดก็ปฐมวัย พบวาหลังการจัดกจิกรรมการเลานทิาน

ประกอบการเลนเกม เด็กปฐมวัยมนีิสัยรักการอานสงูขึ้นอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(บุษนีย สมญาประเสริฐ. 2551: บทคัดยอ) จะเห็นไดวานทิานเปนกิจกรรมหนึง่ที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัย

ไดรับประสบการณตรงในการใชภาษา ไดสนทนา พูดคุยเรื่องราวในนทิานตลอดจนการฝกใช 

กลามเนื้อมือและสายตาใหประสานสัมพนัธผานการวาด การเขียนเรื่องและการนําเสนอผลงาน 

ของตนเอง ซึ่งมีความสาํคัญตอการพัฒนาภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจยัจงึนาํรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional   

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ โดยใชหนงัสอืนิทานที่มีคําศัพทพื้นฐานระดับอนุบาล 

มาเลาใหเด็กฟง และใหเด็กนําภาพที่สนใจในหนังสือนทิานมาแตงเปนหนังสือขนาดใหญรวมกนั   

มาใชเปนแนวทางการฝกความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน สําหรับเด็กปฐมวยั 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน แลวศึกษาถึงความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของ

เด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินวา มกีารพฒันาขึน้หรือไมอยางไร ทัง้นีเ้พื่อเปนแนวทาง 

แกครูและผูที่เกี่ยวของกับเดก็ปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินในการพัฒนาความสามารถ 

ทางภาษาดานการอานและการเขียนตอไป  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ  
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวยั 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ  
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้จะไดรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ ไปใชในการสงเสริมความสามารถทางภาษาดานการอานและ 

การเขียน ซึง่จะเปนประโยชนสําหรับครูและผูที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กปฐมวยั 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

ที่มีสมรรถภาพทางการไดยนิ เมื่อทําการวดัดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500 , 1,000  

และ 2,000 เฮริตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตัง้แต 26-89 เดซิเบล ซึง่ไดรับการตรวจวัดการไดยิน

จากนักโสตสมัผัสวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงเปนคาํและอานริมฝปากของ 

ครูได มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพกิารอื่นๆ แทรกซอน กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนบุาล 

ปที่ 3  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั เปนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

ที่มีสมรรถภาพทางการไดยนิเมื่อทําการวดัดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500 , 1,000  

และ 2,000 เฮริตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตัง้แต 26-89 เดซิเบล ซึง่ไดรับการตรวจวัดการไดยิน

จากนักโสตสมัผัสวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากได มีระดบั

สติปญญาปกติ และมีไมมีความพิการอื่นๆ แทรกซอน กาํลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนบุาลปที ่3  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) พรอมทั้งทําการประเมินความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยาง 

เปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปใชในการจดัทําแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Plan : IEP) 
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 รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) รวมกับ 
การทาํหนังสอืขนาดใหญ  

  รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) รวมกับการทาํหนงัสือ 

ขนาดใหญ เปนกระบวนการเรียนการสอนภาษาที่มีการจัดเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยยึดเดก็ 

เปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งพัฒนามาจากแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

และการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา รวมถงึแนวคิดทฤษฎีและหลักการเรียนรูที่เนนเด็ก 

เปนสําคัญ ไดแก   1) แนวทฤษฎีการเรียนรูของศรี สัตยา ไส บาบา   2) แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาด

ทางอารมณ   3) หลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนผูลงมือกระทาํ   4) ความสัมพนัธในกลุมทําใหเกดิ 

การเรียนรูตามทฤษฎีการเรยีนรูแบบกระบวนการกลุม   5) แนวคิดเกีย่วกับการถายโยงการเรียนรู  

และ  6) แนวคดิเกี่ยวกับพัฒนาการทางสงัคมของอิริคสัน (Erikson) จากแนวคิดทั้ง 6 ประการดังกลาว  

จึงไดนําตวัอักษรของแตละแนวคิดมารวมกันไดเปนคาํวา HEARTS เปนสัญลักษณหรือตัวยอ 

ของรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARS Instructional Model) และการทาํหนงัสือขนาดใหญ  

เปนกิจกรรมทีค่รูและเด็กชวยกันแตงเรื่องราวจากหนังสอืนิทานที่มีคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนบุาล 

จํานวน 12 หมวด ไดแก หมวดอวัยวะ  หมวดญาติ  หมวดอาชีพ  หมวดเครื่องแตงกาย  หมวดดอกไม   

หมวดผกั   หมวดผลไม    หมวดอาหาร   หมวดสัตว   หมวดสถานที ่  หมวดพาหนะ   และหมวด

คํากริยา คําศพัทพื้นฐาน ไดแก  แขน  ไหล   นอง   เพื่อน   หมอ   ตํารวจ   เสื้อ   กางเกง   ดอกมะล ิ  

ดอกบัว   แครอท   พริก   กลวย   แตงโม   ขาว   ไขดาว   ไกยาง   ชาง   เสือ  รถ   จ ักรยาน   บาน   

โรงเรียน นอน   ไหว  ในแตละครั้งที่เด็กไดฟง ลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด 16 x 23 นิ้ว ในกิจกรรม

วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ โดยเด็กเลือกกิจกรรมตามที่เด็กสนใจ ครูทําหนาที่คอยซักถามและเขียน

เร่ืองราวตามคําพูดของเด็ก ในขณะที่เขียนครูอานไปพรอมๆ กับเด็กทุกครั้ง เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว 

ครูและเด็กอานพรอมกนั จัดเปนแผนการจดัการเรียนรู 16 แผนการจัดการเรียนรู โดยมี 5 ข้ันตอน ดังนี ้

   1. ข้ันเตรียมเร่ือง เปนขั้นนาํเขาสูบทเรียน โดยครพููดคุยกับเด็กเกี่ยวกับหนังสือนิทาน 

ที่มีคําศพัทพื้นฐานระดับชัน้อนุบาลแตละหมวด  

    2. ข้ันเลาเรื่อง เปนขั้นที่ครูดําเนินการเลานทิานในขัน้ที่ 1 ใหเด็กฟง 

    3. ข้ันสรุป เปนขั้นเตรียมทําหนงัสือขนาดใหญ โดยครูและเด็กชวยกันสรุปนทิานที่ไดฟง 

จากขั้นที่ 2 โดยใชบัตรคําและบัตรภาพประกอบ และเลนเกมจับคูบัตรคํากับบัตรภาพแลวอาน 

พรอมกัน 

    4. ข้ันผลิต เปนขั้นการสรางความรูใหม โดยนักเรียนดาํเนนิการผลิตหนงัสือขนาดใหญ  

ดวยการเลือกบัตรภาพที่สนใจจากที่ฟงและอานมาทํากจิกรรม โดยการวาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ  

ตามความสนใจของเด็ก ลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด 16 x 23 นิ้ว แลวพูดบรรยายภาพหรือผลงาน 
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โดยมีครูชวยเขียนคําที่เด็กพูดลงใตภาพ และเวนชองวางใหเด็กเขียนคําศัพทที่ไดเรียน ในกรณีทีเ่ด็ก

เขียนไมไดครูใชเมจิสีออนเขยีนรางแลวใหเด็กเขียนตาม และถาเด็กเขยีนไดแตยังไมถูกตอง ครูเขียน

เปนตัวอยางใหเด็กเขียนตามและนําผลงานของเด็กแตละคนมาเรียงลาํดับเหตุการณ โดยครูทําหนาที่

เชื่อมคํา หรือขยายคําใหสอดคลองเปนเรือ่งเดียวกัน  

  5. ข้ันเสนอผลงาน-อานรวมกัน เปนขั้นอานรวมกนัโดยครูและเด็กอานหนังสือขนาดใหญ 

ที่แตงรวมกันพรอมกัน 

 

ตัวแปรที่ศกึษา  ไดแก ความสามารถทางภาษา ประกอบดวย 

1. ความสามารถดานการอาน 

2. ความสามารถดานการเขียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
        ความสามารถทางภาษา หมายถงึ การแสดงออกของเด็กในการใชภาษาดานการอาน 

และการเขียน ดังนี ้

        1. ความสามารถดานการอาน หมายถึง ความสามารถในการรับรูและเขาใจความหมาย

คําศัพทจากการเหน็คําและภาพในหมวดคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนบุาล คือ การจาํและเขาใจ

ความหมายของคําที่สอดคลองกับภาพในหมวดคําศัพทพืน้ฐานระดบัชั้นอนุบาล จํานวน 12 หมวด  

ไดแก  หมวดอวัยวะ  หมวดเครื่องแตงกาย  หมวดญาต ิ  หมวดอาชพี   หมวดผัก   หมวดผลไม    

หมวดอาหาร   หมวดสัตว   หมวดสถานที ่  หมวดพาหนะ   หมวดดอกไม และหมวดคํากริยา  

โดยวัดไดจากแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานที่สรางขึ้น  

        2. ความสามารถดานการเขียน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกดานการเขียน

คําที่มีความหมายตรงกับภาพที่กาํหนดให ในหมวดคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนบุาล  

จํานวน 12 หมวด  ไดแก  หมวดอวัยวะ  หมวดเครื่องแตงกาย   หมวดญาติ   หมวดอาชีพ   หมวดผัก   

หมวดผลไม   หมวดอาหาร   หมวดสัตว   หมวดสถานที ่  หมวดพาหนะ   หมวดดอกไม และ 

หมวดคํากริยา โดยวัดไดจากแบบประเมนิความสามารถทางภาษาดานการเขียนทีส่รางขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 8 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) 
รวมกับทําหนังสือขนาดใหญ (Big Book) 

ขั้นตอนการสอน เนื้อหา 
    ขัน้เตรียมสอน ทําการประเมินความสามารถ 

ทางภาษาของกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล เพ่ือนําขอมูล 

ไปใชในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Plan : IEP) 
   1. ขั้นเตรียมเรื่อง  
        เปนขั้นนําเขาสูบทเรียน โดยครูพูดคุยกับเด็กเกีย่วกับ

นิทานที่มีคําศัพทพ้ืนฐานระดับชั้นอนุบาลแตละหมวด 
   2. ขั้นเลาเรื่อง  
        เปนขั้นที่ครูดําเนินการเลานิทานในขั้นที่ 1 ใหเด็กฟง 
    3. ขั้นสรปุ  
        เปนขั้นเตรียมทําหนังสือขนาดใหญ โดยครูและเด็ก

ชวยกันสรุปนิทานที่ไดฟงจากขั้นที่ 2 โดยใชบัตรคําและ

บัตรภาพประกอบ และเลนเกมจบัคูบัตรคํากับบัตรภาพ

แลวอานพรอมกัน 
   4. ขั้นผลิต  
        เปนขั้นการสรางความรูใหม โดยนักเรียนดําเนนิการ

ผลิตหนังสือขนาดใหญ ดวยการเลือกบัตรภาพที่สนใจ 

จากที่ไดฟงและอานมาทํากิจกรรมโดยการวาดภาพ 

ระบายสี ฉีก ตัด ปะ ตามความสนใจของเด็ก ลงบนระดาษ

วาดเขียนขนาด 16 x 23 นิ้ว แลวพูดบรรยายภาพหรือ

ผลงาน โดยมีครูชวยเขียนคําที่เด็กพูดลงใตภาพ และ 

เวนชองวางใหเด็กเขยีนคําศัพทที่ไดเรียน ในกรณีที่เด็ก

เขียนไมได ครูใชเมจิสีออนเขียนรางแลวใหเด็กเขียนตาม 

และถาเด็กเขยีนไดแตยังไมถูกตอง ครูเขียนเปนตัวอยาง 

ใหเด็กเขียนตามและนําผลงานของเด็กแตละคนมา

เรียงลําดับเหตุการณ โดยครูทําหนาที่เชื่อมคําหรือขยายคํา

ใหสอดคลองเปนเรื่องเดียวกัน  
    5. ขั้นเสนอผลงาน-อานรวมกัน  
         เปนขั้นอานรวมกัน โดยครูและเด็กอานหนังสือ 

ขนาดใหญที่แตงรวมกันพรอมกัน 

(กรวิภา สรรพกิจจํานง. 2548:126; และ 

 เสาวลักษณ  รัตนวิชช, 2550: 91-96) 

 
 
หมวดอวัยวะ    ไดแก     แขน  ไหล 
 
หมวดเครื่องแตงกาย  
                         ไดแก     เสือ้ กางเกง 

 

หมวดญาติ       ไดแก     นอง เพ่ือน  

 

หมวดอาชีพ      ไดแก    หมอ ตํารวจ 

 

หมวดผัก           ไดแก    แครอท พริก 

 

หมวดผลไม       ไดแก   กลวย แตงโม 

 

หมวดอาหาร     ไดแก    ขาว  ไขดาว 
 
หมวดสัตว         ไดแก    ชาง เสือ 
 
หมวดสถานที่    ไดแก    บาน 

                                      โรงเรียน 
 
หมวดพาหนะ    ไดแก     รถ  

                                       จักรยาน 
 
หมวดดอกไม     ไดแก    ดอกมะลิ       

                                       ดอกบัว 

 

หมวดคํากริยา    ไดแก   นอน  ไหว 

 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน. 2552 : 13) 

ความสามารถทางภาษา

 
1. ความสามารถ 

    ดานการอาน 

2. ความสามารถ 

    ดานการเขียน 
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สมมติฐานการวิจัย 
  1. ความสามารถดานการอานของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดบัดี 

  2. ความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ  อยูในระดับดี 

3. ความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหตึูง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้ 

  4. ความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   การวิจยั การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขยีนของเดก็ปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS  Instructional  Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ (Big Book) มีการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของนาํเสนอตามหัวขอ ดังนี ้

   เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

    1. ความหมายของเดก็ทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

    2. ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน 

       3. สาเหตขุองความบกพรองทางการไดยิน 

    4. ระดับของความบกพรองทางการไดยิน 

    5. ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

    6. พัฒนาการของเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ 

    7. วิธกีารสือ่สารกับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

    8. การจัดการศึกษาสาํหรบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

  ความสามารถทางภาษา 

    1. ความหมายของภาษา  

    2. ความสาํคัญของภาษา  

    3. พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

    4. องคประกอบของความสามารถทางภาษา 

    5. การพัฒนาความสามารถทางภาษา 

    6. พัฒนาการดานการอานของเด็กปฐมวัย  

    7. พัฒนาการดานการเขยีนของเดก็ปฐมวัย  

    8. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฒันาการของภาษา 

    9. แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั  

   10. งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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  รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

    1. ความหมายและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส    

    2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส   

          3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนและขั้นตอนการสอน 

    4. งานวิจัยที่เกีย่วของกับรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

 หนังสือขนาดใหญ  

    1. ความสาํคัญของหนงัสอืขนาดใหญ  

    2. ประโยชนของหนงัสือขนาดใหญ  

    3. อุปกรณการทาํหนังสือขนาดใหญ  

    4. เทคนิคการทําหนังสือขนาดใหญ 

    5. งานวิจัยที่เกีย่วของกับหนงัสือขนาดใหญ 
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เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
  คนทั่วไปโดยสวนใหญจะมกีารไดยินเปนปกติต้ังแรกเกดิ  จนกระทัง่ถงึวัยกลางคนการไดยิน

ก็จะลดลง เพราะความเสื่อมของประสาทหทูี่ทาํหนาที่รับฟงเสยีง การสญูเสียการไดยนิเกิดจาก 

ความชรา จึงเปนเรื่องธรรมดาและเปนไปตามธรรมชาต ิสําหรับคนที่สูญเสียการไดยนิตั้งแตในวยัเด็ก 

หรือวัยหนุมสาวนั้นจะเกิดจากกรรมพนัธุหรือการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิง่ในสงัคมปจจุบัน 

มีมลภาวะทางเสียงอยูรอบตัว จึงเปนอกีหนึง่สาเหตุสําคัญที่ทําใหมกีารสูญเสียการไดยิน นอกจากนี ้

ยังมีโรคของหบูางชนิดที่สามารถทาํใหเกดิการสูญเสียการไดยินไดดวยเชนกนั เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน

ในการทําวิจัย จึงไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ดังนี ้
  
1. ความหมายของเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยิน 
    นกัการศึกษาพเิศษหรือนักการศึกษาที่เกีย่วของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ไดใหความหมายของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ดังนี ้

      ความบกพรองทางการไดยิน หมายถงึ อาการผิดปกติของการไดยินทันทีทนัใด 

หรือเปนการสญูเสียการไดยนิอยางชาๆ อาจเปนการสญูเสียการไดยนิของหูขางเดยีวหรือทั้งสองขาง  

ซึ่งอาจเปนมาตั้งแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง เชน จากอุบัติเหตุ  โรคภัยไขเจ็บ  หรือความชราก็ได  

ทําใหสมรรถภาพการไดยินเสียงลดนอยลงกวาระดับที่คนปกติไดยิน และอาการผิดปกตินี้ตองขึ้นอยูกับ

สาเหตุของการสูญเสียการไดยิน  ซึ่งมีต้ังแตหูตึงเล็กนอยจนถงึหูหนวก ไดแก 

      หหูนวก หมายถงึ การสญูเสียการไดยนิ 90 เดซิเบลขึ้นไป วัดดวยเสียงบริสุทธิ์  

ณ ความถี่ 500 , 1000 และ 2000 เฮิรตซ ในหูขางดีกวาจนไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชน 

เต็มประสิทธิภาพในการฟง อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยนิมาแตกาํเนิดหรือเปนการสญูเสียการไดยนิ 

ในภายหลังกต็าม ซึง่เครื่องชวยฟงไมสามารถชวยไดอยางเต็มที ่

      หูตึง หมายถึง การสูญเสียการไดยิน ระหวาง 26 – 89 เดซิเบล ในหูขางดีกวา วัดโดยใช

เสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500 , 1000 และ 2000 เฮริตซ เปนการสูญเสียการไดยินเล็กนอยไปจนถงึ 

การไดยินขั้นรุนแรง ซึ่งจะทําใหไมสามารถแยกแยะเสียงที่เหมือนกันบางเสยีงได  

(University  of Rochester  Medical Center. 2009: Online; Bess; & Humes. 2008: 322;  

ผดุง  อารยะวญิู. 2542: 21;  เกยูร วงศกอม. 2543: 7;  พวงแกว กิจธรรม. 2546: 65;  

เจียมจิต  ถวิล. 2550: 5; และ ศรียา  นิยมธรรม. 2550: 129)   

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เดก็ที่สูญเสีย                                      

การไดยินตั้งแต 26-89 เดซิเบล เรียกวา หตึูง และ 90 เดซิเบลขึ้นไป เรียกวา หูหนวก วัดโดยใชเสยีง 

บริสุทธิ์ความถี่ 500 , 1000 และ 2000 เฮริตซ อาจจะเกดิในหูขางเดียวหรือทัง้สองขางและเปนผูที ่
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สูญเสียการไดยินมาแตกําเนดิหรือเปนการสูญเสียการไดยินในภายหลงัก็ตาม จากการสูญเสีย 

การไดยินนี้ ทาํใหไดยินเสียงไมมากพอทีจ่ะพัฒนาภาษาใหเปนปกติได  จึงทาํใหมีความลาํบาก 

ในการเรียนรูและการเขาใจในภาษา 
 
2. ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน 

      วอลล และคนอื่นๆ (Wall; et al. 1995: 39-68);  ศรียา นิยมธรรม (2548:  22-23); และ  

พวงแกว กิจธรรม (2546: 65-66)  ไดแบงประเภทของความบกพรองทางการไดยินสอดคลองกันไว  

6 ประเภท ดังนี ้

      1. ทอนาํเสียงเสีย (Conductive Hearing Loss) เปนการสูญเสยีการไดยินของหูชั้นนอก  

หูชั้นกลางหรือทั้งสองชั้น ทาํใหเสียงไมสามารถผานไปยงัหูชัน้ในได การเกิดพยาธิสภาพจากหูชัน้นอก 

เชน  ไมมีใบห ูการตีบของรหูู ข้ีหูอุดตนัรูห ูหูชัน้นอกอักเสบ เชื้อราในชองห ูแผลถลอกในชองหู  

ส่ิงแปลกปลอมเขาห ูโรคหนู้าํหนวก การมโีครงสรางที่ผิดปกติของหูชัน้นอก เปนตน และการเกิด 

พยาธิสภาพในหูชัน้กลาง เชน กระดูก 3 ชิ้นเคลื่อนไหวไมได กระดูกมาสตอยด ทอยูสเตเชียน 

(Eustachian Tube) แกวหทูะลุ หูชัน้กลางอักเสบ หรือโครงสรางอื่นๆ ของหูชัน้กลางมีความผิดปกติ  

ซึ่งความผิดปกติในทอนําเสยีงเสียนี้จะสญูเสียการไดยนิอยูในระดับ 60-70 เดซิเบล และแพทยสามารถ

รักษาได 

      2. ประสาทหูเสยี (Sensorineural Hearing Loss)  เปนการสูญเสียการไดยินของหูชัน้ใน 

เสนประสาทรบัเสียงของหูชัน้ในถกูทาํลายในจุดใดจุดหนึ่งตัง้แตปลายประสาทรับเสียง ถึงออดทิอรี  

นิวคลีไอ (Auditory Nuclei) ในเมดูลา ออบลองกาตา (Medulla Oblongata) แพทยไมสามารถ 

รักษาได สามารถตรวจไดจากการตรวจหาระดับเร่ิมไดยินเสยีงทาง Air Conduction Threshold และ

การตรวจหาระดับเร่ิมไดยินเสียงทาง Bone Conduction Threshold การเกิดพยาธสิภาพในหูชัน้ใน  

ซึ่งจะไมเหมือนกับทอนาํเสยีงเสียตรงที่จะมีความผิดปกติอยางถาวร เด็กหหูนวกกอนคลอดจะเกดิ 

จากพนัธกุรรม เชน โรคซิฟลิส โรคหัดเยอรมัน ติดเชื้อไวรัส และการรับประทานยาที่เขาไปทําลาย

ประสาทหู เปนตน และหหูนวกหลงัคลอด เชน  ประสาทหูเสยีจากการแพยา จากเสยีงระเบิด  

เสียงอึกทึก งสูวัด เด็กคลอดมีน้ําหนกันอยผิดปกติ มีสารเหลืองในกระแสเลือด หูชัน้ในอักเสบ น้าํในหู

ไมเทากัน เยื่อหุมสมองอักเสบ ภูมิคุมกันบกพรอง กระดกูขมับไดรับอุบัติเหตุ  เปนตน 

      3. ผสม (Mixed Hearing Loss) เปนการสูญเสียการไดยินของหูชัน้นอก หูชั้นกลางและ 

หูชั้นในมีความผิดปกติรวมกัน สวนมากจะเกิดจากพนัธกุรรม โรคหูน้าํหนวกเรื้อรัง โพรงหลงัเยื่อแกวหู

ผิดปกติผสมกบัปลายประสาทรับเสียงผิดปกติ  จะทาํใหหหูนวกอยางถาวร  
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      4. การสญูเสียการไดยนิหูขางเดียว (Unilateral Hearing Loss)  สามารถเกิดขึ้น 

ในหทูุกชัน้ ซึง่จะอยูในระดับหูตึงถงึหูตึงรุนแรง เชน ความผิดปกตินี้เกดิจากกรรมพนัธุ ความผิดปกติ 

ของหูชัน้นอก หูชั้นกลาง หูชัน้ใน ความผิดปกติของโครโมโซม การติดเชื้อ เปนตน 

      5. การแปลเสียงเสยี (Central Hearing Loss) เกิดจากสมองทีท่ําหนาที่รับและ 

แปลความหมายของเสยีงเสยี  ที่จุดใดจุดหนึง่ของสมองสวนกลาง ต้ังแตออดิทอรีนิวคลีไอ  

(Auditory Nuclei) ถึงออดิทอรี คอรเท็กซ (Auditory Cortex) เชน เนื้องอกในสมอง สมองอักเสบ  

เสนเลือดในสมองแตก ทําใหศูนยรับฟงเสยีงใชการไมไดจึงทาํใหไมเขาใจความหมายของเสียง 

      6. จิตใจผิดปกติ (Functional or Psychological Hearing Loss) ความผิดปกตจิากจิตใจ

หรืออารมณ การแกลงทาํวาสูญเสียการไดยิน โดยไมมพียาธิสภาพที่กลไกการไดยิน ทําใหไมม ี

การตอบสนองตอเสียงแสดงอาการเหมือนคนหูหนวก หูตึง ทัง้ทีก่ลไกการไดยินปกติ ตองใหแพทยหรือ

นักจิตวทิยารกัษา  

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา ประเภทของความบกพรองทางการไดยินประกอบดวย ทอนาํเสียง 

เสียมีความผิดปกติของหูชัน้นอก รูหู ถงึหชูั้นกลาง ประสาทหูเสียมีความผิดปกติของหูชัน้ใน แบบผสม

มีความผิดปกติทั้งหูชั้นนอก ชั้นกลางไปถงึหูชั้นใน และอืน่ๆ เชน ระบบประสาทเสยี การแปลเสียงเสีย 

และอาจเกิดจากความผิดปกติของจิตใจ ในแตละประเภทนัน้สามารถเกิดขึ้นไดกอนคลอดและ 

หลังคลอด ซึง่ความผิดปกตนิี้สามารถเกิดขึ้นในหูขางเดยีวหรือทั้งสองขางรวมกันได 
  
3. สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน 

      นกัการศึกษาพเิศษ หรือนักการศึกษาที่เกีย่วของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ไดกลาวถงึสาเหตุของความบกพรองทางการไดยินไววา เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ กอนคลอด  

และหลังคลอด ดังนี ้

       1. หูหนวกกอนคลอด (Congenital Deafness) หมายถงึ ทารกทีจ่ะเกิดมานัน้ 

มีความพิการของอวัยวะรับเสียงตั้งแตอยูในครรภมารดา เมื่อคลอดออกมาแลวปรากฏอาการหูหนวก 

ต้ังแตแรกเกิด ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1. หูหนวกตามกรรมพนัธุ (Hereditary Deafness) เปนอาการหหูนวกของทารก 

ที่มีความพกิารสืบพันธุจากบิดา หรือมารดา หรือบรรพบุรุษ เชน พอแมหูหนวก ลูกอาจหหูนวกหรือ 

หลานหหูนวก 

1.2 หหูนวกที่ไมใชกรรมพันธุ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหตุ ดังนี ้

      1.2.1 หหูนวกจากอนัตรายตอทารก เชน ขณะมารดาตั้งครรภบังเอิญหกลม 

ถูกกระทบกระแทกอยางแรง ทารกที่อยูในครรภและกําลังเจริญเติบโต อาจถูกบีบ ถกูกด ถูกกระแทก  
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หรือเลือดไปหลอเลี้ยงไมสะดวก ทําใหอวยัวะการไดยินพิการได เมื่อทารกคลอดออกมากม็ีอาการห ู

หนวกแตกําเนดิติดมาดวย 

      1.2.2 หหูนวกจากการคลอด คือ ศีรษะถูกบีบขณะคลอด  

เนื่องจากกระดูกเชิงกรานเลก็หรือคีมจับศีรษะทารกไมถกูที่ เปนตน 

      1.2.3 หหูนวกจากการเติบโตของอวัยวะหูผิดปกติ ทารกที่เกิดมาอาจไมมีใบห ู 

ไมมีรูหูขางเดยีวหรือสองขาง เมื่อมีความพิการเกิดขึ้นกบัอวัยวะหสูวนใดสวนหนึ่งทําใหหหูนวกได 

      1.2.4 หหูนวกจากพิษยาขณะมารดาตั้งครรภ ระหวางที่มารดาตัง้ครรภ 

อาจเจ็บปวย และจําเปนตองใชยาบางอยางรักษา ยานัน้อาจเปนพิษตออวัยวะหูของทารกในครรภได 

เชน ยาควนินิ ยาแอสไพริน ยาสเตร็ปโตมยัชิน และยาเพนนิซิลิน เปนตน หญงิตั้งครรภควรระมัดระวัง

ในการใชยาใหมากที่สุด เพราะยาสามารถซึมผานรกไปยังทารกในครรภไดงาย โดยเฉพาะระยะ  

3 เดือนแรกของการตั้งครรภและใกลคลอด ยาที่รับประทานเขาไปอาจมีผลทําใหทารกในครรภพกิารได 

       1.2.5 หูหนวกจากโรคติดตอขณะตั้งครรภ เชน โรคหดัเยอรมัน ทารกที่ไดรับ 

เชื้อไวรัสชนิดนี้จากมารดาขณะอยูในครรภใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ อาจมีผลทําใหเกิด 

ความผิดปกตขิองรางกายในหลายระบบไดแก ความผิดปกติที่หวัใจ  หลอดเลือดทีต่าผิดปกติ คือ  

เกิดตอกระจกโดยกําเนิด รางกายและศีรษะของทารกเลก็กวาปกติ สมองไมเจริญเติบโตหรือหหูนวกได  

      2. หหูนวกหลงัคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง ทารกที่เกดิมีอวัยวะและประสาทหู

ปกติ แตตอมาภายหลงัปรากฏวาหหูนวกขึน้ เราเรียกหูหนวกหลงัคลอด โอกาสที่จะทําใหหหูนวกจึ 

งมีมากมายหลายอยาง สามารถแยกเปนหัวขอได ดังนี ้

2.1 หหูนวกจากโรคระบบประสาท เชน ปวยเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ 

2.2 หหูนวกจากโรคติดตอหรือการติดเชื้อ เชน หูชัน้กลางอักเสบ การสะสมของหนิปนู 

ในหูชัน้กลาง โรคภูมิแพ  ตอมทอนซิลอักเสบ ตอมอดีนอยดอักเสบ ทอยูสเตเชียนอักเสบ และเกิดจาก

ไวรัสอ่ืนๆ ในหชูั้นกลาง เชน ภายหลงัจากการปวยดวยโรคหัด ไขหวัดใหญ คางทูม หัดเยอรมัน  

จะเปนสาเหตุของการสูญเสยีการไดยินได 

2.3 หหูนวกรวมกับโรคตอมไรทอ เชน โรคตอมพิตูอิตารี่ มีอาการหูหนวกรวมดวย 

2.4 หหูนวกจากพษิยาและสารเคมี เมื่อผูปวยไดรับยาทีเ่ปนพษิตออวยัวะของหูชัน้ใน  

ถาเกิดจากยา เชน ยาปฏิชวีนะ ยาขับปสสาวะ ยาที่มีสวนผสมเอสไพรนิเปนหลัก ประกอบดวย  

ยาควนิิน ยาสเตร็ปโตมัยซิน และยาคานามัยซิน รวมถึงการใชเคมีบําบัด ส่ิงเหลานีส้ามารถเขาไป 

ทําลายเซลลประสาทหูชั้นในได 

2.5 หหูนวกจากโรคห ูคอ จมูก อวยัวะของห ูคอ จมูก ติดตอถึงกันและอยูใกลเคียง 

กันมาก เมื่ออวัยวะดังกลาวเกิดโรคมักกระทบกระเทือนถึงกนั เชน เยือ่หุมสมองอักเสบ โรคมีเนยีร  
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เนื้องอกบนเสนประสาทนาํเสียงและเกิดจากติดเชื้อไวรัส เชน โรคคางทูม โรคหัด ทั้งหมดนี้จะเปน

สาเหตทุําใหการไดยินลดลง 

2.6 หหูนวกจากอันตรายตออวัยวะหูและประสาทหู เชน การตกเปล ตกบันได  

ตกจากที่สูง นอกจากศีรษะไดรับความกระทบกระเทือนแลวกระดูกขมบัแตกราว หรือถูกตบทีห่ ู

อยางรนุแรง ทาํใหหูหนวกได 

2.7 การทะลุของแกวหู เชน การใชไมแคะหทูาํความสะอาด การเกิดแรงดันอากาศ 

ที่รุนแรง 

2.8 การกอตัวของขี้หูในชองหูทาํใหเสยีงไมสามารถผานเขาไปในหูได ซึ่งแพทย 

สามารถเอาออกได ที่สําคญัไมควรใชไมแคะหูทาํความสะอาดหูดวยตนเอง เพราะอาจจะทําใหดันขี้หู

เขาลึกไปในหู หรืออาจจะทําใหแกวหูทะลุได 

       นอกจากนี้เสียงดังตางๆ เชน เสียงฟาผา เสียงระเบิด เสียงปน เสียงเครื่องบนิ เครื่องยนต  

เครื่องจักรในโรงงาน ถาหากไดรับการรบกวนอยูเสมอและเปนเวลานานจะทําใหหหูนวกถาวรได  

(University of Rochester Medical Center. 2009:  Online;  วารี  ถริะจิตร. 2545: 45-47)  

      พวงแกว กิจธรรม (2546: 66 - 67) ไดกลาวถึงสาเหตุของการสญูเสียการไดยนิ 

แตละประเภท ดังนี ้

      1. สาเหตุของการสูญเสยีการไดยินประเภทสวนนาํเสียงเสีย  ไดแก  

          1.1 ความผิดปกติแตกําหนด เนื่องจากกรรมพันธุ ความผิดปกตขิณะตั้งครรภ  

หรือการบาดเจ็บขณะคลอด เชน ไมมรูีห ูไมมีกระดูกหู และกระดูกห ู3 ชิ้น หลุดออกจากกนั 

          1.2 การติดเชื้อ เชน รูหูอักเสบ เยื่อแกวหูอักเสบ และโรคหูน้าํหนวก เปนตน 

          1.3 การบาดเจ็บเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือการถูกของมีคม เชน เยื่อแกวหทูะล ุ

รูหูฉีกขาด เปนตน 

          1.4 การอุดตันของรูหูจากสิง่แปลกปลอม เชน เมล็ดผลไม ของเลน กอนกรวด แมลง 

เปนตน 

          1.5 เนือ้งอกตางๆ เชน ต่ิงเนื้อ เมือก (polyp) ถุงน้ํา (cyst) เปนตน 

          1.6 สาเหตุอ่ืนๆ เชน ข้ีหูอุดตัน กระดูกพรุนแข็งตวัในหูชั้นกลาง (Otosclerosis)  

และทอยูสเตเชียนทํางานผดิปกติ เปนตน 

      2. สาเหตุของการสูญเสยีการไดยินประเภทประสาทหูเสีย  ไดแก 

          2.1 ความผิดปกติแตกําเนิด เนื่องจากการถายทอดทางกรรมพนัธุ ภาวะผิดปกติ 

ขณะตั้งครรภของมารดา เชน ตกเลือด เปนหัดเยอรมัน เปนซิฟลิส ครรภเปนพิษ ไดรับยาหรือ 

สารที่เปนพษิตอหู ไดรับบาดเจ็บบริเวณทอง ขาดอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของทารก  
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และมีความผดิปกติทางจิตใจหรืออารมณอยางรนุแรง เปนตน รวมทัง้ภาวะผิดปกติขณะคลอด เชน 

คลอดกอนกําหนด เจ็บทองนานผิดปกติ เด็กไดรับบาดเจ็บบริเวณห ูตนคอหรือศีรษะ และเด็กขาด

ออกซิเจนจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เปนตน 

          2.2 การติดเชื้อ เชน ไขหวัดใหญ คางทูม ซฟิลิส งสูวัดทีหู่ หูชั้นในอักเสบ เยื่อหุมสมอง

หรือสมองอักเสบ เปนตน 

          2.3 การไดรับยาหรือสารที่เปนพษิตอหู เชน ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) บางชนิด  

ยาขับปสสาวะ ยาแกปวดบางชนิด (Salicylates) ยาควนิิน ตะกัว่ ปรอท ยาสูบ เปนตน 

          2.4 การไดยินเสียงดงัมากๆ เชน เสียงเครื่องจกัร เสียงยานพาหนะ เสียงดนตรี  

เสียงประทัด เสียงปน และเสียงจากกอสราง เปนตน 

          2.5 การเสื่อมสมรรถภาพการไดยินตามอาย ุเนื่องจากกระบวนการชราภาพ 

          2.6 การบาดเจ็บ บริเวณหู ตนคอ หรือศีรษะ 

          2.7 เนือ้งอกตางๆ เชน เนื้องอกที่ประสาทหู เปนตน 

          2.8 สาเหตุอ่ืนๆ คือ อาการผิดปกตแิละโรคบางชนิด เชน ไขสูง ภาวะผิดปกตขิอง 

หลอดเลือด  เบาหวาน  โรคมีเนียร (Meniere) เปนตน 

       3. สาเหตุของการสูญเสยีการไดยินประเภทผสม ไดแก สาเหตุของการสูญเสยี 

การไดยินประเภทสวนนาํเสยีงเสียผสมกับประเภทประสาทหูเสีย เชน หูชั้นกลางอักเสบผสมกับ 

การเสื่อมสมรรถภาพการไดยินตามอาย ุเปนตน 

      4. สาเหตุของการสูญเสยีการไดยินประเภทสมองสวนกลางเสยี ไดแก  

          4.1 ความผิดปกติในสมองสวนกลางแตกําเนิด เนื่องจากการถายทอดทางกรรมพันธุ

และภาวะผิดปกติขณะตั้งครรภ เปนตน 

          4.2 การติดเชื้อ เชน สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย เปนตน 

          4.3 การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ทีท่ําใหสมองสวนกลางเสยีหาย 

          4.4 เนือ้งอก ไดแก เนื้องอกหรือมะเร็งที่สมองสวนกลาง 

          4.5 สาเหตุอ่ืนๆ เชน ภาวะผิดปกตขิองหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองสวนกลาง  

      5. สาเหตุของการสูญเสยีการไดยินประเภทที่ไมมีพยาธิสภาพ มี 2 ประเภท คือ 

          5.1 ความผิดปกติทางจิตใจ หรืออารมณ 

          5.2 การแกลงทําเปนไมไดยินเสียงเพื่อหวังไดผลประโยชนบางประการ เชน  

เงินคาทดแทนจากการสูญเสยีการไดยนิ เนือ่งจากการทํางาน เปนตน  

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา สาเหตุของความบกพรองทางการไดยินเกดิมาจาก 2 สาเหตุ  

คือ กอนคลอด หลังคลอด  และสาเหตุของการสูญเสยีการไดยินแตละประเภท ประกอบดวย 
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สวนนําเสยีงเสีย  ประสาทหูเสีย แบบผสม ความผิดปกติในสมองสวนกลางแตกําเนิด เนื่องจาก 

การถายทอดทางกรรมพนัธุและภาวะผิดปกติขณะตั้งครรภและประเภทที่ไมมพียาธิสภาพเกิดจาก

ความผิดปกตขิองจิตใจ ซึ่งการสูญเสียการไดยินนี้จะสงผลตอการพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก  

เมื่อพบวาเด็กมีความบกพรองทางการไดยินแลว ควรใหการรักษาและชวยเหลืออยางเร็วที่สุด 
 
  4. ระดับของความบกพรองทางการไดยิน 
       นักการศึกษาพิเศษหรอืนักการศึกษาที่เกี่ยวของกบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  

ไดกลาวถงึระดับของความบกพรองทางการไดยินสอดคลองกัน ดังนี ้

 

ระดับของความ 
บกพรองทางการไดยนิ 

ผลกระทบของความบกพรองทางการไดยิน 

26 – 40 เดซิเบล 

เปนระดับการไดยินของคนที่หูตึงเล็กนอย มีปญหาในการฟงเสยีงกระซิบ 

หรือเสียงเบาที่อยูระยะไกล แตถาไมสังเกตก็ไมรู เพียงแตฟงเสียงพูดเบาๆ 

ไมถนัด และอาจพูดไมชัดบาง มีอุปสรรคในการฟงเสยีงที่หางไกล  

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับเล็กนอย ไดยินเสียงพูด 

ในระยะ 3 ฟุต เด็กจะไมไดยนิเสียงจากสภาพแวดลอมรอบขาง  

และสามารถใชประโยชนจากเครื่องชวยฟงชวยได 

41 – 55 เดซิเบล 

เปนระดับการไดยินของคนที่หูตึงปานกลาง พวกนี้จะเขาใจสิ่งที่คนอืน่พูด

ไดคร่ึงๆ กลางๆ นอกจากผูพดูจะพูดเนนเสยีงในระยะใกล หรือไมไกลกวา 

3-5 ฟุต แตไมสามารถไดยนิเสียงรบกวนรอบๆ ตัวได จึงจําเปนที่ตองใช

เครื่องชวยฟงชวย และเปดเสียงโทรทัศนหรือฟงเพลงในระดับที่ดัง  

หูตึงในระดับนีม้ี 50-100 % ที่ใชภาษามือในการสื่อสาร 

56 – 70 เดซิเบล 

เปนระดับการไดยินของคนหูตึงรุนแรง จะฟงภาษาพูดไมคอยรูเร่ือง 

ตองเนนเสียงใหดังๆ อยูในระยะใกล ตองใชเครื่องชวยทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

และฝกพูด สามารถใชภาษามือในการสื่อสารได 100 % และมีพัฒนาการ

ทางภาษาที่ลาชาจงึมีอุปสรรคในการสื่อสารดวยการพูด 
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ระดับของความ 
บกพรองทางการไดยนิ 

ผลกระทบของความบกพรองทางการไดยิน 

71 – 90 เดซิเบล 

เปนระดับหูตึงรุนแรงมาก คือ แมแตเสียงตะโกนก็ไมไดยิน  

ถามีความบกพรองทางการไดยินกอนมีพฒันาการทางภาษาจะทาํให 

ไมมีภาษาหรือมีปญหาในเรื่องของพัฒนาการทางภาษาอยางมาก  

การสื่อสารดวยการพูดตองพูดดวยเสยีงทีดั่งมากในระยะหางจากหู 1 ฟุต

และถาจะสื่อสารดวยการพูดตองใชเครื่องชวยฟงแลวยังตองใชเทคโนโลยี

ดานอื่นๆ เขามาชวยประกอบกับฝกพูด ฝกฟง และมคีวามจําเปนตอง

ไดรับการแกไขการพูดจากนักแกไขการพดู และจะตองไดรับความรวมมือ 

การเอาใจใสจากผูปกครองอยางมาก ถงึจะสามารถพัฒนาภาษาได

ใกลเคียงกบัปกติได 

91 เดซิเบล ข้ึนไป 

เปนระดับหหูนวก ในบางครั้งอาจฟงเสียงดังๆ ไดบาง แตมักเปนการรบัรู 

การสั่นสะเทือนเสียมากกวา และถามีความบกพรองทางการไดยนิ 

กอนมพีัฒนาการทางภาษาจะทาํใหไมมีภาษาเลย การสือ่สารและ 

การเรียนรูตองอาศัยการเดาเปนสวนใหญ จําเปนตองเขารับการฝกพูด 

ฝกฟงจากนักแกไขการพูด และใหอยูในกลุมคนหหูนวกดวยกนั  

ถาผาตดัใสประสาทหูเทียมแลวจะตองฝกฟง ฝกพูด จากนักแกไขการพูด

และอาศัยความรวมมือจากผูปกครองจึงจะทําใหภาษาใกลเคียงปกติ 
 

             (ศรียา-ประภัสสร นยิมธรรม. 2542: 75; อางองิจาก Smith; & Luck Asson. 1995; & 

The Hearingfoudation of Canada. 2009: Online; & University of Rochester Medical Center. 

2009: Online) 

 นอกจากนี้ ผดุง อารยะวิญู (2542: 21-22) กลาวถึงเกณฑการตัดสินความบกพรอง 

ทางการไดยิน ในแตละระดับ ดังนี ้ 

 เด็กหหูนวกเปนเด็กที่มีระดบัการไดยิน ดังตอไปนี ้

 1. สูญเสียการไดยินในหูขางดีกวา 90 เดซิเบล (ISO) ข้ึนไป และเปนการสูญเสียการไดยิน 

มาแตกําเนิด  

 2. สูญเสียการไดยินในหูขางดีกวา 90 เดซิเบล (ISO) และเปนการสญูเสียการไดยนิ 

ในภายหลัง (หลังคลอด)  

 3. สูญเสียการไดยินในหูขางดีกวา 90 เดซิเบล (ISO) ข้ึนไป เปนการสูญเสียการไดยิน 

กอนเด็กพูดได เขียนได  
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  4. ไมสามารถเรียนหนงัสือได หรือไมมีพฒันาการทางภาษาทัดเทยีมกับเด็กปกต ิ

หากเด็กไมไดรับบริการการศึกษาพิเศษ  

  เด็กหูตึงเปนเด็กที่มีระดับการไดยิน ดังตอไปนี้ 

  1. สูญเสียการไดยินระหวาง 26 -  89 เดซิเบล (ISO) ในหูขางดีทีก่วาเปนการสูญเสีย 

การไดยินมาแตกําเนิด 

  2. สูญเสียการไดยินระหวาง 26 -  89 เดซิเบล (ISO) ในหูขางดีทีก่วาเปนการสูญเสีย 

การไดยินภายหลัง (หลงัคลอด) 

  3. สูญเสียการไดยินระหวาง 26 -  89 เดซิเบล (ISO) ในหูขางที่ดีกวาเปนการสูญเสีย 

การไดยินกอนเด็กพูดได เขียนได  

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา ระดับของความบกพรองทางการไดยนิมี 5 ระดับ คือ หตึูงนอย  

หูตึงปานกลาง หูตึงมาก และหูตึงอยางรุนแรง จะเปนอุปสรรคตอการฟงเสียงพูดปกตแิละ 

เสียงสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก จึงตองใชเครื่องชวยฟงชวยประกอบกบัฝกฟงและฝกพูด จากนักแกไข

การพูด เพื่อเดก็จะไดใชการไดยินทีเ่หลืออยูใหเปนประโยชนมากที่สุด สวนระดับหูหนวกมีอุปสรรค 

ในการฟงเสยีงจะรับรูการสัน่สะเทือนมากกวา การใชประโยชนจากเครื่องชวยฟงไดนอย จงึมีผลตอ

พัฒนาการทางภาษา ถาไดรับการผาตัดใสประสาทหูเทียมแลวจะตองฝกฟง ฝกพูดจากนักแกไข 

การพูด และอาศัยความรวมมือจากผูปกครองเพื่อจะทําใหภาษาของเด็กนั้นใกลเคียงกับปกต ิ

 
5. ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

      นกัการศึกษาพเิศษหรือนักการศึกษาที่เกีย่วของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ไดกลาวถงึลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพรองทางไดยนิ สอดคลองกนั 4 ลักษณะ ดังนี ้

      1. เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ มีปญหาทางดานการพูด เด็กอาจพูดไมไดหรือ 

พูดไมชัด ซึ่งขึน้อยูกับระดับการสูญเสียการไดยินของเด็ก ถาสูญเสียการไดยินเล็กนอย ถงึปานกลาง 

อาจพอพูดได แตอาจไมชัด สวนเด็กที่สูญเสียการไดยนิมากหรือหหูนวก อาจพูดไมไดเลย หากไมได 

รับการสอนพดูตั้งแตในวัยเด็ก และขึ้นอยูกับอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการไดยิน หากเด็กสูญเสีย 

การไดยินมาแตกําเนิด เด็กจะมีปญหาในการพูดอยางมาก แตถาเดก็สญูเสียการไดยนิหลงัจากที ่

เด็กพูดไดแลว ปญหาในการพูดจะนอยกวาเด็กที่สูญเสยีการไดยินมาแตกําเนิด และเด็กเหลานี ้

จําเปนจะตองใสเครื่องชวยฟง จึงจะทาํใหการรับฟงเสยีงคําพูดชัดเจนขึ้น  

      2. เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ มีปญหาเกีย่วกบัภาษาและการสื่อสาร  

ไมวาจะเปน การฟง การพูด การอาน การเขียน เชน มีความรูและเขาใจคําศัพท ในวงจํากัด เรียงคํา

เปนประโยคทีผิ่ดหลักภาษา เขียนคาํผิด เปนตน ปญหาทางภาษาของเด็กจะคลายคลึงกับปญหา 
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ในการพูด นัน้คือ เด็กยิ่งสูญเสียการไดยนิมากเทาใดยิง่มีปญหาในทางภาษามากขึ้นเทานั้น  

      3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจาํนวนมากที่มผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา ไมใชเปนดวยระดับสติปญญาต่ํา แตเปนเพราะขอจาํกัดทางภาษา จึงทาํใหอานเขียน

ขอสอบไดไมดี หรืออาจเปนเพราะวาวิธีการเรียนการสอน การวัดผลทีไ่มสอดคลองกับสภาพความ

ตองการของเด็กซึ่งมุงวัดระดับทางสติปญญาของเด็ก และวิธทีี่ปฏิบัติกันในปจจุบันเหมาะที่จะนาํมาใช

กับเด็กปกติมากกวา วิธกีารบางอยางจึงไมเหมาะสมสาํหรับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  

ยิ่งไปกวานั้น เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาทางภาษาและมีทกัษะทางภาษาจาํกัด  

จึงเปนอุปสรรคในการทาํขอสอบ เพราะผูที่จะทําขอสอบไดดีนั้นจะตองมีความรูทางภาษาเปนอยางดี 

ดวยเหตนุี้ เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คอนขางต่ํากวาเด็กปกติ  

      4. การปรบัตัว เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจมีปญหาในการปรับตัว เนื่องจาก 

ไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได เด็กอาจเกิดความคับของใจ ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของเด็ก เชน มีปญหา

ทางอารมณ และการปรับตัวตามมา ซึ่งถาเด็กสามารถทีจ่ะสื่อสารกับผูอ่ืนได ก็จะไมมีปญหาทาํให 

เด็กสามารถปรับตัวได  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองปรับตัวมากกวาเด็กปกติบางคน  

ถาเปนเด็กที่มคีวามฉลาดอาจปรับตัวไดดี สวนเด็กที่ไมฉลาดอาจมีปญหาในการปรับตัวได  

(ผดุง อารยะวญิู. 2542: 23-24; และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2550: 3)  

  นอกจากนี ้ผดุง อารยะวิญู (2542: 23) ไดกลาวถึงลกัษณะและพฤติกรรมของเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางไดยินเพิ่มเติมวา ความสามารถทางสติปญญา ผูที่ไมคุนเคยกับเด็กที่ม ี

ความบกพรองทางการไดยนิ อาจคิดวาเด็กประเภทนีเ้ปนเด็กที่มีระดบัสติปญญาต่ํา ความจริงแลว 

ไมเปนเชนนัน้ ทานอาจสื่อสารกับเขาได หากทานสามารถสื่อสารกับเขาไดเปนอยางดีแลวทานอาจ 

เห็นวาเขาเปนคนฉลาดก็ได ระดับสติปญญาของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน จากรายงาน 

การวิจยัเปนจาํนวนมากพบวา มีระดับการกระจายคลายเด็กปกติ บางคนอาจโง บางคนอาจฉลาด 

บางคนฉลาดถึงขั้นเปนอัจฉริยะก็มี  จงึอาจสรุปไดวา เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินไมใชเด็กโง

ทุกคน 

  กรมสามัญศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 11-12) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของบคุคล 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดเปน 2 ดาน ดังนี ้

  1. พฤตกิรรมการแสดงออกดานภาษาของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ 

      1.1 ใชภาษาพูดคอนขางนอย ชอบจองหนาผูพูด 

        1.2 ไมมปีฏิกิริยาตอเสยีงดัง เสียงพูด เสียงดนตรี หรือมีเปนบางครั้ง 

        1.3 ไมเขาใจคําสั่งงายๆ หรือไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได 

        1.4 พูดไมชัด ไมคอยพดู และชอบทําทาใบ สงเสยีง เออ อา 
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        1.5 เมื่อพูดเสียงแปลกมักเปลงเสียงสูง 

  2. พฤติกรรมการแสดงออกดานอารมณและสังคมของบุคคลที่มีความบกพรอง 

ทางการไดยิน ดังนี ้

        2.1 แสดงออกตอบสนอง หรือหวาดกลัวตอเสียงดัง 

        2.2 คอนขางซนและชอบเลนรุนแรง 

        2.3 ชอบใหผูใหญแสดงความรักโดยการสัมผัส 

        2.4 อาจมีปญหาในการพัฒนาดานอารมณและสังคม 

  นอกจากนี ้คลูทสัน และ แลนซิ่ง (Knutson; & Lansing. 2009: Online) ไดศึกษา 

คนที่สูญเสียการไดยินกับปญหาทางจิตวทิยาในดานการสรางความสมัพันธและการสื่อสาร พบวา  

ในทางจิตวิทยาบุคคลเหลานี้ไมสามารถแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองออกมาได จึงทําใหมีอุปสรรค

ตอการสรางความสัมพนัธกบัผูอ่ืนและมีสภาพแวดลอมที่จํากัด จากทีไ่มสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได

ดวยการพูด การสื่อสารที่ไมคุนเคยจะยากสําหรับคนที่สูญเสียการไดยนิ ทําใหไมสามารถเขาใจได 

จึงตองอยูในโลกของตัวเอง โดดเดี่ยว หวาเหว และมีความกระวนกระวายเมื่อตองเขาสังคม การถกู

จาํกัดใหอยูภายในสภาพแวดลอมของตัวเอง จงึขาดประสบการณในการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน

และสังคม โดยทั่วไปแลวคนที่สูญเสยีการไดยินนั้นจะตองไดรับการชี้แนะในเรื่องของการสราง

สัมพันธภาพกบัส่ิงรอบๆ ตัวคอนขางมาก เพื่อใหคนเหลานี้สามารถใชชีวิตรวมกับผูได 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินมีลักษณะและพฤติกรรม 

ที่คลายกับเดก็ปกติ มีความสามารถทางดานตางๆ เชนเดียวกบัเด็กปกติ เพยีงแตมขีอจํากัด 

ในเรื่องของภาษา การเขียน การพูด และการอาน เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินใชภาษามอื 

ในการสื่อสาร จึงเปนขอแตกตางระหวางเดก็ปกติกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ดวยขอจํากัดนี้ในทางจิตวทิยาเด็กจงึขาดประสบการณในการสรางสมัพันธภาพกับเพื่อน 

และสังคม บุคคลที่เกี่ยวของจึงควรใหคําแนะนํากับเด็กดวย 
 
 

6. พัฒนาการของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 
      ฮันท และ มารซิลล  (Hunt; & Marshall. 1999: 268-276) กลาววา เด็กทีม่ีความบกพรอง

ทางการไดยินจะมีอุปสรรคตอการเรียนภาษา ทาํใหไมสามารถที่จะสือ่สารกับคนปกติได ดังนัน้โรงเรียน

จะตองชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา อารมณ สังคม และวิธกีารสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลอื่น ซึ่งสิง่เหลานีจ้ะมีผลกระทบกับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 2 ดาน ดังนี้  

      1. ผลกระทบตอตัวเด็ก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะไมสามารถพัฒนาภาษาได 

จึงมีผลกระทบ ดังนี ้
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          1.1 พัฒนาการทางภาษา เด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิตั้งแตแรกเกดิจะทําให 

ไมสามารถไดยินเสยีงตางๆ จึงมีผลกระทบตอภาษา แตสําหรับเด็กปกตินั้นจะเรียนรูจากเสียงพูดของ

บุคคลรอบขาง ซึง่เปนภาษาที่มีความหมายจนทาํใหเดก็เขาใจความหมายและสามารถพูดออกมาได 

เด็กจะมีประสบการณดานการฟง การใชภาษาพูดและการสื่อสาร จึงเปนการสื่อสารที่มีคุณภาพและ

กลายเปนความเชี่ยวชาญ ส่ิงเหลานี้สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ประสบการณ 

ดานการฟงจะไมมี จึงเรยีนรูการใชภาษามอืจากทางบานและใชการพูดเพียงเล็กนอย เด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน โดยเฉพาะเด็กที่เขาโรงเรียนอาย ุ3 ขวบ หรืออายุมากกวานัน้ สวนมาก 

จะไมมีประสบการณการพูดหรือการฟงเลย  และมีเด็กจาํนวนมากที่ไมเคยไดยินเสยีงแมแตนิดเดยีว 

จึงตองเริ่มเรียนการพูด การฟง เมื่อเขาโรงเรียนทาํใหพฒันาการทางภาษาลาชา 

          1.2 พัฒนาการทางสติปญญา จากขอมูลในปจจุบัน และผลการศึกษาวิจัย พบวา  

คนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีสติปญญาไมแตกตางจากคนปกติ อยางไรก็ตามหลายปที่ผานมา

นักจิตวทิยายงัเชื่อวา คนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินมีความคิดและการใชเหตุผลในระดับสูง 

ไดตํ่ากวาคนปกติ และเมื่อไมนานมานีม้ีการประเมินความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ทักษะการพูด 

ของคนทีหู่หนวกหรือหตึูงพบวา ไมมีความแตกตางจากคนปกติ แตดวยความเขาใจในภาษาและ 

การใชภาษาทีจ่ํากัด จงึถกูตัดสินวามีสติปญญาที่ดอยกวาคนปกติ แบบทดสอบทัว่ๆ ไปจึงไมเหมาะสม

กับคนทีม่ีความบกพรองทางการไดยนิ เพราะนกัจิตวทิยาหรือผูทาํการทดสอบดานอืน่ๆ ไมไดปรับ

แบบทดสอบนัน้ใหเหมาะสม และในการทดสอบไมไดอธิบายแบบทดสอบใหกับคนเหลานี้ไดเขาใจกอน 

จึงทาํใหเปนอปุสรรคตอคนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

           1.3 ทกัษะทางดานสังคม เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ถาเขาไปเรยีน 

ในโรงเรียนที่สอนดวยการพดูเปนหลกั ทําใหเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยนิมีความลาชากวา 

เด็กปกติในกลุมเดียวกนั 1-3 ป เด็กไมเขาใจภาษาและใชภาษาไมเปน 

      2. ผลกระทบตอครอบครัว เด็กบางคนอาจพบวา หหูนวกตัง้แตแรกเกิด หรือผูปกครอง 

บางคนที่สงสยัวาลกูมีความบกพรองทางการไดยนิก็ตอเมื่อเด็กอาย ุ1-2 ขวบแลว เนื่องจากที่ลูกไมพูด 

ผูปกครองจะมีความวิตกกงัวลมากเขาปรึกษาแพทยพยายามที่จะชวยเหลือลูก แตก็มีผูปกครอง 

บางคนทีท่ราบวา ลูกมีความบกพรองทางการไดยนิ ไมสามารถทําใจรับไดทําใหเดก็ไดรับการชวยเหลือ

ที่ลาชา  

      ศรียา นิยมธรรม (2544: 69) ไดกลาวถึงพฒันาการทางสติปญญาของเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินไววา เด็กจะเริ่มแสดงพัฒนาการที่ลาชา ปรากฏใหเหน็ในชวงปลายของ 

วัยกอนเขาเรียน เนื่องจากความบกพรองทางภาษาของเด็ก จึงสงผลถงึการประมวลขอมูลและ

กอใหเกิดการขาดประสบการณ และสงผลตอการพัฒนาความคิดของเด็ก  
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      ศรียา นิยมธรรม (2548: 124) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางดานสงัคมของเด็กทีม่ีความ

บกพรองทางการไดยินไววา ในวัยทารกบางคนขาดการกระตุนทางสงัคม ซึ่งอาจมิไดมีสาเหตุจาก 

พอแมหรือผูเลีย้งดู การไดอยูในสังคมแวดลอมที่ดีจึงมิไดเปนเครื่องประกันวา เด็กจะตองมีพัฒนาการ

ตางๆ โดยเฉพาะในทารกที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิอยางรุนแรง ทําใหไมไดยินเสียงกลอม  

ซึ่งเสียงแสดงถึงความรักของแม การพูดคยุในขณะที่อาบน้ํา แตงตัว ปอนอาหารใหและปฏิบัติ 

ในกิจวัตรประจําวนั ทารกจงึไมตอบสนองตอแมเหมือนทารกปกติ  ลักษณะเชนนี้อาจทาํใหแม 

ลดความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธกับเด็ก จงึอาจเปนสาเหตุใหแมตอบสนองในดานลบตอทารก เชน  

ไมอยากใหนม การทําโดยไมต้ังใจนี้ไดทาํลายสภาวะทางสังคม และพฒันาการทางสังคมของเด็ก 

การปรับตัวของเด็กเหลานี้จงึแตกตางจากเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจงึควรไดรับ

การสงเสริมดานสงัคมมากเปนพิเศษ เพื่อชวยใหปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนได  

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีพฒันาการเปนไปตาม 

ลําดับข้ันตอนเหมือนกับเด็กปกติ เพยีงแตเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมสามารถที่จะสื่อสาร

กับคนอ่ืนได จงึมีผลกระทบตอการสรางปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ไมสามารถที่จะถายทอดความรูสึก 

ความตองการของตัวเองไปใหคนรอบขางไดรับรู ทําใหบุคคลรอบขางเขาใจวาเดก็ทีม่ีความบกพรอง

ทางการไดยินมีอารมณรุนแรง และมพีัฒนาการดานสติปญญาต่ํา เพราะไมสามารถสื่อสารกับเขาได 
 
 7. วธิีการสื่อสารกับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาในการสือ่ความหมายระหวางเด็กทีม่ี 

ความบกพรองดวยกันเองหรือกับคนปกติ ทําใหการสื่อความหมายนั้นไมไดผลเทาทีค่วร จึงมีผูคิดคน

วิธีการสื่อความหมายขึ้นมา เพื่อใหเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิใชในการสื่อสาร และ 

นักการศึกษาพิเศษหรือนักการศึกษาที่เกีย่วของ ไดกลาวถงึวธิีการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินสอดคลองกัน ดังนี้  

       1. การอานริมฝปาก (Lip Reading) หมายถงึ การที่ผูฟงพยายามเดาคําพูด 

โดยการสงัเกตจากลักษณะการเคลื่อนไหวริมฝปากของผูพูด เพื่อใหเขาใจความหมายตรงกันในเรือ่งที่

ผูพูดกลาวถงึ ในบางครั้งอาจตองสังเกตลกัษณะสีหนาทาทาง ตลอดจนการเคลื่อนไหวมือ เทา และ

ลําตัวของผูพดูดวย เพื่อใหเขาใจความหมายของคําพูดไดดียิ่งขึ้น การสังเกตการณเคลื่อนไหวของผูพูด 

ในลักษณะนี้ประกอบกับการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝปาก เรียกวาการอานคําพดู (Speech 

Reading) ดังนั้นการอานริมฝปากจงึเปนวธิีการที่จะชวยใหเด็กคุนเคยกับเสียงและฝกทักษะการฟง 

เพื่อใชการไดยินที่เหลืออยูใหเปนประโยชนมากที่สุด จดุเดนของวิธีอานปาก มีดังนี ้

           1.1 เปนการตรวจสอบการไดยินของเด็กเบื้องตน 
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1.2 เสียงที่ไดยินไมผานการขยาย  

1.3 สรางความสัมพนัธระหวางผูพูดกับเดก็ 

1.4 ใชการไดยินที่เหลืออยูใหเปนประโยชนมากที่สุด 

1.5 เนนการพดูอยางเดียวโดยไมใชภาษามือมาชวยในการสื่อสาร 

        2. ภาษามือ (Sign Language) เปนการสื่อสารอีกวธิีหนึ่งที่จะชวยใหเด็กที่สูญเสยี 

การไดยินมากหรือหหูนวก ซึง่เด็กเหลานี้ไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดดวยการพูด จึงควรใชภาษามือ

แทนในการสื่อสาร ผูที่จะเขาใจภาษามือไดตองมีความรูเกี่ยวกับภาษามือ ผูพูดจะใชมือทั้งสองขาง

แสดงทาทาง หรือแสดงการวางมือในตําแหนงตางๆ กนั ซึ่งในแตละทาหรือตําแหนงของมือ 

มีความหมาย ภาษามือจะใชประกอบกับการสะกดนิว้มือเปนคําหรือสําหรับการเขียน เด็กวัยรุน 

ที่หหูนวกหรือหูตึงจงึนยิมใชกันมาก 

        3. การสะกดตัวอักษรดวยนิว้มือ (Finger Spelling) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่ง 

ของคนหหูนวก ทามือแตละทามีความหมายเทากบัตัวอกัษร 1 ตัว ในภาษาไทยตั้งแต ก-ฮ เมื่อตองการ

จะสะกดคํา หรือประสมอักษร ผูพูดก็จะแสดงทามือของตัวอักขระเหลานัน้ติดตอกันจนจบคํา  

การสะกดตัวอกัษรดวยนิ้วมอืสวนมากใชมือขางเดียว และมักสะกดคําที่ไมมีในภาษามือเทานั้น เชน 

ชื่อคน ชื่อสถานที ่เปนตน 

       4. ทาแนะคําพูด (Cued Speech) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหหูนวก  

โดยผูพูดจะแสดงทามือในลักษณะตางๆ ประกอบคําพดู เพื่อใหผูฟงเขาใจความหมายของการพูด 

ไดดียิ่งขึ้น ทามือที่ใชถูกกําหนดไวอยางเปนระบบ แตละทามีความเฉพาะ และผูพูดจะวางมือ 

ในระดับตํ่ากวาคางเลก็นอย ไมวางมือไวในตําแหนงอืน่ๆ และใชมือเพียงขางเดยีว 

       5. การสื่อสารรวม (Total Communication) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของ 

คนหหูนวก โดยนําการสื่อสารทั้งหมดของผูที่มีความบกพรองทางการไดยินมารวมกันกับการพูด  

หรือใชวิธพีูดรวมกับภาษามอืและภาษาทาทางอืน่ๆ เพือ่เอื้อใหเด็กเขาใจการสื่อสารมากขึ้น เชน  

การสะกดตัวอกัษรดวยนิ้วมอื (Finger spelling) ภาษามือ (Sign Language) การอานริมฝปาก  

(Lip Reading) เปนตน ซึง่ผูพูดจะพูดและใชภาษามือไปพรอมกับการพูด และในขณะเดียวกนั 

ก็อาจแสดงความรูสึกออกมาทางสหีนา และใชทาทางอืน่ๆ ประกอบ ทั้งนี้เพื่อใหผูฟงเขาใจความหมาย

ไดดียิ่งขึ้น นอกจากการพูด การใชภาษามอื การแสดงทาทางประกอบแลว การสื่อสารก็อาจใชวิธ ี

อานริมฝปาก ทาแนะคําพูด การสะกดตัวอกัษรดวยนิ้วมอื การอาน การเขียน หรือวิธอ่ืีนๆ ก็ได  

การใชวิธีส่ือสารรวมกนัตั้งแตสองวิธีข้ึนไปเรียกวาการสือ่สารรวม  

(Hunt; & Marshall. 1999: 279-284;  ผดุง อารยะวญิู. 2542: 34-37)  
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  นอกจากนี ้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 19-26; 29-30) ไดกลาวถงึ 

วิธีการจัดการเรียนการสอนกบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิเพือ่ใชในการสื่อสาร  ไวดังนี ้

  1. การสอนพดู เปนวิธีการสอนภาษาใหแกนักเรียนที่มีการสูญเสียการไดยินไดนอยกวา  

90 เดซิเบล ซึง่ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี ้

      1.1 เร่ิมจากการฝกฟง การรับรูเกี่ยวกับเสียง การจาํแนกเสยีง ความเขาใจเกี่ยวกับเสียง 

ที่ไดยิน 

      1.2 การฝกพูด ประกอบดวย 

1.2.1 การเตรียมความพรอมในการพูด เชน การบริหารปาก การบริหารลิ้น 

1.2.2 การสอนเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต 

1.2.3 การสอนคํา วลี และประโยค 

      1.3 การฝกอานริมฝปาก เปนการสงัเกตการณเคลือ่นไหวของริมฝปาก สีหนา ทาทาง 

ของผูพูด แลวแปลความหมายจากการสังเกตนัน้ 

      1.4 การฝกการใชภาษา เปนการนาํกระบวนการฝกพูดทัง้หมดมาใชในการพูด เพื่อส่ือสาร 

โดยการฝกใหเด็กเลียนแบบการพูดจากครู และเด็กสามารถพูดสื่อสารดวยตนเองในที่สุด 

  2. ภาษามือ (Sign Language) เปนระบบการสื่อสารของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยนิ

ในระดับมากตัง้แต 90 เดซิเบลข้ึนไป หรือหูหนวกที่ไมสามารถสื่อสารดวยการพูดได จึงใชภาษามอื 

ในการติดตอส่ือสารของคนหหูนวก โดยใชการแสดงการวางมือในตําแหนงตางๆ  ประกอบดวย สีหนา 

กิริยาทาทางในการสื่อความหมาย และถายทอดอารมณแทนการพูด ซ่ึงภาษามือแตละชาติจะม ี

ความแตกตางกัน ในแตละทาตําแหนงของมือมีความหมายแตกตางกนั ผูที่เขาใจภาษามือไดนัน้  

จึงตองมีความรูเกี่ยวกบัภาษามือ ซึ่งภาษามือที่ใชในกลุมบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ของชาติตางๆ มี 2 แบบ คือ 

       2.1 ภาษามือธรรมชาต ิเปนภาษามือที่บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนผูสราง

และใชรวมกันในแตละชุมชน หรือแตละชาติ สวนมากจะเปนทาทางเลียนแบบธรรมชาติ เชน คน  

วายน้ํา รัก เกลียด เปนตน 

      2.2 ภาษามือประดิษฐ คือ ภาษามือที่ใชแทนภาษาพดูและภาษาเขยีนประจาํชาต ิ 

เพื่อใหมีคําภาษามือมากพอที่จะใชในการศึกษา และสื่อสารความหมายโดยเฉพาะในเรื่องของ 

คําที่เปนนามธรรมและรูปธรรม จึงตองนําแบบสะกดนิ้วมือเขามาผสม เชน กระทรวง ดีใจ ยา ยาย  

เปนตน 

    3. การสะกดนิ้วมือ (Finger Spelling) เปนการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหหูนวก  

โดยการทําทาดวยนิว้มือเปนรูปตางๆ แทนตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
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  4. ทาแนะคาํพูด (Cued Speech) เปนวธิีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ประดิษฐข้ึนมาใช 

ในการสื่อสารประกอบดวยทามือ 8 ทา แทนเสยีงพยัญชนะ ตําแหนงของมือ 4 ตําแหนง คือ  

บริเวณขางใบหนา คอ คาง และปาก แทนเสียงสระ เพื่อใหผูมีความบกพรองทางการไดยินสังเกตทามือ

เหลานั้นประกอบกับการอานริมฝปากของผูพูดไปพรอมๆ กัน 

  5. การสื่อสารแบบรวม (Total Communication) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของ 

คนหหูนวก โดยใชวิธีส่ือสารหลายวิธีรวมกนักับการพูด เชน ภาษามือ ภาษาพูด การสะกดนิว้มือ  

การอานริมฝปาก ทาแนะคําพูด รวมทั้งการอานและการเขียน 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา วิธกีารสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย  

5 วิธี คือ การอานริมฝปาก (Lip reading) ภาษามือ (Sign language) การสะกดตวัอักษรดวยนิ้วมือ 

(Finger spelling) ทาแนะคาํพูด (Cued speech) และการสื่อสารรวม (Total Communication)  

ซ่ึงแตละวิธมีีความแตกตางกนั แตเปาหมายของทกุวิธ ีคือ การสงเสริมพัฒนาเด็กที่มคีวามบกพรอง

ทางการไดยินใหสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

 
8. การจัดการศึกษาสาํหรบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น ส่ิงที่ตองคํานึง คือ 

ระดับการไดยิน อายุทีเ่ร่ิมสูญเสียการไดยนิ หากเด็กไมมีความพิการซ้ําซอน คือ มสีติปญญา สายตา

เปนปกต ิเปนตน นกัการศึกษาพเิศษหรือนักการศึกษาที่เกีย่วของไดกลาวถึงการจดัการศึกษา 

สําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิสอดคลองกนั (ศรียา  นิยมธรรม. 2544: 115-117; และ 

วารี  ถิระจิตร. 2545: 42-46)  ไวดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 28 

 

ระดับการไดยิน 
 

ความตองการพิเศษ รูปแบบการศึกษา หลักสูตร 

0 – 25 เดซิเบล - ชั้นเรียนปกต ิ - ปกติ - ปกติ 

หูตึงระดับ 1 

26 – 40 เดซิเบล 

- จัดที่นัง่ใหเหมาะสม 

- ครูปกติ 
- ชั้นเรียนปกต ิ - ปกติ 

หูตึงระดับ 2 

41 – 55 เดซิเบล 

- จัดที่นัง่ใหเหมาะสม 

- เครื่องชวยฟง 

- อานคาํพูด 

- ครูปกติ 

- ชั้นเรียนปกต ิ

- ครูที่ปรึกษา 

- ปกติ 

- บริการพิเศษ 

หูตึงระดับ 3 

56 – 70 เดซิเบล 

- จัดที่นัง่ใหเหมาะสม 

- มีการฝกฟง / ฝกพูด 

- อานริมฝปาก 

- เครื่องชวยฟง 

- ครูพิเศษ 

- ครูเดินสอน 

- ชั้นเรียนปกต ิ

- ชั้นเรียนพเิศษ 

ในหองการศึกษาพเิศษ 

- ปกติ 

เพิ่มบริการพิเศษ 

หูตึงระดับ 4 

71 – 90 เดซิเบล 

- เครื่องชวยฟง 

- พัฒนาทางภาษา 

- ภาษามือ / สะกดนิว้มือ 

- ครูพิเศษ 

- ชั้นพิเศษในโรงเรียน

ปกติ 

- โรงเรียนสอนเด็กหูตึง 

- พิเศษ ดัดแปลง 

ใหเหมาะสมกบัเด็ก 

หูหนวก ระดับ 

91 เดซิเบล ข้ึนไป 

- ครูพิเศษ 

- พัฒนาทางภาษา 

- การอานริมฝปาก 

- ภาษามือ 

- การสะกดนิ้วมือ 

- โรงเรียนพิเศษ 

(สอนคนหหูนวก) 

- พิเศษสาํหรบั 

เด็กหหูนวก 

 

  

 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 19-26) ไดกลาวถึงหลักสูตรการจัดการศึกษา 

ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย 3 หลักสูตร ดังนี ้

  1. หลักสูตรเดียวกับเด็กปกติ โดยมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการ

และความสามารถของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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   2. หลักสูตรกิจกรรมบําบดัทางการศึกษา เปนหลักสตูรเพื่อบําบัดฟนฟูความพรอม 

ทางดานรางกาย การเขาถึงดานการเรียนรู เชน การฝกฟงและพูด การใชภาษามือ การอานริมฝปาก 

เปนตน 

   3. หลักสูตรกิจกรรมงานวชิาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ 

  นอกจากนี ้นลิบล ทูรานุภาพ (2546: 114-115) กลาววา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ

มีหลายระดับ การจัดการศึกษาจึงตองคํานงึถึงระดับการไดยินเปนสาํคญั ในปจจุบันการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิจัดเปน 2 รูปแบบ คือ   

   1. การจัดการศึกษาในโรงเรียนพิเศษ เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่สูญเสีย 

การไดยินระดบัรุนแรงถึงรุนแรงมาก หรือกลุมหหูนวกจะใชภาษามือ และระบบรวมในการสื่อสาร 

   2. การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยิน

ระดับเล็กนอย ปานกลาง และระดับรุนแรงมากแตยงัมีการไดยินเหลืออยูบาง สามารถใชเครื่องชวยฟง 

เพื่อเรียนรูและสื่อสารดวยวธิกีารฟง การพดู การอานริมฝปาก ในการจัดการเรียนรวมในชั้นเรียนกบั

เด็กปกตินัน้ จะตองคํานงึถงึระดับการไดยินเปนหลัก เชน ถาสูญเสียการไดยินนอยกส็ามารถเรยีนรวม

ในชั้นปกติไดเต็มเวลา และปฏิบัติเหมือนเด็กปกติทกุประการ ถาสูญเสียการไดยนิมากก็อาจจัดเปน 

ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนรวมเปนบางวิชา ดังนั้นครูผูสอนควรคํานงึถงึสิ่งตอไปนี้ 

        2.1  ชี้แจงใหเด็กปกตเิขาใจวาควรปฏิบัติอยางไรตอเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน

ที่เรียนรวมในชั้น 

        2.2  ใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนั่งในตาํแหนงที่สามารถมองเหน็ และ 

ไดยินผูสอน ไดชัดเจน 

        2.3  กอนสอนควรตรวจเช็คทุกครั้งวาเครื่องชวยฟงทาํงานหรือไม 

        2.4  เวลาพูดกับเดก็ครูควรมองหนาเด็ก ทัง้นีเ้พื่อใหเด็กอานคําพูดตลอดจนสหีนาทาทาง

ของครู 

        2.5  ใชทาทางประกอบการพูด เพื่อใหเด็กเขาใจคาํพูดของครู แตไมควรแสดงทาทาง 

มากจนเกนิไป 

        2.6  มีอุปกรณประกอบการสอน หรืออธิบายใหเด็กเขาใจสิ่งนั้นๆ มากที่สุด 

        2.7  ครูควรเขียนบนกระดานใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได 

        2.8  ไมพูดในขณะเขยีนกระดาน เพราะเด็กจะไมสามารถอานริมฝปากของครูได 

        2.9  พยายามปองกนัอยาใหมเีสียงรบกวนอืน่ๆ เกินความจาํเปน เพราะเครื่องชวยฟง 

จะขยายเสียงเหลานั้นดวย ซึง่จะทําใหเด็กไมไดประโยชนจากเครื่องชวยฟงเต็มที ่

        2.10 เตือนเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยนิไมใหสงเสยีงดังรบกวนเด็กปกติ 
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        2.11 ควรแจกหัวขอเร่ือง และสาระสําคัญของการสอนในแตละครั้งกอนการสอน  

เพราะเดก็จะตองอานริมฝปากของครูประกอบไปดวย 

        2.12 สอนใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมคีวามรับผิดชอบ และประพฤติปฏิบัติ

เชนเดียวกับเด็กปกติอ่ืนๆ 

        2.13 พูดกับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน โดยใชประโยคที่สมบูรณ ไมพูดทีละคาํ

กระทอนกระแทน เพื่อเดก็จะไดจําโครงสรางของประโยคและเดาความหมายไดมากกวา 

        2.14 ไมจําเปนตองตะโกน หรือพดูดวยเสียงดังเกินปกติ 

        2.15 ครูควรยืนพูดในที่ที่แสงสวางสองที่ใบหนาและมีฉากหลงัทึบ  

เพื่อความชัดเจนในการอานริมฝปาก 

        2.16 เมื่อตองการพูดคุยกับเด็กควรเรียกชื่อเด็กไมควรใชวิธีสัมผัส เพื่อฝกใหเดก็รูจักฟง 

        2.17 ใหโอกาสเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิออกมารายงานหนาชัน้บาง  

เพื่อใหเด็กไดฝกพูดและเพือ่นๆ ซึ่งเปนเดก็ปกติจะไดฟงภาษาพดูของเขา 

        2.18 หากมีการรายงานหนาชัน้ ครูควรสรุปส่ิงที่เดก็ปกติพูด เพื่อทบทวน และเพื่อปองกนั

ความเขาใจผดิพลาด 

        2.19 ใหกําลังใจแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินอยางสม่าํเสมอ เพื่อใหเด็ก 

มีกําลงัในการเรียนและมีปญหากับเพื่อนนอยที่สุด 

        2.20 ใชวิธีการสอนเปนกลุม เพื่อใหเด็กปกติชวยสอนบางเรื่องที่เด็กไมเขาใจ โดยจัดเด็ก

ที่มีความบกพรองทางการไดยินอยูในกลุมเด็กปกติที่เกง 

        2.21 หาเพื่อนชวยสอนให 

        2.22 จัดทําแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ 

ตองคํานงึถงึระดับของการสญูเสียการไดยนิ คือ ระดับหตึูงเล็กนอยจัดอยูในชั้นเรียนกับเด็กปกติ  

แตตองใชเครื่องชวยฟงชวยและจัดที่นัง่ในตําแหนงที่ใกลผูสอน ระดับหตึูงปานกลางจดัอยูในชั้นเรยีน 

กับเด็กปกตหิรือในช้ันเรียนพิเศษ จาํเปนตองใชเครื่องชวยฟงชวย ระดับหูตึงรุนแรงจัดอยูในชั้นเรียน 

พิเศษ จาํเปนตองใชเครื่องชวยฟงชวย และระดับหูหนวกจะไดรับประโยชนจากเครือ่งชวยฟงไดนอย 

จึงจัดใหอยูในโรงเรียนโสต ซึง่การจัดการศึกษาที่เหมาะสมนั้นก็เพื่อประสิทธิภาพของการเรียน 

การสอนที่ดีแลว ยงัสงเสริมพัฒนาศักยภาพของเดก็ที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิอยางเต็มที่ดวย 
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ความสามารถทางภาษา 
 มนษุยใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร ทัง้ตัวอักษร ทาทาง หรือเครื่องหมาย  

ที่สามารถใชแทนความคิด ส่ือความหมายใหผูอ่ืนไดรับรู และเขาใจ สําหรับเด็กปฐมวยันัน้  

ภาษามีความหมายอยางยิง่ เพราะเด็กตองใชภาษาในการถายทอดประสบการณ  เรียนรูส่ิงตางๆ   

ส่ือสารกับผูอ่ืนใหเขาใจความคิด ความรูสึก ความตองการของตนเอง ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมเอกสาร

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับความสามารถทางภาษา ดังนี ้
 

1. ความหมายของภาษา  
      นกัการศึกษาหรือนักวิชาการที่เกีย่วของไดใหความหมายของภาษา ไวดังนี ้ 

      ภาษา หมายถงึ เครื่องมอืติดตอส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ ไดแก การแสดงความคิด  

ความเขาใจ และความตองการ ตลอดจนเจตคติและประสบการณ โดยผานการพูด การเขียน  

การทาํทาทางประกอบ การใชภาษาใบ การแสดงสีหนา การแสดงออกทางศิลปะ เปนตน  

ในแตละภาษาจะมีโครงสรางของตนเอง ประกอบดวย เสียง คํา ประโยค รูปแบบทางไวยากรณภาษา 

และการสื่อความหมาย (Semantic) ซึ่งคนในสงัคมเรียนรูและใชในทาํนองเดียวกัน เพื่อชวยใหสังคม 

มีความเปนระเบียบและงายตอการปกครอง (ณรงค มัน่เศรษฐวิทย. 2540: 1;  ฟอน  เปรมพนัธุ. 2541: 

1;  วรรณวิมล เณรทรัพย. 2545: 12;  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546: 106;   สิริมงคล  สุวรรณผา. 

2546: 8;  อนงค วรพันธ. 2546: 7;  และ วิทยากร เชียงกูล. 2548: 142) 

      ฟสเชอร (Fisher. 1992: 18);  สถิรนันท  อยูคงแกว (2541: 9);  และ ภัทรดรา พนัธุสีดา  

(2551: 11) ไดใหความหมายของภาษาที่สอดคลองกนัไววา ภาษา หมายถงึ ระบบสัญลักษณอยาง

หนึง่ ซึง่เปนเครื่องมืออยางทีม่นุษยใชทาํความเขาใจซึ่งกนัและกนั และยังเปนวธิีการสื่อสารความคดิ 

ความรูสึก ถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณใหผูอ่ืนเขาใจ โดยการแสดงออกดวยอากัปกิริยาหรอื 

การใชสัญลักษณ รวมทั้งเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ประกอบดวยทักษะที่สําคญั  

4 ประการ คือ การฟง การพดู การอาน และการเขียน 

             ภาษาสําหรับในเด็กปฐมวัย คือ เปนเครื่องมือในการเรียนรูที่เกิดจากการติดตอส่ือสาร 

ดวยวิธกีารตางๆ เชน การพดู การฟง การเขียน ทาทางประกอบ และการรูหนังสือ ตลอดจน 

การใชสัญลักษณหลายรปูแบบผสมผสานกัน เพื่อนําเสนอความคิดเกีย่วกับเร่ืองที่ตองการสื่อสาร 

ดังนัน้ภาษาของเด็กจึงมีลักษณะสรางสรรคชวยใหเขาใจสิ่งตางๆ ไดดียิ่งขึ้น  

      ศรียา-ประภัสสร นิยมธรรม (2542: 1) กลาววา ในทางจิตวทิยา ภาษา หมายถงึ  

ความสามารถในการติดตอกบัผูอ่ืน โดยใชการพูด การเขยีน ทาทางประกอบ การแสดงสีหนา  

การแสดงออกทางศิลปะ ภาษาเปนเครื่องมือใหมนุษยไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ที่เปนนามธรรม 
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา ภาษา หมายถงึ สัญลักษณที่คนใชในการติดตอส่ือสารกัน 

อยางมีความหมาย เพื่อส่ือความรู ความคิด ความรูสึก การสรางความเขาใจกับผูอ่ืน ตลอดจนทําให

เกิดการเรียนรู ไดแก การแสดงออกทางคาํพูด รูปภาพ ตัวอักษร การแสดงสีหนาทาทาง การแสดงออก

ทางศิลปะ โดยแตละภาษาจะมีโครงสรางของตนเอง ซึ่งประกอบดวยเสียง คํา ประโยค และรูปแบบ

ทางไวยากรณภาษา ทาํใหการสื่อความหมาย (Semantic) เขาใจตรงกันในสงัคม ภาษามีความสาํคัญ

กับเด็กปฐมวยัอยางยิง่ เพราะเด็กปฐมวัยตองอาศัยในการถายทอดประสบการณ และการแลกเปลีย่น

ความคิดเหน็กับผูอ่ืน โดยอาศัยทกัษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนพืน้ฐาน 
 
2. ความสําคัญของภาษา  

      นกัการศึกษาหรือนักวิชาการที่เกีย่วของไดกลาวถึงความสาํคัญของภาษาสอดคลองกันวา 

ภาษาเปนตัวแทนของความคิดมนษุย   เปนสิ่งที่ทรงพลงัทําใหคนอยูเหนือสัตว และพชื มนษุยใชภาษา

โดยการรวบรวมเอาสัญลกัษณ คือ เสียงภาษาพูด และตัวอักษรในภาษาเขียนมาสรางเปนคํา  

เพื่อใชแทนสิ่งตางๆ ตามความรูสึกนกึคิด ภาษาจงึเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่สัมพนัธกับ

ความคิด และการสรางสรรคสังคมมนษุย ตลอดจนการสรางเสนทางคมนาคม ทาํใหวัฒนธรรมรุงเรือง 

สังคมเจริญกาวหนา และจากการปฏิวัติขอมูล โดยเทคโนโลยีดิจทิัล กอใหเกิดคอมพวิเตอรและ

โทรคมนาคมยุคใหมอันเปนเทคโนโลยีของภาษา ทาํใหการสื่อสารและรับขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว 

ภาษาจงึเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกไมหยุดยัง้ (กรวภิา สรรพกิจจาํนง. 2548: 15; 

อางอิงจาก Goodman. 1986;  บันลือ พฤกษะวัน. 2543: 3-4) 

      เพยีเจต (กรวิภา สรรพกิจจํานง. 2548: 15; อางองิจาก Piaget. n.d) กลาววา  

ภาษาเปนสิ่งทีช่วยสงเสริมพฒันาการทางสติปญญาและสังคมของเดก็ปฐมวยั ภาษามีบทบาทสาํคัญ  

3 ประการ ดังนี ้

       1. เด็กสามารถใชภาษา เพื่อการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ดังนั้น จึงเปนการเปดโอกาส 

ใหเกิดกระบวนการสงัคมประกิต (Socialization) 

       2. เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกดิขึ้นภายในรปูแบบของการคิดและในระบบ

สัญลักษณ ซึง่จะเปนสิง่สําคญัตอพัฒนาการทางภาษาในระดับตอไป 

      3. ภาษาเปนการกระทาํที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ดังนัน้ เด็กจงึไมตองอาศัยการจัดกระทาํ

กับวัตถุจริง เพื่อแกปญหา เด็กสามารถสรางจินตนาการในสมอง ซึง่จะกอใหเกิดการทดลอง 

โดยสามารถจนิตนาการถงึวตัถุ แมวัตถุจะอยูนอกสายตาหรืออยูในอดีต  
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      ฟอนทานา (เนตรทิพย แกวหลา. 2552: 8; อางองิจาก Fontana. 1995: 28-29); 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (ปทมา คุณเวทยวิริยะ. 2549: 9; อางองิจาก ทิศนา แขมมณี และคณะ.  

2535: 7) ไดกลาวถงึความสาํคัญของภาษาสอดคลองกนัวา  ภาษามคีวามหมายกบัเด็ก  

เด็กจําเปนตองเรียนรูภาษา เพื่อใชในการคิดและการสื่อความหมาย การปรับตัวรับความรูใหม  

เด็กสามารถใชภาษาในการติดตอกับผูอ่ืนทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน เด็กเรยีนรูภาษา 

จากการสัมผัส ไดฟง ไดโตตอบ เด็กทีม่าจากครอบครัวทีส่นใจพูดกับเด็ก ไมวาเด็กจะเขาใจหรือ 

ไมเขาใจบางกต็าม เด็กสามารถแสดงออกและไดประโยชนมากกวาเดก็ที่มาจากครอบครัวที่พูดนอย 

ทั้งนี้การที่เด็กไดพูด ไดสนทนาบอยๆ ทาํใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท ไดคิด ไดส่ือสาร ไดแสดงออก  

ซึ่งมผีลตอพฤติกรรมและสติปญญา รวมถงึพัฒนาการทางสงัคม   

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ภาษามีความสาํคัญตอการเรียนรูของเด็กเปนอยางมาก  

เนื่องจากการอยูในสังคมเด็กตองอาศัยทกัษะทางภาษาในการสื่อสาร การแสดงออกถึงความคิด  

ความรูสึกซึง่กนัและกนั การปรับตัวรับความรูใหม และใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ  

รอบตัว ตลอดจนการทําความเขาใจสิ่งแวดลอมอยางมคีวามหมาย ซึง่จะชวยใหทักษะทางภาษา 

ทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียนของเด็กไดพฒันายิ่งขึน้ อันจะนําไปสูการพัฒนา 

ทางสติปญญาตอไป ดังนัน้ภาษาจงึควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเกดิ 
 
 3. พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ศรียา-ประภัสสร นิยมธรรม (2542: 75) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางภาษาของ 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนัน้ ตองขึ้นอยูกบัเวลาของการเกดิความบกพรองทางการไดยิน 

สามารถแยกไดเปน 2 ระยะ ดังนี ้

       1. มีความบกพรองทางการไดยนิกอนมีภาษา (Prelingual) ไดแก พวกที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินโดยกําเนิด (Congenitally Deaf) และพวกที่สูญเสียการไดยินในระยะแรกของชีวิต 

ประมาณ 3 ขวบแรก ซึ่งเปนระยะพฒันาการทางภาษากาํลังดําเนนิอยู 

      2. มีความบกพรองทางการไดยินภายหลังพูดไดแลว (Postlingual) ไดแก พวกที่มคีวาม

บกพรองทางการไดยินเนื่องจากเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุทีท่ําใหการรับฟงเสื่อมไป พวกนี้เรียกวา 

ความบกพรองทางการไดยนิที่เกิดในภายหลัง (Adventitiously Deaf)  

    ไมเคิลบัสท (ศรียา-ประภัสสร นิยมธรรม. 2542: 92-98; อางองิจาก Myklebust. 1971)  

ไดอธิบายถงึพฒันาการทางภาษาไววา กาวแรกของการเรียนรูของคนอาศัย การฟง หรือการไดยนิ  

คนไมไดเรียนรู สามารถเขาใจคนอื่นไดดวยการอานหรือการเขียน หากเขาใจจากการพูด จะเหน็ไดวา 
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มนุษยสมัยโบราณสามารถเขาใจกันดวยการพูดกอนเรียนรูดวยการอาน ดังลาํดับข้ันการเรียนรูภาษา  

โดยอาศัยการฟง ดังนี ้

 

    ภาษาที่อาศัยการรับฟง 

 

 

ข้ันแรก    ข้ันที่ 2 การรับรู   ข้ัน 3 การแสดงออก 

     แรกเกิด-9 เดือน                 9-12 เดือน                         1-7 ป 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงลําดับข้ันของพัฒนาการทางภาษา โดยการใชโสตสัมผัสในเด็กปกติ 

 

ในขั้นแรก เด็กจะเรียนรูจากประสบการณที่มีความหมายตอเขา การเรียนรูของเด็ก 

ไมไดเร่ิมจากการเรียนคํา ความหมายของคํา แลวจงึเขาใจภาวการณที่มีความหมายตามนั้น 

จนสามารถพดูได แตจะเริ่มตนจากการมคีวามคิดทางภาษาอยูภายใน แลวจงึพฒันาเปนการคิดคํา 

อาศัยการลองผิดลองถูกจากการเลนเสียง เด็กก็จะจัดจาํพวกเสียงที่มคีวามหมายได และสามารถพูด

กับตัวเองได ซึง่ระยะนี้ตองอาศัยเวลาประมาณ 6-9 เดือน เด็กจงึมีภาษาของตัวเองอยูภายในใจกอน

จะเขาใจคําพดูได ในขั้นที ่2 หลงัจากที่เดก็มีภาษาอยูแลว ก็จะเร่ิมเขาใจภาษาได เด็กจะเริ่มโยง

ความสัมพันธความหมายของคํางายๆ ที่ใชในชีวิตประจาํวนั เชน กิน นอน การเลยีนแบบบุคคลใกลชิด 

เปนตน กระบวนเหลานี้เด็กตองอาศัยการฟงเปนหลัก หลังจากมีการรับรูทางภาษาจนสามารถ 

เขาใจคําพูดไดแลว ในขั้นที ่3 เด็กก็จะเริ่มเปนฝายแสดงออกดวยการใชคําพูด ชวงแรกเปนไป 

ในทาํนองเดียวกับการรับรู คือ พูดคํางายๆ พูดในส่ิงที่เปนรูปธรรม เชน ชื่อส่ิงของ ชือ่สัตว เปนตน   

การใชคํานีจ้ะเปนรากฐานสาํคัญของการใชภาษาในขั้นตอๆ ไป ขณะเดียวกนัการไดยินเสยีงที่ตนเอง

พูดสะทอนกลบัมาก็มีบทบาทสําคัญในการชวยใหเด็กรับรูถึงสิ่งที่ตนพูดดวย 

            ในขวบแรกของชีวิต พัฒนาการจะอยูในชวงของการรับรู  เมื่อเร่ิมเขาปที่ 2 การแสดงออก 

ภาษาดวยการพูดจะมีบทบาทชัดเจน และเมื่ออายุ 5 ขวบขึ้นไปถึงจะอานออก เขียนไดตามลําดับ  

ซึ่งประสบการณเปนพืน้ฐานขั้นตนในการเรียนรูภาษา ดังนี ้
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         การใชสัญลักษณทางคาํพูด 

 
 
 

การใชภาษาโดยอาศัยสายตา 

การเขียน 

 
 

การใชภาษาโดยอาศัยการฟง 

การพูด 
 

 

การใชภาษาโดยอาศัยการฟง 

การเขาใจคนอื่นพูด 

 

การมีภาษาอยูภายใน 

การใชสัญลักษณทางการฟง-ประสบการณ 

 
 
 

ประสบการณ 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงลําดับของพัฒนาการทางภาษาของมนษุย 

 

 สําหรับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินมาแตกําเนดิ หรือในระยะกอนจะพูดไดนั้น  

จะมีความลาชาของพฒันาการทางภาษาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการพูด การอาน หรือการเขียน  

และยังไมมวีิธสีอนแบบใดทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคนี้ได จะกลาวไดวา การไมไดยินเปนอุปสรรคขวางกั้น

การเรียนรูทางภาษา การพูดของคนจะเปนภาษากต็อเมือ่ผูพูดเขาใจความหมายสิ่งที่พูด  

ทํานองเดยีวกนัการเขียนจะทําไดก็ตอเมื่อสามารถอานได ซึ่งลําดับข้ันของพฤติกรรมดังกลาวนี ้ 

เปนเรื่องของพฒันาการทางภาษาและเปนเรื่องสําคัญยิ่ง จะพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน

มักมีปญหาในดานความเขาใจทางภาษา เมื่อเด็กสูญเสยีการไดยินจึงเปนหวัใจสําคญัในการเรียนรู

ภาษาของมนษุย 
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 จากลาํดับข้ันพัฒนาการทางภาษา จะเหน็ไดวา กาวแรกที่คนเรียนรูภาษา ตองอาศยั 

โสตประสาท แตสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินแลวการเรยีนรูโดยวิธนีี้เปนเรื่องที่เปนไป

ไมได ดังนั้น ตองอาศัยประสาทสวนที่เหลือ คือ สายตา และการสัมผัส ซึ่งภาษาพูดไมไดอาศัย 

ประสาทสัมผัสโดยตรง สวนสายตานัน้มปีระโยชนชวยในการเรียนรูภาษาไดจริง จะเห็นไดจากการอาน

หนงัสือ ดังนัน้เมื่อคนที่สูญเสียการไดยินไมวาจะเปนการสูญเสียเพียงบางสวนหรือทั้งหมด ก็ควรจะ

ไดรับการฝกใหใชประสาทสมัผัสสวนที่เหลือใหเปนประโยชนในการเรียนรูภาษาใหมากที่สุด 

 การสอนภาษาสําหรับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินนั้น มักจะมุงไปพัฒนาภาษาพูด 

สําหรับการอานนัน้ตองอาศัยวุฒิภาวะเปนสําคัญ นั้นกคื็อ เด็กตองมกีารรับรูทางภาษากอนที่จะ

แสดงออก หากวาวิธีการรับรูทางภาษาของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินนัน้แตกตางไปจาก 

เด็กปกติ ดังนี ้

 

        ภาษา 

 

 

   ระยะแรก การคิดภายใน  ระยะที ่2 การรับรู            ระยะที่ 3 การแสดงออก 

  สายตา-การอานภาษาพูด       สายตา-การอานภาษาพูด           ประสาทสัมผัส-ภาษาพูด 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงลําดับข้ันพัฒนาการทางการเรียนรูภาษาพูดของเด็กหูหนวก 

 

จากภาพประกอบ 3 จะเหน็วา เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยนิตางจากเด็กปกติในแง 

ของกระบวนการเรียนรูภาษาตั้งแตกาวแรก เด็กปกติจะอาศัยการรับรูภาษาโดยการฟง แลวแสดงออก

ดวยการพูด แตสําหรับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินนั้นจะแสดงออกดวยการพูดก็จริง  

แตไมสามารถใชโสตประสาทหรือประสาทตามาใชเปนเครื่องประเมินการพูดของตนได ในเด็กปกติ 

เมื่อพูดก็ไดยนิเสียงของตนเอง ก็เทากับเปนการประเมินการพูดของตัวเองไปดวย เด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินตองอาศัยประสาทสัมผัสเขามาชวย ซึง่เปนปญหายุงยากสาํหรับเขาและ 

การติดตามผลโดยอาศัยประสาทสมัผัสกไ็มแมนยําเทากับอาศัยโสตประสาท เพราะไมสามารถบอกได

ทั้งความดงั ความสงู-ตํ่า ของน้าํเสียงที่แสดงอารมณของผูพูดได 
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ลําดับพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มดัีงนี ้

 

 

        พฤติกรรมที่ใชสัญลักษณทางการพูด 

 

 

การแสดงออกทางภาษาโดยใชสายตา 

การเขียน 
 

 

การรับรูทางภาษาโดยใชสายตา 

การอาน 
 

 

การแสดงออกทางภาษาโดยใชประสาทสัมผัส 

การพูด 
 

 

การรับรูทางภาษาโดยใชสายตา 

การอานและการพูด 

 
 
 

สัญลักษณทางสายตา-ประสบการณ 

 

   
 

ประสบการณ 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงลําดับข้ันพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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 จากภาพประกอบ 4 จะเหน็วาในขัน้แรกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีพัฒนาการ 

เชนเดียวกับเด็กปกติ คือ มปีระสบการณเปนพืน้ฐาน และนําประสบการณมาเรียนรูคําตางๆ ดังนั้น

พื้นฐานในการเรียนรูทางภาษาเริ่มตนตัง้แตวัยแรก จงึเปนการยากสาํหรับเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางการไดยินที่จะไดรับประสบการณเหมอืนเด็กทัว่ไป ภาษาไมอาจสือ่ความหมายได ถาหากผูรับและ

ผูสงไมสามารถติดตอกันได เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาไมมากนกั ถาคําพูดนัน้ 

เอยถึงวัตถทุี่มองเหน็ ของเลน หรือรูปภาพ รวมถงึอากัปกิริยาตางๆ จะชวยใหเด็กเกดิประสบการณ 

ทางภาษาได แตถากลาวถงึสิ่งที่เปนนามธรรมเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีการรับรู 

ตางไปจากเดก็ปกติทนัท ีทาํใหเด็กตองเรียนเกี่ยวกับคําที่เปนนามธรรม เชน “เพราะวา”  “นอกจาก”   

“ถา”  เปนตน คําเหลานี้ไมสามารถที่จะสมัผัสได เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิจึงตองใช

เวลานานมาก หรือบางทีแทบจะไมรูเลย ดวยเหตุนี้เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจงึมีภาษาจํากัด  

และเรียนรูไดลาชากวาเด็กปกติ   

 นอกจากนี้ไดมีการเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติและของเด็กทีม่ ี

ความบกพรองทางการไดยนิไว (ศรียา-ประภัสสร  นิยมธรรม. 2542: 98-101) ดังนี ้

 

เด็กปกต ิ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
อายุ 2 ปแรก 

1. มีการเลนเสียงในชวงปแรก และการเลนเสียงนี้

จะดําเนนิไปเรือ่ยๆ ถาพอแมชวยกระตุนและ 

ใหรางวัลก็ยิง่มีการเลนเสียงมาก 

1. เร่ิมมีการเลนเสียงระยะเดียวกับเดก็ปกติ  

แตจะลดนอยลง และจะหยดุเมื่ออายุประมาณ  

4-6 เดือน ข้ึนอยูกับการสูญเสียการไดยนิและ 

การกระตุนของพอแม ถาหากไดรับรางวัลการเลน

เสียงก็อาจยงัดําเนนิตอไปได  

2. ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป จะมีการเลยีนเสียงและ

สามารถทําเสยีงตางๆ ไดเกอืบหมด เสยีงใดที่ 

ไมมีใชในภาษาพูดของตนกจ็ะคอยๆ หายไป 

เนื่องจากการไดรางวัลเฉพาะเสียงที่มีความหมาย 

2. มีการเลนเสียงบาง หรือแทบไมมีการเลนเสียง

เลย การเลียนเสียงยิง่เปนเรือ่งยาก เด็กใชวิธี

เรียกรองความสนใจจากผูใหญดวยการรองไห 

เปนสวนใหญ 

3. สามารถพดูคําแรกไดเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ 

โดยมีพัฒนาการจากการเลนเสียงและ 

การใหรางวัล 

3. ยงัไมสามารถพูดคําทีม่ีความหมายได  

ในกรณีทีหู่หนวกมาแตกําเนดิ ถาเปนพวกหูตึง 

ก็จะมพีัฒนาการที่ลาชาไป 
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เด็กปกต ิ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
อายุ 2 ปแรก (ตอ) 

4. มีการรับรูทางภาษามากกวาการแสดงออก 

ทางภาษา ฉะนั้นจงึสามารถเขาใจสิ่งตางๆ  

ไดมากขึ้นและมากกวาจะพดูใหผูอ่ืนเขาใจได 

จนกระทั่งอายปุระมาณ 12 ขวบ การรับรูทาง

ภาษาและการแสดงออกทางภาษาจงึจะมปีริมาณ

ใกลเคียงกนั อยางไรก็ตาม การรับรูทางภาษา 

จะมีมากกวาการแสดงออกทางภาษาอยูอยาง

ชนิดไมมีวนัเทากัน การวัดความสามารถของ 

การรับรูทางภาษาไดจากทีเ่ด็กทําตามคําสั่ง  

เด็กปกติสามารถทําไดอายปุระมาณ 2 ขวบ  

คร้ังละ 4 คําสัง่ เชน หยิบขวดมาวางบนโตะ  

หยิบตุกตาบนโตะ เปนตน 

4. ยงัรูจักคํานอยมาก ทัง้ในดานการรับรูและ 

การแสดงออก ถาเปนเด็กทีสู่ญเสียการไดยิน

มากๆ ก็แทบจะไมมีการแสดงออกทางภาษาเลย 

และการรับรูกน็อยมากจนเหมือนไมมีเลย 

5. การเลนเสยีงแบบการเลยีนเสียงผูใหญ 

หายไปเกือบหมด เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ 

5. ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ปรากฏชัด 

6. เร่ิมใชคําสรรพนามตางๆ ไดอยางถกูตอง 6. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิจะเรียนรู

เร่ืองนี้เมื่ออาย ุ7-8 ขวบหรือมากกวานัน้ 

7. รูจักชื่อตนเองอยางชาเมือ่อายุประมาณ  

2 ขวบเต็ม 

7. พยายามเรยีนรูการใชสัญลักษณ  

และการอานริมฝปากตลอดจนการใชทาทาง 

อายุ 2-4 ป  

1. สามารถใชประโยคบอกเลา และประโยค

คําถามไดอยางถูกตอง 

1. สามารถเขาใจภาษาโดยอาศัยการอาน 

ริมฝปากและสีหนาทาทาง แตแทบจะไมมี 

การแสดงออกทางภาษาพูดเลย หรือหากมเีพราะ

ไดรับการฝกฝนกน็อยมาก สวนเด็กหูตึงอาจพูด 

ไดบางเล็กนอย ถามีเครื่องชวยฟงและ 

ไดรับการฝกหดั 

2. ในการติดตอกับผูอ่ืนมกัใชภาษาพูด 

เปนสวนใหญ 

2. เด็กจะใชภาษาพูดในการติดตอกับผูอ่ืนหรือไม

ข้ึนอยูกับการฝกฝนที่เคยไดรับ 
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เด็กปกต ิ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
อายุ 2-4 ป (ตอ) 

3. คําศัพทดานการแสดงออกทางภาษา 

มีประมาณ 2000 คํา เมื่ออายุราวๆ 4 ขวบ  

จะเรียนรูหนาที่ของคํา การจัดหมวดหมูของคํา 

รูจักใชคําในตาํแหนงตางๆ เชน นาม คุณศัพท 

ฯลฯ ทั้งในประโยคบอกเลาและประโยคคําถาม 

สามารถเอาคาํที่รูจักใหมมาผูกประโยคไดเอง 

โดยทนัท ี

3. เด็กที่หหูนวกกอนถึงวัยนีจ้ะมีคําศัพท 

ดานการแสดงออกทางภาษาประมาณ 5-25 คํา 

สวนเด็กทีหู่ตึงจะมีคําศัพทดานนี้ประมาณ  

100-500 คํา เด็กยังไมสามารถใชคําที่รูจัก 

ไดอยางถกูหลกัไวยากรณ คําที่รูจักสวนใหญ 

มักเปนคาํนามงายๆ และจะรูจักคํานัน้ 

ในสถานการณที่ถูกสอน ไมสามารถนาํไปใช 

ในสถานการณใหมๆ ได แมโตจนอายุถงึ 8 ขวบ 

4. มักจะชอบและเพลิดเพลนิสนกุสนานไปกับ 

คําพอง บทกลอน จงัหวะของคําในบทกลอน  

ชอบฟงนิทาน ชอบเรื่องเพอฝน และเรื่อง

มหัศจรรย ชอบจังหวะสงู-ตํ่าของเสียง หรือ

ทวงทาํนอง แมจะไมเขาใจเนื้อความก็ตาม  

สามารถจาํบทกลอน พูดซ้ําหรือถอยคํา 

ดังกลาวได การเรียนรูเหลานีเ้ปนไปอยาง 

ไมรูสึกตัว ไดรูจักคําตางๆ จากทีพ่บในบทกลอน

และสามารถเขาใจไปดวย 

4. ไมมีโอกาสเชนนี้ ในกรณีที่เด็กหูหนวก  

หรือเด็กหูตึงเล็กนอยแมใสเครื่องชวยฟงและ 

ไดรับการฝกฝนก็ตาม แตก็ไมไดเพลิดเพลนิ 

กับถอยคํา เทากับเด็กปกติอาจสนใจลีลา  

จังหวะของทํานองการพูด การอานมากกวา 

อายุ 4-6 ป  

1. อายปุระมาณ 5 ขวบ เดก็มีพัฒนาการ 

ทางภาษาไดเกือบสมบูรณ ยกเวนการใชประโยค

ซับซอน โดยมปีญหาทางไวยากรณบาง  

เกี่ยวกับขอยกเวนตางๆ ในหลักการใชไวยากรณ 

1. ยงัไมสามารถพูดเปนประโยคที่ถกูตองไดเอง 

2. ดานการเปลงเสียง เด็กปกติสามารถออกเสียง

ไดชัดเจนหมดทุกเสยีง 

2. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

มาแตกําเนิดหรือกอนวัยนี้จะมีการเปลงเสยีง

เพี้ยนไป ถาหากไดรับการฝกหัดใหพูด  

แตถาไมไดรับการฝกก็จะพดูไมเปนคําเลย 
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เด็กปกต ิ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
อายุ 4-6 ป  (ตอ) 

3. อายุราว 6 ป รูจักคําราว 3,000-6,000 คํา และ

สามารถนําคาํมาใชในประโยคแบบตางๆ  

ไดอยางถกูตอง และมีคําศัพทในแงของการรับรู

ทางภาษาประมาณ 15,000 คํา 

3. จะรูคําศัพทดานการแสดงออกทางภาษา 

ราว 2,000 คํา เปนอยางมาก และรูคําศัพท 

ดานการรับรูภาษาราวๆ 6,000 คํา เปนอยางสงู 

สําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยนิหลงั 3 ขวบไปแลว

จะมีคําศัพทดานการรับรูทางภาษาราวๆ  

10,000 คํา ฉะนัน้สามารถสอนใหพูดไดงายกวา 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินแตกําเนิด  

อายุ 6-9 ป 

1. ประมาณ 7 ขวบ จะสามารถเขาใจและ 

มีความคิดในสิ่งที่เปนนามธรรมรูจักสนุกกบั 

การเลนคาํ และมีการเลนตลกกับคําพูด 

2. เร่ืองที่เปนนามธรรมเปนเรื่องยากมาก  

แทบจะไมเขาใจเลย สวนการสนุกกับมุขตลก 

ทางคําพูดนัน้ไมมีเลย จะรูจักความหมายของคํา 

ก็เพียงที่ไดรับการบอกการสอนเทานัน้ 

2. เปอรเซ็นตของการใชคํา เมื่ออายุประมาณ  

8 ขวบ ปรากฏ ดังนี ้

28 % ของคําที่ใชมักเปน   คํานาม 

23 % ของคําที่ใชมักเปน   คํากิริยา 

14 % ของคําที่ใชมักเปน   คํานําหนานาม 

11 % ของคําที่ใชมักเปน   คําสรรพนาม 

7 %   ของคาํที่ใชมักเปน   คําบุพบท 

4 %   ของคาํที่ใชมักเปน   คําคณุศัพท 

1 %   ของคาํที่ใชมักเปน   คํากิริยาวิเศษณ,   

                                       คําเชื่อมประโยค 

2. เปอรเซ็นตของการใชคําของเด็กวัยนี้ปรากฏ 

ดังนี ้

48 % ของคําที่ใชมักเปน    คํานาม 

12 % ของคําที่ใชมักเปน    คํากิริยา 

2 %   ของคาํที่ใชมักเปน    คํานําหนานาม 

1 %   ของคําที่ใชมักเปน    คําสรรพนาม 

0 %   สําหรบักรณีอ่ืนๆ ที่เดก็ใชวายังไมคอยรูจัก

รายละเอียดของสิ่งที่ตางๆ  และคําเชื่อมมกัใช

ประโยคที่ไมสมบูรณ 

 

               ที่มา: ศรียา-ประภัสสร  นิยมธรรม. 2542: 98-101 
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  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา ลําดับข้ันพฒันาการทางภาษากาวแรกทีค่นเรียนรูภาษา ตองอาศัย 

โสตประสาทเปนหลกั สําหรบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิไมวาจะกอนคลอดหรือหลังคลอด  

การเรียนรูโดยวิธีนีเ้ปนเรื่องที่เปนไปไมได ตองอาศัยประสาทสวนที่เหลอื คือ สายตา และการสัมผัส

แทน ทาํใหวธิกีารรับรูทางภาษาของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินนั้นแตกตางไปจากเดก็ปกติ 

การเรียนรูในวยัแรกตองอาศยัประสบการณเปนพืน้ฐานทางภาษา จงึเปนการยากสาํหรับเด็กทีม่ีความ

บกพรองทางการไดยินที่จะไดรับประสบการณเหมือนเดก็ทั่วไป จึงสงผลตอพัฒนาการทางภาษาของ

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีความลาชาในทกุๆ ดาน ไมวาจะเปนการพูด การอาน การเขียน 

เพราะการไดยนิเปนหวัใจสําคัญของการเรียนรูภาษาของมนุษย ทําใหการไมไดยินเปนอุปสรรค 

ในการเรียนรูภาษา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจึงมีพฒันาการทางภาษาแตกตางออกไป 

อยางไรก็ตาม เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาไมมาก ถาคํานั้นกลาวถึงสิง่ที่เปน

รูปธรรม ก็จะชวยใหเด็กเกดิประสบการณทางภาษา แตถากลาวถงึสิ่งที่เปนนามธรรมเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินจะมกีารรับรูตางไปจากเด็กปกตทิันที ทําใหการเรียนเกี่ยวกับคําที่เปนนามธรรม 

ตองใชเวลานานมากหรือบางทีแทบจะไมรูเลย ดวยเหตนุี้เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิจึงมีภาษา

อยูในวงจํากัด และเรียนรูไดลาชากวาเด็กปกติ  

 
4. องคประกอบความสามารถทางภาษา 

      ทวี สุรเมธ ี(เนตรทพิย แกวหลา. 2552: 8; อางอิงจาก ทวี สุรเมธี. 2520: 7) กลาวถึง

องคประกอบความสามารถทางภาษา ดังนี ้

      1. ความสามารถในการแยกเสียงที่ไดยิน ไดแก ความเขาใจและความสามารถในการใช

ภาษาพูดไดอยางถูกตอง สามารถแยกถอยคําและเสียงที่แตกตางกันไดถูกตอง 

      2. ความสามารถทางสายตา ไดแก ความสามารถในการแยกคําที่คลายคลึงกัน และ

มองเหน็ความแตกตางของคาํศัพทได 

      3. ความสามารถทางความคิดและจํา ไดแก ความสามารถในการใชเหตุผล เขาใจและ

เชื่อมโยงความคิดตางๆ ได เขาใจความหมายของประโยคและเขาใจรูปคําได 

      4. ความสนใจ ไดแก ความสามารถในการฟงหรือจับสายตาไปตามสิ่งที่อานอยางมีสมาธิ

ในการอาน การฟง และทาํตามคําสั่งได  

      ดาวนิง่ และ เธคเครย  (เนื้อนอง สนบับุญ. 2541: 9; อางองิจาก Downing; & Thackery. 

1971: 14-15) ไดแบงองคประกอบความสามารถทางภาษาของเด็ก ดังนี ้

      1. องคประกอบทางกาย (Physical Factors) ไดแก การบรรลุวุฒภิาวะดานรางกายทั่วไป 

เชน การมองเห็น การไดยิน อวัยวะที่ใชพูดปกติ 
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      2. องคประกอบทางสตปิญญา (Intellectual Factors) ไดแก ความพรอมดานสติปญญา

โดยทัว่ไป ความสามารถในการคิดอยางมเีหตุผลเกี่ยวกบัการแกปญหาดานการเรียนการอาน 

      3. องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม (Environment Factors) ไดแก ภาษาที่ไดรับ 

จากทางบานและประสบการณทางสังคม 

      4. องคประกอบดานอารมณ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ (Emotional Factors, Motivation 

and Personality Factors) ไดแก ความมั่นคงทางอารมณและความตองการที่จะเรียนรูภาษา  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา องคประกอบของความสามารถทางภาษา ประกอบดวย  

ความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและความสนใจของเด็ก 
  

 5. การพัฒนาความสามารถทางภาษา 
นักการศึกษาหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกบัเด็กปฐมวยั ไดกลาวถงึการพัฒนา 

ความสามารถทางภาษา ไววา  

ภาษาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทางปญญา การที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน  

ทําใหไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยเด็กจะเริ่มจากคาํวาแม ตอมาเปนแมจา จนไปสูแมไปไหน 

เปนตน  ในชวงระยะเวลาของพัฒนาการทางภาษานี้ การพูดคุยการสนทนากับเด็ก เปนการกระตุนที่ดี 

ทําใหเด็กสามารถพัฒนาความคิดไดเต็มที ่สังเกตจากครอบครัวที่สนใจพูดกับเด็กไมวาเด็กจะเขาใจ

หรือยังไมเขาใจก็ตาม เด็กสามารถแสดงออกได และไดประโยชนมากกวาเด็กทีม่าจากครอบครัว 

ที่พูดนอย ทั้งนี้การที่เด็กไดพูด ไดสนทนาบอยๆ ทาํใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท  ไดคิด ไดส่ือสาร  

ไดแสดงออก ซึ่งมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรม สติปญญาและรวมถึงพฒันาการสังคม  

(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 111-113;  และ เนตรทิพย แกวหลา. 2552: 12; อางองิจาก  

ภรณี คุรุรัตนะ. 2533: 17-18) 

       กรรณิการ  พวงเกษม (กรวิภา สรรพกิจจํานง. 2548: 30; อางองิจาก  กรรณิการ  

พวงเกษม. 2534: 20-21)  กลาวถงึการพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 

       1. วุฒิภาวะ เมื่อเด็กมีความพรอมตามลําดับ ความสามารถในการพูดยอมตามมาตั้งแต

อายุ 15 เดือนขึ้นไปแลว เดก็จะใชภาษาพูดมากขึน้ตามลําดับจนกระทั่งอาย ุ36 เดือน จะสามารถ 

ใชคําพูด 376 คํา  และสามารถใชคําวิเศษณ คําคุณศัพทเพิม่มากขึ้นตามลําดับ และนอกจากนั้น 

ถาหากมีสมาธิดีจะจดจําสิง่ที่ไดยินไดฟงมาเลาตอใหคนอื่นทราบ 

                   2. ส่ิงแวดลอม ถาหากพอแม ผูปกครองเอาใจใสพยายามพร่ําสอนใหเดก็ไดพูดคุย และ

หัดอานหัดเขยีนอยูตลอดเวลา เด็กจะมีความพรอมทางภาษา โดยเฉพาะครอบครัวที่มีการศึกษา 

อยูในระดับสูง ยอมมีสวนสรางความเจริญทางภาษาใหเด็กไดดีกวาครอบครัวที่มีฐานะยากจน  

ซึ่งสวนมากไมคอยสนใจในเรื่องภาษาของบุตรหลานเทาที่ควร 
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      3. การเขาใจความหมาย ภาษาที่ใชพูด ถาอยูในวงแคบ คําศัพทกจ็ะเปนคาํศัพทธรรมดา 

แตถาอยูในชมุชนที่กวางใหญ เด็กก็สามารถเขาใจคํา วลี ประโยค ที่มคีวามหมายตางๆ ไดดี ฉะนัน้ 

การพูดอะไรกต็ามที่เด็กเพยีงแตเลียนแบบคํา ผูใหญควรยอนถามเขาดวูา คําทีพู่ดนัน้เขาใจเพียงใด 

เปรียบเหมือนคนไทยที่พูดคาํตางประเทศ แตออกเสียงผดิความหมายก็ผิดไปดวย ดังนัน้ เพื่อปองกัน

การผิดพลาดดังกลาว จงึควรยอนถามในสิ่งที่เด็กพูด เพื่อใหเขาใจความหมายดวย 

      4. การพฒันาทัง้หมด เด็กจะมีความเจริญทางภาษาไดดีนั้น ไมควรใหอานเขียน 

อยางเดยีว ควรคํานึงถึงความตองการ ความสนใจของเด็กดวย  

      5. ข้ันตอนการจัดชัน้เรยีน การจัดโรงเรียนแบบไมมชีั้น แตอาศัยความสามารถ 

ทางภาษาเปนแนว ควรจัดใหเปนตนแบบที่แพรหลายตอไป หลักสูตรและขั้นตอนการสอนบางบท 

ควรจะสับเปลีย่นไปตามลาํดับความสามารถและความพรอมของนกัเรียน จงึมีขอนาสงสัยวา  

บางแหงสอนบทเรียนทีย่ากกอนแลว กลับมาสอนบทเรียนธรรมดาภายหลังโดยอางแตหลักสูตร  

ซึ่งครูผูสอนควรจะมีความสามารถในการวนิิจฉัยบทเรียนนั้นๆ ไดดวยตนเอง 

      6. การมีสวนรวม กิจกรรมใดๆ ก็ตามเด็กควรมีสวนรวมทกุครั้ง ครูควรพิจารณา

ความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล และกาํหนดงานใหทํารวมกับเพื่อนๆ ตามสมัครใจ หรือครูกําหนด

กลุมใหบาง การรวมกิจกรรมตางๆ มีสวนชวยใหเด็กมีความเจริญทางภาษาไดอยางมาก 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย คือ  

การจัดใหเด็กไดเรียนรูประสบการณตางๆ โดยตรงอยางกวางขวาง โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจะทาํให

เด็กมีความสามารถทางภาษาที่เหมาะสม การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตามความสนใจและ

การที่เดก็ทาํงานรวมกับผูอ่ืน จะสงผลตอพัฒนาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยัตอไป 
 

 6. พัฒนาการดานการอานของเด็กปฐมวัย 
     พัฒนาการดานการอานของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
   ความหมายของการอาน 

     นักการศึกษาหรือนักวิชาการที่เกีย่วของกับเด็กปฐมวัย ไดกลาวถงึความหมายของ 

การอาน ดังนี ้

      การอาน คือ รูปแบบของการสื่อสาร เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดระหวาง 

ผูเขียนกับผูอาน เปนการถายทอดความหมายจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึง่ โดยผูเขียนจะแสดง 

ความคิดเหน็ของตนผานตัวอักษรตามลักษณะการเขียนของตน ผูอานจะตองตีความหมาย 

จากตัวอกัษรใหถูกตอง ทั้งนีข้ึ้นอยูกับประสบการณเดิม ความคุนเคยและความรูของผูอาน ซึ่งการอาน 

เปนกระบวนการเรียนรูเชนเดียวกับการพดู การออกเสยีงเปนคําๆ หรือหลายคํารวมกันเขาเปนประโยค 
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ที่ใหความหมาย การอานจงึตองอาศัยการพูดเปนรากฐานดวย  (ภิญญดาพัชญ เพช็รรัตน. 2549: 29; 

อางอิงจาก Harris; & Smith. 1986:  55;   และ มยุรี  กนัทะลือ. 2543: 11; อางองิจาก Batler; & Clay. 

1993)  

      การอาน หมายถงึ กระบวนการทางสมอง ในการคนหาความหมายของตัวอกัษร  

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตางๆ ของผูเขียน ซึง่เปนกระบวนการทีซ่บัซอนในการแปลความหมาย 

ออกมาเปนถอยคําและความคิด การอานจึงเปนการรับรูขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลผานกระบวน 

การคิดจนเกิดการเรียนรูความหมายไดอยางถกูตอง เพราะการอานใหประโยชนแกมนุษยทุกดาน  

การที่ผูอานจะเขาใจสารไดมากนอยเพยีงใดนั้น ตองอาศยัประสบการณเดิมของผูอานเปนพื้นฐาน  

เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในเรื่องราวนั้นๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอในชีวิตประจําวนัได และ

สําหรับการอานของเด็กปฐมวัยนัน้ เด็กจะตองมีความพรอมในการกวาดสายตา จากซายไปขวา  

การอานเรื่องราวจากภาพ และอานคาํงายๆ ที่เด็กคุนเคยที่มีภาพประกอบ ซึ่งเด็กจะเริ่มจาก 

การคาดเดาภาษาจากภาพที่มีสัญลักษณตางๆ และตัวอักษร รูจักแกไขความผิดในคําและ 

ประโยคดวยตนเอง จนกระทัง่พัฒนาไปสูการอานหนงัสือไดเองตามความสนใจ (มยุรี กันทะลือ. 2543: 

12;  อนงค วรพันธ. 2546: 13;  กรวิภา สรรพกิจจํานง. 2548: 39; ภิญญดาพัชญ เพช็รรัตน. 2549: 21;  

ภัทรดรา พนัธุสีดา. 2551:16; และ บุษนีย สมญาประเสริฐ.2551:13)   

      เกรย (มยรีุ กันทะลือ. 2543:  11; อางอิงจาก Gray. 1984:  10-11) ใหความหมาย 

ของการอานไววา การอาน คือ การเขาใจภาษาของผูเขยีนและของสิง่พิมพนัน้ๆ โดยการจับ

แนวความคิดจากกลุมคําและความหมายตางๆ จากสิง่ที่อาน การอานเปนประสบการณของผูอาน 

และกอใหเกิดทักษะ ซึง่มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน ดังนี ้

      1. การรบัรู 

      2. ความเขาใจ ความคิดรวบยอด 

      3. การตัดสินใจ การคิดหาเหตุผล 

      4. การนาํความคิดใหมที่ไดรับมาผสมเขากับความรูที่มีอยูเดิม 

      นอกจากนี้ สําอาง หิรัญบูรณะ และคณะ (2544: 39-41) กลาววา การอาน หมายถงึ   

การมองเหน็ตัวอักษร ความเขาใจรหัสที่สรางความสัมพนัธระหวางเสยีงและอักษรที่เหน็ทําใหเกดิ

ความเขาใจในระดับคํากอน แลวจึงเกิดความเขาใจความหมายของกลุมคํา เพราะมีความเขาใจ 

ในหลักของภาษา เมื่อเขาใจความหมายของประโยค ขอความ ผูอานจะตองสรางความคิด หรือ

จินตนาการจากสิ่งที่อานออกมาเปนภาพ แลวเรียบเรียงหาความสัมพนัธระหวางความคิดใหม 

กับความรูที่มอียูเดิม แลวสรางเปนความรูใหม ซึง่การอานจะเกิดขึ้นกต็อเมื่อเด็กไดภาษาพูดแลว  

(ประมาณ 5 ขวบ) เปนการอาน คือการถอดรหัสอักษรออกมาวามีความหมายอยางไรในภาษาพดู  
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ที่เด็กพูดได การอานตามธรรมชาติของเดก็นัน้ เร่ิมจากเด็กเหน็คําทัง้คาํแลวถอดออกมาเปนวามหมาย 

เชน เหน็รถยนต แลวเหน็คําวา รถ แลวคณุแมบอกวา รถ เด็กจะไดความคิดออกมาเปน 

ความหมาย ดังนี ้
 

    เสียง รถ 

 

   

ภาพ รถ    คําวา รถ 

 

การอานของเด็กปฐมวัยนัน้ เด็กควรเห็นคาํนัน้ทัง้คําแลวโยงคํากับความหมาย 

โดยไมแยกสวนออกเปนพยญัชนะตน สระ พยัญชนะ วรรณยุกต หรือตัวสะกด ประกอบกับ 

การใชหนังสือภาพทีม่ีคําประกอบดวย การสอนใหเด็กประสมอักษรเปนคํานั้น ควรจะทําไดดีก็ตอเมื่อ

เด็กอานไดเขาใจมากขึ้นแลวระยะหนึ่ง เพราะจะเปนการฝกเขียน การนําภาษาที่เด็กรูไปเขียนออกมา

เปนรหัสหรือสัญลักษณที่สังคมยอมรับ คือ การสะกดคํานั่นเอง ซึง่การสะกดคํานัน้จะเปนประโยชน 

ในการชวยใหเด็กสามารถอานคําที่ไมเคยเห็นมากอน แตเด็กจะทาํไดกต็อเมื่อเด็กสามารถพูดและ 

อานออกแลว 

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการสื่อความหมายจากผูเขียนมายงัผูอาน  

ซึ่งการอานเปนกระบวนการที่ซับซอน  เปนการคนหาความหมายจากภาพ ตัวอักษร หรือสัญลกัษณ  

ที่ใชในการสื่อสารระหวางผูเขียนและผูอาน  โดยเริ่มจากผูอานจะรับรูภาพ สัญลักษณ หรือตัวอักษร

ดวยมองเหน็ภาพเปนอันดับแรก แลวจํามาเปรียบเทียบกับประสบการณเดิม เพื่อจะคนหาความหมาย

หรือทําความเขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณ  โดยการเลือกความหมายที่ดีที่สุดนาํมาประมวลสรุป 

อยางมีเหตุผลทําใหเขาใจในสิ่งที่อาน 

      
     ความสําคัญของการอาน 

      ฉววีรรณ  คูหาภินนท (2542: 11) กลาววา การอานมีความสาํคัญตอชีวิตมนุษย 

ต้ังแตเกิดจนกระทั่งวัยชรา การอานทําใหทราบขาวสารขอมูลตางๆ ทั่วโลก ซึง่ปจจุบันเปนโลกของ 

ขอมูลขาวสาร ทาํใหผูอานมคีวามสุข มีความหวังและมคีวามอยากรูอยากเหน็ อันเปนความตองการ

ของมนุษยทกุคน  

      ถนอมวงค  ลํ้ายอดมรรคผล (2543: 13) กลาวถึงความสําคัญของการอาน ดังนี ้

      1. การอานชวยปองกนัและแกไขปญหาบางอยางได เชน การอานคําแนะนาํการใชยา 

      2. การอานชวยพัฒนาจิตใจใหงดงาม 
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      3. การอานชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค 

      4. การอานชวยอํานวยความสะดวกในชีวิต 

      5. การอานชวยพัฒนาอาชีพ 

      บุษนีย สมญาประเสริฐ (2551: 15) กลาววา การอานเปนเครื่องมอืที่สําคัญยิง่ 

ในการศึกษาเลาเรียนทุกระดับ ผูเรียนจาํเปนตองอาศยัทักษะการอาน ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของ

วิชาตางๆ เพื่อตนจะไดรับความรูตลอดจนแนวทางในการดําเนินชีวิตทกุแงทกุมุม และการอานยงัทาํให

เขียนหนงัสือไมผิด ชวยใหอานหนงัสือไดคลองแคลว และชวยใหมนีสัิยรักการอาน  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยต้ังแตเกิดจนกระทั่งวยัชรา  

จึงเปนเครื่องมอืที่สําคัญยิง่ในการศึกษาเลาเรียนทุกระดบั ผูเรียนจาํเปนตองอาศัยทกัษะการอาน  

ทําความเขาใจเนื้อหาสาระตางๆ ซึง่ปจจบัุนเปนโลกของขอมูลขาวสาร มนุษยมีความอยากรูอยากเห็น

จึงเปนอกีวธิีหนึ่งที่ตอบสนองความตองการของมนุษยได นอกจากนี้การอานยงัชวยปองกันและ 

แกไขปญหาบางอยางตอตัวเองและสังคมได 

 
      พัฒนาการดานการอาน 

สโคโลสเซอร และ ฟลลิป (เฉลิมชัย พันธเลิศ. 2540:  53; อางอิงจาก Scholosser; &  

Phillip. 1991); โฮลดาเวย  (ภิญญดาพัชญ เพ็ชรรัตน. 2549: 21-23; อางองิจาก Holdaway. 1979)   

ไดกลาวถงึพฒันาการดานการอานของเด็กปฐมวัยที่สอดคลองกันไว  5 ข้ัน ดังนี ้

        ข้ันที ่1 แรกเริ่มกอนการอาน (Emergent Reading) แบงยอยออกเปน 6 ข้ัน คือ 

     1.1 ดูหนังสือเร่ืองที่ชอบ พูดขอความในหนังสือดวยภาษาของตนเอง ทําทา 

เหมือนอานหนังสือ  

     

     1.2 จับใจความและตรวจสอบความถกูตองของเนื้อเร่ือง โดยการใชประสบการณ 

เดิมของตนเอง 

     1.3 ไมสนใจขอความตามลําดับของเรือ่ง 

     1.4 อานเรือ่งสั้นๆ ที่บอกใหครูบันทกึให 

     1.5 อานและเขียนตัวขีดเขี่ย  (Scribbles) 

     1.6 อานตัวอักษรแลวพยายามลอกหรือเขียนทับ 

       ข้ันที่ 2 รุดหนาแรกเริ่มกอนการอาน (Advanced Emergent Reading) แบงยอยออกเปน 

4 ข้ัน คือ 

     2.1 กวาดตามองขอความตามบรรทัด ดูขอความที่มตัีวหนังสือและเขียนเวนคาํ 
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     2.2 ตรวจสอบความถกูตอง โดยการเดาจากประสบการณเดิมและจากสิง่ชี้แนะ 

     2.3 อานขอความที่มีตัวอักษรและคําที่เหน็กนัอยูเปนประจํา 

     2.4 หาคําที่ตัวอักษรคลายคลึงกัน โดยการตรวจสอบจากจุดเริ่มตนของ 

ประโยค  

       ข้ันที ่3 กอนเริ่มตนการอาน (Emergent to Early Reading) แบงยอยออกเปน  

5 ข้ัน คือ 

      3.1 รูจักคําที่อยูในชีวิตประจําวนัเมื่อเห็นคาํนัน้ในบริบทหรือส่ิงแวดลอม 

                  3.2 คาดเดาคําใหม โดยดูรูปประโยค และความหมาย 

      3.3 กวาดสายตาถูกทิศทางเมื่อมองขอความที่คุนเคย 

      3.4 ชี้และบอกชื่อของตัวอักษรสวนใหญได 

      3.5 พิจารณาตัวอักษรบางตัว เพื่อจะบอกวาคือตัวอะไร แลวพยายามลอก 

และตกแตงรูปรางของตัวอกัษร 

        ข้ันที ่4 ริเร่ิมการอาน (Early  Reading) แบงยอยออกเปน 6 ข้ัน คือ 

      4.1 ชี้หรือกวาดตามองจดุเริ่มตน และจุดจบของคําบางคํา 

      4.2 ใชเสียงพยัญชนะตนที่รูจักในการคาดเดา และตรวจสอบคําที่อาน 

      4.3 บอกขอสังเกตที่แสดงวา รูวาคําๆ เดียวกนัสามารถผสมกับคําอืน่ 

กลายเปนคําใหมได เชน เดก็ชาย เด็กหญงิ แมคา แมน้าํ เปนตน 

      4.4 ลอกหรือเขียนสื่อความหมายโดยใชภาษางายๆ ของตนเองใชรูปประโยค 

ที่ถูกตองและกลับมาอานได 

      4.5 เลนเกมโดยใชบัตรคําที่มีคําที่คุนเคย หรือเรียงบตัรคําใหเปนประโยค 

ไดถูกตอง 

      4.6 ชี้หรือกวาดตามองจดุเริ่มตนและจดุลงทายของประโยค  

        ข้ันที ่5 รุดหนาริเร่ิมการอาน (Advanced Early Reading) แบงยอยออกเปน 4 ข้ัน คือ 

      5.1 คาดเดาขอความจากสิ่งชี้แนะ โดยดูพยัญชนะตัวแรกของคําประกอบกับ 

ความรูเดิมเกีย่วกับความสมัพันธระหวางรูปตัวอักษรกบัเสียงตัวอกัษร 

      5.2 จําและตรวจสอบตัวอักษรที่สัมพันธกับเสียงของคํา 

      5.3 ตรวจสอบคําที่อานดวยการชี้ตัวอกัษรในคําพรอมกบัออกเสียงไปดวย 

      5.4 ใชรูปและเสียงตัวอกัษรเปนหลักสะกดคําใหมที่ไมรูจักหรือคําที่ไมแนใจ  
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       โคเคน และคณะ (มยุรี กันทะลือ 2543: 16-17; อางอิงจาก Cochrane; at el. 1984)  

ไดกลาวถงึพฒันาการดานการอานของเด็กปฐมวัย ดังนี ้

       1. ข้ันกอนที่จะสามารถอานไดดวยตนเองอยางอิสระ การเรียนรูการอานในขั้นนี้จะเปน

การเรียนรูเบื้องตนถงึความสมัพันธของตนเองกับหนงัสือวา  หนงัสือคืออะไร และควรจะปฏิบัติตอ

หนงัสือนัน้อยางไร ในขัน้นี้เด็กจะไมสามารถอานหรือทาํความเขาใจหนังสือไดดวยตนเอง จะตองมี

ผูอ่ืนเขามาชวย ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

ก. ระยะการเริ่มเรียนรู  เปนขั้นเริ่มต้ังแตเกิดซึ่งเด็กหรือผูอานจะยังไมรูจักหนงัสือหรือ 

ส่ิงพิมพตางๆ วาคืออะไร แตจะเรียนรูทีละนอยจากประสบการณ จากสภาพแวดลอม เด็กจะศกึษาวา

จะถือหนังสืออยางไร แมจะเร่ิมจากการกลับหัวทายบางก็ตาม 

ข. ชวงระยะที่เด็กเริ่มมีความรูสึกเหมือนตนเองเปนผูอาน ในขั้นนีโ้ดยทั่วไปเด็กอาย ุ

ประมาณ 2 ขวบ จะสามารถถือหนังสือไดถูกทิศทาง และทราบวาควรอานจากซายไปขวา จากบน 

ลงลาง เปดหนังสือจากหนาแรกไปหนาสดุทาย เด็กเริ่มใหความสนใจรูปภาพ และเกิดความสนใจ

ความหมายของภาพตางๆ  

ค. เปนชวงที่เด็กเริ่มเรียนรูเกี่ยวกับตัวอักษร เด็กจะเริ่มมีความสามารถในการทาํ 

ความเขาใจตวัอักษรและเสยีงตางๆ ตลอดจนการนําไปใชในการอาน เร่ิมรูจักคําและนําไปใชได จาํคํา

บางคําเปนพิเศษ เชน ชื่อตัวเอง และคําทีพ่บบอยๆ เด็กจะเริ่มเรียนรูและทราบความหมายตลอดจน

นําไปใชไดถูกตองกอนคําอืน่ๆ 

        2. ข้ันสามารถอานไดดวยตนเองอยางอิสระ ข้ันนี้เดก็จะมีความรูเกี่ยวกับตัวอักษร เสียง  

และระบบภาษามากขึ้น ทราบความหมายของคํา และสามารถอานคาํงายๆ ในหนงัสือที่ไมเคยอาน 

มากอน เร่ิมเกดิความเชื่อมัน่ในการอานสิง่ที่เด็กอยากอาน ซึง่แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

 ก. ระยะที่มีความมัน่ใจในการนําตวับงชี้ในระบบภาษาตางๆ มาใชรวมกัน 

ในกระบวนการอาน เร่ิมมีความอยากอานมากขึ้น อยากอานใหผูอ่ืนฟงทกุครั้งที่มโีอกาส  

มีความสามารถเขาใจคําๆ หนึ่ง ซึ่งใชในสถานการณตางๆ ได ในชวงนีจ้ะเกิดขึ้นในระยะเวลาสัน้ๆ 

จากนั้นเดก็ก็จะสามารถอานไดอยางเปนธรรมชาติ 

 ข. ระยะที่สองนี้เด็กจะมีความสามารถในการอานไดอยางเปนอิสระมากขึ้น  

สามารถอานไดดวยตนเองและสนใจทีจ่ะอาน  เพื่อความพอใจของตนเองมากกวาที่จะอานใหผูอ่ืนฟง 

เหมือนในระยะที่ผานมา 
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   ค. ระยะทีม่ทีักษะการอาน เด็กทีพ่ัฒนามาถึงระยะนีจ้ะมีความสามารถในการอาน  

เลือกสิ่งที่ตองการอานไดดวยตนเอง โดยมพีื้นฐานมาจากประสบการณสวนตัวที่ตองการจะคนควาหา

ความรูเพิม่เตมิในส่ิงที่สนใจ 

        3. ความบกพรองบางประการในการอาน ข้ันตอนในการอานจะเปนไปตามลาํดับ 

ที่กลาวมา เดก็บางคนอาจมีการพฒันาไปตามลําดับข้ันอยางราบรืน่ เด็กบางคนอาจจะตองใช 

เวลายาวนานในบางขั้นตอน แตก็สามารถผานไปไดดวยดตีามลําดับ สําหรับเด็กบางคนอาจเกิดปญหา 

ไมสามารถพฒันาผานขัน้ตอนการพัฒนาการอานไปได จะตองไดรับการชวยเหลือ ชีแ้นะจึงจะสามารถ

ประสบความสําเร็จ ซึง่ขอบกพรองของเดก็กลุมนี้มักจะเกิดจาก 

ก. เดก็กลุมนี้ไมพยายามทาํความเขาใจเนือ้เร่ืองตามตัวอักษรที่ปรากฏจะใหความ 

สนใจรูปภาพประกอบมากกวา และเลาเรื่องตามจินตนาการจากภาพ 

ข. เปนกลุมทีม่ีพฤติกรรมตรงขามกับกลุมแรก จะเปนผูที่เนนการอานออกเสียง 

พยัญชนะหรือคําตางๆ ใหถกูตองสมบูรณที่สุดทัง้ที่บางครั้งก็ไมทราบความหมาย 

   ค. ไมเกิดความสนใจ ไมเหน็ความสําคัญของการอานวาจะเปนบันไดไปสู 

ความรูตางๆ ของตนในอนาคต จะพยายามหลีกเลีย่งกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการอานทัง้สิ้น 

        ไบรอัน (Brian. 1992: 15-19) กลาวถึงพฒันาการดานการอานของเด็กปฐมวัย ดังนี ้

        1. ข้ันกอนการอาน  เปนขั้นตอนที่มีความสาํคัญในการเรียนอานของเด็กปฐมวยั 

อยางมากแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

           1.1 กอนการอาน (Early Emergent) เด็กเรียนรูการอานโดยใชหนงัสือเปนแนวทาง 

ในการอานโดยสํารวจเรื่องราว  รูปภาพในแตละบท  การเปดหนงัสือจากซายไปขวา 

                       1.2 การแรกเริ่มอาน (Emergent Reading) เด็กเริ่มเรียนรูในการแยกแยะเรื่องราว 

โคลงกลอน และรองเพลง เร่ิมเรียนรูในการอานและตอบสนองตอเร่ืองราวในหนังสอื 

       2. ข้ันการเริ่มอาน (Early Reading) เด็กเริ่มเรียนอาน ตองการสื่อและหนงัสือหลากหลาย

ในการสนับสนุนทักษะการอานอยางมีระบบ เรียนรูเร่ืองราวในหนังสอืและเรื่องราวในชีวิตประจาํวัน 

เรียนรูและเขาใจถอยคําที่เปนประโยควาเปนประเด็นสาํคัญหรือเร่ืองทีสํ่าคัญสามารถโยงภาพเขากับ

คําหรือตัวหนงัสือ และเริ่มใสใจกับการอานออกเสียงตามคํา 

        3. ข้ันการอาน (Fluency  Reading) เด็กเรียนอานและเพิ่มพูนคาํศัพทตองการเวลา 

ในการอานอยางอิสระ ฝกหดัและจัดระบบดวยตนเอง เด็กอาจจะไมมัน่ใจแตพยายามที่จะจําคาํ 

สังเกต และใชตัวบงชี้ เชน ภาพ การออกเสยีงเริ่มพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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       เบรเวอร (Brewer. 1995:  93) ไดกลาวถงึพฒันาการดานการอานของเด็กไว 5 ข้ัน ดังนี ้      

       1. ข้ันเกิดความสงสัย (Magical Stage) เด็กจะเรียนรูวัตถุประสงคของหนงัสือตางๆ  

เร่ิมคิดวาหนงัสือเหลานั่นมคีวามสาํคัญ จองมองทีห่นงัสือ หยิบหนังสอืข้ึนมาถือไวบอยครั้งจะเปน

หนงัสือที่เดก็ชอบ 

       2. ข้ันเกิดแนวคิด (Self-Concept Stage) เด็กพิจารณาตัวเองวาเปนผูอานเริ่มเขาไป

ผูกพนักับกิจกรรมการอาน อาจจะแสรงอาน ใหความหมายของหนงัสือจากรูปภาพตางๆ หรือ

ประสบการณเดิม ใชภาษาคลายหนงัสือแมวาจะไมเขากับเนื้อเร่ือง 

       3. ข้ันเชื่อมตอการเปนผูอาน (Bridging Reade Stage) เด็กใหความสําคัญกับตัวอักษร

สามารถเลือกคําที่คุนเคย สังเกตคําตางๆ อานเรื่องที่เขียนเองได อานตวัหนังสือจากบทกว ีเพลง กลอน

กลอมเด็ก เดก็จะเชื่อวาพยางคแตละพยางค คือ คําหนึ่งคํา เกิดการขัดแยงในการจับคูตัวอักษรและ

เสียง การอานเริ่มระลึกถึงตวัอักษรได 

       4. ข้ันทะยานสูผูอาน (Take-Off Reader Stage) เด็กเริ่มใช 3 ระบบชี้แนะเขาดวยกนั คือ 

เสียง ความหมาย โครงสรางประโยค เด็กตื่นตัวกับการอาน เร่ิมคุนเคยกับบริบท ใสใจตอตัวหนงัสอื 

ที่อยูรอบตัว และอานทุกอยางที่เด็กพบเหน็ อันตรายในขั้นนี้  คือ เด็กจะใหความสําคัญกับตัวอักษร 

แตละตัวมากเกินไป 

       5. ข้ันสามารถอานหนงัสือไดโดยไมตองพึง่พาผูอ่ืน (Independent Reader Stage)  

เด็กสามารอานหนังสือตางๆ ที่ไมเคยอานได สามารถใหความหมายจากตัวหนังสอืจาก 

ประสบการณเดิม และจากตัวชี้แนะของผูเขียนได สามารถเขาใจเรื่องที่เกีย่วกับประสบการณไดงายๆ  

แตจะเปนโครงสรางและเนือ้เร่ืองพื้นๆ เทานัน้  

       พัชรี ผลโยธนิ และ วรนาท รักสกุลไทย (2543: 20-21) ไดกลาวถงึพัฒนาการ 

ดานการอานของเด็กปฐมวัย ดังนี ้

       ข้ันที่ 1    -  คาดเดาภาษาหนงัสือ 

-  แกไขความผิดพลาดของความหมายดวยตนเอง 

-  พยายามใชประสบการณจากการพูดคยุกลับมาเปนภาษาที่ใชอาน 

       ข้ันที่ 2    -  แกไขความผิดในประโยคดวยตนเอง 

-  ตระหนักวาตัวหนังสือมีรูปรางคงที ่

      -  สามารถชี้บอกคําที่เหมือนกันซึ่งอยูในหนาเดียวกัน 

                   ข้ันที ่3     -  จําคาํที่คุนเคยได 

-  ใชวิธกีารอานไปในทิศทางเดียวกนัจนเปนนิสัย 

-  สามารถระบุและบอกชื่อตัวอักษรไดเกอืบหมด 
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       ข้ันที่ 4    -  เขาใจเกี่ยวกับการเริ่มตน และการลงโทษเมื่อนาํมาใชในการเดาคํา 

-  ใชเสียงชวงตนของคําในการเดา คําใหมๆ  ในบริบท 

-  สามารถใชคําที่รูจักมาแตงประโยคได 

        ข้ันที ่5    -  ในการแกปญหาการอานคํา ใชเสียงเริม่ตน และเสยีงควบกล้าํไปพรอมกับ

คําบอกใบของบริบท 

-  สามารถรูวาเสียงของคาํทีไ่ดยินประกอบดวยตัวอักษรอะไร 

-  สรางคาํศัพทจากสิ่งที่พบเห็นไดมากขึ้น 

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา พัฒนาการดานการอานของเด็กปฐมวยัประกอบดวยขัน้หลักๆ คือ 

ข้ันกอนเริ่มอานได ข้ันเริ่มอานได และขั้นอานได  ซึ่งแตละขั้นเด็กจะมีพฒันาการเปนไปตามลําดับข้ัน

ไมมีการขามขัน้ เพียงแตเด็กบางคนอาจมพีัฒนาการเร็ว บางคนอาจมพีัฒนาการชา การอานของ 

เด็กปฐมวยัจะเชื่อมโยงความคิดจากภาพสัญลักษณตางๆ ดวยการคนหาความหมายจากตัวอักษร 

เพื่อส่ือสารความหมายออกมา โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะเรียนรูการอานดวยตนเองและเรยีนรู 

ไดดีที่สุด ถาอยูในสิ่งแวดลอมที่มีภาษาเขยีนที่มีความหมายตอตัวเด็ก ผานการมีปฏิสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม ดังนัน้ การทีจ่ะใหเด็กมีโอกาสอานมากจะนําไปสูพฒันาการเขียนไดรวดเร็ว ครูปฐมวยั

จะตองศึกษารายละเอยีดของพัฒนาการอานและพัฒนาการเขียน รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธระหวาง

การอานและการเขียน เพื่อจะไดจัดกิจกรรมการอานที่สนับสนนุไปสูการเขียนของเดก็ดวย 
 
7. พัฒนาการดานการเขยีนของเด็กปฐมวยั 

      พัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
    ความหมายของการเขยีน 

        จอน และ เมร่ี (John & Mary. 1995: 232); เพ็ตตี้  (นฤมล เฉียบแหลม. 2545:  

20-21; อางอิงจาก Petty.1985: 182) ไดใหความหมายของการเขียนสอดคลองกัน ดังนี้  

      การเขียน เปนทกัษะทางภาษาที่มีความยุงยาก เพราะตองใชความคิด ความรูสึก  

ประสบการณและความสามารถเฉพาะตวัของแตละคนในการเขียน เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนรับรู  

      สําหรับการเขียนของเด็กปฐมวัยนัน้จะเปนรอยขีดๆ เขียนๆ กม็ีความหมาย เด็กจะเขียน

เหมือนตัวอักษรจริงหรือไมก็ได การเขียนจะมีความกาวหนาเปนขั้นๆ กระบวนการทีใ่ชในการเขียนของ

เด็กปฐมวยัมคีวามหมายมาก โดยเด็กจะใชการเขียนเปนสื่อในการเสนอความคิดออกมา  

       อราพอฟท (นฤมล เฉียบแหลม. 2545: 20-21; อางอิงจาก Arapoft. 1967: 119-120);  

บัตเลอ และ ทเวย  (ภิญญดาพัชญ เพ็ชรรัตน. 2549: 23; อางอิงจาก Butler. 1991; & Tway. 1984) 

ไดใหความหมายของการเขยีนที่สอดคลองกนัไว ดังนี ้  
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      การเขียน หมายถงึ การสื่อสารที่สําคญัในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เปนกระบวนการ 

ทางความคิดที่แสดงออกมาของเด็ก เพื่อส่ือความหมายดานขอมูลและบันทึกความจําโดยผาน 

การสื่อสารดวยระบบเครื่องหมายที่เดก็สรางขึ้นและเขาใจดวยตนเอง   

      กรวิภา สรรพกิจจํานง  (2548: 44);  อุทัย  ดวงใหญ (2549: 15); และ นิตยา  ประพฤติกจิ  

(ภัทรดรา พันธสีดา 2551: 18; อางองิจาก นิตยา ประพฤติกิจ. 2539: 172) ไดใหความหมายของ 

การเขียนสอดคลองกันไววา 

      การเขียนในเด็กปฐมวัย หมายถงึ การที่เด็กสามารถใชกลามเนื้อมอืจับปากกาหรือดินสอ

ลากไปมาบนกระดาษ  ขีดเขียนภาพ ตัวอกัษรหรือเขียนภาพเรื่องราวที่เด็กตองการจะถายทอด

ความคิด ความรูสึกความตองการของตน  ออกมาอยางมีความหมายใหผูอ่ืนทราบ โดยจะสื่อสารผาน

ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ ตัวอกัษร แลวสามารถบอกไดวารอยขีดนั้นคืออะไร  การเขียนของ

เด็กอาจจะไมสวยงามหรือถกูตองตามหลกัไวยากรณของการเขียน แตการเขียนของเด็กจะเปนไปตาม

พัฒนาการและความสามารถเฉพาะของแตละคน ครูจึงควรใหความสาํคัญกับกระบวนการเขียนและ

การถายทอดความคิดของเด็กมากกวาผลผลิตหรือลายมือที่สวยงาม หรือความถกูตองของการเขียน 

เพื่อใหเด็กมีความมัน่ใจและกลาแสดงออก ซึ่งการเขียนของเด็กแตละคนแมวาจะเปนไปตามขั้นของ

พัฒนาการแตเด็กจะมีความสามารถในการเขียนที่แตกตางกนั  

    จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา การเขียน หมายถงึ การสื่อสารผานระบบเครื่องหมายหรือ 

สัญลักษณ ไดแก ตัวอักษร เพื่อแสดงความคิด ความรูสึกและความตองการของตนเองออกมา  

ในขณะที่เขียนหนังสือจะตองตั้งจุดมุงหมายเอาไว และพยายามเรียงลําดับความสําคัญใหเปนไปตาม

ข้ันตอนใหผูอ่ืนไดรับรู สําหรบัการเขียนของเด็กปฐมวัย หมายถงึ การที่เด็กสามารถใชกลามเนื้อมอื 

และสายตาในการเขียนที่เปนรอยขีดๆ เขียนๆ เพื่อถายทอดความคิดออกมาอยางมีความหมาย 

เด็กสามารถบอกไดวาเขาเขยีนอะไร โดยจะเขียนเหมือนตัวอักษรจริงกไ็ด การเขยีนจะมีความกาวหนา 

เปนขั้นๆ และเด็กจะใชการเขียนเปนสื่อในการเสนอความคิดใหผูอ่ืนไดรับทราบอยางมีความหมาย 
 

      ความสําคัญของการเขียน 
กรรณิการ พวงเกษม (2532: 31) กลาวถงึความสาํคัญของการเขียนไววา การเขียน 

เปนวธิีการหนึง่ที่เด็กไดแสดงออก เปนพัฒนาการทางภาษาอีกดานหนึง่ที่มีความสาํคัญเชนเดียวกบั

การพูด การเขยีนเปนเครื่องมือที่จะพัฒนาความมีเหตุผลในเด็ก เปนการแสดงออกซึง่สุนทรียะและ 

ตามความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนทางที่จะระบายอารมณ เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหมีข้ึน 

ในตนเอง ครูจงึตองแนะนาํใหเด็กรูจักเขียนโดยใชความคิด ใชประสบการณ ความพอใจตลอดจน

ทักษะทางภาษาในระดับของเด็กเอง  
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       นภดล จนัทรเพ็ญ (2531:  9);  ถวัลย มาศจรัล (2545: 1);  และ สุชานันท สันติจิตรุงเรือง  

(2548: 8) กลาวถงึ ความสาํคัญของการเขียนสอดคลองกนัวา การเขียนเปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยสุนทรียะและความคิดสรางสรรค ถือเปนการถายทอดทางวัฒนธรรม 

ระหวางผูเขียนกับผูอาน  ทีผู่เขียนไดถายทอดความรู ทรรศนะ อารมณ จินตนาการ และสิ่งที่ตองการ 

ของตนเองผานงานเขยีน โดยใชสัญลักษณที่กําหนดรูรวมกนัเปนสื่อกลางของการสรางความเขาใจ 

ที่ถูกตองตรงกนั สําหรับเด็กปฐมวัย  ครูควรพัฒนาทักษะดานการเขียนตามศักยภาพของแตละคน 

  จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา ความสาํคัญของการเขียนเปนการสื่อสารทีเ่ด็กไดแสดงออกถึง

สุนทรียะและตามความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนพัฒนาการทางภาษาอีกดานหนึง่ที่มีความสาํคัญ 

เชนเดียวกับการพูด การเขยีนเปนเครื่องมอืที่จะพัฒนาความมเีหตุผลในเด็ก เปนเครือ่งมือ 

ในการถายทอดความคิด ความรู ความตองการของเดก็ใหผูอ่ืนไดรับรู 
 

      พัฒนาการดานการเขียน 
สโคโลสเซอร และ ฟลลิป (เฉลิมชัย พันธเลิศ. 2540: 54; อางอิงจาก Scholosser; &  

Phillip. 1991);  พัชรี  ผลโยธิน และ วรนาท รักสกุลไทย  (2543: 22-25) ไดกลาวถงึพัฒนาการ 

ดานการเขียนของเด็กปฐมวยัสามารถแบงได  ดังนี ้

         ข้ันที่ 1 ข้ันขีดเขี่ย เปนการขีดเขี่ยของเด็กเปนรูปอะไรก็ได อาจจะมีหรือไมมีความหมาย 

       ข้ันที่ 2 เขียนเสนตรงตามยาวซ้ําๆ กัน ในการขีดเขียนจะเริ่มมจีังหวะหยุดมีการยกมือ 

เลียนแบบการเขียนของผูใหญและมีความตั้งใจที่จะเขียน 

       ข้ันที่ 3 เร่ิมเขียนไดมีรูปรางคลายตวัอกัษร แตยังไมใชตัวอักษร 

       ข้ันที่ 4 เขียนตัวอกัษรและสัญลักษณของคําเริ่มตนไดสัมพันธกัน เร่ิมเขียนคําทีม่ี 

ความหมาย ซึง่เด็กสามารถบอกไดวา ตรงนี้หมายความวาอยางไร 

         ข้ันที่ 5 สรางตัวสะกดเองหรือการสะกดตามกฎเกณฑของตัวเอง เด็กคิดขึ้นเองวา  

สะกดอยางไร ทั้งที่จริงเด็กไมรูคํานัน้วาเขียนอยางไร แตเด็กจะคิดวาจะสะกดอยางไร และเขียนอยางไร 

       ข้ันที่ 6 สามารถเขยีนไดถูกตองตามแบบแผนหรือสะกดคําทีถู่กตองตามหลกัภาษา  

       มอรโรว (Morrow. 1993: 241);  บุษบง ตันตวิงศ (2538: 10-16);  และ ทิศนา แขมมณี  

(อุทัย ดวงใหญ. 2549: 34; อางองิจาก ทศินา แขมมณ.ี 2536: 76-77) กลาวถึงพัฒนาการ 

ดานการเขียนของเด็กปฐมวยั ดังนี ้

       1. วาดแทนเขยีน  เด็กจะใชการวาดรูปเปนพืน้ฐานของการเขียน เพื่อใชในการความคิด

กับผูอ่ืน 
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      2. ขีดเขี่ยแทนเขียน เดก็พยายามที่จะเขียนหนงัสือแบบผูใหญ แตการเขียนของเด็ก  

คือ การขีดเขี่ย ในระยะแรกเด็กอาจขีดเขี่ยไปทั่วหนากระดาษอยางไมมรีะบบ ตอมาเด็กจะรูจักขีดเขี่ย

จากซายไปขวา ส่ิงที่ขีดเขี่ยดูคลายตัวหนงัสือมากกวาภาพ 

      3. เขียนโดยทําเครื่องหมายคลายตัวหนงัสือ เด็กพยายามเขียนตวัหนังสือบางตัว 

คลายตัวอักษรจริงแตไมสมบูรณ บางตวักไ็มคลายแตเปนรูปรางตัวอกัษรที่เด็กคิดขึ้นเอง 

      4. เขียนตวัอักษรที่รูจกัดวยวิธทีี่คิดขึ้นเอง เด็กอาจเขียนคําที่เขียนไดแลว เชน  

ชื่อของตัวเองดวยการสลับที่ตัวอักษร หรืออาจเขียนตวัอักษรกลับ 

      5. คัดลอกตัวอักษร เด็กสวนใหญจะไมรูวาการสะกดจริงทาํอยางไร ในการเขียนคําๆ หนึง่ 

ตัวอักษรจะเปนตัวแทนของคํานัน้ทัง้หมด เด็กอาจคัดลอกตัวอักษรที่เหน็อยูรอบตัว หรือบอกขอความ 

ที่ตองการจะเขียนใหผูใหญเขียนเปนตนแบบแลวจึงนําไปลอก บางครั้งลอกหมดทุกตัว แตบางครัง้ 

เปนการลอกเฉพาะคาํที่ตองการไปผสมกบัคําที่เขียนไดแลว และจะมีบางคําซึ่งไมเกี่ยวของกันเกนิมา 

      6. เขียนโดยคิดวิธีสะกดขึ้นเอง เมื่อเด็กไมทราบวธิสีะกดแบบของผูใหญ 

      7. เขียนสะกดคําไดใกลเคียงหรือเหมอืนกับวธิีสะกดของผูใหญ เดก็สะกดคําโดยการผสม

พยัญชนะ และสระตามเสียงของคําที่เขาพูดหรือไดยิน  

       โลเวนเฟลด และ บริทเทน (ภิญญดาพัชญ เพ็ชรรัตน. 2549: 23; อางอิงจาก Lowenfeld;  

& Brittain. 1982)  ไดแบงพฒันาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยไว 2 ชวง คือ 

       ชวงที่ 1 อายุระหวาง 2-4 ป ในชวงนีค้วามสามารถในการเขียนของเด็กจะเปนลักษณะ

การหยิบ จับ ขีดเขียน อยางสะเปะสะปะ เพราะยงัไมสามารถบังคับมอืได จนกระทัง่ประสาทมือเร่ิม

สัมพันธกับตา เด็กจะเริ่มเขยีนลากเสนที่เปะปะไปสูเสนโคง มกีารวาดซ้ําเสนเดิมมีทัง้เสนในแนวดิ่ง 

แนวนอน และจะลากเปนวงกลม จากนั้นเริ่มเลาถงึการขดีเขียนของตนเอง สนใจสํารวจสิ่งตางๆ 

รอบตัว สามารถแสดงออกมาในเสนที่ตนขดีเขียน 

       ชวงที่ 2 อายุระหวาง 4-7 ป เด็กจะมพีัฒนาการในการเขียนเริ่มมคีวามหมายชดัเจนยิง่ขึ้น 

เปนการเริ่มตนสื่อสารดวยภาพ เดก็เริ่มสรางแบบในการวาดของตน ซึ่งแบบแผนหรือสัญลักษณที่เด็ก

ทําขึ้น คือ คน เพราะเปนสิง่ที่ใกลตัวเด็กมากที่สุด 

       นิตยา ประพฤติกจิ (อุทัย ดวงใหญ. 2549: 34;  อางอิงจาก นิตยา ประพฤติกิจ. 2536: 

178-179) ไดแบงพัฒนาการดานการเขียนตามอายุ ดังนี ้

       เด็กอาย ุ2 ขวบ จะสามารถลากเสนขยุกขยิก ลากเสนตามรูปวงกลมไดจับดินสอหรือ

ปากกาโดยใชทั้งมือจบัและทั้งแขนขยับเขยื้อน จะขีดเขียนจนเต็มหนากระดาษ พอใจกับรอยขีดเขียน

ของตนเอง 

       เด็กอาย ุ3 ขวบ ชอบเขยีนตัวอกัษรตัวใหญ ทุกหนทุกแหง ชอบวาดและระบายสี 
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       เด็กอาย ุ4 ขวบ จดจําอกัษรบางตวัได รวมทั้งจาํชื่อตนเองได อาจเขียนชื่อตนเองได 

หรือเขียนไดเปนบางตัว ชอบวาดภาพระบายสี การวาดรูปจะวาดรูปคนแคเพียงเสนตรงแนวตั้ง  

และรางแบบหยาบๆ และสามารถวาดรูปวงกลมและสี่เหลี่ยมได 

       เด็กอาย ุ5 ขวบ เขียนชือ่ตนเองได การเขียนพยัญชนะ ตัวเลข อาจเขียนไมเรียงลําดับ 

และบางทีเขียนกลับหัวก็มี สามารถเขยีนตัวเลขไดแตตัวไมเทากนั และมีขนาดพอด ีการจับดินสอ 

ปากกาหรือพูกันไดดีข้ึน ชอบวาดและระบายสี สามารถวาดภาพทีย่ากขึ้นได และภาพมีความสมบูรณ

มากขึ้น ชอบเลียนแบบ สามารถวาดรูปส่ีเหลี่ยมและวงกลมเขาดวยกนั ชอบถามถึงตัวสะกดของคํา  

       อิลลิส (อริยพร คงนาวัง. 2542: 32; อางอิงจาก Ellis. 1994: 277) ไดกลาวถึง พัฒนาการ

ดานการเขียนของเด็กปฐมวยัประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี ้

       1. ข้ันกอนเริ่มการเขียน (Prewriting) ข้ันนี้เปนการเตรียมความพรอมในการเขยีน  

คิดเกี่ยวกับหวัขอที่จะเขียน ครูสังเกตไดจากสิ่งที่เด็กมักชอบพูดถึง 

       2. ข้ันราง (Drafting) ข้ันนี้มีความสําคัญมาก คือ การเปดโอกาสใหเด็กพูดเกี่ยวกับ 

ส่ิงที่เขาคิดออกแบบที่จะเขยีน และรางงานเขียน 

       3. ข้ันแกไข (Revising) เปนขัน้ใหเวลาเด็กตัดสินใจแกไขงานเขียนของตน  

ครูอาจใหคําแนะนํา โดยกระตุนใหเดก็ไดคิดหลายแงมมุ 

       4. ข้ันปรับปรุง (Editing) เปนขั้นสุดทาย เด็กตองอานทบทวน ตรวจตัวสะกดรูปแบบ 

การเขียนเครื่องหมายตางๆ เพื่อใหผูอานเขาใจงานเขียนยิ่งขึ้น  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา พฒันาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยเปนไปตามลําดบัข้ัน  

โดยเริ่มจากการวาดรูป เพื่อส่ือความคิด พฒันาไปสูการขีดๆ เขียนๆ การคิดแบบการเขียนของตัวเอง  

การเขียนตวัอกัษรจากแบบ การเขียนโดยการคิดสะกดขึ้นเอง จนกระทั่งสามารถเขียนสะกดไดอยาง

ถูกตองตามแบบของการเขยีนจริง จะเหมอืนการเขียนของผูใหญ ซึง่การเขียนของเดก็กับผูใหญ 

จะตางกันที่วฒุิภาวะพัฒนาการ และประสบการณ 
 
 8. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของภาษา 

1.ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนยิม 

          สกินเนอร (ภิญญดาพัชญ เพ็ชรรัตน. 2549: 25; อางอิงจาก Skinner. 1957)  

ไดอธิบายถงึการเรียนรูภาษาของเด็กโดยการวางเงื่อนไขวา เด็กเรียนรูการพูดจากการเสริมแรงของ 

พอแม จากการฟงและยิ้ม กอด พูดคุย และเชื่อวา เด็กเริม่รูภาษาจากการมีปฏิสัมพนัธกับผูอ่ืน  

เด็กเรียนรูภาษาจากการเลยีนแบบโดยเดก็จะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมเมื่อมปีฏิสัมพันธกับ 

พอแมหรือคนอื่น หากเด็กไดรับการเสริมแรงจะทาํใหการเลียนแบบเหมือนตวัแบบมากขึ้นทัง้วลแีละ 
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ประโยค แมวาการเสริมแรงและการเลียนแบบจะชวยใหเด็กพัฒนาการเรียนรูภาษาในระยะแรก 

อยางไรก็ตามมีนักวิจัยหลายทานที่ไมเหน็ดวยกับมมุมองของกลุมพฤติกรรมนิยม เนื่องจากแนวคดิของ

กลุมพฤติกรรมนิยมไมสามารถอธิบายการเรียนภาษาของเด็กไดอยางครอบคลุม เชน ถาเด็กเรียนรู

ไดรับแรงเสริม แตในความเปนจริงไมเปนเชนนั้น กลาวคือ เมื่อเด็กอยูคนเดียวตามลาํพงั โดยไมมผูีฟง

เด็กจะสงเสยีงหรือพูดขณะเลนตามลาํพงั โดยไมจําเปนตองไดรับแรงเสริม เด็กยงัพฒันาภาษาตอไป

เร่ือยๆ และไมสามารถอธิบายวา การที่เด็กสามารถสรางรูปแบบของคํา วล ีและโครงสราง ประโยคที่ 

ไมเคยไดยินมากอน    

       2. ทฤษฎขีองนักจิตวิทยาภาษาศาสตร (Psycholinguistics) 

           ชอมสกี้ (ภิญญดาพชัญ  เพ็ชรรัตน. 2549: 26; อางอิงจาก Chomsky. 1957)  

นักภาษาศาสตรชาวอเมริกนั เชื่อวาภาษาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตวัมนษุย การเรียนรู 

เปนเรื่องซับซอนที่ตองคาํนงึถึงโครงสรางในตัวเด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับโครงสรางในการเรียนรู  

(Language Acquisition Device) เรียกวา แอล เอ ดี (L.A.D.) ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 

เครื่องมือในการสรางสมมตฐิาน ลักษณะสากลทางภาษา และการประเมิน ซึ่งนําไปใชในการรับรู 

ขอมูลทางภาษาดานคําศัพท กฎเกณฑทางไวยากรณทางภาษา เปนการเรียนรูความหมายของ

ประโยคโครงสรางเปนสิ่งเหมาะสมเฉพาะสําหรับใชกระบวนการทางภาษาของเด็ก  

           นอกจากนี ้แมคนีล  (ภิญญดาพัชญ  เพช็รรัตน. 2549: 26; อางอิงจาก McNeil.  

1970)  กลาววา การเรียนรูภาษาจากการรับกลุมคําหรอืประโยคแลวสรางระบบไวยากรณข้ึน 

โดยใชเครื่องมอืการเรียนรูภาษาที่ติดตัวมาแตกําเนิด ไดแก อวัยวะเกี่ยวกับการพูดและการฟง  

จากนั้นใชความสามารถทางสมองเปลี่ยนแปลงประโยคทีไ่ดยินโดยการลดเสียง ลดคาํ เปลีย่นที่ และ

แทนที่การเปลีย่นแปลงมีทกุภาษา แตสามารถมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกนั เด็กจะใชความสามารถ

ของตนสรางไวยากรณโดยอัตโนมติั มมุมองจะตรงขามกับกลุมพฤติกรรมนิยมในระดับที่ไมเหน็

ความสาํคัญของปฏิสัมพนัธจากผูใหการพฒันาภาษาเด็ก เด็กจะเรียนรูโครงสรางของประโยค 

โดยการตั้งสมมติฐานแลวสือ่ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ เด็กจะเรียนรูไดอัตโนมัติวาลักษณะสากลของ

ภาษาที่อยูรอบตัวเด็กที่ระบบฐานและระดบัลึก เด็กจงึเรยีนรูในการตัดสินใจเลือกใชไวยากรณที่ถกูตอง

ที่สุดจนทําใหเด็กเกิดความรูภาษาในลกัษณะกฎทางไวยากรณ  

           เลนเบริก (ภิญญดาพัชญ  เพ็ชรรัตน. 2549: 26; อางอิงจาก Leneber. 1980)  

ไดนําทฤษฎีของชอมสกี้มาอธิบายในมุมมองทางชวีวทิยา โดยเชื่อวามนุษยมีอวยัวะที่พรอม 

ในการเรียนรูนัน่คือ สมอง เลนเบิรก ยังเชื่อวา เด็กเกิดมาดวยความสามารถทางภาษาและการเรียนรู

ภาษาสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่เด็กไดรับ ตราบใดที่เด็กอยูในสิ่งแวดลอมทางภาษาพูด  

เด็กจะพฒันาการพูดอยางครอบคลุม เนื่องจากมุงเนนเพียงกฎไวยากรณ ขาดการพฒันาเกี่ยวกับ 
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บริบท และสิ่งแวดลอมในการใชภาษา  

3. ทฤษฎีกลุมภาษาและการคิด  

            เพียเจต (ภิญญดาพัชญ  เพ็ชรรัตน. 2549: 27; อางอิงจาก Piaget. 1986) กลาววา 

เด็กไมไดเกิดมาพรอมความรูและความคดิ เด็กเรียนรูโลกรอบตัวและพัฒนาความคิดไปตามลําดับข้ัน

ความเจริญเตบิโตทางความคิดพัฒนาไปพรอมกับพฒันาการทางกาย ดังนั้นภาษาที่เด็กใช 

เปนการแสดงถึงระดับพฒันาการทางสติปญญาของเด็ก การเรียนรูภาษาสวนใหญใชพัฒนาการ 

ทางสติปญญา ดังนี ้

            1. ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลือ่นไหว 

            2. ข้ันความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ 

            3. ข้ันปฏิบัติการตามแบบรูปธรรม 

            4. ข้ันปฏิบัติการตามแบบนามธรรม 

            เพียเจต อธิบายวาในแตละขั้นพฒันาการเด็กจะพัฒนาโครงสรางของความคิด  

การเรียนรูและการรับรูเรียกวา Schema หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลใชในการคิดและแสดงออก 

โดยใชหลักการของพัฒนาการดานการรับรู คือ เด็กจะเรยีนรูภาษา โดยรับรูขอมูลใหม (Assimilation) 

และปรับเปลี่ยนแนวคิดในการรับรูขอมูลใหม (Accommodation) โดยผานการจัดระบบ ปรับตัว และ

รักษาความสมดุล 

            ไวกอตสกี้  (ภิญญดาพัชญ  เพช็รรัตน. 2549: 28; อางองิจาก Vygotsky. 1978) 

ไดอธิบายเกีย่วกับอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูทีถ่ายทอดวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ มีผลตอ 

การเรียนรูของเด็ก กลาวคือ เด็กจะเรียนรูภาษาจากบุคคลรอบขาง หรือบริบทที่แวดลอมและสงผลตอ

พัฒนาการทางสติปญญา ไวกอตสกี้ เชื่อวา เด็กมีความตองการภายในที่จะมีปฏิสัมพันธทางสงัคม 

บทบาทผูใหญเปนสิ่งสาํคัญตอการเรียนรูของเด็ก โดยชวยชี้แนะและขยายประสบการณทางภาษา

สําหรับเด็ก เมือ่ระดับการรูภาษาของเด็กตางจากระดับทีส่ามารถจะทาํได  

 4. ทฤษฎีความสัมพนัธ (Interaction Theory)  

            ภิญญดาพัชญ  เพ็ชรรัตน  (2549: 28)ไดกลาววา ทฤษฎีนีเ้กิดจากแนวคดิของ 

นักสงัคมวทิยาภาษาศาสตร และนักจิตวทิยาภาษาศาสตรกลุมหนึง่ไดเสนอเกี่ยวกบัความสัมพนัธ

ระหวางความสามารถในการเรียนภาษา (Language Capacity) และความรูเกีย่วกบัโลก (Cognitive 

Knowledge) ที่สงผลตอการเรียนรูภาษาของเด็ก กลาวคือ พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสัมพันธ

เชื่อมโยงกับพฒันาการดานความรูเกีย่วกบัโลกผานการปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบตัว เด็กจะสรางระบบ

การพูด ระบบภาษาของตนขึ้นมาโดยมีผูใหญคอยชวยเหลือ ระบบภาษาของเด็กจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกบัโลกมากขึ้น  
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 5. ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาและการเรียนรู 

            บุษบง ตันตวิงศ (ภิญญดาพัชญ  เพ็ชรรัตน. 2549: 28; อางองิจาก บุษบง ตันติวงศ.   

2536)  ไดกลาวถงึทฤษฎีเกีย่วกับระบบของภาษา ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา ความคิดและสัญลักษณ 

ส่ือสาร และทฤษฎีเกี่ยวกับการอานเขียนในระบบภาษา ดังนี ้

5.1 ทฤษฎีเกีย่วกับระบบของภาษา 

      ภาษาประกอบดวย 3 ระบบคือ ระบบความหมาย ระบบไวยากรณ  

และระบบเสียง หลักสาํคัญของภาษา คือ ความหมาย ไวยากรณ เสียงเปนเพียงสวนประกอบ 

สถานการณเปนตัวกาํหนดคําและความหมายในการสือ่สาร เด็กไมจาํเปนตองรูจักเสียงตัวอักษร 

กอนการสื่อความหมายดวยการเขียน การเขียนเพื่อส่ือความหมายเปนกระบวนการทีถู่กกาํหนด 

โดยสถานการณ การเขียนสาํหรับเด็กปฐมวัยจะไมสอนแยกออกเปนทกัษะเดี่ยวๆ หลายๆ ทักษะ  

แตจะเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัวและใชกระบวนการเขียนจากการศึกษาสิง่ที่สํารวจ 

            5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา ความคดิ และสัญลักษณส่ือสาร 

      ภาษาเปนสัญลักษณส่ือสารแตไมสามารถถายทอดความคิดทกุอยางได 

อยางมีประสิทธิภาพได และสัญลักษณที่ใชตองเหมาะสมกับเร่ืองที่ส่ือสาร เด็กจงึตองคิดสัญลักษณ  

เพื่อส่ือความคิดและถายทอดประสบการณตางๆ  สามารถสื่อไดหลายรูปแบบ เชน ภาษา ศิลปะ ดนตรี  

การเคลื่อนไหวรางกาย ละคร การจัดประสบการณใหกบัเด็กจึงตองเอาศิลปะ ดนตรี ละครเปน 

สวนสาํคัญในการเรียนการสอน เพราะจะกระตุนใหเด็กคนหาสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับ 

ส่ือความคิดของตัวเองในแตละเรื่อง ศิลปะเปนสัญลักษณที่เด็กสามารถถายทอดสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากกวาสัญลกัษณภาษา จากทฤษฎีพบวา เด็กไมสามารถสื่อสารความคิดดวย 

ภาษาเขียน เดก็จะเปลี่ยนเปนวาดภาพแทน ศิลปะเปนกจิกรรมที่ชวยใหเด็กรวบรวมความคิดกอน 

จะเขียนและชวยใหเดก็ทาํงานตอไป  มมุเขียนควรมีเครือ่งเขียนหลายชนิดใหเด็กไดทดลองใช 

วิธีการตางๆ ทีจ่ะชวยใหสามารถสื่อความหมายไดดี  

            5.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอานเขียนในระบบภาษา 

                  ทฤษฎีนี้เชื่อวาทุกคนตองสะสมประสบการณทางภาษาไวเปนขอมูลสําหรับไวใช

ตอไป ประสบการณทางภาษาพูดจะเปนขอมูลสําหรับภาษาเขียน การที่เด็กเขียนเลาประสบการณ 

ทั้งๆ ที่ไมรูจักคําและตองใหครูบอกสะกด ทําใหเด็กเห็นวาเสยีงที่เด็กรูจักนัน้มสัีญลกัษณเปนตวัอกัษร 

เด็กเริ่มเขาใจวาการสื่อสารกับผูอ่ืนนั้นตองใชอักษรทีม่ีรูปและเสียงแทนความหมายของรูป เสียง และ

ความหมายทีเ่ด็กใชตองสอดคลองในสายตาผูอาน ถาไมเชนนัน้สิง่ที่เขาเขียนจะไมส่ือความหมาย  

ดวยเหตนุี้เด็กจึงตองพยายามจําแนกและจดจํารูปตัวอักษรที่เด็กเห็นรอบๆ ตัวไปพรอมกับจําแนกและ 

จดจําเสียงตัวอักษร เมื่อเด็กเขาสูวัยเรียน เด็กจะมีประสบการณทางภาษาเพิ่มข้ึนการเขียนจึงเปน 
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กิจกรรมที่ตองสื่อความหมายกับผูอ่ืน การคุยกับครูหรือเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองที่เขียนไมวากอนเขียนหรือ

หลังเขียน จะชวยใหเด็กเขาใจความคิดเหน็ของผูอ่ืนและชวยใหเด็กเขาใจความหมายของเรื่องมากขึ้น 

สวนประสบการณจากการอาน ชวยในการสื่อความหมายเมื่อเดก็เขียน และการสื่อความหมาย 

เปนประสบการณจากการเขยีน ประสบการณจากการเขยีนชวยเด็กเกีย่วกับการอาน การเขียนจงึเปน

กระบวนการทีใ่ชเวลานานและตองอาศัยการสะสมประสบการณ  

    จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับพัฒนาการของภาษา ประกอบดวย  

ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม เชื่อวาการเรียนรูภาษาของเด็กโดยการวางเงื่อนไข เด็กเรียนรูการพูดจาก

การเสริมแรงของพอแม เชน การฟงและยิ้ม กอด พูดคุย และจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เด็กจะ

เรียนรูภาษาโดยการสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมเมือ่มีปฏิสัมพันธกับพอแมหรือคนอ่ืน  ทฤษฎขีอง

นักจิตวทิยาภาษาศาสตร เชือ่วา ภาษาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย เดก็ทุกคนเกิดมา

พรอมกับโครงสรางในการเรยีนรู (Language Acquisition Device) เรียกวา แอล เอ ดี (L.A.D.)  

เด็กจะเรียนรูโครงสรางของประโยคโดยการตั้งสมมติฐานแลวสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ 

เด็กจึงเรียนรูในการตัดสินใจเลือกใชไวยากรณที่ถูกตองทีสุ่ด ทําใหเด็กเกิดความรูภาษาในลกัษณะ 

กฎทางไวยากรณ ทฤษฎีกลุมภาษาและการคิด เชื่อวา เด็กไมไดเกิดมาพรอมความรูและความคิด  

เด็กเรียนรูโลกรอบตัวและพฒันาความคิดไปตามลําดับข้ัน ดังนั้นความเจริญเติบโตทางความคิดจะ

พัฒนาไปพรอมกับพฒันาการทางกาย  ภาษาที่เด็กใชเปนการแสดงถงึระดับพัฒนาการทางสติปญญา

ของเด็กเอง  ทฤษฎีความสมัพันธ เชื่อวา ความสัมพนัธระหวางความสามารถในการเรียนภาษาและ

ความรูเกีย่วกบัโลกมีผลตอการเรียนรูภาษาของเด็ก เดก็จึงเรียนรูเกีย่วกับโลกผานการปฏิสัมพันธกับ

บุคคลรอบตัว และทฤษฎีเกีย่วกับธรรมชาติของภาษาและการเรียนรู ประกอบดวย ทฤษฎีเกี่ยวกบั

ระบบของภาษา ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา และทฤษฎีเกี่ยวกับการอานเขยีนในระบบภาษา  

 
 9. แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

       ประมวญ  ดิคคินสนั (2536: 140-154) กลาววา การสงเสริมความสามารถทางภาษา 

ของเด็กปฐมวยั ครูควรใชหลักการ ดังนี ้

       1. ถอยคาํทีน่ํามาใชในกิจกรรมการเรยีนการสอน ควรนํามาจากนทิาน บทความ เร่ืองราว

ที่เด็กสนใจ แลวหยบิคําทีน่าสนใจจากเรือ่งราวมาใช อาจนาํคํามาจดัเปนหมวดหมูหรือนาํมาผกู 

เปนเรื่องราวขึน้ใหม 

       2. เด็กควรจะเรียนรูถอยคําจากใจความ เพื่อใหเขาใจความหมายของคํามากยิง่ขึ้น 

       3. เลนเกมโดยใชถอยคาํ เชน ปริศนาอักษรไขว การทายประโยค จับคูคํากับภาพ เปนตน 
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         ภรณี  คุรุรัตนะ และคณะ  (2542: 3-4) ไดกลาวสรุปผลจากการวิจัยหลายฉบบั พบวา 

ในสภาพการเรียนการสอนครูยังคงเปนผูมบีทบาทมากทีสุ่ด ในศูนยของหองเรียน ซึง่ไมสอดคลอง 

กับหลักการจดัการศึกษาระดับปฐมวัย ทีก่ลาววา “เด็กควรจะมีเสรีภาพในการคิด การแสดงออก  

ทางการศึกษาจะตองถือเด็กเปนศูนยกลาง” การยึดเดก็เปนศูนยกลาง เปนการเพิ่มบทบาท 

การจัดการเรียนการสอนโดยใหเด็กเปนผูรวม หรือดําเนนิกิจกรรมใหมากที่สุด ครูเปนเพยีงผูคอย 

ใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา การที่ครูเปดโอกาสใหเดก็รวมกิจกรรมนั้นจะเปนการนําเด็กไปสู 

การเรียนรูโดยการกระทํา เด็กมีอิสระในการคิด การเลน การแสดงทัง้ทางวาจาทาทาง อันจะสงผลตอ

พัฒนาการทกุดานของเด็กในที่สุด  

      ปทมา  คุณเวทยวิริยะ (2549: 19);  เนตรทิพย  แกวหลา (2552: 19)  กลาววา  

การสงเสริมความสามารถทางภาษาใหเด็กปฐมวยันัน้ คือ การเปดโอกาสใหเดก็มีประสบการณตรง

ทางภาษาดานการพูด การฟง การอาน การเขียน และภาษาทาทาง โดยใหเด็กไดฝกฝนไดปฏิบัติจริง 

ในบรรยากาศที่เปนอิสระและผอนคลาย ตลอดจนการใหกําลังใจ เพื่อใหเด็กเกิดความมั่นใจ  

เปนการสงเสรมิใหเด็กสามารถพัฒนาทางภาษาไดดียิ่งขึน้ตอไป  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การสงเสริมความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวัยนัน้ ครูควร 

เปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณตรงทางภาษาทุกดาน ไดแก ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน 

และการแสดงออกทางภาษาทาทาง ดังนัน้ครูผูสอนตองจักบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผอนคลาย

และสนุกสนาน  ตลอดจนการใหกาํลังใจกับเด็ก เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการใชภาษาจะนําไปสู 

การพัฒนาความสามารถทางภาษาใหดียิง่ขึ้นตอไป 

 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 งานวิจัยในประเทศ 

        มณีวรัช ปญจมณี (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมทางดานการอานของ 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้นกอนประถมศึกษา  จากการเตรยีมความพรอมโดยใชวิธ ี

การสอนแบบมอนเตสซอรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียนชายและหญงิที่มีความบกพรอง 

ทางการไดยิน ที่มีระดับการสูญเสียการไดยินไมเกนิ 90 เดซิเบล หลงัจากใสเครื่องชวยฟง  

กําลังเรียนอยูในชั้นกอนประถมศึกษา ของศูนยกลางศกึษาพเิศษสวนกลาง จํานวน 8 คน  

ผลการศึกษาพบวา ความพรอมดานการอานของเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ  

ชั้นกอนประถมศึกษา จากการเตรียมความพรอมโดยใชวิธีสอนแบบมอนเตสซอรี่อยูในระดับดี  

และความพรอมดานการอานของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ชั้นกอนประถมศึกษา  

จากการเตรียมความพรอมโดยใชวิธีสอนแบบมอนเตสซอรี่สูงขึ้น อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ .05 
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       ประไพ  แสงดา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษากรเปลีย่นแปลงขัน้ความสามารถ 

ดานการเขียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานทิานไมจบเร่ือง กับกลุมตัวอยางเปนเดก็อนุบาลปที่ 1  

อายุ 4-5 ป ผลการวิจยัพบวา ความสามารถดานการเขียนของเดก็ปฐมวัยในแตละชวงระยะเวลา 

ของการจัดกิจกรรมเสริมการเลานทิานไมจบเร่ืองมีการเปลี่ยนแปลงขัน้ความสามารถดานการเขียน

สูงขึ้น  

       รัญจวน  ประโมจนยี (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถดานการเขียนของ 

เด็กปฐมวยักอนการจัดกจิกรรมและระหวางการจัดกจิกรรมเสริมการเลานทิานประกอบการเขียน

หลังจากฟงนทิานในแตละชวงสัปดาห ผลการวิจยัพบวา เด็กปฐมวยักอนการจัดกจิกรรมและระหวาง

การจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพในแตละชวงสปัดาหมีความสามารถดานการเขียน

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

       วรรณวิมล เณรทรัพย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของ 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวัย จากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณ 

แบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียนชายและหญิง 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีระดับการสูญเสียการไดยินหลงัใสเครื่องชวยฟงไมเกิน 90 เดซิเบล 

กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาํนวน 6 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถทางดานการพดู

ของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยินในระดับปฐมวยัสูงขึ้น หลงัจากไดรับการจดัประสบการณ 

แบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถทางภาษา

ดานการเรียงลําดับเหตุการณของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิในระดับปฐมวัย สูงขึ้นหลงัจาก

ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และความสามารถทางภาษาดานการพูดและการเรียงลาํดับเหตุการณของเด็กที่มคีวามบกพรอง

ทางการไดยินในระดับปฐมวัยเพิ่มข้ึน หลงัจากไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลอง

ประกอบอาหาร อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

       สุชานนัท สันติจิตรุงเรือง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการเขียนของเดก็ปฐมวยั

ที่ใชกิจกรรมฝกทักษะการเขียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชายและหญิงอายุระหวาง 

4-5 ป ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสุเหราบางชนั สํานักงานเขตมคนบุรี สังกัดกรงุเทพมหานคร จํานวน  

15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนและระหวางการใชกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห 

มีการพฒันาการเขียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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       ปทมา  คุณเวทยวิริยะ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของ 

เด็กปฐมวยัที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา โดยใชส่ือไมมีโครงสราง กลุมตัวอยางที่ใช 

ในการศึกษา เปนนกัเรียนชาย-หญิง อาย ุ5-6 ป กําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดดอน  

สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาํนวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความสามารถทาง 

ภาษาของเดก็ปฐมวัยหลังผานกจิกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา โดยใชส่ือไมมีโครงสราง โดยรวม 

ทุกดานดีมาก และความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลงัผานกจิกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา 

โดยใชส่ือไมมีโครงสราง เมือ่เปรียบเทียบกับกอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ .01 

        ธีรนุช เชยกลิ่นเทศ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของ

ผูปกครองตอการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  

เปนเด็กปฐมวยัอาย ุ4-5 ป อยูชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนฉิมพลี สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน  

ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง โดยใชชุดกิจกรรม 

“ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเด็ก” มีความสามารถทางภาษาโดยภาพรวมและจําแนกรายดาน 

สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเด็กปฐมวัยกลุมเกงและกลุมออน มีการพฒันา

ความสามารถทางภาษา ทั้งดานการฟง การพูด และโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญ 

ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยความสามารถทางภาษาของเดก็กลุมออน พฒันาขึน้มากกวาเด็กกลุมเกง  

        เนตรทพิย  แกวหลา (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเรียนรูภาษาทาทาง 

ของนาฏศิลปไทยขั้นพืน้ฐานที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใช 

ในการศึกษา เปนนกัเรียนชาย-หญิง อาย ุ5-6 ป กําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน 

คริสตธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความสามารถทางภาษา

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณการเรยีนรูภาษาทาทางนาฏศิลปไทยขั้นพืน้ฐาน ในภาพรวมและ

จําแนกรายดานหลงัการทดลองอยูในระดบัดี และเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถ 

ทางภาษาของเด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณการเรียนรูภาษาทาทางนาฏศิลปไทยขั้นพืน้ฐาน 

ในภาพรวมและจําแนกรายดานกอนและหลังการทดลอง พบวาแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

     

         งานวิจัยตางประเทศ 

        คาสเทลโลริเซียส (Kastelorizios. 1995: A) ไดศึกษาบริบทตางๆ ที่มีสวนเสรมิสราง 

พัฒนาการทางภาษาในชัน้เรยีนของเด็กอนุบาล โดยใชวิธีบรรยายภาพ นอกจากนีย้งัมีการทํา

แบบสอบถามถึงผูปกครองของเด็ก เพื่อรวบรวมขอมูลในดานสภาพแวดลอมทางบานของเดก็ 

ผลการวิจยั พบวา เด็กมาจากครอบครัวทีม่ีความรูดี จะแสดงออกทางภาษาแตกตางกนัอยางเห็นไดชัด 
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ระหวางกิจกรรมที่ครูชี้นํากบักิจกรรมที่เดก็รวมกนัทาํ และกิจกรรมที่ครูชี้นําจะสงเสรมิใหเด็กเกิดการใช

ภาษาที่เปนระบบไดมากกวากิจกรรมที่เดก็รวมกนัทาํ 

       มากาเร็ต แมททิว และคณะ (ปทมา คุณเวทยวิริยะ. 2549: 20-21; อางอิงจาก  

Magerete and others. 1995 ) ไดศึกษาการแสดงออกดานการเขียนของเด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป  

จํานวน 24 คน โดยเด็ก ๆ จะไดรับงานที่เกี่ยวกับการเขยีน 4 คร้ัง แตละครั้งหางกนั 1 สัปดาห 

       รูปแบบและขั้นตอน 

เด็กแตละคนจะถูกสงัเกตการณอยางใกลชดิภายในหองเรียน เด็ก ๆ จะไดรับ 

รูปภาพ 4 ชุด หางกนัประมาณอาทิตยละชดุ 

งานเกีย่วกับรูปภาพ 

ชุดที่ 1 เด็กๆ จะไดยินคํานาม 5 คํา คือ แอปเปล, ถวย, ตนไม, เกาอี ้และหมวก  

หลังจากนั้นจะตองทวนคาํที่เขาไดยินนัน้ใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได ปรากฏวา ไมมีเด็กคนไหนสามารถ

ทวนคําไดทัง้หมด ความแตกตางทีเ่กิดขึ้นอยูในชวง 0-4 ผูทําการทดลองแนะนําวาการจดจําคําทั้งหมด

นั้นเปนเรื่องทีย่าก เด็กๆ นาจะใชกระดาษกับปากกาจดสิ่งทีน่าจะชวยใหเด็กจําคาํเหลานั้นลงไปได  

ในแบบทดสอบที่ 2 เด็กๆ จะไดรับฟงคํานามอีกชุดหนึง่ คือ ดอกไม , หน,ู นาฬิกา, กระทะ และโตะ 

และจะตองทวนคําทั้งหมดทีไ่ดยิน โดยสามารถใชส่ิงที่เขาจดลงในกระดาษชวยไดหลังจาก 1 อาทติย

ผานไป ไดก็จะเร่ิมทาํชุดที ่2 

ชุดที่ 2 เด็ก ๆ จะไดรับกลองของขวัญ 5 กลอง และของเลนชิ้นเล็กๆ เดก็จะตองนํา 

ของเลนที่ไดมาใสลงไปในกลองและหอของขวัญ แตละกลองนัน้มีลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งเปนเรื่องยาก

ที่จะรูไดวาอะไรอยูในกลองไหน แตเขาจะสามารถทําเครื่องหมายจากฉลากและปากกาที่ครูใหไปได  

ดูแผนรูปภาพ 5 รูป คือ รูปรถไฟ , บาน , เครื่องบิน , เปด , และหมีเทด็ดี้ และจะใหซอง 5 ซองแก 

เด็กๆ ดวย ผูทดลองจะบอกเด็กๆ วาจะตองสงรูปภาพเหลานี้ไปกับของขวัญดวย แตรูปเหลานัน้ 

จะถูกนําใสซองเชนเดียวกัน ซึ่งไมสามารถไดรูวาซองไหนเปนรูปอะไร จากนั้นผูทดลองจะขอใหเดก็ ๆ 

ชวยทําฉลากติดแตละซอง เพื่อจะรูไดวาในซองนั้นๆ มีรูปภาพอะไร หลังจากเด็กๆ ติดฉลากแลว  

ผูทดลองก็จะถามวาซองไหนมีรูปอะไร 

ชุดที่ 3 เด็กๆ จะถูกขอใหชี้แจงสิ่งที่พวกเขาทาํจากบทเรยีนชุดที่ 2 และตองทาํงาน 

กลองใหเสร็จ โดยจะตองคิดคนวิธีใหม กลาวคือ ใหคิดวาไมมีอะไรอยูในกลอง จากที่เคยมีมากอน  

การเขียนหรือวาดสามารถทาํไดถาจําเปนหลังจากเสร็จส้ิน เด็กจะตองชี้แจงผลงานของเขา หลังจากนี้

อีก 1 อาทิตยจึงจะเริ่มทําชดุที่ 4 ผลการทดลอง การตอบสนองของเด็กที่มีตอการทดลองแบงออกได

หลายประเภท เด็กบางคนไมมีความสามารถในการสรางสัญลักษณที่ส่ือถึงสิง่อืน่ๆ ไดและสามารถ 
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ทําไดเพยีงเสนตรงหรือเสนโคง วงกลมหรอืเสนหยักๆ และเด็กบางคนก็ใชตัวอักษรทีเ่หมือนกนัและ

บางครั้งก็แตกตางกนั แตไมสามารถเชื่อมโยงไปถงึสิ่งที่เขาตองการสื่อ เด็กทีม่ีทกัษะในการสื่อนั้นแสดง

ใหเหน็วา เดก็สามารถอธิบายคําศัพทไดจากการวาดสรางสัญลักษณรูปภาพ เชน รูปเขาแทนวัว รูปลอ

แทนรถ ใชสัญลักษณที่สรางขึ้นเอง เชน เสนตรงหมายถึงโตะ วงกลมหมายถงึ กระทะ สามเหลีย่ม 

หมายถงึ นาฬกิา การเขียนพยางค คือ เขียนตัวอกัษรตัวแรกของคํานัน้ๆ แทนคําทั้งหมด 

        บลัด (Blad. 1996: 153) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กอายุ 3-5 ป  

จํานวน 67 โรงเรียน โดยการทดสอบพัฒนาการทางภาษา การรับรู การเขียน และมกีารศึกษาระยะยาว  

มีผูปกครองของเด็กจํานวน 6 คน เขามามีสวนรวมในการเรียนของเดก็ จากการศกึษาพบวา การเรียนรู

ทางภาษาของเด็กขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก และเจตคติของผูปกครองในกระบวนการเรียนรู  

เพื่อการอานออกเขียนได และสงเสริมใหเด็กเขียนชื่อตนเอง จะทําใหมีความสามารถในการเรียนรู 

การสอนอานเขียนไดอยางมคีวามหมาย เพราะชื่อของเด็กจะถูกเรยีกอยูเปนประจาํวันและเปนคํา 

ที่นกึภาพได หากเด็กสามารถเขียนชื่อของตนเองได จะเปนแนวทางขยายความสามารถในการรบัรู 

คําอื่นๆ ตอไป 

         โลเตอรแมน  พวัล  และ เชียลา (Loeterman; Paul; & Sheila. 2009: Online)  

ไดศึกษาการอานของเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ในสถาบนัคอนเนอรสโตน (Cornerstones)  

โดยการนําบทเรียนโทรทัศนและสื่อทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ เขามาใชกับเด็กหหูนวกและเด็กหูตึง 

ในหองเรียน ผลการวิจยัพบวา เมื่อครูนาํเทคนิคนี้มาพัฒนาองคความรูในการพัฒนาคําศัพทใหแก 

เด็กที่บกพรองทางการไดยิน เด็กมีการพัฒนาความรูเกีย่วกับคําศพัทมากขึ้นและวิธนีีส้ามารถนําไปใช 

ในการสอนบทเรียนตางๆ ในหองเรียนไดเปนอยางด ี

         ซาเรนท  (Sarant. 2009: Online) ไดศึกษาเกีย่วกับพัฒนาการทางภาษาในเด็ก 

กอนวยัเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน โดยทาํการศึกษาในเรื่องการพูด และดานการศึกษา 

พบวา  ปญหาของการสูญเสยีการไดยินทาํใหเด็กมีภาษาที่ลาชา ซึง่สอดคลองกับวิจยัหลายเรื่อง 

ที่คนพบวา การสูญเสียการไดยินมีผลตอพฒันาการทางภาษา  และพบอีกวา เดก็ที่เขารับการวนิิจฉัย

หรือไดรับการชวยเหลือต้ังแตกอนมีภาษา คือในชวงอายุ 3-5 ป หรือวยักอนเขาโรงเรียนยงัม ี

ความลาชา มหาวิทยาลัยเมลเบิล ในประเทศสหรัฐอเมรกิา จงึไดทาํโครงการเปนระยะเวลา 3 ป  

เพื่อศึกษาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวน 87 คน ในศูนยพัฒนาภาษาสําหรับเด็กที ่

มีความบกพรองทางการไดยิน และไดรับการเผยแพรในประเทศออสเตรเลยี เปาหมายของโครงการ คือ  

การวนิิจฉัย อุปกรณที่เหมาะสม และการชวยเหลือเด็กเหลานี้ชวงอาย ุ6 เดือนกอนทีเ่ด็กจะมีภาษา 

ขอจํากัดของโครงการ คือ การคาดคะแนนจํานวนเด็กทีจ่ะเขารวมโครงการ การมีสวนรวมของ

ผูปกครองในการโครงการ ระดับการสูญเสยีการไดยิน และคนพบวา ความสามารถทางสติปญญา 
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ของเด็กในชวงทีย่ังไมมีภาษาพูด ไมมีความแตกตางเลยเมื่อเทยีบกับถาคนพบหลังมีภาษาแลว 

ขอจํากัดนี้เปนอุสรรคตอการทําวิจัย ทางทีดี่ควรทํากับกลุมตัวอยางเลก็ๆ  และผลการวิจัยสามารถ

นําไปใชกับเดก็ในออสเตรเลยีและทัว่โลกได โครงการนี้มเีปาหมายที่จะพัฒนาภาษาของเด็กตั้งแตป 

ค.ศ. 2009-2013 โดยมีวัตถปุระสงค ดังนี ้

        1. ประเมนิความสามารถทางภาษาของเด็กอายุ 1-6 ป 

        2. เปรียบเทียบความสามารถทางภาษากอนและหลงัการวิจัย 

        3. ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษา ลักษณะนิสัย ความสามารถ 

ทางสติปญญา และการชวยเหลือของผูปกครอง 

        บอรก และ คนอืน่ๆ (Borg; et al. 2009: Online) ไดศึกษาพัฒนาการทางภาษา 

ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อสรางแบบทดสอบพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ดวยเหตุผลวา ในประเทศสวีเดนไมมีแบบทดสอบที่เปนมาตรฐาน 

ในการประเมนิพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนรายบุคคล และ 

ตัวประเมินวิธกีารฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน เปาหมายในการศึกษาครั้งนีป้ระกอบดวย  

การประยุกตแบบประเมินทางภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน การศกึษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางอายุ เพศ ชนิดหรือประเภท และระดับของการสญูเสียการไดยนิ วิธีการคือ  

ใชแบบทดสอบประกอบดวย 9 หัวขอยอยที่เกี่ยวของกบัพัฒนาการของเด็กอายุ 4-6 ป รวมถึงระดับ

การไดยิน 80 เดซิเบล หรือนอยกวานัน้ ภาษาทีเ่ด็กใชพูด (ภาษาสวีเดน) ที่เปนภาษาแรก 

ในกลุมตัวอยาง จํานวน 2,011 คน มีผลการวิจยั ดังนี ้

        1. เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยินมพีัฒนาการทางภาษาทีล่าชา 

        2. ความลาชาของภาษาเกิดในเดก็ทีสู่ญเสียการไดยินมาก และมแีนวโนมลดลองเมื่อ 

อายุมากขึ้น 

        3. ไมพบความแตกตางของการสูญเสยีการไดยินขางซาย-ขวา ที่มตีอพัฒนาการ 

ทางภาษา 

        4. ขอมูลที่เกีย่วของประกอบดวย แบบประเมินจากคลินิก ชนิดของความบกพรอง

ทางการไดยิน 

    จากผลการวิจัยสรุปไดวา แบบทดสอบนีเ้หมาะสมที่จะนํามาใชกับเดก็ที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินอยางมาก ซึง่ขอดีของแบบทดสอบ คือ สามารถนําไปประยุกตใชไดกับแบบทดสอบ 

ตัวอื่นๆ ได 
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รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส   
  รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส เปนรูปแบบการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 

การพัฒนามาจากหลากหลายความแนวคิด และหลากหลายวิธีสอน ซึ่งมีเอกสารและงานวจิัย 

ที่เกีย่วของกับรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  ดังนี ้
 
  1. ความหมายและความสําคัญของรปูแบบการเรยีนการสอนฮารทส  

 กรวิภา  สรรพกิจจาํนง (2548: 122) ไดใหความหมายและความสาํคัญของรูปแบบ 

การเรียนการสอนฮารทสไววา เปนรูปแบบการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมา

จากการศึกษาแนวคิดและหลักการสอนภาษาธรรมชาต ิ(Whole Language) และหลักการสอน 

แบบมุงประสบการณทางภาษา (Concentrated Language Encounter) รูปแบบการเรียนการสอน

ฮารทสมีลักษณะการสอนภาษาแบบองครวม (Holistic) และยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใหเด็กไดเรียนรู

ภาษาโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดคิด ไดลงมือกระทําอยางอิสระ จากสื่อทีห่ลากหลาย เดก็สามารถ

สรางองคความรูดวยตนเอง ภายใตการทาํงานรวมกนักบัเพื่อนในชัน้เรียน และการชวยเหลือของครู  

    จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  

Model) มีความเหมาะสมทีจ่ะใชเปนรูปแบบการสอนภาษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ที่ยึดเด็กเปนศนูยกลาง 

เด็กไดเรียนรูภาษาโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  ไดคิด ไดลงมือกระทาํอยางอิสระ  

จากสื่อที่หลากหลาย ภายใตการทํางานรวมกับเพื่อน และการชวยเหลือของครู 
 
  2. ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส กรวิภา  สรรพกิจจํานง  

(2548: 122-126) ดังนี ้

        1. แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู มหีลักการและแนวคิดวา  ในการจัดกจิกรรมและ

ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เดก็ควรไดรับการฝกใหรูจักคิด พูด และปฏิบัติใหตรงกนัโดยการสราง

ความกลมเกลยีวและสัมพันธกันระหวางศรีษะ คือ สมอง หัวใจ และมอื (Head Heart Hands)  

โดยการจัดประสบการณใหเด็กไดมีโอกาสและพัฒนาการคิดที่ดี จิตใจที่ดี และการปฏิบัติตามความคิด 

(ศรี สัตยา ไส บาบา) กิจกรรมและประสบการณการเรียนรูภาษาสาํหรบัเด็กปฐมวยั ตามรูปแบบ 

การเรียนการสอนฮารทสนี ้จะตองมีจุดประสงคใหเด็กเกดิการเรียนรูครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ  

ดานพทุธพิิสัย (Head) การเรียนรูมีจุดประสงคใหเด็กเกดิการรับรูและเรียนรูภาษาในดานเนื้อหา 

อันเปนความสามารถทางดานสมอง ดานจิตพิสัย (Heart) การเรียนรูมีจุดประสงคที่คํานึงถงึ 

ความรูสึกนึกคดิและจิตใจของเด็กเปนสําคัญดวย ซึ่งเด็กควรไดเรียนรูอยางอิสระเรยีนรูอยางมีความสุข  
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และดานทักษะพิสัย (Hands) เปนจุดประสงคที่ตองการใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ  

และกระทาํดวยตนเอง 

       2. แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ (E = Emotion) มีหลกัการและแนวคิดวา 

เด็กเกิดมาพรอมกับความสามารถในการเรียนรูภาษามาแตกําเนิด (Chomsky. 1972) เด็กเริ่มตน

เรียนรูภาษาจากครอบครัวอยางเปนธรรมชาติ โดยไมรูสึกวาเปนการลาํบากที่จะเรียนรูภาษา 

เพราะพอแมคอยใหกาํลังใจชวยเหลือ ดังนั้น การเรียนรูภาษาของเดก็ที่โรงเรียนจงึควรจัด

สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาใหเหมือนบาน โดยมีครูคอยสงเสริมใหกําลงัใจ

ใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก ไมรูสึกเครียด การทีเ่ด็กกลาพูด กลาเขยีนโดยไมกลัวผิด  

และมีแบบอยางที่ดีในการฟง พูด อาน เขยีนจากผูใหญ ทาํใหการเรียนรูภาษางาย และสนุก  

ดังนัน้การเรียนภาษาที่ดีเดก็ควรไดเรียนรูภาษาอยางมคีวามสุข สนกุสนาน กิจกรรมที่กอใหเกิด 

ความเพลิดเพลินทางภาษา ไดแก นิทาน เร่ืองเลา เพลง และดนตรี 

       3. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางองคความรูดวยตนเอง (A = Active) มาจากทฤษฎ ี

พัฒนาการทางเชาวปญญาของเพียเจท (Piaget) และไวกอทสกี้ (Vygotsky) ซึ่ง เพียเจท อธบิายวา

พัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม 

(Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึน้เมื่อ

บุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญา 

ที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสมัพันธกนัไดจะเกิดภาวะไมสมดุล (Inequilibrium) และเด็กทุกคน 

จะมีพฒันาการเชาวปญญาไปตามลําดับข้ัน จากการมปีฏิสัมพันธและประสบการณกับส่ิงแวดลอม 

ตามธรรมชาต ิ สวนไวกอทสกี้ ใหความสาํคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก มนษุยไดรับอิทธิพล 

จากสิง่แวดลอมต้ังแตแรกเกดิ สถาบนัสังคมตางๆ เร่ิมต้ังแตสถาบันครอบครัวมีอิทธพิลตอพัฒนาการ 

เชาวปญญาของเด็กแตละคน 

        การเรียนรูภาษาจะเกิดผลดีได ผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิด 

ของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ที่วา ประสบการณสําหรับเด็กจะเกดิขึ้นไดตองใชความคิดและ 

ลงมือกระทําการทดลองดวยตนเอง ครูควรใหอิสระแกเด็กในการสํารวจสิ่งแวดลอมตามความสนใจ  

ซึ่ง บรูเนอร (Bruner) เชื่อวา มนุษยรับรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ  และการจดัประสบการณเพื่อใหเด็ก 

“กระทาํ” อันเปนการสงเสรมิพัฒนาการทกุดานและคาํนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การที่เด็ก 

ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ขณะที่เด็กทาํกิจกรรมทางภาษา เด็กไดเรียนรูคําศัพท  

ไดคิด ไดส่ือสาร ไดแสดงออก ส่ิงเหลานี้มผีลตอพัฒนาการทางดานสติปญญา และพัฒนาการ 

ทางสังคม ครูเปนเพยีงผูเตรยีมเนื้อหาและประสบการณใหเด็กคนพบความรูดวยตนเอง  
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       4. แนวคิดการเรียนรูกระบวนการกลุม (R = Relationship) จากทฤษฎีของไวกอทสกี้  

(Vygotsky) ทีเ่ชื่อวา การเรียนรูภาษาของเด็กไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่น และสงัคมมีผลตอการเรียนรู

ของเด็ก การทีเ่ด็กไดเรียนรูภาษาจากผูอ่ืนเปน “การพฒันาทีละคืบ” (Zone of proximal evelopment) 

คือ เด็กจะเรียนรูไปทีละนอย โดยการไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืนดวยสาระที่เหมาะสมและทาทาย

ความสามารถ  วธิีการนี้จะสงเสริมและสนบัสนุนใหผูเรียนมีพฒันาการภาษาสงูขึ้น เปนการเรียนรู 

จากการที่ผูสอน ผูเรียนและเพื่อนรวมชั้นมปีฏิสัมพันธซึ่งกันและกนั และความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง 

ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมชั้นมีผลตอการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจึงควรจัด

กิจกรรมใหผูเรียนมกีารชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางกัน การพัฒนาภาษาที่จะไดผลดีนั้น เด็กจะตองรูสึกวาไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น  

การสรางบรรยากาศใหมกีารชวยเหลือซึ่งกันและกนัจะทําใหผูเรียนมคีวามมัน่ใจไมกลัวผิด ทําให 

การเรียนภาษาเปนเรื่องนาสนใจ สามารถเรียนรูอยางมีความหมาย และทุกคนสามารถ 

ประสบความสําเร็จได 

       5. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโยงการเรยีนรู (T = Transfer of Learning) คือ การนําสิง่ 

ที่เรียนรูไปใชในสถานการณใหม  นกัจิตวทิยากลุมเกสตัลท อธิบายวา Transposition จะเกิดได 

ก็ตอเมื่อผูเรียนมีความเขาใจ อยางมีความหมาย ไมใชความจาํแบบนกแกวนกขุนทอง จึงจะสามารถ

นําความรูไปใชในสถานการณใหมที่คลายคลึงกันได ในการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาใหกบัเด็ก 

ครูตองจัดกิจกรรมและสื่อการสอนใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเด็กไดแสดงออกตามความถนัดและ

ความสนใจของแตละคน 

        6. แนวคดิเกี่ยวกับพัฒนาการทางสงัคมและบุคลิกภาพ (S = Success) เมื่อเด็ก 

มีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนจะเกิดการเรียนรู และสามารถถายโยงการเรียนรูจนสรางความรูใหมไดแลว 

ผลงานที่เดก็ไดคิดไดลงมือกระทาํดวยตนเอง จากการชวยเหลือของเพื่อนและครูจน 

ประสบความสําเร็จ (Success) จะทาํใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน มีความรูสึกเชื่อมั่น 

ตอตนเอง ทําใหเด็กมทีัศนคติที่ดีตอตนเองและผูอ่ืนตามทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson)  

        ฮาวิกเฮอรสท (Harvighurst) กลาววา ในแตละชวงวัยของชวีิตนั้นจะมีงานประจําวัย 

ของชีวิต ซึง่เปนงานที่เด็กแตละคนควรจะไดทําในชวงวัยนั้นๆ เปนงานที่บุคคลแตละคนตองเรียนรู  

ตองทําไดในแตละวัย ถาบุคคลใดไมประสบความสาํเร็จในงานนั้นจะมผีลตอการปรับตัว ถาเด็กไมได

รับการพัฒนาการเรียนรูภาษาตามวัย จะทําใหพัฒนาการทางภาษาลาชากวาเด็กทีไ่ดรับการเรียนรู

ภาษามากอน เมื่อโตอาจมีผลกระทบตอบุคลิกภาพและการปรับตัวเมือ่เขาสูสังคม 
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา ทฤษฎีที่เกีย่วของกับรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS 

Instructional  Model) ประกอบดวย หลักการศึกษาของศรี สัตยา ไส บาบา (Head Heart Hand)  

ความฉลาดทางอารมณ (Emotion Intelligence) หลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนผูลงมือกระทํา  

(Active Learning) ความสมัพันธในกลุมทําใหเกิดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกระบวน 

การกลุม (Relationship) การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) และพัฒนาการทางสงัคมและ

บุคลิกภาพ เด็กเมื่อประสบความสาํเร็จในการทาํงานจะมีการตระหนักในคุณคาแหงความสาํรวจและ

คุณคาของตนเอง (Success) 

 
 3. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนและขั้นตอนการสอน 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนและขั้นตอนการสอนของฮารทสประกอบดวย 5  

ข้ันตอน (กรวภิา  สรรพกจิจาํนง. 2548: 126) ดังนี้  

1. ข้ันการเลือกเรื่อง เปนขั้นการนาํเขาสูบทเรียนโดยนกัเรียนเลือกกิจกรรมทางภาษา 

ที่สนใจจะฟงที่สุด 1 เร่ือง เชน ครูนาํนทิาน เพลง เกม มาเสนอ 3 เร่ือง ใหเด็กเลือกวาชอบเรื่องใด 

มากที่สุด และเลาเรื่องนั้นใหเด็กฟง โดยมุงหมายใหเดก็ตัดสินใจเลือกสิง่ที่ตนเองสนใจและพึงพอใจ  

2. ข้ันการเลาเรื่อง ครูดําเนนิการเลาเรื่องทีเ่ด็กเลือกในขัน้ที ่1 ใหเด็กฟง  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินใจและมีความสุขจากการไดฟงเรือ่งที่ตนเองสนใจ

และพอใจ  

3. ข้ันการสรุป  นกัเรียนชวยกันเลาเรื่องในขั้นที่ 2 จบแลว ใหเด็กชวยกนัสรุปเร่ือง  

เพื่อถายทอดความเขาใจหรือทบทวนเรื่องที่ไดฟงอีกครัง้ 

4. ข้ันการสรางความรูใหม-ชวยกนัแกไข เด็กสามารถเลอืกสื่ออยางอิสระนําไปสราง 

และพัฒนาชิน้งานดวยตนเอง หรือกับสมาชิกในกลุมตามความประทบัใจที่ไดรับจาการฟงเรื่องและ 

ถายโยงความเขาใจลงในชิน้งาน ในขั้นนี้ครูจะวางสื่อและอุปกรณรวมกันไวที่เดียว ใหเด็กเลือกสื่อ

ตามใจชอบไปสรางงานบนกระดาษวาดเขียนหรือประดิษฐเศษวัสดุที่เด็กสนใจ เดก็สามารถสรางภาพ

และชิ้นงานจากการทํางานเดียวหรือกลุมก็ได จากนนัน้เด็กบรรยายภาพ หรือบรรยายงาน  

และครูชวยเขียนคําบรรยายภาพตามความคิดของเด็กเปนตนแบบใหเด็กคัดลอกและเขียนลงบรรยาย

ใตภาพผลงานดวยตนเอง 

5. ข้ันเสนอผลงาน-อานรวมกัน  เด็กนําเสนอผลงานที่สรางเสร็จแลว โดยการออกมา 

เลาเรื่องหรืออานบรรยายใหเพื่อนฟง  
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 4. งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 
กรวิภา  สรรรพกิจกรรมจาํนง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอนฮารทสที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  

เปนนกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวาง 4-5 ป กําลงัศึกษาอยูชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบางบางกะป  

สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 35 คน ผลการศึกษาพบวา จากการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญลงความเหน็

ใหคะแนนรวมโดยใชเกณฑ คาดัชนีความเหมาะสมของรปูแบบไดเทากบั 4.60 และเกณฑคาดัชน ี

ความสอดคลองของรูปแบบ (IOC) ไดเทากับ 0.75 สรุปไดวา รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลอง 

สามารถนําไปพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟง พูด อาน เขยีน สําหรับเด็กปฐมวยัได 

อยางมีคุณภาพ และเมื่อนําไปทดลองใชจริง ปรากฏวา เด็กในกลุมทดลองมีความสามารถทางภาษา

หลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานการฟง การพูด การเขียน  

สวนความสามารถดานการอานสงูขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

หนังสือขนาดใหญ  
 หนังสือขนาดใหญเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิไดรับ 

ประสบการณตรงทางภาษา คือ การเปดโอกาสใหเดก็ไดเรียนรูผานการปฏิบัติ ฝกการใช 

ประสาทสัมพนัธระหวางมือกับตา ในการลงมือจัดกระทาํกับส่ือวัสดุดวยตนเอง ซึง่มเีอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการทาํหนังสือขนาดใหญ ดังนี้  
 
 1. ความสําคัญของหนังสือขนาดใหญ  

       หนงัสือขนาดใหญจะมขีนาดและรูปรางใหญ ซึ่งเด็กสามารถมองเห็นรูปภาพ สัญลักษณ 

ตัวหนังสืออยางชัดเจน และสามารถอานพรอมๆ กนัไดทั้งกลุมและเปนรายบุคคล ซึง่มีนกัการศึกษา

หรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกบัเด็กปฐมวยั ไดกลาวถงึความสําคัญของหนงัสือขนาดใหญ ดังนี ้

หนงัสือขนาดใหญเปนกิจกรรมชวยใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษา มีสวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนการสอน เปดโอกาสใหเด็กไดฝกทกัษะและลงมือจัดกระทํากับส่ือ วัสดุ 

ตามความสามารถของแตละคน ไดเรียนรูซึ่งกนัและกนั เกิดการคนพบ ตลอดจนชวยดึงดูดความสนใจ

ของเด็กขณะทํากจิกรรม (ชมพูนชุ  ศุภผลศิริ. 2551: 21; อางองิจาก Spodek; & Saracho. 1994: 

315;  สถิรนนัท อยูคงแกว. 2541: 37; อางอิงจาก ประภาพันธ  นิลอรุณ. 2530: 83)  
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โควเลย (ชมพนูุช  ศุภผลศิริ. 2551: 21; อางอิงจาก Cowley. 1991) กลาววา  

การทาํหนังสือขนาดใหญเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเดก็ไดคิดจินตนาการ ไดทบทวนความจาํ  

ไดแสดงออกตามความสามารถของแตละคน อีกทั้งไดใชกลามเนื้อมือและสายตาอยางสมัพนัธกนั 

ตลอดจนการถายโยงการเรยีนรูซึ่งกันและกัน ขยายความรู ความคิดใหเพื่อน ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  

และเกิดความสนุกสนาน  

ชมพนูุช  ศุภผลศิริ (2551: 22) กลาววา กจิกรรมการทาํหนงัสือขนาดใหญเปนกิจกรรม 

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดฝกทกัษะและเนนการเรียนรูดวยการลงมือกระทาํ เด็กไดทบทวนความจาํได

แสดงออกตามความสามารถของแตละคน ไดเรียนรูซึง่กันและกนั เกดิการคนพบ และมีความสุข

สนุกสนานขณะทํากิจกรรม  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความสาํคัญของการสรางหนงัสือขนาดใหญ เปนกิจกรรม 

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาโดยตรง สงเสริมใหเด็กไดฝกทักษะและลงมือ 

กระทาํกับส่ือวสัดุตามความสามารถของแตละคน เด็กไดทบทวนความจํา เรียนรูซึง่กันและกนั  

มีการขยายความรู  เกิดการคนพบ ตลอดจนชวยดึงดูดความสนใจของเด็กขณะทาํกิจกรรม 
  

 2. ประโยชนของการทําหนังสือขนาดใหญ   
ประภาพันธุ นลิอรุณ (ชมพูนชุ  ศุภผลศิริ. 2551: 20; อางอิงจาก ประภาพันธุ นิลอรุณ.  

2530: 78-79) ไดกลาวถึงประโยชนของการทําหนงัสือขนาดใหญ ดังนี ้

       1. สงเสริมการใชประสาทสัมผัส คือ การฟง การพดู การใชกลามเนื้อและ 

สายตาอยางประสานสัมพนัธกัน การใชสายตาจําแนกภาพ สัญลกัษณ ตัวอักษรที่เห็น เปนตน 

       2. ชวยพฒันาทักษะทางภาษาและไดฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย 

       3. เด็กไดรับประสบการณในการแกปญหา 

       4. เปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหเดก็ไดคิดจินตนาการ ทบทวนความจํา 

       5. ทําใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

       6. ทําใหเกิดความสนุกสนาน และชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประโยชนของการทําหนงัสือขนาดใหญ คือ ชวยใหเด็กไดใช 

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรูภาษาอยางมีความหมาย การทบทวนความจํา ตลอดจนเกิด

จินตนาการ และไดฝกการแกปญหาดวย  
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  3. อุปกรณการทาํหนังสอืขนาดใหญ  
 เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2550: 93) ไดกลาวถึงการทําหนงัสือขนาดใหญมีอุปกรณ ดังนี ้

        1. กระดาษแผนใหญ ราคาไมตองแพง นํามาตัดเขาใหพอดีกับขนาดที่ตองการ 

        2. กระดาษวาดเขียนสาํหรับทําปก หรือกระดาษชนดิอื่นๆ ที่สามารถนํามาทําปกได  

ควรใหมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใชเขียนดานใน 

        3. กาวหรือแปงเปยก 

        4. กรรไกร 

        5. ดินสอสี สีเทยีน ฯลฯ (จะใชชนิดใดก็ได) 

        6. ที่เย็บกระดาษ 

        7. สติกเกอรรูปตัวอักษร (ไมจําเปนตองใช ถาหาไมไดหรือไมมี) 

        8. มีดตัดกระดาษคุณภาพดี (ใหครูเปนผูใชเทานั้น) 

        9. กระดาษกาว หรือกระดาษเทป 

       10. สีเมจิก (เฉพาะครูเปนผูใชเทานั้น) 
 

  4. เทคนิคการทําหนังสือขนาดใหญ  
 สตีวิก และ ซกิสัน  (สถิรนันท อยูคงแกว. 2541: 37-38; อางองิจาก Stewig; & Simson.  

1995: 206-207) ไดกลาวถงึเทคนิคการทาํหนังสือขนาดใหญ ดังนี ้

        1. เนื้อเร่ืองหรือขอความของหนังสือขนาดใหญ ไดจากประสบการณของเด็ก  

เด็กเหน็อะไร มีความรูหรือประสบการณเร่ืองใดก็นํามาเขียนลงหนังสอืขนาดใหญ 

        2. ตัวหนงัสือ คําพูด คําถามเกิดจากเด็ก ครูจะชวยเขียนให 

        3. เร่ืองทีเ่ขียนไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกันก็ได 

        4. เดก็ไดเรียนรูการเขยีนจากครูและบางชวงบางตอนเด็กอาจเขียนเองก็ได 

        5. ฝกการจํา เด็กสามารถจําเรื่องราว จดจําคําหรือสัญลักษณ เครือ่งหมายได 

        6. เด็กสามารถอานรวมกันเปนกลุมหรือรายบุคคล 

        7. การทาํหนังสือขนาดใหญบางวันอาจทาํหนาเดียวหรือหลายหนาก็ได 

ประภาพันธุ นลิอรุณ (สถิรนันท อยูคงแกว. 2541: 37-38; อางอิงจาก ประภาพันธุ  

นิลอรุณ. 2530 : 42-43) ไดเสนอแนะไววา การทาํหนังสือขนาดใหญเปนการเขียนเรื่องลงบน 

กระดาษแผนใหญ โดยมีครูทําหนาที่คอยซักถามและชวยเขียนขอความหรือเร่ืองราวตามคําพูดของเด็ก  

กอนเขียนครูจะถามเด็กกอนเสมอวาจะเขยีนอะไรตอไป อยางไร ขณะที่เขียนครูจะอานคําทุกคาํ 

ไปพรอมๆ กับเด็กทุกครั้ง ในขั้นตอนที่ครูเขยีนแลวนั้นจะเวนที่ในแตละตอนใหเด็กวาดภาพ ปะภาพ  
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ลอกรูปประกอบขอความหรือเร่ืองนั้นๆ เมื่อขอความทีลํ่าดับดวยภาพ สัญลักษณ และคําที่ครูเขียน

เรียบรอยแลวครูกับเด็กก็จะอานซ้าํพรอมๆ กันอีกครัง้  
 

  5. งานวจิัยที่เกี่ยวของกบัการทาํหนังสือขนาดใหญ  
 สถิรนนัท  คงอยูแกว (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของ 

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลม โดยใชเทคนิคการสรางสมุดเลมใหญกบัการสรุปกิจกรรม 

ในวงกลมแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนกัเรียนชายและหญิง อาย ุ3-4 ป  

ที่กําลงัศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที ่1 โรงเรียนไผทอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสรุป

กิจกรรมในวงกลม โดยใชเทคนิคการสรางสมุดเลมใหญกอนและหลังการทดลอง มทีักษะทางภาษา

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลม 

แบบปกติกอนและหลังการทดลอง มทีักษะทางภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเด็กปฐมวยัที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลม โดยใชเทคนิคการสรางสมุดเลมใหญกับเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลมตามแผนการจัดประสบการณชั้นอนบุาลปที ่1 ของ 

โรงเรียนไผทอดุมศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (แบบปกติ) 

มีทักษะทางภาษาแตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

 ชมพนูทุ ศุภผลศิริ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางพหปุญญาของ 

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  

เปนนกัเรียนชายหญงิที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กาํลงัศึกษาอยูในชัน้อนบุาลปที ่2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร (ฝายประถม) จํานวน 15 คน ผลการวิจยัพบวา  

หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 วอรเกน และ เนอรเซอรี่ (Worgan; & Nursery.  2009: Online) ไดศึกษาเกีย่วกับ 

การใชหนังสือขนาดใหญที่สามารถโตตอบได ในการสงเสริมทักษะการอานของเด็กเล็ก ซึ่งเดิมแตกอน 

การฝกการอานโดยใชวธิีการนําไวทบอรดมาชวยจะทําใหเดก็มพีัฒนาการอานและการเขียนไดเร็วขึ้น  

จึงไดนําหนงัสอืเลมใหญที่สามารถเคลื่อนไหวไดมาทดสอบ วิธกีาร คือ ใชวีดีโอและการบันทึก

ประจําวนั เพือ่ติดตามความคืบหนาของการวิจยั ปรากฏวา สามารถชวยใหเด็กเรยีนรูคําศัพท 

ไดมากขึ้น ใน 3 ปที่ผานมาทาํใหคนจาํนวนมากเห็นวา หนังสือเลมใหญที่สามารถโตตอบไดนั้น 

สามารถชวยใหเดก็เกิดการเรียนไดดี และมีความสามารถในการอานเพิ่มข้ึน 
 



 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจัย การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ (Big Book) ไดใชรูปแบบการวจิัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) มีข้ันตอนดําเนนิการวิจัย ดังตอไปนี้ 

    1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

    2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

         3. วิธีดําเนินการทดลอง 

         4. การวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

ที่มีสมรรถภาพทางการไดยนิเมื่อทําการวดัดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500 , 1,000  

และ 2,000 เฮริตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตัง้แต 26-89 เดซิเบล ซึง่ไดรับการตรวจวัดการไดยิน

จากนักโสตสมัผัสวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงเปนคาํและอานริมฝปากของ 

ครูได มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพกิารอื่นๆ แทรกซอน กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนบุาล 

ปที่ 3 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั เปนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

ที่มีสมรรถภาพทางการไดยนิเมื่อทําการวดัดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500 , 1,000  

และ 2,000 เฮริตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตัง้แต 26-89 เดซิเบล ซึง่ไดรับการตรวจวัดการไดยิน

จากนักโสตสมัผัสวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงเปนคาํและอานริมฝปากของ 

ครูได มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพกิารอื่นๆ แทรกซอน กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนบุาล 

ปที่ 3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดปทุมธานี จาํนวน 5 คน ไดมาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี ้

    1. ครูประจําชั้นคัดเลือกเด็กปฐมวัยที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิตั้งแต 26-89 เดซิเบล 

ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และไมมีความพิการซ้าํซอน ในระดับชั้นอนุบาล

ปที่ 3 
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 2. ศึกษาจากใบตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา หรือจากสมุดทะเบียนคนพิการ 

   3. คัดเลือกเด็กปฐมวัยที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิที่มีระดับการไดยิน 26-89 เดซิเบล  

สามารถสื่อสารดวยการพูด และอานริมฝปากได มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพิการซ้ําซอน 

จํานวน  5 คน มีรายละเอียด ดังตารางตอไปนี้ 

 

ระดับการไดยิน 
คนที่ 

หูซาย หูขวา 

1 87 dB 90 dB 

2 97 dB 85 dB 

3 92 dB 80 dB 

4 95 dB 85 dB 

5 77 dB 90 dB 

 

   เดก็คนที่ 1 เปนเพศหญิง มีระดับการไดยิน หูซาย 87 เดซิเบล หูขวา 90 เดซิเบล 

ความสามารถทางภาษาดานการอาน เดก็สามารถอานชื่อจริง ชื่อเลนของตัวเองและคําพยางคเดียวได 

เชน ตา  ห ู ขา  เปนตน ดานการเขียนเดก็สามารถเขียนพยัญชนะ ก-ฮ สระ และวรรณยุกตได  

   เดก็คนที่ 2 เปนเพศชาย มรีะดับการไดยิน  หูซาย 97 เดซิเบล หูขวา 85 เดซิเบล  

ความสามารถทางภาษาดานการอาน เดก็สามารถอานชื่อจริง ชื่อเลนของตัวเองและคําพยางคเดียวได 

เชน ตา  ห ู ขา แม  เปนตน ดานการเขียนเด็กสามารถเขยีนพยัญชนะ ก-ฮ สระ และวรรณยุกตได  

   เดก็คนที่ 3 เปนเพศชาย มรีะดับการไดยิน หูซาย 92 เดซิเบล หูขวา 80 เดซิเบล   

ความสามารถทางภาษาดานการอาน เดก็สามารถอานชื่อจริง ชื่อเลนของตัวเองและคําพยางคเดียวได 

เชน ตา ขา  และสามารถอานชื่อเลนของเพื่อนในหองเรยีนได  ดานการเขียนเด็กสามารถเขียน

พยัญชนะ ก-ฮ สระ และวรรณยุกตได  

   เดก็คนที่ 4 เปนเพศชาย มรีะดับการไดยิน หูซาย 95 เดซิเบล หูขวา 85 เดซิเบล  

ความสามารถทางภาษาดานการอาน เดก็สามารถอานชื่อจริง ชื่อเลน นามสกุลของตัวเองและ 

คําพยางคเดียวได เชน ตา  หู  ขา  ปู  ไก  ไข   เปนตน ดานการเขียนเด็กสามารถเขียนพยัญชนะ  

ก-ฮ  สระ และวรรณยุกตได 
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   เดก็คนที่ 5 เปนเพศชาย มรีะดับการไดยิน หูซาย 77 เดซิเบล หูขวา 90 เดซิเบล  

ความสามารถทางภาษาดานการอาน เดก็สามารถอานชื่อจริง ชื่อเลน นามสกุลของตัวเองและ 

คําพยางคเดียวได เชน ตา  หู  ขา  มือ  พี ่ พอ  แม  ไป  เปนตน ดานการเขียนเด็กสามารถเขียน

พยัญชนะ ก-ฮ สระ และวรรณยุกตได  

  4. ทาํการประเมินความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยางเปนรายบคุคล เพื่อนาํขอมูล 

ไปใชในการจดัทําแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) ดังนี ้

  เด็กคนที ่1 เปนเพศหญิง ระดับความสามารถในปจจบัุนดานการอาน คือ เด็กสามารถ 

อานพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ไดแก   แขน   หมอ   นอน   

คําที่ตองไดรับการพัฒนา  คือ   เสื้อ   นอง   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ

เปาหมายเม ื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถอาน   เสื้อ   นอง   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ  

และดอกมะลิ  ได และระดับความสามารถในปจจุบันดานการเขียน คือ เด็กสามารถเขียนพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกต และคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล  ไดแก   นอง      คําที่ตองไดรับการพัฒนา คือ   

แขน เสื้อ   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน    รถ   ดอกมะลิ   นอน  เมื่อส้ินสดุการสอน 

เด็กสามารถเขยีน  แขน  เสื้อ   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง  รถ  ดอกมะลิ   และนอน  ได 

  เด็กคนที ่2 เปนเพศชาย ระดับความสามารถในปจจบัุนดานการอาน คือ เด็กสามารถ 

อานพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ไดแก  แขน   หมอ   

คําที่ตองไดรับการพัฒนา คือ  เสื้อ   นอง   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะลิ   นอน 

เปาหมายเม ื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถอาน  เสื้อ   นอง   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ  

ดอกมะลิ   และนอน  ได  และระดับความสามารถในปจจบัุนดานการเขยีน คือ เด็กสามารถเขียน

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และคําศัพทพืน้ฐานระดับชัน้อนุบาล  ไดแก  แขน  คําที่ตองไดรับการพัฒนา 

คือ  เสื้อ  นอง หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ  นอน   เมื่อส้ินสุดการสอนเด็ก

สามารถเขยีน เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ  และนอน  ได 

  เด็กคนที ่3 เปนเพศชาย ระดับความสามารถในปจจบัุนดานการอาน คือ เด็กสามารถ 

อานพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ไดแก   แขน    นอง   บาน  นอน  

คําที่ตองไดรับการพัฒนา คือ   เสื้อ   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   รถ   ดอกมะลิ เปาหมาย 

เม ื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถอาน  เสื้อ   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   รถ และดอกมะลิ  ได 

และระดับวามสามารถในปจจุบันดานการเขียน คือ เดก็สามารถเขยีนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และ

คําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนบุาล ไดแก  แขน  บาน  คําที่ตองไดรับการพัฒนา คือ  เสื้อ  นอง หมอ   

พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   รถ   ดอกมะล ิ  นอน   เมื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถเขียน  เสื้อ นอง   

หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   รถ   ดอกมะลิ  และนอน  ได 
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  เด็กคนที ่4 เปนเพศชาย ระดับความสามารถในปจจบัุนดานการอาน คือ เด็กสามารถ 

อานพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ไดแก   เสื้อ   แตงโม  คําที่ตอง

ไดรับการพัฒนา คือ   แขน   นอง   หมอ   พริก   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ินอนเปาหมาย 

เม ื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถอาน  แขน   นอง   หมอ   พริก   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะลิ และ

นอน   ได  และระดับความสามารถในปจจบัุนดานการเขยีน คือ เด็กสามารถเขียนพยญัชนะ สระ 

วรรณยุกต และคําศัพทพืน้ฐานระดับชัน้อนุบาล ไดแก   นอง   บาน   คําที่ตองไดรับการพัฒนา  คือ   

แขน  เสื้อ  หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   รถ   ดอกมะลิ  นอน  เมื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถ

เขียน  แขน  เสื้อ  หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   รถ   ดอกมะลิ  นอน  ได 

  เด็กคนที ่5 เปนเพศชาย ระดับความสามารถในปจจบัุนดานการอาน คือ เด็กสามารถ 

อานพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล ไดแก   แขน   แตงโม   บาน    

ดอกมะลิ  คําที่ตองไดรับการพัฒนา คือ   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก    ขาว   ชาง    รถ    นอน  

เปาหมายเม ื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถอาน  เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   ขาว   ชาง   รถ   และนอน  ได 

และระดับความสามารถในปจจุบันดานการเขียน คือ เดก็สามารถเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  ได  

คําที่ตองไดรับการพัฒนา คือ  แขน   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   

ดอกมะลิ   นอน  เมื่อส้ินสุดการสอนเด็กสามารถเขยีน   แขน   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว 

ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ  และนอน  ได 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้

  1. หนังสือนทิานทีม่ีคําศัพทพืน้ฐานระดบัชั้นอนุบาล จํานวน 12 หมวด โดยแบงเนื้อหา 

ตามหมวดตางๆ จํานวน 12 เลม ดังนี ้

1.1   หมวดอวยัวะ  คําศัพทพื้นฐานไดแก แขน     ไหล   จํานวน 1 เลม 

1.2   หมวดเครื่องแตงกาย  คําศัพทพื้นฐานไดแก เสื้อ      กางเกง     จํานวน 1 เลม 

1.3   หมวดญาติ     คําศัพทพื้นฐานไดแก นอง     เพื่อน       จํานวน 1 เลม 

1.4   หมวดอาชีพ     คําศัพทพื้นฐานไดแก หมอ     ตํารวจ     จํานวน 1 เลม 

1.5   หมวดผกั  คําศัพทพื้นฐานไดแก แครอท พริก   จํานวน 1 เลม 

1.6   หมวดผลไม     คําศัพทพื้นฐานไดแก กลวย   แตงโม     จํานวน 1 เลม 

1.7   หมวดอาหาร     คําศัพทพื้นฐานไดแก ขาว      ไขดาว    จํานวน 1 เลม 

1.8   หมวดสตัว  คําศัพทพื้นฐานไดแก      เสอื       ชาง    จํานวน 1 เลม 
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1.9   หมวดสถานที ่    คําศัพทพื้นฐานไดแก       บาน     โรงเรยีน   จาํนวน 1 เลม 

1.10 หมวดพาหนะ     คําศัพทพื้นฐานไดแก   รถ        จักรยาน   จํานวน 1 เลม 

1.11 หมวดดอกไม     คําศัพทพื้นฐานไดแก       ดอกมะลิ ดอกบัว จาํนวน 1 เลม 

1.12 หมวดคํากริยา     คําศัพทพื้นฐานไดแก      นอน      ไหว   จํานวน 1 เลม 

 

   2. แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS  Instructional   

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลาสอน 

แผนการจัดการเรียนรูละ 60 นาที ดังนี ้

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 1       หมวด    อวัยวะ       

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 2       หมวด    เครื่องแตงกาย  

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 3       หมวด    ญาติ    

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 4       หมวด    อาชีพ 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 5       หมวด   ผัก 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 6       หมวด    ผลไม 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 7       หมวด  อาหาร  

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 8       หมวด    สัตว 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 9       หมวด    สถานที ่

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 10     หมวด   พาหนะ 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 11     หมวด   ดอกไม 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 12     หมวด   คํากริยา  

   3. แบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน จํานวน 1 ชุด  

   4. แบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน จํานวน 1 ชุด  

 

 ข้ันตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั มีดังนี ้

   1. การสรางหนงัสือนทิานมีลําดับข้ันตอน ดังนี ้

       1.1 ศึกษาคําศัพทพืน้ฐานระดับชัน้อนุบาล จํานวน 12 หมวด จากบัญชีคําพืน้ฐาน 

ที่ใชในการเรียนการสอนภาษาไทย ชวงชัน้ที ่1 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. 2552:  

13) เพื่อสรางหนงัสือนทิาน  

      1.2 จัดทาํหนงัสือนทิานตามแตละหมวด จํานวน 12 หมวด โดยมคํีาศัพทพื้นฐาน 

ระดับชั้นอนุบาล ดังนี ้
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1.2.1   หมวดอวัยวะ       คําศัพทพื้นฐานไดแก  แขน        ไหล  

1.2.2   หมวดญาติ        คําศัพทพื้นฐานไดแก    นอง         เพื่อน 

1.2.3   หมวดอาชีพ      คําศัพทพื้นฐานไดแก    หมอ        ตํารวจ   

1.2.4   หมวดเครื่องแตงกาย  คําศัพทพื้นฐานไดแก   เสื้อ          กางเกง  

1.2.5   หมวดดอกไม       คําศัพทพื้นฐานไดแก   ดอกมะลิ  ดอกบัว   

1.2.6   หมวดผัก             คําศัพทพื้นฐานไดแก   แครอท     พริก   

1.2.7   หมวดผลไม         คําศัพทพื้นฐานไดแก   กลวย       แตงโม 

1.2.8   หมวดอาหาร       คําศัพทพื้นฐานไดแก   ขาว          ไขดาว         

1.2.9   หมวดสัตว           คําศัพทพื้นฐานไดแก   เสือ           ชาง    

1.2.10 หมวดพาหนะ      คําศัพทพื้นฐานไดแก   รถ            จักรยาน  

1.2.11 หมวดสถานที ่     คําศัพทพื้นฐานไดแก   บาน         โรงเรียน  

1.2.12 หมวดคํากริยา   คําศัพทพื้นฐานไดแก    นอน          ไหว  

       1.3 นําหนังสือนิทานไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย  ดานการสอนเด็กปฐมวัย 

และดานการสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถกูตองของเนื้อหา

แลวนํามาปรบัปรุงแกไข โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในการปรับปรุง ดังนี ้

1.3.1 ปรับภาษาใหเปนประโยคสั้นๆ สอดคลองกับรูปภาพ และไมควรเวน 

คําศัพทพื้นฐานที่ตองการสอน เพราะคาํศัพทพื้นฐานที่ตองการสอนไดทาํสีตางจากคาํอื่นแลว 

1.3.2 กิจกรรมหนา 6 ของหนงัสือนทิานแตละเลมควรมีกิจกรรมทีห่ลากหลาย 

และเกี่ยวของกับคําศัพทพืน้ฐานที่ตองการสอน เพื่อเปนการทบทวนใหเด็กอีกครั้ง 

  1.3.3 หนาที่มกีารแบงเหตุการณเปน 2 เหตุการณ  ควรเอาเสนที่กัน้กลางระหวาง

เหตุการณออกในชวงที่มีตัวหนงัสือ เพราะในแตละเหตุการณสีพื้นหลังแยกความแตกตางแลว 

1.3.4 ควรใสชื่อผูแตงเพื่อใหเกียรตแิกผูแตง และควรเขียนทีห่นาปกวา “เอกสาร 

ทดลองการวิจยัหามนาํไปเผยแพร”  

1.3.5 เลมที่ 1 หนา 3, 5 เลมที่ 2 หนา 1, 2 และเลมที ่3 เลมที ่6 หนาปกควรเพิ่มและ 

ปรับภาพประกอบ เพื่อความชัดเจนและใหเด็กเขาใจความหมายมากขึ้น  

      1.4 นําหนงัสือนทิานที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับ 

เด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง ระดับชั้นอนบุาลปที ่3 โรงเรยีนสาธิตลอออุทิศ 

มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 2 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 1 เลม ในวนัที ่28 มกราคม 

พ.ศ. 2553 พบวา ไมมีขอควรปรับปรุงและนําหนังสือนทิานที่ไดจากการทดลองสอนไปใชสอน 

กับกลุมตัวอยางตอไป 
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   2. การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

       การสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS  Instructional  Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ มีข้ันตอนในการสราง ดังนี ้

       2.1 ศึกษาการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี ้

1. ข้ันเตรียมเรื่อง 

2. ข้ันเลาเรื่อง 

3. ข้ันสรุป 

4. ข้ันผลิต 

5. ข้ันเสนอผลงาน-อานรวมกัน 

      2.2 ดําเนนิการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูจํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู 

      2.3 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหผูเชีย่วชาญดานการสอนเด็กปฐมวัย ดานการสอน 

ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน และดานการสอนภาษาไทย จํานวน 3 คนตรวจเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมแลวนํามาปรับปรุงแกไข โดยผูเชีย่วชาญไดใหคําแนะนําในการปรับปรุง ดังนี ้

2.3.1 ควรเพิม่จํานวนแผนการจัดการเรียนรู จาก 12 แผนการจัดการเรยีนรูเปน  

16 แผนการจดัการเรียนรู  และควรมีการทบทวนซ้ํา เชน สอนสัปดาหละ 4 แผนการจดัการเรียนรู คือ  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 สอนวนัละ 1 แผนการจัดการเรียนรู สวนแผนการจัดการเรียนรูที ่4  

ใหทบทวนทัง้ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่สอนไปแลวอีก 1 วัน เพื่อความเขาใจของเดก็ยิ่งขึน้ ดังนี ้

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 1       หมวด    อวัยวะ      

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 2       หมวด    เครื่องแตงกาย  

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 3       หมวด    ญาติ    

        ทบทวนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3   หมวดอวยัวะ หมวดเครื่องแตงกาย  

                           หมวดญาติ 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 4       หมวด    อาชีพ 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 5       หมวด   ผัก 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 6       หมวด    ผลไม 

        ทบทวนแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6   หมวดอาชีพ หมวดผกั หมวดผลไม 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 7       หมวด อาหาร  

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 8       หมวด    สัตว 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 9       หมวด    สถานที ่
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        ทบทวนแผนการจัดการเรียนรูที่ 7-9   หมวดอาหาร หมวดสัตว หมวดสถานที ่

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 10     หมวด  พาหนะ 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 11     หมวด  ดอกไม 

        แผนการจัดการเรียนรูที่ 12     หมวด  คํากริยา  

        ทบทวนแผนการจัดการเรียนรูที่ 10-12   หมวดพาหนะ หมวดดอกไม  

                  หมวดกริยา 

2.3.2 ในชวงเลนเกมใหเพิ่มบัตรภาพของคําศัพทพื้นฐานใหมหีลายๆ แบบ  

และภาพที่ใชทําการประเมนิความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน ควรแยกออกจาก 

บัตรภาพที่ใชเลนเกม และควรปรับภาพตาํรวจ   ภาพรถ   ภาพนอง   ภาพเพื่อน   ภาพดอกบัว    

ภาพขาว  ในแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนใหเหมาะสม เพื่อใหเดก็

เขาใจมากขึน้   

2.3.3 แผนการจัดการเรียนรูในขั้นตอนที่ 3 ควรเพิ่มรายละเอียดของเกมวาเลนอยางไร 

2.3.4 แผนการจัดการเรียนรูในขั้นตอนที่ 4 ควรเพิ่มรายละเอียดของในแตละ 

สัปดาหวา จะใหเด็กทาํหนงัสือขนาดใหญอยางไร เชน สัปดาหแรกครูแจกกระดาษวาดเขียนขนาด  

16 x 23 นิ้ว  1 แผน  ตอ เด็ก 3 คน  สัปดาหที ่2 ครูแจกกระดาษวาดเขียนขนาด 16 x 23 นิ้ว  1 แผน  

ตอ เด็ก 2 คน สัปดาหที่ 3 และ 4  ครูแจกกระดาษวาดเขียนขนาด 16 x 23 นิ้ว  ใหเด็กทําคนละ 1 แผน 

เปนตน และเพิ่มรายละเอียดในแผนการจดัการเรียนรูที่เด็กรวมกนัทาํวา ครูแจกกระดาษวาดเขียน

ขนาด 16 x 23 นิ้ว  1 แผนใหเด็ก 3 คน  เพื่อรวมกนัคิดทํากจิกรรม  

2.3.5 ในใบงานควรเพิม่การโยงภาพกับภาพ  และการโยงคํากับภาพดวย 

      2.4 นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญไปทดลอง 

ใชกับเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหตึูง ระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิต- 

ลอออุทิศ มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต จาํนวน 2 คน ซึง่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 1 แผนการจัด 

การเรียนรู  ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 พบวา ไมมีขอควรปรับปรุง และนาํแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ไดจากการทดลองสอนไปใชสอนกับกลุมตัวอยางตอไป 

   3. การสรางแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

       3.1 ศึกษาคําศัพทพืน้ฐานที่เด็กปฐมวยัใช  จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับ 

การอานของเด็กปฐมวัย แลวเลือกคําออกมาเพื่อสรางแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

ดานการอาน ดังนี ้

3.1.1   หมวดอวัยวะ       คําศัพทพื้นฐานไดแก แขน    ไหล   

3.1.2   หมวดญาติ         คําศัพทพื้นฐานไดแก   นอง         เพื่อน 
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3.1.3   หมวดอาชีพ        คําศัพทพื้นฐานไดแก    หมอ        ตํารวจ     

3.1.4   หมวดเครื่องแตงกาย  คําศัพทพื้นฐานไดแก    เสื้อ          กางเกง  

3.1.5   หมวดดอกไม      คําศัพทพื้นฐานไดแก ดอกมะลิ  ดอกบัว   

3.1.6   หมวดผัก           คําศัพทพื้นฐานไดแก แครอท     พริก  

3.1.7   หมวดผลไม        คําศัพทพื้นฐานไดแก กลวย       แตงโม 

3.1.8   หมวดอาหาร      คําศัพทพื้นฐานไดแก ขาว          ไขดาว         

3.1.9   หมวดสัตว         คําศัพทพื้นฐานไดแก เสือ     ชาง   

3.1.10 หมวดพาหนะ     คําศัพทพื้นฐานไดแก รถ            จักรยาน  

3.1.11 หมวดสถานที ่    คําศัพทพื้นฐานไดแก บาน          โรงเรียน  

3.1.12 หมวดคํากริยา   คําศัพทพื้นฐานไดแก นอน          ไหว  

      3.2 ศึกษาแบบประเมินความสามารถทางภาษาของ บําเพ็ญ การพานิชย (2539:  

104-108); สถรินันท อยูคงแกว (2541: 96-99); อนงค วรพันธ (2546: 72-80); กรวิภา สรรพกิจจํานง 

(2548: 227-229); และ ภัทรดรา พนัธสีดา (2551: 174-176)  เพื่อเปนแนวทางในการสราง 

แบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

      3.3 เขียนนิยามศัพทของความสามารถดานการอาน หมายถึง ความสามารถในการรับรู

และเขาใจความหมายคําศพัทจากการเหน็คําและภาพในหมวดคําศัพทพืน้ฐานระดบัชั้นอนุบาล คือ 

การจําและเขาใจความหมายของคําที่สอดคลองกับภาพในหมวดคําศัพทพื้นฐานระดับชั้นอนบุาล 

จํานวน 12 หมวด   ไดแก   หมวดอวัยวะ   หมวดเครื่องแตงกาย   หมวดญาติ   หมวดอาชีพ   หมวดผัก   

หมวดผลไม   หมวดอาหาร   หมวดสัตว   หมวดสถานที ่  หมวดพาหนะ   หมวดดอกไม และหมวด

คํากริยา   คําศัพทพื้นฐาน   ไดแก   แขน   ไหล   เสื้อ   กางเกง   นอง   เพื่อน   หมอ   ตํารวจ แครอท   

พริก   กลวย   แตงโม   ขาว   ไขดาว   ชาง   เสือ   บาน   โรงเรียน   รถ   จ ักรยาน   ดอกมะลิ ดอกบวั   

นอน   ไหว 

      3.4 สรางแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน คือ การจําและเขาใจ 

ความหมายของคําที่สอดคลองกับภาพ  จํานวน 24 ขอ 

      3.5 สรางคูมือประกอบการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

ประกอบดวยขั้นตอนในการใชแบบประเมิน คําสัง่ เวลาที่ใชในการทาํแบบประเมิน เกณฑการให

คะแนน และจาํนวนขอของแบบประเมิน  
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       3.6 นําแบบประเมินและคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

ที่จัดทาํขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กปฐมวัย  ดานการสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

และดานการวดัและประเมินผล จํานวน 3 คน โดยใชเกณฑพิจารณาลงความเหน็ ดังนี้ (ลวน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ. 2543: 48) 

 คะแนน +1  สําหรับขอสอบที่มัน่ใจวาวดัไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 คะแนน   0  สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 คะแนน  -1  สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงคการเรยีนรู 

       3.7 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานที่ผูเชีย่วชาญแตละคนพิจารณา

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในแตละขอแลว มาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกบั

จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการประเมนิ จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 

ทั้ง 3 คน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองเทากบั 0.67 - 1.00  จึงนํามาใชในการทดสอบ (ลวน  สายยศ 

และ อังคณา สายยศ. 2543: 248-249)  

      3.8 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานที่ปรับปรุงตามคําแนะนํา 

ของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอุทัยธาราม จาํนวน 2 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

ในวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2553 พบวาไมมีขอควรปรับปรุง และนาํแบบประเมินความสามารถทาง

ภาษาดานการอานที่ไดไปทดลอง (Tryout) กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนเกษมพทิยา 

จํานวน 26 คน เมื่อวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อทาํการวิเคราะหรายขอ  

หาคุณภาพของแบบประเมนิ ดังนี ้ คาความยากงาย (p) ไดคาความยากงายตัง้แต 0.07 - 0.73    

คาอํานาจจาํแนก (r) ไดคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.07 - 0.61  จากการคํานวณหาสัดสวนรายขอและ

คัดเลือกแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานที่มีความยากงายระหวางขอสอบต้ังแต 

0.20-0.73  และคาอํานาจจาํแนกตัง้แต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 12 ขอ ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

      3.9 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานที่ไดคัดเลือกแลว จาํนวน 12 ขอ 

ไปคํานวณหาคาความเชื่อมัน่โดยใชสูตร คูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) (ลวน  สายยศ และ อังคณา   

สายยศ. 2543: 217) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 กําหนดเกณฑความสามารถทางภาษา 

ดานการอาน ดังนี ้

คะแนน 11-12 คะแนน    หมายถงึ  มีความสามารถทางภาษา 

ดานการอานระดับดีมาก 

คะแนน  9-10  คะแนน   หมายถงึ  มีความสามารถทางภาษา 

ดานการอานระดับดี 
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คะแนน  6-8    คะแนน  หมายถงึ  มีความสามารถทางภาษา 

ดานการอานระดับพอใช 

คะแนน  0-5    คะแนน  หมายถงึ  มีความสามารถทางภาษา 

ดานการอานระดับปรับปรุง 

      3.10 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน ทีม่ีคาความเชื่อมัน่ตามที่

ตองการมาจัดทําสาํเนาตามตนฉบับจริงสาํหรับใชเปนเครื่องมือ ในการประเมินกับกลุมตัวอยางกอน

และหลังการสอน จาํนวน 5 ชุด 

4. การสรางแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

    4.1 ศึกษาคําศัพทพื้นฐานที่เดก็ปฐมวยัใช  จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับ 

การเขียนของเด็กปฐมวัย แลวเลือกคําออกมาเพื่อสรางแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

ดานการเขียน ดังนี ้

4.1.1   หมวดอวัยวะ      คําศัพทพื้นฐานไดแก      แขน       ไหล   

4.1.2   หมวดญาติ        คําศัพทพื้นฐานไดแก        นอง        เพื่อน 

4.1.3   หมวดอาชีพ       คําศัพทพื้นฐานไดแก        หมอ       ตํารวจ     

4.1.4   หมวดเครื่องแตงกาย คําศัพทพืน้ฐานไดแก      เสื้อ         กางเกง  

4.1.5   หมวดดอกไม     คําศัพทพื้นฐานไดแก       ดอกมะล ิดอกบัว   

4.1.6   หมวดผัก          คําศัพทพื้นฐานไดแก       แครอท    พริก 

4.1.7   หมวดผลไม       คําศัพทพื้นฐานไดแก       กลวย      แตงโม 

4.1.8   หมวดอาหาร     คําศัพทพื้นฐานไดแก       ขาว         ไขดาว         

4.1.9   หมวดสัตว        คําศัพทพื้นฐานไดแก       เสือ         ชาง   

4.1.10 หมวดพาหนะ    คําศัพทพื้นฐานไดแก       รถ           จักรยาน  

4.1.11 หมวดสถานที ่   คําศัพทพื้นฐานไดแก       บาน         โรงเรียน  

4.1.12 หมวดคํากริยา  คําศัพทพื้นฐานไดแก        นอน         ไหว  

      4.2 ศึกษาแบบประเมินความสามารถทางภาษาของ กรวิภา สรรพกิจจํานง (2548: 230-

232);  และ ประภัสสร  กอนไธสง (2548: 111-113)  เพือ่เปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน

ความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

      4.3 เขียนนิยามศัพทเฉพาะของความสามารถดานการเขียน หมายถึง ความสามารถ 

ในการแสดงออกดานการเขยีนคําที่มีความหมายตรงกบัภาพทีก่ําหนดให  ในหมวดคําศัพทพื้นฐาน 

ระดับชั้นอนุบาล  จาํนวน 12 หมวด  ไดแก   หมวดอวยัวะ   หมวดเครือ่งแตงกาย   หมวดญาติ    

หมวดอาชีพ   หมวดผกั   หมวดผลไม   หมวดอาหาร   หมวดสัตว   หมวดสถานที่   หมวดพาหนะ 
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หมวดดอกไม   และหมวดคาํกริยา   คําศพัทพื้นฐาน   ไดแก   แขน   ไหล   เสื้อ   กางเกง   นอง   เพื่อน   

หมอ   ตํารวจ แครอท   พริก   กลวย   แตงโม   ขาว   ไขดาว   ชาง   เสือ   บาน   โรงเรยีน   รถ   

จ ักรยาน   ดอกมะลิ ดอกบวั   นอน   ไหว 

      4.4 สรางแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน คือ การเขียนคํา 

ที่มีความหมายตรงกับภาพที่กําหนดให จาํนวน 24 ขอ 

       4.5 สรางคูมือประกอบการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน  

ประกอบดวยขั้นตอนในการใชแบบประเมิน คําสัง่ เวลาที่ใชในการทาํแบบประเมิน เกณฑการให 

คะแนน และจาํนวนขอของแบบประเมิน  

       4.6 นําแบบประเมินและคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

ที่จัดทาํขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กปฐมวัย  ดานการสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

และดานการวดัและประเมินผล จํานวน 3 คน โดยใชเกณฑพิจารณาลงความเหน็ ดังนี้ (ลวน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ. 2543: 48) 

คะแนน +1  สําหรับขอสอบที่มั่นใจวาวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรยีนรู 

คะแนน   0  สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาวดัไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

คะแนน  -1  สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงคการเรยีนรู 

      4.7 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียนที่ผูเชี่ยวชาญแตละคน

พิจารณาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาในแตละขอแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง

ขอสอบกับจุดประสงคการเรยีนรูที่ตองการประเมิน จากผลการประเมนิดัชนีความสอดคลองของ

ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน พบวามคีาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 - 1.00 จึงนํามาใชในการทดสอบ 

(ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 248-249)  

      4.8 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียนที่ปรับปรุงตามคําแนะนํา 

ของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอุทัยธาราม จาํนวน 2 คน ซึง่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ในวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2553 พบวาไมมีขอควรปรับปรุงและนาํแบบประเมินความสามารถทาง

ภาษาดานการเขียนที่ไดไปทดลอง (Tryout) กับเด็กปฐมวัยระดับชัน้อนุบาลปที่ 3 โรงเรียนเกษมพิทยา 

จํานวน 26 คน เมื่อวันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อทาํการวิเคราะหรายขอ  

หาคุณภาพของแบบประเมนิ ดังนี ้คาความยากงาย (p) ไดคาความยากงายตั้งแต 0.03 - 0.61 

คาอํานาจจาํแนก (r) ไดคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.07 - 0.53  จากการคํานวณหาสัดสวนรายขอ  

และคัดเลือกแบบประเมินทีม่ีความยากงายระหวางขอสอบต้ังแต 0.20 - 0.61  และคาอํานาจจาํแนก

ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 12 ขอ ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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       4.9 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียนที่ไดคัดเลือกแลว จาํนวน  

12 ขอ ไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร คูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) (ลวน สายยศ และ  

อังคณา  สายยศ. 2543: 217) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 กาํหนดเกณฑความสามารถทางภาษา

ดานการเขียน ดังนี ้

คะแนน  11-12 คะแนน   หมายถงึ   มีความสามารถทางภาษา 

 ดานการเขียนระดับดีมาก 

คะแนน   8-9    คะแนน   หมายถงึ   มีความสามารถทางภาษา 

 ดานการเขียนระดับดี 

คะแนน   6-7    คะแนน  หมายถงึ   มีความสามารถทางภาษา 

 ดานการเขียนระดับพอใช 

คะแนน   0-5    คะแนน  หมายถงึ   มีความสามารถทางภาษา 

 ดานการเขียนระดับปรับปรุง 

      4.10 นําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน ที่มีคาความเชื่อมัน่ 

ที่ตองการมาจดัทําสําเนาตามตนฉบับจริงสําหรับใชเปนเครื่องมือ ในการประเมินกับกลุมตัวอยางกอน

และหลังการสอนจํานวน 5 ชุด 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 

1. แบบแผนการทดลอง 

      การวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบแผนการทดลองเปนแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538:  248-249) ดังรูปแบบ ตอไปนี ้
 

กลุมทดลอง ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลงั 

E T X T 
 

E แทน เด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับชัน้อนุบาล 3  

X แทน การสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS   

Instructional  Model) รวมกับการทําหนงัสือขนาดใหญ (Big Book)  

T แทน การทดสอบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน 

กอนการสอน 

T แทน การทดสอบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน 

หลังการสอน  

  1 2 

  1 

  2 
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 2. ข้ันตอนการทดลอง 

       2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยัเพื่อเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบเครื่องมือ 

ที่ใชในการวิจยัและขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ซึ่งเปนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง ระดับชัน้อนุบาลปที่ 3 

2.2 นาํแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนไปทดสอบ 

เด็กปฐมวยัที่เปนกลุมตัวอยางกอนสอน (Pretest) เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2553 โดยครูเปนผูอาน

คําสั่ง แลวใหเด็กเปนผูฟงและอานริมฝปากครู เด็กทําพรอมกันทีละหนาจนครบทกุหนา 

2.3 ดําเนินการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional   

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ ใชระยะเวลาในการสอน สัปดาหละ 4 วัน คือ วันจนัทร  

วันองัคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี วนัละ 60 นาที เปนเวลา 4 สัปดาหรวมทั้งสิน้ 16 คร้ัง ในภาคเรียนที ่

2  ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 2-25 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2553  ดังนี ้
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สัปดาหที ่ ครั้งที่ หมวด คําพื้นฐาน ชื่อนิทาน 

1 อวัยวะ แขน         ไหล แขนและไหลของเกง 

2 เครื่องแตงกาย เสื้อ          กางเกง วันหยุดสุดหรรษา 

3 ญาติ นอง         เพื่อน นองของฉนั 
1 

4 ทบทวนหนังสอืขนาดใหญ 3 เลมทีเ่ด็กชวยกันแตงขึ้นจากครั้งที่ 1 ถงึ  3 

5 อาชีพ หมอ         ตํารวจ หนูแดง 

6 ผัก แครอท     พริก กระตายกับนกจอมขโมย 

7 ผลไม กลวย       แตงโม สวนกลวยและไรแตงโม 
2 

8 ทบทวนหนังสอืขนาดใหญ 3 เลมทีเ่ด็กชวยกันแตงขึ้นจากครั้งที่ 5 ถงึ  7 

9 อาหาร ไขดาว      ขาว ไขดาว 

10 สัตว เสือ          ชาง ชางกับเสือเปนเพื่อนกนั 

11 สถานที ่ บาน         โรงเรียน แกวกับพล 
3 

12 ทบทวนหนังสอืขนาดใหญ 3 เลมทีเ่ด็กชวยกันแตงขึ้นจากครั้งที่ 9 ถงึ 11 

13 พาหนะ รถ            จกัรยาน โจเที่ยวในปาใหญ 

14 ดอกไม ดอกมะลิ   ดอกบัว ดีกันไวนะ 

15 คํากริยา นอน         ไหว ปนจอมซน 
4 

16 ทบทวนหนังสอืขนาดใหญ 3 เลมทีเ่ด็กชวยกันแตงขึ้นจากครั้งที่ 13 ถึง 15 

 

      2.4 เมื่อส้ินสุดการสอนแลวนําแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

และการเขียนไปทดสอบกลุมตัวอยางหลงัสอน (Posttest) ในวันที ่26 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2553   

ซึ่งแบบประเมนิเปนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนสอน  

  

การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลดําเนนิการตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

    1. การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยทีม่ีความ

บกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS  Instructional  

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ (Big Book) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาสถิติพืน้ฐาน ไดแก 

คามัธยฐาน (Median) คาพสัิยควอไทล (Interquartile Range: IQR) แลวทดสอบคามัธยฐานกับ

เกณฑการประเมินระดับ โดยใชการทดสอบ Sign Test for Median : One Sample  
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(Miltion;  Mcteer; & Corbet. 1997: 594-595) ที่ระดับสมมติฐานทางสถิติ .05 

  2. เปรียบเทยีบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS  Instructional  Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ (Big Book) ทําการวิเคราะห 

ขอมูลโดย The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี ้

 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ  

      1.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมิน 

ความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน ใชคาดัชนีความสอดคลอง (ลวน สายยศ  

และ อังคณา สายยศ. 2543: 248-249) IOC (Index of  Item-Objective Congruence: IOC)  

โดยมีสูตร ดังนี ้

                        สูตร     IOC   =  
N

R∑  

    

   เมื่อ IOC       แทน     คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับเนื้อหา 

          ∑R     แทน     ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

        N        แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

1.2 คาความยากงายของแบบทดสอบเปนรายขอของแบบประเมินความสามารถ 

ทางภาษาดานการอานและการเขียน ใชคาความยากงายของแบบทดสอบเปนรายขอ (ลวน สายยศ  

และ อังคณา  สายยศ. 2543: 96) โดยมีสูตร  มีดังนี ้

 

    สูตร      P     =   
N
R  

 

  เมื่อ    P    แทน ดัชนีคาความยากงาย 

     R แทน จํานวนเดก็ทีท่าํขอสอบถูก 

     Ν แทน จํานวนเดก็ทีท่าํขอสอบทั้งหมด 
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1.3 การวิเคราะหคาอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของขอสอบเปนรายขอของ 

แบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน ใชคาอํานาจจาํแนกของขอสอบ 

เปนรายขอ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 50) โดยมีสูตร  ดังนี ้ 

    

     สูตร    r     =    
2/N
LH −  

   

   เมื่อ    r       แทน       คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  

     H    แทน       จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น 

      L      แทน       จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น  

            N    แทน       จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 

   

1.4 วิเคราะหคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

ดานการอานและการเขียน ใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) KR-20 (ลวน สายยศ 

และ อังคณา  สายยศ. 2543: 183) โดยมีสูตร ดังนี ้

 

                           สูตร     
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

−
= ∑

21
1 t

tt s
pq

n
nr    

                        

               

                   เมื่อ ttr    แทน      ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 

           n    แทน      จาํนวนขอสอบของแบบประเมนิ 

          p           แทน      คะแนนที่ตอบถูก 

          q     แทน      คะแนนที่ตอบผิด     

          2
ts    แทน      ความแปรปรวนของคะแนนการสอบครั้งนั้น  

   

S 2     =     

 

 

 

 

N
 
ΣX 2- ( ΣX) 2 

 

          N 2 
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2. หาคาสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมลู ไดแก    

    2.1 คามัธยฐาน (Median) ของคะแนนความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน  

ใชคามัธยฐาน (พิชิต ฤทธิจ์รูญ. 2545: 174) โดยมีสูตร ดังนี้  

 

                      สูตร        Mdn  = 
2

1+NX  

    

    เมื่อ Mdn       แทน      มัธยฐาน หรือ คากลาง  

       X      แทน      จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 

    
2

NX        แทน      คะแนนตัวที่  
2
N   

 

    
2

1+NX      แทน      คะแนนตัวที่ 1
2
+

N  

 

      2.2 คาพิสัยควอไทล (Interquartile Range) ของคะแนนความสามารถทางภาษา 

ดานการอานและการเขียน ใชคาพิสัยควอไทล (ยทุธพงษ กัยวรรณ. 2543: 152) โดยมีสูตร ดังนี ้ 
       

    สูตร     IQR    =   13 QQ −   
 

     เมื่อ 1Q      แทน     คาที่ตําแหนง  1/4    หรือ   25%   หาไดจาก  
41
Ν

=Q   

   3Q       แทน     คาที่ตําแหนง  3/4   หรือ    75%   หาไดจาก  3
43 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ν=Q  

   N       แทน     จํานวนขอมูล 

 

 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

3.1 ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) การเปรียบเทยีบ 

คามัธยฐานทีคํ่านวณไดกับคามัธยฐานของความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน  

โดยใช The Sign Test for Median: One Sample (Miltion; Mcteer; & Corbet. 1997: 594-595)  

โดยมีสูตร ดังนี้   

 

            สูตร       
2
1)MP(XM)P(X =≥=≤  
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   เมื่อ M   แทน  คามัธยฐานที่ต้ังไว (เกณฑที่กําหนดไว)  

    X        แทน จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 

หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว (+) 

โดยพิจารณาใชคา + เมื่อต้ังสมมติฐาน  Ha: M < M0  

       และพิจารณาใชคา – เมื่อต้ังสมมติฐาน  Ha: M > M0  

       เมื่อ  M  เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลอง 

       และ M0 เปนคามัธยฐานที่กําหนดไว 

 

3.2 ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametic Statistics) เปรียบเทียบ 

ความแตกตางของความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความ

บกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการสอน จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ โดยใช The Wilcoxon Matched-

Pairs Signed-Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 93) โดยมีสูตร ดังนี ้

 

    สูตร D    =   Y  –  X 

 

       เมื่อ   D       แทน      คาความแตกตางของผลคะแนน กอนและหลังการทดลอง 

     X        แทน      คาคะแนนที่ไดจากการประเมินกอนทดลอง 

     Y       แทน      คาคะแนนที่ไดจากการประเมินหลงัการทดลองจัดอันดบั 

                    คาความแตกตางจากคานอยไปหาคามากกาํกับอันดับที่ 

        ดวยเครื่องหมายบวก หรือเครื่องหมายทีม่ีอยูเดิมหาผลรวม 

       ของอันดับที่มเีครื่องหมายบวก และมีเครื่องหมายลบ

ตามลําดับคาของผลรวมทีน่อยกวา (โดยไมคํานงึถงึ

เครื่องหมาย) เราเรียกคานี้วา T  
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   เมื่อ )(TE  แทน     คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับทีน่อยกวา 

      N  แทน     จํานวนนักเรยีน 

      TS      แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     Z        แทน     คะแนนมาตรฐาน 

     T         แทน     คาของผลรวมของอันดับที่มเีครื่องหมายกาํกับทีน่อยกวา 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัย การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ (Big Book) ไดใชรูปแบบการวจิัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) มีผลการวิเคราะหขอมูลนาํเสนอตามลาํดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 1. การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ  

 2. การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวยั 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

 

การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 
(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทาํหนังสอืขนาดใหญ  

จากการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 

 

ตาราง 1 จํานวนคะแนน คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล ของความสามารถทางภาษาดานการอาน 

       ของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

       ฮารทส (HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ 

 

คนที ่

คะแนนความสามารถ

ทางภาษาดานการอาน

กอนการสอน 

(X) 

ระดับ 

คะแนนความสามารถ

ทางภาษาดานการอาน 

หลังการสอน 

(Y) 

ระดับ 
ผลตางของ

คะแนน 

1 3 ปรับปรุง 10 ดี 7 

2 2 ปรับปรุง 12 ดีมาก 10 

3 4 ปรับปรุง 12 ดีมาก 8 

4 2 ปรับปรุง 10 ดี 8 

5 4 ปรับปรุง 12 ดีมาก 8 

Mdn 3 ปรับปรุง 12 ดีมาก  

IQR 1  2   

 

 จากตาราง 1 แสดงวา ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS 

Instructional Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญอยูในระดับดีมาก โดยกอนการสอน 

มีคะแนนระหวาง 2 - 4 คะแนน คามธัยฐานของกลุมเทากับ 3 และคาพิสัยควอไทลเทากบั 1 

และมีระดับความสามารถทางภาษาดานการอานอยูในระดับปรับปรุง หลงัการใชรูปแบบการเรียน 

การสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ เด็กมีคะแนน

ระหวาง 10 - 12 คะแนน คามัธยฐานของกลุมเทากับ 12 คาพิสัยควอไทลเทากับ 2  

และมีความสามารถทางภาษาดานการอาน  อยูในระดับดีมาก 
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ตาราง  2 การเปรียบเทยีบ คามัธยฐานทีคํ่านวณไดกับคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดบัดีของ 

       ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

       ระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model)  

       รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ  
 

เครื่องหมาย  
 

คนที ่
 

คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
 

 

คามัธยฐานที ่

เปนเกณฑระดับดี + - 
P - Value 

1 10 9-10  - 0.500 

2 12  +   

3 12  +   

4 10   -  

5 12  +   

Mdn 12 > = 9 5 2  

IQR 2     

 

จากตาราง 2 แสดงวา คะแนนมธัยฐานของความสามารถทางภาษาดานการอานของ 

เด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ แตกตางจากคามธัยฐาน 

ที่เปนเกณฑระดับดี (9 - 10 คะแนน) อยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่สอดคลอง 

กับสมมติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไววา ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับหูตึง หลงัการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส   

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ อยูในระดับดี 
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ตาราง 3 จํานวนคะแนน คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

      ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

      ฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ 

 

คนที ่

คะแนนความสามารถ

ทางภาษาดานการเขียน

กอนการสอน 

(X) 

ระดับ 

คะแนนความสามารถ

ทางภาษาดานการเขียน 

หลังการสอน 

(Y) 

ระดับ 
ผลตางของ

คะแนน 

1 1 ปรับปรุง 9 ดี 8 

2 1 ปรับปรุง 11 ดีมาก 10 

3 2 ปรับปรุง 9 ดี 7 

4 2 ปรับปรุง 11 ดีมาก 9 

5 0 ปรับปรุง 11 ดีมาก 11 

Mdn 

IQR 

1 

1 

ปรับปรุง 11 

2 

ดีมาก  

 

 จากตาราง 3 แสดงวา ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS 

Instructional Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดับดีมาก โดยกอนสอนมีคะแนน

ระหวาง 0 - 2 คะแนน คามัธยฐานของกลุมเทากับ 1 และคาพิสัยควอไทลเทากับ 1 และมีระดับ

ความสามารถทางภาษาดานการเขียนอยูในระดับปรับปรุง หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional  Model) รวมกบัการทาํหนังสือขนาดใหญ เด็กมีคะแนนระหวาง 9 - 11 

คะแนน  คามธัยฐานของกลุมเทากับ 11 คาพิสัยควอไทลเทากับ 2 และมีความสามารถทางภาษา 

ดานการเขียน อยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 4  เปรียบเทยีบ คามธัยฐานที่คํานวณไดกับคามธัยฐานที่เปนเกณฑระดับดีของ 

      ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

      ระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model)  

      รวมกับการทําหนงัสือขนาดใหญ  
 

เครื่องหมาย  
 

คนที ่
 

คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
 

 

คามัธยฐานที ่

เปนเกณฑระดับดี + - 
P - Value 

1 9 9-10  - 0.500 

2 11  +   

3 9   -  

4 11  +   

5 11  +   

Mdn 11 > = 9 4 2  

IQR 2     

 
จากตาราง 4 แสดงวา คะแนนมธัยฐานของความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

ของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหตึูง หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ แตกตางจากคามัธยฐาน 

ที่เปนเกณฑระดับดี (9 - 10 คะแนน) อยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่สอดคลอง 

กับสมมติฐานขอที่ 2 ที่ต้ังไววา ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวยั 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอน จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส   

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ อยูในระดับดี 
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เปรียบเทยีบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขยีนของเด็กปฐมวัย 
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ  

จากการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 
 

ตาราง 5 เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการอานของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรอง 

       ทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

       (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ  
 

คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

ลําดับตาม

เครื่องหมาย 

 

 

คนที ่ กอนการสอน 

(X) 

หลังการสอน 

(Y) 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลําดับที่ของ 

ความแตกตาง 
+ - 

T 

1 3 10 7 1 +1 - 0* 

2 2 12 10 5 +5 -  

3 4 12 8 3 +3 -  

4 2 10 8 3 +3 -  

5 4 12 8 3 +3 -  

รวม T+ = 15 T- = 0  
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

 จากตาราง 5 แสดงวา ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองเด็กปฐมวัยชัน้อนุบาลปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  

มีความสามารถทางภาษาดานการอานสูงกวากอนทดลอง ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานขอที ่3 ที่วา 

ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้ 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรอง 

      ทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

      (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทําหนงัสือขนาดใหญ  
 

คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

ลําดับตาม

เครื่องหมาย 

 

 

คนที ่ กอนการสอน 

(X) 

หลังการสอน 

(Y) 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลําดับที่ของ 

ความแตกตาง 
+ - 

T 

1 1 9         8 2 +2 - 0* 

2 1 11         10 4 +4 -  

3 2 9         7 1 +1 -  

4 2 11         9 3 +3 -  

5 0 11         11 5 +5 -  

รวม T+ = 15 T- = 0  
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

 จากตาราง 6 แสดงวา ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองเด็กปฐมวัยชัน้อนุบาลปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  

มีความสามารถทางภาษาดานการเขียนสงูกวากอนทดลอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 ทีว่า 

ความสามารถทางภาษาดานการเขยีนของเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้ 
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สวนความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กแตละคนมีรายละเอยีด ดังนี ้

เด็กคนที ่1 เปนเพศหญิง มีความสนใจกระตือรือรนที่จะไดเรียน จากหนังสือนิทานทีค่รู 

นําเสนอ มกีารแอบมาดูหนงัสือนทิานกอนที่ครูจะสอน เปนเด็กมนี้าํใจคอยชวยครถูือส่ืออุปกรณและ

ชวยเพื่อนเก็บอุปกรณหลังจากทาํกิจกรรมเสร็จ เด็กมีความกลาแสดงออกและใหความสนใจ 

ในการรวมกิจกรรมเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การบรรยายผลงาน 

เด็กจะพูดเฉพาะคําศัพทพื้นฐานที่ไดเรียนคําเดียว เชน นอน  ครูตองถามวา  “ใครกําลังนอน”   

เด็กจะตอบวา  “หนูกาํลงันอน มพีอ แม นองนอนดวย”  ซึ่งคําวา พอ แม และชื่อของนอง เด็กสามารถ

อานและเขียนไดเอง คําเหลานี้มีอยูในคําบรรยายผลงานของเด็กเกือบทุกครั้ง และสามารถอาน 

คําบรรยายผลงานของตนเองใหเพื่อนฟงได ตลอดระยะเวลาที่ทาํการทดลองไมมาเรียน 2 คร้ัง ดังนั้น

ครูไดทบทวนใหไดอานและเขียนคําศัพทพืน้ฐานในวันที่ไมมา ความสามารถทางภาษาดานการอาน 

คําศัพทพื้นฐาน  แขน   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก  แตงโม  ขาว   ชาง บาน   รถ   ดอกมะลิ   นอน    

กอนการสอนเด็กทําคะแนนได 3 คะแนน หลังการสอนเด็กทําคะแนนได 10 คะแนน และสําหรับ

ความสามารถทางภาษาดานการเขียนคําศัพทพื้นฐาน   แขน  เสื้อ  นอง   หมอ   พริก  แตงโม  ขาว  

ชาง  บาน   รถ   ดอกมะล ิ  นอน  ในชวงกิจกรรมเลนเกมในแตละแผนการจัดการเรียนรู ครูใหเด็ก

เขียนคําศพัทพื้นฐานที่เด็กไดเรียน คําที่เดก็ดูตัวอยาง 2 คร้ังในเวลาเขยีน คือ หมอ   พริก   แตงโม 

ดอกมะลิ   และขาว   ความสามารถทางภาษาดานการเขียนกอนการสอนเด็กทาํคะแนนได 1 คะแนน  

หลังการสอนทําคะแนนได 9 คะแนน เปนเพราะเดก็มีความสนใจและตั้งใจเรียน รวมทั้งรูปแบบ 

การเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญมีการ

สอนเปนลาํดบัข้ันตอน ประกอบกับการนาํหนังสือนิทาน และเกม มาใชในการกระตุนใหเด็กเกิด 

ความอยากรูอยากเหน็  ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรูความจํา และความเขาใจ 

ในคําศัพทพืน้ฐานที่เด็กไดเรียนเปนอยางด ี

เด็กคนที ่2 เปนเพศชาย มีความสนใจกระตือรือรนที่จะไดเรียน จากหนังสือนิทาน ส่ือที่ครู 

นําเสนอ มกีารแอบมาดูวาครูนําหนงัสือนทิานเลมที่เทาไรและมีส่ืออะไรบางกอนที่ครูจะสอน  

แลวนําไปบอกเพื่อนๆ เปนเด็กมีน้าํใจคอยชวยเหลือเพือ่นทีท่ํากิจกรรมชา และชวยเพื่อนเก็บอุปกรณ

หลังจากทํากิจกรรมเสร็จ กลาแสดงออกและใหความสนใจในการรวมกจิกรรมเปนอยางดี เดก็ถนัด 

มือซาย มคีวามรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ระหวางเรียนครูตองคอยเรียกชือ่เด็กเพื่อกระตุน 

ความสนใจเดก็ ตลอดระยะเวลาที่ทาํการทดลองไมมาเรยีน 1 คร้ัง ดังนั้นครูไดทบทวนใหไดอานและ

เขียนคําพื้นฐานในวันที่ไมมา ความสามารถทางภาษาดานการอานคําศัพทพื้นฐาน  แขน   เสื้อ   นอง   

หมอ   พริก แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ  นอน   กอนการสอนเด็กทําคะแนนได 2 

คะแนน หลงัการสอนเด็กทําคะแนนได 12 คะแนน และสําหรับความสามารถทางภาษาดานการเขียน
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คําศัพทพื้นฐาน  แขน เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะลิ   นอน   

ในชวงกิจกรรมเลนเกม ในแตละแผนการจดัการเรียนรู ครูใหเด็กเขียนคําศัพทพื้นฐานที่เดก็ไดเรียน  

คําที่เด็กดูตัวอยาง 2 คร้ังในเวลาเขียน คือ   เสื้อ   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว และดอกมะลิ   

ความสามารถทางภาษาดานการเขียน กอนการสอนเดก็ทําคะแนนได 1 คะแนน หลังการสอน 

ทําคะแนนได 11 คะแนน เปนเพราะเด็กมคีวามสนใจและตั้งใจเรียน รวมทัง้รูปแบบการเรียนการสอน 

ฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ  มีการสอนเปนลาํดับ

ข้ันตอน ประกอบกับการนําหนงัสือนทิาน และเกม มาใชในการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรู 

อยากเหน็ ตลอดจนไดลงมอืปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรูความจาํ และความเขาใจ 

ในคําศัพทพืน้ฐานที่เดก็ไดเรียนเปนอยางด ี

เด็กคนที ่3 เปนเพศชาย มีความสนใจกระตือรือรนที่จะไดเรียน จากหนังสือนิทานทีค่รู 

นําเสนอ เปนเด็กมีน้าํใจชอบชวยเหลือครูเก็บอุปกรณหลังจากทาํกิจกรรมเสร็จ กลาแสดงออกและ 

ใหความสนใจในการรวมกิจกรรมเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 

การบรรยายผลงานเด็กจะพดูได 1 คํา คือ คําศัพทพื้นฐานที่ไดเรียนในแตละวัน เชน นอน ครูตองถาม

วา  “ใครนอน”  โดยครูยกตัวอยาง เชน  “ครูนอน”  “หนนูอน”  เด็กคอยพูดวา “แมนอน”  

ในบางครั้งเดก็พูดไมมีเสียง ครูจึงตองใหเด็กใชประสาทสัมผัสเขามาชวยโดยการใชหลังมือของเดก็ 

แตะที่คอตัวเองเมื่อออกเสยีง ตลอดระยะเวลาที่ทาํการทดลองไมมาเรยีน 1 คร้ัง ดังนั้นครูไดทบทวน 

ใหไดอานและเขียนคําศพัทพื้นฐานในวนัที่ไมมา ความสามารถทางภาษาดานการอานคําศพัทพืน้ฐาน   

แขน   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ ดอกมะลิ   กอนการสอนเด็กทาํคะแนน

ได 4 คะแนน หลังการสอนทําคะแนนได 12 คะแนน และสําหรับความสามารถทางภาษาดานการเขียน

คําศัพทพื้นฐาน   แขน   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะลิ   นอน   

ในชวงกิจกรรมเลนเกมในแตละแผนการจดัการเรียนรู ครูใหเด็กเขียนคําศัพทพื้นฐานที่เดก็ไดเรียน  

คําที่เด็กดูตัวอยาง 2 คร้ังในเวลาเขียน คือ  เสื้อ   หมอ   พริก   แตงโม ขาว   ดอกมะลิ   นอน   และ

ความสามารถทางภาษาดานการเขียนกอนการสอนเด็กทําคะแนนได 2 คะแนน หลงัการสอน 

ทําคะแนนได 9 คะแนน เปนเพราะเดก็มีความสนใจและตั้งใจเรียน รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอน

ฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ  มีการสอนเปนลาํดับ

ข้ันตอน ประกอบกับการนําหนงัสือนทิาน และเกมมาใชในการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยาก

เห็น ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรูความจาํ และความเขาใจในคาํศัพทพืน้ฐาน 

ที่เด็กไดเรียนเปนอยางด ี
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เด็กคนที ่4 เปนเพศชาย มีความสนใจกระตือรือรนที่จะไดเรียน จากหนังสือนิทานทีค่รู 

นําเสนอ มกีารแอบมาดูหนงัสือนทิานกอนที่ครูจะสอน เปนเด็กที่มนี้ําใจคอยชวยเหลือเพื่อนที่ทาํงาน

ไมทัน และในระหวางทํากิจกรรมครูจะใหเด็กฝกอานและเขียนคําศพัทพืน้ฐานที่เรียนแตละวนัที ่

เปนกลุมและเดี่ยว เด็กจะคอยบอกเพื่อนและถาไมมัน่ใจวาถกูตองหรือไมจะมาขอครูดูบัตรคําซ้ํา 

เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และเมือ่ทํากจิกรรมเสร็จแลวจะชวยครูเก็บอุปกรณตางๆ เขาที่เดิม และ 

ใหความสนใจในการรวมกิจกรรมเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี  

เด็กสามารถอานคําบรรยายผลงานของตนเองได ตลอดระยะเวลาที่ทาํการทดลองไมมาเรียน 2 คร้ัง 

ดังนัน้ครูไดทบทวนใหไดอานและเขียนคําศัพทพื้นฐานในวนัที่ไมมา ความสามารถทางภาษา 

ดานการอานคําศัพทพืน้ฐาน   แขน   เสื้อ   นอง   หมอ  พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ    

ดอกมะลิ   นอน   กอนการสอนเด็กทาํคะแนนได 2 คะแนน หลงัการสอนเด็กทาํคะแนนได 10 คะแนน 

และสําหรับความสามารถทางภาษาดานการเขียนคําศพัทพืน้ฐาน  แขน เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   

แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ  นอน   ในชวงกิจกรรมเลนเกมในแตละแผนการจัด 

การเรียนรู ครูใหเด็กเขียนคําพืน้ฐานที่เด็กไดเรียนคําที่เด็กดูตัวอยาง 2 คร้ังในเวลาเขียน คือ   ดอกมะลิ   

และความสามารถทางภาษาดานการเขียนกอนการสอนเด็กทําคะแนนได 2 คะแนน หลังการสอน 

ทําคะแนนได 10 คะแนน เปนเพราะเด็กมคีวามสนใจและตั้งใจเรียน จะสังเกตเหน็วาชวงเลนเกมอาน

และเขียนคําศพัทพื้นฐาน เดก็จะพยายามฝกอานและเขียนดวยตนเอง บางครั้งมีการตรวจสอบคําตอบ

จากเพื่อนบาง รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับ 

การทาํหนังสือขนาดใหญ มกีารสอนเปนลาํดับข้ันตอน ประกอบกับการนําหนังสือนทิาน และเกมมาใช

ในการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเหน็ ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรู

ความจาํและความเขาใจในคาํพืน้ฐานที่เด็กไดเรียนเปนอยางด ี

เด็กคนที ่5 เปนเพศชาย มีความสนใจกระตือรือรนที่จะไดเรียน จากหนังสือนิทานทีค่รู 

นําเสนอ มกีารแอบมาดูหนงัสือนทิานกอนที่ครูจะสอน พยายามอานชื่อเร่ืองถาอานไมไดจะถามครูวา  

“อานถกูไหม”  หรือ  “อานวาอะไร”  เมื่ออานไดหรือครูอานใหฟงแลวนาํไปบอกเพื่อนตอ มีการอธิบาย

วามีรูปภาพอะไรบนหนาปกหนังสือนิทาน เปนเด็กที่มนี้ําใจคอยชวยเหลือเพื่อนที่ทาํงานไมทัน  

ชวยสอนเพื่อนเวลาที่ครูใหอานหรือเขียนคําศัพทพื้นฐานทีละคน โดยจะบอกพยัญชนะตวัที่เพื่อนเขียน

ผิด ใหเพื่อนแกไขใหถูกตอง กลาแสดงออกและใหความสนใจในการรวมกิจกรรมเปนอยางดี มีความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยบางครั้งเด็กจะทํางานของตนเองอยางเรงรีบ ครูตองเตือน 

ใหทาํชาๆ และทําใหถกูตองกอนที่จะไปทาํงานชิน้ตอไป บางครั้งเด็กมคีวามพยายามอานเนื้อเร่ือง 

ของหนงัสือนทิานดวยตนเองในคําที่เด็กอานได สําหรับคําที่อานไมไดเด็กจะฟงและดูรูปปากครูแลว

อานออกเสยีงพรอมครูทุกครั้ง เด็กสามารถตอบคําถามของครูไดเปนอยางด ีตลอดระยะเวลา 
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ที่ทาํการทดลองไมมาเรียน 3 คร้ัง ดังนั้นครูไดทบทวนใหไดอานและเขียนคําศพัทพื้นฐานในวนัที่ไมมา 

ความสามารถทางภาษาดานการอานคาํศัพทพื้นฐาน  แขน   เสื้อ   นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   

ชาง   บาน   รถ   ดอกมะล ิ  นอน   กอนการสอนเด็กทําคะแนนได 4 คะแนน หลงัการสอนเด็กทาํ

คะแนนได 12 คะแนนและสาํหรับความสามารถทางภาษาดานการเขียนคําศัพทพืน้ฐาน   แขน   เสือ้   

นอง   หมอ   พริก   แตงโม   ขาว   ชาง   บาน   รถ   ดอกมะลิ นอน   ในชวงกิจกรรมเลนเกมในแตละ

แผนการจัดการเรียนรู ครูใหเด็กเขียนคําศพัทพื้นฐานที่เด็กไดเรียน  คําที่เด็กดูตัวอยาง 1 คร้ัง คือ   

แตงโม   ดอกมะลิ   และความสามารถทางภาษาดานการเขียนกอนการสอนเด็กทําคะแนนได  

0 คะแนน หลงัการสอนเด็กทําคะแนนได 11 คะแนน เปนเพราะเด็กมคีวามสนใจและตั้งใจเรียน  

จะสังเกตไดจากการเลมเกมเขียนคําศพัทพืน้ฐานในแตละแผนการจดัการเรียนรู เด็กจะถามครูวา 

“เขียนถกูไหม”  ถาเด็กไมมัน่ใจวาเขียนไดถูกตองหรือไม เด็กจะชี้ไปที่ตัวพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต

แลวถามวา  “เขียนตัวนี้ใชไหม”  แลวใหครูบอกพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกตตัวที่ถกูใหเด็กเขียนเอง 

รวมทัง้รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือ 

ขนาดใหญ  มกีารสอนเปนลาํดับข้ันตอนประกอบกับการนําหนงัสือนทิาน และเกมมาใชในการกระตุน

ใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเหน็ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรูความจาํและ 

ความเขาใจในคําศัพทพื้นฐานที่เดก็ไดเรียนเปนอยางด ี

 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัย การศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ (Big Book) สรุป  อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ ดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวยั 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional  Model) รวมกับการทาํหนังสือขนาดใหญ  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหตึูง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดบัดี 

2. ความสามารถดานการเขียนของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ  อยูในระดับดี 

3. ความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหตึูง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้ 

4. ความสามารถดานการเขียนของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยัครั้งนีไ้ดดําเนินการกับกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรอง 

ทางการไดยินระดับหูตึง ที่มสีมรรถภาพทางการไดยินเมื่อทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล  

ณ ความถี่ 500 , 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต 26-89 เดซิเบล  

ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา มีใบรับรองความพกิาร สามารถอาน 

ออกเสียงเปนคําและอานริมฝปากของครูได มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพกิารอื่นๆ  

แทรกซอน กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนบุาลปที ่3  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พรอมทัง้ทาํการประเมิน

ความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล เพื่อนาํขอมูลไปใชในการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสือนิทานที่มีคําศพัทพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล จาํนวน  

12 เลม แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model) 

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ จาํนวน 16  แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินความสามารถ 

ทางภาษาดานการอาน 1 ชดุ มี 12 ขอ และแบบประเมนิความสามารถทางภาษาดานการเขียน 1 ชุด 

มี 12 ขอ   

ดําเนนิการทดลองโดยใชแบบแผนการวจิัยชนิด One  Group  Pretest - Posttest  Design  

ในวนัที ่1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและ 

การเขียนกอนการสอน (Pretest) กับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ระดับชั้นอนบุาลปที่ 3 

ที่เปนกลุมตัวอยาง แลวจงึดําเนนิการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการ 

ดวยตนเอง  ใชเวลาในการสอน 4 สัปดาห  สัปดาหละ 4 วัน  คือ วันจนัทร วนัอังคาร วันพุธ และ 

วันพฤหัสบดี  ต้ังแตเวลา 08.30 - 09.30 น. วนัละ 60 นาที รวมทัง้สิ้น 16 คร้ัง ระหวางวนัที ่2 ถงึ  

25 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2553 เมื่อเสร็จส้ินการสอน แลวทําการประเมนิหลังการสอน (Posttest)  

โดยใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน ฉบับเดียวกับที่ใชกอนการสอน 

แลวนําคะแนนที่ไดจากการประเมินทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  

คามัธยฐาน (Median) คาพสัิยควอไทล  (Interquartile Rang : IQR )  เปรียบเทียบความสามารถทาง

ภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นอนบุาลปที่ 3 

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกบั 

การทาํหนังสือขนาดใหญ ทาํการวิเคราะหขอมูลโดย The Sign Test for Median: One Sample และ 

The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถดานการอานของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดบัดีมาก 

 2. ความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ  อยูในระดับดีมาก 

 3. ความสามารถดานการอานของเดก็ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้  

 4. ความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง  

หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional  Model) 

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ สูงขึน้  

 
อภิปรายผล 

  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเดก็ปฐมวยั  

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารท (HEARTS 

Instructional Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ (Big Book) ผลการวิจยัพบวา 

 1. ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับหูตึง กอนการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model) 

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดบัปรับปรุง และหลังการสอนอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ 1 ต้ังไว คือ ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับหูตึง หลงัการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS 

Instructional Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดับดี ปจจัยที่สงผลใหเด็ก 

มีความสามารถทางภาษาดานการอาน หลังการสอนสูงกวากอนเรยีน ทั้งนี้เปนผลเนือ่งจากรูปแบบ 

การเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนงัสือขนาดใหญ  

เปนการจัดประสบการณทางภาษาโดยตรงใหกับเด็ก  มลํีาดับข้ันตอนทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้  

1. ข้ันเตรียมเรื่อง เปนขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับนทิานทีม่ีคําศัพท 

พื้นฐานระดับชั้นอนุบาลแตละหมวด  การสนทนานี้จะเปนการแจงใหเด็กทราบและรับรูวาลําดับตอไป

เดก็จะไดทําอะไร เพื่อใหเดก็เตรียมความพรอม และสรางความสนใจใหกับเด็กกอนเขาสูบทเรียน  



 109 

เปนเทคนิควธิทีี่ครูใชในชวงเริ่มแรกของการสอน อาจทําโดยการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลวหรือส่ิงที่

เกี่ยวของกับเร่ืองใหมที่จะเรยีนโดยสรุป และการนาํเขาสูบทเรียนจะชวยกระตุนและควบคุมความสนใจ 

ความคิด ของเด็กไมใหหนหีางออกจากบทเรียนหรือเนือ้หาที่กาํลังจะมาถงึ เปนการสรางแรงจูงใจให

เด็กรูสึกมีสวนรวมอยูกับบทเรียน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2536:  50; และ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2536: 4-5)  

2. ข้ันเลาเรื่อง เปนขัน้ที่ครูดําเนนิการเลานทิานใหเดก็ฟง เด็กเริ่มเรียนรูวิธีการอานโดยครู 

เปนตนแบบ ฝกใหเด็กเรียนรูวาการอานจะตองอานจากซายไปขวา เรียนรูการอานทิศทางทีถู่กวธิีจน

เปนนิสัย (พัชรี ผลโยธนิ และ วรนาท รักสกุลไทย. 2543: 20-21) และคําที่เด็กอานไดหรือคุนเคยจะเปน

การทบทวนใหกับเด็ก สําหรบัคําที่เด็กยังไมคุนเคยก็จะเปนการเพิ่มคําศัพทใหกับเดก็ ถงึแมวาเด็ก 

จะอานไมได แตมีความพยายามทาํเสียงตามครู  ซึง่เดก็จะเรียนอานและเพิ่มพูนคาํศัพทจากการฝกหัด

และจัดระบบดวยตนเอง เดก็อาจจะไมมัน่ใจแตพยายามที่จะจาํคํา สังเกต และใชตัวบงชี ้เชน ภาพ 

การออกเสียงเขามาชวย เปนตน (Brian. 1992: 15-19)  

3. ข้ันสรุป เปนขั้นเตรียมทําหนงัสือขนาดใหญ โดยครูและเด็กชวยกนัสรุปนิทานที่ไดฟง 

จากขั้นที่ 2  โดยใชบัตรคําและบัตรภาพประกอบ และเลนเกมจับคูบัตรคํากับบัตรภาพแลวอาน 

พรอมกัน ในขั้นนี้ครูจะสรุปนิทานใหเด็กโดยการใชคําถาม ซึง่การสรุปโดยการใชคําถาม-ตอบ- 

ทายปญหาจากเรื่องที่อานเปนการสรุปทบทวนเรื่องราวของนทิานจากที่ไดฟงและเนื้อหาทัง้หมด 

เพื่อใหเดก็เขาใจดียิ่งขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน. 2536: 5; และ กันตา สุขกระจาง. 

2550: 4; อางอิงจาก ฉววีรรณ กินาวงศ.  2526: 103-104) และการเลนเกมโดยการใชบัตรคําและบัตร

ภาพเปนการย้าํ ซ้าํ ทวน คําศัพทที่เด็กไดเรียนอีกครั้ง ซึ่งการสงเสริมความสามารถทางภาษาของ 

เด็กปฐมวยั ครูควรนําคําหรอืภาพจากกิจกรรมการเรียนการสอน นทิาน บทความ เร่ืองราวที่เด็กสนใจ 

มาจัดเปนหมวดหมู ผูกเปนเรื่องราวขึ้นใหม หรือเลนเกมจับคูบัตรคํากับภาพ ทําใหเด็กสามารถ

เชื่อมโยงความคิดระหวางภาพกับสัญลกัษณไดเปนอยางดี อีกทัง้บรรยากาศในหองเรียนเด็กได

แสดงออกทางการอานและการเขียนอยางอิสระ การเลนเกมจะชวยใหเด็กเรียนอยางมีความสุข 

สนุกสนาน เกดิการคนพบ และเรียนรูไดดวยตนเองประมวญ  (ดิคคินสนั 2536: 140-154)  สอดคล อง

กับผลการวจิัยของ สถิรนนัท  คงอยูแกว (2541: 34) พบวา การเลนเกมชวยสรางบรรยากาศในการ

เรียนใหเกิดความสนกุสนาน ขณะเดียวกนัเด็กไดความรูจากกิจกรรม ฝกความจํา ฝกคิด ดังนัน้การเลน

เกมเปนการเราความสนใจ ชวยผอนคลายความเครียดในการเรียนรู ทําใหการเรียนไมนาเบื่อ   

ในสัปดาหแรกเด็กยังไมกลาตอบคําถามครู ครูจึงตองพดูคําตอบใหเด็กพูดตาม และการเลนเกมอาน

และเขียนเด็กยังไมกลาออกมาทาํกิจกรรม เพราะยงัไมคุนเคยกับกิจกรรม แตเมื่อมีเดก็อาสาสมัคร



 110 

ออกมาทํากจิกรรม จึงคอยๆ มีเด็กทยอยออกมาทํากจิกรรม และใชระยะเวลานานในการทํากิจกรรม 

แตสัปดาห 2-4 เด็กกลาที่จะตอบคําถาม กลาทีจ่ะอานและเขียนโดยไมกลัวผิด มกีารตรวจสอบ 

ความถกูตองดวยตัวเอง จากบัตรคํา จากครูหรือเพื่อน และมีความกระตือรือรนในการตอบคําถามหรือ

อยากออกมาทํากจิกรรม และครูตองทําใหเด็กเกิดกําลงัใจในการเรียนดวยวิธทีี่เหมาะสม เชน  

การใหคําชม การใหรางวัล เปนตน  อีกทัง้บรรยากาศในหองเรียนเด็กไดแสดงออกทางการอานและ 

การเขียนอยางอิสระ 

4. ข้ันผลิต เปนขั้นการสรางความรูใหม โดยเด็กดําเนินการผลิตหนงัสอืขนาดใหญ  

ดวยการเลือกบัตรภาพที่สนใจจากที่ฟงและอานมาทํากจิกรรม  โดยการวาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ 

ตามความสนใจของเด็ก ลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด 16 x 23 นิ้ว แลวพูดบรรยายภาพหรือผลงาน

โดยมีครูชวยเขียนคําที่เด็กพูดลงใตภาพ และเวนชองวางใหเด็กเขียนคําศัพทที่ไดเรียน และถาเดก็ 

เขียนไดแตยังไมถูกตอง ครูเขียนเปนตัวอยางใหเด็กเขียนตาม ในสัปดาหแรกครูไดจัดใหเด็กทาํงาน 

เปนกลุม คือ ครูแจกกระดาษวาดเขียน 1 แผน  ตอ เด็ก 3 คน  เพราะเด็กยังไมคุนกบัการทาํกิจกรรม  

และเมื่อครูใชคําถามเด็กจะตอบสั้นๆ ขอความที่ปรากฏบนหนังสือขนาดใหญจึงประกอบดวยคาํสั้นๆ 

จะมีภาพประกอบเปนสวนใหญ ในสัปดาหที ่2 ครูแจกกระดาษวาดเขียน 1 แผน  ตอ เด็ก 2 คน  

เปนการฝกใหเด็กทํางานในกลุมที่มีสมาชกินอยลง เพื่อนําไปสูการทาํงานคนเดียว ข้ันตอนการจัด

กิจกรรมเปดโอกาสใหเดก็ทกุคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนทัง้แบบรายบุคคลและ 

แบบกลุม ทําใหเด็กเกิดทักษะในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน ในสัปดาหที่ 3 และ 4  ครูแจกกระดาษ 

วาดเขียนใหเด็กทําคนละ 1 แผน การบรรยายผลงานเดก็สามารถบรรยายไดมากขึ้นและมีคําที่

หลากหลาย นอกจากนี้คําทีป่รากฏสวนใหญจะเปนคําที่เรียน เชน ดอกมะลิ พริก แครอท นอน ไหว 

และมีชื่อบุคคลที่เด็กคุนเคย เชน ชื่อเพื่อน พอ แม เปนตน เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ที่ไดลงมือปฏิบัติจนประสบความสาํเร็จ ซึง่การที่เด็กไดวาดภาพประกอบและเด็กไดเขียนเรื่องราว 

ดวยตนเอง จะทําใหเด็กรูสึกวาประสบความสําเร็จที่สามารถถายทอดความเขาใจของเด็กออกมา และ 

เปนการทบทวนเรื่องราวและคําศัพทที่ไดรับฟงในนทิาน (อนงค  วรพนัธ. 2546: 56; อางอิงจาก  

บุษบง   ตันติวงศ. 2535: 47; สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ.  2543: 7; และ นภเนตร  

ธรรมบวร 2544: 133)  

และ 5. ข้ันเสนอผลงาน-อานรวมกนั เปนขั้นอานรวมกนัโดยครูและเด็กอานหนงัสอื 

ขนาดใหญที่แตงรวมกนัพรอมกัน การอานสิ่งที่เด็กเขียนดวยตนเองถอืวาเปนการอานซ้ํา ย้ําความจํา

ของเด็ก เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดอานภาษาที่เด็กไดเขียนจากประสบการณรอบๆ ตัวของเด็ก 

(อนงค  วรพนัธ. 2546: 56;  อางอิงจาก แมนมาส  ชวลติ. 2530: 30) และเด็กทําใบงานประกอบ

แผนการเรียนรูทุกครั้ง เปนการทบทวน ตรวจสอบ แกไขคําศัพทพื้นฐานที่เดก็ไดเรียนอีกครั้ง  
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อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 16 แผนการจัดการเรยีนรู  ใชระยะเวลาเรียนแผนละ 60 นาท ี

ประกอบกับการนําหนังสือนทิานทีม่ีคําศัพทพืน้ฐานในแตละหมวดที่อยูบนพื้นฐานทีเ่ด็กในชัน้เรียนนี้

สามารถรับรูมาเลาใหเด็กฟง และหนังสือนทิานไดผานผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย ดานการ

สอนเด็กปฐมวัยและดานการสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน รวมทัง้นําหนงัสือนิทานไปทดลอง

ใชกับเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพรองทางการไดยินที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรบัปรุงขอบกพรอง

ตางๆ จนไดหนังสือนิทานทีส่มบูรณกอนนําไปใชสอนกบักลุมตัวอยาง โดยผานการจัดกิจกรรมใหเด็ก

นําบัตรภาพคาํศัพทพืน้ฐานที่เด็กสนใจในนิทานมาทํากจิกรรมวาดภาพ ระบายสี ฉีก ตัด ปะ และ 

การใหเด็กเขียนภาพและคาํที่เด็กสนใจ เปนการจัดกจิกรรมที่เนนใหผูเรียนคิดคน ความรู ลงมือปฏิบัติ 

หรือกระทาํจริงทกุขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เมื่อเสร็จแลวเด็กพูดบรรยายผลงานของตวัเอง 

ใหครูเขียนเปนตัวอยางแลวเด็กเขียนตามลงบนผลงาน พรอมกับใหเด็กแตละคนอานผลงานของตนเอง

ใหเพื่อนฟง (อํานวย  เดชชัยศรี. 2544: 45) ซึ่งการอานทีดี่ที่สุดสําหรับเด็ก คือ การอานสิ่งที่เด็กเขียน

ข้ึนเอง จะทาํใหเด็กเรียนรูวาสามารถอานได โดยมคีรูคอยชวยและใหกาํลังใจทําใหเดก็กลาที่จะอาน

โดยไมกลัววาจะอานผิด (นภเนตร  ธรรมบวร. 2544:  133)  

ดังนัน้หนังสือนิทานชุดนี้จงึสอดคลองกับแนวคิดของการจัดประสบการณ (Head, Heart,  

Hands) ใหเด็กไดฝกการคิด การพูด การปฏิบัติ   แนวคิดเกี่ยวกับอารมณ (Emotion) เด็กกลา

แสดงออกโดยอานหนงัสือนทิานไมกลัววาจะอานผิด ทาํใหไมรูสึกเครียดเด็กจึงเรียนภาษาอยาง 

มีความสุข สนกุสนาน   แนวคิดการสรางองคความรูดวยตนเอง (Active) เกิดจากในกิจกรรมการทาํ

หนงัสือขนาดใหญเด็กเปนคนลงมือกระทาํกิจกรรมดวยตนเอง ครูจะเปนเพยีงคนจัดเตรียมสื่ออุปกรณ

ใหเด็กไดเลือกตามความสนใจ เพื่อนําไปสรางองคความรูดวยตนเองตามความสามารถของ 

แตละบุคคล   แนวคิดการเรยีนรูกระบวนการกลุม (Relationship) หลังจากฟงนิทานจบแลว 

ครูไดทบทวนใหเด็กอีกครั้ง โดยการตั้งคําถามใหเดก็ตอบ เด็กไดสนทนาแลกเปลี่ยนความเหน็กับเพือ่น

และครู ทําใหไดเรียนรูคําศพัทเพิม่ข้ึน   แนวคิดการถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning)  

เกิดจากคาํศัพทพืน้ฐานที่เนนในนิทานไดใชสีที่เดน  เดก็จึงใหความสาํคัญกับคําพืน้ฐานที่จะเรยีน  

เมื่ออานทบทวนซ้าํแลวสามารถนาํคําศัพทพืน้ฐานที่มีในหนังสือนทิานไปสรางเปนผลงานใหม 

โดยการบรรยายภาพแตกตางไปจากนทิานที่ไดฟง  เชน  นทิานเรื่อง  “กระตายกับนกจอมขโมย”  

คําศัพทพื้นฐาน  คือ  พริก  แครอท  เด็กบรรยายภาพหรอืผลงานของตนเองวา  “หนกูินพริก”    

“หนูและเพื่อนกําลังปลกูแครอท”  เปนตน  การอานหนังสอืขนาดใหญทีแ่ตงรวมกนัทาํใหเด็ก 

มีความภาคภมูิใจในผลงานที่ประสบความสําเร็จ (Success) (กรวิภา สรรพกิจจาํนง. 2548: 109-114) 

การเรียนเปนกลุมทาํใหเดก็ไดเรียนรูซึ่งกนัและกัน จึงชวยใหเด็กไดส่ือสาร ไดเรียนรูภาษาและใชภาษา

ไดอยางมัน่ใจกับผูอ่ืน 
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 2. ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับหูตึง กอนการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  (HEARTS Instructional Model) 

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ อยูในระดบัปรับปรุง และหลังการสอน อยูในระดับดีมาก  

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 ต้ังไว คือ ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส 

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ อยูในระดับดี ปจจยัที่สงผลใหเดก็ 

มีความสามารถทางภาษาดานการเขียนหลังการสอน สูงกวากอนเรียน ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากรูปแบบ

การเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนงัสือขนาดใหญ  

เปนการจัดประสบการณทางภาษาโดยตรงใหกับเด็กทีม่ลํีาดับข้ันตอนทั้งหมด 5 ข้ันตอน ซึ่งขัน้ตอนที่

สงเสริมความสามารถทางภาษาดานการเขียนเดนชัด คือ ข้ันตอนที่ 3 ข้ันสรุป เด็กไดเลนเกมเปนกลุม

และรายบุคคล โดยการฝกเขียนคําศัพทพืน้ฐานที่อยูในหนงัสือนทิาน สอดคลองกับผลการวิจยัของ 

อนงค  วรพันธ (2546: บทคดัยอ) ไดศึกษาพัฒนาการอานและการเขยีนของเดก็ปฐมวัยที่ไดรับ 

การจัดกิจกรรมการเลานทิานประกอบการทําสมุดเลมเลก็ พบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและ

ระหวางการจดักิจกรรมการเลานทิานประกอบการทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล รายกลุม และการจัด

กิจกรรมการเลานทิานแบบปกติมีพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญ

ทางสถิติ โดยในแตละชวงของการจัดกจิกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมดุเลมเล็กม ี

การเปลี่ยนแปลงขั้นพฒันาการทางภาษาดานการเขียนสงูขึ้นทุกคน  และขั้นตอนที่ 4 ข้ันผลิต เด็กทํา

หนงัสือขนาดใหญวาดภาพและเขียนดวยตนเองลงบกระดาษขนาดใหญ โดยมีครูทาํหนาคอยซักถาม 

ชวยเหลือเด็กในการเขียนเรือ่งราวหรือขอความตามคําพูดของเด็ก ซึง่กอนเขียนครจูะถามเด็กกอน

เสมอวา หนูวาดรูปอะไร หรือหนูจะเขียนวาอะไร ขณะที่เขียนครูจะอานคําทุกคาํไปพรอมๆ กับเด็ก  

จะสังเกตเหน็วาเด็กจะพยายามเขียนขอความดวยตนเอง โดยใหครูเขียนตามคําพูดของเด็กเปน

ตัวอยางใหเดก็เขียนลงบนกระดาษใหญ และเด็กจะไมทราบวาการสะกดจริงทาํอยางไร ในการเขียน

คําๆ หนึ่ง หรือบอกขอความที่ตองการจะเขียนใหผูใหญเขียนเปนตนแบบแลวจึงนําไปลอก บางครั้ง

ลอกหมดทุกตวั แตบางครั้งเปนการลอกเฉพาะคาํที่ตองการไปผสมกบัคําที่เขียนไดแลว และจะมี 

บางคําซึ่งไมเกี่ยวของกันเกนิมา (Morrow. 1993: 241;  บุษบง ตันตวิงศ. 2538: 10-16; และ  อุทัย  

ดวงใหญ. 2549: 34; อางองิจาก ทิศนา แขมมณี. 2536: 76-77)  

 ดังนัน้การทาํหนงัสือขนาดใหญจึงมีความสอดคลองกับแนวคิด (Head, Heart, Hand)  

เด็กไดคิด  ไดลงมือปฏิบัติ  แนวคิดเกี่ยวกบัอารมณ (Emotion) เด็กมคีวามสุขที่ไดเลือกสื่อ และ

กิจกรรมในการผลิตชิ้นงานดวยตนเอง การวาดภาพดวยสีเทยีน การฉีก ตัด ปะ และการเขียนบรรยาย
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หนงัสือขนาดใหญ จึงสอดคลองกับแนวคดิการสรางองคความรูดวยตนเอง (Active) การสรางหนังสือ

ขนาดใหญรวมกันสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูกระบวนการกลุม (Relationship) ทาํใหเด็กไดเรียนรู

การยอมรับซึง่กันและกนั การปรับความคิดเขาหากัน  สําหรับแนวคิดการถายโยงการเรียนรู (Transfer 

of Learning) พบวาเด็กอธิบายภาพและเขยีนเรื่องราวจะตางจากเรื่องราวของหนงัสือนิทาน เชน 

นิทานเรื่อง “โจเที่ยวในปาใหญ”  คําศัพทพื้นฐาน  คือ  รถ  จักรยาน  เมื่อเด็กทาํหนงัสือขนาดใหญ  

เด็กบรรยายและเขียนผลงานของตนเองวา  “พอขับรถสีเขียวพาผมไปเที่ยวทะเล”  “ผมมีรถสีมวง 1 

คัน”  เปนตน  เมื่อเด็กเขียนงานของตนเองสําเร็จ (Success) (กรวิภา สรรพกิจจํานง. 2548: 109-114) 

เด็กมีการบอกเลาเรื่องราวในผลงานใหครูและเพื่อนฟงอยางภาคภูมิใจ ดังนัน้กระบวนการดงักลาวจึงมี

ผลตอพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนสูงกวาสมมตฐิานที่ต้ังไว 

 อาจกลาวไดวาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จากการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส  

(HEARTS Instructional Model) รวมกับการทําหนังสือขนาดใหญ มีกระบวนการและขั้นตอนการสอน 

ที่เด็กไดเรียนรูจากการใชประสาทสมัผัสในการมอง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและระยะเวลา

ในการจัดกิจกรรม การเลานทิานมีความตอเนื่องกันในทกุสัปดาห ทาํใหเด็กมกีารเปลี่ยนแปลง

พัฒนาการทางภาษาดานการอานและการเขียนสูงขึน้ ประกอบกับการนําหนังสือนทิานมาเปนสือ่ 

ในการสอน ทาํใหเด็กไดเห็น ไดสัมผัส ไดย้ํา ซ้าํทวนดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนการชวย

พัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น จงึสงผลใหหลังจากการสอนความสามารถทางภาษาดานการ

อานและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูตึง อยูในระดับดีมาก 

 3. ความสามารถทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับหูตึง หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับ 

การทาํหนังสือขนาดใหญ สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐาน 

ที่ต้ังไว เนื่องจากไดนําหนังสอืนิทานมาเปนสื่อในการพฒันาภาษาใหกับเด็กปฐมวยั ซึ่งหนังสือนทิาน

จะชวยกระตุนและดึงความสนใจของเด็กใหอยากเรียนรู เนื่องจากมีสีสันที่สวยงามและมีตัวละคร 

ในการดําเนนิเรื่องทําใหเด็กเกิดความอยากรู อยากเหน็ เกิดความเพลดิเพลินในการฟง มีการกลาวซ้ํา

คํา วล ีหรือประโยค เพื่อเด็กจะจําไดงายและรวดเร็ว โดยเฉพาะถาตัวละครนั้นมีชื่อเพื่อนหรือชื่อบุคคล

ที่เด็กรูจักแลวเด็กจะใหความสนใจติดตามเรื่องและซักถามเปนพิเศษ เชน ครอบครัวสัตวเลี้ยงหรอืเร่ือง

ที่เด็กจะจนิตนาการตาม และมีภาพประกอบสวยงามที่สอดคลองกบัตัวละครและเนื้อเร่ือง (พรจนัทร  

จันทวิมล. 2539: 103–105; และ กนัตา สุขกระจาง. 2550: 45) และคําศัพทพืน้ฐานที่เนนในหนังสอื

นทิานมีการใชสีที่เดน เพื่อเปนจุดเดน และแยกความแตกตางจากขอความอืน่ๆ ใหเด็กไดเห็นวา 

คําเหลานี้เปนคําที่เด็กจะไดฝกอานและเขียน สีที่ใช คือ สีแดง  ซึง่สีแดงมีอิทธิพลตออารมณและจิตใจ

ของคนทาํใหมีสมาธ ิสียงัชวยกระตุน ใหมีความสนใจในรายละเอียดไดมากขึ้น และสงเสริมใหม ี
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ความระมัดระวัง เพราะคนมคีวามคิดเชื่อมโยงกบัสีแดงวา เปนสีของการหยุด ความฉุกเฉิน อันตราย 

ผูคนจะมีปฏิกริิยากับกลไกการหลีกเลีย่ง ตองใชความระมัดระวัง  (ชืน่ชีวิต. 2553: 7) ดังนัน้ การนาํสี

เขามาชวยในการอาน อิทธขิองสีจะมีสวนชวยในดานของความชัดเจน ความเขาใจ และลักษณะเดน 

เพราะสีมีความสมบูรณกวาขาวดํา เสน สัญลักษณ ในแงของความจํา ความสนใจ ความสัมพนัธ

ระหวางภาพ และตัวอักษร ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ พงศศักดิ ์ ศรีมหาพรหม (2531: 46) ได

ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรยีนรูการอานแบบ โดยใชแบบที่มีสีประกอบและไมมีสีประกอบของนกัเรียน

ในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตนพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนจากแบบเรียนทีม่ีสี

ประกอบ มีผลการเรียนรูการอานสงูกวานักเรียนทีเ่รียนจากแบบที่ไมมีสีประกอบ นอกจากสีจะไดรับ

ความสนใจสูงกวาภาพขาวดาํแลว ยังชวยใหเหน็ความแตกตางของตวัหนังสือ และชวยใหเห็นในระยะ

ที่ไกล ดังนัน้ในการอานทุกครั้งครูจะใชนิว้ชี้ตามคําที่อาน เมื่ออานถงึคําศัพทพืน้ฐานครูจะเนนเสียง 

คํานัน้ ทําซ้าํๆ เด็กจะเรียนรูวาคําที่เนนมีสีตางจากคําอืน่ๆ จะสังเกตไดจากที่เดก็จะพยายามอานคาํนัน้

พรอมครู จึงเปนอีกปจจยัหนึง่ที่ชวยสงเสรมิใหเด็กสามารถจําและอานคําที่ตองการจะสอนได ทีเ่ปน

เชนนี้อาจเนื่องมาจากอายุของเด็กมีผลตออิทธิพลของสี คือ เด็กที่มีอายุนอย สีจะมีอิทธิพลตอการรบัรู

มาก ทาํใหเหน็ไดวาของเลน ส่ือ หรือสภาพแวดลอมสําหรับเด็กอนุบาลจะมีสีสันสวยงาม และสาํหรับ

เด็กที่มีอายุมากอิทธพิลของสีที่มีตอการรบัรูจะลดนอยลงตามลาํดับ  

ดังนัน้การนําหนงัสือนทิานที่ภาพกับตัวหนังสือเปนสีมาเปนสื่อในการเรียนการสอนจะชวยให 

เด็กไดรับการพัฒนาทางภาษา โดยการสนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนและคร ู 

ซึ่งการเรียนภาษาของเด็กปฐมวัยไดอยางเต็มที่ จาํเปนตองใหเด็กไดมีโอกาสพูดและฟงคนอื่นพดู 

(ศันสนีย ฉัตรคปุต. 2546: 21) และการที่เด็กปฐมวัยมีพฒันาการทางภาษาสงูขึ้นตองผานการปฏบัิติ

กิจกรรมที่มกีารปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนดวย 

 4. ความสามารถทางภาษาดานการเขียนของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับหูตึง หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model) รวมกับ 

การทาํหนังสือขนาดใหญ สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐาน 

ที่ต้ังไว เนื่องจากมีกระบวนการขั้นตอนที่เนนใหเด็กไดเห็น ไดปฏิบัติโดยตรง จึงทําใหเด็กไดเขียน

คําศัพทพื้นฐานและคําอื่นๆ  ในการเขียนคาํบรรยายผลงานนั้น  เดก็ใหครูเขียนลงเศษกระดาษ 

เปนตัวอยางแลวเด็กนาํไปเขยีนดวยตนเอง หรือบางครั้งเด็กเขียนคําศพัทพื้นฐานแลวใหครูเขียน 

คําอื่นๆ เปนตวัอยางใหเดก็เขียน  เชน  “ตํารวจกาํลังกลบับาน”  เด็กเขียนคําวา  “ตํารวจ”  แลวใหครู

เขียนคําวา “กําลังกลับบาน” เปนตวัอยางใหเด็กเขียนลงบนผลงานของตนเอง เปนตน ซึง่เปนการ 

ใหความชวยเหลือเด็ก ทําใหเด็กมกีําลงัใจอยากเขยีน สอดคลองกับผลการวิจยัของ อนงค  วรพนัธ 

(2546: 57-58)  ไดคนพบวา การที่เด็กพยายามเขียนคาํที่ไดเรียนนั้น เกิดจากเด็กไดแรงเสริม ความ
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ชวยเหลือ รูจักการสังเกต เหน็ความสัมพนัธของคํากับสัญลักษณ โดยใชประสบการณเดิมของตนเอง

เปนพืน้ฐานในการเชื่อมโยงความคิดเกีย่วกบันิทานและคาํศัพทที่ไดเรียนจากกิจกรรม อีกทัง้แผนการ

จัดการเรียนรูยังไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กปฐมวัย ดานการสอนผูทีม่ีความ

บกพรองทางการไดยิน และดานการสอนภาษาไทย รวมทั้งนาํแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับ

เด็กปฐมวยัที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรับปรุงขอบกพรองตางๆ จนไดแผนการจัดการเรียนรู 

ที่สมบูรณกอนนาํไปใชสอนกับกลุมตัวอยาง จึงทําใหความสามารถทางภาษาดานการเขียนของ 

เด็กปฐมวยัทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนสงูกวากอนการสอน 

ทั้งนี้อาจกลาวไดวา รูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model)  

เปนการจัดประสบการณทีม่ลํีาดับข้ันตอนในการเรียนรูภาษาเปนหลักใหกับเด็กโดยตรง สอดคลองกับ 

กรวิภา  สรรพกิจจาํนง (2548: 169) ไดกลาววา รูปแบบการเรียนการสอนฮารทสเปนรูปแบบที่ใช 

การเรียนรูแบบการเลน (Play Way) และเด็กเปนผูลงมอืกระทํา (Active Learning) การที่เด็กไดเลา

เร่ืองราวจากผลงานที่ตนเองสรางขึ้น การเขียนขอความใตภาพจากครูที่เขียนใหเปนแบบอยาง  

ส่ิงเหลานี้ไดพฒันาความสามารถทางภาษาดานการเขียนอยางธรรมชาติ โดยที่ครูไมตองใชการบงัคับ

หรือเขมงวดกบัเด็กคัดเขียนตัวอักษร จากผลการวิจยัของ กรวิภา  สรรพกิจจาํนง (2548: บทคัดยอ) 

พบวา ความสามารถทางภาษาดานการเขียน หลงัการสอนสูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และกิจกรรมการทําหนังสือขนาดใหญ เปนอีกหนึ่งกจิกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรง 

ทางภาษาและไดมีสวนรวมในกิจกรรม เดก็ไดเรียนรูโดยการสังเกตและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

สอดคลองกับผลการวิจยัของ สถิรนันท  อยูคงแกว (2541: 61) พบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการสรุป

กิจกรรมในวงกลมโดยใชเทคนิคการสรางสมดุเลมใหญกอนและหลังการสอนมทีักษะทางภาษา

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และการใชเทคนิคการสรางหนังสือขนาดใหญ  

เปนกิจกรรมทีย่ึดเด็กเปนศนูยกลาง เด็กไดทํากจิกรรมตรงกับความสนใจและตอบสนองความตองการ

เปนรายบุคคล สังเกตไดจากขอความ ภาพ สัญลักษณทีป่รากฏบนหนงัสือขนาดใหญนั้น ไดจากคําพูด

หรือการเลาจากประสบการณของเด็กเอง โดยครูมีหนาคอยซักถามและชวยเขยีนขอความเหลานัน้ 

ใหเด็กเขียนตาม ซึง่สอดคลองกับผลการวจิัยของ ชมพนูทุ ศุภผลศิริ (2551: 66-67) ไดศึกษาเกีย่วกบั

การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ

พบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหปุญญาดานภาษาสงูขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และยังพบอีกวา กิจกรรมการทาํหนังสือขนาดใหญเปนกิจกรรมทีพ่ัฒนาความสามารถทางดาน

ภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเดก็ไดเรียนรูผานทกัษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน  

(กรวิภา  สรรพกิจจาํนง. 2548: 111; อางอิงจาก John Dewey.) และประสบการณการเรียนรูภาษา 
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ของเด็กปฐมวยัเกิดขึ้นไดจากประสบการณตรงตองใชความคิดและลงมือกระทําการทดลองดวยตนเอง  

(Learning by doing) (อารี  สัณหฉว.ี 2543: 8)  

จะเหน็ไดวากจิกรรมการทาํหนงัสือขนาดใหญ และหนงัสือนิทานชวยใหเด็กปฐมวัย 

เกิดการพฒันาภาษาตามความสามารถของเด็กแตละคน ดังนัน้การทีเ่ด็กไดทํากิจกรรมดวยตนเอง 

การทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อน ไดสนทนากบัเพื่อนและคร ูจะทาํใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท ไดส่ือสาร  

ไดทบทวนความจํา ไดแสดงออกตามความสามารถของแตละคน ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการคนพบ 

และมีความสขุสนุกสนานขณะทํากิจกรรม 

จากผลการวิจยันี้ แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนจากการใชรูปแบบการเรียน 

การสอนฮารท (HEARTS Instructional  Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ เปนวิธหีนึง่ทีจ่ะชวย

ใหเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง มีความสามารถทางภาษาดานการอานและ

การเขียนสงูขึน้ 

 

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควา 
ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้

1. การใหเด็กเลือกบัตรคําหรือบัตรภาพดวยตนเอง สําหรับนาํไปถายทอดลงบนกระดาษ 

วาดเขียน ทําใหเด็กดีใจและมีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม  

2. อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมควรจัดวางเปนประเภทดีกวาการวางรวมไวดวยกนั 

แลวใหเด็กเลอืกเขากิจกรรมดวยตนเอง เพื่อเปนการแบงเด็กเปนกลุมยอยไมกอใหเกิดความวุนวาย  

3. การใหเดก็ไดวาดภาพลงบนหนังสือขนาดใหญและไดเขียนอักษรขนาดใหญ ทาํใหเด็ก 

ไดฝกการใชตาและกลามเนือ้มือใหประสานสัมพนัธกัน 

4. การสรางแรงจูงใจดวยการใหคําชม การแจกสติ๊กเกอร หรือรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจ 

ใหเด็กเมื่อทํากิจกรรมเสร็จตามทีก่ําหนด  

 
ขอเสนอแนะ 

จากการวิจยัครั้งนี้ผูวิจยัมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจยั 

ในครั้งตอไป ดังนี ้  
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ตองใหความสําคัญกับทกุขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ข้ัน โดยควบคุมเวลา 

ใหเหมาะสมกบัความสนใจของเด็ก เพราะเด็กวัยนี้มีชวงความสนใจสัน้ หากใชเวลามากไป เดก็จะเบื่อ 
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และหมดความสนใจ ดังนัน้ครูตองมีวิธีในการดึงความสนใจ ใหกําลงัใจ และกระตุนใหเด็กอยากทาํ 

กิจกรรมโดยไมใชเวลานานเกินไป 

2. หนังสือขนาดใหญเปนผลงานที่เดก็มีความภาคภูมิใจ ดังนั้นควรนาํไปไวในมุมหนังสือ  

เพื่อเปนการกระตุนใหเด็กอยากทํากิจกรรมในครั้งตอไป  

3. ครูควรจดบันทกึพฤติกรรมของเด็กทกุวนั เพราะเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการสื่อสาร  

เปนขอมูลที่สะทอนถึงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในแตละวัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวเิคราะห

ขอมูล การเรียนรูของเด็ก ตลอดจนขอมูลนีจ้ะนาํไปปรับกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกบัเด็กมากยิ่งขึน้

ตอไป 

4. ครูควรตรวจสภาพเครื่องชวยฟงและถานใหอยูในสภาพพรอมใชกอนการสอน โดยการ 

เรียกชื่อเด็กทลีะคน และควรพูดกับเด็กดวยเสียงและรูปปากที่ชัดเจน เพื่อใหเด็กไดยนิและอานรูปปาก

ไดถูกตอง 

5. ครูควรใหเดก็ทุกคนมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมทกุครั้ง และการสอนครูจะตองสอน 

ตามลําดับข้ันตอนที่กาํหนดไว  และตองทบทวนความรูเดิมที่เด็กไดเรียนไปแลวกอนขึ้นเนื้อหาใหม 

ทุกครั้ง  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
1. ควรมีการนาํรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional  Model)  

รวมกับการทาํหนงัสือขนาดใหญ ไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่นๆ  เชน   

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  เด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการมปีญหาทางการเรียนรู  เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional   

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ ในวชิาอืน่ๆ เชน ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนฮารทส (HEARTS Instructional   

Model) รวมกบัการทาํหนงัสือขนาดใหญ กับตัวแปรตามอื่นๆ ของเดก็ปฐมวยั เชน การแบงปน  

การกลาแสดงออก การรอคอย ระเบียบวนิัย ความคิดสรางสรรค เปนตน  
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รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. ดร.วรนาท   รักสกุลไทย 

ตําแหนง :  ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก Elementary and Early Childhood Education  

       Ed. D University of Northern Colorado  
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : หนงัสือนิทาน แผนการจัดการเรียนรู 

                 แบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน 

 

2. อาจารยวรรณวิมล  เณรทรัพย 

ตําแหนง : อาจารยหวัหนาฝายบริการเดก็พิการเรียนรวม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

                ศูนยการศึกษาพเิศษ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ (สาขาการสอนผูที่มีความบกพรอง 

                               ทางการไดยิน) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : หนงัสือนิทาน แผนการจัดการเรียนรู 

                 แบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียน 

 

3. อาจารยจํารัส  จินดาวงศ 

ตําแหนง : ครูชํานาญการพิเศษระดับ 2 อาจารยฝายวิชาการ  

                โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ (สาขาการสอนผูที่มีความบกพรอง 

                ทางการไดยนิ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : หนงัสือนิทาน แผนการจัดการเรียนรู 

 

4. อาจารยศมานนัท  รัฐธนะรัชต 

ตําแหนง : อาจารยหวัหนางานทะเบยีนวัดผลวิจัย โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี 

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  

                คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : แบบประเมินความสามารถทางภาษา 

                ดานการอานและการเขียน 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเรียบเรียงเรื่องและภาพหนงัสือนิทาน 
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รายนามผูเรียบเรียงเรื่องและภาพหนังสือนิทาน 
 

1.   เด็กชายปยะ  นวลเอี่ยม     โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 1 

2.   เด็กชายณัฐชนน  ศรีธงชาต ิ   โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน เลมที่ 2 

3.   เด็กหญิงสุภาวดี  อนวชัตระกูล โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน เลมที่ 3 

4.   เด็กชายทปีกร   ปุษยะนาวนิ    โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน เลมที่ 4 

5.   นางสาวชลธิชา  เพิ่มพูลโชคคณา มหาวิทยาลยัรามคําแหง  หนงัสือนทิาน เลมที่ 4 

6.   เด็กหญิงวริวัณณ  แกวโล    โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 5 

7.   เด็กชายวศิรุต   มะลูลีม      โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 6 

8.   เด็กหญิงกานตรว ี พนาพงษ  โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 7 

9.   เด็กหญงิศุภกัญญา  สุขเสริมสกุล โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 8 

10. เด็กหญงิวรัญญา  หมัดนุรักษ  โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 9 

11. เด็กชายนติิกร   รูปสูง  โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 10 

12. เด็กหญงิอัซมี่  มนูิซา   โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 11 

13. เด็กชายทศันโรจน   มะหะหมัด โรงเรียนเกษมพิทยา  หนงัสือนทิาน  เลมที่ 12 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางผลการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

ตารางผลการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

ตารางคาความยากงาย (P) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

ดานการอาน 

ตารางคาความยากงาย (P) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

ดานการเขียน 
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ตาราง 7 ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

      ดานการอาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
จุดประสงคการเรียนรู คํา ขอ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

คา 
IOC 

ผล 

แขน 1. +1 +1 +1 1 ใชได 1. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดอวยัวะไดถูกตอง ไหล 2. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

เสื้อ 3. +1 +1 +1 1 ใชได 2. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดเครื่องแตงกายไดถูกตอง กางเกง 4. +1 +1 +1 1 ใชได 

นอง 5. +1 +1 +1 1 ใชได 3. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดญาติไดถูกตอง เพื่อน 6. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

หมอ 7. +1 +1 +1 1 ใชได 4. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดอาชีพไดถูกตอง ตํารวจ 8. +1 +1 +1 1 ใชได 

แครอท 9. 0 +1 +1 0.67 ใชได 5. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดผักไดถูกตอง พริก 10. +1 +1 +1 1 ใชได 

กลวย 11. +1 +1 +1 1 ใชได 6. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดผลไมไดถูกตอง แตงโม 12. +1 +1 +1 1 ใชได 

ขาว 13. +1 +1 +1 1 ใชได 7. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดอาหารไดถูกตอง ไขดาว 14. +1 +1 +1 1 ใชได 

ชาง 15. +1 +1 +1 1 ใชได 8. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดสัตวไดถูกตอง เสือ 16. +1 +1 +1 1 ใชได 

บาน 17. +1 +1 +1 1 ใชได 9. นกัเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

    ในหมวดสถานที่ไดถูกตอง โรงเรียน 18. +1 +1 +1 1 ใชได 

รถ 19. +1 +1 +1 1 ใชได 10.นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐาน 

     ในหมวดพาหนะไดถูกตอง  จักรยาน 20. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ดอกมะล ิ 21. +1 +1 +1 1 ใชได 11. นักเรียนสามารถอานคาํพื้นฐาน 

     ในหมวดดอกไมไดถูกตอง ดอกบัว 22. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

นอน 23. +1 +1 +1 1 ใชได 12. นักเรียนสามารถอานคาํพื้นฐาน 

     ในหมวดกริยาไดถูกตอง ไหว 24. +1 +1 +1 1 ใชได 
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ตาราง 8 ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถทางภาษา 

      ดานการเขียน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
จุดประสงคการเรียนรู คํา ขอ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

คา 
IOC 

ผล 

แขน 1. +1 +1 +1 1 ใชได 1. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดอวยัวะไดถูกตอง ไหล 2. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

เสื้อ 3. +1 +1 +1 1 ใชได 2. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดเครื่องแตงกายไดถูกตอง กางเกง 4. +1 +1 +1 1 ใชได 

นอง 5. +1 +1 +1 1 ใชได 3. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดญาติไดถูกตอง เพื่อน 6. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

หมอ 7. +1 +1 +1 1 ใชได 4. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดอาชีพไดถูกตอง ตํารวจ 8. +1 +1 +1 1 ใชได 

แครอท 9. 0 +1 +1 0.67 ใชได 5. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดผักไดถูกตอง พริก 10. +1 +1 +1 1 ใชได 

กลวย 11. +1 +1 +1 1 ใชได 6. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดผลไมไดถูกตอง แตงโม 12. +1 +1 +1 1 ใชได 

ขาว 13. +1 +1 +1 1 ใชได 7. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดอาหารไดถูกตอง ไขดาว 14. +1 +1 +1 1 ใชได 

ชาง 15. +1 +1 +1 1 ใชได 8. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดสัตวไดถูกตอง เสือ 16. +1 +1 +1 1 ใชได 

บาน 17. +1 +1 +1 1 ใชได 9. นกัเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

    ในหมวดสถานที่ไดถูกตอง โรงเรียน 18. +1 +1 +1 1 ใชได 

รถ 19. +1 +1 +1 1 ใชได 10.นักเรียนสามารถเขียนคําพื้นฐาน 

     ในหมวดพาหนะไดถูกตอง  จักรยาน 20. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ดอกมะล ิ 21. +1 +1 +1 1 ใชได 11. นักเรียนสามารถเขยีนคาํพืน้ฐาน 

     ในหมวดดอกไมไดถูกตอง ดอกบัว 22. 0 +1 +1 0.67 ใชได 

นอน 23. +1 +1 +1 1 ใชได 12. นักเรียนสามารถเขยีนคาํพืน้ฐาน 

     ในหมวดกริยาไดถูกตอง ไหว 24. +1 +1 +1 1 ใชได 
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ตาราง 9 คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบประเมนิความสามารถทางภาษา 

      ดานการอาน 

 

ขอที่ ความยากงาย (P) อํานาจจาํแนก (r) สรุปผล 

*1. 0.57 0.23 ใชได 

2. 0.42 0.07 ปรับปรุง 

*3. 0.46 0.30 ใชได 

4. 0.65 0.07 ปรับปรุง 

*5. 0.42 0.53 ใชได 

6. 0.07 0.26 ปรับปรุง 

*7. 0.57 0.23 ใชได 

8. 0.61 0.15 ปรับปรุง 

9. 0.5 0.07 ปรับปรุง 

*10. 0.53 0.30 ใชได 

11. 0.69 0.15 ปรับปรุง 

*12. 0.73 0.38 ใชได 

*13. 0.53 0.46 ใชได 

14. 0.42 0.07 ปรับปรุง 

*15. 0.61 0.61 ใชได 

16. 0.53 0.15 ปรับปรุง 

*17. 0.46 0.46 ใชได 

18. 0.34 0.07 ปรับปรุง 

*19. 0.5 0.38 ใชได 

20. 0.46 0.15 ปรับปรุง 

*21. 0.34 0.23 ใชได 

22. 0.30 0.15 ปรับปรุง 

*23. 0.5 0.23 ใชได 

24. 0.38 0.15 ปรับปรุง 

* ขอที่นาํมาใชเปนแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 
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ตาราง 10 คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบประเมนิความสามารถทางภาษา 

      ดานการเขียน 

 

ขอที่ ความยากงาย (P) อํานาจจาํแนก (r) สรุปผล 

*1. 0.61 0.30 ใชได 

2. 0.07 0.15 ปรับปรุง 

*3. 0.23 0.30 ใชได 

4. 0.19 0.38 ปรับปรุง 

*5. 0.23 0.46 ใชได 

6. 0.03 0.07 ปรับปรุง 

*7. 0.23 0.30 ใชได 

8. 0.34 0.07 ปรับปรุง 

9. 0.19 0.38 ปรับปรุง 

*10. 0.26 0.38 ใชได 

11. 0.19 0.38 ปรับปรุง 

*12. 0.23 0.46 ใชได 

*13. 0.30 0.46 ใชได 

14. 0.15 0.30 ปรับปรุง 

*15. 0.23 0.46 ใชได 

16. 0.11 0.23 ปรับปรุง 

*17. 0.30 0.46 ใชได 

18. 0.30 0.15 ปรับปรุง 

*19. 0.38 0.30 ใชได 

20. 0.19 0.38 ปรับปรุง 

*21. 0.23 0.38 ใชได 

22. 0.11 0.23 ปรับปรุง 

*23. 0.34 0.53 ใชได 

24. 0.11 0.23 ปรับปรุง 

* ขอที่นาํมาใชเปนแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

คูมือประกอบการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 

คูมือประกอบการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ 10 
 
ชื่อเรื่อง    หมวดสถานที ่(รถ และ จกัรยาน) 

ระดับชั้น    อนุบาลปที่ 3 

เวลา    60 นาท ี
วัน...............ที่..........เดือน................พ.ศ.............. 
 

 

 
คําอธิบายการเรียนรู 

คําพื้นฐาน เปนคําที่กําหนดไวในหลกัสูตร ซึ่งการสรางหนังสือหรือส่ือการเรียนจะตองนาํคํา 

มาใชเขียนใหเด็กเรียนตามระดับชั้นนั้นๆ เปนคําที่ไดรับทดสอบความยากงายในการอานและการเขียน

แลว สวนใหญจะมีงานวิจัยคาํพืน้ฐานสนับสนุนวา คําใดเปนคําพื้นฐาน โดยวิจยัคําจากการพูดของ

นักเรียนทีม่ีความถี่สูง  

คําพื้นฐานในระดับชั้นอนบุาลประกอบดวย คํานาม สรรพนาม คํากริยา คําเชื่อม และอ่ืนๆ  

ซึ่งจัดประเภทเปนหมวดได 12 หมวด ไดแก  หมวดอวัยวะ  หมวดญาติ หมวดอาชพี หมวดเครื่อง 

แตงกาย หมวดดอกไม หมวดผัก หมวดผลไม หมวดอาหาร หมวดสัตว หมวดสถานที่ หมวดพาหนะ 

และหมวดคาํกริยา  
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

เด็กสามารถอาน และเขียนคําวา รถ และ จักรยาน ได  

 
ความรูและทกัษะพื้นฐานที่จําเปน  

เด็กสามารถอาน และเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยกุตไดถูกตอง 

      

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียน  หมวดพาหนะ ไดแก รถ จักรยาน 
1. ขั้นเตรยีมเรื่อง  

 1.1 ครูจัดใหเด็กนั่งเปนรูปคร่ึงวงกลม หนัหนาเขาหาคร ูโดยครูนั่งระดบัเดียวกับเดก็ 

 1.2 ครูเช็คชื่อเด็กทีละคน 

 1.3 ครูอานทบทวนหนงัสือขนาดใหญที่เด็กไดชวยกนัทําใหเด็กฟง 
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 1.4 ครูพูดคุยกับเด็กวา วันนี้ครูมีหนังสือนิทานเลมใหมมาอานใหเดก็ฟง โดยครู 

ยกหนังสือนทิานใหเด็กด ูแลวครูแนะนาํวา หนงัสือนทิาน ประกอบไปดวย ปกหนา และ ปกหลัง 

ตรงกลาง เรียกวา เนื้อเร่ือง  
 

2. ขั้นเลาเรื่อง 
 2.1 ครูอานนทิานในขัน้ที ่1 ใหเด็กฟง โดยครูยกหนงัสอืนิทานใหอยูในระดับสายตา 

ของเด็ก ครูเร่ิมอานจากชื่อเร่ืองพรอมกับใชนิ้วชี้ไปตามคําที่ครูอาน  

 2.2 เมื่ออานถึงคําพื้นฐานที่กําหนด คือ รถ จักรยาน ทีเ่ปนสีแดง ครูจะเนนเสียงคาํนัน้  
 
3. ขั้นสรุป  

 3.1 ครูถามเดก็เกี่ยวกับนิทานที่ครูอานใหฟงจากขั้นที่ 2 เชน  

 3.1.1 ครูอานนิทานเรื่องอะไร ถาเด็กตอบไมได ครูชี้ที่ชื่อเร่ืองพรอมกบัอานใหเด็กฟง  

แลวใหเด็กอานตามครูอีกครั้ง 

  3.1.2 ครูเปดหนงัสือนทิานหนาตอไป แลวถามวา ในภาพมีใครบาง กําลังทําอะไร  

  3.1.3 ครูถามทีละคําถาม ถาเด็กไมตอบ ครูบอกแลวชี้ไปที่คําและรูปใหเด็กอาน 

ตามครู 

 3.2 ครูชูบัตรภาพใหเดก็ดูทลีะภาพ แลวใหเด็กบอกวาเปนภาพอะไร ถาเด็กตอบไมได 

ครูพูดแลวใหเด็กพูดตาม 

 3.3 ครูชูบัตรคําใหเด็กอานทีละคํา ถาเด็กอานไมไดครูอานแลวใหเดก็อานตามครู 

 3.4 ครูแจกรูปมือที่ติดตัวอกัษรลงบนฝามือ 1 ตัวอักษร ใหเด็กคนละ 1 รูป  

 3.5 ครูชูบัตรภาพแลวใหเด็กนํารูปมือมาเรียงใหเปนคําที่มีความหมายตรงกับภาพ 

 3.6 ครูและเด็กตรวจสอบความถูกตองของคํา และอานพรอมกัน 
 
4. ขั้นผลติ  

 4.1 ครูเตรียมอุปกรณที่ใชทาํกิจกรรม เชน กระดาษขนาดใหญ 16 x 23 นิ้ว กาว สีเทยีน  

รูปนิตยสาร กรรไกร สีเมจิก  

 4.2 ครูบอกกบัเด็กวา เราจะทําหนังสือขนาดใหญจากนิทานที่ครูอานใหฟงกัน    

 4.3 ครูแบงอุปกรณออกเปน 3 กลุม คือ กลุม 1 เปนกจิกรรมสีเทียน กลุม 2 ตัดกระดาษ 

นิตยสาร กลุมที่ 3 ฉีกกระดาษนิตยสาร 
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 4.4 ครูแจกกระดาษขนาด 16 x 23 นิ้ว ใหเด็กคนละ 1 แผน โดยครูขีดเสนกัน้หนาของ 

กระดาษประมาณ 1 นิ้ว เพือ่ไวเย็บเขาเลม และครูขีดเสนบรรทัดดานลางของกระดาษที่มีขนาดกวาง  

1 นิ้ว เพื่อเวนไวสําหรับเขียนคําบรรยายของเด็ก  

 4.5 ครูใหเด็กเลือกบัตรภาพที่จะวาด 1 ภาพ แลวใหเขากลุมกิจกรรมทีส่นใจ 

 4.6 ใหเด็กทาํกิจกรรมวาดภาพ ระบายส ีฉีก ตัด ปะ ลงบนกระดาษวาดเขียน 

ของตัวเอง 

 4.7 เมื่อเสร็จแลวใหเด็กนํามาสงครู โดยครูถามเด็กวา หนวูาดรูปอะไร  ใหเด็กพูด 

บรรยายภาพหรือผลงานของเด็ก แลวครูชวยเขียนคําที่เด็กพูดลงใตภาพ และเวนชองวางใหเด็กเขียน 

คําศัพทที่ไดเรียน ในกรณีทีเ่ด็กเขียนไมได ครูใชเมจิสีออนเขียนรางแลวใหเด็กเขยีนตาม และถาเด็ก

เขยีนไดแตยังไมถูกตอง ครูเขียนเปนตัวอยางใหเด็กเขียนตามคร ู

 4.8 ครูใหเด็กนําผลงานของแตละคนมาเรยีงลําดับเหตุการณ  โดยครทูาํหนาที่เชื่อมคํา 

หรือขยายคาํใหสอดคลองเปนเรื่องเดียวกนั  
 
5. ขั้นเสนอผลงาน-อานรวมกัน 

 1. ครูและเด็กอานหนงัสือขนาดใหญที่แตงพรอมกนั  

 2. ครูใหเด็กทาํใบงานที่ครูเตรียมไว 
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สื่ออุปกรณการเรียนรู 

1.   หนังสือนทิานเรื่อง โจเที่ยวในปาใหญ 

2.   บัตรคํารถ จักรยาน และบัตรภาพรถ จกัรยาน 

3.   กระดาษแผนใหญขนาด 16 x 23 นิ้ว 

4.   กาว 

5.   กรรไกร 

6.   หนังสือนติยสาร 

7.   ดินสอสี หรือ สีเทียน  

8.   ที่เย็บกระดาษ 

9.   มีดคัดเตอร (สําหรับครูใช) 

10. กระดาษกาว หรือ กระดาษเทป 

11. สีเมจิก  

12. ใบงาน 

13. ปากกาเขยีนไวทบอรดสีตางๆ 

14. แปรงลบไวทบอรด 

15. ไวทบอรด 

16. กระดาษโปสเตอรแข็ง 
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ใบงานที่ 10 
 

ช่ือ............................................นามสกุล........................................ 
วันที่................................................................................................ 

 
 

1. จงโยงภาพกบัภาพที่เหมอืนกัน 
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2. จงโยงภาพกบัคําใหถูกตอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รถ 

จักรยาน 
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3. จงเติม พยัญชนะ ลงในชองวางใหถูกตอง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ กร__าน 

 

 

 

 

1. 

2. 

ั 
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4. จงเติม พยัญชนะ สระ ลงในชองวางใหถูกตอง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จั__ __ย__น 

 

 

 
 

1. 

2. 
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5. จงเขยีนคําใหตรงกับภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 1. 

 2. 
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การบานครั้งที่ 10 
 

ช่ือ............................................นามสกุล........................................ 
วันที่................................................................................................ 
 
1. จงกากบาท ( X ) คําใหตรงกับภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รถ จักรยาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถ จักรยาน 

 2. 

1. 
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2. จงเขยีนคําใหตรงกับภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 1. 

 2. 
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คูมือประกอบการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการอาน 
 
1. ขั้นตอนในการใชแบบประเมิน 

1.1 ผูดําเนินการประเมินเตรยีมการกอนประเมิน ดังนี ้

1.1.1 ตรวจสอบแบบประเมินแตละชุดใหครบทุกหนา  

1.1.2 ศึกษาแบบประเมินและคูมือใหเขาใจข้ันตอนทัง้หมด  

1.1.3 ผูดําเนนิการประเมิน ตองเตรียมเครื่องมือในการประเมิน ดังนี ้

1.1.3.1 แบบประเมินและคูมือประกอบการใชแบบประเมิน 

1.1.3.2 ดินสอ 

1.1.3.3 ยางลบ  

1.1.3.4 ไมบรรทัด 

1.2 การดําเนนิการประเมิน 

ใหเด็กเขียนชือ่ นามสกุล ทีห่นาปกแบบประเมินของเดก็ใหเรียบรอยกอน 

การประเมนิทกุครั้ง หากเด็กไมสามารถเขยีนได ผูดําเนนิการประเมินชวยเขียนให 
 
2. คําสั่ง    

จงโยงคํากบัภาพใหถูกตอง  
 
3. เวลาที่ใชในการทาํแบบประเมิน  ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน 30 นาท ี
 
4. เกณฑการใหคะแนน ขอละ 1 คะแนน  

4.1 เมื่อเด็กสามารถโยงคาํกับภาพไดถูกตอง ให 1 คะแนน 

4.2 เมื่อเด็กไมสามารถโยงคาํตรงกับภาพไดถูกตอง ให 0 คะแนน 
 
5. จํานวนแบบประเมิน  จํานวน 12 ขอ 
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แบบประเมินความสามารถทางภาษา 
ดานการอาน 
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 นามสกุล 
 

 

 

 

 

 

 

ผูประเมิน............................................... 

                      (..............................................) 
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จงโยงคํากับภาพใหถูกตอง 
 

          คํา        ภาพ 
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คูมือประกอบการใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาดานการเขียน 
 
1. ขั้นตอนในการใชแบบประเมิน 

1.1 ผูดําเนินการประเมินเตรยีมการกอนประเมิน ดังนี ้

1.1.1 ตรวจสอบแบบประเมินแตละชุดใหครบทุกหนา  

1.1.2 ศึกษาแบบประเมินและคูมือใหเขาใจข้ันตอนทัง้หมด  

1.1.3 ผูดําเนนิการประเมิน ตองเตรียมเครื่องมือในการประเมิน ดังนี ้

1.1.3.1 แบบประเมินและคูมือประกอบการใชแบบประเมิน 

1.1.3.2 ดินสอ 

1.1.3.3 ยางลบ  

1.2 การดําเนนิการประเมิน 

ใหเด็กเขียนชือ่ นามสกุล ทีห่นาปกแบบประเมินของเดก็ใหเรียบรอยกอน 

การประเมนิทกุครั้ง หากเด็กไมสามารถเขยีนได ผูดําเนนิการประเมินชวยเขียนให 
 
2. คําสั่ง    

จงเขียนคําใหตรงกับภาพ  
 
3. เวลาที่ใชในการทาํแบบประเมิน  ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน 30 นาท ี
 
4. เกณฑการใหคะแนน ขอละ 1 คะแนน ดังนี ้

 4.1 เมื่อเด็กสามารถเขยีนคาํตรงกับภาพไดถูกตอง ให 1 คะแนน 

 4.2 เมื่อเดก็ไมสามารถเขยีนคําที่ตรงกับภาพไดถูกตอง ให 0 คะแนน 
 
5. จํานวนแบบประเมิน  จํานวน 12 ขอ 
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แบบประเมินความสามารถทางภาษา 
ดานการเขียน 

 

 

 

 

 

 ชื่อ 
 

 

 

 นามสกุล 
 

 

 

 

 

 

ผูประเมิน............................................... 

                      (..............................................) 
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จงเขียนคําใหตรงกับภาพ  
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ตัวอยางหนังสอืนิทาน 

ตัวอยางบัตรคําและบัตรภาพ 
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นองนอนและกําลังรองไห 
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 ฉันกับเพื่อนรักนองบาสมาก 
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