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การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหนงัสือผ้าเร่ืองสีสําหรับเด็กปฐมวยัและศึกษาการ

เรียนรู้เร่ืองสีก่อนและหลงัของเดก็ก่อนวยัเรียนด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั กลุม่ตวัอย่างใน
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวยัเรียนโรงพยาบาลอานันท
มหิดล โดยวิธีเจาะจง จํานวน 5 คนท่ีมีพฒันาการตามเกณฑ์และไมพ่บความบกพร่องทางสายตา ทําการ
ทดลองก่อนและทดลองหลงั ทดลองด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยั ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ทดลอง 9 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับ
เดก็ปฐมวยั และแบบทดสอบการเรียนรู้เร่ืองสี การทดลองครัง้นีเ้ป็นรูปแบบการวิจยัและพฒันา แบบแผน
วิจยัคือแบบทดสอบก่อนและหลงั การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และคา่ t – test for dependent - samples 

ผลการวิจยัพบวา่ 1. หลกัการการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัมีหลกัสําคญั 4 ประการ ดงันี ้1) สิ่ง
เร้าหรือตวักระตุ้นการเรียนรู้ 2) ตวักลางหรือตวัสื่อ 3) เซลล์ประสาทสมัผสั 4) สมองหรือระบบประสาท
สว่นกลาง  พฒันาการทางศิลปะสําหรับเด็ก ขัน้แรก คือ ขัน้ขีดเขียน เมื่ออายุ 2-4 ปี สียงัช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ ความสนใจของเดก็ในการเรียนจากการเล่านิทานมีภาพประกอบท่ีสดใส และจากผลการประเมิน
ของผู้ เช่ียวชาญพบวา่หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัดี  ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ออกแบบ และด้านคู่มือการใช้งานสําหรับผู้สอน 2.ผลการศกึษาเรียนรู้เร่ืองสี หลงัเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้า
เพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัสงูกวา่ก่อนเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คําสําคญั : การพฒันาหนงัสือผ้า, เรียนรู้สี, เดก็ปฐมวยั 
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This research aimed to develop cloth books for color learning among early 

childhood aged students and a study about color learning before and after using cloth books 
for color learning among pre-school age students. The sample group in this research 
consisted of five early childhood age students enrolled in the Preschool Children Development 
Center at  Ananda Mahidol Hospital using the Specific Identification Method. The experiment 
used the cloth books on color learning in the early childhood stage. The time spent in this 
research was eight minute per time for fifty minutes each time. The tools used in the 
experiment consisted of cloth books for color learning at an early childhood stage and a color 
learning test. This experiment proceeded in the form of research and development. The 
research pattern was a test conducted before and after. The data was analyzed by using an 
average method, standard deviation and a t - test for dependent samples. 

The results found the following: (1) the main principles of early childhood learning 
included four sections as follows (1) motive or stimuli for learning;(2) intermediaries or media; 
(3)sensory cells;(4)brain or central nervous system. The first step interms of  art development 
of children was writing at two to four  years of age. The color will stimulate the learning of 
children and interested in tales with vivid pictures. From the evaluation results of the experts, 
they found that cloth books for color learning at the early childhood age at a good level. 

(2)the results of color learning after using the cloth books for color learning in 
early childhood higher than before learning and with a statistical significance at a level of .05. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุ่วงได้ เน่ืองด้วยได้รับความกรุณาอย่างสงูจาก อ.ดร.อธิพชัร์ 
วิจิตสถิตรัตน์ท่ีปรึกษาหลกัท่ีได้ กรุณาให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์รวมทัง้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ด้วยความเอาใจใสโ่ดยตลอด ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาอยา่งยิ่งขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่าง
สงู ไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิทุกท่าน ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือและให้คําแนะนํา
เคร่ืองมือในการวิจยั รวมทัง้ผู้บริหาร บคุลากร นกัเรียนของศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนโรงพยาบาล
อานันทมหิดลท่ีให้ความอนุเคราะห์และเอือ้เฟื้อข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนทําให้งานวิจัย
สําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์เจ้าหน้าและกลัญาณมิตรรุ่นพ่ี รุ่นน้องท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่ี
อํานวยความสะดวกให้การช่วยเหลือ ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจยัขอขอบคณุบิดาและมารดาท่ีให้
การสนบัสนนุ สดุท้ายนีค้ณุคา่หรือประโยชน์อนัใดท่ีเกิดกบัปริญญานิพนธ์เร่ืองนีผู้้วิจยัขอมอบให้กบั
ผู้ มีพระคณุ ดงักลา่วรวมทัง้อาจารย์และเพ่ือนๆ ทกุคน ท่ีให้กําลงัใจตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

เด็กแรกเกิดจนถึงอาย ุ7 ปี คือช่วงระยะเวลาท่ีสําคญัท่ีสดุในการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงท่ี
สมองจะพฒันาไปถึง 80% เด็กแรกเกิดมองเห็นสีได้เพียงแตย่งัไม่สมบรูณ์ สามารถมองเห็นสีขาว
และดําชัดเจนมากท่ีสุด การกระตุ้นการมองเห็นจากสีจึงเป็นสิ่งสําคัญของการกระตุ้นในการ
พฒันาการด้านตา่งๆ เซลล์สมองสามารถสร้างให้เกิดการคิด กระบวนการคิด และความคิดขึน้ใน
สมองสร้างจุดเช่ือมตอ่ระหว่างเซลล์สมอง ดงันัน้เด็กจะมีทกัษะด้านกล้ามเนือ้มือมดัเล็กท่ีเกิดขึน้
จากการทํางานของสมอง การเรียนรู้นัน้จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีสุดในวยันี ้เป็นจดุเ ร่ิมต้นในการพฒันา
ทกัษะต่างๆ สมองซีกขวาทํางานเก่ียวกับศิลปะ จินตนาการ ระยะมิติ ส่วนสมองซีกซ้ายนัน้จะ
ทํางานเก่ียวกับ ตวัเลข การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น พฒันาการทางศิลปะ เป็นพัฒนาการควบคู่กัน
ระหวา่งความคดิและทกัษะ พฒันาการด้านศลิปะของเด็กมีความพิเศษในเร่ืองประสาทสัมผสัและ
การเคล่ือนไหว รวมถึงสมองเชิงสร้างสรรค์และการจินตนาการ ท่ีมีผลตอ่พฒันาการด้านอารมณ์ 
จิตใจและ ความคิดเชิงบวก (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ผ่านการเล่น 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเล่นและการเรียนรู้ คือ ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กมีความใคร่รู้ ทําให้เด็กเกิด
ความรู้สึกเป็นอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมท่ีทํา การเล่นนัน้จึงเป็นกิจกรรมหลัก
สําหรับเด็กทกุคนโดยเฉพาะช่วงอาย ุ3-8 ปี (ภรณี ครุุรัตนะ, 2535) สีเป็นองค์ประกอบสําคญัของ
สิ่งรอบตวัทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติเช่น ท้องฟ้า ใบไม้ ดอกไม้สีผิว เป็นต้น และท่ีมนุษย์สร้าง
ขึน้ ตัง้แต่เร่ืองไกลตัวจนถึงใกล้ตัวเช่น สีของผิว สีของผม เป็นต้น การเรียนรู้สีของเด็กเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การเดินข้ามทางม้าลายท่ีมีสีขาวและสีดําเป็น
สญัลกัษณ์พืน้ท่ีข้ามท่ีปลอดภยั  

ศลิปะสําหรับเดก็ปฐมวยัสว่นใหญ่มุง่เน้นพฒันาการด้านร่างกายมากกว่าตวัผลงาน เช่น 
การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการพฒันาประสารทสมัผสัทัง้ห้าได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การลิม้รส 
การได้กลิ่นและการสัมผัสจับต้องเป็นต้น หนังสือผ้าเร่ืองสีฝึกการทํางานของสายตาและมือไป
พร้อมๆ กนั การรับรู้ทางสายตาของเด็กในเร่ืองสี เป็นพืน้ฐานในการถ่ายทอด อธิบายคณุลกัษณะ
ตา่งๆ สีจงึเป็นแรงจงูใจกระตุ้นเดก็ให้เกิดการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

ผู้ วิจัยมีความสนใจพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีวัสดุเป็นผ้า มี
ความอ่อนนุ่ม ปลอดภัย สีสนัจูงใจมุ่งเน้นเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองสี เรียนรู้ผ่านมือโดยการสมัผสั เช่น 
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หยิบ จบั ลาก ดึง ลบูคลํา เป็นต้น ผ่านสายตาโดยการมองเห็น สงัเกต ุเป็นต้น ผ่านกระบวนการ
คดิจากการแยกแยะบรูณาการพฒันาทกัษะทางศิลปะเร่ืองสีควบคูก่บัความสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้
มือและตาให้สมัพนัธ์กนั สะท้อนถึงพฒันาการทางการรับรู้ทางวตัถสุามารถรับรู้เร่ือง สี เส้น รูปร่าง 
รูปทรง วตัถุ พืน้ผิว แยกแยะความแตกต่างได้ ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจยัส่งเสริม
การเรียนรู้ พฒันาทกัษะตา่งๆ จงึมีการนําส่ือมาใช้ในด้านการศกึษาอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั ส่ือ
การสอนว่าท่ีวสัดอุปุกรณ์และวิธีการประกอบการสอนเพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายท่ี
ผู้สอนประสงค์จะสง่ หรือถ่ายทอดไปยงัผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2554) ส่ือ
ท่ีเสริมแรงจงูใจในการเรียนรู้จงึมีความสําคญัอยา่งยิ่ง 

จากข้างต้นผู้ วิจยัให้ความสําคญัเร่ือง การเรียนรู้เร่ืองสีท่ีอยู่รอบตวัในชีวิตประจําวนั ไม่
ว่าจะเป็นการจําแนกสิ่งต่างๆ สญัลกัษณ์ ส่ือความหมาย บอกเล่าเร่ืองราวตา่งๆ สีเคร่ืองแต่งกาย 
สีประจําวนัเป็นต้น ผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมประสาทสมัผสัมือโดยการสมัผสัและตาโดยการ
มองเห็นประสานสมัพนัธ์กนั เป็นจดุเร่ิมต้นดีของการพฒันาทกัษะศิลปะและการใช้ชีวิตประจําวนั
ของทกุคน  
 
ความมุ่งหมายของวิจัย 

1. เพ่ือพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเดก็ปฐมวยั 
2. เพ่ือศึกษาการเรียนรู้เร่ืองสีของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็ก

ปฐมวยั 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

พัฒนาส่ือการเรียนรู้หนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นส่ือประกอบการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามจดุประสงค์ของการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ 
นกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยูศ่นูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนโรงพยาบาลอานนัทมหิดลอายรุะหว่าง 2-4 ปี 
ทัง้เพศชายและหญิง 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในศนูย์พฒันาเด็ก

ก่อนวยัเรียน โรงพยาบาลอานนัทมหิดล จ.ลพบรีุ อาย ุ2-4 ปี โดยวิธีเจาะจงโดยการทําการทดสอบ
ทํากิจกรรมคดันกัเรียนท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ จํานวน 5 คน ท่ีมีพฒันาตามเกณฑ์และไม่พบความ
บกพร่องทางสายตา ทําการทดลองก่อนและทดลองหลงั 

 
ตวัแปรท่ีศกึษา 

ตวัแปรต้น คือ หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเดก็ปฐมวยั 
ตวัแปรตาม คือ ความรู้เร่ืองสี  

เนือ้หาท่ีทําการทดลอง 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยั โดยมีเนือ้หาการเรียนรู้เร่ืองสี ส่งเสริมให้

เดก็มีความรู้เร่ืองสี รับรู้ถึงสนุทรียศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเล่นหนงัสือผ้าโดยการ ดงึ แปะ ติด เป็น
ต้น ทัง้หมด 12 สี ทัง้หมด 6 กิจกรรม กิจกรรมท่ีหนึ่งเก็บแอปเปิ้ลเรียนรู้เร่ืองสีแดง – สีเขียว 
กิจกรรมท่ีสองป้อนกล้วยเข้าปากลิงเรียนรู้เร่ืองสีเหลือง – สีนํา้ตาล กิจกรรมท่ีสามสวมหมวกเรียนรู้
เร่ืองสีขาว – สีดํา กิจกรรมท่ีส่ีเก็บแครอทเรียนรู้เร่ืองสีมว่ง – สีส้ม กิจกรรมท่ีห้าตกปลาเรียนรู้เร่ืองสี
นํา้เงิน – สีเทา และกิจกรรมท่ีหก ชมดอกไม้เรียนรู้เร่ืองสีชมพ ู– สีฟ้า 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองในเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2561 ใช้

ระยะเวลาในการทดลอง ทัง้หมด 9 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพัฒนาหนังสือผ้าเร่ืองสี หมายถึง การตอ่ยอดส่ือการเรียนรู้วสัดมีุลกัษณะอ่อน

นุ่มสร้างขึน้จากผ้า อยู่ในแบบรูปเล่ม สอดแทรกเนือ้หาเร่ืองสี โดยเรียนรู้ผ่านการหยิบ สมัผสั ดึง 
ปะ ติด  ในหนังสือผ้าจากเดิมท่ีมีลกัษณะเป็นภาพเพียงอย่างเดียวนํามาประกอบการเรียนการ
สอน เร่ือง สี สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.
ลพบรีุ 

2. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุ 2-4 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยู่ศนูย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวยัเรียนโรงพยาบาลอานนัทมหิดล อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 
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3. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยั ทัง้ 12 
สี ลงมือกระทําโดยผา่นประสาทสมัผสัทางสายตาเช่น การมองเห็น การสงัเกต ประสาทสมัผสัทาง
มือเชน่การหยิบจบั เป็นต้น สง่เสริมพฒันาการด้านศิลปะ และกล้ามเนือ้มือให้ประสานสมัพนัธ์กนั 
อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้สมองของเดก็ได้พฒันาได้อยา่งเตม็ศกัยภาพพร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ตอ่ไป 

4. หนังสือผ้าสามมิติ หมายถึง หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยัแตล่ะหน้ามี
ขนาดกว้าง 15 นิว้ ยาว 15 นิว้ อยูใ่นรูปทรงของส่ีเหล่ียมลกูเตา๋ ออกแบบให้มีลกัษณะเปิดในแตล่ะ
หน้ากิจกรรมเข้าสู่บทเรียน ขนาดเหมาะสมกบัผู้ เรียน มีทัง้หมด 6 หน้า ได้แก่ กิจกรรมท่ีหนึ่งเก็บ
แอปเปิล้เรียนรู้เร่ืองสีแดง – สีเขียว กิจกรรมท่ีสองป้อนกล้วยเข้าปากลิงเรียนรู้เร่ืองสีเหลือง – สี
นํา้ตาล กิจกรรมท่ีสามสวมหมวกเรียนรู้เร่ืองสีขาว – สีดํา กิจกรรมท่ีส่ีเก็บแครอทเรียนรู้เร่ืองสีม่วง 
– สีส้ม กิจกรรมท่ีห้าตกปลาเรียนรู้เร่ืองสีนํา้เงิน – สีเทา และกิจกรรมท่ีหก ชมดอกไม้เรียนรู้เร่ืองสี
ชมพู – สีฟ้า ออกแบบกิจกรรมแต่ละหน้าโดยใช้หลกัองค์ประกอบศิลป์เช่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาด 
สดัส่วน นํา้หนกั แสง เงา พืน้ผิว ท่ีว่างและสี เป็น (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2556) รูปลกัษณ มีความ
น่าสนใจด้วยรูปแบบลกัษณะ 3 มิติ (ส่ีเหล่ียมลกูเตา๋) สามารถลงมือกระทําหยิบ จบั สมัผสัได้จริง 
สร้างความต่ืนตาต่ืนใจมากกว่าภาพประกอบเร่ืองราวท่ีอยู่ในลกัษณะรูปเล่ม 2 มิติ กระตุ้นให้เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยให้พัฒนาให้ผู้ เรียนได้เคล่ือนไหว สมัผัส ส่ือสาร 
เป็นต้น   

5. แนวคิดทฤษฏีของ ADDIE MODEL (เอ็ดดี ้โมเดล) หมายถึง หลกัการขัน้ตอนการ
ออกแบบส่ือของทฤษฏี ADDIE Model  เป็นการออกแบบส่ือการสอนท่ีเป็นท่ีนิยม มี5ขัน้ตอนดงันี ้
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การดําเนินการ และการประเมินผล เป็นต้น 

6. แนวคิดทฤษฏี วิคเตอร์โลเวนเฟลด์ (Victor Lowenfeld) หมายถึง นกัจิตวิทยา
การศกึษาได้ทําการศกึษาค้นคว้างานทางด้านศิลปะของเด็ก   และการคิดสร้างสรรค์จากงานทาง
ศิลปะ  โดยให้เด็กแสดงออกทุกอย่างอย่างอิสระเขาทดลองกับเด็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปาน
กลาง  อายตุัง้แต ่ 2  ปีคร่ึงขึน้ไปให้เดก็วาดภาพด้วยสีเทียน  จะสีอะไรก็ได้  พบว่าเด็กมีพฒันาการ
ในการวาดขีดเข่ียเป็น 4 ขัน้ดงันี ้ขัน้แรกขัน้ขีดเข่ีย ขัน้สองขัน้ขีดเป็นเส้นยาว ขัน้สามขัน้ขีดลากเป็น
วงกลม และขัน้สดุท้ายคือขัน้ขีดเขียนแล้วมีความหมาย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี 

 ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมมุตฐิานการวิจัย 

ความรู้เร่ืองสีของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 
 

หลกัการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 
 

พฒันาการด้านศลิปะของเด็กปฐมวยั 
ตามแนวคิดทฤษฏี วิคเตอร์โลเวนเฟลด์ 

(Victor Lowenfeld) 

ทฤษฏีสี 

 

หลกัการออกแบบส่ือตามแนวคดิทฤษฏี
ของ ADDIE MODEL (เอ็ดดี ้โมเดล) 

วิธีการสร้างหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับ
เดก็ปฐมวยั 

หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเดก็
ปฐมวยั 

ความรู้เร่ืองสี 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้เสนอหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 
1.1 ความสําคญัของหลกัการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 
1.2 สาระการเรียนรู้และหลกัการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 
1.3 ลําดบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.4 พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัเล็กของเดก็ 
1.5 การใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 

2. พฒันาการด้านศลิปะของเดก็ปฐมวยั 
2.1 ความหมายพฒันาการด้านศลิปะของเดก็ปฐมวยั 
2.2 พัฒนาการด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฏีวิคเตอร์โลเวนเฟลด์ 

(Victoc Lowenfeld)  
2. ทฤษฏีสี 

3.1 ความหมายของสี 
3.2 ประเภทของสี 
3.3 การรับรู้เร่ืองสี 

4. หลกัการออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
4.1 ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
4.2 ความสําคญัของส่ือการเรียนการสอน 
4.3 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
4.4 หลกัการออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
4.5 หลกัการออกแบบส่ือตามแนวคิดทฤษฏีของ Addie Model 
4.6 หลกัการเลือกส่ือสําหรับการเรียนการสอน 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศและตา่งประเทศ 
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1. หลักการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
1.1 ความส าคัญของหลักการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัสิ่งสําคญัท่ีสดุคือการกําหนดจดุประสงค์ท่ีเน้นการพฒันา
ทกุด้านของเด็ก นํามาจากความสนใจของตวัเด็ก การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม การให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมได้ลงมือทํา มุ่งไปสู่พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ภาษา (นภเนตร ธรรมบวร, 2549) 

การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยนัน้ขึน้อยู่กับหลักปรัชญาแต่ละโรงเรียนมีหลักการท่ี
มุ่งเน้นแตกต่างกันออกไป เน้นรูปแบบกิจกรรมแบบใด การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไหน 
เป็นต้นแตอ่ยูภ่ายใต้การกําหนดหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั (กลุยา ตนัผลาชีวะ, 2561) 

1.2 สาระการเรียนรู้และหลักการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
สาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็ก เพ่ือส่งเสริม

พฒันาการทกุๆ ด้าน ให้ตรงตามหลกัสตูร 4 ด้าน ด้านแรกคือด้านร่างกายเสริมพฒันาการให้เด็ก
ได้ใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ คือ การได้เคล่ือนไหว การเคล่ือนท่ี การขว้าง การโยน การเตะ  เป็นต้น 
กล้ามเนือ้เล็กคือ การสมัผสัหยิบจบั แกะ  การเขียน การระบายสี การปัน้ เป็นต้น ประสานสมัพนัธ์
ของกล้ามเนือ้และระบบประสาทเพ่ือดําเนินชีวิตประจําวนั ช่วยเหลือตนเองและทํากิจกรรมตา่งๆ
ได้ อีกทัง้ยงัสามารถดแูลสขุอนามยัของตนเพ่ือความปลอดภยั ด้านสองคือด้านอารมณ์ จิตใจเสริม
พฒันการให้เด็กแสดงความรู้สึกท่ีเหมาะสม ความเป็นตวัของตวัเอง การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ร่าเริง
แจ่มใส มีความเช่ือมัน่ในตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมประกอบจงัหวะเพลง การ
เล่นบทบาทสมมติ มีคณุธรรมจริยธรรม แสดงออกอารมณ์ของตนเองและรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืนได้ 
ด้านสามคือด้านสงัคมเสริมพฒันาการให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนรอบตวั เช่น การปฏิบตัิกิจกรรม
กับเพ่ือน เป็นต้น ด้านส่ีคือด้านสติปัญญาเสริมพฒันาการเรียนรู้จินตนาการ ฝึกคิดต่อยอด การ
แก้ไขปัญหา การใช้ภาษา เล่น การฟังเพลง ฟังนิทาน  การพดูความรู้สึกและแสดงความต้องการ 
อธิบายเลา่เร่ืองเหตกุารณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือไปสู่จุดประสงค์หลกัของการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมตา่งๆท่ีผู้สอนจดัการ มีผลให้เด็กใคร่รู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้มีความร่วมมืออย่าง
เต็มใจ ยกตวัอย่างจากกิจกรรมเช่น เกมปริศนาคําทายเป็นเกมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา 
เดก็ก่อนวยัเรียนจะรู้สกึสนกุสนานกบัการเลน่เกมทายคํา ทายอะไรเอ่ยหรือคําทายตา่งๆ กระตุ้นให้
เด็กได้ฝึกคิด มีผลให้เด็กได้ฝึกความกล้าแสดงออก เกิดความคล่องแคล่วด้านภาษา มีความคิด
ริเร่ิมในคําทายกบัเพ่ือน การเลา่นิทานสร้างสรรค์ เป็นต้น (ตฤณ แจม่ถิน, 2561) 
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การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็กเพราะเด็กจะได้คิดได้จินตนาการและถ่ายทอดออกมา
ขณะเลน่ พาร์เทิน (Mildred Parten,1932) กลา่วสรุปการเลน่ของเดก็วยั 2-5 ขวบมีห้าลกัษณะคือ 
การเล่นแบบเป็นผู้ ชมอย่างเดียว การเล่นคนเดียว การเล่นคนเดียวแต่อยู่ในกลุ่มเพ่ือน การเล่น
แบบมีปฏิสัมพนัธ์บ้าง มีการแลกเปล่ียนของเล่นกันบ้างกับเพ่ือน และการเล่นแบบมีปฏิสมัพนัธ์
สมบูรณ์ เล่นแบบร่วมมือ เช่นการเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น วาร์เดิล (Francis Wardle,1987) 
กล่าวไว้ว่าการเล่นของเด็กนัน้ไม่ใช่เพ่ือผลตอบแทนหรือรับรางวลัแตเ่ป็นการเล่นท่ีเกิดจากความ รู้
ชอบ อยากเลน่ สนใจ แบง่เป็น ห้าลกัษณะคือ การเลน่ท่ีพฒันาสง่เสริมด้านร่างกายการเคล่ือนไหว 
การเล่นท่ีส่งเสริมด้านสงัคม การเล่นแบบสร้างสรรค์ มีสิ่งตา่งๆริเร่ิมขึน้มาเกิดขึน้จากการเล่นโดย
บงัเอิญ ก่อให้เกิดความรู้ ความจดจํา การเล่นแบบมีจินตนาการ เปิดโอกาสให้เด็กคิดว่าตนเอง
ต้องการและสนใจเลน่อะไรเป็นพิเศษ แล้ววางแผนดําเนินการเลน่จนจบ เด็กจะมีความคิดริเร่ิม คิด
แบบเสรี และการเล่นแบบมีกฤฏเกณฑ์ การเล่นเป็นธรรมชาติเบือ้งต้นของการเรียนรู้ในวยัเด็ก ไว
กอตสกี ้(Vygotsky) กล่าวว่าการเล่นเป็นการกระตุ้นพฒันาการด้านสติปัญญาไม่เพียงแคก่ารนํา
ประสบการณ์เดมิมาเลน่เทา่นัน้ แตย่งัมีประสบการณ์ตรงใหม่ท่ีเด็กได้รับและเรียนรู้สิ่งใหม่อีกด้วย 
(สมชาย ชชูาต,ิ 2549) 

เด็กปฐมวยัสามารถเรียนรู้สิ่งตา่งๆรอบตวัได้จากการเคล่ือนไหว รับรู้ทกุสิ่งจากสายตาท่ี
เห็น รูปหรือหนงัสือภาพท่ีเคยพบเห็นเด็กจะเรียนรู้และจดจําผ่านสายตา ก่อให้เกิดจินตภาพคือ
กระบวนการคิดท่ีเกิดจากสมองได้รับจากประสาทแห่งการรับรู้สึก ไม่ว่าจะเป็น การสมัผสั การได้
กลิ่น การลิม้รสชาติ การได้ยินและการมองเห็นเป็นต้น รวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้จาก
ประสบการณ์ตรง (แซซเซ ่มากาเร็ท, 2558) เดก็วยั 3-6 ขวบเป็นชว่งวยัท่ีมีพฒันาการการเรียนรู้สงู 
ประสบการณ์ท่ีเดก็จะได้รับวยันีผ้า่นการเรียนรู้โดยการสมัผสั หยิบจบั เป็นต้น เช่นเดียวกบัการเล่น 
การเล่นของเด็กวยันีก็้ส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้ได้ฝึกคิด ระบายออกทาง
ความรู้สกึ การแก้ไขปัญหา ไมเ่พียงแตใ่ห้แคค่วามสนกุสนานเพลิดเพลินเช่ือมโยงไปถึงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวร่างกายส่วนต่างๆ สร้างกล้ามเนือ้ให้แข็งแรงคล่องแคล่ว เป็น
พืน้ฐานของการวิ่ง การเดนิ ก้าวกระโดด การหยิบจบัเป็นต้น เด็กช่วงวยั  3 ขวบเซลล์ประสาทจะมี
การเช่ือมโยงกันมากขึน้ ดงันัน้การใช้การเล่นเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีลํา้ค่ามากในวยันี ้ผู้ สอนต้องมี
แผนการสอนท่ีสมัพนัธ์กนั ทําให้เดก็ได้เลน่และเรียนรู้ได้เตม็ท่ี (กลุยา ตนัตผิลาชีวะ, 2542) 

แนวการสอนไฮสโคป “ พฒันาเด็กปฐมวยัโดยเน้นการลงมือปฏิบตัิ “ พฒันาแนวคิดนี ้
โดย ดร.เดวิด ไวคาร์ต พฒันาตอ่มาจากทฤษฏีพฒันาการด้านสติปัญญาของเพียเจย์ คือการเรียน
การสอนท่ีเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทําผ่านกิจกรรมตา่งๆ เน้นการเล่น (Active Learning) เพราะ
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ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง สร้างให้เดก็เกิดการคิด ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนให้
เดก็ได้รู้จกัการลองผิดลองถกูแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (ศรีกญัภสัสร์ รังษีบวรกลุ, 2560) 

จากการศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้ของหลกัการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า 
สาระการเรียนรู้ในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กควรส่งเสริมพฒันาการทกุๆ ด้าน ตรงตาม
หลกัสตูร 4 ด้าน ด้านแรกคือด้านร่างกาย ด้านสองคือด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสามคือด้านสงัคม 
และด้านท่ีส่ีด้านติปัญญา เป็นต้น ผู้ เรียนส่วนใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจมากท่ีสดุเม่ือผู้ เรียนได้
ลงมือทําอย่างกระตือรือร้น ลงมือทําด้วยความตัง้ใจ สนใจ การเรียนรู้จึงจะได้ผลดีเม่ือถูกการ
กระตุ้นใจสนใจมีแรงจงูใจ (โรบนิสนั เคน, 2559) 

1.3 ล าดับแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขัน้แรก เร่ือง 

ช่ือเร่ืองหรือช่ือกิจกรรม 
ขัน้ท่ีสอง จดุประสงค์การเรียนรู้ 

จดุประสงค์การเรียนรู้ 
ความหมายของจดุประสงค์การเรียนการสอน คือ ข้อความท่ีระบคุณุลกัษณะการเรียนรู้

และความสามารถท่ีครูต้องการให้เกิดขึน้กับนกัเรียน หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนในเร่ืองนัน้ 

จดุประสงค์การเรียนการสอน หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองท่ี
ฟังเก่ียวกบัการจบัใจความสําคญัจากคําพูด  หรืองานเขียนท่ีมีผู้อ่านให้ฟังแล้ว นกัเรียนสามารถ
จบัใจความสําคญัจากคําบรรยายในเคร่ืองเสียงไดใจความท่ีสมบรูณ์ จดุประสงค์การเรียนการสอน 
มีความจําเป็นตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนการสอน  ลกัษณะของ
จดุประสงค์การเรียนการสอน แบง่ได้เป็น 2 ระดบั คือ 1.จดุประสงค์ทัว่ไป เป็นจดุประสงค์ท่ีมี
ความหมายกว้างไม่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ จุดประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมีคําท่ีเรียกแตกต่างกัน
ออกไป เชน่ จดุหมาย ความมุง่หมาย จดุหมาย วตัถปุระสงค์ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตวัอยา่ง 

1. จดุประสงค์ของหลกัสตูร ได้แก่ เพ่ือให้มีนิสยัใฝ่หาความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคณุคา่ในศิลปวฒันธรรมไทย  เพ่ือปลกูฝังให้มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

2. จดุประสงค์เฉพาะ เป็นจดุประสงค์ท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง และเป็นจดุประสงค์
ท่ีตัง้ขึน้ เพ่ือแสดงให้เห็นชดัแจ้ง ตรวจสอบได้ เช่น  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงข้อความปฏิบตัิใน
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การฟัง และพดูในโอกาสตา่งๆ ได้นกัเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้ นกัเรียนสามารถบอกได้ว่า
อาหารชนิดใดอยูใ่นหมูใ่ดได้ถกูต้อง 8 ชนิด 

จุดประสงค์เฉพาะ จะชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีต้องการจากการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง และ
เก่ียวข้องกบัเนือ้หาโดยตรง 

จุดประสงค์ทางการศึกษา นอกจากจะแบ่งเป็น 2 ระดบั ดังกล่าวแล้ว ยังแบ่งตาม
ลกัษณะการเรียนรู้ ได้เป็น 3 ด้าน ดงันี ้

พทุธิพิสยั จิตพิสยั ทกัษะพิสยั พทุธิพิสยั เป็นจดุประสงค์ทางการศกึษาท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ทางด้านปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ความคิด พุทธิพิสยั แบ่งออกเป็น 6 ระดบั 
คือ 

1. ความรู้ คือ ความสามารถในการจําเนือ้หาความรู้ และระลกึได้เม่ือต้องการนํามาใช้ 
2. ความเข้าใจ คือ การเข้าใจความหมายของเนือ้หาสาระ ไม่ได้จําเพียงอย่างเดียว 

สามารถแสดงพฤตกิรรมความเข้าใจในรูปของการแปลความหมาย ตีความได้ 
3. การนําไปใช้ คือ การนําเอาเนือ้หาสาระ หลกัการ ความคิดรวบยอดและทฤษฎีตา่งๆ 

ไปใช้ในรูปแบบใหม ่
4. การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแยกเนือ้หาให้เป็นส่วนย่อย เพ่ือค้นหา

องค์ประกอบ โครงสร้างของสว่นยอ่ยนัน้ 
5. การสงัเคราะห์ คือ ความสามารถท่ีจะนําองค์ประกอบหรือส่วนย่อยๆ  เข้ามารวมกัน

เพ่ือให้เป็นภาพท่ีสมบรูณ์ 
6. กาประเมินคา่ คือ ความสามารถในการพิจารณาตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ  โดยมีผู้

ตดัสินกําหนดเกณฑ์ขึน้มาเอง หรือเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนกําหนด 
จิตพิสยั 

เป็นจดุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึกทางจิตใจ อารมณ์ ความสนใจ คา่นิยม และ
คณุธรรม กระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในเหลา่นีจ้ะเกิดตามลําดบั ดงันี ้

1. การรับ คือ การท่ีนกัเรียนได้รับประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม 
2. การตอบสนอง คือ การมีปฏิกิริยาโต้ตอบกบัสิ่งแวดล้อม 
3. การเห็นคุณค่า คือ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากท่ีรับรู้สิ่งแวดล้อม และมี

ปฏิกิริยาโต้ตอบ 
4. การจดัรวบรวม คือ เป็นการคิดพิจารณา และรวบรวมคา่นิยมให้เข้าเป็นระบบ

คา่นิยมหรือสร้างมโนทศัน์ของคา่นิยม 
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ทกัษะพิสยั 
เป็นจดุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัทกัษะในการเคล่ือนไหว และใช้อวยัวะตา่งๆของร่างกาย มี

ลําดบัการพฒันาทกัษะ ดงันี ้
1.การเลียนแบบ 
2.การทําตามคําบอก 
3.การทําอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
4.การทําได้ถกูต้องหลายรูปแบบ 
5.การทําได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
การกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีชัดเจนทําให้ครูสามารถหาวิธีสอนได้

เหมาะสม 
- เลือกส่ือการเรียนการสอนได้สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระท่ีเรียน 
- จดัการเรียนการสอนได้เหมาะสม 
- เตรียมการวดัผลและประเมินผลได้เหมาะสม 
- ทําให้การสอนบรรลจุดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

ความหมาย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นจุดประสงค์การศึกษาท่ีบ่งบอกถึงการกระทําของ

นกัเรียนอยา่งชดัเจน 
องค์ประกอบ 

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 สว่น 
1.สถานการณ์ท่ีครูตัง้ขึน้ เพ่ือนให้ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมออกมา 
2. พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีครูคาดหวงัให้แสดงออกมา 
3.เกณฑ์ของระดบัความสามารถของพฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมา 

หลกัทัว่ไปในการเขียนจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
1.เขียนสัน้ๆ ให้ได้ใจความ 
2.จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมหนึง่ข้อระบพุฤตกิรรมท่ีคาดวา่จะเกิดเพียงหนึง่พฤตกิรรม 
3.ต้องพฤตกิรรมปลายทางท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้โดยนกัเรียนเทา่นัน้ 
4.พฤตกิรรมท่ีระบใุนจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมต้องเป็นพฤตกิรรมท่ีสงัเกตเห็นได้ 
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5.คํา ท่ี ใ ช้ ในการ เ ขียนจุดประสง ค์ เชิ งพฤติกรรมต้อง เ ป็นคํา ท่ี มีลักษณะชี ้
เฉพาะเจาะจง 

แนวปฏิบตัใินการเขียนจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
1.กําหนดจดุประสงค์ในการเรียนโดยทัว่ไปก่อน 
2.กําหนดพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัวา่ ผู้ เรียนจะแสดงออกหลงัจากเกิดการเรียน 

กําหนดสถานการณ์หรือเง่ือนไข 
1.สถานการณ์ท่ีเป็นเนือ้หา 
2.สถานการณ์ท่ีเป็นสิ่งเร้า 
3. สถานการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไข 

กําหนดเกณฑ์ 
เกณฑ์เป็นส่วนท่ีระบุถึงระดบัความสามารถของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนกัเรียน

ในขัน้ต่ําสดุท่ีครูจะยอมรับได้วา่ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จริง 
การกําหนดเกณฑ์ของพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัสามารถทําได้ 2 แบบ ดงันี ้

1.กําหนดเกณฑ์เป็นปริมาณ 
2.กําหนดเกณฑ์เป็นความเร็ว 

เขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เม่ือกําหนดองค์ประกอบทกุส่วนของจดุประสงค์ได้แล้วก็ลงมือเขียน โดยยึดหลกัการ

เขียนท่ีกล่าวมาแล้ว พิจารณาทบทวนจดุประสงค์ท่ีกําหนดขึน้ เพ่ือดวู่าจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม
นัน้ ครบถ้วนตามเนือ้หาและการเรียนรู้ด้านตา่งๆ หรือไม่ มีความชดัเจนท่ีผู้อ่านจะอ่านได้เข้าใจ
ตรงกนัหรือไม่ มีความเหมาะสมกบัลกัษณะของนกัเรียนหรือไม่ กําหนดจดุประสงค์ในการสอนไป
ปฏิบตั ิ

1.กําหนดวิธีสอน 
2.กําหนดส่ือการสอน 
3.กําหนดขัน้ตอนการสอน 
4. กําหนดแนวการประเมินผล 

ขัน้ท่ีสาม สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซึ่งกําหนดให้ผู้ เรียนทุกคนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานจําเป็นต้อง
เรียนรู้ โดยแบง่เป็น 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ดงันี ้
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องค์ความรู้ ทกัษะสําคญัและคณุลกัษณะในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ภาษาไทย: ความรู้ ทกัษะ และวฒันธรรมการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ความช่ืน

ชม การเห็นคณุคา่ภมูิปัญญาไทย และภมูิใจในภาษาประจําชาติ 
คณิตศาสตร์: การนําความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน การ

แก้ปัญหา การดําเนินชีวิต และศกึษาตอ่ การมีเหตมีุผล มีเจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์ พฒันาการคิด
อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

วิทยาศาสตร์: การนําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศกึษา 
ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทักษะ เจตคติ  และวัฒนธรรม การใ ช้
ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม: การอยู่ร่วมกันในสงัคมไทยและสงัคมโลก
อยา่งสนัตสิขุ การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา การเห็นคณุคา่ของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาต ิและภมูิใจในความเป็นไทย 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามยัของตนเองและผู้ อ่ืน การป้องกนัและปฏิบตัิตอ่สิ่งตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่สขุภาพอย่างถกูวิธีและ
ทกัษะในการดําเนินชีวิต 

ศิลปะ:ความรู้และทักษะในการคิดริเร่ิม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ 
สนุทรียภาพและการเห็นคณุคา่ทางศลิปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการทํางาน การ
จดัการ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี 

ขัน้ท่ีส่ี สาระสําคญั 
สาระสําคญั (Concept) เป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการของเร่ืองหนึ่งท่ีต้องการ

ให้เกิดกบันกัเรียน เม่ือเรียนตามแผนกาสอนแล้ว 
ขัน้ท่ีห้า กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน  (Instructional Activities) เป็นการสอนขัน้ตอนหรือ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่นําไปสูจ่ดุประสงค์ท่ีกําหนด 

ขัน้ท่ีหก ส่ือการเรียนรู้ 
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ส่ือและอปุกรณ์ (Instructional Media) เป็นส่ือ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน ท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอน 

ขัน้ท่ีเจ็ด การประเมินผล 
การวดัผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็นการกําหนดขัน้ตอน

หรือวิธีการวดัและประเมินผล ว่านกัเรียนบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน แยกเป็นก่อนสอน ระหวา่งสอน และหลงัสอน 

สิ่งท่ีวดั : เนือ้การวิชาหลกัและเนือ้หาท่ีนํามาบรูณาการ 
เคร่ืองมือ: แบบทดสอบสัน้ๆ แบบสงัเกตการปฏิบตัิและพฤติกรรม (ชนาธิป พร

กลุ, 2561) 
1.4 พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้มือของเดก็ 
พฒันาการหลากด้านของเด็กมีความสมัพนัธ์กนัทัง้สิน้ ความสามารถตา่งๆ ของเด็กแต่

ละบคุคลเกิดการประสบการณ์การเรียนรู้ของแตล่ะคนมากน้อยแตกตา่งกนัไป ไม่เท่ากนั เด็กมีการ
เรียนรู้จากสิ่งง่ายไปสู่สิ่งยากท่ีซบัซ้อน การเล่นจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งสามารถจูงใจให้เด็กเกิด
ความสนใจ อีกทัง้พฒันาการ 4 ด้านไปพร้อมๆกนั (นภเนตร ธรรมบวร, 2549)  

พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัเล็กของเดก็ 2-3ปี เดก็จะเลน่กบันิว้มือของตวัเอง เรียงตอ่ไม้
ซ้อนกนัได้ หมนุลกูบดิได้เป็นต้น เดก็ 3-4ปี เป็นวยัท่ีเดก็ต้องเข้าโรงเรียน เด็กจะสามารถลงนํา้หนกั
ในการลากเส้น วางรูปวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ตามแผ่นตามมมุได้ เรียนรู้จกัการพบักระดาษ 
คดัแยกสิ่งท่ีแตกต่าง รู้จกัสงัเกตการณ์วาดเส้นเลียนแบบ เป็นต้น เด็ก 4-5ปี จะมีความสามารถ
การจับดินสอได้ถูกต้อง จับกรรไกรตัดได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนหรือลากเส้นตามรอยปร ะได้ 
ระบายสีและวาดรูปได้ รู้จกัรูปร่าง เปรียบเทียบขนาดเล็กและใหญ่ได้ เป็นต้น (เอือ้พร สมัมาทิพย์, 
2552) 

จากการศกึษาค้นคว้าพฒันาการของเด็กปฐมวยัสรุปได้ว่า พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มือ
ของเดก็ในวยันีเ้ป็นสิ่งสําคญั เป็นจดุเร่ิมต้นในการหยิบจบัเพ่ือชว่ยเหลือตวัเองได้ เขียนหนงัสือหรือ
ระบายสี เป็นต้น 

1.5 การใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
การเรียนรู้ของเด็กนัน้ประกอบไปด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก กาย

เป็นต้น เราไม่สามารถปล่อยให้เด็กเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ได้เองทัง้หมด ซึ่งบางครัง้การเรียนรู้ของเด็กอยู่
ในสถานการณ์เส่ียง เช่น การจบัลบูคลําของมีคม ก่อให้เกิดอนัตรายกบัตวัเด็กได้ ฉะนัน้เราจึงควร
มีส่ือท่ีเหมาะสมสําหรับชว่งอายวุยั เพ่ือให้เดก็ได้เรียนรู้ได้อยา่งปลอดภยั 

แนวทางการจดักิจกรรมส่ือการเรียนการสอนระดบัก่อนวยัเรียน 
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(นิตยา สวุรรณศรี, 2540; ศรีกญัภสัสร์ รังษีบวรกลุ, 2560) ได้กล่าวในทางเดียวกนั
ถึง หลกัความสําคญัของการใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัว่า การใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยต้องคํานึงถึงความสําคญัหลายด้าน ส่ือนัน้ต้องขนาดเหมาะสม ความปลอดภัยไม่
แหลมคม ไม่อนัตรายตอ่เด็ก เช่น บล็อกไม้ต้องไม่มีความแหลมคมลบคมให้โค้งมน หนงัสือผ้าท่ีมี
ความออ่นนุม่ เป็นต้น ส่ือนัน้ต้องสอดคล้องกบัจดุประสงค์เพ่ือจดัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ผู้ เรียน
สามารถรู้เรียน ใช้ได้ง่าย ไม่ยากเกินการเข้าใจ หนึ่งส่ือสามารถบรูณาการได้หลากหลายด้าน เช่น 
การเล่นบล็อกไม้สามารถบรูณาการเรียนรู้ด้านประสาทสมัผสั การรับรู้ทางสายตา และทกัษะทาง
ศิลปะ เช่น เรียนรู้เร่ืองสี รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น การนําส่ือเข้ามาใช้ร่วมการสอนทําให้เด็กมีความ
เข้าใจได้ง่ายขึน้การเลือกส่ือสําหรับสอนเด็กปฐมวยัสิ่งสําคญัคือส่ือนัน้ต้องเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ 
มีทัง้ส่ือจริงและส่ือจําลอง ส่ือจริงคือส่ือท่ีผู้สอนนํามาประกอบการสอนใช้ของจริงเช่น เรียนรู้เร่ือง
ผลไม้ นําผลไม้จริงมาประกอบอาหารเป็นต้น ส่ือจําลองคือ ส่ือท่ีสร้างขึน้ เช่น หุ่นผ้า หุ่นจําลอง 
ภาพวาดเป็นต้น  

 

 
 

ภาพประกอบ 1  ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ประสาทสมัผสั 
 
ท่ีมา: Imagineering Education (2018) 
 
ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ทางประสาทสมัผสั 

ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ทางประสาทสมัผสัตา 
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1. ส่ือท่ีมีสี เช่น ดอกไม้ ผ้าสี ผลไม้เป็นต้น สีท่ีเหมาะนํามาเป็นส่ือในช่วงแรกเร่ิม 
ควรเป็น สีแดง เขียว น ้าเงิน ม่วง ส้ม แดง เหลือง ฟ้า ก่อนแล้วจึงค่อยเรียนรู้เรื่องสีอ่อน -แก่ในขั น

ต่อไป 
2. ส่ือท่ีสามารถมองและเปรียบเทียบได้ เชน่ สัน้ - ยาว เล็ก - ใหญ่ เป็นต้น  

ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ทางประสาทสมัผสัหูทกุสิ่งท่ีเป็นเสียงสามารถรับรู้จากการ
ฟัง ไมว่า่จะเป็นเสียงสตัว์ เสียงธรรมชาต ิเสียงดนตรี เสียงเกิดจากการเคาะ กระทบเป็นต้น 

ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ทางประสารทสมัผสัจมูก สามารถรับรู้ผ่านจมกูโดยการสูด
ดมได้กลิ่น 

ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ทางประสารทสัมผสัปากสามารถรับรู้ผ่านลิน้โดยรสชาติ
โดยการรับประทาน ด่ืมเป็นต้น 

ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ทางประสารทสมัผสักายสามารถรับรู้โดยการสมัผสั พืน้ผิว 
วตัถท่ีุมีลกัษณะขรุขระ เรียบล่ืน เป็นต้น ผา่นมือโดยการลปูคลํา จบั เป็นต้น 

ส่ือภาพ แบง่ได้เป็น 2 ประเภท  
1. ภาพเด่ียว คือ ภาพท่ีมีปรากฎเห็นสิ่งเดียวเช่น ต้นไม้ 1 ต้น รถ 1 คนั ส่ือมาเป็น

สิ่งๆ เดียว 
2. ภาพหลายรูป คือ ภาพท่ีมีปรากฏ 2 สิ่งเป็นต้นไป เช่น บ้าน 1 หลงั ข้างๆบ้านมี

ต้นไม้ 1 ต้น 
ส่ือหนงัสือภาพ แบง่ได้เป็น 3 ประเภท 

1. หนงัสือท่ีมีแตรู่ปภาพ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้จากภาพ กระตุ้นความคิดตา่งๆให้เกิด
จินตนาการ คดิตอ่ยอดจากสิ่งท่ีเห็น 

2. หนงัสือภาพท่ีมีคําประกอบ  
3. หนงัสือภาพทีบรรยายเป็นเร่ืองราว เชน่ นิทาน เป็นต้น 

ลกัษณะของส่ือการสอนท่ีดียอ่มทําให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา จดุประสงค์ของผู้สอนได้อย่าง
รวดเร็ว เหมาะสมกบัวยั มีความนา่สนใจ ขนาดเหมาะสมเห็นได้ชดัเจนไม่ใหญ่เล็กจนเกินไป  ส่ือท่ี
ดีสําหรับเด็กควรมีเนือ้หาท่ีเหมาะสม ไม่ใช่การบรรยายหรือท่องจํา เนือ้หาไม่ซบัซ้อน สร้างให้มี
ความเข้าใจง่ายน่าสนใจ  สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของผู้สอน สิ่งสําคญัอย่างยิ่งคือ ภาพประกอบ
ท่ีน่าสนใจ สีสัน ขนาดชัดเจน วัสดุไม่แหลมคมเป็นอันตราย เป็นต้น (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 
2550) 
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จากการศึกษาค้นคว้าการใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวัยสรุปได้ว่า ส่ือแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ส่ือจริงและส่ือจําลอง ส่ือจริงคือส่ือท่ีผู้สอนนํามาประกอบการสอนใช้ของจริงเช่น 
เรียนรู้เร่ืองผลไม้ นําผลไม้จริงมาประกอบอาหารเป็นต้น ส่ือจําลองคือ ส่ือท่ีสร้างขึน้ เช่น หุ่นผ้า 
หุน่จําลอง ภาพวาดเป็นต้นการเลือกส่ือในการสอนสิ่งสําคญัท่ีสดุคือ ต้องคํานึงถึงความเหมาะสม
ในช่วงวยั ส่ือท่ีนํามาต้องมีความปลอดภัย ไม่ซบัซ้อน เข้าใจได้ง่ายและมีความน่าสนใจ สามารถ
กระตุ้นให้เด็กปฐมวยัใครรู้ ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมไม่เล็กจนเกินไป เพ่ือการเรียนการสอนครัง้นัน้
สอดคล้องกบัจดุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  

 
2. พัฒนาการด้านศิลปะของเดก็ปฐมวัย 

2.1 ความหมายพัฒนาการด้านศิลปะของเดก็ปฐมวัย 
ศลิปะจดัเป็นภาษาของมนษุย์ในอีกลกัษณะหนึ่งด้วยเหตท่ีุศิลปะสามารถเป็นส่ือโยง

ความคดิความ เข้าใจตอ่กนัของมวลมนษุย์ได้ศลิปะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางภาษา การ
แสดงออกทางศิลปะมกัจะแตกตา่งกนัออกไป  ตามแนวจินตนาการและการสร้างสรรค์ของแตล่ะ
บคุคล  นกัจิตวิทยาส่วนมากเช่ือกนัว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคณุสมบตัิเฉพาะตวัและประจําตวั
เช่ือกนัวา่  ความคดิสร้างสรรค์เป็นคณุสมบตัิเฉพาะตวัและประจําตวัสําหรับเด็ก  ซึ่งจะพฒันาการ
ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อมและโอกาสท่ีผู้ เก่ียวข้องกับเด็กจะจัดสรรส่งเสริมให้
ความคิดสร้างสรรค์นีจ้ะส่งผลสะท้อนถึงเด็กในหลายๆ  ด้าน  เช่น  ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและสติปัญญา  การแสดงออกเหล่านีเ้ราพอจะมองเห็นได้จากการ
วาดภาพระบายสี การปัน้ เป็นต้น กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ทอเรนซ์ได้
กล่าวว่า กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะคือ 
ลักษณะแรก คือ ลักษณะท่ีไม่สมบูรณ์ เปิดกว้าง ( Incompleteness Openess) เป็นพืน้ฐาน
กิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์และการฝึกให้แก้ไขปัญหา ความไม่สมบูรณ์หรือความเปิดกว้างนัน้ 
กระตุ้นให้ผู้ เรียนใคร่รู้อยากรู้อยากเห็นและคิดค้นหาคําตอบ สามารถค้นพบได้จาก ภาพ เร่ืองราว 
วสัด ุการสอนหรือข้อคําถาม เป็นต้น  ลกัษณะท่ีสอง คือ การสร้างหรือการผลิตส่ือเพ่ือนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ (Producing Something and Using It) เป็นการสร้างส่ือ หรือ ผลิตส่ือสําหรับ
ประกอบการเรียนการสอน ลักษณะสุดท้าย คือ การใช้ข้อคําถามของผู้ เรียน (Using Pupil 
Question) ความรู้ความอยากเห็นของเด็กทําให้เกิดข้อคําถาม ความสงสยั กระตุ้นให้เด็กได้ตัง้
คําถามมากกวา่ครูผู้สอนจะป้อนคําถามแก่เด็ก ใจความสําคญัคือ เด็กจะได้คําตอบจากสิ่งท่ีสงสยั 
สิ่ง ท่ีถาม ครูผู้ สอนใช้วิ ธีการใบ้คํา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทําให้เด็ก
เปล่ียนแปลงจากสิ่งท่ีคดิ ทําในสิ่งใหม ่เกิดการเรียนรู้ใหม ่เปิดกว้างทางความคิดและการยืดหยุ่นท่ี
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หลากหลาย ดงันัน้ การมีปริศนาคําทายหรือข้อคําถามเป็นยทุธศาสตร์ในการเรียนการสอนส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก พัฒนาให้จินตนาการ ช่างสังเกตุ และซักถาม การใช้คําตอบแบบ
ปลายเปิด เพ่ือนกระตุ้นให้เดก็ค้นหาคําตอบท่ีแท้จริง (ตฤณ แจม่ถิน, 2561) 

2.2 พัฒนาการด้านศิลปะของเดก็ปฐมวัย 
วิคเตอร์โลเวนเฟลด์  (Victor  Lowenfeld) นกัจิตวิทยาการศึกษาได้ทําการศึกษา

ค้นคว้างานทางด้านศิลปะของเด็ก   และการคิดสร้างสรรค์จากงานทางศิลปะ   โดยให้เด็ก
แสดงออกทกุอยา่งอยา่งอิสระเขาทดลองกบัเดก็ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง  อายตุัง้แต่  2  ปี
คร่ึงขึน้ไปให้เด็กวาดภาพด้วยสีเทียน  จะสีอะไรก็ได้  พบว่าเด็กมีพฒันาการในการวาดขีดเข่ียเป็น 
4 ขัน้ดงันี ้(พราวพรรณ เหลืองสวุรรณ, 2537) 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 พฒันาการทางศลิปะของเดก็ 
 

ท่ีมา: Danielle Ross (2016) 
 

2.2.1 ขัน้ขีดเข่ีย (Scribbling Stage) ประมาณอายรุะหวา่ง 2-4 ปี ขัน้นีแ้บง่ระยะของ 
พฒันาการ ได้ออกเป็น 4 ขัน้ คือ Disordered Scribbling  (2 ปี) การขีดเขียนยงัเป็น

แบบสะเปะสะปะ กล่าวคือการขีดเขียนจะเป็นเส้นยุ่งเหยิง โดยปราศจากความหมาย ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากการประสานงานของกล้ามเนือ้ยงัไม่ดี เช่น การบงัคบักล้ามเนือ้เล็กๆ ยงัไม่ได้ จะ
ทดลองง่ายๆ โดยให้เดก็วยันีกํ้ามือ แล้วให้เด็กยกนิว้ท่ีละนิว้ หรือสองนิว้ก็ได้  เด็กจะทําไม่ได้  หรือ
ลองให้เดก็ชกเรา  เดก็จะยกแขนชกพร้อมๆ กนัทัง้ 2 แขน เป็นต้น 
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Longitudinal Scribbling ขัน้ขีดเป็นเส้นยาว เด็กจะเคล่ือนแขนขีดได้เป็นเส้นแนวยาว 
ขีดเข่ียซํา้ๆ หลายครัง้ ทัง้แนวตัง้และแนวนอน แสดงให้เห็นพฒันาการทางกล้ามเนือ้ว่าเด็กคอ่ยๆ 
ควบคมุกล้ามเนือ้ของการเคล่ือนไหวของตนเองให้ดีขึน้ ระยะนีเ้ด็กจะเร่ิมรู้สึกสนุกและสนใจเป็น
ครัง้แรก 

Circular Scribbling เป็นขัน้ท่ีเด็กสามารถขีดลากเป็นวงกลมระยะนีก้ารประสานงาน
ของกล้ามเนือ้ (motor Coordination) ดีขึน้การประสานงานของกล้ามเนือ้มือและสายตา (Eye-
hand Coordination) ดีขึน้เด็กสามารถขีดเส้น ซึ่งมีเค้าเป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นระยะเด็ก
เคล่ือนไหวได้ตลอดทัง้แขน 

Noming Scribbling  ขัน้ให้ช่ือรอยขีดเขียน การขีดเขียนชกัมีความหมายขึน้ เช่น จะวาด
เป็นรูป น้อง พ่ี พอ่ แม ่ซึง่เป็นสิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวัเดก็ ขณะขีดเขียนไปเด็กก็จะบรรยายไปด้วย ถ่ายทอด
ออกมาในรูปการขีดเขียนและความคิดคํานึงในภาพ พฒันาการทัง้ 4 ระยะนี ้ย่อมขึน้อยู่กบัเด็กแต่
ละบคุคลไปคงตวัเสมอไป เด็กท่ีมีพฒันาการขึน้เร็วจะถึงขัน้ Noming Scribbling ก่อนซึ่งนบัเป็น
ขัน้พฒันาการท่ีสําคญัมาก จากการใช้ความคิดนึกคิดในการเคล่ือนไหวของเด็ก ทัง้ๆ  ท่ีภาพนัน้จะ
ไมเ่ป็นรูปร่างดงักลา่วเลย ซึง่เดก็จะบรรลถุึงขัน้นีเ้ม่ือใกล้ 4 ขวบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงพฒันาการทางศลิปะของเดก็ในระดบัอายตุา่ง ๆ 
 

ท่ีมา: Keith Schoch (2009) 
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2.2.2 ขัน้เร่ิมขีดเขียน  (Pre-Schematic Stage) (4-7  ปี) เป็นระยะเร่ิมต้นการขีดเขียน 

ภาพอย่างมีความหมาย การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างขึน้  สมัพนัธ์กบัความจริง
ของโลกภายนอกมากขึน้ มีความหมายกบัเด็กมากขึน้  ซึ่งจะสงัเกตได้จาก คนท่ีวาดอาจเป็น พ่อ 
แม่ พ่ี น้อง  ตุ๊กตาท่ีรัก  ฯลฯ  ชอบใช้สีท่ีสะดดุตาไม่คํานึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติการ
แล้วแต่สีไหนประทบัใจ ค.  ช่องไฟ (Space) ภายในภาพยงัไม่เป็นระเบียบสิ่งท่ีเขียนมกักระจดั
กระจาย 

การออกแบบ (Design) ไมค่อ่ยมีหรือไมมี่เอาเลย แล้วแตจ่ะนกึคดิ 
เด็กเรียนรู้ได้ดีเป็นอย่างยิ่งโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 เช่น การได้รู้จกัการทดลอง 

ลงมือปฏิบตักิิจกรรมจริง การได้สมัผสั เป็นต้น ก่อให้เกิดการเรียนท่ีรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีนําไปสู่การ
พัฒนาทักษะต่างๆ อีกทัง้ยังได้พัฒนากล้ามเนือ้มือ ประสาทตาควบคู่กันไปพร้อมกัน เป็น
จดุเร่ิมต้นของการอา่น การเรียน การวาดเป็นต้น (เยาวพา เดชะคปุต์, 2542) 

ความคิดและการจินตนาการของเด็กเกิดขึน้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ การจดจํา การ
นึกคิด ถ่ายถอดออกมาเป็นภาพ เป็นรูปร่าง รูปทรง เส้น สี จุด เป็นต้น ผ่านการได้ลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรม (พรพิไล เลิศวิชา, 2555) 

จากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยสรุปได้ว่า วิคเตอร์โลเวน
เฟลด ์(Victor Lowenfeld) คือนกัจิตวิทยาด้านศลิปะเด็ก ท่ีว่า เด็กวยัอาย ุ2-4 ปี มีพฒันาการด้าน
ขีดเข่ียเป็น 4 ขัน้ดงันี ้Disordered  Scribbling  (2  ปี) Longitudinal  Scribbling ขัน้ขีดเป็นเส้น
ยาว Circular  Scribbling เป็นขัน้ท่ีเด็กสามารถขีดลากเป็นวงกลม Noming Scribbling ขัน้ให้ช่ือ
รอยขีดเขียน  การขีดเขียนชกัมีความหมาย จะมีพฒันาการด้านกล้ามเนือ้มือช่วงแรกเด็กจะยงัไม่
สามารถบงัคบักล้ามเนือ้มือได้ดีพอ จนคอ่ยๆ สามารถควบคมุกล้ามเนือ้มือได้อย่างคล่องแคล่วขึน้ 
เด็กจะรู้สึกสนุกและสนใจท่ีจะหยิบ จับ วาด เขียนเป็นต้น เด็กสามารถขีดเขียนได้อย่างมี
ความหมาย ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือและสายตาเรียนรู้บรูณาการพฒันาการทางศลิปะ 

 
3. ความหมายและทฤษฏีสี 

3.1 ความหมายของสี 
สี (Colour) ตามพจจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถานหมายถึง แสงท่ีปรากฏท่ีสายตา

เห็นเป็นสีต่างๆ หรือเกิดจากการสะท้อนของรัศมีแสง สีท่ีเกิดขึน้ในธรรมชาติ เกิดจากการตก
กระทบและเกิดการหกัเห หรือ สเปคตรัม (Spectrum) สีถ้าผ่านละอองนํา้หรือแท่งแก้วจะปรากฏ
เป็นสีตา่งๆ 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม นํา้เงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง เช่นเดียวกบั รุ้งกินนํา้ท่ีเกิดขึน้ตาม
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ธรรมชาติบนท้องฟ้า  เป็นต้น  สีในความหมายของด้านศิลปะภาษาองักฤษคือ Hue เป็นเนือ้สีท่ี
สามารถนํามาผสมกันก่อให้เกิดสีใหม่ขึน้สําหรับ วาด ระบาย หรือทํางานศิลปะอ่ืนๆ สีใน
ความหมายของด้านเคมีหมายถึง เนือ้สีท่ีติดตวัใน มนษุย์ เช่น เลือด สีผิวเป็นต้น ส่วนในสตัว์ เช่น 
ลวดลาย สีขน เป็นต้น ส่วนในพืช เช่น สีของดอกไม้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ สีของใบไม้ เป็นต้น 
สว่นสีในความหมายของด้านฟิสิกส์หมายถึง คล่ืนแสงหรือแสงสีตา่งๆ ท่ีเราสามารถมองเห็นได้ ใน
ภาษาองักฤษเรียกได้ว่า (Visual Spectrum) สีคือส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในชีวิต สีในทศันศิลป์มีหลายด้าน 
เช่น สีอยู่ในจิตวิทยา สีใช้แทนสญัลกัษณ์ สีสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก สีท่ีเป็นแสง สีท่ีเป็น
ธรรมชาต ิและสีคือสี เป็นต้น (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2548) 

จากการศึกษาค้นคว้าความหมายของสีสรุปได้ว่า เกิดขึน้จากการสะท้อนของแสงท่ี
เกิดจากธรรมชาตจิะเกิดเพราะการหกัเกของแสง สีจะมีความหมายตา่งกนัไปตามแตล่ะด้าน ด้าน
ศิลปะคือสีท่ีใช้วาดระบายหรือสร้างสรรค์ผลงาน ด้านธรรมชาติคือสีท่ีอยู่ในพืช ผล หรือสีของขน
สตัว์และสว่นด้านฟิสิกส์คือ คล่ืนแสงตา่งๆ ท่ีเราสามารถมองเห็นได้ 

3.2 ประเภทของสี 
สี มีอยูร่อบๆตวัเรา สีท่ีปรากฏอยูใ่นโลกสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
3.2.1 สีท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาต ิมี 2 ชนิดได้แก่  

ก. สีท่ีเป็นแสง (Spectrum) คือ สีท่ีเกิดจากการหกัเหของแสง เช่น สีรุ้ง สีจากแท่ง
แก้วปริซมึ  

ข. สีท่ีเป็นเนือ้สี หรือในวตัถุ (Pigment) คือ สีท่ีอยู่ในธรรมชาติ เช่น  ต้นไม้ พืช 
สตัว์ แร่ธาตตุา่งๆ 

3.2.2 สีท่ีสร้าง คือ สีท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ได้จากการสงัเคราะห์ สร้างจาก
สารเคมี เรียกวา่ สีวิทยาศาตร์ และเกิดสีตา่งๆ ขึน้อีกมากมายจากการสงัเคราะห์ขึน้  

สรุปได้ว่า สี สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สีท่ีเป็นแสงเกิดจากการหกัเห และสีท่ีเป็น
เนือ้สี เม็ดสี หรืออยูใ่นธรรมขาตแิละท่ีสร้างขึน้มา  

3.3 การรับรู้เร่ืองสี 
การรับรู้สีและสิ่งตา่งๆ มีลําดบัขัน้ดงันี ้ขัน้แรก แสงกระทบกบัวตัถ(ุแสง) ขัน้ท่ีสองตา

มองเห็น(วตัถ)ุ ขัน้สาม (ตา ) ส่งผ่านมาท่ีสมองจึงจะมองเห็น แสงสว่างสามารถกําหนดการเห็นสี 
ความคมชดั ความเบลอ นกัวิทยาศาสตร์ได้ศกึษาวิจยัว่า สีแดง สีเขียว และสีม่วง สามารถกระตุ้น
ประสาทสมัผสัด้านการรับรู้ได้ดีกวา่สีอ่ืนๆ   

การรับรู้ของเดก็เก่ียวกบัสีนัน้ เดก็สว่นใหญ่จะชอบภาพท่ีสดใส มากกว่า ภาพขาวดํา 
ชอบภาพหลากหลายสีมากกว่าสีเดียว และชอบภาพท่ีเป็นสีร้อนมากกว่าสีเย็น (โกสุม สายใจ, 
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2540) ตาคนปกตจิะแยกแยะสีได้ชดัเจน ถ้ามองเห็นสีผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริงจะเรียกว่า ตา
บอดสี เชน่ การเห็นสีเหลืองเป็นสีอ่ืนท่ีไม่ใช่สีเหลือง ซึ่งเป็นความบกพร่องด้านการมองเห็น ฉะนัน้
ดวงตาการรับรู้สีนัน้สําคญัมากเพราะอาจจะทําให้เป็นอปุสรรคในการดําเนินชีวิตและกบัผู้ ท่ีทํางาน
ในสายงานท่ีต้องใช้การมองเห็น เชน่ ศลิปิน คนขบัรถ เป็นต้น ความเข้มของแสงสว่าง มีผลตอ่ การ
เห็นสี และความคมชดัของวตัถ ุหากความเข้มของแสงสวา่งปรกติ จะทําให้มองเห็นวตัถชุดัเจน แต่
หากความเข้มของแสงสว่างมีน้อย หรือ มืด จะทําให้มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจน หรือพร่ามัว 
นกัวิทยาศาสตร์ได้เคยทํา การศกึษาเก่ียวกบั ความไวในการรับรู้ต่อสีต่าง ๆของมนุษย์ ปรากฏว่ า 
ประสาทสมัผสัของมนษุย์ ไวตอ่การรับรู้สีแดง สีเขียว และสีมว่งมากกวา่สีอ่ืนๆ  

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงความยาวของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 

ท่ีมา: The Color of Life (2016) 
 

จากการศึกษาค้นคว้าการรับรู้สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการรับรู้แสงสีของมนุษย์นัน้มี 3 
กระบวนการด้วยกนั คือ  

ขัน้ท่ี 1) ขัน้แสงตกกระทบ  
ขัน้ท่ี 2) ตามองเห็น  
ขัน้ท่ี 3) สง่ผา่นมาท่ีสมอง แสงสวา่งสามารถกําหนดมีผลตอ่การมองเห็นความคมชดั 

ความเบลอของวตัถ ุ
3.4 คณุลกัษณะของสี 

หลกัทฤษฏีสีสามารถแบง่คณุลกัษณะของสีได้หลกัๆ 3 คณุสมบตัไิด้ดงันี ้ 
3.4.1 สีแท้ (Hue) คือ สีบริสทุธ์ิ ท่ีไมมี่การผสมสีอ่ืนใดให้เข้มขึน้หรือออ่นลง 
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3.4.2 นํา้หนักสี (Value of color) คือ ค่าของสีท่ีมีความอ่อน-แก่ เข้ม-จาง 
สามารถแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้ 

1) สีแท้ท่ีถกูผสมให้มีความออ่นลงโดยสีขาว เรียกวา่ สีนวลหรือสีคา่ออ่น (Tint)   
2) สีแท้ท่ีถูกผสมให้มีความเข้มโดยสีดําหรือสีท่ีมีความเข้มกว่าสีแท้ เรียกว่า สี

คลํา้หรือสีคา่แก่ (Shade) 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงสีแท้ ค่าอ่อน-ค่าแก่ 

 
ที่มา: ภคนันท์ วงศ์สารภี (2018) 
 
สรุปได้ว่า คณุลกัษณะสีได้แก่ สีแท้ท่ีไม่เกิดจากการผสมเจือปนสีอ่ืน เป็นเนือ้สีของสีนัน้ 

ๆ ส่วนนํา้หนกัสี เกิดจากการท่ีนําสีขาว สีดําหรือสีท่ีเข้มกว่ามาผสมกับสีแท้ ให้เกิดคา่อ่อน -ค่าแก่
ขึน้ ซึง่นิยมใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของศลิปิน 

3.5 จิตวิทยาสีกบัความรู้สกึ 
การรับรู้สีมีผลตอ่ความรู้สึก จิตใจ สีตา่งๆ ท่ีรับรู้กระตุ้นความรู้สึกแตกตา่งกนัไป เรา

จงึมกัใช้สีแทนความรู้สกึ บอกอารมณ์และความหมายตา่งๆ ได้แก่ 
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ภาพประกอบ 6 สีและความหมายของสี 
 

ท่ีมา: วิรุณ ตัง้เจริญ (2535) 
 
จากการศึกษาค้นคว้าจิตวิทยาสีกับความรู้สึกสรุปได้ว่า สีมีความสัมพันธ์กันระหว่าง

ประสาทสายตาและการรับรู้ด้านจิตใจ สามารถนําสีมาบําบดัสําหรับผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางจิตใจ 
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หรือชว่ยกระตุ้นความรู้สกึตา่งๆ ได้ ยกตวัอยา่งเชน่ การแสดงคอนเสิร์ตนิยมนําฉายสี ฉายแสง เพ่ือ
ปลกุอารมณ์คนดใูห้มีความสนกุสนาน มีอารมณ์ร่วมในการแสดงคอนเสิร์ตครัง้นัน้  

สีอยูร่อบตวัเราไม่ว่าจะธรรมชาติสร้างขึน้และมนษุย์สร้างขึน้ เรารับรู้สีตา่งๆ  ด้วยสายตา 
สีบางสีให้อารมณ์ความรู้สกึสดช่ืน หดหู่ สนกุสนานเป็นต้น เราสามารถรับรู้ความหมายตา่งๆ  ผ่าน
สี เชน่ สีของสญัญาณจราจร ไฟเขียวมีความหมายว่าผ่านได้ ไฟแดงมีความหมายว่าหยดุ เป็นต้น 
(ทวีเดช จิ๋วบาง, 2547) 

3.6 ทฤษฎีสี 
3.6.1 วงจรสี 
 

 
 

ภาพประกอบ 7  วงจรสี 
 

ท่ีมา: Novabizz (2551) 
 

วงจรสีคือ สีท่ีเกิดจากการผสมกันตัง้แต่ 2 สีขึน้ไป โดยใช้แม่สี ผสมจนเกิดทัง้หมด 12 สี 
สามารถแบง่ได้เป็น 3 ขัน้ ดงันี ้ 
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ขัน้แรก) แมสี่ คือ สีหลกัท่ีไม่มีการนําสีอ่ืนผสม ประกอบไปด้วย สีแดง สีเหลือง และสีนํา้
เงิน  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 สีขัน้แรก 
 
ท่ีมา: ปัทมพร ดํารงธรรมนญู (2558) 

 

ขัน้สอง) เกิดจากสีขัน้แรกหรือแมสี่ผสมกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 9  สีขัน้สอง 
 
ท่ีมา: ปัทมพร ดํารงธรรมนญู (2558) 
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สีแดงผสมกบัสีเหลือง = สีส้ม 
สีเหลืองผสมกบัสีนํา้เงิน = สีเขียว 
สีนํา้เงินผสมกบัสีแดง = สีมว่ง 
 
ขัน้สาม) เกิดจากสีขัน้แรกหรือแมสี่ผสมกบัสีขัน้ท่ีสอง  
 

 
 

ภาพประกอบ 10 สีขัน้สาม 
 

ท่ีมา: ปัทมพร ดํารงธรรมนญู (2558) 
 

สีส้มผสมกบัสีแดง = สีส้มแดง 
สีส้มผสมกบัสีเหลือง = สีส้มเหลือง 
สีเขียวผสมกบัสีเหลือง = สีเขียวเหลือง 
สีเขียวผสมกบัสีนํา้เงิน = สีเขียวนํา้เงิน 
สีมว่งผสมกบัสีนํา้เงิน = สีมว่งนํา้เงิน 
สีมว่งผสมกบัสีแดง = สีมว่งแดง 
 
สว่นสีกลางคือ สีท่ีเกิดจากทกุสีในวงจรสีนํามาผสมกนัจะได้สีเทาแก่ 

3.6.2 วรรณะสีและสีคูต่รงข้าม 
วรรณะสี หมายถึง ความรู้สึกสีร้อน – ความรู้สึกสีเย็น วงจรสีมีสีร้อนทัง้หมด 7 สี 

และสีเย็นทัง้หมด 7 สี แบง่ระหวา่งสีมว่งกบัสีเหลือง 2 วรรณะ (ศลิป์ พีระศรี, 2525) 
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1.สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบด้วยสีเหลือง, ส้มเหลือง, ส้ม, ส้มแดง, 
แดง และมว่งแดง  

 

 
 

ภาพประกอบ 11 สีวรรณะร้อน 
 

ท่ีมา: ปัทมพร ดํารงธรรมนญู (2558) 
 

2. สีวรรณะเย็น (Cool Tone)  ประกอบด้วย สีม่วง ม่วงนํา้เงิน นํา้เงิน เขียวนํา้
เงิน เขียว และ เขียวเหลือง 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 สีวรรณะเย็น 
 

ท่ีมา: ปัทมพร ดํารงธรรมนญู (2558) 
 

สีกับการ์ตูน สีของภาพยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ ยกตวัอย่างเช่น 
เด็กหญิงจะชอบดเูร่ืองมายลิตเติล้โพน่ี (ม้ายนูิคอร์น) ท่ีมีหลากสีตวัละครไปไม่ว่าจะเป็น ทไวไลต์ 
สปาร์กเคิล (Twilight Sparkle) ม้ายูนิคอร์นตวัสีม่วงอ่อน แอปเปิล้แจ๊ค (Applejack) ม้าตวัสีส้ม 
เรนโบว์แดช (Rainbow Dash) ม้าเพกาซัสตวัสีฟ้า ฟลัตเทอร์ชาย (Fluttershy) ม้าเพกาซสัตวัสี

https://sites.google.com/site/punpundddd/wrrna-khx/colour-tonejj.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/punpundddd/wrrna-khx/colour-tonejj.gif?attredirects=0
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เหลือง แรริตี ้(Rarity) ม้ายูนิคอร์นไฮโซ ตัวสีขาว และตัวฮิตท่ีเด็กหญิงช่ืนชอบคือ  พิงก์กีพ้าย 
(Pinkie Pie) ม้าน้อยแสนอารมณ์ดีท่ีมีตวัสีชมพอู่อน เป็นต้น  ส่วนเด็กชายจะชอบฮีโร่การ์ตนูเช่น 
สไปเดอร์แมนท่ีแต่งกายด้วยสีแดงนํา้เงิน แบทแมนท่ีแต่งกายด้วยสีดํา เบนเทนท่ีแต่งกายด้วยสี
เขียว เป็นต้น เดก็ๆ จะจดจําสีตา่งๆผา่นเคร่ืองแตง่กาย สีผิว ของตวัละครท่ีช่ืนชอบ ผ่านรูปภาพทํา
ให้ผู้ เรียนรู้จกัสีมากยิ่งขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 สีของคาแรกเตอร์ในการ์ตนูดสิน่ีย์ 
 

ท่ีมา: Rassarin (2019) 
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นําสีมาใช้ในการแบง่แยกและสร้างความแตกต่างในแผนท่ี ท่ีดยูุ่งยากซบัซ้อนเราใช้สีใน
การแบ่งแยกประเภทของลกัษณะภูมิศาสตร์ยกตวัอย่างเช่น แม่นํา้ สีฟ้าอ่อนแสดงไหล่ทวีปหรือ
เขตทะเลตืน้ๆ สีฟ้าแก่แสดงทะเลลึก สีนํา้เงิน แสดงทะเลหรือมหาสมุทรลึก สีนํา้เงินเข้มแสดง
น่านนํา้ท่ีมีความลึกมาก ป่า ภูเขา พืน้ดิน สีเขียวแสดงท่ีราบต่ํา สีเหลือคือเนินเขาสูง สีเหลืองแก่
ภเูขาสงู สีนํา้ตาลภเูขาสงูมาก สีขาว แสดงพืน้ท่ีท่ีมีหิมะปกคลมุ เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัใช้สีในการ
จําแนกผงัเมือง ยกตวัอย่างเส้น สีเหลืองแสดงท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย สีแดงท่ีดินประเภทพานิช
ยกรรมและท่ีอยูห่นาแนน่มาก เป็นต้น (Cartrack, 2018) 
 
4. หลักการออกแบบส่ือการเรียนการสอน 

4.1 ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
คือ ตวักลางท่ีมีความสําคญัในการเรียนการสอนมีหน้าท่ีเป็นตวักลางนําความรู้ 

ทกัษะ และแนวทางความคดิจากผู้สอนไปสู่ผู้ เรียน สร้างให้ผู้ เรียนได้รับตามจดุมุ่งหมายของผู้สอน 
ชว่ยให้การเรียนการสอนครัง้นัน้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งเรียกตวักลางด้วยช่ือตา่งๆ เช่น อปุกรณ์
การสอน ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศกึษา เป็นต้น การสอนโดยใช้ส่ือคือการให้ผู้ เรียนได้
เห็นภาพและเสียง (ชนาธิป พรกลุ, 2555) 

4.2 ความส าคัญของส่ือการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลากหลายมากยิ่งขึน้ เพ่ือการสอนท่ีตรงตาม

จดุประสงค์และมีคณุภาพ ครูผู้สอนนนจงึจําเป็นอยา่งมากในการวางแผนการเรียนการสอนให้เป็น
ระบบ การนําส่ือการสอนเข้ามาใช้ร่วมการสอนด้วยนัน้จึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างยิ่ง ส่ือท่ีมี
คณุภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้การสอนเป็นไปอย่างราบร่ืนเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนและมีคณุภาพ
ตรงตามจดุประสงค์ (จินตนา ใบกาซูยี, 2536) 

การเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อนไม่ก่อให้จินตนการของผู้ เรียนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ 
การนําส่ือการเรียนการสอนเข้ามาช่วยจะทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสร้างรูปธรรมได้ง่ายขึน้ 
ช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนจากการใช้ประสาทสมัผสัทางตา ห ูและการเคล่ือนไหวแทนการฟัง
หรือดเูพียงอย่างเดียว อีกทัง้ยงัเพิ่มทกัษะในด้านต่างๆ จากการได้ยินเสียงและได้เห็นภาพ สร้าง
รากฐานในการพฒันาการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถนําประสบการณ์เดิมไปสมัพนัธ์กบัประสบการณ์
ใหม ่(ไพริน ชะเนตยิงั, 2556) 

สร้างให้มีคณุภาพในการเรียนการสอน เรียนรู้ได้ตรงตามจดุประสงค์ด้วยระยะเวลาท่ี
กําหนด แก้ไขปัญหาของผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ช้าได้เรียนรู้เร็วยิ่งขึน้ ลดปัญหาเนือ้หาซบัซ้อนด้วยวิธีจงูใจ
ให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ผ่านส่ือท่ีเคล่ือนไหวเร็วไปช้าลง ขนาดเล็กขยายให้มีขนาดใหญ่ด้วยส่ือ 
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มีภาพประกอบจากนามธรรมไปรูปภาพส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน (เปรื่อง กุมุท, 

2519) 
จากการศกึษาค้นคว้าความสําคญัของส่ือการเรียนการสอนสรุปได้ว่า ปัญหาของการ

สอนคือ การดําเนินการให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงไปตามจุดประสงค์ของผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หา 
ทกัษะ บทบาทในการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนก็
สําคญัเชน่กนัเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ใครรู้ สภาพแวดล้อมท่ีสร้างขึน้มานัน่คือ การเรียนการสอน
นัน่เอง (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2533) 

4.3 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอนสามารถแบง่ได้ 3 ประเภทดงันี ้
4.3.1 ประเภทวสัด ุแบง่ออก เป็น 2 ประเภทคือ  

4.3.1.1 วสัดจุริง   
4.3.1.2 วสัดท่ีุต้องอาศยักลไกในการนําเสนอ ได้แก่ แผน่สไลด์ เป็นต้น 

4.3.2 ประเภทเคร่ืองมือ เป็นตวักลางท่ีนําเสนอความรู้ ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน 
ได้แก่ เคร่ืองฉายภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.3.3 ประเภทวิธีการ คือ เน้นเทคนิควิธีการเรียนการสอน (พิมพ์พร แก้วเครือ. 2544: 
ออนไลน์) 

4.4 หลักการออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
หลกัการออกแบบส่ือเพ่ือการเรียนรู้ประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

ข้อท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ (Gain Attention) ส่ือต้องมีขนาดเหมาะสม มีความ
น่าสนใจกระตุ้นในผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เช่นการใช้ภาพประกอบเนือ้หา การใช้
ภาพเคล่ือนไหวให้รู้สกึนา่สนใจ เพิ่มเสียงให้สอดคล้องกบัส่ือ 

ข้อท่ี 2 บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objectives) ชีแ้จงวตัถุประสงค์แก่ผู้ เรียน
เพ่ือให้ผู้ เรียนและผู้สอนอยู่ในเป้าหมายเดียวกัน ควรใช้คําท่ีเข้าใจง่าย ไม่ยากซบัซ้อน หลีกเล่ียง
คําศพัท์เฉพาะหรือเรียกยาก รวบยอ่จดุประสงค์ให้กระชบัเข้าใจง่าย 

ข้อท่ี 3 ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) คือการทบทวนความรู้
เดมิของผู้ เรียนให้เช่ือมโยงกบัจดุประสงค์ท่ีจะเรียนรู้ ถ้าไมมี่แบบทดสอบความรู้เดิมของผู้ เรียนควร
กระตุ้นให้ผู้ เรียนทบทวนความรู้เดมิมาก่อน 

ข้อท่ี 4 การนําเสนอ (Present New Information) การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ต้องมีกระนําเสนอท่ีน่าสนใจเช่นการนําภาพมาประกอบเนือ้หาหรือการบรรยาย นํา
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ภาพเคล่ือนไหวมาใช้กบัเนือ้หาท่ีเข้าใจยากซบัซ้อน หรือสญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจง่าย การเน้นข้อความ 
การสร้างกรอบข้อความหรือขีดเส้นใต้เพ่ือเน้นข้อความสําคญันัน้ๆ  

ข้อท่ี 5 บทนําเข้าสู่การเรียนรู้ (Guide Learning) ผู้สอนยกตวัอย่าง หรือตัง้
คําถาม-คําตอบ ชักนําผู้ เรียนเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ คิดค้นหาคําตอบ 
ผู้สอนต้องชกันําให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาเก่าและเนือ้หาใหมใ่ห้มีความสมัพนัธ์กนั 

ข้อท่ี 6 กระตุ้นการตอบสนอง (Elicit Responses) ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้
ร่วมทํากิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ ถาม-ตอบระหว่างเนื อหาเพื่อกระตุ้นการคิด 

ข้อท่ี 7 ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Provide Feedback) 
ข้อท่ี 8 วดัผลการเรียนรู้ (Access Performance) ทดสอบความรู้ของผู้ เรียนหลงั

ทํากิจกรรมเพ่ือทดสอบว่าผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาตรงตามจุดประสงค์ของส่ือและผู้สอนมากน้อย
เพียงใด 

ข้อท่ี 9 การจดจําและนําไปใช้ (Promote Retention and Transfer) ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนจดจําและนําไปใช้อย่างมากท่ีสุด คือให้ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้ เรียนสัมพันธ์กัน 
นําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งสงูสดุ 

4.5 หลักการออกแบบส่ือตามแนวคิดทฤษฏีของ Addie Model 
ADDIE Model เป็นรูปแบบการสอนท่ีนิยม ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการเรียนรู้เชิง

ระบบท่ีนิยมใช้ 
อ้างอิงในการออกแบบส่ือมีการสอนเข้าใจง่าย ชดัเจนเป็นระบบ นิยมนําหลกัมา

ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา บทเรียนออนไลน์ และบทเรียน
คอมพิวเตอร์เป็นต้น มีลําดบัขัน้ตอนสําคญั 5 ขัน้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ขัน้แรกการวิเคราะห์ (Analysis)  
ขัน้สองการออกแบบ (Design)  
ขัน้สามการพฒันา (Development)  
ขัน้ส่ีการนําไปใช้  (Implemen tation)  
และขัน้ห้าการประเมินผล (Evaluation) เป็นแนวทางนําไปสร้างเป็นเคร่ืองมือ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ADDIE Model  คือระบบการออกแบบการสอน ท่ีดดัแปลงมาจาก  ADDIE 

Model รูปแบบอ่ืนไม่ว่าจะเป็น Dick & Carey, Kemp ISD Model เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในการ
ปรับปรุงรูปแบบคือการใช้หรือเร่ิมจากรูปแบบดงัเดิม ซึ่งนีเ้ป็นแนวคิดท่ียอมรับกนัมาอย่างตอ่เน่ือง
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หรือเป็นข้อมูลสะท้อนท่ีได้รับเพ่ือการพฒันารูปแบบในขณะท่ีวสัดกุารสอนถูกสร้างขึน้ รูปแบบนี ้
พยายามทําให้ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยโดยการเข้าใจปัญหาท่ีต้องการแก้ไข 

การสร้างรูปแบบและกําหนดส่ือการสอน ใน ADDIE model แต่ละขัน้ตอนจะมี
ผลลพัท์ท่ีจะนําไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 14 หลกัการ Addie Model 
 
ท่ีมา: Kittipun Udomseth (2014) 
 
ขัน้แรก วิเคราะห์ (Analysis Phase) 

ในขัน้นีเ้ป็นการทําความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการ
สอนและวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างขึน้ตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พืน้ฐานและ
ทกัษะของผู้ เรียนท่ีจําเป็นต้องมี โดยพิจารณาจากคําถามเพ่ือการวิเคราะห์ดงันี ้ 

- คณุลกัษณะกลุม่เป้าหมาย 
- สิ่งท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน                          
- ข้อจํากดัในการเรียนรู้ 
- ทางเลือกสําหรับการเรียนรู้ท่ีมีอยูบ้่าง 
- หลกัการสอนเป็นแบบไหน อยา่งไร 
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- ชว่งระยะเวลาการพฒันาเป็นอยา่งไร 
ขัน้ท่ีสอง การออกแบบ (Design Phase) 

หลักสําคัญประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ กําหนดเคร่ืองมือวัดประเมินผล 
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ เนือ้หาสาระ แผนการสอน และการเลือกส่ือประกอบการสอน 
ขัน้ตอนการออกแบบควรจดัทําอยา่งเป็นระบบ วางแผนเป็นขัน้ตอน  

- จําแนกเอกสารของการออกแบบการสอนให้เป็นหมวดหมู่ทัง้ด้านเทคนิคยทุธวิธี
ในการออกแบบการสอนและส่ือ 

- กําหนดแผนการสอนให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมหรือผู้ เรียนท่ีคาดหวงั 
- สร้างสตอรีบอร์ด ลําดบัขัน้ตอนการออกแบบเนือ้หา 
- ออกแบบ  
- สร้างส่ือต้นแบบ 

`ขัน้ท่ีสาม การพฒันา (Development Phase) 
ขัน้ตอนการพฒันาคือ ออกแบบงส่วนประกอบต่างๆ สร้างแบบทดสอบ แบบวดัผล

ประเมิน สร้างแบบฝึกหัด สร้างเนือ้หาสาระ และการพัฒนาโปรแกรมสําหรับส่ือการสอน เม่ือ
เรียบร้อยทําการทดสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดเพ่ือนําผลไปปรับปรุงแก้ไข 

ขัน้ท่ีส่ี การนําดําเนินการ (Implementation Phase)   
คือขัน้ตอนท่ีปฏิบตักิารสอนไมว่า่จะเป็นในห้องเรียน ห้องอบรม หรือห้องทดลอง หรือ

รูปแบบการสอนท่ีมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเป็นส่วนประกอบ เพ่ือการเรียนการสอนท่ี
ตรงตามจดุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

ขัน้ท่ีห้า การประเมินผล (Evaluation Phase) 
ขั ้น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส อ ง ส่ ว น คื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

รูปแบบ  (Formative) และการประเมินผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือ
การนําเสนอในแต่ละขัน้ของ  ADDIE Process ซึ่งเป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนา และการ
ประเมินผลในภาพรวมจะทําเม่ือการสอนเสร็จสิน้เพ่ือประเมินผลประสิทธิผลการสอนทัง้หมด
ข้อมลูจากการประเมินผลรวมโดยปกตมิกัจะถกูใช้เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัรูปแบบการสอน 

จากการศึกษาค้นคว้า หลกัการออกแบบส่ือตามแนวคิดทฤษฏีของ Addie Model 
สรุปได้ว่า หลกัการขัน้ตอนออกแบบส่ือของทฤษฏี ADDIE Model  เป็นการออกแบบส่ือการสอนท่ี
เป็นท่ีนิยมแพร่หลายมาก นิยมนํามาเป็นหลกัในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนในปัจจบุนั มี 5  
ขัน้ตอนดงันี ้การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การดําเนินการ และการประเมินผล เป็นต้น 
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4.6 หลักการเลือกส่ือส าหรับการเรียนการสอน 
หลกัการเลือกส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนควรศกึษาถึง

วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีหลกัสตูรกําหนดไว้ เลือกส่ือการสอนให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผู้ เรียน 
จดุมุ่งหมายและเนือ้หาบทเรียนท่ีจะสอนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คํานึงถึงความถกูต้องของ
เนือ้หา เท่าทนัเหตกุารณ์ไม่ล้าหลงั น่าสนใจ น่าดึงดดู ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาวิชานัน้ได้ดี ตวั
ส่ือมีผลต่อการกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดความสนใจ เช่น การเลือกนําการ์ตูนท่ีมีสีสันสดใส มาใช้
ประกอบการเรียนกบัเดก็เพ่ือกระตุ้นให้อยากเรียนรู้แทนการใช้ตวัหนงัสือบรรยาย เป็นต้น ใช้ส่ือให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของการเรียนเช่น ห้องประชมุขนาดใหญ่ นําข้อมูลฉายลงเคร่ืองฉาย
เพ่ือให้ผู้ เรียนรับชมและฟังได้อยา่งทัว่ถึง ควรเป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัเช่น ระดบัอนบุาลควรมีส่ือท่ี
ปลอดภยั ไมแ่หลมคม อนัตราย เป็นต้น ประสบการณ์ของผู้ เรียนความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียน ส่ือการ
สอนต้องมีการใช้งานท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน สะดวกแก่การนําไปประกอบการสอน  คํานึงถึงกําลงัการ
ผลิตท่ีเหมาะสม เลือกส่ือการสอนท่ีน่าสนใจกระตุ้นผู้ เรียน ยกตวัอย่างเช่น ส่ือท่ี มีเสียงประกอบ มี
สีสนัสดใจ ขนาดท่ีเหมาะสมไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป เป็นต้น เลือกใช้ส่ือท่ีมีคู่มือหรือวิธีการใช้
ง่าย สามารถเก็บรักษาได้หลงัการใช้งานได้ง่าย  

จากการศกึษาค้นคว้า หลกัการเลือกส่ือสําหรับการเรียนการสอน สรุปได้ว่า การเลือก
ส่ือการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ความเหมาะสมของ
ผู้ เรียน เช่น สอนเด็กปฐมวยัควรเลือกส่ือท่ีไม่ซบัซ้อน เข้าใจง่าย ปลอดภยัเป็นต้น สอนในท่ีกว้าง
ขว้างหรือใช้บรรยายในห้องใหญ่ควรฉายลงเคร่ืองฉายหรือโปรเจคเตอร์เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นได้ชดัเจน 
เสียงภายในห้องบรรยายต้องดงัเพียงพอตอ่จํานวนคนเยอะ เพื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
และราบร่ืน 

 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นภสั สขุทรัพย์ศรี (2558) ได้ศกึษาการใช้เลน่บล็อกรูปทรง เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบตัจิริง เรียนรู้ผา่นการมองเห็น การแยกแยะแยกแยะ และเปรียบเทียบความตา่ง 
มีระดบัความยากง่าย ทัง้หมด 16กิจกรรม วดัความสารมารถการคดิเชิงเหตผุล 3 ด้าน เช่ือมโยงให้
เดก็ลงมือทําและแก้ไขปัญหา พบวา่เดก็ปฐมวยัมีการคิดเชิงเหตผุลทัง้ 3 ด้านคือ ด้านการแยกแยะ
ก่อนทดลองค่าคะแนนเฉล่ี 7.3 หลังทดลองสูงเท่ากับ 10.0 ด้านการเรียงลําดับ ระดับ
ความสามารถการคิดเชิงเหตผุล ก่อนทดลองมีค่าเฉล่ีย 6.7 หลังการทดลองเฉล่ีย 9.3 และด้าน
อนกุรม ก่อนทดลองเฉล่ีย 5.3 หลงัทดลอง 8.9 สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองในทกุด้าน อย่างมีนยัยะ
สําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ผกากานต์ น้อยเนียม (2556) ได้ศกึษาเร่ืองความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของ
เด็กอาย ุ4-5 ปี ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดิน เพ่ือศกึษาระดบัความสามารถใน
การใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กอายุ 4-5ปี โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินและเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของเด็ก
อายุ 4-5ปี โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดิน พบว่า 
ระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของเด็กอาย ุ4-5ปี อยู่ในระดบัดี เม่ือแยกเป็นแตล่ะ
ด้านพบว่า ด้านความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น ความสามารถในการควบคุม ด้านประสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งมือและตาอยู่ในเกณฑ์ดี หลงัจากได้รับการจดักิจกรรมสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรม
อยา่งมีนยัยะสถิตท่ีิระดบั .01 (t=41.83) 

อนัทิชา วิรมย์รัตน์ (2557) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของ
เล่นเพ่ือเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กช่วง อายุ 4 -5 ปี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบโดยภาพรวมพบว่า การใช้สี ตวัอกัษร ปก เนือ้เร่ือง และความ
เหมาะสมด้านการออกแบบรูปเล่ม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ฟอนต์อกัษรดูเรียบง่าย อ่านง่าย 
ภาพประกอบมีสีสันสดใสน่าสนใจ มีความเหมาะสมกับเนือ้เร่ือง โดยใช้สีนํา้ท่ีมีความโปร่งแสง
สบายตา ขนาดใหญ่มีความเหมาะสม  

ฝนทิพย์ มีชธูน (2557) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัด้วยชดุ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชัน้อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยหลังการ ใช้ชุด
กิจกรรมสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และยอู่ในระดบัดีทุก
ทกัษะโดยเฉล่ียสงูกวา่ก่อนการทดลองเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้แสดงให้เห็นว่าเด็กอนบุาล 1 มี
ทกัษะทางศลิปะสงูขึน้ 

สุรนาท สร้อยจู (2557)ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบและพัฒนาของเล่นเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปะ เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงสําหรับเด็กออทิสติก ช่วงอายุ 3-5 ปี ผลการอภิปรายของ
เล่นท่ีมีผิวสมัผสัท่ีแตกต่างไม่ว่าจะเป็นพืน้ผิวท่ีเรียบ ขรุขระ นุ่ม เป็นต้น ช่วยกระตุ้นการรับรู้และ
กระตุ้นความสนใจ รูปทรงของเล่นควรมีความปลอดภัยไม่แหลมคม มีขนาดท่ีเหมาะสมไม่เล็ก
เพราะเดก็สามารถนําของเลน่เข้าปากได้ ดงันัน้ความปลอดภยัเป็นหวัใจหลกัของการสร้างของเล่น
ในวัยนี ้การเล่นท่ีส่งเสริมให้เด็กได้เคล่ือนไหวมือและตาสัมพันธ์กันเป็นการเรียนรู้แบบลงมือ
กระทํา 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองสีของเด็กปฐมวยั

โดยใช้หนงัสือผ้าเร่ืองสีเพ่ือสง่เสริมความรู้เร่ืองสี ได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เนือ้หา 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั 
4. การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
5. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการวิจยั 
6. สถิตแิละการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี อายุระหว่าง 2-4 ปี ทัง้เพศชายและหญิง ปีการศึกษา 
2561 

กลุม่ตวัอยา่ง 
เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโรงพยาบาลอานันท

มหิดล จ.ลพบรีุ โดยวิธีเจาะจงโดยการทําการทดสอบทํากิจกรรมคดันกัเรียนท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุด 
จํานวน 5 คน ท่ีมีพฒันาตามเกณฑ์และไม่พบความบกพร่องทางสายตา ทําการทดลองก่อนและ
ทดลองหลงั 

เนือ้หา 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยั โดยมีเนือ้หาการเรียนรู้เร่ืองสี ส่งเสริมให้

เดก็มีความรู้เร่ืองสี รับรู้ถึงสนุทรียศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเล่นหนงัสือผ้าโดยการ ดงึ แปะ ติด เป็น
ต้น ทัง้หมด 12 สี ทัง้หมด 6 กิจกรรม กิจกรรมท่ีหนึ่งเก็บแอปเปิ้ลเรียนรู้เร่ืองสีแดง – สีเขียว 
กิจกรรมท่ีสองป้อนกล้วยเข้าปากลิงเรียนรู้เร่ืองสีเหลือง – สีนํา้ตาล กิจกรรมท่ีสามสวมหมวกเรียนรู้
เร่ืองสีขาว – สีดํา กิจกรรมท่ีส่ีเก็บแครอทเรียนรู้เร่ืองสีมว่ง – สีส้ม กิจกรรมท่ีห้าตกปลาเรียนรู้เร่ืองสี
นํา้เงิน – สีเทา และกิจกรรมท่ีหก ชมดอกไม้เรียนรู้เร่ืองสีชมพ ู– สีฟ้า 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเดก็ปฐมวยั 
2. แบบทดสอบการเรียนรู้สี 
 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
4.1 การสร้างและหาคณุภาพของหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัมีขัน้ตอนดงันี ้

4.1.1 ศกึษาค้นคว้าหลกัการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 
4.1.2 ศกึษาค้นคว้าการพฒันาการด้านศลิปะของเด็กปฐมวยั 
4.1.3 ศกึษาทฤษฏีสี 
4.1.4 ศกึษาหลกัการออกแบบส่ือโดยใช้หลกัการของ Addie Model 
4.1.5 นําข้อมลูท่ีได้ศกึษามาทัง้หมดกําหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้เร่ืองสี 6 กิจกรรม

ดงัตอ่ไปนี ้
1. เก็บแอปเปิล้ 
2. ป้อนกล้วยเข้าปากลิง 
3. สวมหมวก 
4. เก็บแครอท 
5. ตกปลา 
6. ชมดอกไม้ 

4.2 ออกแบบตวัอยา่งและกําหนดเนือ้เร่ืองผา่นโปรแกรมอะโดบีอลัลสัเตรเตอร์ 
4.3 นําหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

อาจารย์กณิการ์ พงศ์พนัธุ์สถาพร คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
อาจารย์พชนีย์ เชือ้บณัฑิต  คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
อาจารย์ฐพชั สีแสงฉ่ํา  ครูชํานาญการพิเศษ ครูปฐมวยั 
โรงเรียนวดัเปรมประชากร  

เพ่ือดงัตอ่ไปนี ้
4.3.1 ด้านการออกแบบ ได้แก่ ความเหมาะสมของขนาด ภาพ สี ความน่าสนใจ 

ความคงทน และวิธีการนําเสนอท่ีสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
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4.3.2 ด้านเนือ้หา ได้แก่ ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ความชดัเจนไม่ซับซ้อน 
เหมาะสมกบัวยั  

4.3.3 คู่มือการใช้งาน ได้แก่ การอธิบายชีแ้จงจุดประสงค์ของส่ือท่ีเข้าใจง่าย 
ภาพประกอบท่ีชดัเจนและสามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริง 

4.4 นําหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จํานวน 5คน เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ การดงึดดูความน่าสนใจ การเล่นท่ีไม่ซบัซ้อน
เหมาะสมสําหรับวยั วสัดท่ีุนํามาประกอบส่ือปลอดภยัไมเ่ป็นอนัตราย สงัเกตการณ์เรียนรู้ในการใช้
เพ่ือหาข้อบกพร่องของหนงัสือผ้าเร่ืองสี และนําผลมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

4.5 นําหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงแก้ไขและนําเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพ่ือประเมินความถูกต้อง จากนัน้นําหนงัสือผ้าเร่ืองสีสําหรับเด็กปฐมวยัไปทดลองใช้กับ
กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 5 คน 

 
แบบแผนการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจยั 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นรูปแบบการวิจยัและพฒันา (The Research and Developmet) 

เป็นการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั ได้เลือกแบบแผนการวิจยัแบบการทดสอบ
ก่อนและหลงั 

วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจัยทดลองครัง้นีดํ้าเนินการใน ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

ทัง้หมด 9 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ดงันี ้ 
1. ชีแ้จงจดุประสงค์และรูปแบบการทดลองกบัครูประจําศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน

โรงพยาบาลอานนัทมหิดล พร้อมคูมื่อการใช้งานส่ือ 
2. นําหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จํานวน 5 คน เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ การดงึดดูความน่าสนใจ การเล่นท่ีไม่ซบัซ้อน
เหมาะสมสําหรับวยั วสัดท่ีุนํามาประกอบส่ือปลอดภยัไมเ่ป็นอนัตราย สงัเกตการณ์เรียนรู้ในการใช้
เพ่ือหาข้อบกพร่องของหนงัสือผ้าเร่ืองสี และนําผลมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  

3. นําหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัมาปรับปรุงแก้ไขและนําเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพ่ือประเมินความถูกต้อง จากนัน้นําหนงัสือผ้าเร่ืองสีสําหรับเด็กปฐมวยัไปทดลองใช้กับ
กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 5 คน 
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สถติแิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิตพืิน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. คา่เฉล่ีย (Mean) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

   
∑ 

 
 

 

                      แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

                  ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                     แทน จํานวนคะแนนทัง้หมด 
 
2. คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

  √
 ∑    ∑   

      
 

        

                     แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                     แทน จํานวนคะแนนทัง้หมด 

                   ∑     แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

                   ∑    แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
 
สถิตใิช้ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item 

Objective Congruence) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2544)  

     
∑ 

 
 

 

      เม่ือ          แทน ดชันีความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์กบัข้อคําถาม 

                  ∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

                        แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
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2. หาความเช่ือมัน่ของแบบประเมินโดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (ล้วน 
สายยศ, 2543) 

  
 

   
[
  ∑  

   

  
   ] 

 

      เม่ือ            แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 

                        แทน จํานวนข้อของเคร่ืองมือ 

                    
       แทน คา่ความแปรปรวนเป็นรายข้อ               

        
     แทน คา่ความแปรปรวนของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั 

 
3. การหาคา่ t-test  แบบ dependent Samples ดงันี ้
 

  
∑ 

√ ∑ 
 
  ∑   

   
 

  ; df = n-1 

     

       เม่ือ            แทน    คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t - distribution 

            แทน    ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู่ 

                แทน    จํานวนคูข่องคะแนนหรือจํานวนนกัเรียน 

         ∑   แทน    ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

         ∑ 
 แทน    ผลรวมของกําลงัสองของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษานีใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือการเรียนรู้เร่ืองสีของเด็ก

ปฐมวยั  ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองทฤษฎีสีของเด็กปฐมวยั และทําการเก็บ
รวบรวมข้อมลูภาคสนามท่ีศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนโรงพยาบาลอานนัทมหิดล จ.ลพบรีุ รวมไป
ถึงให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ในบทความนีจ้งึได้ผลการวิเคราะห์แบง่เป็นข้อมลู ดงันี ้

1. การพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั  
1.1 วิเคราะห์หลกัการเรียนรู้และพฒันาการด้านศลิปะของเดก็ปฐมวยั 
1.2 วิเคราะห์ทฤษฏีสี 
1.3 วิเคราะห์การออกแบบหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อหนังสือผ้า

เพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั  
1.5 ผลการวิเคราะห์การใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยกับผู้ เรียนท่ี

ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 
2. การศกึษาการเรียนรู้เร่ืองสีโดยใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 

2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของ
เดก็ปฐมวยั 

2.2 ผลการวิเคราะห์การทดลองการใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
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1. การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
1.1 วิเคราะห์หลักการเรียนรู้และพัฒนาการด้านศิลปะของเดก็ปฐมวัย 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีหลักสําคัญ 4 ประการ ดังนี ้
ประการแรกสิ่งเร้าหรือตวักระตุ้นการเรียนรู้ ประการท่ีสองตวักลางหรือตวัส่ือ ประการท่ีสามเซลล์
ประสาทสมัผสั ประการท่ีส่ีสมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น  พฒันาการด้านศิลปะของ
เดก็ปฐมวยัตามหลกัทฤษฎีของวิคเตอร์โลเวนเฟลด์ สรุปได้ว่า เด็กมีพฒันาการทางศิลปะอยู่ 4 ขัน้
หลกัๆ ดงันี ้ขัน้แรก คือ ขัน้ขีดเขียน 2-4 ปี ขัน้ท่ีสอง คือขัน้เร่ิมขีดเขียน 4 – 7 ปี ขัน้ท่ีสาม คือ ขัน้
ขีดเขียน 7-9 ปี และขัน้สุดท้ายคือ ขัน้วาดภาพของจริง 9-11 ปี เป็นต้น ซึง้ขัน้ท่ีแรกคือขัน้เร่ิมขีด
เขียน 2-4 ปี สอดคล้องกบัการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัมากท่ีสดุ สามารถแบง่
ออกได้เป็น 4 ขัน้ดงันี ้ช่วงวยัขีดเขียน ช่วงวยัขีดเป็นเส้นลากยาว ช่วงวยัขีดลากเป็นวงกลม และ
ชว่งวยัขีดเขียนมีความหมาย เป็นต้น 

 
1.2 วิเคราะห์ทฤษฏีสี 
ผู้จยัได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองสีสรุปได้ว่า สีเกิดจากการสะท้อนแสงของธรรมชาติเกิด

จากการหักเหของแสงสีมีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละด้าน  ด้านศิลปะคือสีท่ีใช้สร้างสรรค์
ผลงาน ด้านธรรมชาติคือสีท่ีอยู่ในพืช ผล หรือสีขนของสัตว์ ด้านฟิสิกส์คือ คล่ืนแสงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ เป็นต้น ประเภทของสีมีอยู่ 2 ประเภท คือสีท่ีเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ สีท่ีเป็น
แสงท่ีเกิดจากการหกัเหของแสง สีท่ีเป็นเนือ้สีในวตัถท่ีุเกิดจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สตัว์เป็นต้น สี
ท่ีมนษุย์สร้างขึน้จากการสงัเคราะห์ เรียกวา่ สีวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การรับรู้สีของเด็กส่วนใหญ่เด็ก
จะชอบภาพท่ีสดใสมากกว่าภาพขาวดํา มากกว่าภาพท่ีมีสีเดียว (โกสมุ สายใจ, 2540) ดงันัน้สีมี
ผลตอ่ความรู้สกึ เราสามารถนําสีบอกแทนอารมณ์ ความรู้สกึได้ เชน่ จิตใจผอ่งใส บริสทุธ์ิ สามารถ
ใช้สีขาวแทนให้ความรู้สกึสะอาด ปลอดภยั ความกลวัหรือความเศร้า สามารถใช้สีดําบอกอารมณ์ 
เป็นต้น  

การรับรู้สีของเด็กนัน้มีผลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น เด็ก
สามารถบอกสีเสือ้ผ้าท่ีตนเองสวมใส่ สามารถบอกสีของผลไม้ท่ีรับประทาน สามารถใช้สีในการ
แยกแยะผลไม้สกุและผลไม้ดบิผา่นสีของผล ยกตวัอยา่งเชน่ มะมว่งสกุท่ีมีผลสีเหลือง มะม่วงดิบท่ี
มีผลสีเขียว เป็นต้น เดก็สามารถเลือกข้ามถนนผ่านทางม้าลายท่ีมีสีขาว-ดํา เป็นต้น นอกจากนัน้สี
ยงัชว่ยกระตุ้นการเรียนรู้ ความสนใจในการเรียนจากการเลา่นิทานมีภาพประกอบท่ีสดใส น่าสนใจ 
เป็นการสร้างเสริมให้เดก็เรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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1.3 วิเคราะห์การออกแบบหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
ผู้วิจยัทําการออกแบบเนือ้หาแตล่ะหน้าตามจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ภาพการออกแบบกิจกรรมเก็บแอปเปิล้และป้อนกล้วย 
 

ออกแบบร่างกิจกรรมเก็บแอปเปิล้สีเขียว แอปเปิล้สีแดง เป็นสีของผลจริงบนต้น มีตะกร้า
ใต้ต้นไม้แยกเป็น 2 ออกแบบกิจกรรมเก็บกล้วยด้วยสีท่ีแตกต่างลิงท่ีมีขนสี สีผิวสีนํา้ตาล กล้วยสี
เหลืองท่ีบ่งบอกว่าเป็นกล้วยท่ีสุก และกล้วยสีนํา้ตาลแก่ท่ีบ่งบอกว่าเป็นกล้วยท่ีเสียแล้ว  มี
ภาพประกอบของใบไม้ด้านบนสร้างภาพให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้อีกทัง้ยงัไม่ได้เรียนรู้สีของ
ใบไม้สีจริงท่ีเป็นสีเขียว ผู้สอนสามารถสอดแทรกเนือ้หาเข้าไปตามความระดบัยากง่ายของผู้ เรียน
ได้เรียนรู้สีของใบไม้ท่ีมีสีอ่อน-สีแก่ เป็นต้น ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้สีแดง-สีเขียวจากกิจกรรมเก็บแอป
เปิล้ และได้เรียนรู้สีเหลือง-สีนํา้ตาล 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 ภาพการออกแบบกิจกรรมสวมหมวกและเก็บแครอท 
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ออกแบบร่างกิจกรรมเก็บแครอทสีม่วง แครอทสีส้ม เป็นสีของผลจริง แครอทสามารถ
ซ่อนอยู่ใต้พืน้ดินในภาพได้ บางผลซ่อนบางผลก็โผล่ขึน้มาจากพืน้ดินให้ออกแบบให้ผู้ เรียนอยาก
หยิบ อยากดึง ภาพพืน้หลังประกอบด้วยพืน้ดิน เทือกเขา เป็นธรรมชาติรอบพืน้ท่ีบริเวณนัน้ 
ออกแบบร่างกิจกรรมสวมหมวกสีขาว สวมหมวกสีดําท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นขัว้โลก มี
ตวัสโนว์แมนสีขาว หมีขัว้โลกสีขาว ตดักับสีหมวกสีดํา เป็นกิจกรรมออกแบบให้ผู้ เรียนนําหมวก
จากบ้านหิมะมาสวมพืน้หลงัสีฟ้าแสดงถึงอากาศท่ีหนาวเย็น  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพการออกแบบกิจกรรมตกปลาและชมดอกไม้ 
 

ออกแบบร่างกิจกรรมตกปลาสีนํา้เงิน ปลากหมึกสีเทา สีของปลา ประกอบท่ามกลาง
ท้องทะเลสีฟ้า มีบรรดาปลาให้ผู้ เรียนได้ตกเข้าปากปลาใหญ่มากมาก ปลาและปลาหมึกสามารถ
แอบซ่อนได้ตามสาหร่าย ตามคล่ืนทะเล  ออกแบบร่างกิจกรรมชมดอกไม้ มีดอกไม้สีฟ้า และ
ดอกไม้สีชมพ ูประกอบด้วยพืน้หลงัเทือกเขาทุ่งดอกไม้ มีเมฆฝนแสดงออกถึงการเจริญเติบโต เบง่
บาน 

ผู้วิจยัได้ทําการศกึษาและออกแบบเคร่ืองมือหนงัสือผ้าตามหลกัทฤษฎี  Addie Model 
ซึ่งมีการพฒันาตามลําดบัขัน้ตอน พร้อมทัง้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ 
และนําไปทดลองกบักลุม่ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพ่ือหาจดุท่ีต้องแก้ไข ก่อนจะนําเคร่ืองมือไปทดสอบ
กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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1.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือ
เรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 แก้ไขเร่ืองเก็บแอปเปิล้ 
 
ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อเก็บแอปเปิล้ เก่ียวกับ

เร่ืองสีแดง-สีเขียว ควรแบ่งแยกสีแค่ 2 สี เพ่ือความชดัเจนไม่ซับซ้อนของจุดประสงค์กับผู้ เรียน 
ปรับปรุงการจดัวางรูปภาพให้มีเนือ้หาไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือง่ายต่อการเล่านิทานและชีนํ้าใน
การทํากิจกรรม 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 แก้ไขเร่ืองสวมหมวก 
 
ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อสวมหมวก เก่ียวกับ

เร่ืองสีขาว – สีดํา เพิ่มจํานวนตวัสโนว์แมนและเปล่ียนสีพืน้หลงั 
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ภาพประกอบ 20 แก้ไขเร่ืองเก็บแครอท 
 
ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อเก็บแครอท เก่ียวกับ

เร่ืองสีส้ม – สีมว่ง เพิ่มเตมิสีมว่งเข้ามาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกแยกแยะสี ปรับปรุงภาพให้แครอทบางสี
ซอ่นอยูใ่ต้พืน้ดนิ เพิ่มเตมิเนือ้หาภาพประกอบให้นา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 แก้ไขเร่ืองตกปลา 
 
ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อตกปลา เก่ียวกบัเร่ืองสี

นํา้เงิน – สีเทา เพิ่มการแบ่งแยกสีให้ชัดเจนยิ่งขึน้เพ่ือความชดัเจนไม่ก่อให้เกิดความสบัสนของ
ผู้ เรียน เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองราวให้ดสูนกุและนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

1.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ระดบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็ก
ปฐมวยั  
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ตาราง 1 แบบประเมินประสิทธิภาพ IOC ของหนงัสือผ้า เร่ือง การพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี 
ของเดก็ปฐมวยั 
 

ล าดับ รายการประเมิน ความคิดเหน็ของ 
ผู้เช่ียวชาญ  

คนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 

 ด้านการออกแบบ      

1 ความเหมาะสมของขนาดส่ือ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2 ความเหมาะสมของภาพ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมของสี +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4 ความนา่สนใจ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5 ความคงทนของส่ือ +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

6 วิธีการนําเสนอนา่สนใจ  สอดคล้องกบัจดุประสงค์  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 ด้านเนือ้หา      

7 เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8 เนือ้หามีความชดัเจนไมซ่บัซ้อน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10 กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
ทําให้เข้าใจเนือ้หา 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 คูมื่อการใช้หนงัสือผ้า (สําหรับครู)      

11 การอธิบายเข้าใจง่าย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

12 ภาพประกอบการอธิบายชดัเจน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 
จากตารางท่ี 1 ประเมินประสิทธิภาพ IOC ของหนงัสือผ้า เร่ือง การพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือ

เรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยประเมินรวมของเคร่ืองมือหนังสือผ้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับใช้ได้ 
เน่ืองจากผู้ วิจัยได้ทําการออกแบบตามทฤษฏี Addie Model อย่างละเอียด ทําให้สามารถนํา
เคร่ืองมือไปใช้ทดสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
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ตาราง 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของหนังสือผ้า เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี 
ของเดก็ปฐมวยั 
 

 
 

ล าดับ 

 
 

รายการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
คะแนนประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญคน
ที่ 

ค่าเฉล่ียรวม 
ผลการ
ประเมิน 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 
 

แปลผล 

1 2 3 
 

1 ความเหมาะสมของขนาดส่ือ  5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

2 ความเหมาะสมของภาพ 5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

3 ความเหมาะสมของสี 5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

4 ความนา่สนใจ 5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

5 ความคงทนของส่ือ 4 5 3 4 มากท่ีสดุ 

6 วิธีการนําเสนอท่ีน่าสนใจ สอดคล้องกบั
จดุประสงค์ 

4 4 4 4 มากท่ีสดุ 

 ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.66 4.83 4.5 4.33 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 2  ประเมินรวมของเคร่ืองมือหนงัสือผ้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุ 

เน่ืองจากผู้ วิจัยได้ทําการออกแบบตามทฤษฏี Addie Model อย่างละเอียด ทําให้สามารถนํา
เคร่ืองมือไปใช้ทดสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 
1.5 ผลการวิเคราะห์การน าหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีไปใช้ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง 
จากการท่ีผู้ วิจัยนําหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่

ตวัอย่างจํานวน 5คน  สรุปผลได้ว่า ผู้ เรียนมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นด้านรูปลกัษณ์ภายนอก
ของหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั ด้านขนาดเหมาะสม ภาพเนือ้หาด้านในไม่เล็กและใหญ่
จนเกินไป สีสนัมีความดงึดดูผู้ เรียนได้อยา่งมาก สดใส สวยงาม ส่วนด้านความคงทนมีบางจดุท่ียงั
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ไมแ่ข็งแรงดงึแล้วหลดุออกมาได้ง่าย ด้านเนือ้หาผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาสาระได้ง่าย  เพ่ือประสิทธิผล
ท่ีดีผู้สอนเน้นการถามตอบเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการคิด แยกแยก เร่ืองสี มากยิ่งขึน้ 

 
2.การศึกษาการเรียนรู้เร่ืองสีโดยใช้หนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 

2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี
ของเดก็ปฐมวัย โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 

 
ตาราง 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบันยัสําคญัทางสถิต ิการเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลงัเรียนการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี โดยใช้สถิตทิดสอบคา่เฉล่ีย t-test  
 

ล าดับ  การ
ทดสอบ 

n ค่าเฉล่ีย 
(X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test P-value 
(Significant) 

1 ก่อนเรียน 5 8.20 2.168 -5.477* .005 
2 หลงัเรียน 5 11.20 1.304 

* มีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05   
 

จากตารางท่ี 3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียนการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี ใช้สถิติทดสอบค่าที (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
การพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั จํานวน 5 คน พบว่า ก่อนเรียน มีคา่เฉล่ีย 8.20 
และหลงัเรียน มีคา่เฉล่ีย 11.20 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนการพฒันา
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั  คา่ t-test เท่ากับ -5.477 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .005 ซึ่ง
น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผลสมัฤทธ์ิการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี
ของเด็กปฐมวยัจากคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จงึสรุปได้วา่ หลงัการเรียนหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัจะทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรียนหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
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2.2 ผลการวิเคราะห์การทดลอง 
ผู้วิจยันําหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัไปทดสอบกบัผู้ เรียนได้ผลสรุปดงันี  ้
 

 
 

ภาพประกอบ 22 เดก็ทํากิจกรรม 
 

จากท่ีผู้ วิจยัได้ไปทําการทดลองสรุปได้ว่าก่อนเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็ก
ปฐมวยั ผู้ เรียนมีพืน้ฐานความรู้เร่ืองสีมาก่อนบ้าง หลงัเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็ก
ปฐมวัย ผู้ เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนรู้ สงัเกตได้ว่าก่อนเรียนส่วนใหญ่ผู้ เรียนไม่รู้จักและไม่
สามารถแยกแยะโดยเฉพาะสีฟ้ากับสีนํา้เงินได้เพราะมีสีท่ีใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ ครูผู้สอนจะถาม
วา่ ก้อนเมฆมีสีอะไร เดก็สามารถตอบได้อย่างมัน่ใจว่าสีฟ้า ครูผู้สอนถามว่าปลาวาฬมีสีอะไร เด็ก
ก็ตอบได้อย่างมัน่ใจว่าสีนํา้เงิน เป็นต้น เด็กสามารถเรียนรู้เองโดยการจําสีผ่านภาพ ผ่านการเล่า
นิทาน หลังการเรียนรู้ด้วยหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยจะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัทฤษฏีของวิคเตอร์โลเวนเฟลด์  (Victor  Lowenfeld)ท่ีว่า เด็กวยัอายชุ่วง 2-4 
ปีจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้มือช่วงแรกเด็กจะยังไม่สามารถบงัคบักล้ามเนือ้มือได้ดีพอ จน
ค่อยๆสามารถควบคมุกล้ามเนือ้มือได้อย่างคล่องแคล่วขึน้ เด็กรู้สึกสนุกและสนใจท่ีจะหยิบ จับ 
วาด เขียนเป็นต้น การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาเรียนรู้บูรณาการพัฒนาการทาง
ศลิปะควบคูก่บัความรู้เร่ืองสี ด้วยการทดลองใช้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยักระตุ้น
ให้ผู้ เรียนมีความใคร่รู้ ความสนใจกิจกรรมดี สียงัช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ความสนใจของเด็กในการ
เรียนให้นานและจดจ่อมากยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานมีภาพประกอบสีสนัสดใส กิจกรรมท่ี
ผู้ เรียนได้ลงมือกระทําโดยหยิบ แปะ จบั ลาก ดึง เป็นต้น สีของภาพยงัเป็นส่วนหนึ่งท่ีกระตุ้นให้
เดก็มีความสนใจ ยกตวัอยา่งเชน่ เดก็หญิงจะชอบดเูร่ืองมายลิตเติล้โพน่ี (ม้ายนูิคอร์น) ท่ีมีหลากสี
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ตวัละครไปไมว่า่จะเป็น ทไวไลต์ สปาร์กเคิล (Twilight Sparkle) ม้ายนูิคอร์นตวัสีม่วงอ่อน ตวัฮิตท่ี
เดก็หญิงช่ืนชอบคือ พิงก์กีพ้าย (Pinkie Pie) ม้าน้อยแสนอารมณ์ดีท่ีมีตวัสีชมพอู่อน เป็นต้น  ส่วน
เดก็ชายจะชอบฮีโร่การ์ตนูเชน่ สไปเดอร์แมนท่ีแตง่กายด้วยสีแดงนํา้เงิน แบทแมนท่ีแตง่กายด้วยสี
ดํา เบนเทนท่ีแตง่กายด้วยสีเขียว เป็นต้น เด็กๆ จะจดจําสีตา่งๆ  ผ่านเคร่ืองแต่งกาย สีผิว ของตวั
ละครท่ีช่ืนชอบ ผา่นรูปภาพทําให้ผู้ เรียนรู้จกัสีมากยิ่งขึน้ 

สียังช่วยในการตดัสินใจในชีวิตประวันของเด็กไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีเคร่ืองแต่งกาย 
รองเท้า กระเป๋าตามความช่ืนชอบของแตล่ะบคุคลตลอดไปจนโตเป็นผู้ ใหญ่ก็เช่นกัน เช่น เลือกสี
ปากในการแต่งหน้า แต่งตา โทนสีต่างๆมากมาย เป็นต้น ผู้ เรียนยงัสามารถใช้สีในการแยกแยะ
ผลไม้สุกและผลไม้ดิบรับประทานผ่านสีของผลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น กล้วยท่ีสุกจะมีผลสี
เหลือง กล้วยท่ีดบิจะมีผลสีเขียว และกล้วยท่ีเสียแล้วจะมีผลสีนํา้ตาลแก่ มะม่วงสกุท่ีมีผลสีเหลือง 
มะมว่งดบิท่ีมีผลสีเขียว เป็นต้น  

ผู้ เรียนสามารถจดจําสีนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัเม่ือต้องข้ามถนน โดยทางม้าลายท่ีมีพืน้
สีขาว-สีดําเป็นสญัลกัษณ์บง่บอกวา่เป็นจดุท่ีปลอดภยัสามารถข้ามถนนได้ ผู้ เรียนสามารถบอกถึง
การจราจรของรถเม่ือเวลารถหยดุด้วยสญัญาณจราจรสีแดง และรถวิ่งด้วยสญัญาณจราจรสีเขียว 
เป็นต้น สีแทนประจําวนัทัง้ 7  สีวนัสําคญัต่างๆ สีธงของชาติ เป็นต้น  เด็กสามารถเรียนรู้เองโดย
การจําสีผ่านภาพ ผ่านการเล่านิทาน หรือผ่านการทํากิจกรรม จึงจะตอบได้ ให้ผู้ เรียนฝึกฝน 
ทบทวนปฏิบตักิิจกรรมซํา้จงึมีความเข้าใจและจดจําเรียนรู้ได้มากยิ่งขึน้ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของวิจัย 

เพ่ือพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
เพ่ือศกึษาการเรียนรู้เร่ืองสีโดยใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยั 
 

สมมุตฐิานการวิจัย 
ความรู้เร่ืองสีของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ 

นกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยูศ่นูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนโรงพยาบาลอานนัทมหิดลอายรุะหว่าง 2-4 ปี 
ทัง้เพศชายและหญิง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในศนูย์พฒันาเด็ก

ก่อนวยัเรียนโรงพยาบาลอานนัทมหิดล จ.ลพบรีุ อาย ุ2-4 ปี โดยวิธีเจาะจงโดยการทําการทดสอบ
ทํากิจกรรมคดันกัเรียนท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ จํานวน 5 คน ท่ีมีพฒันาตามเกณฑ์และไม่พบความ
บกพร่องทางสายตา ทําการทดลองก่อนและทดลองหลงั 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี มีทัง้หมด 6 ด้าน 
กิจกรรมท่ี 1 เก็บแอปเปิล้ สีแดง – สีเขียว 
กิจกรรมท่ี 2 ป้อนกล้วยเข้าปากลิง สีเหลือง – สีนํา้ตาล 
กิจกรรมท่ี 3 สวมหมวก สีขาว – สีดํา 
กิจกรรมท่ี 4 เก็บแครอท สีมว่ง – สีส้ม 
กิจกรรมท่ี 5 ตกปลา สีนํา้เงิน – สีเทา 
กิจกรรมท่ี 6 ชมดอกไม้ สีชมพ ู– สีฟ้า  
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แบบทดสอบการเรียนรู้สี 12 สี ได้แก่ สีม่วง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สี
ชมพ ูสีเทา สีขาว และสีดํา 

ผู้วิจยัออกแบบหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั และนําไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 
ท่าน ประเมินได้ว่าส่ือด้านการออกแบบ ด้านเนือ้หาและคู่มือการใช้งาน อยู่ในระดบัดี ส่ือเข้าใจ
ง่าย สามารถนําไปทดลองใช้ได้จริง 

 
ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการในปีการศกึษา 2561 ในเดือนตลุาคม เป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
จํานวน 9 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 9.30 – 10.20 น. ทัง้หมด ดงันี ้ 

1. ชีแ้จงจุดประสงค์และรูปแบบการทดลองกับครูประจําศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
โรงพยาบาลอานนัทมหิดล พร้อมคูมื่อการใช้งานส่ือ 

2. ทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสี 12สี ก่อนเรียน  
3. ทดลองใช้หนงัสือผ้าเร่ืองสีสําหรับเดก็ปฐมวยักบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 5 คน 
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนความรู้เร่ืองสี 12สี หลัง แบบทดสอบก่อนและหลังชุด

เดียวกนั 
5. นําผลคะแนนจากการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมลูเป็นคา่ทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย  
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีหลักสําคัญส่ีประการ หนึ่งคือสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้ นการ

เรียนรู้ สองคือตวักลางหรือตวัส่ือ สามคือเซลล์ประสาทสมัผสั ส่ีสมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง 
เป็นต้น การพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัมีสองด้านหลกัๆคือด้านการมองเห็นและ
การสมัผสั ส่ีคือสมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง  พฒันาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวยั ขัน้
แรก คือ ขัน้ขีดเขียน เม่ืออาย ุ2-4 ปี สียงัชว่ยกระตุ้นการเรียนรู้ ความสนใจของเด็กในการเรียนจาก
การเลา่นิทานมีภาพประกอบท่ีสดใส และจากผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญพบว่าหนงัสือผ้าเพ่ือ
เรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัดี 2.ผลการศึกษาเรียนรู้เร่ืองสี หลังเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือ
เรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัสงูกวา่ก่อนเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาและวิจยัพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเด็กปฐมวยัช่วงอายุ 2-4 ปี 

ครัง้นีพ้บวา่ ผลการประเมินคณุภาพส่ือหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยัจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 
ท่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และผลการศึกษาเรียนรู้เร่ืองสีหลงัเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็ก
ปฐมวยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ คือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองสีของเดก็ปฐมวยัสง่ผลให้ผู้ เรียนรู้จกัสีมากย่ิงขึน้ 

1. ผลการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเดก็ปฐมวยั 
ผู้ วิจัยออกแบบและพัฒนาหนังสือผ้า ตามหลักการขัน้ตอนออกแบบส่ือของ

ทฤษฏี ADDIE Model  เป็นการออกแบบส่ือการสอนท่ีเป็นท่ีนิยม มี5ขัน้ตอนดงันี ้การวิเคราะห์ 
การออกแบบ การพฒันา การดําเนินการ และการประเมินผล เป็นต้น นํามาเป็นหลกัขัน้ตอนการ
พฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัดงันี ้ 

ด้านการวิเคราะห์ จุดประสงค์หลกัของหนงัสือผ้าเล่มนีคื้อให้เด็กเรียนรู้สีทัง้หมด 12 
สี ได้แก่ ม่วง ฟ้า นํา้เงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง ชมพ ูเทา นํา้ตาล ขาวและดํา สีคือส่วนหนึ่งท่ีอยู่ใน
ชีวิต สีในทศันศิลป์มีหลายด้าน เช่น สีอยู่ในจิตวิทยา สีใช้แทนสญัลกัษณ์ สีสามารถแสดงออกถึง
ความรู้สึก สีท่ีเป็นแสง สีท่ีเป็นธรรมชาติ และสีคือสี เป็นต้น (วิรุณ ตัง้เจริญ, มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ, & มลูนิธิอารี สทุธิพนัธุ์, 2551) ผู้ เรียนอยูใ่นชว่งปฐมวยั กําหนดเนือ้หาเร่ืองราวเก่ียวกบั
สิ่งรอบตวัของเดก็ เชน่ สตัว์ พืชผกั ผลไม้ ธรรมชาติรอบตวั เป็นต้น จากคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเนือ้หามีความเหมาะสมตรงตามจดุประสงค์ดี เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน มีคําแนะนําสําหรับผู้สอน
ให้เข้าใจง่าย พร้อมนําไปปฏิบตักิารสอนได้จริง 

ด้านการออกแบบ หนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมแต่ละหน้าให้
ผู้ เรียนได้สมัผสัหยิบจบั เช่น ดึง ปะ ติดเป็นต้น เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเล่นและการเรียนรู้ ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น ทําให้
เด็กเกิดความรู้สึกเป็นอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรม การเล่นจึงเป็นกิจกรรมหลัก
สําหรับเด็กทกุคนโดยเฉพาะช่วงอาย ุ3-8 ปี (ภรณี ครุุรัตนะ, 2535)หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับ
เด็กปฐมวยัแต่ละหน้ามีขนาดกว้าง 15 นิว้ ยาว 15 นิว้ อยู่ในรูปทรงของส่ีเหล่ียมลูกเตา๋ ออกแบบ
ให้มีลกัษณะเปิดในแต่ละหน้ากิจกรรมเข้าสู่บทเรียน ขนาดเหมาะสมกับผู้ เรียน มีทัง้หมด 6 หน้า 
ได้แก่ กิจกรรมท่ีหนึ่งเก็บแอปเปิล้เรียนรู้เร่ืองสีแดง – สีเขียว กิจกรรมท่ีสองป้อนกล้วยเข้าปากลิง
เรียนรู้เร่ืองสีเหลือง – สีนํา้ตาล กิจกรรมท่ีสามสวมหมวกเรียนรู้เร่ืองสีขาว – สีดํา กิจกรรมท่ีส่ีเก็บ
แครอทเรียนรู้เร่ืองสีมว่ง – สีส้ม กิจกรรมท่ีห้าตกปลาเรียนรู้เร่ืองสีนํา้เงิน – สีเทา และกิจกรรมท่ีหก 
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ชมดอกไม้เรียนรู้เร่ืองสีชมพ ู– สีฟ้า ออกแบบกิจกรรมแตล่ะหน้าโดยใช้หลกัองค์ประกอบศิลป์เช่น 
จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สดัส่วน นํา้หนัก แสง เงา พืน้ผิว ท่ีว่างและสี เป็น  (สมภพ จงจิตต์โพธา, 
2556) รูปลักษณ์ มีความน่าสนใจด้วยรูปแบบลักษณะ 3 มิติ (ส่ีเหล่ียมลูกเต๋า) สามารถลงมือ
กระทําหยิบ จับ สัมผัสได้จริง สร้างความต่ืนตาต่ืนใจมากกว่าภาพประกอบเร่ืองราวท่ีอยู่ใน
ลกัษณะรูปเล่ม 2 มิติ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยให้พฒันาให้
ผู้ เรียนได้เคล่ือนไหว สมัผสั ส่ือสาร เป็นต้น  จากคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ เร่ือง
ขนาดความเหมาะสม มีขนาดท่ีเหมาะสมกบัวยัปฐมวยั เร่ืองขนาดของภาพชดัเจนไม่ซบัซ้อน เร่ือง
ความเหมาะสมของสี  มีความสดใส  สวยงาม เร่ืองความน่าสนใจ รูปแบบน่าสนใจ กระตุ้นผู้ เรียน
ให้อยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ และเร่ืองวิธีการนําเสนอสอดคล้องกบัจดุประสงค์เร่ืองสี ตรงตาม
จดุประสงค์ดี  สามารถผลิตหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยัและนําไปทดลองใช้ได้ 

ด้านพฒันา ผู้วิจยัมีแนวความคิดพฒันาตอ่ยอดจากหนงัสือผ้าทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็น
รูปเล่มแบบเปิดอ่าน มีภาพประกอบสกรีนลงบนผืนผ้า นํามาดดัแปลงโดยใช้ผ้าสกัหลาดเป็นหลกั
ในการผลิตหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย ในการตดัเย็บข้อดีของผ้าสกักะหลาดคือ เย็บ
ประกอบเป็นตวัชิน้งานได้ง่าย แข็งแรงสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายครัง้ ระยะ
เวลานาน ประหยัดทรัพยากรการใช้กระดาษ มีสีสันหลากหลายให้เลือกใช้ ผ้าหลากชนิดท่ีมี
ลวดลายในตวัประกอบสร้างในแตล่ะกิจกรรมตามความเหมาะสม ด้วยความโดดเดน่ของส่ือท่ีผลิต
ด้วยผ้าคือจะมี ผิวสมัผสัท่ีออ่นนุ่ม มีสีสนัให้เลือกหลากหลาย มีลวดลายมากมาย ไม่แหลมคม ไม่
เป็นอนัตราย มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด ทัง้ยังมีขนาดท่ีไม่เล็กจนท่ีเด็กสามารถ
นําเข้าปากได้ นํากระดุมสีต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความ
คล่องตวัของกล้ามเนือ้มือนําไปสู่การติดกระดุมแต่งกายในชีวิตประจําวัน สร้างหนังสือผ้าให้มี
ขนาดใหญ่กว่าปกติเหมาะสมกับการเรียนการสอนเด็กปฐมวยัในห้องเรียน มีขนาดกว้าง 15 นิว้ 
ยาว 15 นิว้ อยู่ในรูปทรงของส่ีเหล่ียมลูกเต๋า มีทัง้หมด 6 หน้า 12สี  ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้สีจาก
กิจกรรมผ่านการหยิบจับ สัมผัส ปะติด และดึงเป็นต้น เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและ
พฒันาทกัษะทางศลิปะไปพร้อมกนั  

ด้านการดําเนินการ ผู้สอนสามารถนําหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้ ส่ือการสอนคือตวักลางท่ีมีความสําคญัในการเรียนการสอนมีหน้าท่ี
เป็นตวักลางนําความรู้ ทกัษะ และแนวทางความคดิจากผู้สอนไปสูผู่้ เรียน สร้างให้ผู้ เรียนได้รับตาม
จุดมุ่งหมายของผู้สอน ช่วยให้การเรียนการสอนครัง้นัน้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หนังสือผ้าเพ่ือ
เรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั มีคําแนะนําเบือ้งต้นอยูด้่านหลงัของแตล่ะหน้าในหนงัสือผ้า พร้อมกบัคูมื่อ
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การสอนในฉบับรูปเล่ม มีคําแนะนําการใช้ง่ายอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน มีตัวอย่างแผนการสอน 
แนะนําเพลงประกอบการสอน ตวัอย่างปริศนาคําทายเป็นต้น  สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้สอน 
องค์ประกอบท่ีสําคญัของส่ือท่ีมีคณุภาพคือเป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้การสอนเป็นไปอย่างราบร่ืนเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและมีคณุภาพตรงตามจดุประสงค์ (จินตนา ใบกาซูยี, 2536) 

ด้านการประเมินผล ผู้ วิจัยสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เร่ืองสี 12สี ชุด
เดียวกัน ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาแบบทดสอบมีความเหมาะสมตรงตาม
จดุประสงค์ นา่สนใจ เข้าใจง่ายไมซ่บัซ้อนเหมาะสําหรับเดก็ปฐมวยัสามารผลิตนําไปทดลองใช้ได้ 

2. ผลการศกึษาการเรียนรู้เร่ืองสีโดยใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
สรุปได้ว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลงั

เรียนการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี ใช้สถิติทดสอบค่าที (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
การพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั จํานวน 5 คน พบว่า ก่อนเรียน มีคา่เฉล่ีย 8.20 
และหลงัเรียน มีคา่เฉล่ีย 11.20 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนการพฒันา
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั  คา่ t-test เท่ากบั -5.477 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .005 ซึ่ง
น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผลสมัฤทธ์ิการพฒันาหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี
ของเด็กปฐมวัยจากคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

 

   
 

ภาพประกอบ 23 ผู้ เรียนในชัน้เรียน 
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ภาพประกอบ 24 ผู้ เรียนในชัน้เรียน 
 

คะแนนการทดสอบความรู้เร่ืองสีก่อน-หลงั  คะแนนเตม็ 12 คะแนน  
 

นกัเรียนคนท่ีหนึง่  อาย ุ2 ปี 3 เดือน  น้ององุ่น 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 ผู้ เรียนคนท่ีหนึง่ ทําการทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพประกอบ 26 ผู้ เรียนคนท่ีหนึง่ ทําการทดสอบก่อนเรียน 
 

สงัเกตก่อนทํากิจกรรม ผู้ เรียนคนท่ีหนึ่ง ผู้ เรียนยงัไม่สามารถปรับตวัในการทํากิจกรรม
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในห้องเรียนได้เท่าใดนกัเน่ืองด้วยจากผู้ เรียนอายุน้อยสุดในกลุ่ม
ทดสอบ 

ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งการทําแบบทดสอบก่อนเรียนผู้ เรียนยงัขาดความมัน่ใจ
ในการเลือกสี รู้จกัสีบ้างแตส่่วนใหญ่จะไม่สามารถบอกได้ ไม่เข้าใจโจทย์ของผู้สอนท่ีให้แยกสี พอ
เร่ิมทดสอบสีท่ี 4 เป็นต้นไป ผู้ เรียนมีความเข้าใจจดุประสงค์ของผู้สอนมากยิ่งขึน้ เร่ิมมีการคิดและ
ลงัเล ผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสีก่อนเรียนได้ทัง้หมด 5 คะแนน รู้จกัสีเหลือง สีแดง สีขาว 
สีชมพ ูและสีเทา 

ทดลองทํากิจกรรมด้วยหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย ระหว่างทดสอบด้วย
หนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยผู้ เรียนมีความสนใจ ผู้ เรียนหยิบ จับ ดึง ปะติดได้ยังไม่
คลอ่งแคล่วนกั บางกิจกรรมเช่น ติดกระดมุในกิจกรรมเร่ืองชมดอกไม้ เรียนรู้สีฟ้า -สีชมพ ูกิจกรรม
สวมหมวกเรียนรู้สีขาว-สีดํา ครูผู้สอนต้องทําให้ดเูป็นตวัอย่างและคอยช่วยประคองมือเน่ืองด้วย
ต้องออกแรงกดตดิกระดมุ   

1) เก็บแอปเปิล้ ระหวา่งทํากิจกรรมนีผู้้ เรียนรู้จกัผลไม้ชนิดนี ้(แอปเปิล้)  
2) ป้อนกล้วยเข้าปากลิง ผู้ เรียนรู้จักสีเหลืองสามารถตอบโต้ครูผู้ สอนได้ อธิบายได้ถึง

ผลไม้ท่ีตนเองช่ืนชอบ 
3) สวมหมวก ผู้ เรียนรู้จักสีขาว-สีดําได้ดี กล้ามเนือ้มือยังไม่แข็งแรง กดหมุดยังได้ไม่

คลอ่งแคลว่ 
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4) เก็บแครอท ผู้ เรียนชอบกิจกรรมนี ้ดูต่ืนตาต่ืนใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี เข้าใจ
จดุประสงค์ได้ชดัเจน 

5) ตกปลา กิจกรรมนีผู้้ เรียนยงัไม่รู้จกัสีเทา ยงัไมส่ามารถบอกหรืออธิบายได้ 
6) ชมดอกไม้ ครูผู้สอนต้องทําให้ดเูป็นตวัอยา่งและคอยช่วยประคองมือเน่ืองด้วยต้องติด

กระดมุ  ผู้ เรียนยงัไมส่ามารถตดิกระดมุเองได้ ผู้ เรียนลงัเล และไมส่ามารถบอกสีฟ้าได้ 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสีหลังเรียนได้คะแนน 9 

คะแนน รู้จกัสีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา 
สรุปได้ว่าผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสีก่อนเรียนได้ 5 คะแนน รู้จกัสีเหลือง สีแดง 

สีขาว สีชมพ ูและสีเทา ผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสีหลงัเรียนได้คะแนน 9 คะแนน รู้จกัสี
เขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพู สีนํา้ตาล และสีเทา สรุปได้ว่าผู้ เรียนได้คะแนนหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 4 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีเขียวเพราะผู้ เรียนได้ฝึกจําแนกแยกแยะสีแดงท่ีเคยมี
พืน้ฐานความรู้มาก่อนแล้ว ได้เรียนรู้สีเขียวจากใบไม้ จึงจดจําเปรียบเทียบสีกับผลแอบเปิล้ท่ีมีสี
เขียว จึงสามารถรู้จกัสีเขียวเพิ่มขึน้ ผู้ เรียนรู้จกัผกัแครอทท่ีมีสีส้ม สามารถบอกช่ือสีได้อย่างมัน่ใจ
เพราะผู้ สอนเล่าเร่ือง อธิบายเก่ียวกับผลไม้แครอทผู้ เรียนเคยรับประทานและพอได้มาปฏิบัติ
กิจกรรมผู้ เรียนจึงรู้จกัและปฏิบตัิกิจกรรมได้ดี ส่วนสีดําช่วงแรกผู้ เรียนไม่สามารถแยกแยะสีได้ 
ครูผู้สอนช่วยชีนํ้า เล่าเร่ืองพร้อมทัง้เกร่ินแนะนําเร่ืองสีอ่อน-สีเข้มกว่า ผู้ เรียนเร่ิมแยกแยะได้จาก
การเปรียบเทียบสี และได้ปฏิบตัิกิจกรรมซํา้ๆ ผู้ เรียนจึงมีความเข้าใจมากยิ่งขึน้ และในส่วนของสี
นํา้ตาลผู้ เรียนสามารถจําแนกแยกแยะสีนํา้ตาลได้เพราะผู้สอนให้ผู้ เรียนเลือกกล้วยท่ีสุกคือมีสี
เหลืองนํามากินได้ และเลือกกล้วยท่ีเห่ียวท่ีมีสีนํา้ตาลออกจากต้น ผู้ เรียนมีความมัน่ใจและปฏิบตัิ
กิจกรรมได้ดี ผู้ เรียนยงัไมส่ามารถแยกแยะสีมว่ง สีฟ้า และสีนํา้เงินได้ทัง้ก่อนและหลงั 
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ภาพประกอบ 27 ผู้ เรียนคนท่ีหนึง่เรียนรู้กิจกรรมตกปลา 
 

    
 

ภาพประกอบ 28 ผู้ เรียนคนท่ีหนึง่ ทําการทดสอบหลงัเรียน 
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นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ3 ปี น้องตลุล์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 ผู้ เรียนคนท่ีสอง ทําการทดสอบก่อนเรียน 
 
สงัเกตก่อนทํากิจกรรม พืน้ฐานลกัษณะนิสยัของผู้ เรียนคนท่ีสอง คอ่นข้างอารมณ์ดีขีเ้ล่น 

จึงทําให้ปฏิบตัิกิจกรรมไปได้อย่างราบร่ืน ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ลงัเลถามครูผู้สอนเม่ือไม่มั่นใจ  
ชอบและมีความสนใจใคร่รู้ส่ือหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองสีของเดก็ปฐมวยัเป็นอยา่งมาก  

ทําแบบทดสอบก่อนเรียนผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 8 คะแนน รู้จกัสีม่วง สีเขียว 
สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาวและสีชมพู ผู้ เรียนอยากรู้อยากเห็นเม่ือได้เห็นส่ือท่ีใช้สําหรับทํา
แบบทดสอบ ผู้ เรียนมีความรู้เร่ืองสีมาบ้างแล้ว เม่ือเร่ิมทําการทดสอบก่อนเรียนรู้ด้วยหนงัสือผ้า
เพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั ผู้ เรียนไมส่ามารถบอกสีฟ้า สีนํา้เงิน สีนํา้ตาลและสีเทาได้ 

ทดลองทํากิจกรรมด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั ผู้ เรียนมีอยากรู้อยากเห็น
และสนใจเป็นอยา่งมากเม่ือเห็นหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองสีของเดก็ปฐมวยั 

1) เก็บแอปเปิล้ ผู้ เรียนรู้จกัผลไม้ (แอปเปิล้) สามารถบอกและเล่าถึงผลไม้ได้เป็นอย่างดี 
บอกสีได้อยา่งมัน่ใจ สามารถแยกแยะสีลงตะกร้าได้  

2) ป้อนกล้วยเข้าปากลิง ผู้ เรียนรู้จกัผลไม้ (กล้วย) รู้จกัสตัว์ (ลิง) อธิบายถึงสีขน สีตวัของ
ลิงได้ว่ามีสีนํา้ตาล ผู้ เรียนป้อนกล้วยสกุ(กล้วยสีเหลือง) เข้าปากลิงได้ และสามารถเด็ดกล้วยเน่า 
(กล้วยสีนํา้ตาล) ออกจากต้นได้ ทํากิจกรรมได้ดี มีปฏิสมัพนัธ์ดีมาก   

3) สวมหมวก ผู้ เรียนอธิบายถึงสีขาวและสีดําได้ พดูถึงสภาพอากาศในกิจกรรม 
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4) เก็บแครอท ผู้ เรียนมีความสนใจในกิจกรรมเก็บแครอท  
5) ตกปลา ผู้ เรียนมีความสนใจในกิจกรรมตกปลา เพราะเน่ืองด้วยจากดทู้าทาย ในการ

ตกปลาขึน้มา ชอบดงึ ผู้ เรียนสบัสนระหวา่งสีนํา้เงินและสีฟ้า  
6) ชมดอกไม้ ผู้ เรียนยงัตดิกระดมุไมไ่ด้ ต้องคอยให้ผู้สอนชว่ยและประคองมือ 
ทําแบบทดสอบหลงัเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนนเต็ม รู้จกั

สีมว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา 
สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 8 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สี

แดง สีดํา สีขาวและสีชมพ ูผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนนเต็ม รู้จกัสีม่วง สี
ฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา สรุปได้ว่าผู้ เรียนได้
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4 คะแนน ผู้ เรียนรู้จักสีฟ้า เพราะทํากิจกรรมชมดอกไม้ มี
กิจกรรมให้สวมดอกไม้กบัติดกระดมุ ช่วงแรกผู้ เรียนยงัไม่สามารถบอกช่ือสีฟ้าได้ ผู้สอนเล่าเร่ือง
และอธิบายประกอบภาพกิจกรรมเปรียบเทียบถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมีสีฟ้า เช่น นํา้ทะเล ท้องฟ้า เป็นต้น 
ผู้ เรียนจดจําสีผ่านภาพและปฏิบิติกิจกรรมจึงรู้จกัสีเพิ่มขึน้  ผู้ เรียนรู้จกัสีนํา้เงินได้เน่ืองจากผู้สอน
เล่าเร่ืองพร้อมทัง้อธิบายเร่ืองความเข้ม-ความอ่อน อีกทัง้เปรียบเทียบให้เด็กเกิดจินตภาพถึงสิ่ง
นัน้ๆ ท่ีมีสีนํา้เงิน ผู้ เรียนแยกแยะสีนํา้ตาลได้อย่างมั่นใจเน่ืองจากผู้ เรียนจดจําผลกล้วยสุกท่ีมีสี
เหลืองจึงจําแนกผลกล้วยดิบ กล้วยเห่ียวท่ีมีสีนํา้ตาลได้ และสีเทาผู้ เรียนช่ืนชอบกิจกรรมนี ้
ครูผู้สอนชว่ยชีนี้ระหวา่งทํากิจกรรมกบัฝึกให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตักิิจกรรมซํา้ๆ ผู้ เรียนเร่ิมสามารถจกจํา
และแยกแยะสีเพิ่มขึน้ได้ดี 

 

    
 

ภาพประกอบ 30 ผู้ เรียนคนท่ีสอง เรียนรู้กิจกรรมเก็บแอบเปิล้ 
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ภาพประกอบ 31 ผู้ เรียนคนท่ีสอง ทําการทดสอบหลงัเรียน 
 
นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ3 ปี 6 เดือน  น้องไอเดีย 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 ผู้ เรียนคนท่ีสาม ทําการทดสอบก่อนเรียน 
 

สงัเกตก่อนทํากิจกรรม ผู้ เรียนคนท่ีสาม คอ่นข้างอารมณ์ดีขีเ้ล่น จึงทําให้ปฏิบตัิกิจกรรม
ไปได้อยา่งราบร่ืน ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ถาม-ตอบผู้สอนเม่ือตนสงสยั มีความใคร่รู้ในกิจกรรม  

ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 8 คะแนน รู้จกั สีม่วง สีส้ม 
สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา 
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ทดลองทํากิจกรรมด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
1)เก็บแอปเปิล้ ผู้ เรียนรู้จกัผลไม้ (แอปเปิล้) บอกสีแดงได้ไมส่ามารถบอกสีเขียวได้ 
2) ป้อนกล้วยเข้าปากลิง ผู้ เรียนไม่สามารถบอกสีเหลืองได้ แตจ่ะสามารถบอกได้เพราะ

ผู้สอนใบ้คําจากผลไม้ มีความลงัเล คดิ เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
3) สวมหมวก ผู้ เรียนรู้จกัสีขาว-สีดํา สามารถอธิบายเลา่เร่ืองราวในกิจกรรมได้ 
4) เก็บแครอท ทํากิจกรรมนีไ้ด้ดี 
5) ตกปลา ผู้ เรียนชอบกิจกรรมนี ้เพราะมีให้ลากดงึเบด็ตกปลา ผู้ เรียนอยากทําอีก 
6) ชมดอกไม้ ลงัเลระหว่างสีฟ้าและสีนํา้เงิน ขาดความมั่นใจ สามารถติดกระดุมได้ มี

กล้ามเนือ้มือท่ีแข็งแรง ปฏิบตักิิจกรรมได้อยา่งคลอ่งแคลว่ว่องไว  
ทําแบบทดสอบหลงัเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 11 คะแนน รู้จกัสี

ม่วง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพู สีนํา้ตาล และสีเทา ผู้ เรียนไม่สามารถ
บอกสีเหลืองได้ เชน่เคย  

สรุปได้ว่าผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 8 คะแนน รู้จกั สีม่วง สีส้ม สีแดง สีดํา สี
ขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 11 คะแนน รู้จกัสีม่วง สี
ฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา สรุปได้ว่าผู้ เรียนได้คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3 คะแนน ผู้ เรียนรู้จักสีฟ้าจากกิจกรรมชมดอกไม้ สังเกตว่าช่วงแรก
ผู้ เรียนยงัสบัสนระหว่างสีฟ้าและนํา้เงิน จึงช่วยเล่าเร่ืองและอธิบายประกอบกับเปรียบเทียบสีฟ้า 
กับสิ่งต่างๆรอบตวั เช่น สีฟ้าของท้องฟ้า สีฟ้าของนํา้ทะเล และนํามาเปรียบเทียบกับสีฟ้าของ
ดอกไม้และสีชมพ ูผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้แยกแยะสีเพิ่มมากขึน้ จึงเข้าใจและจดจําได้ กิจกรรมสีนํา้
เงินเรียนรู้สีนํา้เงินผู้ เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งช่วงแรกผู้ เรียนไม่สามารถแยกแยะสีได้ ผู้สอน
จงึให้ผู้ เรียนทํากิจกรรมพร้อมทัง้เลา่เร่ืองประกอบกิจกรรมตกปลา แยกแยะว่าสีเทาคือตวัปลาหมึก 
สีนํา้เงินคือปลา พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีผู้ เรียนรู้จกัเช่น สีนํา้เงินคือสี
ของนํา้ทะเลลึก สีนํา้เงินคือสีของปลาวาฬ เป็นต้น  ในส่วนของกิจกรรมเรียนรู้สีเขียว ผู้ เรียนไม่
สามารถแยกแยะสีเขียวได้ ไม่สามารถตอบได้ และไม่มีความมัน่ใจ เกิดการลงัเลระหว่างหว่างสี
เขียวและสีเหลือง ครูผู้ สอนจึงพูดถึงผลแอปเปิ้ลในกิจกรรมท่ีมีสีแดง เป็นสีท่ีผู้ เรียนรู้จักอยู่แล้ว 
และมั่นใจในการตอบว่าผลแอบเปิ้ลนัน้คือสีแดง พอถามถึงสีเขียวครูผู้ สอนจึงยกตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมรอบตวั เช่น ใบไม้ ต้นไม้เป็นต้น ผู้ เรียนจึงเกิดการคิดและแยกแยกสีได้ เพิ่มขึน้ สงัเกต
ได้ว่าผู้ เรียนเกิดการลงัเลเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถแยกแยะสีเหลืองทัง้ก่อนและหลงัทําการ
ทดลองได้ จะใช้วิธีการใบ้คําจากครูหรือจําเป็นภาพของสีนัน้แทนจงึจะตอบได้ 
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ภาพประกอบ 33 ผู้ เรียนคนท่ีสาม ทํากิจกรรมป้อนกล้วย 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 ผู้ เรียนคนท่ีสาม ทําการทดสอบหลงัเรียน 
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นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ3 ปี 1 เดือน  น้องใจใ๋จ๋ 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 ผู้ เรียนคนท่ีส่ี ทําการทดสอบก่อนเรียน 
 

สงัเกตก่อนทํากิจกรรม  
ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 9 คะแนน รู้จกัสีม่วง สีเขียว 

สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูและสีนํา้ตาล 
ทดลองทํากิจกรรมด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
1) เก็บแอปเปิล้ ผู้ เรียนรู้จกัผลไม้ (แอบเปิล้) สามารถตอบและแยกแยะสีได้ 
2) ป้อนกล้วยเข้าปากลิง ผู้ เรียนรู้จกัผลไม้ (กล้วย) สามารถตอบและแยกแยะสีได้ ปฏิบตัิ

กิจกรรมได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 
3) สวมหมวก สามารถบอกสีขาว สีดําได้ อธิบาย พดูถึงสภาพอากาศได้ ออกแรงติดหมดุ

ได้ดี กล้ามเนือ้มือแข็งแรงมีความคลอ่งแคลว่  
4) เก็บแครอท ปฏิบตักิิจกรรมได้ดี  
5) ตกปลา ผู้ เรียนไมส่ามารถบอกสีนํา้เงินได้  
6) ชมดอกไม้ ผู้ เรียนไม่สามารถบอกสีฟ้าได้ ติดกระดุมดอกไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

กล้ามเนือ้มือแข็งแรงดี  
ทําแบบทดสอบหลงัเรียน นํา้ตาล ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนน 

รู้จกัมว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาลและสีเทา 
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สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 9 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สี
แดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูและสีนํา้ตาล ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนน รู้จกั
ม่วง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพู สีนํา้ตาลและสีเทา สรุปได้ว่า
ผู้ เรียนได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3 คะแนน ผู้ เรียนรู้จักสีฟ้า เพิ่มขึน้ จากกิจกรรมชม
ดอกไม้สีชมพู-สีฟ้ากับ กิจกรรมตกปลา สีเทา-สีนํา้เงิน ผู้ เรียนสบัสนระหว่างสีฟ้าและสีนํา้เงินไม่
สามารถตอบได้อย่างมัน่ใจ ผู้สอนจึงนําปลาสีนํา้เงินกับดอกไม้สีฟ้ามีเปรียบเทียบกัน พร้อมเล่า
เร่ืองประกอบกิจกรรมเพ่ือชักจูงให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและจดจําได้ อีกทัง้ยังได้ฝึกให้ปฏิบัติ
กิจกรรมชมดอกไม้อีกครัง้ ผู้ เรียนจงึตอบได้อย่างมัน่ใจ ในส่วนของกิจกรรมสวมหมวกเรียนรู้สีเทา-
สีนํา้เงินคือกิจกรรมตกปลาผู้ เรียนต่ืนตาต่ืนใจกับกิจกรรมนีเ้พราะมีวิธีเล่นท่ีน่าสนใจให้ผู้ เรียนได้
ลากเบด็ตกปลา ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจสีเทาได้จากการเปรียบเทียบสีอีกสีหนึง่เพิ่มขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 ผู้ เรียนคนท่ีส่ี ทํากิจกรรมเก็บแอบเปิล้ 
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ภาพประกอบ 37 ผู้ เรียนคนท่ีส่ี ทําการทดสอบหลงัเรียน 
นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ3 ปี 11 เดือน  น้องวาวา 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 ผู้ เรียนคนท่ีห้า ทําการทดสอบก่อนเรียน 
 

สงัเกตก่อนทํากิจกรรม 
ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 11 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีฟ้า 

สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา  

ทดลองทํากิจกรรมด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
1) เก็บแอปเปิล้ ผู้ เรียนรู้จกัผลไม้ (แอปเปิล้)  สามาถบอกสีได้ เขียวและแดง แยกแยะสี

ได้ 
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2) ป้อนกล้วยเข้าปากลิง ผู้ เรียนรู้จักผลไม้ (กล้วย)  สามาถบอกสีได้ เขียวและแดง 
แยกแยะสีได้ 

3) สวมหมวก ทํากิจกรรมได้อยา่งคลอ่งแคลว่วอ่งไว แยกแยะสีขาวได้ อธิบายเล่าเร่ืองถึง
กิจกรรมหน้านัน้ได้ ไมส่ามารถบอกสีดําได้ ลงัเลตอบเป็นสีนํา้เงิน 

4) เก็บแครอท ทํากิจกรรมได้ดีเย่ียม บอกสีได้ถกูต้อง  
5) ตกปลา รู้จกัสีนํา้เงิน สีเทา ทํากิจกรรมได้คลอ่งแคลว่ กล้ามเนือ้มือแข็งแรง  
6) ชมดอกไม้ ทํากิจกรรมได้คลอ่งแคลว่ กล้ามเนือ้มือแข็งแรง  ติดกระดมุดอกไม้ได้รู้จกัสี

ฟ้า-สีชมพ ู
ทําแบบทดสอบหลงัเรียน ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนน รู้จกัสี

มว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาลและสีเทา 
สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 11 คะแนน รู้จกัสีม่วง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว 

สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีขาว สีชมพู สีนํา้ตาล และสีเทา ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 
12 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาลและสีเทา สรุป
ได้ว่าผู้ เรียนได้คะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 1 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีดํา  ได้อย่างรวดเร็วเพราะ
ผู้ เรียนมีพืน้ฐานเร่ืองสีพอสมควร เลา่หรืออธิบายประกอบกบักิจกรรม ผู้ เรียนจึงสามารถแยกแยะสี
ได้ ยงัสามารถพดูเปรียบเทียบสีดําจากสิ่งรอบตวัได้อีกด้วย 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 ผู้ เรียนคนท่ีห้า ทํากิจกรรมเก็บแอบเปิล้ 
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ภาพประกอบ 40 ผู้ เรียนคนท่ีห้า ทําการทดสอบหลงัเรียน 
 

สรุปได้ว่า ก่อนเรียนรู้เรียนมีพืน้ฐานความรู้เร่ืองสีมาก่อนบ้างแล้ว ก่อนเรียนผู้ เรียนรู้ส่วน
ใหญ่ผู้ เรียนมีปัญหาสบัสนระหว่างสีฟ้ากับสีนํา้เงิน มีความลงัเลไม่มัน่ใจ ต้องให้ผู้สอนช่วยใบ้คํา
ทาย หรืออธิบายเพ่ือให้ผู้ เรียนนึกถึงจินตนาการถึงภาพท่ีมีสีนัน้ๆ สงัเกตได้ว่าก่อนเรียนส่วนใหญ่
ผู้ เรียนไม่รู้จกัและไม่สามารถแยกแยะสีฟ้ากับสีนํา้เงินได้เพราะมีสีท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสุด หลัง
เรียนรู้ผู้ เรียนมีคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียนรู้ ครูผู้สอนจะถามว่า ก้อนเมฆมีสีอะไร เด็กสามารถตอบได้
อย่างมัน่ใจว่าสีฟ้า ครูผู้สอนถามว่าปลาวาฬมีสีอะไร เด็กก็ตอบได้อย่างมัน่ใจว่าสีนํา้เงิน เป็นต้น 
หลังการเรียนรู้ด้วยหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัยจะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนการเรียนหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั ง้ไว้ 
สอดคล้องกบัทฤษฏีของวิคเตอร์โลเวนเฟลด์  (Victor  Lowenfeld)ท่ีว่า เด็กวยัอายชุ่วง 2-4 ปีจะมี
พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มือช่วงแรกเด็กจะยังไม่สามารถบงัคบักล้ามเนือ้มือได้ดีพอ จนค่อยๆ
สามารถควบคุมกล้ามเนือ้มือได้อย่างคล่องแคล่วขึน้ เด็กรู้สึกสนุกและสนใจท่ีจะหยิบ จับ วาด 
เขียนเป็นต้น (พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, 2537) การประสานสมัพนัธ์ระหว่างมือและสายตา
เรียนรู้บรูณาการพฒันาการทางศลิปะควบคูก่บัความรู้เร่ืองสี ด้วยการทดลองใช้ด้วยหนงัสือผ้าเพ่ือ
เรียนรู้สีของเด็กปฐมวยักระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความใคร่รู้ ความสนใจกิจกรรมดี สียงัช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ ความสนใจของเด็กในการเรียนให้นานและจดจ่อมากยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานมี
ภาพประกอบสีสนัสดใส กิจกรรมท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระทําโดยหยิบ แปะ จบั ลาก ดงึ เป็นต้น  

สีกับการ์ตูน สีของภาพยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ ยกตวัอย่างเช่น 
เด็กหญิงจะชอบดเูร่ืองมายลิตเติล้โพน่ี (ม้ายนูิคอร์น) ท่ีมีหลากสีตวัละครไปไม่ว่าจะเป็น ทไวไลต์ 
สปาร์กเคิล (Twilight Sparkle) ม้ายูนิคอร์นตวัสีม่วงอ่อน แอปเปิล้แจ๊ค (Applejack) ม้าตวัสีส้ม 
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เรนโบว์แดช (Rainbow Dash) ม้าเพกาซัสตวัสีฟ้า ฟลัตเทอร์ชาย (Fluttershy) ม้าเพกาซสัตวัสี
เหลือง แรริตี ้(Rarity) ม้ายูนิคอร์นไฮโซ ตัวสีขาว และตัวฮิตท่ีเด็กหญิงช่ืนชอบคือ  พิงก์กีพ้าย 
(Pinkie Pie) ม้าน้อยแสนอารมณ์ดีท่ีมีตวัสีชมพอู่อน เป็นต้น  ส่วนเด็กชายจะชอบฮีโร่การ์ตนูเช่น 
สไปเดอร์แมนท่ีแต่งกายด้วยสีแดงนํา้เงิน แบทแมนท่ีแต่งกายด้วยสีดํา เบนเทนท่ีแต่งกายด้วยสี
เขียว เป็นต้น เด็กๆ จะจดจําสีตา่งๆ ผ่านเคร่ืองแต่งกาย สีผิว ของตวัละครท่ีช่ืนชอบ ผ่านรูปภาพ
ทําให้ผู้ เรียนรู้จกัสีมากยิ่งขึน้ 

สียังช่วยในการตดัสินใจในชีวิตประวันของเด็กไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีเคร่ืองแต่งกาย 
รองเท้า กระเป๋าตามความช่ืนชอบของแตล่ะบคุคลตลอดไปจนโตเป็นผู้ ใหญ่ก็เช่นกัน เช่น เลือกสี
ปากในการแต่งหน้า แต่งตา โทนสีต่างๆมากมาย เป็นต้น ผู้ เรียนยงัสามารถใช้สีในการแยกแยะ
ผลไม้สุกและผลไม้ดิบรับประทานผ่านสีของผลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น กล้วยท่ีสุกจะมีผลสี
เหลือง กล้วยท่ีดบิจะมีผลสีเขียว และกล้วยท่ีเสียแล้วจะมีผลสีนํา้ตาลแก่ มะม่วงสกุท่ีมีผลสีเหลือง 
มะมว่งดบิท่ีมีผลสีเขียว เป็นต้น  

ผู้ เรียนสามารถจดจําสีนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัเม่ือต้องข้ามถนนโดยทางม้าลายท่ีมีพืน้สี
ขาว-สีดําเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกว่าเป็นจุดท่ีปลอดภยัสามารถข้ามถนนได้ ผู้ เรียนสามารถบอกถึง
การจราจรของรถเม่ือเวลารถหยดุด้วยสญัญาณจราจรสีแดง และรถวิ่งด้วยสญัญาณจราจรสีเขียว 
เป็นต้น สีแทนประจําวนัทัง้ 7  สีวนัสําคญัต่างๆ สีธงของชาติ เป็นต้น  เด็กสามารถเรียนรู้เองโดย
การจําสีผ่านภาพ ผ่านการเล่านิทาน หรือผ่านการทํากิจกรรม จึงจะตอบได้ ให้ผู้ เรียนฝึกฝน 
ทบทวนปฏิบตักิิจกรรมซํา้จงึมีความเข้าใจและจดจําเรียนรู้ได้มากยิ่งขึน้ 

หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองสียงัเป็นส่วนช่วยประกอบการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนให้
มีประสิทธิภาพและราบร่ืนมากยิ่งขึน้ สร้างความสะดวกสบายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
สอนท่ีหลากหลายไมว่า่จะนํามาใช้ในการเรียนรู้เร่ืองศลิปะ ชีวิตประจําวนั หน่วยอาหาร หน่วยสตัว์ 
ประกอบการเล่านิทานนําเข้าสู่บทเรียนต่างๆ หรือนํามาบูรณาการในการเรียนคําศพัท์ของวิชา
ภาษาตา่งประเทศได้อีกด้วย 

 
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
จากการศึกษาและทําการทดลองในการใช้หนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สึของเด็กปฐมวัย พบ

ข้อสงัเกตดงันี ้
ผู้ เรียนมีความสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึน้เม่ือเปิดเพลงประกอบระหว่างการทํา

กิจกรรมการทดลองใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั
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กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความใครรู้ อยากเรียนรู้ ผู้ เรียนมีการจําสีได้ดีมากยิ่งขึน้ผ่านรูปภาพและเร่ืองราว
ท่ีคณุครูเล่าในกิจกรรมการทดลอง การพดูคยุ เล่าเร่ือง หรือถาม-ตอบผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีความ
มัน่ใจในการตอบ ในการตดัสินใจเลือกแยกแยะสี สิ่งท่ีสงัเกตได้ชัดเจนอีกประการหนึ่งของการ
ทดลองการใช้หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีสําหรับเดก็ปฐมวยัคือ ผู้ เรียนมีการจดจําและแยกแยะสีได้ดีขึน้
อย่างมาก ถ้าฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบสีหนึ่งกบัอีกสีหนึ่ง เช่นสีหนึ่งผู้ เรียน
รู้จักเป็นอย่างดี อีกสีหนึ่งผู้ เรียนไม่รู้จักเลย อีกทัง้มีกิจกรรมสอดแทรกให้ผู้ เรียนเช่น เล่าเร่ือง
ประกอบนิทานผ่านกิจกรรม มีดนตรีหรือเพลงประกอบจงัหวะท่ีสนกุสนาน หรือกิจกรรมให้ผู้ เรียน
ได้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกายในส่วนตา่งๆ นอกเหนือจากสายตาและมือ เช่น กิจกรรมก่อนเข้าสู่
การเรียนรู้ เชน่ จบัหวั จบัแขน จบัขา เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นความพร้อมในการเรียนรู้กิจกรรมได้อย่าง
เต็มท่ีสอดคล้องกบัทฤษฏีของวิคเตอร์โลเวนเฟลด์ในขัน้ท่ีเด็กสามารถวาดหรือขีดเขียนได้อย่างมี
ความหมายมัน่ใจมากย่ิงขึน้ เร่ิมมีจินตนาการ สามารถบอกเล่า ส่ือสาร หรือเล่าเร่ืองประกอบภาพ
หรือกิจกรรมท่ีตาเห็นได้อย่างเป็นเร่ืองเป็นราวการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้มือ สายตา ร่างกายในช่วง
วยันีจ้งึเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในการเรียนรู้ตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ผู้วิจยัควรศกึษาผ้าหรือวสัดใุนการทําหนงัสือผ้าให้หลากหลาย ผ้าสกัหลาดมีทัง้ข้อดี
และข้อเสีย คือ ตดัเย็บง่าย ประกอบเป็นรูปทรงได้ดี มีสีให้เลือกหลากหลาย เป็นต้น ข้อเสียคือผ้า
จะเกิดขยุเม่ือสมัผสัหยิบจบับอ่ย ไม่มีลาดลาย เป็นต้น แนะนําผ้าท่ีหลากหลายนํามาผลิตเพราะจ
จะเพิ่มผิวสมัผสัท่ีหลากหลาย เช่น ขรุขระ สาก นุ่ม เรียบร่ืน เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีสีและลวดลายท่ี
แตกตา่งกนัออกไป 

2. บรูณาการด้านอ่ืนเพิ่มเติม เช่น ใส่เสียงเพิ่มเติมในหน้ากิจกรรมตา่งๆ คดัเลือกวสัดท่ีุ
หยิบจับแล้วเกิดเสียงเช่น พลาสติกมีเสียงก๊อบแก๊บ บีบแล้วมีเสียง เป็นต้น เพิ่มความความ
นา่สนใจให้ตวัส่ือ 
 3. สอดแทรกคําศพัท์ภาษาองักฤษหรือภาษาจีนให้เหมาะสมตามยคุสมยั ยกตวัอย่างเช่น 
คําศพัท์ง่ายๆของช่ือสี เป็นการบรูณาการกบัวิชาภาษาตา่งประเทศ  
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ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอเรียนเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและการออกแบบหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็ก

ปฐมวัยจ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

 

อาจารย์กณิการ์ พงศ์พนัธุ์สถาพร  อาจารย์ประจําคณะ ภาควิชาหลกัสตูรและการ

สอน 

คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

อาจารย์พชนีย์ เชือ้บณัฑิต  อาจารย์ประจําคณะ 
คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวยั  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 
อาจารย์ฐพชั สีแสงฉ่ํา   ครูชํานาญการพิเศษ 

ครูปฐมวยั 

โรงเรียนวดัเปรมประชากร จ.ปทมุธานี 
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ภาคผนวก ข. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค. 
แผนการเรียนการสอน เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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แผนการด าเนินการทดลอง 
 

คาบที่ กิจกรรม เนือ้หา ระยะเวลา 

1 ทดสอบก่อนเรียน 12 สี 50 นาที 

2 เก็บแอบเป้ิล สีเขียว – สีแดง 50 นาที 

3 ป้อนกล้วยเข้าปากลิง สีเหลือง – สีนํา้ตาล 50 นาที 

4 สวมหมวก สีขาว – สีดํา 50 นาที 

5 เก็บแครอท สีส้ม – สีมว่ง 50 นาที 

6 ตกปลา สีนํา้เงิน – สีเทา 50 นาที 

7 ชมดอกไม้ สีชมพ ู– สีฟ้า 50 นาที 

8 ทบทวนบทเรียนทัง้หมด 12 สี 50 นาที 

9 ทดสอบหลังเรียน 12 สี 50 นาที 
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การทดลองกิจกรรมเก็บแอปเป้ิล 
เร่ือง สีแดง – สีเขียว 

 
ครัง้ท่ี        วัน.......ที่ ......เดือน......พ.ศ.........ระยะเวลา 50 นาท ี  
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                 
1. สามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
2. พฒันากล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 
3. ฝึกพฒันาการให้มือและตาสมัพนัธ์กนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ ข 

เดก็มีการ
พัฒนาการด้านการ

เคล่ือนไหว 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ข 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๕ ข เดก็
มีพัฒนาการด้าน
สตปัิญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เดก็มี
พัฒนาการด้านภาษา

และการส่ือสาร 
 

๓.๓.๒ ข เดก็มี
พฒันาดารด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก และ
การประสานงาน
ระหวา่งตากบัมือตาม
วยั 

๓.๔.๒ ข เดก็มี
ความสนใจและร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่ง
สมวยั ซึง่รวมการ
เลน่ การทํางาน 
ศลิปะ ดนตรี กีฬา 
 

๓.๕.๑ ข เด็กบอก
เก่ียวกบัตวัเดก็ บคุคล 
สถานท่ีแวดล้อม
ธรรมชาต ิและสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวัได้สมวยั 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถ
ฟัง พดู จบัใจความ เลา่ 
สนทนา และส่ือสารได้
สมวยั 
 

  ๓.๕.๒ ข เดก็มี
พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สงัเกต จําแนก และ
เปรียบเทียบจํานวน 
มิตสิมัพนัธ์ (พืน้ท่ี/
ระยะ) เวลาได้สมวยั 
 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทกัษะใน
การดรููปภาพ 
สญัลกัษณ์ การใช้
หนงัสือ รู้จกัตวัอกัษร 
การคิดเขียนคํา และ
การอ่านเบือ้งต้นได้
สมวยัและตามลําดบั
พฒันาการ 
 

  ๓.๕.๔ ข เดก็มี
จินตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ท่ี
แสดงออกได้สมวยั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการทดลอง 
ขัน้น า  คณุครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนหรือเล่านิทานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม 

แล้วนําเข้าสู่บทเรียน 
ขัน้สอน ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ท่ี 1 

1. คณุครูผู้สอนแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองสี สีแดง-สีเขียว  
2. คณุครูผู้สอนแนะนําวิธีการเลน่ส่ือผ้า โดยวิธีการดงึ แปะ เป็นต้น 
ครู : ในภาพนีเ้ดก็ๆ เห็นอะไรบ้างคะ? 
ครู : แอปเปิล้ในภาพ มีสีอะไรบ้าง?  
ครู : ครูอยากให้นกัเรียนชว่ยเก็บแอปเปิล้ใส่ตะกร้าให้ครูหนอ่ยได้จ้ะ? ( ครูให้นกัเรียน
ทีละคน หยิบแอปเปิล้ใสต่ะกร้า โดยกําหนดสีให้เด็ก ว่า หยิบลกูสีแดงใสต่ะกร้าสีแดง 
ลกูสีเขียวใส่ตะกร้าสีเขียว 1 คน/ 1สี เป็นต้น) 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมเก็บแอปเปิล้ ครูผู้สอนสงัเกตการเลน่ 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ท่ี 2 
ครูใช้คําถามถามเดก็ดงันี ้
- เดก็ๆคะ่แอปเปิล้ท่ีครูนํามามีก่ีสีคะ่ 
- เดก็ๆคิดวา่ข้างในแอปเปิล้มีสีอะไรบ้างคะ่ 
- เดก็ๆคิดวา่ข้างในแอปเปิล้ทัง้สองสีเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไรคะ่ 

ขัน้สรุป คณุครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องและพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบตั ิ 
แนะน า
ปริศนา
ค าทาย 

อะไรเอ่ย ผลไม้อะไรท่ีสโนไวท์ชอบทาน? 
ค าตอบ แอบเปิล้ 

 
การประเมินผล 
สิ่งท่ีวดั : เนือ้หาสาระเร่ืองสีเขียว – สีแดง  
เคร่ืองมือ:  
- หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
 - แบบทดสอบก่อน – หลงั 
- แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัแิละพฤตกิรรม สงัเกตการตอบคําถาม สงัเกตการณ์การร่วมกิจกรรม 
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การทดลองกิจกรรมป้อนกล้วย 
 เร่ือง สีเหลือง-สีน า้ตาล  

 
ครัง้ท่ี        วัน.......ที่......เดือน......พ.ศ.........ระยะเวลา 50 นาที  
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                 
1. สามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
2. พฒันากล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 
3. ฝึกพฒันาการให้มือและตาสมัพนัธ์กนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ ข 

เดก็มีการ
พัฒนาการด้านการ

เคล่ือนไหว 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ข 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๕ ข เดก็
มีพัฒนาการด้าน
สตปัิญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เดก็มี
พัฒนาการด้านภาษา

และการส่ือสาร 
 

๓.๓.๒ ข เดก็มี
พฒันาดารด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก และ
การประสานงาน
ระหวา่งตากบัมือตาม
วยั 

๓.๔.๒ ข เดก็มี
ความสนใจและร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่ง
สมวยั ซึง่รวมการ
เลน่ การทํางาน 
ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

๓.๕.๑ ข เด็กบอก
เก่ียวกบัตวัเดก็ บคุคล 
สถานท่ีแวดล้อม
ธรรมชาต ิและสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวัได้สมวยั 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถ
ฟัง พดู จบัใจความ เลา่ 
สนทนา และส่ือสารได้
สมวยั 
 

  ๓.๕.๒ ข เดก็มี
พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สงัเกต จําแนก และ
เปรียบเทียบจํานวน 
มิตสิมัพนัธ์ (พืน้ท่ี/
ระยะ) เวลาได้สมวยั 
 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทกัษะใน
การดรููปภาพ 
สญัลกัษณ์ การใช้
หนงัสือ รู้จกัตวัอกัษร 
การคิดเขียนคํา และ
การอ่านเบือ้งต้นได้
สมวยัและตามลําดบั
พฒันาการ 

  ๓.๕.๔ ข เดก็มี
จินตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ท่ี
แสดงออกได้สมวยั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการทดลอง 
ขัน้น า  คณุครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนหรือเล่านิทานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอดคล้องกบั

กิจกรรม แล้วนําเข้าสู่บทเรียน 
ขัน้สอน 1. คณุครูผู้สอนแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองสี สีนํา้ตาล – สีเหลือง  

2. คณุครูผู้สอนแนะนําวิธีการเลน่ส่ือผ้า โดยวิธีการดงึ แปะหรือรูดซิบ เป็นต้น 
ครู : พดูคยุนําเข้าสูบ่ทเรียน 
ครู : ตวันีคื้อสตัว์อะไรคะนกัเรียน / สตัว์ตวันีมี้สีอะไรคะ 
ครู : แล้วรู้ไหมวา่ เจ้าลิงตวันีช้อบกินอะไรมากท่ีสดุ 
ครู : ครูอยากให้นกัเรียน ช่วยหยิบกล้วยท่ีมีสีเหลือง ป้อนเข้าปากเจ้าลิงได้ไหม? 
(ให้นกัเรียนเลือกหยิบกล้วย ท่ีเป็นสีเหลือง เพื่อป้อนเข้าปากลิง 1 คน ตอ่ 1 ลกู)  
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมป้อนกล้วยเข้าปากลิง ครูผู้สอนสงัเกตการเลน่ 

ขัน้สรุป คณุครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องและพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบตั ิ 
แนะน า
ปริศนาค า
ทาย 

อะไรเอ่ย ลําต้นอวบใหญ่ มีใบสีเขียว 
ออกผลครัง้เดียว เป็นเครือเป็นหวี 
ค าตอบ กล้วย 

เพลงแนะน า
ประกอบการ
สอน 

เพลง เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก 
เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ียก เป็นเสียงเรียกของลิง 
ลิงมนัอยูไ่มน่ิ่ง มนัชอบว่ิงกระโดดไปมา 
เจ๊ียกๆๆ มนัร้องเรียกพวกมา 
ครัน้พอถึงเวลาออกเท่ียวหาผลไม้กิน 

 
การประเมินผล 
สิ่งท่ีวดั : เนือ้หาสาระเร่ืองสีเหลือง – สีนํา้ตาล  
เคร่ืองมือ:  
- หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
 - แบบทดสอบก่อน – หลงั 
- แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัแิละพฤตกิรรม สงัเกตการตอบคําถาม สงัเกตการณ์การร่วมกิจกรรม 
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การทดลองกิจกรรมสวมหมวก 
เร่ือง สีขาว-สีด า 

 
ครัง้ท่ี        วัน.......ที่ ......เดือน......พ.ศ.........ระยะเวลา 50 นาท ี  
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                 
1. สามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
2. พฒันากล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 
3. ฝึกพฒันาการให้มือและตาสมัพนัธ์กนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ ข 

เดก็มีการ
พัฒนาการด้านการ

เคล่ือนไหว 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ข 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๕ ข เดก็
มีพัฒนาการด้าน
สตปัิญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เดก็มี
พัฒนาการด้านภาษา

และการส่ือสาร 
 

๓.๓.๒ ข เดก็มี
พฒันาดารด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก และ
การประสานงาน
ระหวา่งตากบัมือตาม
วยั 

๓.๔.๒ ข เดก็มี
ความสนใจและร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่ง
สมวยั ซึง่รวมการ
เลน่ การทํางาน 
ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

๓.๕.๑ ข เด็กบอก
เก่ียวกบัตวัเดก็ บคุคล 
สถานท่ีแวดล้อม
ธรรมชาต ิและสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวัได้สมวยั 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถ
ฟัง พดู จบัใจความ เลา่ 
สนทนา และส่ือสารได้
สมวยั 
 

  ๓.๕.๒ ข เดก็มี
พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สงัเกต จําแนก และ
เปรียบเทียบจํานวน 
มิตสิมัพนัธ์ (พืน้ท่ี/
ระยะ) เวลาได้สมวยั 
 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทกัษะใน
การดรููปภาพ 
สญัลกัษณ์ การใช้
หนงัสือ รู้จกัตวัอกัษร 
การคิดเขียนคํา และ
การอ่านเบือ้งต้นได้
สมวยัและตามลําดบั
พฒันาการ 

  ๓.๕.๔ ข เดก็มี
จินตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ท่ี
แสดงออกได้สมวยั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการทดลอง 
ขัน้น า  คณุครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนหรือเล่านิทานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม 

แล้วนําเข้าสู่บทเรียน 
ขัน้สอน 1. คณุครูผู้สอนแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองสี สีขาว – สีดํา  

2. คณุครูผู้สอนแนะนําวิธีการเลน่ส่ือผ้า โดยวิธีการแปะกระดมุ เป็นต้น 
ครู : ในภาพนี ้เดก็ๆรู้ไหมวา่เป็นฤดอูะไร? 
ครู : ใครเคยเห็นหิมะบ้าง? / หิมะมีสีอะไรเอย่? 
ครู : ในภาพนีมี้หิมะตก แสดงวา่อากาศต้องเย็นแน่ๆ  เลย ครูอยากให้นกัเรียนชว่ย นํา
หมวกไปสวมให้กบัสโนว์แมน เพนกวินหรือหมีขัว้โลกให้หนอ่ยได้ไหมจ้ะ? 
( ครูแนะนําสีดําและสีขาว ครูหยิบหมวกสีดํามา 1 ใบ สีขาวมา 1 ใบ พร้อมให้นกัเรียน
เลือก เพ่ือนําไปสวม *ครูเลือกกําหนดสีใดสีหนึง่ให้นกัเรียน ) 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมกิจกรรม ครูผู้สอนสงัเกตการณ์เลน่ 

ขัน้สรุป คณุครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องและพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบตั ิ 
แนะน า
ปริศนา
ค าทาย 

 

 
การประเมินผล 
สิ่งท่ีวดั : เนือ้หาสาระเร่ืองสีขาว – สีดํา  
เคร่ืองมือ:  
- หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
 - แบบทดสอบก่อน – หลงั 
- แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัแิละพฤตกิรรม สงัเกตการตอบคําถาม สงัเกตการณ์การร่วมกิจกรรม 
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การทดลองกิจกรรมเก็บแครอท 
เร่ือง สีส้ม – สีม่วง 

 
ครัง้ท่ี        วัน.......ที่ ......เดือน......พ.ศ.........ระยะเวลา 50 นาท ี  
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                 
1. สามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
2. พฒันากล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 
3. ฝึกพฒันาการให้มือและตาสมัพนัธ์กนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ ข 

เดก็มีการ
พัฒนาการด้านการ

เคล่ือนไหว 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ข 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๕ ข เดก็
มีพัฒนาการด้าน
สตปัิญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เดก็มี
พัฒนาการด้านภาษา

และการส่ือสาร 
 

๓.๓.๒ ข เดก็มี
พฒันาดารด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก และ
การประสานงาน
ระหวา่งตากบัมือตาม
วยั 

๓.๔.๒ ข เดก็มี
ความสนใจและร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่ง
สมวยั ซึง่รวมการ
เลน่ การทํางาน 
ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

๓.๕.๑ ข เด็กบอก
เก่ียวกบัตวัเดก็ บคุคล 
สถานท่ีแวดล้อม
ธรรมชาต ิและสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวัได้สมวยั 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถ
ฟัง พดู จบัใจความ เลา่ 
สนทนา และส่ือสารได้
สมวยั 
 

  ๓.๕.๒ ข เดก็มี
พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สงัเกต จําแนก และ
เปรียบเทียบจํานวน 
มิตสิมัพนัธ์ (พืน้ท่ี/
ระยะ) เวลาได้สมวยั 
 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทกัษะใน
การดรููปภาพ 
สญัลกัษณ์ การใช้
หนงัสือ รู้จกัตวัอกัษร 
การคิดเขียนคํา และ
การอ่านเบือ้งต้นได้
สมวยัและตามลําดบั
พฒันาการ 

  ๓.๕.๔ ข เดก็มี
จินตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ท่ี
แสดงออกได้สมวยั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการทดลอง 
ขัน้น า  คณุครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนหรือเล่านิทานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม 

แล้วนําเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมนีอ้าจจะมีการสอดแทรกปริศนาคําทายสีแครอทท่ีอยูใ่ต้
ดนิด้วยก็ได้ 

ขัน้สอน 1. คณุครูผู้สอนแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองสี สีม่วง – สีส้ม  
2. คณุครูผู้สอนแนะนําวิธีการเลน่ส่ือผ้า หยิบจบั ดงึ เป็นต้น 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมเก็บแครอท ครูผู้สอนสงัเกตการณ์ 
เลน่ 
( ซอ่นแครอทลงไปใต้ดนิทกุหวัไมใ่ห้นกัเรียนเห็น ) 
ครู : ในภาพนีน้กัเรียนเห็นอะไรเอย่ ?  
ครู : นกัเรียนรู้ไหมน้า วา่สวนนีเ้ขาปลกูอะไรกนั? / เดี๋ยวครูลองขดุขึน้มาวา่ต้นท่ีอยูใ่ต้
ดนินี ้คือต้นอะไรกนัแน่ 
ครู : (ดงึแครอทขึน้มา) ใครรู้จกับ้างวา่อนันีคื้ออะไร?  
ครู : แครอทหวันีสี้อะไรเอย่ ใครรู้บ้าง ( แนะนําสี ระหว่างแครอทส้มและมว่ง )  
ครู : ครูอยากให้นกัเรียนชว่ยกนัขดุแครอทมาคนละ  1 หวัได้ไหม? 
( ให้นกัเรียนหยิบแครอทจากใต้ดนิคนละ 1 หวั ครูถามนกัเรียนวา่ แครอทท่ีนกัเรียน
ดงึขึน้มาสีอะไร ?)  

ขัน้สรุป คณุครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องและพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบตั ิ 
แนะน า
ปริศนา
ค าทาย 

ผกัอะไรเอย่? มีตวัสีส้ม บนหวัสีเขียว กระตา่ยชอบเคีย้ว เด๋ียวเดียวแก้มแดง  
ค าตอบ แครอท 

 
การประเมินผล 
สิ่งท่ีวดั : เนือ้หาสาระเร่ืองสีส้ม – สีมว่ง 
เคร่ืองมือ:  
- หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
 - แบบทดสอบก่อน – หลงั 
- แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัแิละพฤตกิรรม สงัเกตการตอบคําถาม สงัเกตการณ์การร่วมกิจกรรม 
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การทดลองกิจกรรมตกปลา 
เร่ือง สีน า้เงนิ-สีเทา 

 
ครัง้ท่ี        วัน.......ที่ ......เดือน......พ.ศ.........ระยะเวลา 50 นาท ี  
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                 
1. สามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
2. พฒันากล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 
3. ฝึกพฒันาการให้มือและตาสมัพนัธ์กนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ ข 

เดก็มีการ
พัฒนาการด้านการ

เคล่ือนไหว 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ข 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๕ ข เดก็
มีพัฒนาการด้าน
สตปัิญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เดก็มี
พัฒนาการด้านภาษา

และการส่ือสาร 

๓.๓.๒ ข เดก็มี
พฒันาดารด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก และ
การประสานงาน
ระหวา่งตากบัมือตาม
วยั 

๓.๔.๒ ข เดก็มี
ความสนใจและร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่ง
สมวยั ซึง่รวมการ
เลน่ การทํางาน 
ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

๓.๕.๑ ข เด็กบอก
เก่ียวกบัตวัเดก็ บคุคล 
สถานท่ีแวดล้อม
ธรรมชาต ิและสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวัได้สมวยั 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถ
ฟัง พดู จบัใจความ เลา่ 
สนทนา และส่ือสารได้
สมวยั 
 

  ๓.๕.๒ ข เดก็มี
พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สงัเกต จําแนก และ
เปรียบเทียบจํานวน 
มิตสิมัพนัธ์ (พืน้ท่ี/
ระยะ) เวลาได้สมวยั 
 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทกัษะใน
การดรููปภาพ 
สญัลกัษณ์ การใช้
หนงัสือ รู้จกัตวัอกัษร 
การคิดเขียนคํา และ
การอ่านเบือ้งต้นได้
สมวยัและตามลําดบั
พฒันาการ 

  ๓.๕.๔ ข เดก็มี
จินตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ท่ี
แสดงออกได้สมวยั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการทดลอง 
ขัน้น า  คณุครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม แล้วนําเข้าสู่

บทเรียน 
ขัน้สอน 1. คณุครูผู้สอนแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองสี สีนํา้เงิน – สีเทา  

2. คณุครูผู้สอนแนะนําวิธีการเลน่ส่ือผ้า โดยวิธีการดงึ ลาก เป็นต้น 
ครู :  
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมตกปลา ครูผู้สอนสงัเกตการเลน่ 

ขัน้สรุป คณุครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องและพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบตัิ 
เพลงแนะน า
ประกอบการ
สอน 

เพลง โอ้ทะเลแสนงาม 
ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แลน่อยูใ่นทะเล หาดทรายงามเห็นปู 
ดซูิดหูมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยูใ่นท้องทะเล 

 
การประเมินผล 
สิ่งท่ีวดั : เนือ้หาสาระเร่ืองสีนํา้เงิน – สีเทา 

เคร่ืองมือ:  
- หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
 - แบบทดสอบก่อน – หลงั 
- แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัแิละพฤตกิรรม สงัเกตการตอบคําถาม สงัเกตการณ์การร่วมกิจกรรม 
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การทดลองกิจกรรม 
เร่ือง สีฟ้า – สีชมพู 

 
ครัง้ท่ี        วัน.......ที่ ......เดือน......พ.ศ.........ระยะเวลา 50 นาท ี  
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                 
1. สามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
2. พฒันากล้ามเนือ้มือมดัเล็ก 
3. ฝึกพฒันาการให้มือและตาสมัพนัธ์กนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ ข 

เดก็มีการ
พัฒนาการด้านการ

เคล่ือนไหว 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ข 
เดก็มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๕ ข เดก็
มีพัฒนาการด้าน
สตปัิญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เดก็มี
พัฒนาการด้านภาษา

และการส่ือสาร 

๓.๓.๒ ข เดก็มี
พฒันาดารด้านการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก และ
การประสานงาน
ระหวา่งตากบัมือตาม
วยั 

๓.๔.๒ ข เดก็มี
ความสนใจและร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่ง
สมวยั ซึง่รวมการ
เลน่ การทํางาน 
ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

๓.๕.๑ ข เด็กบอก
เก่ียวกบัตวัเดก็ บคุคล 
สถานท่ีแวดล้อม
ธรรมชาต ิและสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวัได้สมวยั 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถ
ฟัง พดู จบัใจความ เลา่ 
สนทนา และส่ือสารได้
สมวยั 
 

  ๓.๕.๒ ข เดก็มี
พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สงัเกต จําแนก และ
เปรียบเทียบจํานวน 
มิตสิมัพนัธ์ (พืน้ท่ี/
ระยะ) เวลาได้สมวยั 
 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทกัษะใน
การดรููปภาพ 
สญัลกัษณ์ การใช้
หนงัสือ รู้จกัตวัอกัษร 
การคิดเขียนคํา และ
การอ่านเบือ้งต้นได้
สมวยัและตามลําดบั
พฒันาการ 

  ๓.๕.๔ ข เดก็มี
จินตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ท่ี
แสดงออกได้สมวยั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการทดลอง 
ขัน้น า  คณุครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม แล้วนําเข้าสู่

บทเรียน 
ขัน้สอน 1. คณุครูผู้สอนแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองสี สีแดง-สีเขียว  

2. คณุครูผู้สอนแนะนําวิธีการเลน่ส่ือผ้า โดยวิธีการปลดกระดมุ ใสก่ระดมุ  เป็น
ต้น 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมชมดอกไม้ ครูผู้สอนสงัเกตการเลน่ 

ขัน้สรุป คณุครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องและพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบตัิ 
เพลงแนะน า
ประกอบการ
สอน 

เพลง ดอกไม้ต่างพันธ์ุ 
ดอกไม้ตา่งพนัธุ์ สวยงามสดสี  
เหลือง แดง ม่วงมี แสด ขาว ชมพ ู

 
การประเมินผล 
สิ่งท่ีวดั : เนือ้หาสาระเร่ืองสีชมพ-ูสีฟ้า 

เคร่ืองมือ:  
- หนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวยั 
 - แบบทดสอบก่อน – หลงั 
- แบบสงัเกตการณ์ปฏิบตัแิละพฤตกิรรม สงัเกตการตอบคําถาม สงัเกตการณ์การร่วมกิจกรรม 
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ภาคผนวก ง. 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
คู่มือการใช้งาน 

เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนเร่ือง สี 
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หน้าปกคู่มือการใช้งานหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
 

 
 

เนือ้หาพร้อมภาพประกอบในคู่มือ 
การใช้งานหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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เนือ้หาพร้อมภาพประกอบในคู่มือ 
 การใช้งานหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย  

 
วิธีการเล่นพร้อมภาพประกอบในคู่มือ 
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ตัวอย่างแบบประเมินบันทกึคะแนนการปฏบิัติกจิกรรม  

 

 
 

ตัวอย่างขัน้น าในการสอนประกอบหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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ตัวอย่างขัน้สอนในการสอนประกอบหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
 

 
 

ตัวอย่างขัน้สรุปในการสอนประกอบหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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สิ่งที่ได้รับหลังการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 
 

 
 

ตัวอย่างค าศัพท์ภาษาอังกฤษเร่ืองสี  
สามารถน าไปบูรณาการวิชาภาษาต่างประเทศ 
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วิธีการใช้งานหนังสือผ้าเพื่อเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
กิจกรรมเก็บแครอท : เรียนรู้สีส้ม – สีม่วง 

 
 
ลักษณะของหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย เร่ือง สีส้ม – สีม่วง 

ผลิตขึน้จากผ้า ขนาด 15นิว้ x 15นิว้ มีสีสนัสวยงามสดใส ปลอดภยัตอ่ผู้ เรียน ไมอ่นัตราย  
 
ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

- ผู้ เรียนสามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
- พัฒนากล้ามเนือ้มือพัฒนาไปสู่การหยิบ จับ ดินสอ เขียน ระบาย เป็นต้น และยัง

สามารถพฒันาไปสูก่ารชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประวนัได้ เชน่ การตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น 
- ฝึกพฒันาการให้มือและตาประสานสมัพนัธ์กนั 

 
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้

- ทกัษะด้านการส่ือสาร ผู้ เรียนสามารถพดูคยุถึงกิจกรรม อธิบาย ส่ือสารได้ 
- ทกัษะด้านการคิด เช่ือมโยง โลกของกิจกรรมไปสู่โลกของความเป็นจริง มีจินตนาการ

อยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้และฝึกแก้ไขปัญหา 
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กิจกรรมเก็บแอปเป้ิล : เรียนรู้สีแดง-สีเขียว 

 
 

ลักษณะของหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย เร่ือง สีแดง-สีเขียว 
ผลิตขึน้จากผ้า ขนาด 15นิว้ x 15นิว้ มีสีสนัสวยงามสดใส ปลอดภยัตอ่ผู้ เรียน ไมอ่นัตราย  

 
ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

- ผู้ เรียนสามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
- พัฒนากล้ามเนือ้มือพัฒนาไปสู่การหยิบ จับ ดินสอ เขียน ระบาย เป็นต้น และยัง

สามารถพฒันาไปสูก่ารชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประวนัได้ เชน่ การตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น 
- ฝึกพฒันาการให้มือและตาประสานสมัพนัธ์กนั 

 
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้

- ทกัษะด้านการส่ือสาร ผู้ เรียนสามารถพดูคยุถึงกิจกรรม อธิบาย ส่ือสารได้ 
- ทกัษะด้านการคิด เช่ือมโยง โลกของกิจกรรมไปสู่โลกของความเป็นจริง มีจินตนาการ

อยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้และฝึกแก้ไขปัญหา 
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กิจกรรมตกปลา : เรียนรู้สีน า้เงนิ – สีเทา 
 

 
ลักษณะของหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย เร่ือง สีน า้เงนิ – สีเทา 

ผลิตขึน้จากผ้า ขนาด 15นิว้ x 15นิว้ มีสีสนัสวยงามสดใส ปลอดภยัตอ่ผู้ เรียน ไมอ่นัตราย 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

- ผู้ เรียนสามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
- พฒันากล้ามเนือ้มือพฒันาไปสูก่ารหยิบ จบั ดินสอ เขียน ระบาย เป็นต้น และยงั

สามารถพฒันาไปสูก่ารชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประวนัได้ เชน่ การตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น 
- ฝึกพฒันาการให้มือและตาประสานสมัพนัธ์กนั 

 
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้

- ทกัษะด้านการส่ือสาร ผู้ เรียนสามารถพดูคยุถึงกิจกรรม อธิบาย ส่ือสารได้ 
- ทกัษะด้านการคดิ เช่ือมโยง โลกของกิจกรรมไปสูโ่ลกของความเป็นจริง มีจินตนาการ

อยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้และฝึกแก้ไขปัญหา 
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กิจกรรมป้อนกล้วย : เรียนรู้สีเหลือง – สีน า้ตาล 
 

 
 

ลักษณะของหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย เร่ือง สีเหลือง – สีน า้ตาล 
ผลิตขึน้จากผ้า ขนาด 15นิว้ x 15นิว้ มีสีสนัสวยงามสดใส ปลอดภยัตอ่ผู้ เรียน ไมอ่นัตราย 

 
ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

- ผู้ เรียนสามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
- พัฒนากล้ามเนือ้มือพัฒนาไปสู่การหยิบ จับ ดินสอ เขียน ระบาย เป็นต้น และยัง

สามารถพฒันาไปสูก่ารชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประวนัได้ เชน่ การตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น 
- ฝึกพฒันาการให้มือและตาประสานสมัพนัธ์กนั 

 
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้

- ทกัษะด้านการส่ือสาร ผู้ เรียนสามารถพดูคยุถึงกิจกรรม อธิบาย ส่ือสารได้ 
- ทกัษะด้านการคิด เช่ือมโยง โลกของกิจกรรมไปสู่โลกของความเป็นจริง มีจินตนาการ

อยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้และฝึกแก้ไขปัญหา 
 



  117 

กิจกรรมชมดอกไม้ : เรียนรู้สีชมพู –สีฟ้า 
 

 
 
ลักษณะของหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย เร่ือง สีชมพู –สีฟ้า 

ผลิตขึน้จากผ้า ขนาด 15นิว้ x 15นิว้ มีสีสนัสวยงามสดใส ปลอดภยัตอ่ผู้ เรียน ไมอ่นัตราย 
ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

- ผู้ เรียนสามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
- พัฒนากล้ามเนือ้มือพัฒนาไปสู่การหยิบ จับ ดินสอ เขียน ระบาย เป็นต้น และยัง

สามารถพฒันาไปสูก่ารชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประวนัได้ เชน่ การตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น 
- ฝึกพฒันาการให้มือและตาประสานสมัพนัธ์กนั 

 
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้

- ทกัษะด้านการส่ือสาร ผู้ เรียนสามารถพดูคยุถึงกิจกรรม อธิบาย ส่ือสารได้ 
- ทกัษะด้านการคิด เช่ือมโยง โลกของกิจกรรมไปสู่โลกของความเป็นจริง มีจินตนาการ

อยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้และฝึกแก้ไขปัญหา 
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กิจกรรมสวมหมวก : เรียนรู้สีขาว – สีด า 

 
 
ลักษณะของหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย เร่ือง สีขาว – สีด า 

ผลิตขึน้จากผ้า ขนาด 15นิว้ x 15นิว้ มีสีสนัสวยงามสดใส ปลอดภยัตอ่ผู้ เรียน ไม่อนัตราย 
แหลมคม 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

- ผู้ เรียนสามารถรู้จกัและแยกแยะสีระหวา่งสีเขียว-สีแดง 
- พัฒนากล้ามเนือ้มือพัฒนาไปสู่การหยิบ จับ ดินสอ เขียน ระบาย เป็นต้น และยัง

สามารถพฒันาไปสูก่ารชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประวนัได้ เชน่ การตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น 
- ฝึกพฒันาการให้มือและตาประสานสมัพนัธ์กนั 

 
ทักษะชีวิตที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้

- ทกัษะด้านการส่ือสาร ผู้ เรียนสามารถพดูคยุถึงกิจกรรม อธิบาย ส่ือสารได้ 
- ทกัษะด้านการคิด เช่ือมโยง โลกของกิจกรรมไปสู่โลกของความเป็นจริง มีจินตนาการ

อยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้และฝึกแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวก จ. 

แบบประเมินผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อเคร่ืองมือวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อเคร่ืองมือวิจัย 
เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 

ค าชีแ้จง แบบประเมิน นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินค่าความสอดคล้อง ของรายงานการ  
ประเมินกับวัตถุประสงค์ของแบบประเมินโดยให้ผู้ เช่ียวชาญท่ีพิจารณาค่าความสอดคล้องว่ า 
มีความเหมาะสมเพียงใด 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค่าความสอดคล้องโดยมีระดบั ค่าความสอดคล้องดงันี ้  
 +1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน  
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบ

ประเมิน 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน  
 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเหน็ ข้อเสนอ 
แนะ เหมาะสม 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม  
-1 

1. ด้านการออกแบบหนงัสือผ้า     

 1.1  ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม     
 1.2  ความเหมาะสมของภาพ     
 1.3  ความเหมาะสมของสี     

 1.4 ความน่าสนใจ     

2. ด้านเนือ้หา     

 2.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     

 2.2  เนือ้หามีความชดัเจนไม่ซบัซ้อน     
 2.3  เนือ้หาเหมาะสมกบัวยั     
 2.4  เนือ้หามีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์     

3. คูมื่อการใช้หนงัสือผ้า (สําหรับครู)     
 4.1 การอธิบายเข้าใจง่าย     

 4.2 ภาพประกอบการอธิบายชดัเจน     

 
ลงช่ือ ..................................................................  

(..................................................................)  
(ผู้ทรงคณุวฒุ)ิ 
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ภาคผนวก ฉ. 

ผลแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 
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ผลประเมินประสิทธิภาพ IOC ของหนังสือผ้า เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี 
ของเดก็ปฐมวัย 
 

รายการประเมิน ความคิดเหน็ของ 
ผู้เช่ียวชาญ  

คนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 
ด้านการออกแบบ      
1.1  ความเหมาะสมของขนาดส่ือ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.2  ความเหมาะสมของภาพ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.3  ความเหมาะสมของสี +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.4 ความน่าสนใจ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.5 ความคงทนของส่ือ +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
1.6 วิธีการน าเสนอน่าสนใจ  สอดคล้องกับจุดประสงค์  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
ด้านเนือ้หา      
2.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.2  เนือ้หามีความชัดเจนไม่ซับซ้อน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.3  เนือ้หาเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.4  กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
ท าให้เข้าใจเนือ้หา 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

คู่มือการใช้หนังสือผ้า (ส าหรับครู)      
3.1 การอธิบายเข้าใจง่าย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.2 ภาพประกอบการอธิบายชัดเจน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ผลแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 

ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 
แก้ไขกิจกรรมเก็บแอปเปิล้ 

ผลวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อเก็บแอปเปิล้ เก่ียวกบั

เร่ืองสีแดง-สีเขียว ควรแบง่แยกสีแค ่2 สี เพ่ือความชดัเจนไมซ่บัซ้อนของจดุประสงค์กบัผู้ เรียน 

ปรับปรุงการจดัวางรูปภาพให้มีเนือ้หาไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือง่ายตอ่การเลา่นิทานและชีนํ้าใน

การทํากิจกรรม 

 
ภาพประกอบท่ี 33: แก้ไขเร่ืองสวมหมวก 

 ผลวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อสวมหมวก เก่ียวกบัเร่ือง

สีขาว – สีดํา เพิ่มจํานวนตวัสโนว์แมนและเปล่ียนสีพืน้หลงั 
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ภาพประกอบท่ี 34: แก้ไขเร่ืองเก็บแครอท 

ผลวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อเก็บแครอท เก่ียวกบัเร่ือง

สีส้ม – สีมว่ง เพิ่มเตมิสีมว่งเข้ามาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกแยกแยะสี ปรับปรุงภาพให้แครอทบางสีซอ่น

อยูใ่ต้พืน้ดนิ เพิ่มเตมิเนือ้หาภาพประกอบให้นา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

 
ภาพประกอบท่ี 35: แก้ไขเร่ืองตกปลา 

ผลวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบหวัข้อตกปลา เก่ียวกบัเร่ืองสี

นํา้เงิน – สีเทา เพิ่มการแบง่แยกสีให้ชดัเจนยิ่งขึน้เพ่ือความชดัเจนไมก่่อให้เกิดความสบัสนของ

ผู้ เรียน เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองราวให้ดสูนกุและนา่สนใจมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ช. 

ผลสัมฤทธ์ิการประเมินบันทกึคะแนนทดสอบก่อน-หลัง  

ด้วยหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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แบบบันทกึคะแนนทดสอบก่อน-หลัง ด้วยหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 

 
ช่ือ:  อายุ:  
ล าดับ สี ก่อนการ

ทดลอง 
หลังการ
ทดลอง 

1 ม่วง   
2 ส้ม   
3 น า้เงนิ   
4 เทา   
5 เหลือง   
6 น า้ตาล   
7 แดง   
8 เขียว   
9 ฟ้า   
10 ชมพู   
11 ขาว   
12 ด า   
รวมคะแนน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  127 

ผู้เรียนคนท่ีหน่ึง 

 

ช่ือ: องุ่น อายุ: 2 ปี 3 เดือน 
ล าดับ สี ก่อนการ

ทดลอง 
หลังการ
ทดลอง 

1 ม่วง   
2 ส้ม   

3 น า้เงนิ   
4 เทา   

5 เหลือง   

6 น า้ตาล   

7 แดง   

8 เขียว   

9 ฟ้า   
10 ชมพู   

11 ขาว   

12 ด า   

รวมคะแนน 5 9 
 

สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสีก่อนเรียนได้ 5 คะแนน รู้จกัสีเหลือง สีแดง สี
ขาว สีชมพ ูและสีเทา ผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้เร่ืองสีหลงัเรียนได้คะแนน 9 คะแนน รู้จกัสี
เขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา สรุปได้วา่ผู้ เรียนได้คะแนนหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 4 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีเขียว สีส้ม สีดํา และสีนํา้ตาลเพิ่มขึน้ ผู้ เรียนยงัไม่
สามารถแยกแยะสีมว่ง สีฟ้า และสีนํา้เงินได้ทัง้ก่อนและหลงั 
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ผู้เรียนคนท่ีสอง 
 

ช่ือ: น้องตุลล์ อายุ: 3 ปี 
ล าดับ สี ก่อนการ

ทดลอง 
หลังการ
ทดลอง 

1 ม่วง   

2 ส้ม   

3 น า้เงนิ   

4 เทา   

5 เหลือง   

6 น า้ตาล   

7 แดง   

8 เขียว   

9 ฟ้า   

10 ชมพู   

11 ขาว   

12 ด า   

รวมคะแนน 8 12 
 

สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 8 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สี
แดง สีดํา สีขาวและสีชมพ ูผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนนเตม็ รู้จกัสีมว่ง สี
ฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา สรุปได้วา่ผู้ เรียนได้
คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 4 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีฟ้า สีนํา้เงิน สีนํา้ตาลและสีเทาเพิ่มขึน้ 
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ผู้เรียนคนท่ีสาม 
 

ช่ือ: น้องไอเดีย อายุ: 3 ปี 6 เดือน 
ล าดับ สี ก่อนการ

ทดลอง 
หลังการ
ทดลอง 

1 ม่วง   

2 ส้ม   

3 น า้เงนิ   

4 เทา   

5 เหลือง   
6 น า้ตาล   

7 แดง   

8 เขียว   

9 ฟ้า   

10 ชมพู   

11 ขาว   

12 ด า   

รวมคะแนน 8 11 
 

 
สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 8 คะแนน รู้จกั สีมว่ง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว 

สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 11 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีฟ้า 
สีนํา้เงิน สีเขียว สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา สรุปได้วา่ผู้ เรียนได้คะแนนหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 3 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีฟ้า สีนํา้เงิน และสีเขียวเพิ่มขึน้ สงัเกตได้วา่ผู้ เรียน
เกิดการลงัเลเป็นระยะเวลานาน ไมส่ามารถแยกแยะสีเหลืองทัง้ก่อนและหลงัทําการทดลองได้ จะ
ใช้วิธีการใบ้คําจากครูหรือจําเป็นภาพของสีนัน้แทนจงึจะตอบได้  
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ผู้เรียนคนท่ีส่ี 
 

ช่ือ: น้องใจ๋ใจ๋ อายุ: 3 ปี 1 เดือน 
ล าดับ สี ก่อนการ

ทดลอง 
หลังการ
ทดลอง 

1 ม่วง   

2 ส้ม   

3 น า้เงนิ   

4 เทา   

5 เหลือง   

6 น า้ตาล   

7 แดง   

8 เขียว   

9 ฟ้า   

10 ชมพู   

11 ขาว   

12 ด า   

รวมคะแนน 9 12 
 
 

สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 9 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สี
แดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูและสีนํา้ตาล ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 คะแนน รู้จกั
มว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาลและสีเทา สรุปได้วา่
ผู้ เรียนได้คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 3 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีฟ้า สีนํา้เงิน และสีเทา เพิ่มขึน้ 
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ผู้เรียนคนท่ีห้า 
 

ช่ือ: วาวา อายุ: 3 ปี 11 เดือน 
ล าดับ สี ก่อนการ

ทดลอง 
หลังการ
ทดลอง 

1 ม่วง   

2 ส้ม   

3 น า้เงนิ   

4 เทา   

5 เหลือง   

6 น า้ตาล   

7 แดง   

8 เขียว   

9 ฟ้า   

10 ชมพู   

11 ขาว   

12 ด า   

รวมคะแนน 11 12 
 
 

สรุปได้วา่ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 11 คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สี

เหลือง สีส้ม สีแดง สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาล และสีเทา ผู้ เรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน 12 

คะแนน รู้จกัสีมว่ง สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว สีส้ม สีแดง สีดํา สีขาว สีชมพ ูสีนํา้ตาลและสีเทา สรุปได้

วา่ผู้ เรียนได้คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 1 คะแนน ผู้ เรียนรู้จกัสีดําเพิ่มขึน้ 
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ภาคผนวก ซ. 

แบบประเมินประสิทธิภาพของหนังสือผ้า  
เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 
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เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 
ค าชีแ้จง แบบประเมิน นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหนงัสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สี

ของเด็ก 
 ปฐมวยัมีความเหมาะสมเพียงใด 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค่าความสอดคล้องโดยมีระดบั ค่าความสอดคล้องดงันี ้  

ตอนที่ 2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ (โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัความ
พงึพอใจของทา่น) ระดบัความพงึพอใจ 5 = มากท่ีสดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อย
ท่ีสดุ 
 

หัวข้อการประเมิน 
มากที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

ด้านการออกแบบ      

1.ความเหมาะสมของขนาดส่ือ      

2.ความเหมาะสมของภาพ      

3.ความเหมาะสมของสี      

4.ความนา่สนใจ      

5.ความคงทนของส่ือ      

6.วิธีการนําเสนอท่ีน่าสนใจ 
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

     

 

 

 

 

 

 

 



  134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ. 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสือผ้า  
เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสือผ้า  
เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 

 

 
 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
คะแนนประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญคน
ที่ 

ค่าเฉล่ีย
รวม 

ผลการ
ประเมิน 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 

แปลผล 
 
1 

 
2 

 
3 

1. ความเหมาะสมของขนาดส่ือ  5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

2. ความเหมาะสมของภาพ 5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

3. ความเหมาะสมของสี 5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

4. ความน่าสนใจ 5 5 5 5 มากท่ีสดุ 

5. ความคงทนของส่ือ 4 5 3 4 มากท่ีสดุ 

6. วิธีการนําเสนอท่ีนา่สนใจ สอดคล้องกบั
จดุประสงค์ 

4 4 4 4 มากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ียโดยรวม 4.66 4.83 4.5 4.33 มากท่ีสดุ 
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ภาคผนวก ฎ. 

รูปภาพกิจกรรมระหว่างการทดสอบหนังสือผ้า  
เร่ือง การพัฒนาหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเด็กปฐมวัย 
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ศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน พ.อ.ป.ร. 
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ภาพตัวอย่างหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 
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แบบทดสอบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนน้อย 

 

 
 

ภาพออกแบบแบบผ่านโปรแกรม Photoshop  

ทดสอบคัดเลือกเดก็ที่มีคะแนนน้อยท่ีสุดชุดที่ 1 

 

 
 

ภาพออกแบบแบบผ่านโปรแกรม Photoshop  

ทดสอบคัดเลือกเดก็ที่มีคะแนนน้อยท่ีสุดชุดที่ 2 
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ภาพผู้เรียนท าแบบทดสอบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุด 

 

 
 

ภาพผู้เรียนท าแบบทดสอบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุด 
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แบบทดสอบเร่ืองสี ก่อน – หลัง  

 
 

แบบทดสอบคัดแยกวงล้อสีทัง้ 12 

 

  
 

แบบทดสอบคัดแยกวงล้อสีทัง้ 12 
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หนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีส าหรับเดก็ปฐมวัย  

(กิจกรรมป้อนกล้วย เรียนรู้ สีเหลือง – สีน า้ตาล) 

 

 
 

ครูผู้สอนก าลังท ากิจกรรมบทน าเข้าสู่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนน้อย 
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ครูผู้สอนก าลังท ากิจกรรมบทน าเข้าสู่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนน้อย 

 

 
 

กิจกรรมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนน้อยท่ีสุด 
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นักเรียนท ากิจกรรมก่อนเรียน 
 

 
 

นักเรียนท ากิจกรรมก่อนเรียน 
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ภาพตัวอย่างหนังสือผ้าเพ่ือเรียนรู้สีของเดก็ปฐมวัย 

 

 
 

หน้าปก สีเขียว – สีแดง ออกแบบในโปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) 

 

 
 

หน้าปกจริงกิจกรรม สีเขียว – สีแดง  
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมเก็บแอบเป้ิลเรียนรู้ สีเขียว – สีแดง 

ออกแบบในโปรแกรมอะโดบีอ้ิลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) 
 

 
 

เก็บแอปเป้ิล (สีเขียว – สีแดง) 

 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
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หน้าปก สีน า้ตาล – สีเหลือง ออกแบบในโปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) 

 

 
 

หน้าปกจริงกิจกรรมสีน า้ตาล – สีเหลือง 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมป้อนกล้วยเรียนรู้สีเหลือง – สีน า้ตาล 

ออกแบบในโปรแกรมอะโดบีอ้ิลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) 
 

 

 
 

ป้อนกล้วย (สีเหลือง-สีน า้ตาล) 

 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html


  153 

 
 

หน้าปก สีด า – สีขาว ออกแบบในโปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) 

 

 
 

หน้าปกจริงกิจกรรมสี 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมสวมหมวกเรียนรู้สีขาว – สีด า 

ออกแบบในโปรแกรมอะโดบีอ้ิลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) 
 

 
 

สวมหมวก (สีขาว – สีด า) 

 

 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
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หน้าปก สีส้ม – สีม่วง ออกแบบในโปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) 

 

 
 

หน้าปกจริงกิจกรรมสีส้ม – สีม่วง 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมเก็บแครอทเรียนรู้สีส้ม – สีม่วง 

ออกแบบในโปรแกรมอะโดบีอ้ิลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) 
 

 
 

เก็บแครอท (สีส้ม – สีม่วง ) 

 

 

 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
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หน้าปก สีเทา – สีน า้เงนิ ออกแบบในโปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) 

 

 
 

หน้าปกจริงกิจกรรมสีเทา – สีน า้เงนิ 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมตกปลาเรียนรู้สีน า้เงิน – สีเทา 

ออกแบบในโปรแกรมอะโดบีอ้ิลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) 
 

 
 

ตกปลา (สีน า้เงนิ – สีเทา) 

 

 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
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หน้าปก สีชมพู – สีฟ้า ออกแบบในโปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) 

 

 
 

หน้าปกจริงกิจกรรมสีชมพู – สีฟ้า 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมชมดอกไม้เรียนรู้สีชมพู – สีฟ้า 

ออกแบบในโปรแกรมอะโดบีอ้ิลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) 
 

 
 

ชมดอกไม้ (สีชมพู สีฟ้า) 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html
https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html


 

ประวัติผ ู้เขีย น 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สภิุชชา วิรัชสกลุทิพย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤศจิกายน 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2551  ระดบัปริญญาตรี จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คณุทหารลาดกระบงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศลิปกรรม  
พ.ศ.2558  ระดบัปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศลิปศกึษา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ตําบลคคูต อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130   
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