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          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพรรูปแบบการสอน
แบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ 
6 ขั้น ดังนี้ 
          ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS ขั้นที่ 1 สังเคราะหรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ SPARPS จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รูปแบบการเรยีน
การสอนแบบ SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น คอื ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : 
S) ขั้นวางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขั้นแบงปน (Share Ideas : S) ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ทําแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถงึมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 
4.00-4.60 ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS คือ
แผนการจัดประสบการณ แบบสังเกตทักษะทางภาษา และแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา และ
ขั้นที่ 4 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยทดลองสอนกับเด็กปฐมวัย 
ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 27 คน เปนเวลา 1 สัปดาห  

ระยะที่ 2 การทดสอบประสทิธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ขั้นที่ 5 
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เปนเวลา 6 สัปดาห โดยกําหนดแบบแผนการ
ทดลองเปนแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยางเปนเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบแบงกลุมจาก
ประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 
25 คน สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ t-test for dependent samples และ independent 
samples ผลการทดสอบประสิทธิภาพรปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ดังนี้ 

1. เด็กปฐมวยัมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลงัจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ทั้ง
ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน 

 



 
 

 2. เด็กปฐมวยัมีทักษะทางภาษาดานการฟงเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

3. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบปกติมีทักษะทางภาษากอนการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ ทั้ง
ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน 
 4. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน 

ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ขั้นที่ 6 เผยแพรรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มี
อายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวดัหนัง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจ
นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ไปทดลองใช เปนเวลา 2 สัปดาห เม่ือสิ้นสุดการสอน
ครูปฐมวยัทุกคนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS และไดรับการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ตามความคิดเห็นของครู
ปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 4-5 ป มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-5.00 และความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงาน
สอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 3-4 ป และ 5-6 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.00 
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 The purposes of this study were to develop, evaluate and disseminate the 
SPARPS Instructional Model for Enhancing Language Skills of Preschool Children. The 
methodology consisted of 3 phases with 6 steps as follows: 
 Phase I: Developed the SPARPS Instructional Model  Step 1 Synthesized  
through documentaries and relevant researches about the SPARPS Instructional Model.  
The SPARPS Instructional Model consisted of 6 steps as follows: Stimulus (S), Plan (P), 
Active Learning (A), Repeat (R), Presentation (P) and Share Ideas (S).  Step 2 The 
SPARPS Instructional Model was evaluated by 5 experts to assess the appropriateness  
of the SPARPS Instructional Model. The results indicated that the SPARPS Instructional 
Model as perceived by the experts were in high and highest levels of appropriateness  
( X  = 4.00-4.60).  Step 3 Tools for the SPARPS Instructional Model were developed 
according to the concept of the SPARPS Instructional Model such as Lesson Plans, 
Language Skills Test and Observation Record Sheets.  Step 4 The SPARPS Instructional 
Model was tried out with 27 preschool children of 5-6 years old at Wat Nangnong 
Kindergarten School, under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Regions 3’s Office 
of the Basic Education Commission, in the second semester of the 2007 academic year 
for 1 week. 

Phase II: Evaluated the efficiency of the SPARPS Instructional Model  Step 5 The 

SPARPS Instructional Model was experimented on for 6 weeks. The experiment was the 
Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design. The subjects comprised 2 
classrooms which were assigned into experimental and control groups with 25 of 5-6 
years old preschool children in each. Then data were analyzed by t-test for dependent 
samples and independent samples. The results were as follows: 

1. After attending the learning activity according to the SPARPS Instructional 
Model, the preschool children significantly gained more language skills at .01 level as a 
whole and in each aspects of listening, speaking, reading and writing. 

 
 



 
 

2. After attending the learning activity according to the traditional instruction, the 
preschool children significantly gained more language skill in listening at .01 level. 

3. There was no significant difference between those of preschool children in the 
learning activity according to the SPARPS Instructional Model and those of preschool 
children in the traditional instruction as a whole and in each aspect before the experiment. 

4. According to the SPARPS Instructional Model, the preschool children in the 
learning activity significantly gained more language skills after the experiment at .01 level 
than those of preschool children learning by traditional instruction as a whole and in each 
aspect. 

Phase III: Dissemination of the SPARPS Instructional Model  Step 6 The SPARPS 
Instructional Model was disseminated by 6 teachers 2 teachers for each level of 3-4, 4-5 
and 5-6 years old preschool children at Wat Nhang School, under the jurisdiction of the 
Bangkok Metropolitan Regions 3’s Office of the Basic Education Commission, in the 
second semester of the 2007 academic year for 2 weeks. The teachers were asked to 
complete questionnaires concerning the appropriateness of the SPARPS Instructional 
Model. They were personally interviewed concerning the usage of the SPARPS 
Instructional Model. The results showed that the SPARPS Instructional Model as 
perceived by teachers in each classroom of 4-5 years old preschool children were in high 
and highest levels ( X  = 3.50-5.00) and that of teachers in classroom of 3-4 and 5-6 years 
old preschool children were in a high level ( X  = 3.50-4.00). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ปจจุบันสังคมโลกรวมทั้งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี อยางไรก็ตามการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก การศึกษาจงึยิ่ง
หางไกลจากโลกของเด็ก หากตองการใหเด็กดําเนินชีวติอยางรูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จําเปนตองใหความสําคัญกบัการจัดการศกึษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะเด็กวัย 0-5 ป ถือเปนวยั
ทองของชีวิตและเปนวัยที่เปนรากฐานสาํคัญใหเด็กเตบิโตตอไป (วนัเพ็ญ  บุญประกอบ.  2542 : 
2) เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัการเรียนรูและไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจะนําไปสู
ความงอกงามของชีวิต สงผลใหประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษยที่มีคณุภาพสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) ซึ่งมีจุดเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอันนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และการอยูดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : บทสรุป)  

การจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพควรสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาใหแกเด็ก 
เน่ืองจากพัฒนาการทางสตปิญญาเปนสิ่งที่ตอเน่ืองกัน การบรรลุระดบัสติปญญาขัน้หน่ึงจะเปน
รากฐานสําหรบัพัฒนาการทางสติปญญาขัน้ตอไป ภาษาเปนพัฒนาการทางสติปญญาดานหนึ่งที่
เด็กปฐมวัยใชเปนเครื่องมือเบื้องตนในการคิดและการเขาใจ การอยูรวมกันในสังคมจําเปนตองใช
ทักษะทางภาษาในการติดตอสื่อสารเพื่อสื่อความหมายถึงความรู ความเขาใจ และความตองการ
ของตน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เจตคต ิและประสบการณซึ่งกันและกัน (Vygotsky.  
2005 : Online) ดังนั้นการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง
เพ่ือใหเด็กสามารถใชภาษาเพื่อการเรียนรูและการสื่อสาร  

เน่ืองจากการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัมีความสําคญั หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงไดใหความสําคัญกับพัฒนาการทางสตปิญญาซึ่งเกี่ยวของกับทักษะ
ทางภาษาโดยกําหนดเปนจุดมุงหมายไววาเพื่อใหเด็กปฐมวัยใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
และไดกําหนดสาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญที่บูรณาการทกัษะทางภาษาใหเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 31-37) ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะยึดเดก็เปนศูนยกลางและเปดโอกาสใหเด็กได
พัฒนาทักษะทางภาษาอยางเต็มความสามารถตามศกัยภาพ ทั้งน้ีเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ซึ่งระบุวาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2545 : 11) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
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เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัควรคํานึงถึงหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรู  
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูโดยเพียเจต 

(Piajet) กลาววา พัฒนาการทางสติปญญาประกอบดวยกระบวนการสําคัญ คือการซึมซาบและ 
ดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และการปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) 
ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหมจนกระทั่งสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
(Wadsworth.  1996 : 14-17) ดิวอ้ี (Dewey) และบรูเนอร (Bruner) กลาวตรงกันในประเด็นที่วา 
เด็กเรียนรูไดดีจากการคนพบผานการปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสมัผัสทั้ง 5 ดวยตนเอง (สุรางค  
โควตระกูล.  2548 : 295) และไวก็อตสก ี(Vygotsky.  2006 : Online) กลาววา พัฒนาการทาง
สติปญญาและการเรียนรูของเด็กเกิดจากการที่เด็กใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูอ่ืนใน
สังคม และเดก็ไดรับการพัฒนาทางสติปญญาจากการชวยเหลือของครู (Scaffolding) ในการขยาย
ขอบเขตการเรียนรู (Zone of Proximal Development) สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัควรยึดหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูโดยเปด
โอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพ่ือเชื่อมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม
ในการสรางองคความรูทางภาษาดวยตนเอง ใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือใหเด็กเรียนรูภาษาจากการคนพบ
อยางมีความหมาย ใหเด็กไดใชภาษาในการสื่อสารระหวางกันและมีครูเปนผูใหความชวยเหลอื
หรืออํานวยความสะดวก ทัง้นี้เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูภาษาครบทั้ง 5 องคประกอบ เริ่มตั้งแตการ
เชื่อมโยงเสียงที่ไดยินใหมีความหมาย เรียกวา ระบบเสียง (Phonology) การผสมกันของเสียงให
เปนคําศัพททีมี่ความหมาย เรียกวา ลักษณะคําพูด (Morphology) การนําคํามาเรียงตอกัน 
เรียกวา การสรางประโยค (Syntax) การเขาใจคําที่อยูในบริบท เรียกวา ความหมาย (Semantics) 
และการเรียนรูภาษาอยางเหมาะสมกับสถานการณ เรียกวา การใชภาษา (Pragmatics) (Vukelich; 
Christie; & Enz.  2002 : 18-21)  

การเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
พัฒนาการและหลักการเรียนรูดังกลาว ควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทาง
ภาษาอยางเปนธรรมชาติ รวมทั้งเปนกิจกรรมที่สามารถกระทํารวมกันไดทั้งในรูปแบบระหวางเด็ก
กับเด็ก และเด็กกับครู (Ruddle; & Ruddle.  1995 : 50) กิจกรรมการฟง ไดแก การฟงเพลง การ
ฟงเสียงดนตรี การฟงนิทาน การเลนเกม และการปฏบิตัิตามคําสั่ง กจิกรรมการพูด ไดแก การ
ทองคําคลองจอง ปริศนาคําทาย การเลาเรื่อง การสนทนา และการวางแผนรวมกัน กิจกรรมการ
อาน ไดแก การอานนิทานภาพ การทําอาหาร และการทํางานศิลปะ กิจกรรมการเขียน ไดแก การ
วาดภาพ และการขีดเขียน กิจกรรมที่กลาวมานั้นสามารถนํามาเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของนงเยาว  คลิกคลาย (2543 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาทักษะทางภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
เพลงประกอบ พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบมี
ทักษะทางภาษาดานการฟงสูงขึ้น งานวิจัยของปานใจ  จารุวณิช (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 
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ทักษะทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจอง พบวา เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจองมีทักษะทางภาษาดานการพูดสูงขึ้น และงานวิจัยของอนงค   
วรพันธ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางภาษาดานการอานและการเขยีนของเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็กเปนรายบุคคล รายกลุม และการ
เลานิทานแบบปกต ิพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทําสมุดเลม
เล็กเปนรายบคุคล รายกลุม และกิจกรรมการเลานิทานแบบปกติมีทกัษะทางภาษาดานอานและ
ดานการเขียนสูงขึ้น  

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ
เพ่ือใหเด็กสามารถนํามาใชเปนทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรูวิชาการทุกดานนั้น รูปแบบการเรียน
การสอน (Instructional Model) เปนทางเลือกหนึ่งของครูที่จะนํามาใชเปนกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามลําดับขั้นตอนในชั้นเรียน (Driscoll.  1994 : 333) โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน และมีกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาที่เปนไปตามหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรู 
อยางไรก็ตามราศี  ทองสวสัดิ์ (2541 : 3-7) และวรนาท  รักสกุลไทย (2537 : 170-175) กลาวถึง
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวของกับ
รูปแบบการเรยีนการสอนไวอยางสอดคลองกันวา ปจจุบันครูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาปฐมวยั
หลายแหงนํารูปแบบการเรยีนการสอนแบบประถมศึกษามาใชกับเด็กปฐมวัยโดยไมคํานึงถึง
ศักยภาพของเด็กวาสามารถรับรูและเขาใจไดหรือไม วิธีการทีใ่ชคือการเรียนอานเขียน ใหเด็ก
จดจําตัวอักษรและสะกดคํา เด็กไดรับการฝกทักษะทางภาษาจากการคัดเขียนแบบฝกหัด ซึ่งเปน 
รูปแบบการเรยีนการสอนที่ทําใหเด็กปฐมวัยขาดโอกาสในการพัฒนาการเรียนรูและการเสริมสราง
ทักษะทางภาษาอยางเหมาะสมตามวัย ปญหาดังกลาวเกิดจากการขาดแคลนรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความหลากหลายเพื่อใหครไูดเลือกใชตาม
ความสนใจของตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยขึ้นมาเพือ่แกไขปญหาการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ประถมศึกษามาใชกับเด็กปฐมวัย โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมจะตองเนน
ประสบการณสําคัญทางภาษาที่เด็กควรไดรับมากกวาสาระการเรียนรู และพัฒนาทักษะทางภาษา
ครบทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขยีน เน่ืองจากทักษะทางภาษาทุกดาน
จะตองพึ่งพาอาศัยกันตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Sowers.  2000 : 2)  

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 หลักพัฒนาการ หลักการเรียนรู และหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษา 
ธรรมชาติ เพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหครูที่มีความสนใจการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ 
แตยังไมมีแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนทีช่ัดเจน ไดมีโอกาสนํารูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชอยางเปนรูปธรรมในชั้นเรียน การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
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ของเพียเจต (Piajet’s Cognitive Development Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของ 
บรูเนอร (Bruner’s Cognitive Development Theory) ทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
(Vygotsky’s Sociocultural Theory) ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย (Gagné’s Theory of 
Conditions of Learning) และแนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational 
Perspective) รวมทั้งแนวคดิพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบภาษา 
ธรรมชาต ิ(Whole Language Approach) และการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio 
Emilia Approach) เม่ือนําแนวคิดที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน รวมทั้ง
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบมาบูรณาการสรางเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั เรียกวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้นวางแผน (Plan : P) 
ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
และขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  

ดวยเหตุนี้ ผูวจัิยจึงมีความตองการที่จะสราง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพรรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS ทั้งน้ีเพ่ือใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั และเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหครูไดนาํรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS ที่พัฒนาขึ้นไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
    1. เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวยั  
    2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
    3. เพ่ือเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
   

ความสําคญัของการวิจัย 

 ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ซึ่งเปน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปน
ขั้นตอนในชั้นเรียน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยพฒันาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน  
และการเขยีน และเปนทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งของครูที่จะนําไปใชเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวยั  
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ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
      1. เด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2550  
      2. ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  

4-5 ป และ 5-6 ป โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ 
      1. เด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบ
แบงกลุมจากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน 
หองเรียนละ 25 คน 

      2. ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  
4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารปูแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS ไปทดลองใช  

ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
      1.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
      1.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ
   2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
      2.1 การฟง 
      2.2 การพูด 
      2.3 การอาน 
      2.4 การเขียน  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการสรางรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และนํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยการทดลองสอน รวมทั้งเผยแพรใหครูปฐมวัยทดลองใช กระบวนการดังกลาวมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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   1.1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนโดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามาสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก 
แผนการจัดประสบการณ แบบสังเกตทักษะทางภาษา และแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา 
ทดลองนํารองและปรับปรุงใหมีความสมบรูณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง เกณฑการสรางรูปแบบการ
เรียนการสอน คือ ผูเชี่ยวชาญประเมินวารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS มีความ
เหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

   1.2 การทดสอบประสิทธภิาพรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การนํารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS ไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป เกณฑการ
ทดสอบประสทิธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน คือ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลังจาก
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

   1.3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การนํารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ไปใหครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 
ป 4-5 ป และ 5-6 ป ทดลองใช เกณฑการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน คือ ครูปฐมวัย
ประเมินวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรยีน เพ่ือใหเด็ก
ปฐมวัยพัฒนาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขยีน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ 
การมีปฏิสัมพันธตอกันในการตอบคําถามของครูดวยการอธิบายความคิด อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น สวนครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณทีมี่
ความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรยีนรู รวมทั้งเปนผูขยายขอบเขตการเรียนรู
ทางภาษาของเด็กดวยการถามคําถามทีมี่ความหลากหลาย รปูแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS สรางจากการบูรณาการแนวคดิที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
คือทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย และแนวคิดทางการ
ศึกษาของดิวอ้ี รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาต ิและการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ 
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   1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจใน
การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก 
คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการ 
เรียนรู 

   2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจจัดกระทํา
ตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ครูนําเสนอ
ดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงความรู 
ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน 

   3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน 
การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน  

   4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบตัิซ้ําย้ําทวนประสบการณเรยีนรู
ดวยการทํากจิกรรมศิลปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และ
การประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบนัทึก เพ่ือใหเกิด
ความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสื่อสาร 

   5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการเลา 
เรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการสื่อสาร 
ระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

   6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดงความคิดเห็น
จากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม อะไร ที่ไหน 
เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทกึคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน  

3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 3 ขั้น ดังนี้ 

   1. ขั้นนํา หมายถึง การเตรียมเด็กใหพรอมและกระตุนใหเด็กสนใจที่จะรวมกิจกรรมซึ่ง
จะใชระยะเวลาสั้นๆ กิจกรรม ไดแก การรองเพลง คําคลองจอง และปริศนาคําทาย  

   2. ขั้นสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับความรูและประสบการณดวยกิจกรรม
หลายรูปแบบ ไดแก การสนทนา ซักถาม และอภิปราย การเลานิทาน การสาธิต การปฏิบัติการ
ทดลอง การทัศนศึกษา และการประกอบอาหาร 

   3. ขั้นสรุป หมายถึง การสรุปสิ่งที่ไดเรียนไปทั้งหมดใหเด็กเขาใจดยีิ่งขึ้น กิจกรรม 
ไดแก คําถาม เพลง คําคลองจอง และเกม 
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4. ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย หมายถึง การใชภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ

ระหวาง 5-6 ป แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
   4.1 การฟง หมายถึง การใชสมาธิ และความตั้งใจในการรับรูเสียงพูดที่ไดยินผาน

ประสาทสัมผสัทางหูอยางเขาใจความหมาย และสามารถตีความเชื่อมโยงคํา วลี และประโยค 
ไดอยางกลมกลืนกับความรูและประสบการณ ไดแก  

      4.1.1 การเขาใจความหมาย หมายถึง การรับรูเสยีงพูด และเกิดความเขาใจ สามารถ
ตีความคํา วล ีและประโยคใหมีความหมายตามความรูและประสบการณของตน 
        4.1.2 การปฏิบัตติามคาํสั่ง หมายถึง การรับรูเสียงพูด และเกิดความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัตติามคําสอน คําแนะนํา และคําบรรยายไดอยางถูกตอง 
    4.2 การพูด หมายถึง การเปลงเสียงพูดที่มีความชัดเจน เพ่ือถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจ และความรูสึกไปสูผูฟง โดยนําคําและวลีมาเชื่อมโยงเปนประโยคที่มีความหมาย และ
มีรายละเอียดไดอยางคลองแคลว เปนเรือ่งราวตอเน่ืองและถูกตองตามหลักไวยากรณ ไดแก 
       4.2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ หมายถึง การเปลงเสียงเรียกชื่อสิ่งทีพ่บเห็นในชวีติ 
ประจําวันไดอยางชัดเจน และสามารถบอกถึงบริบทที่เกี่ยวของได ทัง้นี้เพ่ือแสดงถึงการรูจักและ
เขาใจคําศัพท 
        4.2.2 การเลาเรื่องจากภาพ หมายถงึ การถายทอดเรื่องราวดวยการเปลงเสยีงพูดที่มี 
ความชัดเจน เปนประโยคทีส่มบูรณประกอบดวยประธาน กริยา และกรรม ไดอยางคลองแคลว 
และมีความตอเน่ือง เปนเรื่องราวที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาพ 
    4.3 การอาน หมายถึง การรับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา และสามารถแปลความหมาย
ของภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ใหเปนคํา วลี และประโยค โดยอาศัยประสบการณเดิมเปน 
พ้ืนฐานใหเกดิความเขาใจเรื่องราว ไดแก 

     4.3.1 การจําแนกความเหมือนและความแตกตาง หมายถึง การมองเห็น สังเกต และ
รับรูถึงความเหมือน และความแตกตางของภาพ สามารถจําแนกและจัดหมวดหมูไดอยางถูกตอง 

     4.3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ หมายถึง การแปลความหมายของภาพออกมา
เปนคํา วลี และประโยคที่มีความหมาย เปนไปตามลําดับขั้นตอนของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและ
หลังอยางตอเน่ือง 

   4.4 การเขียน หมายถึง การจับดินสอดวยนิ้วมือในทาทางที่ถูกตอง สามารถควบคุม
กลามเน้ือมือใหสัมพันธกับสายตาซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเขียนภาพหรือเสนที่มีความสมบูรณ ไดแก  

      การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ หมายถึง การมองเห็น สังเกต และสามารถจดจํา
ภาพหรือเสนที่เปนตนแบบ เพ่ือถายทอดดวยการเขียนตามแบบไดอยางถูกตอง       
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การคนพบผานวิธีการเรียนรู 3 ขั้น คือ Enactive 
Iconic และ Symbolic 
3. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความ
ชวยเหลือจากครูและเพ่ือนท่ีมีความสามารถมากกว า 
4. ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรูของกานเย 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง 
5. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ 
1. การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
 1.1 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิด
จากการเรียนรูเปนองครวมท้ังการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน  
 1.2 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิด
จากการมีโอกาสไดซํ้าย้ําทวนประสบการณเรียนรู 
2. การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ขั้นที่ 1 Stimulus : S 
ขั้นที่ 2 Plan : P 
ขั้นที่ 3 Active Learning : A 
ขั้นที่ 4 Repeat : R 
ขั้นที่ 5 Presentation: P 
ขั้นที่ 6 Share Ideas : S 

ทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

   1. ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
      1.1 ความหมายของภาษา 
      1.2 ความสําคัญของภาษา  
      1.3 องคประกอบของภาษา 

       1.4 ทักษะทางภาษาดานการฟง 
       1.5 ทักษะทางภาษาดานการพูด 

      1.6 ทักษะทางภาษาดานการอาน 
      1.7 ทักษะทางภาษาดานการเขียน 
      1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย    
   2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
      2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพยีเจต  
      2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร  
      2.3 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี  
      2.4 ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย  
      2.5 แนวคิดทางการศกึษาของดิวอ้ี  

    3. การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ
       3.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ  

      3.2 หลักการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ 
      3.3 การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ 
      3.4 การประเมินผลการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาต ิ

           3.5 การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาต ิ 
           3.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ  
       3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ                       

   4. การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
       4.1 แนวคดิพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 

      4.2 หลักการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
      4.3 การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
      4.4 การประเมินผลการเรียนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลีย  
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      4.5 การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
      4.6 บทบาทครูในการจดัการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
      4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย    
   5. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
      5.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
      5.2 ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS 
      5.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

 

1. ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

1.1 ความหมายของภาษา 
   ศรียา  นิยมธรรม และประภัสร  นิยมธรรม (2541 : 1-2) กลาววา ภาษา หมายถึง 

เครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประกอบดวยการติดตอ ระเบียบของการติดตอ  
สัญลักษณที่ใชแทนความคดิและความเขาใจในลักษณะของการติดตอน้ัน 

   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546 : 106) กลาววา ภาษา หมายถึง ระบบการเปลงเสียง
และการเขยีนสัญลักษณซึ่งคนในสังคมเรยีนรูและใชในทํานองเดียวกนั 

   วิทยากร  เชียงกูล (2548 : 142) กลาววา ภาษา หมายถึง เครื่องมือในการใหและรับ
ขอมูลเพื่อสื่อความหมายถงึความรู ความเขาใจ และความตองการ ตลอดจนการแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น เจตคติ และประสบการณซึง่กันและกัน 
    ฟชเชอร (Fisher.  1992 : 18) กลาววา ภาษา หมายถึง ทักษะสําคญั 4 ประการ คือ
การฟง การพูด การอาน และการเขยีน  
    บรอมลี (Vukelich; Christie; & Enz.  2002 : 2 ; citing Bromley.  1998.  Language 
arts : Exploring connections.) กลาววา ภาษา หมายถึง ระบบสัญลักษณซึ่งถายทอดความหมาย 
ประกอบดวยเสียงและตวัพิมพ ในระดับปฐมวัยแบงภาษาออกเปน 2 ประการ ประการแรกคือ
ภาษา หมายถึง ภาษาวาจาหรือการติดตอสื่อสารดวยการพูดและการฟง ประการที่ 2 คือการรู
หนังสือ หมายถึง การอานและการเขยีนหรือการสื่อสารผานตัวพิมพ 

   สรุปไดวา ภาษา หมายถึง ระบบสัญลักษณซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร ถายทอด 
แลกเปลีย่นความรู ความคดิ ความรูสึก และประสบการณระหวางผูที่อยูในสังคมเดียวกัน รวมทั้ง
เปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรยีนรู ประกอบดวยทักษะที่สาํคัญ 4 ประการ คือ การฟง 
การพูด การอาน และการเขยีน ในระดับปฐมวัย ภาษา หมายถึง ภาษาวาจา คือ การพูดและการ
ฟง และการรูหนังสือ หมายถึง การอานและการเขยีน 

1.2 ความสําคัญของภาษา  
   ศรียา  นิยมธรรม และประภัสร  นิยมธรรม (2541 : 2) กลาวถึง ความสําคัญของภาษา 

วาภาษาเปนเคร่ืองมือชวยใหมนุษยไดแลกเปลี่ยนความคิดที่เปนนามธรรมตอกัน ชวยใหเด็กมี 
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พัฒนาการทางสังคม เกิดความอบอุนม่ันคง เกิดการเรียนรู และมีแนวคิด ความรูสกึ ตลอดจน 
เจตคติ ซึ่งสอดคลองกับดวงเดือน  ศาตรภัทร (2529 : 214-215) ที่กลาววา ภาษาเปนเครื่องมือใน
การสื่อความหมาย ความคิด และความเขาใจ กอใหเกิดกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) 
ภาษาจึงเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทางสังคมและสติปญญาของเด็กปฐมวัย 

   สรุปไดวา ภาษามีความสําคัญตอมนษุย เปนเครื่องมือในการสื่อความหมาย ความคิด  
ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกัน นอกจากนี้ภาษายังชวยสงเสริมพัฒนาการทาง 
สติปญญาและพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

1.3 องคประกอบของภาษา 
   ภาษามีองคประกอบสําคัญ 5 ระดับ คือ (Vukelich; Christie; & Enz.  2002 : 18-21)  
      1. ระบบเสียง (Phonology) เปนหนวยเลก็ที่สุดของภาษา เด็กเรียนรูระบบเสียงจาก

การใหความสนใจกับความแตกตางของเสียงเม่ืออายุ 6-8 เดือน 
      2. ลักษณะคําพูด (Morphology) เปนหนวยเล็กที่สุดของการมีความหมายของเสียง

ในภาษา เด็กนําระบบเสยีงมาสรางเปนลกัษณะคําพูดเม่ืออายุประมาณ 1 ป  
       3. การสรางประโยค (Syntax) เปนการนําลักษณะคําพูดมาเรียงเปนประโยคหรือ
ไวยากรณ เด็กเริ่มพูดประโยคความเดียว ไดแก ประโยคคําสั่ง ประโยคปฏิเสธ และประโยค
คําถามเมื่ออายุ 2-3 ป และเด็กสามารถใชคํานามและคําสรรพนามไดถูกตองเม่ืออายุ 5-7 ป 
       4. ความหมาย (Semantics) เด็กรูความหมายของคําศัพทและรูบริบทในการใช
คําศัพท ในระยะแรกเด็กใชคําพูดเดียวแทนประโยคทัง้หมด และเด็กจะสามารถแยกคําออกจาก
ประโยคและเขาใจความหมายในลักษณะรูปธรรมไดเม่ืออายุ 2-7 ป 
       5. การใชภาษา (Pragmatics) เด็กสามารถเรียนรูการใชภาษาอยางเหมาะสมกบั
สิ่งแวดลอมและบรบิทของสังคม ซึ่งเด็กตองอาศัยการพัฒนาการเรียนรูระบบเสียง ลักษณะคําพูด  
การสรางประโยค และความหมายมากอนหนาที่จะเขาใจการใชภาษา 

   สรุปไดวา ภาษามีองคประกอบ 5 ระดับ เริ่มตั้งแตการเชื่อมโยงเสียงที่ไดยินใหมี
ความหมาย เรียกวา ระบบเสียง การผสมกันของเสียงใหเปนคําศัพทที่มีความหมาย เรียกวา 
ลักษณะคําพดู การนําคํามาเรียงตอกัน เรียกวา การสรางประโยค การเขาใจคําทีอ่ยูในบริบท 
เรียกวา ความหมาย และการเรียนรูภาษาอยางเหมาะสมกับสถานการณ เรียกวา การใชภาษา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาใหแกเด็กปฐมวัยควรเนนเรื่องเสียง ไวยากรณ และความหมาย  

1.4 ทักษะทางภาษาดานการฟง 
   1.4.1 ความหมายของการฟง 
      วรรณี  โสมประยูร (2537 : 83) กลาววา การฟง หมายถึง การแปลความหมายของ

เสียงที่ไดยินโดยใชสมาธิหรอืความตั้งใจจนเกิดความเขาใจ 
      เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 79) กลาววา การฟง หมายถึง การไดยินเสียงอยาง

เขาใจความหมาย สามารถตีความสิ่งทีไ่ดยิน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดยินกับประสบการณได 
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      กุลยา  ตันติผลาชวีะ (2547 : 147) กลาววา การฟง หมายถึง การรับรูเรื่องราวดวย
ประสาทสัมผสัทางหู  

      สรุปไดวา การฟง หมายถึง การรับรูเสียงผานประสาทสัมผัสทางหูอยางเขาใจ
ความหมาย สามารถตีความ และเชื่อมโยงเสียงที่รับรูกบัประสบการณได 

   1.4.2 ความสําคัญของการฟง 
      วรรณี  โสมประยูร (2537 : 89) กลาวถึงความสําคญัของการฟงวาการฟงเปนสวน

สําคัญของการพูด การอาน และการเขียน เปนทักษะทางภาษาที่ใชมากที่สุดซึ่งชวยใหเกิดปญญา 
ชวยขยายความรู ความคิดและประสบการณ ชวยในการเลือก ประเมิน และตัดสินใจ ชวยในการ
สรางมนุษยสมัพันธ และกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้ มาชาโด (Machado.  
1995 : 71) กลาววา การฟงเปนทักษะทางภาษาที่เด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีกวาทักษะดานอ่ืน  

      สรุปไดวา การฟงมีความสําคัญ เน่ืองจากการฟงเปนทักษะทางภาษาที่ใชมากที่สุด 
และมีสวนสําคัญตอการพูด การอาน และการเขียน การฟงชวยใหไดรับความรู ประสบการณ 
ความสนุกสนาน สรางมนุษยสัมพันธ และสงผลตอการเลือก ประเมิน และตัดสินใจ นอกจากนี้  
การฟงเปนทกัษะทางภาษาที่เด็กปฐมวยัเรียนรูไดดีกวาทักษะดานอ่ืน  

   1.4.3 พัฒนาการฟง 
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 178-179) และกุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 148)  

กลาวถึงพัฒนาการฟงของเด็กปฐมวัยไวอยางสอดคลองกัน ดังนี้ 
          เด็กอายุ 2 ป เขาใจคําและประโยคงายๆ ชอบฟงโฆษณาทางโทรทัศน เสยีงที่ 
สะกิดใจ เรื่องงายๆ สั้นๆ เพลงกลอมเด็ก คําซ้ํา และมักเลียนแบบเสียง  

           เด็กอายุ 3 ป ชอบฟงเสียงที่ไดยินคุนหู ชอบฟงนิทานที่ผูใหญอานใหฟงแบบสอง 
ตอสอง ฟงไดไมนานแตจะฟงอยางตั้งอกตั้งใจ สามารถเขาใจภาษาพูดงายๆ  

         เด็กอายุ 4 ป ฟงเรื่องไดนานขึ้นแตยังชอบใหผูใหญอานใหฟงแบบสองตอสองอยู 
อาจเลือกหนังสือมาใหผูใหญอานใหฟง เริ่มตีความหมายเรื่องที่ฟง เชน ถามคําถามหรือตอเรื่องได 
ชอบฟงเรื่องซ้ําๆ สามารถปฏิบัตติามคําสัง่งายๆ ไดและสามารถจําแนกความแตกตางของเสียงได 
          เด็กอายุ 5 ป ตั้งใจฟงนานขึ้น ชอบฟงนิทาน เพลง และคําคลองจอง สามารถ
ปฏิบัตติามคําสั่งไดมากขึ้น สามารถเขาใจคําพูดขอความยาวๆ ได  
          เด็กอายุ 6 ป ฟงเรื่องราวที่เกี่ยวกบัปรากฏการณรอบตัวอยางเขาใจ 

      สรุปไดวา เด็กมีพัฒนาการฟงเปนอันดับแรก ตอจากนั้นก็จะจดจําและสื่อออกมา 
เลียนแบบเปนภาษาพูดซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาไปสูการเขียนและการอานตอไป 

   1.4.4 แนวทางสงเสริมการฟง 
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 167-169) กลาวถึง แนวทางสงเสริมการฟงของเด็ก

ปฐมวัยวานอกจากครูจะใชหนังสือนิทานแลว ครูอาจใชสื่ออ่ืนในการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเพ่ิมพูน
ทักษะดานการฟงของเด็ก ไดแก โคลงกลอน คําสัมผัสและรอยแกว เพลง ดนตรีและจังหวะ การ
เชิดหุน เกมทายปญหา เกมกระซิบ การปฏิบัตติามคําสั่ง และการศกึษานอกสถานที่ ซึ่งสอดคลอง 
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กับเยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 79) ที่กลาววา ครูควรใชนิทานและบทรอยกรองเขามาใชฝกทักษะ
การฟงโดยสรางบรรยากาศที่เปนกันเองระหวางครูกับเด็ก รวมทั้งหาหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ไดแก 
เหตุการณประจําวัน และการเตรียมการไปทัศนศึกษา เพ่ือสนทนากับเด็กและฝกใหเด็กแยกเสียง
ตางๆ นอกจากนี้ กุลยา  ตันติผลาชวีะ (2547 : 148) กลาววา ลักษณะของการจัดกิจกรรมอาจ
นําไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูอ่ืนหรือจัดแยกเปนกิจรรมอิสระก็ได 

      สรปุไดวา แนวทางสงเสริมการฟงของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมมีหลายรูปแบบ 
เชน การสนทนา การฟงนิทาน การฟงเพลง การฟงเสียงดนตรี การแยกเสียงตางๆ การเชิดหุน 
การเลนเกม การฟงคําสั่ง การศึกษานอกสถานที่ เปนตน การจัดกิจกรรมสงเสริมการฟงสามารถ
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูอ่ืนหรือจัดอยางอิสระก็ได 

1.5 ทักษะทางภาษาดานการพูด 
   1.5.1 ความหมายของการพูด 
      วรรณี  โสมประยูร (2537 : 99) กลาววา การพูด หมายถึง การสื่อความหมายอยาง 

หนึ่งโดยใชน้ําเสียง ภาษา กิริยาทาทางเพื่อถายทอดไปใหผูฟงรูหรือเขาใจความตองการ   
      รังสรรค  จันตะ (2542 : 86) กลาววา การพูด หมายถึง กระบวนการสื่อสารของ

มนุษย ผูพูดจะเปนผูสงสารอันเปนเนื้อหาสาระของขอมูล ความรู กับอารมณ ความรูสึก  
ความตองการและความคิดเห็นของตัวเองประกอบกิริยาทาทางสงไปยังผูฟงหรือผูรับสาร เพ่ือให
ไดรับทราบและเกิดการตอบสนอง 

      สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542 : 86) กลาววา การพูด หมายถึง พฤติกรรมการ 
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลดวยการใชถอยคํา น้ําเสียง ภาษา อากัปกิริยา ทาทาง สีหนา แววตา  
เพ่ือถายทอดความรูสึก ความคิด ความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เกิดความเขาใจและตอบสนอง 

      สรุปไดวา การพูดเปนการสื่อสารของมนุษยโดยใชถอยคํา น้ําเสียง ภาษา และ
อากัปกิริยาเพื่อถายทอดความรูสึก ความคิด และความตองการของผูพูดไปสูผูฟง 

   1.5.2 ความสําคัญของการพูด 
       สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542 : 63-64) กลาวถึงความสําคัญของการพูดวาการพูดเปน 

เครื่องมือที่สําคัญของการตดิตอสื่อสารอันนําไปสูความสําเร็จในชีวติ และเปนพ้ืนฐานที่จะชวยฝก
ทักษะทางภาษาเปนอยางดี นอกจากนี้ วรรณี  โสมประยูร (2537 : 186) กลาววา การพูดเปนการ
สื่อสารที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับชวีิตประจําวันมากที่สุด เพราะการพูดเปนเครือ่งมือสื่อความรู
และความคิดที่รวดเรว็และแพรหลายไดผลดี  

      สรุปไดวา การพูดเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญซ่ึงใชในการสื่อสารและถายทอด
ความรูและความคิดเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ  

    1.5.3 พัฒนาการพูด 
      พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ (2537 : 63-66) และนิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 179) 

กลาวถึง พัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยไวอยางสอดคลองกัน ดังนี้ 



15 
 

         เด็กอายุแรกเกิดถึง 2 ป เด็กแรกเกิดจะรองไหและทําทาทาง เม่ือเปลงเสียงจะเปน
คํานามที่มุงถึงสิ่งของและบคุคล และคํากริิยาที่แสดงอาการของทาทาง เด็กอายุ 18 เดือน สามารถ
พูดไดประมาณ 10 คํา และเพ่ิมขึ้นถึง 30 คํา เม่ืออายุประมาณ 2 ป เด็กมักจะตั้งคําถามวาอะไร 
ทําไม มีคําวา “ไม” ติดปาก พยายามพูดคํางายๆ พูดประโยคสั้นๆ และสามารถเรียกชื่อตางๆ ได  

         เด็กอายุ 3 ป สามารถตั้งคําศัพทใหมหรือเรียกชื่อสิ่งใหมซึ่งตนไมทราบมากอน 
สามารถสนทนาโตตอบได แตยังคงใชคํางายๆ และประโยคสั้นๆ ทีมี่ 3-4 คํา อาจพูดคนเดียว และ
ชอบถามคําถามประเภท “ทําไม” กับผูใหญ 

         เด็กอายุ 4 ป เริ่มมีคําถามที่มีเหตผุลมากขึ้น เรยีนรูคําศัพทใหมไดเร็วและนําไปใช
แสดงความคดิ ทาทางและความรูสึก เชือ่มคําไดมากขึ้น รูจักนํากฎไวยากรณไปใช บางทีพูดคน
เดียว คุยกับเพ่ือนในฝน ชอบทดสอบภาษาและใชคําถาม “ทําไม”  

         เด็กอายุ 5 ป สามารถใชประโยคยาวๆ ที่มีคํา 6-8 คําได ใชภาษาไดถูกกาลเทศะ
มากขึ้น ชอบพูดมาก ชอบใชประโยค “เพราะวา” รูคําศัพทกวางขึ้น สามารถใชคาํพูดเปรียบเทยีบ
วัตถุ 2 สิ่งได  

         เด็กอายุ 6 ป ชอบสนทนากับเพ่ือนหรือผูใหญมากกวาการเลนสิ่งของ 
        ศรีเรือน  แกวกังวาล (2540 : 229-230) กลาวถึง พัฒนาการพูดของเด็กปฐมวยั ดังนี้ 
          ขั้นที่ 1 ขั้นปฏิกิริยาสะทอน (reflexive vocalization) แรกเกิดถึงอายุหนึ่งเดือนครึ่ง 
การใชภาษาของเด็กเปนแบบปฏิกิริยาสะทอน เปนไปโดยอัตโนมัติและไมมีความหมาย แตเม่ือ
อายุหนึ่งเดือนทารกจะเปลงเสียงตางกันตามความรูสกึ 
          ขั้นที่ 2 ขั้นเลนเสยีง (babbling stage) อายุเฉลี่ยของทารกตอจากขั้นที่ 1 จนถึง
อายุ 8 เดือน ทารกไดยินเสยีงผูอ่ืนและเสยีงตนเอง เลนเสียง (vocal play) ที่ไมมีความหมาย 
          ขั้นที่ 3 ขั้นเลียนเสยีง (lalling stage) ทารกอายุประมาณ 9 เดือน เริ่มสนุกที่จะ
เลียนเสียงผูอ่ืน นอกจากการเลนเสียงของตนเอง  
          ขั้นที่ 4 ขั้นเลียนเสยีงไดถูกตองยิ่งขึ้น (echolalia) ทารกอายุประมาณ 1 ป ยังคง
เลียนเสียงผูทีแ่วดลอมเขา และทําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น เลียนเสียงตัวเองนอยลง  
          ขั้นที่ 5 ขั้นเห็นความหมายของเสียงที่เด็กเลียน (true speech) ทารกอายุ 1 ปขึ้น
ไป การเรียนความสัมพันธของเสียงกับความหมายกาวหนาขึ้น ระยะแรกเด็กพูดคําเดียวกอน  
ตอมาจึงอยูในรูปของวลีและประโยค  

      สรุปไดวา พัฒนาการพูดของเด็กเริ่มจากจากการรองไห พยายามเปลงเสียง ฝก
พูดจากการเลียนแบบและพฒันาภาษาพูดจากการอยูรวมกับบคุคลอืน่ดวยการพูดคํา วลี และ
ประโยค 

   1.5.4 แนวทางสงเสริมการพูด 
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 170-172) กลาวถึง แนวทางสงเสริมการพูดของเด็ก 

ปฐมวัย ไดแก การสนทนา การใชคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Questions) การซักถาม
เกี่ยวกับนทิานหรือใชหนังสือนิทานแบบไมมีคําบรรยาย (Wordless Story Book) เพ่ือใหเด็กแตง 
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เรื่องขึ้นเอง การรองเพลง การเชิดหุน การทําอาหาร และการอภิปรายเกี่ยวกบัการศึกษานอก 
สถานที่ ซึ่งสอดคลองกับเยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 75-76) ที่กลาววา ครคูวรสนทนากับเด็ก 
ถามคําถามใหเด็กตอบ อานนิทานหรือหนังสือใหเด็กฟง ใหเด็กเลาประสบการณของตนเอง และ
ฝกทองจําคําคลองจอง เพลง และทําทาประกอบ นอกจากนี้ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 147)  
กลาววา การจัดกิจกรรมพัฒนาการพูดตองเร่ิมจากงายไปหายาก เริ่มจากใหรูคําศัพท รูจัก
ความหมายของคํา ตอไปจึงเปนการสอนสรางประโยคงายๆ เม่ือเด็กเขาใจมากขึน้และมีความ
พรอมตองใหเด็กทํากิจกรรมสนทนาและกิจกรรมเลาเรือ่งวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร  
       สรุปไดวา แนวทางสงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมมีหลายรูปแบบ 
เชน การสนทนา การซักถาม การอภิปราย การเชิดหุน การทองคําคลองจอง การรองเพลง การ
ทําอาหาร เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมสงเสริมการพูดตองเร่ิมจากงายไปหายาก 

1.6 ทักษะทางภาษาดานการอาน 
   1.6.1 ความหมายของการอาน 
      บันลือ  พฤกษะวัน (2532 : 2) กลาววา การอาน หมายถึง การแปลสัญลักษณ 

ออกเปนคําพูดโดยการผสมเสียงเพ่ือใชในการออกเสียงใหตรงกับคําพูด 
      หรรษา  นิลวิเชียร (2535 : 219) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการคนหา

ความหมายจากตัวอักษรหรือสัญลักษณซึ่งผูอานจะรับรูดวยสายตากอนแลวจึงทําความเขาใจ 
      วรรณี  โสมประยูร (2537 : 121) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมอง

ที่ตองใชสายตาสัมผัสตวัอักษรหรือสิ่งพิมพ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณโดย 
การแปลออกเปนความหมายที่ใชสื่อความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอาน 
       ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร (2538 : 2) กลาววา การอาน หมายถึง การแปลความหมาย 
ของตัวอักษรออกมาเปนความคิดและนาํความคิดนั้นไปใชประโยชน         
       แบทเลอร และเคลย (นิตยา  ประพฤติกิจ.  2539 : 2 ; อางอิงจาก Batler and Clay.  
1993) กลาววา การอาน หมายถึง การถายทอดความหมายจากคนหนึ่งโดยอาศัยภาษาเปนสือ่ 
โดยผูเขียนถายทอดความหมายใหผูอานเขาใจตามความคิดและเจตนาของผูเขียน  
       สรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองในการคนหาความหมายของ
ตัวอักษร เครือ่งหมาย หรือสัญลักษณ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปใชใหเกิดประโยชน 

   1.6.2 ความสําคัญของการอาน 
      วรรณี  โสมประยูร (2534 : 154) กลาววา การอานมีความสําคญัตอทุกเพศ ทุกวัย 

ทุกอาชีพ มีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะปจจุบันตองอาศัยทักษะการอานในการ
ติดตอสื่อสารทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนทั้งในกิจสวนตัว การศกึษา การประกอบอาชีพ และเปน
การอนุรักษวฒันธรรมไทย ซึ่งสอดคลองกับบันลือ  พฤกษะวัน (2532 : 10-11) ที่กลาววา 
นอกจากการอานจะเปนหัวใจของการพัฒนาทักษะทางภาษา การอานยังมีความสําคัญคือ เปน
เครื่องมือในการเรียนรู พินิจ เลอืก และตดัสินใจ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดรับความ 
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เพลิดเพลินและชวยพัฒนาจิตใจ นอกจากนี้ สุนันทา  ม่ันเศรษฐวทิย (2537 : 6) สรุปความสําคัญ 
ของการอานวาการอานหนังสือทําใหไดเน้ือหาสาระความรูมากกวาการศึกษาดวยวธิีการอ่ืน ผูอาน
สามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการขณะอาน สงเสริมใหสมองดีและมีสมาธิ กอใหเกิดความ
คิดเห็นไดดวยตนเอง ผูรักการอานจะรูสึกมีความสุข อีกทั้งการอานยังสามารถทําไดโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง หนังสือที่อานก็มีหลายรูปแบบและ
ราคาถูกกวาสือ่อยางอ่ืน รวมทั้งสามารถเก็บไวไดนาน  

      สรุปไดวา การอานเปนเครื่องมือสําคัญของการศกึษา เปนสิ่งจําเปน และเปนความ
ตองการของมนุษยในการเรยีนรู การอานเปนทักษะความสามารถทางภาษาที่ตองไดรับการฝกฝน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัยเพื่อเปนแนวทางในการใชภาษาและพัฒนาการอานใหงอกงามตอไป 

   1.6.3 พัฒนาการอาน 
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 180) กลาวถึงพัฒนาการอานของเด็กปฐมวัย ดังนี้  
         เด็กอายุ 2 ป อาจจําสิ่งของได สามารถเปดหนังสือ ชี้และเรียกชื่อไดถูกตอง 
         เด็กอายุ 3 ป อาจรูจักคํางายๆ บางคนใชวธิีทองจํา บางคนก็จําไดเอง 
         เด็กอายุ 4-5 ป บอกไดถูกวาคําไหนเหมือนหรือตางกัน จําคําไดบาง  

       เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 69) กลาวถึง พัฒนาการอานของเด็กปฐมวัยโดยแบง
ระดับอายุเด็กออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 
          เด็กอายุ 2-4 ป ชอบคําคลองจอง บทเหกลอม เพลง เริ่มจําคําศัพทใหมๆ และชอบ
หนังสือที่มีรูปภาพมากๆ 
          เด็กอายุ 4-6 ป เริ่มมีความคิดคํานึง จินตนาการมากขึ้น ชอบเรื่องนางฟา เทวดา  
นิทาน นิยาย สนใจอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาตขิองคน นก สัตว ตนไม สนใจเรื่องเก่ียวกบั
ชีวติ สิ่งแวดลอม และชอบหนังสือที่มีรูปภาพ 

      ไบรอัน (Brian.  1992 : 15-19) กลาวถึงพัฒนาการอานของเด็กปฐมวัย ดังนี ้
         1. ขั้นกอนการอาน เปนขั้นตอนสาํคัญในการเรยีนอานของเด็กแบงเปน 2 ชวง คือ 
            1.1 กอนการอาน (Early Emergent) เด็กเรียนรูการอานโดยใชหนังสือเปน 

แนวทางในการอานโดยการจําเรื่องราว รูปภาพในแตละบท การเปดหนังสือจากซายไปขวา 
            1.2 การแรกเริ่มอาน (Emergent Reading) เด็กเริ่มเรียนรูในการแยกแยะ 

เรื่องราว โคลงกลอน และรองเพลง เร่ิมเรียนรูในการอานและตอบสนองตอเรื่องราวในหนังสือ 
         2. ขั้นการเริ่มอาน (Early Reading) เด็กเริ่มเรียนอาน ตองการสื่อและหนังสือ

หลากหลายในการสนับสนนุทักษะการอานอยางมีระบบ เรียนรูเรื่องราวในหนังสือและเรื่องราว 
ในชีวติประจําวัน เรียนรูและเขาใจถอยคาํที่เปนประโยควาเปนประเด็นสําคัญหรือเรื่องที่สําคัญ 
สามารถโยงภาพเขากับคําหรือตัวหนังสอื และเริ่มใสใจกับการออกเสียงตามคํา 

         3. ขั้นการอาน (Fluency Reading) เด็กเรียนอานและเพิ่มพูนคาํศัพท ตองการ
เวลาในการอานอยางอิสระ ฝกหัดและจัดระบบดวยตนเอง เด็กอาจจะไมม่ันใจแตพยายามที่จะจํา
คํา สังเกต และใชตัวบงชี้ เชน ภาพ การออกเสียงเริ่มพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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      สรุปไดวา พัฒนาการอานของเด็กปฐมวัยดําเนินไปตามลําดับอายุ เริ่มจากการดูและ
จดจํารูปภาพ การเชื่อมโยงภาพเขากับคาํ และการอานคําศัพท  

   1.6.4 แนวทางสงเสริมการอาน       
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 177-178) กลาวถึง แนวทางสงเสริมการอานของเด็ก

ปฐมวัย ไดแก การเลนเกมที่ตองอาศัยการฟงและการออกเสียง การจัดหามุมหรือสถานที่สงบ
สบาย มีเบาะและหมอนสําหรับใหเด็กไดนั่งอานหนังสือโดยหนังสือจะตองมีความเหมาะสมกับวัย
และความสนใจของเด็ก การเลนเกมจับคูภาพที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกัน การ
เปรียบเทียบคณุสมบัติและการจัดประเภทสิ่งของ การจัดลําดับรูปภาพ การใชแผนปายนิเทศจดวิธี
ทําอาหาร การใชตรายางรปูตัวอักษรและตัวเลข การจัดหาสมุดเปลาใหเด็กคนละเลมเพ่ือกระตุน
ใหเด็กเขียนหรือวาดภาพ และการเปดโอกาสใหเด็กเลาเกี่ยวกับงานศิลปะของตน ซึ่งสอดคลองกับ 
เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 74) ที่กลาววา ใหเด็กอานคําจากประสบการณและจากสิ่งแวดลอม
รอบตัว ใหเด็กอานหนังสือสําหรับเด็ก นิทาน และฝกอานตัวอักษร นอกจากนี้กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
(2547 : 149) กลาววา การสอนอานของเด็กเริ่มจากการใหเด็กเห็นคาํ เขาใจความหมาย แลวสราง 
ความคุนเคยดวยการเห็น การอานและฝกใหทําจะทําใหเด็กพัฒนาความสามารถในการอาน การ 
ฝกใชคําของเด็กปฐมวัยมีกจิกรรมการพูด เลาเรื่อง และคําคลองจอง  

      สรปุไดวา แนวทางสงเสริมการอานของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยการจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการอาน และการจัดกิจกรรมการอานใหแกเด็กปฐมวัย เชน การเลานิทาน 
การเลนเกม การทํางานศิลปะ การทําอาหาร เปนตน 

1.7 ทักษะทางภาษาดานการเขียน 
   1.7.1 ความหมายของการเขียน 
      เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2534 : 7) กลาววา การเขยีน หมายถึง การสื่อความรู 

ขอเท็จจริง ความเขาใจ จินตนาการ อารมณ และความคิดเห็นระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
      หรรษา  นิลวิเชียร (2535 : 8) กลาววา การเขียน หมายถึง กระบวนการแสดงออก

ถึงความรูสึก ความตองการ และความคิดโดยผานการสื่อสารดวยระบบเครื่องหมาย อันไดแก 
ตัวอักษร สาระสําคัญของการสื่อสารคือการสื่อความหมายที่ตั้งใจจะสงมายังผูรับ       

      สนิท  ฉิมเล็ก (2540 : 180) กลาววา การเขียน หมายถึง การที่มนุษยประสงคจะ
ถายทอดความรูสึกนึกคิดและความในใจของตนออกมาใหผูอ่ืนทราบโดยขีดเขียนเปนสัญลักษณ 

      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 172) กลาววา การเขียนของเด็กปฐมวัย หมายถึง การ
จับปากกาหรือดินสอลากไปมาบนกระดาษ แลวสามารถบอกไดวารอยขีดนั้นคืออะไร 

      จอหน และแมรี่ (John; & Mary.  1995 : 232) กลาววา การเขยีนของเด็กปฐมวัย 
หมายถึง รอยขีดๆ เขียนๆ ซึ่งมีความหมาย โดยจะเขียนเหมือนตัวอักษรจริงหรือไมก็ได  

      สรุปไดวา การเขียน หมายถึง การสื่อสารผานระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ 
ไดแก ตัวอักษร เพ่ือแสดงความคิด ความรูสึกและความตองการของตนออกมายังผูรับ สวนการ 
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เขียนของเด็กปฐมวัย หมายถึง การขีดเขียนถายทอดความคิดอยางมีความหมายโดยเด็กสามารถ
บอกไดวาสิ่งที่เขียนคืออะไร  

   1.7.2 ความสําคัญของการเขียน 
      วรรณี  โสมประยูร (2537 : 139) กลาวถึง ความสาํคัญของการเขียนวาการเขยีนเปน

เครื่องมือสื่อสารของมนุษยที่ตองการถายทอดความคดิ ความเขาใจ และประสบการณไปยังผูอาน 
ชวยใหระบายอารมณ พัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรค รวมทั้งชวยเสริมสรางบุคลิกภาพที่
ดี เชน รูจักสังเกต พิจารณา มีความตั้งใจ ความแมนยํา ความเปนระเบียบและความรอบคอบ ซึ่ง
สอดคลองกับนภดล  จันทรเพ็ญ (2531 : 9) ที่กลาววา การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย เปน 
การถายทอดความรูและเปนเครื่องระบายออกทางอารมณ นอกจากนี้ กรรณิการ  พวงเกษม 
(2534 : 31) กลาววา การเขียนเปนวิธีการหนึ่งที่เด็กไดแสดงออก เปนเครื่องมือที่จะพัฒนาความมี
เหตุผล เปนการแสดงออกซึ่งสุนทรียะ และเปนการเพิม่ความเชื่อม่ันในตนเอง 

      สรุปไดวา การเขียนเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญในการสื่อสาร ผูเขียนไดถายทอด
ความคิด ความเขาใจและประสบการณไปยังผูอาน นอกจากนี้การเขียนชวยพัฒนาสติปญญาและ 
บุคลิกภาพของเด็ก 

   1.7.3 พัฒนาการเขียน 
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 179) และกุลยา  ตนัติผลาชวีะ (2547 : 150) กลาวถึง 

พัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยไวอยางสอดคลองกัน ดังนี้  
         เด็กอายุ 2 ป ลากเสนขยุกขยิก ลากเสนตามรูปวงกลม เลียนแบบการขีดเสน จับ 

ดินสอหรือปากกาโดยใชทั้งมือจับและทั้งแขนขยับเขยือ้น และขีดเขยีนเต็มหนากระดาษจนพอใจ 
         เด็กอายุ 3 ป ลากเสนเปนรูปเหลี่ยม และเลียนแบบเสนตางๆ ชอบเขียนตัวอักษร

ตัวโตๆ ชอบวาดและระบายสีภาพที่ออกมาจะใหญ ดูงายและไมสมบรูณ จับดินสอไดอยางถูกตอง  
         เด็กอายุ 4 ป จดจําอักษรบางตวัได จําชื่อตัวเองได อาจเขียนชื่อตัวเองไดหรือ

เขียนไดเปนบางตัว ชอบวาดและระบายส ีการวาดรูปคนแคเพียงเสนตรงแนวตั้ง และรางแบบ
หยาบๆ แตวาดรูปวงกลมและสี่เหลีย่มได และสามารถเขียนเสนตามรอยประได 

         เด็กอายุ 5 ป เขียนชือ่ตัวเองได การเขียนพยัญชนะ ตัวเลขอาจเขียนไมเรียงลําดับ 
และบางทเีขียนกลับหัว สามารถเขียนตวัเลขไดแตตวัไมเทากัน และมีขนาดพอดี จับดินสอหรือ
ปากกาไดดีขึ้น ชอบวาดและระบายสี สามารถวาดภาพที่ยากขึ้นได และภาพมีความสมบูรณมาก
ขึ้น ชอบเลียนแบบ สามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมเขาดวยกัน ชอบถามถึงตวัสะกดของคํา      

      ซูลสบาย (Morrow.  1993 : 241 ; citing Sulzby.  1985.  Reading Research 
Quarterly) กลาววา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเขียน ดังนี้ 

         1. การเขียนโดยผานการวาดรูป (Writing via drawing) เด็กใชการวาดรูปเปน 
พ้ืนฐานของการเขียนเพ่ือใชในการสื่อสาร 

         2. การเขียนโดยผานการขีดๆ เขยีนๆ (Writing via scribbing) เด็กมักขีดๆ 
เขียนๆ จากซายไปขวาไดบอยครั้ง เด็กจะเคลื่อนดินสอเหมือนที่ผูใหญทํา  
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         3. การเขียนโดยผานการทําตัวอักษรเหมือนแบบ (Writing via letter-like forms) 
เด็กสามารถเขียนเหมือนตวัอักษรจริงแตไมสมบูรณ 

         4. การเขียนโดยผานการคัดลอกจากหนังสือ (Writing via reproducing will-
learned units or letter strings) เด็กจะเขียนคัดลอกตวัอักษรเปนชือ่ตนเอง  

         5. การเขียนโดยผานการคิดแบบของตนเองขึ้น (Writing via invented spelling) 
เด็กสวนใหญจะไมรูวาการสะกดจริงทําอยางไร ในการเขียนคําๆ หนึง่ ตัวอักษรจะเปนตวัแทนของ
คํานั้นทั้งหมด และจะมีบางคําเกินมาซึ่งไมเกี่ยวของกนั  

         6. การเขียนโดยผานการสะกดตามแบบ (Writing via conventional spelling) เด็ก
จะเขียนเหมือนการเขียนของผูใหญ 

      สรุปไดวา พัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยเปนไปตามลําดับโดยเริ่มจากการวาดรูป
เพ่ือสื่อความคิด พัฒนามาสูการขีดๆ เขยีนๆ การคิดแบบการเขยีนของตัวเอง การคัดลอก 
ตัวอักษรจากแบบ การเขียนโดยการคิดสะกดขึ้นเองจนกระทั่งสามารถเขียนสะกดไดอยางถูกตอง 

   1.7.4 แนวทางสงเสริมการเขียน 
      นิตยา  ประพฤติกิจ (2539 : 174-175) กลาวถึงแนวทางสงเสรมิการเขียนของเด็ก 

ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม คือการฝกใชกลามเน้ือเล็ก (Small Muscles) ไดแก รอยลูกปด ผูก
เชือก และรูดซิบ การฝกความเขาใจเรื่องซาย-ขวา และการทํางานศิลปะ เชน วาดภาพ ละเลงสี
แลวใชนิ้วเขียน (Finger Painting) ปะเศษกระดาษเปนตัวอักษร เปนตน นอกจากนี้ มอรโร 
(Morrow.  1993 : 245) กลาววา ผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก อานเรื่องราวที่หลากหลายให 
เด็กฟง จัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่สนุกสนานโดยมีอุปกรณหลากหลายในการเขียน สนับสนนุ
การเขยีนทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม คอยใหความชวยเหลือในการเขียน เปดโอกาสใหเด็กให
ความหมายสิ่งที่เขียนและเขียนคําจากตนแบบ รวมทัง้หาโอกาสที่เหมาะสมในการสอนเขียน  

      สรุปไดวา แนวทางสงเสริมการเขียนของเด็กปฐมวยัประกอบดวยการจัดสิ่งแวดลอม
รอบตัวเด็กใหประกอบไปดวยอุปกรณที่สงเสริมการเขียนอยางหลากหลาย และการจัดกิจกรรม 
เชน การเลนเกม การทํางานศิลปะ และการเขียนในรูปแบบตางๆ เปนตน  

1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย    
   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทกัษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่พบในปจจุบันมีทั้งงานวิจัยใน

ประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ ดังนี ้
   1.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
      บําเพ็ญ  การพานิชย (2539 : บทคดัยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการอานของ

เด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมเสริมการอาน กิจกรรมสนทนา
ประกอบการอานตัวหนังสอืและกิจกรรมสนทนาแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสนทนาประกอบกจิกรรมเสริมการอาน กิจกรรมสนทนาประกอบการอานตัวหนังสือ และ
กิจกรรมสนทนาแบบปกติ มีพัฒนาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01   
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       จุฬารัตน  อินนุพัฒน (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ และมุมบล็อกแบบปกติ 
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ และเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณมุมบล็อกแบบปกติ มีพัฒนาการทางการพูดไมแตกตางกนั 

      รัญจวน  ประโมจนีย  (2544 : บทคดัยอ) ไดศึกษาความสามารถดานการเขียนของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพกอนการจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจัดกิจกรรม พบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกิจกรรมเสริม
การเลานิทานประกอบภาพในแตละชวงสปัดาห มีความสามารถดานการเขียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
       จุฑา  สุขใส (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทยีบพัฒนาการทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบมีความหมายและการจัดกิจกรรมทองคําคลอง 
จองแบบปกต ิพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบมีความหมายและ
การจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบปกติ มีความกาวหนาของพัฒนาการพูดสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

      สมาพร  สามเตี้ย (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษา พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดย 
การเลนเกมทางภาษามีพัฒนาการทางการพูดโดยเฉลี่ยรวมกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัด 
กิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
       สนอง  สุทธาอามาตย (2545 : บทคดัยอ) ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการ 
พูดของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร พบวา เด็กที่ 
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหารกอนและหลังการทดลองมีความ 
สามารถดานการฟงและดานการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
       กรวิภา  สรรพกิจจํานง (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบฮารทส (HEARTS Instruction Model) ที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
พบวา รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลอง สามารถนําไปพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียนสําหรบัเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญลงความเห็น
ใหคะแนนรวมโดยใชเกณฑ คาดัชนีความเหมาะสมของรูปแบบไดเทากับ 4.60 และเกณฑคาดชันี
ความสอดคลองของรูปแบบ (IOC) ไดเทากับ 0.75 ผลการทดลองปรากฏวา เด็กในกลุมทดลองมี
ความสามารถทางภาษาหลงัการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานการฟง 
การพูด และการเขียน สวนดานการอานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
       สุชานันท  สันติจิตรุงเรอืง (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการเขียนของเดก็ 
ปฐมวัยที่ใชกจิกรรมฝกทักษะการเขียน พบวา เด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชกิจกรรมในแตละ
ชวงสัปดาหมีพัฒนาการเขียนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
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       สรุปไดวา การจัดกิจกรรม และการจัดมุมประสบการณ รวมทั้งการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสมจะชวยใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น 

   1.8.2 งานวิจัยตางประเทศ       
       นูแมน และรอสคอส (Neuman; & Roskos.  1990 : 214-221) ไดศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของศูนยเลนอิสระใหเปนการเลนสมมต ิ4 เรื่อง คือที่ทําการไปรษณีย  
หองสมุด สํานักงาน และหองครัวโดยเพิ่มวัสดุและอุปกรณที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษา การอาน
และการจัดประสบการณทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาสูงขึ้น        
       มอรโร (Morrow.  1993 : 534-537) ไดศึกษาการเปลี่ยนสภาพแวดลอมในหองเรียน
ของเด็กปฐมวยัเพ่ือสงเสริมการอานและการเขียนขณะเลน โดยแบงกลุมเด็กปฐมวยัใหเรียนรูใน 
หองเรียนที่มีสภาพแวดลอมแตกตางกัน 4 กลุม กลุมแรก จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ หรือกระดาษ 
ดินสอ และหนังสือโดยครูคอยใหคําแนะนําและสงเสรมิการใชวัสดุ กลุมที่ 2 จัดสภาพแวดลอมการ 
เลนสมมติเรื่องคลินิกสัตวแพทย มีการจัดสถานที่โดยใชวัสดุ อุปกรณที่สัมพันธกบัเรื่องที่เลน และ 
นําวัสดุในการอานเขียนมาประกอบการเลน โดยมีครูแนะนําการใชวสัดุ อุปกรณ และการเลน  
กลุมที่ 3 จัดสภาพแวดลอมเหมือนกับกลุมที่ 2 แตไมมีครูคอยแนะนาํ และกลุมสุดทาย เปนกลุม 
ควบคุม ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ผลการศึกษา พบวา กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มีจํานวน 
เฉลี่ยของเด็กที่เขาทํากิจกรรมและมีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการอานและการ
เขียนในระหวางการเลน เชน การอานอักษร การเลาเรือ่ง การอานออกเสียง การอานใหเพ่ือนฟง 
การวาดภาพ การขีดเขี่ย การเขียนตามรอย การคัดลอกคําและประโยค มากกวากลุมที่ 3 และ 4  
       ควินทานิลลา (Quintanillla.  1994 : Abstracts) ไดศึกษาการแสดงการยอมรับของ
ครูตองานเขียนของเด็ก โดยการเสริมแรงทางบวกดวยคําพูดไพเราะและการเสรมิแรงปกติ พบวา  
เด็กที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยคําพูดไพเราะ มีพัฒนาการเขียนสูงขึ้นกวาเด็กที่ไดรับการ
เสริมแรงปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
       จอหนสตัน (Johnston.  1995 : Abstracts) ไดศึกษาความสามารถทางการพูดและ
พฤติกรรมการอานหนังสือของเด็กปฐมวยัตอการมีปฏสิัมพันธการอานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 
พบวา เด็กปฐมวัยที่มีปฏิสัมพันธการอานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางนอยสัปดาหละ 42 นาที 
มีความสามารถทางการพูดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
       บลัด (Blood.  1996 : Abstracts) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยการทดสอบพัฒนาการทางภาษา การรับรู การเขียน และมีการศกึษาระยะยาว จํานวน 67 
โรงเรียน มีผูปกครองเขารวม 56 คน พบวา การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยขึ้นอยูกับความสนใจ 
ของเด็ก และเจตนาของผูปกครองในการเรียนรูเพ่ือการอานออกเขียนได และการสงเสริมใหเด็ก 
เขียนชื่อตนเองจนทําใหมีความสามารถในการเรียนรูการอานเขียนไดอยางมีความหมาย 
       สรุปไดวา การจัดกิจกรรม การจัดมุมประสบการณ และการจัดสภาพแวดลอมอยาง
เหมาะสมทั้งที่บานและที่โรงเรียนจะชวยใหเด็กปฐมวยัมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น 
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2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต (Piajet’s Cognitive Development 

Theory) ภาษาและการคิดมักถูกเรียกวาเปนกระบวนการของความรูความเขาใจ คนเราใชภาษา
เปนเครื่องมือในการสื่อสารและการคิด หากปราศจากความสามารถในการใชภาษาแลวก็แทบ
เปนไปไมไดเลยที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ดังนั้น เพียเจต (Piajet) นักจิตวทิยาชาวสวิสเซอรแลนดจึงได
เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาที่กลาวถึงหนาทีข่องภาษาและการคิดกับลกัษณะที่มามี
อิทธิพลตอพัฒนาการเด็ก เพียเจต เชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญาเกิดจากการที่บุคคลปะทะ
สังสรรค (Interact) กับสิ่งแวดลอม สรางและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาษา และรวบรวม
ประสบการณใหมไปยังสิ่งทีต่นเขาใจโดยการเชื่อมโยงขอมูลใหมกับขอมูลเดิมเพ่ือปรับตวัใหเขา
กับสิ่งแวดลอม พัฒนาการทางสติปญญาดังกลาวจะมีลักษณะเดียวกันในชวงอายเุทากันและ 
แตกตางกันในชวงอายุตางกัน (พงษพันธ  พงษโสภา.  2544 : 61) ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจตมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

      1. โครงสรางทฤษฎ ีประกอบดวย การจัดและรวบรวม (Organization) และการ
ปรับตวั (Adaptation) การปรับตวันี้ประกอบดวยกระบวนการ 2 อยาง คือการซึมซาบและดูดซึม 
ประสบการณ (Assimilation) และการปรบัโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) ซึ่งการทํา
ความเขาใจเกีย่วกับโครงสรางของทฤษฎดัีงกลาวจําเปนตองศึกษาคาํตอไปน้ี (Wadsworth.  
1996 : 14-17) 

         1.1 การจัดและรวบรวม หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการตางๆ ภายใน 
เขาเปนระบบอยางตอเน่ืองกัน และเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตราบที่มีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม  

         1.2 การปรับตวั หมายถึง การปรับตวัใหเขากบัสิ่งแวดลอมเพ่ืออยูในสภาพสมดุล 
ประกอบดวยการซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ และการปรับโครงสรางทางสตปิญญา  

         1.3 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ เกิดขึ้นเม่ือมนุษยมีปฏิสัมพันธกบั
สิ่งแวดลอม ไดพบประสบการณใหมและใหประสบการณเกาที่มีอยูรับประสบการณใหมเพ่ือ 
ซึมซาบรวมเขาอยูในโครงสรางทางสติปญญา (Cognitive Structure)  

         1.4 การปรับโครงสรางทางสติปญญา หมายถึง การเปลี่ยนโครงสรางของ
สตปิญญาใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม
ใหม  

         1.5 สกีมา (Schema) หมายถึง กระบวนการของพฤติกรรมซึง่เปนผลมาจาก
โครงสรางทางชีววทิยา สกมีาแบงเปน 2 ชนิด คือ สกีมาเกิดจากความรูสึกของอวัยวะเคลื่อนไหว 
(Sensorimotor Schema) เปนสกีมาเบื้องตนเกี่ยวกบัประสาทสัมผสั และสกีมาเกิดจาก
กระบวนการคดิการเขาใจ (Cognitive Schema) เปนสกีมาในขั้นแรกที่ผานกระบวนการในสมอง 
(Internalization) เพ่ือตีความโดยนําประสบการณเกามาประยุกตเขากับสภาวการณใหม 
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          1.6 การสมดุล (Equilibration) หมายถึง การที่เด็กใชความสามารถเดิมที่มีอยูมา
ปรับใหเขากบัประสบการณใหมเพ่ือใหเกิดความสมดุลขึ้นระหวางประสบการณใหมกับการรับรู  
       2. องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญามี 4 องคประกอบ องคประกอบ
แรกคือ วุฒิภาวะ (Maturation) ในการพัฒนาสติปญญาจะตองจัดประสบการณหรอืสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมกับความพรอมหรือวัยของเด็ก องคประกอบที่ 2 คือ ประสบการณ (Experience) มี 2 
ชนิด ไดแก ประสบการณทีเ่น่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (Physical 
Environment) และประสบการณเกี่ยวกบัการคิดหาเหตุผลและคณติศาสตร (Logical-
mathematical experience) องคประกอบที่ 3 คือ การถายทอดความรูทางสังคม (Social 
Transmission) หมายถึง การที่พอแม ครู และคนที่อยูรอบตัวเด็กจะถายทอดความรูใหแกเด็กดวย
กระบวนการซึมซาบประสบการณและการปรับโครงสรางทางสติปญญา และองคประกอบที่ 4 คือ  
กระบวนการพัฒนาสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) เพ่ือปรับความ
สมดุลของพัฒนาการทางสตปิญญาขั้นตอไปอีกขั้นหน่ึงซึ่งสูงกวา (สุรางค  โควตระกูล.  2548 :  
49-50) 
       3. หลักพัฒนาการคือ พัฒนาการของเด็กเปนไปตามวุฒิภาวะ เปนกระบวนการที่
แนนอน นั่นคือพัฒนาการวัยหลังอาจทํานายไดจากลักษณะของวัยตอนตน และพัฒนาการของเด็ก 
เปนไปตามการสะสมการเรยีนรู (Learning) ที่ไดจากประสบการณกบัสิ่งแวดลอมและการปรับตัว
ใหเขากับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้พัฒนาการของเด็กยังอธิบายไดดวยการผสมผสานระหวางทฤษฎี 
วุฒิภาวะ (Maturational Theory) และทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) อีกดวย (พรรณทิพย  
ศิริวรรณบศุย.  2547 : 37)   

      4. ขั้นพัฒนาการทางสติปญญา มี 4 ขั้น คือ ขั้นการใชกลามเนื้อและประสาทสัมผัส 
(Sensorimotor) ขั้นเตรียมสําหรับความคิดที่มีเหตุผล (Preoperational) ขั้นการคิดอยางมีเหตุผล
เชิงรูปธรรม (Concrete Operations) และขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal 
Operations) โดยขั้นพัฒนาการที่อยูในชวงปฐมวัย ไดแก ขั้นการใชกลามเน้ือและประสาทสัมผัส 
แรกเกิด-2 ป เด็กจะซุกซนเคลื่อนไหวอยูไมสุข เปนความพยายามเขาใจสิ่งแวดลอมของเด็กโดย
อาศัยประสาทสัมผัสและอวัยวะมอเตอร ทั้งน้ีเปนการสรางสติปญญาพื้นฐานของเด็กและเปนการ
เรียนรูความแตกตางระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม และขั้นเตรียมสําหรับความคิดที่มีเหตุผล อายุ 
2-7 ป พัฒนาการที่เดนชัดที่สุดของเด็ก คือ พัฒนาการพูด เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพดูและเขาใจ
ทาทางที่สื่อความหมาย เรียนรูสิ่งตางๆ ไดดี แตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ยงัไมสามารถคิด
หาเหตุผลและยกเหตุผลขึ้นอางอิงได เริ่มเขาใจสัญลกัษณและใชภาษาแทนความหมายของ
เหตุการณและสิ่งตางๆ (Piajet.  1976 : 18)  

      5. หลักการสอน มีดังนี้ (พรรณี ชูทัย เจนจิต.  2538 : 156) 
         5.1 จัดการเรียนการสอนใหเด็กปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กระตุนใหเด็กไดลงมือ

กระทําโดยครเูปนผูอํานวยการเรียนรู ตอบคําถามของเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กแสดงออก 
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          5.2 จัดหาอุปกรณการเรียนรูที่เปนรูปธรรม มีความเหมาะสม และมีจํานวน
เพียงพอ 
          5.3 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใหเด็กไดรับประสบการณเรียนรูที่มีความ
หลากหลายในขอบเขตเนื้อหาที่แตกตางกัน 
          5.4 จัดใหเด็กเรียนรูจากแรงจูงใจและวินัยในตนเอง ครูเปดโอกาสใหเด็กไดเลือก
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ใหเด็กไดแสดงพฤติกรรม และมีปฏิสมัพันธทางสังคม  
          5.5 จัดการเรียนการสอนโดยไมควรเรงขั้นพัฒนาการ 

           5.6 จัดการเรียนการสอนภาษาโดยคํานึงวาเด็กรับรูสวนรวม (whole) มากกวา 
สวนยอย (part) 

   สรุปไดวา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต กลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ภาษาและการคิด คนเราใชภาษาเปนเครือ่งมือในการสื่อสารและการคิด หากปราศจาก
ความสามารถในการใชภาษาแลวก็แทบเปนไปไมไดเลยที่จะเรียนรูสิง่ตางๆ โครงสรางทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เริ่มตั้งแตเด็กปะทะสังสรรคกบัสิ่งแวดลอม สรางและทดสอบ 
สมมติฐานเกีย่วกับภาษาและซึมซาบหรอืดูดซึมประสบการณ เม่ือมีประสบการณใหมเขามาเด็กจะ
เชื่อมโยงใหเขากับประสบการณเดิมซ่ึงเรียกวาการปรบัตวัเพ่ือใหเกดิการสมดุล องคประกอบทีมี่ 
สวนเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือวุฒิภาวะ ประสบการณ การถายทอดความรูทางสังคม 
และกระบวนการพัฒนาสมดุล ตามหลักพัฒนาการของเพียเจตนั้นนอกจากพัฒนาการของเด็กจะ
เปนไปตามวฒิุภาวะแลว การเรียนรูก็เปนสวนหนึ่งของหลักพัฒนาการเชนกันโดยเกิดขึ้นอยาง 
ผสมผสานกัน ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต มี 4 ขั้น โดยขั้นพัฒนาการที่อยูในชวง
ปฐมวัย คือขัน้การใชกลามเน้ือและประสาทสัมผัส (Sensorimotor) และขั้นเตรียมสําหรับความคิด
ที่มีเหตุผล (Preoperational) ในขั้นเตรียมสําหรับความคิดที่มีเหตุผล พัฒนาการที่เดนชัดที่สุด คือ 
พัฒนาการพูด ในแตละขั้นพัฒนาการตองอาศัยเวลาในการรวบรวมความรูคิดเพื่อเพิ่มพูนความ 
สามารถทางสติปญญา การพัฒนาสติปญญาทั้ง 4 ขั้น เปนสิ่งที่มีความตอเน่ืองกันและเปนไปตาม
ขั้นตอนโดยขัน้พัฒนาการแตละขั้นจะเปนรากฐานของการพัฒนาในขั้นตอไป การประยุกตแนวคิด
ของเพียเจตมาใชในการสอนมีหลักการ คือ ตองใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยครู
อํานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณที่เหมาะสม บรูณาการเนื้อหาการเรียนรู จูงใจเด็กให
อยากเรียนรู และสอนเด็กไปตามขั้นพัฒนาการ นอกจากนี้การสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจะตอง
คํานึงวาเด็กรบัรูเกี่ยวกับสวนรวมมากกวาสวนยอยดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาควรสอน
สวนรวมกอนแลวจึงแยกสอนทลีะสวน 

2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร  
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของบรเูนอร (Bruner’s Cognitive Development 

Theory) บรูเนอร (Bruner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญาโดย
อาศัยแนวคิดของเพียเจตเปนหลัก แตบรูเนอรไมไดคํานึงถึงอายุเปนสําคัญเพราะเห็นวากิจกรรมที่ 
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เด็กทําแมจะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงแรกของชีวิต บคุคลก็ยัง
นําไปใชแกปญหาในชวงหลังของชีวติอีกดวย ดังนั้นจึงสามารถสอนวิชาใดก็ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชวธิีการที่เหมาะสม (พงษพันธ  พงษโสภา.  2544 : 59-60) ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของบรูเนอรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

      1. องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา เปนกระบวนการทางจิตวิทยา
ซึ่งไดรับอิทธพิลจากองคประกอบ 3 ประการ คือ องคประกอบทางพันธุกรรม (Genetic Factors) 
องคประกอบทางภาษาศาสตร (Linguistic Factors) และองคประกอบทางวัฒนธรรม (Cultural 
Factors) (พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย.  2547 : 46-47) 

       2. การเจริญเติบโตทางสติปญญาเกิดจากการใหเด็กทําสิ่งตางๆ อยางอิสระ เรียนรู
ภาษาจากการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง เรียนรูสัญลกัษณ เรียนรูการ
สื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ เรียนรูวัฒนธรรม และมีโอกาสตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมที่ตนสนใจ 
(พัชรี  สวนแกว.  2545 : 101) 
       3. ขั้นพัฒนาการทางสติปญญา มี 3 ขั้น คือ ขั้นการกระทํา (Enactive) แรกเกิดถึง 2 
ป เด็กปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยการสัมผัสจับตองดวยมือผลักดึง รวมทั้งการที่เด็กใชปากกบั
วัตถุสิ่งของทีอ่ยูรอบตัว ขัน้การแสดงภาพแทนใจ (Iconic) อายุ 5-8 ป เด็กสามารถสราง
จินตนาการหรือมโนภาพ (imagery) ขึ้นในใจ และสามารถเขาใจรูปภาพที่ใชแทนของจริงแมวาจะ
มีขนาดและสีเปลี่ยนไป และขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) เด็กใชสัญลักษณในการเรียนรู 
สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม สรางและพิสูจนสมมติฐานได (สรุางค  โควตระกูล.  2548 : 213) 
       4. กระบวนการเรียนรู มี 3 ขั้น ขั้นแรกคือ การรับความรู (Acquisition) เปนขัน้ 
ของการรับความรูใหมที่ไดจากการเรียนรู ขั้นที่ 2 คือ การแปลงรูปของความรู (Transformation) 
เปนขั้นของการแปลงรูปความรูที่ไดรับมาใหสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือเหตุการณปจจุบัน 
และขั้นสุดทายคือ การประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นของการประเมินผลวาสิ่งทีไ่ดรับมาเปน 
ความรูใหม เม่ือผานขั้นการแปลงรูปของความรูแลววาดีหรือไม หรือทําใหเกิดการเรียนรูที่กาวหนา
ขึ้นเพียงใด (มาลี  จุฑา.  2544 : 17)    

      5. หลักการสอน มีดังนี้ (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 298-299)  
         5.1 การสอนที่มีประสิทธิภาพเกดิจากปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับเด็ก ครจูะตอง

เปนตนแบบ (Model) ที่ดีตั้งแตทัศนคตขิองครูที่มีตอการสอนและการเรียนรู มีความเชื่อวาเด็กมี
แรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) และมีความอยากรูอยากเห็น คนพบสิ่งที่อยูรอบตวัดวยตนเอง 
ครูมีหนาที่จัดสิ่งแวดลอมในหองเรียนเพ่ือใหเด็กมีโอกาสที่จะสํารวจคนพบ  

         5.2 การจัดโครงสรางของบทเรียน (Structure) ใหเหมาะสมกับวัยของเด็กและ 
ธรรมชาตขิองบทเรียน ครคูวรแนะนําใหเด็กคนควาความสัมพันธของสิ่งที่เด็กตองการเรียนรู 
นอกจากนี้ครูควรสํารวจความรูพ้ืนฐานทีเ่ด็กจําเปนตองมี ถาปรากฏวาเด็กขาดความรูพ้ืนฐานควร
แนะนําใหเด็กเรียนรูกอนเร่ิมเรียนบทเรียนใหม  
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         5.3 การจัดลําดับความยากงาย (Sequence) ของบทเรียนอยางมีประสิทธภิาพ 
ลําดับขั้นของวิธีการทีใ่ชเพ่ือการเรียนรูมี 3 วิธี วธิีแรก คือ การเรียนรูดวยการกระทํามี
ประสบการณตรงจากการจับตองและสํารวจสิ่งแวดลอม (Enactive mode of learning) มักเปนวิธี
ที่เด็กเล็กใช วธิีที่ 2 คือ การเรียนรูโดยการใชรูปภาพหรือวาดภาพในใจ (Iconic mode of 
learning) เหมาะสําหรับเด็กที่อยูในวัยการคิดอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรมของเพียเจต และวธิีที่ 3 
คือ การเรียนรูโดยการใชสญัลักษณ (Symbolic mode of learning) เปนการเรียนรูโดยการใช
ภาษาเปนสื่อ 

         5.4 แรงเสริมดวยตนเอง (Self-reinforcement) มีความหมายตอเด็กมากกวาแรง
เสริมภายนอก (Extrinsic Reinforcement) ครูควรใหขอมูลยอนกลบัแกเด็ก และควรสอนใหเด็กตั้ง
ความคาดหวงัที่เปนจริงไดและเหมาะกับความสามารถของตน 

   สรุปไดวา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร กลาวถึงพัฒนาการทาง
สติปญญาซึ่งเกิดจากการที่เด็กลงมือกระทําและคนพบความรูดวยตนเองโดยอาศัยองคประกอบ 
ที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาคือพันธุกรรม ภาษาศาสตร และวัฒนธรรม ซึ่งหมายความวา
การเจริญเติบโตทางสติปญญาของเด็กเกิดขึ้นจากการสะสมความคดิ การใชภาษาสื่อสาร การมี 
ปฏิสัมพันธกบับุคคลตางๆ เชน พอแม ผูปกครอง และครู รวมทั้งการไดรับการถายทอดทาง
วัฒนธรรม พัฒนาการทางสติปญญาจะพัฒนาเปนลําดับขั้นตอนซึ่งบรูเนอรเรียกวาขั้นพัฒนาการ
การเรียนรูมี 3 ขั้น เริ่มจากวัยทารกมีวิธีการเรียนรูจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมผานการใช
ประสาทสัมผสัเรียกวาขั้นการกระทํา (Enactive) เม่ือเด็กโตขึ้นสามารถเรียนรูจากภาพผานการ
จินตนาการเรยีกวาขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) และทายที่สุดเด็กสามารถใชสัญลักษณหรอื
ภาษาในการเรียนรูเรียกวาขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) กระบวนการเรียนรูของเด็กเริ่มจาก
การรับความรู และแปลงรูปของความรูที่ไดรับใหสัมพันธกับประสบการณเดิม รวมทั้งประเมินผล
สิ่งที่ไดรับมาใหเปนความรูใหม การประยุกตทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของบรเูนอรมาใช
ทางการศึกษาสามารถกําหนดเปนหลักการสอน คือการที่เด็กและครมีูปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ครูจัด
โครงสรางของบทเรียนเหมาะกับวัยของเด็ก คํานึงถึงลําดับความยากงาย และสงเสริมใหเด็กอยาก
เรียนรูดวยตนเอง 

2.3 ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี  
   ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygotsky’s Sociocultural Theory)  

ไวก็อตสกี (Vygotsky.  2005 : Online) นักจิตวิทยาชาวรัสเซียไดเสนอทฤษฎวีฒันธรรมเชิงสงัคม
ซึ่งมีจุดเดนในการใหความสาํคัญกับภาษาในฐานะเครื่องมือในการเรียนรู รวมทั้งใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมและสังคม ไวก็อตสกี เชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กแตละวยัจะเพ่ิมขึ้นสูงสุด
ตามศักยภาพไดก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากครูและเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอ็ตสกีมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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      1. ระดับของสติปญญา แบงเปน 2 ขั้น ขั้นแรกคอื ระดับสติปญญาขั้นเบื้องตน  
(Elementary mental processes) หมายถึง สติปญญามูลฐานตามธรรมชาติบนพืน้ฐานของระบบ 
ทางชีวภาพทีม่นุษยทุกคนมีเหมือนกันโดยไมตองเรียนรู และขั้นที่ 2 คือ ระดับสติปญญา 
ขั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึง สติปญญาที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญทีใ่ห
การอบรมเลี้ยงดูถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา เด็กจะเรยีนรูภาษา ทําใหเด็กเรียนรูความคิด
รวบยอด สัญลักษณตางๆ ชวยใหเด็กเขาใจสิ่งแวดลอม ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการคิด ภาษา
จึงมีบทบาทสาํคัญในการพฒันาสติปญญา (Vygotsky.  2005 : Online) 

       2. ขั้นพัฒนาการทางภาษา มี 3 ขั้น ขั้นแรกคือ ภาษาสังคม (Social Speech) แรก
เกิดถึง 3 ป เด็กใชภาษาเพื่อแสดงความคิดหรืออารมณ และควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ืน โดยใช
คําพูดพยางคเดียว เชน “ไม” หมายความวา “ไมชอบ” “ไมตองการ” “ไมได” ภาษาสังคมเปนภาษา
ที่เด็กใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ขั้นที ่2 คือ ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech) อายุ 
3-7 ป เด็กใชภาษาพูดกับตนเองโดยไมจําเปนจะตองเกี่ยวของกับใคร เด็กมักจะใชภาษาคลายกับ
สิ่งที่สั่งใหทํางาน แมวาจะพูดคนเดียวแตมักจะออกเสียงใหผูอ่ืนไดยินดวย ภาษาที่พูดกับตนเองมี
บทบาทสําคญัในการประสานความคิดและพฤติกรรม และขั้นที่ 3 คือ ภาษาที่พูดใน 
ใจเฉพาะตนเอง (Inner Speech) อายุ 7 ปขึ้นไป การคดิทุกอยางใชภาษาที่พูดในใจ ภาษาที่พูดใน
ใจเปนตวัแปรในการพัฒนาสติปญญาขั้นสูง (Berk.  1998 : 226-227)  

      3. ขอบเขตการเรียนรู (Zone of Proximal Development) หมายถึงชวงหางระหวาง
ระดับพัฒนาการที่เปนอยูหรือความรูความสามารถเดิมที่ดูไดจากปญหาที่แกไดดวยตนเองกับ
ระดับของศักยภาพของพัฒนาการทางสติปญญาที่ดูไดจากปญหาที่ยังแกดวยตนเองไมได แตอาจ
แกไดถาไดรบัการแนะนํา (Guidance) และการรวมงาน (Collaboration) กับผูใหญและเพื่อนวยั
เดียวกันที่มีความสามารถมากกวา เปนการชวยเหลือเด็กในการเรียนรู (Scaffolding) เด็กจะ 
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถหรือพัฒนาการทางสติปญญาจนแกปญหานั้นดวยตนเองไดในทีสุ่ด 
(Vygotsky.  2006 : Online)  
       4. หลักการสอนคือ ขอบเขตการเรียนรูซึ่งเปนแนวทางใหครูสามารถชวยเหลอืเด็กให
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู ไวก็อตสกีเรียกวธิีสอนนี้วาการสอนโดยการชวยเหลือของ 
ครู (Teacher assisted teaching) หลักการสอนของไวก็อตสกีคือเด็กเปนผูลงมือกระทําและมีสวน
รวมในการเรยีนรู เด็กเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และเด็กทุกคนมีขอบเขตการเรียนรูซึ่ง
ครูจะตองทราบวาเด็กมีขอบเขตการเรียนรูตางกัน บางคนอยูเหนือ บางคนอยูระหวาง และบางคน 
อยูต่ํากวา การชวยเหลือจากครูจะชวยใหเด็กทุกคนเกดิการเรียนรูตามศักยภาพของตน (สุรางค  
โควตระกูล.  2548 : 309)           

   สรุปไดวา ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี มีจุดเดนในการใหความสาํคัญกับ
ภาษาในฐานะเครื่องมือในการเรียนรู ไวกอ็ตสกี แบงระดับสติปญญาของมนุษยออกเปน 2 ระดับ 
โดยระดับสตปิญญาขั้นเบื้องตนเปนระดับสติปญญาทีมี่ในตัวมนษุยทุกคนและไมตองเรียนรู สวน
ระดับสติปญญาขั้นสูงนั้นตองอาศัยการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการใชภาษา ขั้น 
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พัฒนาการทางภาษาของเด็กมี 3 ขั้น เริ่มจากภาษาสังคมที่เด็กใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
ภาษาที่เด็กพดูกับตนเองโดยไมเกี่ยวของกับใคร และภาษาที่เด็กพูดในใจเฉพาะตนเอง ทฤษฎ ี
พัฒนาการทางสติปญญาของไวก็อตสกี มีหลักการสําคัญ คือขอบเขตการเรียนรูซึ่งเปนชวงหาง
ระหวางระดับพัฒนาการที่เปนจริงกับพัฒนาการที่สามารถทําไดโดยไดรับการชวยเหลือจากผูที่มี
ความสามารถมากกวา ครูควรทราบวาขอบเขตการเรียนรูของเด็กอยูที่ใดและพยายามสงเสริมดวย
การจัดการเรียนการสอนใหเด็กบรรลุศกัยภาพสูงสุดของตนเอง ซึ่งนําไปสูหลักการสอนของ 
ไวก็อตสกี คือการสอนโดยการชวยเหลือของครูโดยใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับผูอ่ืน ครูคอยใหความชวยเหลือเด็กผานการสังเกตขอบเขตการเรียนรูของเด็ก จึงจะ
ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.4 ทฤษฎีเงือ่นไขการเรียนรูของกานเย  
   ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย (Gagné’s Theory of Conditions of Learning)  

กานเย (Gagné) เปนนักจิตวทิยาและนกัการศึกษาในกลุมผสมผสานระหวางพฤติกรรมนิยมกับ
พุทธนิิยม (Behavior Cognitivist) ซึ่งกลาวถึงการเรียนรูภาษาเกิดจากการเชื่อมโยงภาษาผาน
กระบวนการสิง่เราและการตอบสนอง หลักการสอนของกานเย มี 9 ขั้น คือ (ทิศนา  แขมมณี.  
2547 : 75-76) 

      ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ (gaining attention) เปนขั้นที่ทําใหผูเรยีนเกิดความสนใจใน
บทเรียน เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผูเรียน ครูอาจใช
วิธีสนทนา ซักถาม ทายปญหา หรือมีวัสดุอุปกรณที่กระตุนใหผูเรยีนตื่นตวัและสนใจที่จะเรียนรู 
       ขั้นที่ 2 แจงจุดประสงค (informing the learner of the objective) เปนการบอกให
ผูเรียนทราบถงึเปาหมายที่ไดรับจากการเรียนบทเรียนนั้น เพ่ือใหผูเรียนเห็นประโยชนในการเรยีน 
เห็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียน และวางแผนการเรียนของตนเอง  
       ขั้นที่ 3 กระตุนใหผูเรยีนระลึกถึงความรูเดิมที่จําเปน (stimulating recall of 
prerequisite learned capabilities) เปนการทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิด 
การเรียนรูความรูใหม  
       ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม (presenting the stimulus) เปนการริเริ่มกิจกรรมของ
บทเรียนใหมโดยใชวัสดอุุปกรณตางๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 
       ขั้นที่ 5 ใหแนวทางการเรียนรู (providing learning guidance) เปนการชวยใหผูเรียน
สามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ครูอาจแนะนําวิธีการทํากิจกรรม แนะนําแหลงคนควาเปน 
การนําทาง และใหแนวทางผูเรียนไปคิดเอง 
          ขั้นที่ 6 ใหลงมือปฏิบัต ิ(eliciting the performance) เปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค 

      ขั้นที่ 7 ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เปนขั้นที่ครูใหขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกวามีความถกูตองหรือไม อยางไร เพียงใด 
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      ขั้นที่ 8 ประเมินพฤตกิรรมการเรียนรูตามจุดประสงค (assessing the performance) 

เปนการวัดและประเมินวาผูเรียนสามารถเรียนรูตามจุดประสงคของการเรียนรูของบทเรียนเพียงใด  
      ขั้นที่ 9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู (enhancing retention  

and transfer) เปนการสรุป การย้ํา ทบทวนการเรียนรูทีผ่านมาเพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมเพ่ิมพูน 
ความรูที่ฝงแนนขึ้น  

   สรุปไดวา ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเยกลาวถึงการเรียนรูภาษาเกิดจากการ
เชื่อมโยงภาษาผานกระบวนการสิ่งเราและการตอบสนอง หลักการจัดการสอนของกานเยม ี9 ขั้น 
คือขั้นสรางความสนใจ ขั้นแจงจุดประสงค ขั้นกระตุนใหผูเรียนระลึกถงึความรูเดิมทีจํ่าเปน ขั้น
เสนอบทเรียนใหม ขั้นใหแนวทางการเรียนรู ขั้นใหลงมือปฏิบัติ ขั้นใหขอมูลปอนกลับ ขั้นประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรูตามจดุประสงค และขั้นสงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู  

2.5 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี  
   แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) ดิวอ้ี (Dewey) 

นักปรัชญาและนักการศึกษาของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแนวคิดทางการศกึษาที่มีอิทธพิลตอการจัด
การศึกษาจนกระทั่งไดรับสมญาวาบิดาแหงการศึกษาแผนใหมหรือบิดาแหงการศึกษาลัทธิพัฒนา
นิยม (Progressivism) แนวคิดทางการศกึษาที่สําคัญของดิวอ้ีมักจะกลาวกันเปนวลีทีว่าเรียนโดย
การกระทํา (learning by doing) (วรวิทย  วศินสรากร.  2539 : 673-675) ดิวอ้ีเชื่อมโยงความคิด
ทางปรัชญาและความคิดทางการศึกษาเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเด็กใหมี
ความสามารถในการปรับตัวและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาตามแนวคดิของดิวอ้ีมี 3 
องคประกอบ องคประกอบแรก คือ หลักสูตร เปนการเรียนรูจากประสบการณของผูเรียนมากกวา
เรื่องในอดีต เรียกวา หลักสตูรที่ยึดการจดัประสบการณเปนศูนยกลาง เน้ือหาของหลักสูตรเปน
ลักษณะการบรูณาการมีทั้งสวนที่ใหแนวคิดและที่เปนทักษะกระบวนการ เน้ือหามุงใหผูเรียนเขาใจ
ตัวเองและสังคม องคประกอบที่ 2 คือ ครู มีหนาที่วางแผนการสอนโดยพิจารณาพัฒนาการ ความ 
สนใจ และความตองการของเด็ก เตรียมสิง่แวดลอมและสื่อในการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูของเด็ก โดยเปนผูสนับสนุนใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัตดิวยตนเอง และองคประกอบที่ 
3 คือ เด็ก มีหนาที่ทําความเขาใจวาตนมีความสนใจและมีปญหาอะไรอยู และรวมกบัครูวางแผน 
ทิศทางการพฒันาตนเองตามเนื้อหาที่ตนสนใจและถนัดดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง 
นอกจากนี้ ดิวอ้ีกลาวถึงกระบวนการของการศึกษาวาการเรียนการสอนจะตองใชวิธีทาง 
วิทยาศาสตร วิธีแกปญหา วิธีทําโครงการ และวธิีแบบประชาธิปไตยในการรวมงานกัน ระบบ
บริหารยึดหลกัการมีสวนรวมรับผิดชอบโดยบุคลากรหลายฝายรวมกันวางแผน ตดัสินใจ และ 
แกปญหา และเนนบทบาทของการศึกษาตอสังคม การศึกษามีหนาที่สรางเด็กที่เขาใจสังคมอยางดี 
และมีความรูความสามารถพรอมที่จะพัฒนาสังคม (บุษบง  ตันติวงศ.  2537 : 143)   

   สรุปไดวา แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี ใหความสําคัญกับการเรียนรูโดยการลงมือ
กระทําซึ่งเปนการเรียนรูที่มีคุณคากับเด็กโดยเด็กสามารถนาํประสบการณเรียนรูที่ไดรับไปใชได 
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จริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรจัดใหมีความ 
เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย 
ตนเอง เด็กจึงจะเกิดการเรียนรูภาษาอยางมีคุณภาพ     
 

3. การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
3.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 

       กูดแมน (Goodman.  1986 : 2-26) นักภาษาศาสตรและนักการศกึษาไดคนควาการ
เรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) ขึ้น โดยนําความรูดานจิตวิทยา
เขามาเกี่ยวของเกิดเปนแนวการสอนภาษาเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistic) ดวยการพิจารณาถึง
ขั้นตอนการอาน การทําความเขาใจสัญลกัษณวามีกระบวนการอยางไร ผนวกกับหลักการ และ
แนวความคิดของดิวอ้ี ฮอลลิเดย เพียเจต โรเซนแบลท และไวก็อตสกี การเรียนการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาติ หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนการสอนภาษาอยางมีความหมาย ผูเรียนอาศยั 
ประสบการณของตนเองประกอบการเรียนโดยไมแยกภาษาเปนสวนยอย เปนการเรียนที่สนับสนุน
ใหผูเรียนมีความกลาและเกดิความมั่นใจในตนเองในการใชภาษา เปนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานวาการเรียนภาษาตองเรียนจากสิ่งที่เปนจริงและ 
เกี่ยวของสัมพันธกับผูเรียนโดยเรียนไปพรอมกันทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
ผูเรียนตองไดรับประสบการณจริงเพ่ือใหเห็นกระบวนการใชภาษาหลากหลายในสถานการณตางๆ  
การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจากทกุที่ ทุกแหง และทุกวิชา การเรียนภาษาตองเกิดขึ้นจากตวั 
ผูเรียนเองโดยมีครูสนับสนนุและเปนตัวอยางของการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตอง การ
เรียนภาษาตองเปนการทํากิจกรรมทางภาษารวมกันระหวางครูกับผูเรียนเพ่ือการแกไขที่ถูกตอง 
และผูเรียนสามารถตัดสินใจในการพิจารณาการใชภาษาดวยตนเอง  

   สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติมีแนวคิดพื้นฐาน คือการเรียนการสอน
พรอมกันทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เรียนรูดวยประสบการณจริงจากทุก 
สภาพการณ และเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยใหความชวยเหลือ     

3.2 หลักการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ 
   อารี  สัณหฉวี (2544 : 41-42) และพัชรี  ผลโยธิน (2537 : 188-189) กลาวอยาง 

สอดคลองกันถึงหลักการสอนแบบภาษาธรรมชาตวิาควรจัดสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยภาษา ใหเด็ก
มีโอกาสเลนและปฏิสัมพันธกับเพื่อน ผูใหญ และสื่ออุปกรณ ใหเด็กไดรับประสบการณตรง ใหเด็ก
มีแบบอยางทีดี่ในการใชภาษา ใหเด็กไดรับการยอมรับจากผูใหญและใหกําลังใจ ใหเด็กเลือกเลน
และทํากิจกรรมที่ตนสนใจ และใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีความหมาย นอกจากนี้ มณีรัตน  
สุกโชติรัตน (2537 : 67-75) กลาววา ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยเริ่มจากการ
พูดคุยเกี่ยวกบัหัวขอเร่ืองทีส่นใจ เด็กสามารถหาความรูไดอยางอิสระจากประสบการณเดิมและจัด
กิจกรรมใหเด็กไดปฏิบัติ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการอานและการเขยีน 
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   สรุปไดวา หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติตองจัดประสบการณใหเด็กคุนเคยกับ
ภาษาดวยการจัดสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยภาษา ใหเด็กมีโอกาสแสดงออกทางภาษาดวยการเลน  
การมีปฏิสัมพันธ และการมปีระสบการณตรง รวมทั้งจัดกิจกรรมทางภาษาใหแกเด็กดวยการ 
บูรณาการ มีครูเปนผูสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ และใหกําลังใจ รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีในการ
ใชภาษา 

3.3 การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ 
   การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาตเิปนการจัดการเรียนการสอนแบบองครวมทั้งการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน การฟง ไดแก การฟงนิทาน การสนทนาเรื่องในนิทาน การ
อานคําและตวัหนังสือในนิทาน การพูด ไดแก การใหโอกาสเด็กในการพูด ตอบคําถาม หัดออก
เสียงและหัดใชภาษาที่ถูกตอง การอาน ไดแก ใหเด็กเลานิทาน เลาเรื่องจากภาพ เลาเรื่องจาก
ธรรมชาติจริง หรืออานหนังสือในมุมหนังสือ รวมทั้งอานคําตามครู การเขียน ไดแก การวาดภาพ
และการเขยีนสัญลักษณ (กุลยา  ตันตผิลาชีวะ.  2545 : 118-119) การเรียนการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาติไมมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตามการเรียนการสอนแบบ 
ภาษาธรรมชาติเปนพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูแบบธรรมชาติ (Natural-
Learning Model) ของโฮลดาเวย (Holdaway) ซึ่งมีการเรียนการสอนเปนขั้นตอน ขั้นที่ 1 คือ การ 
สาธิตหรือแสดงใหเด็กดู (demonstration) ขั้นที่ 2 คือ การมีสวนรวมของเด็กโดยมีผูใหญคอย 
สนับสนุน (participation) ขั้นที่ 3 คือ การที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้าดวยตนเอง (practice) และขั้นที่  
4 คือ การแสดงความมั่นใจ ภูมิใจที่สามารถทําสิ่งใดไดสําเร็จ (performance) (ภรณี  คุรุรัตนะ.  
2542 : 89)  

   สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาตติองเปดโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณทางภาษาจากกิจกรรมที่สงเสริมการฟง การพูด การอาน และการเขยีน การเรียน
การสอนแบบภาษาธรรมชาติเปนพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูแบบธรรมชาติ
ของโฮดาเวยซึ่งมี 4 ขั้น เริม่จากการสาธิต การมีสวนรวม การกระทาํซ้ํา และการแสดงออกทาง
ภาษา ผลการเรียนรูที่ไดจากการใชรูปแบบ คือเด็กมีทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน  
และการเขยีนสูงขึ้น 

3.4 การประเมินผลการเรยีนรูแบบภาษาธรรมชาต ิ 
   การประเมินผลการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติตองใชการสังเกตของครูและการรวบรวม

ผลงานของเด็ก (อารี  สัณหฉวี.  2544 : 50) นอกจากนี้ พอลสัน (Pualson.  1990 : 19) กลาววา 
ตองประเมินโดยยึดผูเรียนมากกวาการยึดเกณฑ ประเมินจากสิ่งที่เด็กรู ประเมินตนเองและ
ประเมินโดยเพ่ือน ครูและผูปกครอง ประเมินใหสอดคลองกับกระบวนการ ประเมินตอเน่ืองทั้ง
หลักสูตร ประเมินโดยไมกําหนดลวงหนา ประเมินโดยไมแยกทักษะยอยของภาษา ประเมินเนื้อหา 
ภาษา ความคดิและการสนทนา ประเมินทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ และประเมินบน
พ้ืนฐานความเชื่อเกี่ยวกบัแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ
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   สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติมีวธิีการประเมินผลจากการสังเกตของ

ครูและการรวบรวมผลงานของเด็กซึ่งอยูบนพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ
3.5 การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาต ิ 
   การจัดสิ่งแวดลอมการเรยีนรูแบบภาษาธรรมชาตติองมีการจัดพื้นที่และมุมในหองเรียน

โดยการจัดพื้นที่ในหองเรียนจะตองมีพ้ืนที่กิจกรรมกลุมใหญ และภายในบริเวณหองเรียนครูควร
ทําปายนิเทศประกอบดวยภาพและอักษร สวนการจัดมุมในหองเรียนควรประกอบไปดวยมุม
หนังสือ มุมหุนและการแสดง มุมวทิยาศาสตร มุมนํ้า ทราย ดิน มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมติ และ
โตะเกมการศกึษา (วศินี  อิศรเสนา ณ อยุธยา.  ม.ป.ป. : 196-197)  
   สรุปไดวา การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาตินั้นหองเรียนจะตองเต็มไป
ดวยโอกาสในการเรียนรูทางภาษาและการไดรับประสบการณทางภาษา  

3.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
   นภเนตร  ธรรมบวร  (2546 : 221-223) กลาวถึง บทบาทของครูในจัดการเรียนการ

สอนแบบภาษาธรรมชาตวิาครูตองเขาใจพัฒนาการทางภาษาของเด็กวาภาษาประกอบดวยทักษะ 
4 ประการ คือการฟง การพูด การอาน และการเขยีน และจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะทั้ง 4 ดานสอดแทรกไปในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนโดยหาวิธีการเชื่อมโยงประสบการณ
ที่เด็กมีอยูเดิมใหสัมพันธกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ครูควรจัดเตรียมสิ่งแวดลอมใหเด็กมีโอกาสใชการฟง 
การพูด การอาน และการเขยีน ควรอานหนังสือนิทานใหเด็กฟงเปนประจําทั้งเปนรายบุคคล กลุม
ยอยและกลุมใหญ ควรจัดเตรียมหนังสือใหเด็กอานอยางหลากหลาย จัดมุมหนังสือและมุมการ
เขียน มีแบบบันทึกใหเด็กวาดรูป จัดสิ่งแวดลอมใหเด็กไดมีโอกาสอานและเขียนจากภาษาที่เขา
เห็นรอบตัว ในการเลน การสนทนา และการพูดคุยกับเด็ก ครูควรถามคําถามที่กระตุนใหเด็กคดิ
ขณะเดียวกันครูควรตั้งใจฟงคําตอบของเด็ก และเปดโอกาสใหผูปกครองและบุคคลในชุมชนเขามา 
มีสวนรวมในการอานหนังสือกับเด็ก ซึ่งสอดคลองกับฉันทนา  ภาคบงกช (2538 : 1) ที่กลาววาครู
จะตองรูหลักการจัดประสบการณและกิจกรรม สามารถจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอพัฒนาการ 
เด็ก ใหโอกาสเด็กฝกปฏิบตักิารใชภาษาแบบธรรมชาติเพ่ือใหเด็กแตละคนพัฒนาไปตามศักยภาพ  
และครูควรเปนตนแบบของการอานและการเขียน รักเด็กและเขาใจพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้
บุษบง  ตันตวิงศ (2538 : 142-150) กลาววาครคูวรคํานึงถึงการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
ภาษาใหกับเด็ก แนะนําใหเด็กเขาใจการใชภาษาในสถานการณตางๆ และใหเด็กตัดสินใจในการ 
นาํเสนอผลงานของตน ครูจัดสภาพแวดลอมที่สรางประสบการณทางภาษาใหแกเด็ก เชิญชวนให
เด็กเรียนรูจากประสบการณนั้น และสนับสนุนใหเด็กสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน 

   สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรม 
ประสบการณ และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูภาษาอยางเปนองครวม  
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3.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ    
   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาตทิี่พบในปจจุบันมีทั้ง

งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ดังนี้ 
   3.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
      อําพร  ศรีหรัญ  (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสนใจในการอานและการเขียน

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัประสบการณการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติ พบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณแบบภาษาธรรมชาติและไดรบัการจัดประสบการณแบบปกติมีความ
สนใจในการอานและการเขยีนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติหลังการทดลองมีความสนใจในการอาน
และการเขยีนสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ       
       มยุรี  กันทะลือ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการดานการอานภาษาไทยของ
เด็กปฐมวัยทีพู่ดภาษาถิ่นที่ไดรับการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติกอนและ
ขณะทดลองมีพัฒนาการดานการอานภาษาไทยสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  

      นฤมล  เฉียบแหลม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของเด็ก 
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ 
จัดประสบการณการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติมีพัฒนาดานการเขียนสูงกวากอนการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
        อุทัย  ดวงใหญ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการดานการเขียนและความสนใจ 
ในการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามแนวภาษาธรรมชาติ 
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามแนวภาษาธรรมชาติมีพัฒนาการ
ดานการเขียนและความสนใจในการเขียนทุกชวงสัปดาหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
       สรุปไดวา การจัดประสบการณการเรียนรูแบบภาษาธรรมชาตอิยางเหมาะสมจะชวย
ใหเด็กปฐมวยัมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น 

   3.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
      เทเลอร  และเลสลี (Raines; & Canady.  1990 : 224 ; citing Taylor.  1983 ; 

Lesley.  1989) ไดศึกษาพบวา เด็กที่มีประสบการณทีพ่อแมอานหนังสือใหฟงเปนประจําจะ 
สามารถอานหนังสือออกไดเองซึ่งทําใหเกิดแนวคิดวาเด็กเรียนที่จะอานออกเองโดยธรรมชาติ  

      โฮลดาเวย (Raines; & Canady.  1990 : 224 ; citing Holdaway.  1979) ไดศึกษา 
พบวา เด็กที่มาจากบานที่แวดลอมดวยหนังสือ มีประสบการณที่พอแมอานหนังสือใหฟง เด็ก
เหลานี้จะสามารถอานหนังสือออกกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1 โดยเด็กสามารถอานออก
ดวยตนเองโดยปราศจากการสอนโดยตรงจากพอแม 
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       เฟนนาซี (Fennacy.  1988 : Abstracts) ไดศึกษาพบวา เด็กในหองเรียนที่สอนแบบ
ภาษาธรรมชาติมีความสามารถดานการอานและการเขยีนเพ่ิมขึ้นมากวาเด็กในหองเรียนที่ใช
แบบฝกหัดที่เนนพยัญชนะ เสียง และคํา    
       สรุปไดวา การจัดกิจกรรม และการจัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมทั้งที่บานและที่
โรงเรียนจะชวยใหเด็กปฐมวยัมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น 

      

4. การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย       
4.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลยี 
   มาลากุซซ่ี (Malaguzzi) เปนผูวางรากฐานการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 

(Reggio Emilia Approach) จากการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยใหกับโรงเรียนในเมืองเรกจิโอ  
เอมีเลีย ซึ่งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มาลากุซซ่ีไดรับแนวคิดและทฤษฎีจากเพียเจต  
ดิวอ้ี ไวก็อตสกี อีริคสัน และบรอนเฟนเบรนเนอร ในการกําหนดวิธกีารเรียนการสอนบนพื้นฐาน
วาสิ่งแวดลอมทางการศึกษาคือตัวกระตุนใหเด็กอยากเรียนรู การจัดการเรียนการสอนเนนการ
เรียนแบบโครงการเปนฐาน ประสานกับการแสดงออกทางความคิดและภาษาดวยงานศิลปะ
สรางสรรค (Gandini.  1993 : Online) การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีแนวคิดพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ประการ ประการแรกคือ เด็กมีความสามารถในการรับรูตั้งแตกําเนิดและเจริญตาม
พัฒนาการ กิริยาทาทางและการแสดงออกของเด็กไมวาจะเปนแววตา สีหนา การสื่อสาร การ
สัมผัสจับตองเปนสิ่งแสดงออกถึงการรับรู และความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธของเด็กกับบุคคล
แวดลอมรอบตัว ประการที ่2 คือ เด็กมีความพรอมและศักยภาพในการเรียนรู หากสิ่งที่เด็ก 
ตองการเรียนรูนั้นจูงใจ ไดรับการยอมรับสนับสนุนจากผูใหญซึ่งอาจเปนทั้งครูและผูปกครอง ให 
สามารถถายทอดความคิด ความรู และความเขาใจดวยภาษาทีเ่ด็กถนัด เชน งานศิลปะ แลวเด็ก
สามารถบอกสิ่งที่เด็กเรียนรู อธิบายสิ่งทีเ่ขาใจไดจากงานศิลปะสรางสรรคที่เขาแสดงได 
บรรยากาศของการเรียนที่สรางใหเด็กมีความสุขและคุนเคยจะชวยเสริมการเรียนรูของเด็ก  
สภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับสภาพสังคมที่เด็กอาศัยอยูจะสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู และ
ประการที่ 3 คือ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีครูเปนสื่อของการสอนนําพาเด็กใหเรียนรูดวยการ 
กระทํา การแสดงออก การจัดสิ่งแวดลอม และการกระตุนใหเด็กเกดิการเรียนรูดวยการคนพบดวย
ตนเอง (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2545 : 94) 

   สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีแนวคิดพื้นฐานคือการเขาใจวาเด็ก 
มีความสามารถในการรับรู มีความพรอมและมีศักยภาพแหงตน ครูจึงตองจัดการเรียนการสอนให 
โรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ    

4.2 หลักการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลยี 
   การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการสอนที่สําคัญ ดังนี้ (Edward; Gandini; 

& Forman.  2005 : Online)  
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      1. การมองเด็ก (The image of the children) เด็กทุกคนมีความพรอม มีศักยภาพ มี

ความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน และมีความสนใจที่จะเรียนรู  
      2. ความสัมพันธและปฏิสัมพันธของเด็ก (Children’s relationship and interaction) 

การจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงระบบความสมัพันธของเด็กกับเด็กคนอื่น เด็กกับ
ครอบครัว เด็กกับครู เด็กกบัสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เด็กกับชุมชนใกลตวั และเด็กกับสังคม  
.        3. บุคคล 3 ฝายของการศึกษา (The three subjects of education) การเรียนรูอยาง
มีคุณภาพของเด็กเกิดจากความสัมพันธอันดีรวมกันระหวางเด็ก พอแมหรือผูปกครองและครู  

      4. บทบาทของผูปกครอง (The role of parents) การมีสวนรวมของผูปกครองมีทั้ง
ปฏิสัมพันธในโรงเรียนแตละวัน การอภิปรายประเด็นทางการศึกษาและทางดานจิตวิทยาเด็ก การ
มีสวนรวมในโอกาสพิเศษ การไปทัศนศึกษา และการเฉลิมฉลองเทศกาลหรือวันสําคัญ 

      5. บรรยากาศที่เพลิดเพลินใจในโรงเรียน (An amiable school) มีการจัดวางสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ จัดเตรียมกิจกรรม และจัดเตรียมบริเวณซึ่งครูตองคํานึงถงึพ้ืนที่สําหรับทํางานกับเด็ก
หลายคน หรือทํางานกับเด็ก 2-3 คน หรือพ้ืนที่ที่เด็กตองการทํางานคนเดียว 
       6. เวลาไมไดถูกกําหนดดวยนาฬิกา (The time not set by clock) เด็กมีการรับรู 
เวลาและมีจังหวะเวลาในตวัเอง (personal rhythm) ดังนั้นการวางแผนงาน การดําเนินกิจกรรม
และโครงการสําหรับเด็กจึงสามารถยืดหยุนได  
       7. บทบาทของครูในฐานะเปนผูรวมงาน (Teacher as partners) ครูทํางานรวมกับ
เด็กโดยวางแผนและสรางกระบวนการทํางาน เปนผูอํานวยการเรียนรู ฟง สังเกต ถามคําถาม เปด
โอกาสใหเด็กเรียนรูจากการคนพบ และเรยีนรูรวมไปกบัเด็กในการคนพบองคความรูใหม  

      8. ความรวมมือกันเปนพ้ืนฐานของระบบ (Cooperation as the foundation of the  
system) ครูจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะนักวิจัย  
รวมงานกับเด็กในการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ และอุปกรณ กลุมผูประสานงานทางวิธีการสอน
สําหรับเด็ก (Pedagogical coordinators) จะใหการสนับสนุนสงเสรมิความสัมพันธระหวางครทูกุ 
คน พอแมหรือผูปกครอง และชุมชน รวมทั้งผูบริหารระดับทองถิ่น 

      9. ความสัมพันธกันระหวางความรวมมือและองคการดําเนินการ (The 
interdependent of co-operator and organization) ความรวมมือเกิดจากการวางโครงสราง หรือ 
การจัดการตั้งแตตารางเวลาของครูแตละคน การนัดหมายพบปะครอบครัว การจดัโภชนาการ
สําหรับเด็กจะมีการอภิปรายดําเนินการจัดการทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของ 

      10. การปรากฏของหลักสูตร (The emergent curriculum) การเรียนการสอนแบบ 
เรกจิโอ เอมีเลียไมมีการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนไวลวงหนา หลักสูตรมาจากความสนใจ
ของเด็ก ครูเพียงตั้งเปาหมายทั่วไป ทศิทางของกิจกรรม และโครงการที่อาจเกิดขึ้น  
                11. โครงการ (Projects) ครูตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอเด็กในการ
สํารวจหัวขอโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทํางานเพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวง  
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      12. ครูศลิปะ และหองศิลปะ (Atelierista and atelier) การเรียนการสอนแบบ 
เรกจิโอ เอมีเลียจะตองมีครทูี่ไดรับการฝกอบรมดานทัศนศลิป (atelierista) และบริเวณสําหรับทํา
กิจกรรมศิลปะ (atelier) เพ่ือใหเด็กและครูมาทํางานรวมกัน จะมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณในการ 
ทํางานทัศนศลิป มีผลงานของเด็กเกี่ยวกบัโครงการหรือประสบการณของเด็ก  

      13. พลังของการแสดงนิทรรศการ (The power of documentation) ภายหลังการ
เรียนรู การพูดคุยอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณของเด็ก ผลงานของเด็กที่สื่อความคิดการ
เรียนรู ภาพถายโดยครู ผลงานทางศิลปะ ครูทัศนศิลปหรือครูที่ไดบนัทึกเอกสารของงานและ
กระบวนการการเรียนรูจะรวบรวมและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก  
    สรุปไดวา หลักการสอนของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย คือการมองเด็กวามี
ความพรอมและมีศักยภาพในการเรียนรู รวมทั้งใหความสําคัญกับเด็กในลักษณะระบบของ
ความสัมพันธมิใชคํานึงถึงเพียงแตตวัเด็กแตละคนเทานั้น พอแม ครู และผูปกครองตองมี 
ปฏิสมัพันธทีดี่ตอกันในการดูแลการศึกษาของเด็ก โรงเรียนตองจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและมีการยืดหยุนตามความสนใจ ครูและเด็กเรียนรูไปพรอมกันโดยมีศิลปะเปนสื่อถึง
ประสบการณที่เด็กไดรับจากการทําโครงการ และมีการนําเสนอผลงานดวยการแสดงนิทรรศการ 

4.3 การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
   การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีองคประกอบพื้นฐานในกระบวนการเรยีนการ

สอน ไดแก โครงการที่เด็กตองการเรียนรูซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจของเด็ก โครงการมีทั้งระยะสั้น
และระยะยาว การยุติโครงการเมื่อเด็กหมดความสนใจหรือไดคําตอบตามทีต่องการแลว ศิลปะ 
สรางสรรคที่เด็กใชเปนภาษาสื่อการเรียนรู ระหวางดําเนินโครงการเด็กถายทอดความรูสึกนึกคิด 
ผานผลงานศลิปะ เชน การวาดภาพ งานปน งานแตง เปนตน การจัดสิ่งแวดลอมสนับสนุนการ 
เรียนรูที่สุนทรยีงดงาม และการยอมรับอยางสอดประสานระหวางเด็ก ครู และผูปกครอง (กุลยา  
ตันติผลาชวีะ.  2545 : 94-96) 

   สรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มี 4  
ประการ คือ โครงการ ศิลปะสรางสรรค การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรู และการประสานสัมพันธ 
ระหวางเด็ก ครู และผูปกครอง    

4.4 การประเมินผลการเรยีนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
   การประเมนิผลการเรียนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลีย สามารถประเมินไดจากการแสดงออก

ทางความคิดดวยงานศิลปะของเด็ก ผลการเรียนรูจากการคนควาคําตอบของเดก็ และผลงานของ
เด็ก (สุจินดา  ขจรรุงศิลป; และธิดา  พิทกัษสินสุข.  2543 : 13) 

   สรุปไดวา การประเมินผลการเรียนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลีย ประเมินจากงานศิลปะ การ
คนควาหาคําตอบ และผลงานของเด็ก 
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4.5 การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
   การจัดสิ่งแวดลอมการเรยีนรูแบบเรกจโิอ เอมีเลียใหความสําคัญกบัความสวยงาม 

สะอาด สะดวก สบาย และมีระเบียบ ภายในหองเรียนประกอบดวยมุมศิลปะ ซึ่งมีอุปกรณที่เปน 
วัสดุธรรมชาต ิและอุปกรณจากการจัดเตรียม เชน แปงปน ดินสอ สีเทียน เปนตน มีการจัดเตรียม
บริเวณสําหรบัการทํากิจกรรมทั้งแบบคนเดียว กลุมเล็ก และกลุมใหญ รวมทั้งมีบริเวณสําหรบัการ 
จัดแสดงผลงานของเด็ก (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2545 : 101)  

   สรุปไดวา การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบเรกจิโอ เอมีเลียนั้น ตองใหเด็กมีโอกาส
ไดรับประสบการณทางศิลปะ และการจดัแสดงผลงาน 
  4.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบเจกจิโอ เอมีเลยี 

   วศินี  อิศรเสนา ณ อยุธยา (ม.ป.ป. : 154) กลาวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียน
การสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลียวาครูมีหนาที่สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ใหโอกาสเด็กคิดและ 
ตัดสินใจในการเรียน รวมมือกับเด็กในการทํากิจกรรม ผลัดกันเปนผูนําและผูตามกับเด็ก สราง
บรรยากาศความรวมมือในการทํางาน เปนแหลงขอมูลที่ดีใหกับเด็ก คนควาหาความรูมา
ประกอบการสอนและการทํากิจกรรม บันทึกพฤติกรรมของเด็กโดยยอและเก็บผลงานของเด็ก 
รวมทั้งจัดหองเรียนที่สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับกุลยา  ตันตผิลาชวีะ (2545 : 102) ที่กลาววา ครู
เปนผูอํานวยการเรียนรู กระตุนใหเด็กสื่อความคิดออกมาเปนงานศิลปะ สรางบรรยากาศของการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เปนแหลงขอมูลสําหรับเด็ก สรางการคิด 
การเรียนรูที่เด็กจะไดรับ ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก ใหคําแนะนํา ปรึกษา ติดตามสังเกตเด็กอยาง
ใกลชิดเพ่ือใหเด็กแสดงออกอยางเต็มที ่เปนผูมีสวนรวมกระทําตามแนวคิดที่เชื่อวาเด็กมีศักยภาพ
และความสามารถที่จะแสดงออกดวยการกระทําดวยตวัเอง รวมมือกันระหวางเด็กกับครูและ
ผูปกครองโดยมีครูเปนผูนาํการเรียนรู ครูใชศักยภาพในการประสานการคนหาประสบการณของ 
เด็กเพื่อนําไปสูขอสรุปทีต่องการเรียนรู ทั้งยังเปนผูประเมินความคิดเห็นของเด็ก ติดตาม  
ตั้งสมมติฐานวาเด็กจะพบอะไร จะเกิดการเรียนรูอะไร สนับสนุนใหเด็กบรรลุจุดประสงคที่ตองการ  
เก็บขอมูลเด็กและเก็บผลงานเด็กเพื่อจัดสารนทิัศนการประเมินเด็ก และเปนผูจัดการเวลาและ
โอกาสใหเด็กในการจัดทําผลงาน และนําผลงานเด็กมานําเสนอเชิงศลิปะ       

   สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย ครูมีบทบาทสาํคัญในการอํานวยการ
เรียนรู สรางบรรยากาศการเรียนรู มีสวนรวมในการเรยีนรู ใชศักยภาพของเด็กอยางเต็มที่ เก็บ
ขอมูลและผลงานของเด็ก และนําเสนอผลงานของเด็ก  

4.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย    
   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลียที่พบในปจจุบันมีทั้ง

งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ดังนี้ 
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   4.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
      วัฒนา  มัคคสมัน (2539 : 121) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยการจัด

ประสบการณแบบโครงการในการสงเสรมิการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กอนุบาล พบวา การจัด
ประสบการณแบบโครงการสามารถสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนา
เด็กไปสูการพึ่งพาตนเอง 

      เปลว  ปุริสาร (2543 : 51) ไดศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณแบบโครงการ พบวา เด็กปฐมวัยที่มีระดับความสามารถในการ 
แกปญหาสูงและความสามารถในการแกปญหาต่ํา หลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบ
โครงการมีความสามารถในการแกปญหาเพิ่มมากขึ้น 

      สรุปไดวา การจัดประสบการณแบบโครงการซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลียนอกจากจะชวยพัฒนาทกัษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
แลว ยังชวยใหเด็กปฐมวัยมีการเห็นคุณคาในตนเองและการคิดแกปญหาสูงขึ้นอีกดวย 

   4.7.2 งานวจิัยตางประเทศ 
       คอลลินส (Knoll.  1996 : 87-92 ; citing Collings.  1923) ไดศึกษาการจัด
ประสบการณแบบโครงการ พบวา เด็กทีไ่ดรับการจัดประสบการณแบบโครงการสามารถทํา
แบบทดสอบมาตรฐานที่เนนการอานและคณิตศาสตรไดคะแนนสูงกวาเด็กที่ไดรับการสอนที่เนน
การอานเขียนโดยตรง  
       แรบบิตต ิ(จิรภรณ  วสุวัต.  2540 : 72 ; อางอิงจาก Rabitti.  1992) ไดศึกษาการจัด
ประสบการณแบบโครงการของโรงเรียนอนุบาลในประเทศอิตาล ีพบวา บทบาทครมีูความสําคัญ
อยางมากในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 
       สรุปไดวา การจัดประสบการณแบบโครงการซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลียจะชวยใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น 

 

5. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
5.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่ง 

นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน เพ่ือใหเด็กปฐมวยั
พัฒนาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูผานประสาทสัมผสัทั้ง 5 และการมี 
ปฏิสัมพันธตอกันในการตอบคําถามของครูดวยการอธิบายความคดิ อภิปราย และแสดงความ
คิดเห็น สวนครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่มี 
ความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรยีนรู รวมทั้งเปนผูขยายขอบเขตการเรียนรู 
ทางภาษาของเด็กดวยการถามคําถามทีมี่ความหลากหลาย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
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SPARPS สรางจากการบูรณาการแนวคดิที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
คือทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย และแนวคิดทางการ 
ศึกษาของดิวอ้ี รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาต ิและการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ 

   1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจใน
การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก 
คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการ
เรียนรู 

   2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจจัดกระทํา
ตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ครนูําเสนอ
ดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงความรู 
ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน 

   3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรม 
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน 
การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน  

   4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบตัิซ้ําย้ําทวนประสบการณเรยีนรู
ดวยการทํากจิกรรมศิลปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และ
การประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบนัทึก เพ่ือใหเกิด
ความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสื่อสาร 

   5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการเลา
เรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการสื่อสาร
ระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

   6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดงความคิดเห็น
จากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม อะไร  
ที่ไหน เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน  

5.2 ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   5.2.1 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน  
      5.2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต กลาวถึงแนวคิดการเรยีนรู

ภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการปรับโครงสรางทางสตปิญญาผานการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม (Wadsworth.  1996 : 14-17) ทั้งน้ีก็เพื่อทดลองประสบการณทางภาษา แลวสรางกฎ 
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ของความเขาใจความหมายและการสื่อสารทั้งระบบการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
เพียเจต กลาวถึงความสัมพันธของการใชภาษาและการคิดวา ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
การคิด หากปราศจากความสามารถในการใชภาษาแลวก็แทบเปนไปไมไดเลยที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ 
ได การเรียนรูภาษาก็มีลักษณะเดียวกับการเรียนรูสิ่งอ่ืนๆ คือเด็กตองเปนผูลงมือกระทําในการ
เรียนรูและปรบัประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิดความสมดุลและ
ซึมซาบรวมเขาสูโครงสรางทางสติปญญา 

      5.2.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร กลาวถึงแนวคิดการเรยีนรู
ภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากจากการคนพบผานวธิีการเรียนรู 3 ขั้นคือขั้นการกระทํา (Enactive) 
ขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) และขัน้การใชสัญลกัษณ (Symbolic) (สุรางค  โควตระกลู.  
2548 : 213-214) ซึ่งในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ควร
เปนสื่อที่เด็กสมัผัสลงมือกระทําไดอยางเปนรูปธรรม การเรียนรูภาษาของเด็กจึงจะเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ บรูเนอร กลาวถึงการเรียนรูวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดในทกุระดับไมขึ้นกับอายุแตตอง
จัดอยางเหมาะสม ในการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวยัเปนเรื่องยากพอควร เน่ืองจากภาษาเปน
สัญลักษณ มีความเปนนามธรรมสูง แตถาครูสามารถจัดการเรียนรูใหเปนรูปธรรมซึ่งเหมาะกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กแลว เด็กก็สามารถเรียนรูภาษาไดอยางมีคุณภาพ 

      5.2.1.3 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษา 
ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือจากครูและ
เพ่ือนที่มีความสามารถมากกวา (Vygotsky.  2006 : Online) แนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชใน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยโดยครูตองรูขอบเขตการเรียนรูของเด็กวาอยูใน 
ระดับใด และชวยเหลือโดยการขยายขอบเขตการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพ วิธกีารชวยเหลือใหเด็กพัฒนาภาษาก็คือ การที่ครูถามคําถามใหเด็กไดมีโอกาสอธิบาย
ความคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็น 

      5.2.1.4 ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 227-228)  
การจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรนําเสนอสิ่งเรา อันไดแก สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ เพ่ือใหเด็กเรียนรูภาษาอยางมีคุณภาพ 
       5.2.1.5 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี กลาวถึงแนวคิดการเรยีนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการปฏิบัติกจิกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 (วรวิทย  วศินสรากร.  2539 : 674) 
ถึงแมวาการเรียนการสอนภาษาจะมีความเปนนามธรรมก็ตามแตถาเด็กไดเรียนรูดวยวธิีการทีเ่ปน
รูปธรรมแลวเด็กก็สามารถเชื่อมโยงใหภาษาหรือสัญลักษณทางนามธรรมใหมีความหมายได 
    5.2.2 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ  

      5.2.2.1 การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิกลาวถึงแนวคดิการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากการเรียนรูเปนองครวมทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขยีน (Goodman.   
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1986 : 26) การจัดการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยจึงควรจัดใหครบทุกดานทั้งการฟง การพูด การ
อาน และการเขียนผานการบูรณาการที่หลากหลายจึงจะสงผลใหการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 
เปนไปตามหลักพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิด
จากการมีโอกาสไดซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรู (ภรณี  คุรุรัตนะ.  2542 : 89) แนวคิดดังกลาว
มาจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูแบบธรรมชาตขิองโฮลดาเวย ในขั้นที่ 3 คือ
การที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้าดวยตนเอง เปนแนวทางใหเด็กเรียนรูภาษาจากการซ้ําประสบการณ
สงผลใหการเรียนการสอนภาษามีความแมนยํามากขึ้น 

      5.2.2.2 การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากการสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) การเรียนรูของ
เด็กจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผาน 
การใชสัญลักษณ ซึ่งก็คือ ภาษาศิลปะ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงตองใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงการเรียนรูและนําเสนอผลงานของตน     

   ผูวจัิยไดนําแนวคิดที่ไดรบัจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน รวมทั้งแนวคิด
พ้ืนฐานของการพัฒนารูปแบบมาบูรณาการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และใหชือ่กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้วา รูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ SPARPS โดยแบงขั้นการเรียนการสอนออกเปน 6 ขัน้ ดังนี้ 

       1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจ
ในการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก 
คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการ 
เรียนรู 

         ที่มาของขั้นกระตุนเรา มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
เชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง กานเย กลาวไวในทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูวาการเรียนรูเกดิขึ้น
จากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง จึงไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
กานเยอยางเปนระบบโดยพยายามเชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเปนสภาวะนอกตัว
ผูเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของ
คนเรา ระบบการสอนของกานเย ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 9 ขั้น โดยแนวคิดการเรียนรู 
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองเปนขัน้การเรียนการสอนขั้นที่ 4 คือขั้นเสนอ
บทเรียนใหม (presenting the stimulus) เปนการริเริ่มบทเรียนใหมโดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมมา
ประกอบการสอน (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 75-76) นอกจากนี้ตามหลักพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยนั้น เด็กเรียนรูภาษาไดดีจากกิจกรรมทางภาษาที่ครูนําเสนอ โดยเด็กสามารถรับรูดวย
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 บรูเนอร เชื่อวาการเรียนรูภาษามีความเปนนามธรรมสูง เพราะภาษาเปน
สัญลักษณที่มีความหมายใชแทนสิ่งตางๆ (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 213-214) อยางไรก็ตาม
เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูภาษาไดจากการเชื่อมโยงสิ่งที่รับรูเปนรูปธรรมใหเปนนามธรรมหรือ
สัญลักษณไดโดยอาศัยการรับประสบการณใหมและปรบัใหเขากบัประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิด 
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ความสมดุล แลวซึมซาบรวมเขาอยูในโครงสรางทางสติปญญา ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นกระตุนเราเปนขัน้ 
การเรียนการสอนขั้นที่ 1 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย 

       2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจจัด
กระทําตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณทีค่ร ู
นําเสนอดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึง
ความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน 

        ที่มาของขั้นวางแผน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
ปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม เพียเจต กลาวไวในทฤษฎ ี
พัฒนาการทางสติปญญา วาการเรียนรูตองเปดโอกาสใหเด็กไดปรับประสบการณใหมที่ไดรับให 
เขากับประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิดความสมดุลและซมึซาบรวมเขาสูโครงสรางทางสติปญญา  
(Wadsworth.  1996 : 14-17) ในขั้นวางแผนเด็กปฐมวยัตองนําประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปน 
พ้ืนฐานในการตัดสินใจจัดกระทําตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่ครูนําเสนอ โดยมีการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นซึ่งถือเปนการปรับประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมของตน ทําใหเกดิ
การตัดสินใจจัดกระทําตอสือ่ วัสดุ และอุปกรณที่มีความเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ตามหลัก 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยน้ัน แนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) ไดกลาวถึงการวางแผนของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนไปตามหลักพฒันาการไววา การวางแผน หมายถึงการตัดสินใจวาจะใชสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณนั้นอยางไรจากความสนใจและความตั้งใจของตน (Weikart; & Schweinhart.  2000 :  
277-293) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นวางแผนเปนขั้นการเรียนการสอนขั้นที ่2 เน่ืองจากมีความเหมาะสม
กับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

      3. ขั้นเรยีนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน 
การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน  

         ที่มาของขั้นเรียนรู มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
ปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวยัเกิดจากการ 
คนพบผานวธิกีารเรียนรู 3 ขั้น คือขั้นการกระทํา (Enactive) ขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) 
และขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) ดิวอ้ี เชื่อวาการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพของเด็กนั้นจะตอง
เรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรูผานประสาทสมัผัสทั้ง 5 จะทําใหเด็กเกิด
ความเขาใจอยางเปนรูปธรรม (วรวิทย  วศินสรากร.  2539 : 674) และบรูเนอร เชื่อวาการ
จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ควรเปนสื่อที่เด็กสมัผัสลงมือ
กระทําไดอยางเปนรูปธรรม (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 213-214) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียน 
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การสอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหขั้นเรียนรูเปนขัน้
การเรียนการสอนขั้นที่ 3 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย 

        4. ขั้นซ้าํย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบัติซ้ําย้ําทวนประสบการณ
เรียนรูดวยการทํากิจกรรมศลิปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก 
ปะ และการประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก 
เพ่ือใหเกิดความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสือ่สาร 

         ที่มาของขั้นซํ้าย้ําทวน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
มีโอกาสไดซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรู และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
สื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ โฮลดาเวย ไดกําหนดขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนการ
เรียนรูแบบธรรมชาติเปน 4 ขั้น โดยขั้นการเรียนการสอนขั้นที่ 3 คือการที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้า 
ดวยตนเอง ทาํใหเด็กเรียนรูภาษาจากการซ้ําประสบการณ ใหมีความแมนยํามากขึ้น (ภรณี   
คุรุรัตนะ.  2542 : 89) สวนการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการวาการเรียนรูของเด็ก
จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผานการ 
ใชสัญลักษณ ซึ่งก็คือภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นซ้ําย้ําทวนเปนขั้นการ 
เรียนการสอนขั้นที่ 4 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลกัพัฒนาการและหลักการเรยีนรูของเด็ก 
ปฐมวัย 

      5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการ 
เลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพื่อนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการสื่อสาร 
ระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

         ที่มาของขั้นนําเสนอ มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
สื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการสําคัญ คือการ 
เรียนรูของเด็กนั้น จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และ
ความตองการผานการใชสญัลักษณ ซึ่งก็คือภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงตองใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงการเรียนรู
และนําเสนอผลงานของตน ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิด 
ดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นนําเสนอเปนขั้นการเรียนการสอนขั้นที ่5 เน่ืองจากมี
ความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลกัการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

       6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดงความ
คิดเห็นจากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม อะไร  
ที่ไหน เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน  

         ที่มาของขั้นแบงปน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
ขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือจากครูและเพือ่นที่มีความสามารถมากกวา  
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ไวก็อตสกี กลาววาการจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวยันั้น ครูตองรูขอบเขตการ 
เรียนรูของเด็กวาอยูในระดบัใด และชวยเหลือโดยการขยายขอบเขตการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนา 
ตนเองอยางเต็มที่ตามศักยภาพ (Vygotsky.  2006 : Online) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นแบงปนเปนขั้นการเรียน
การสอนขั้นที ่6 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลกัการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

         ที่มาของขั้นการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น ดังกลาวขางตน มาจากแนวคิดการเรียนรู 
ภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเรียนรูเปนองครวมทัง้การฟง การพูด การอาน และการเขยีน  
กูดแมน (Goodman.  1986 : 26) กลาววา การจัดการเรียนการสอนภาษาใหเด็กปฐมวัยควรจดัให
ครบทุกดานทัง้การฟง การพูด การอาน และการเขยีนผานการบูรณาการที่หลากหลาย ซึ่งทําให
เด็กไดเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติ ดวยเหตุนี้ ขั้นการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น ของรูปแบบการเรยีน 
การสอนแบบ SPARPS จึงมีการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน  
และการเขยีน ตามแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ
เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

5.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ 
      1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจ 

ในการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก  
คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการ
เรียนรู 

      2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจจัดกระทํา
ตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ครูนําเสนอ
ดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงความรู  
ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน 

      3. ขั้นเรยีนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน 
การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน  

      4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบัติซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรู
ดวยการทํากจิกรรมศิลปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และ
การประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบนัทึก เพ่ือใหเกิด
ความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสื่อสาร 
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      5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการ

เลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพื่อนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการสื่อสาร 
ระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

       6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดงความ
คิดเห็นจากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม อะไร  
ที่ไหน เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน  

   ผลการเรียนรูตามแนวคดิของรูปแบบการเรียนการสอน คือทักษะทางภาษาซึ่งหมายถึง
การใชภาษาของเด็กปฐมวัย แบงเปน 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ภาพประกอบ 2 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS                      

  
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ 

 

รูปแบบการเรยีนการสอน
แบบ SPARPS 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
ปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ

คนพบผานวิธีการเรียนรู 3 ขั้น คือ Enactive Iconic 
และ Symbolic 

3. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อทสกี้ 
 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
ขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือ

จากครูและเพื่อนที่มีความสามารถมากกว า 

4. ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรูของกานเย 
การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก

การเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง 

1. การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
 1.1 การเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการเรียนรูเปนองครวมทั้ง
การฟง การพูด การอาน และการเขียน  

1.2 การเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการมีโอกาสไดซ้ําย้ําทวน
ประสบการณเรียนรู 

2. การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย
เกิดจากการสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ 

ขั้นที่ 1 Stimulus : S 

ขั้นที่ 2 Plan : P 

ขั้นที่ 3 Active Learning : A 

ขั้นที่ 4 Repeat : R 

ขั้นที่ 5 Presentation: P 

ขั้นที่ 6 Share Ideas : S 

ทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
5. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือสราง ทดสอบประสทิธิภาพ และเผยแพรรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย วิธีดําเนินการวิจัย
แบงเปน 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
      ขั้นที่ 1 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน  
         1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
         1.2 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน 
      ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
         2.1 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
         2.2 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
      ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

          3.1 สรางแผนการจัดประสบการณ 
         3.2 สรางแบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
         3.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

       ขั้นที่ 4 ทดลองนํารองรูปแบบการเรยีนการสอน 
          4.1 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน 

         4.2 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
    ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
       ขั้นที่ 5 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
          5.1 กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง  

         5.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง 
         5.3 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล               

                   5.4 วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรบัปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  
             ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
       ขั้นที่ 6 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน  

         6.1 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน 
         6.2 วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
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ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

ข้ันที่ 1 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน  
   ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
   สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

ข้ันที่ 4 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน 
     ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน 

   ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

ระยะที่ 2 การทดสอบประสทิธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

ข้ันที่ 5 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง  

   กําหนดแบบแผนการทดลอง 
   ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

                              วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  

ข้ันที่ 6 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน  
     เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน 

   วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

ข้ันที่ 2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
   ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
   ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

ข้ันที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     สรางแผนการจัดประสบการณ 

   สรางแบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
   สรางแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
    และตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการสราง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน 
      แบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
      1. เด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2550  
      2. ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  

4-5 ป และ 5-6 ป โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ 
      1. เด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบ
แบงกลุมจากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน 
หองเรียนละ 25 คน 

      2. ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  
4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารปูแบบการเรียน
การสอนไปทดลองใช  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ 
   1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัย  
   2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ

เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
   3. แผนการจัดประสบการณ ไดแก 
      3.1 แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
      3.2 แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ
   4. แบบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ไดแก 
      4.1 แบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
      4.2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
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   5. แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

   6. แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
   ข้ันที่ 1 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน  
      1.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่ก่ียวของ 
         ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
           1. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คอื 
              1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต (Piajet’s Cognitive 

Development Theory) กลาวถึงความสัมพันธระหวางภาษาและการคิด คนเราใชภาษาเปน
เครื่องมือในการสื่อสารและการคิด หากปราศจากความสามารถในการใชภาษาแลวก็แทบเปนไป
ไมไดเลยที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ โครงสรางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เริ่มตั้งแตเด็ก
ปะทะสังสรรค (Interact) กับสิ่งแวดลอม สรางและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาษาและซึมซาบ 
หรือดูดซึมประสบการณ (Assimilation) เม่ือมีประสบการณใหมเขามาเด็กจะเชื่อมโยงใหเขากับ
ประสบการณเดิมซ่ึงเรียกวาการปรับตวั (Adaptation) เพ่ือใหเกิดการสมดุล (Equilibration) 
องคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือวุฒิภาวะ (Maturation) ประสบการณ 
(Experience) การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) และกระบวนการพัฒนา
สมดุลหรือการควบคุมพฤตกิรรมของตนเอง (Self-regulation) (สุรางค  โควตระกลู.  2548 : 49-
50) ตามหลักพัฒนาการของเพียเจตนั้นนอกจากพัฒนาการของเด็กจะเปนไปตามวฒิุภาวะแลว 
การเรียนรูก็เปนสวนหนึ่งของหลักพัฒนาการเชนกันโดยเกิดขึ้นอยางผสมผสานกัน (พรรณทิพย  
ศิริวรรณบศุย.  2547 : 37) ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต มี 4 ขั้น โดยขั้นพัฒนาการที่
อยูในชวงปฐมวัย คือขั้นการใชกลามเน้ือและประสาทสัมผัส (Sensorimotor) และขั้นเตรียมสําหรับ
ความคิดที่มีเหตุผล (Preoperational) ในขั้นเตรียมสาํหรับความคดิที่มีเหตุผล พัฒนาการที่เดนชัด
ที่สุด คือ พัฒนาการพูด ในแตละขั้นพัฒนาการตองอาศัยเวลาในการรวบรวมความรูคิดเพื่อเพ่ิมพูน
ความสามารถทางสติปญญา การพัฒนาสติปญญาทั้ง 4 ขั้น เปนสิ่งที่มีความตอเนื่องกันและเปนไป
ตามขั้นตอนโดยขั้นพัฒนาการแตละขั้นจะเปนรากฐานของการพัฒนาในขั้นตอไป (Piajet.  1976 : 
18) การประยกุตแนวคิดของเพียเจตมาใชในการสอนมีหลักการ คือ ตองใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง โดยครูอํานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณที่เหมาะสม บรูณาการเนื้อหา
การเรียนรู จูงใจเด็กใหอยากเรียนรู และสอนเด็กไปตามขั้นพัฒนาการ นอกจากนี้การสอนภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัยจะตองคาํนึงวาเด็กรับรูเกี่ยวกบัสวนรวม (whole) มากกวาสวนยอย (part)  
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ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาควรสอนสวนรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน (พรรณี ชูทัย 
เจนจิต.  2538 : 156)      

               1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของบรเูนอร (Bruner’s Cognitive 
Development Theory) กลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญาซึ่งเกิดจากการที่เด็กลงมือกระทําและ
คนพบความรูดวยตนเองโดยอาศัยองคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาคือพันธุกรรม 
(Genetic Factors) ภาษาศาสตร (Linguistic Factors) และวัฒนธรรม (Cultural Factors)  
(พรรณทิพย  ศิริวรรณบศุย.  2547 : 46-47) ซึ่งหมายความวาการเจรญิเติบโตทางสติปญญาของ
เด็กเกิดขึ้นจากการสะสมความคิด การใชภาษาสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธกับบคุคลตางๆ เชน พอ
แม ผูปกครอง และครู รวมทั้งการไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางสติปญญาจะ
พัฒนาเปนลําดับขั้นตอนซึ่งบรูเนอรเรียกวาขั้นพัฒนาการการเรียนรูมี 3 ขั้น เริ่มจากวัยทารกมี
วิธีการเรยีนรูจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมผานการใชประสาทสัมผัสเรียกวาขั้นการกระทํา 
(Enactive) เม่ือเด็กโตขึ้นสามารถเรียนรูจากภาพผานการจินตนาการเรียกวาขั้นการแสดงภาพ
แทนใจ (Iconic) และทายทีสุ่ดเด็กสามารถใชสัญลักษณหรือภาษาในการเรียนรูเรยีกวาขั้นการใช
สัญลักษณ (Symbolic) กระบวนการเรียนรูของเด็กเริ่มจากการรับความรู (Acquisition)  และแปลง
รูปของความรู (Transformation) ที่ไดรับใหสัมพันธกับประสบการณเดิม รวมทั้งประเมินผล 
(Evaluation) สิ่งที่ไดรับมาใหเปนความรูใหม (มาลี  จุฑา.  2544 : 17) การประยุกตทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอรมาใชทางการศึกษาสามารถกําหนดเปนหลักการสอน คือการ
ที่เด็กและครูมีปฏิสัมพันธทีดี่ตอกัน ครูจัดโครงสรางของบทเรียน (Structure) เหมาะกับวัยของเด็ก 
คํานึงถึงลําดับความยากงาย (Sequence) และสงเสริมใหเด็กอยากเรียนรูดวยตนเอง (สุรางค  
โควตระกูล.  2548 : 298-299)       
                          1.3 ทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygotsky’s Sociocultural 
Theory) มีจุดเดนในการใหความสําคัญกบัภาษาในฐานะเครื่องมือในการเรียนรู ไวก็อตสกี แบง
ระดับสติปญญาของมนุษยออกเปน 2 ระดับ โดยระดับสติปญญาขั้นเบื้องตน (Elementary mental 
processes) เปนระดับสตปิญญาที่มีในตวัมนุษยทุกคนและไมตองเรียนรู สวนระดับสติปญญาขั้น
สูง (Higher mental processes) นั้น ตองอาศัยการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนและการใช
ภาษา (Vygotsky.  2005 : Online)  ขั้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กมี 3 ขั้น เริ่มจากภาษาสังคม 
(Social Speech) ที่เด็กใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ภาษาที่เด็กพดูกับตนเองโดยไมเกี่ยวของ
กับใคร (Egocentric Speech) และภาษาที่เด็กพูดในใจเฉพาะตนเอง (Inner Speech) (Berk.  
1998 : 226-227) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวก็อตสกี มีหลักการสําคญั คือขอบเขตการ
เรียนรู (Zone of Proximal Development) ซึ่งเปนชวงหางระหวางระดับพัฒนาการที่เปนจริงกับ
พัฒนาการที่สามารถทําไดโดยไดรับการชวยเหลือจากผูที่มีความสามารถมากกวา ครูควรทราบวา
ขอบเขตการเรียนรูของเด็กอยูที่ใดและพยายามสงเสริมดวยการจัดการเรียนการสอนใหเด็กบรรลุ
ศักยภาพสูงสดุของตนเอง ซึ่งนําไปสูหลกัการสอนของไวก็อตสกี คอืการสอนโดยการชวยเหลือ
ของครู (Teacher assisted teaching) โดยใหเด็กปฏิบตัิกิจกรรมดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธทาง 
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สังคมกับผูอ่ืน ครูคอยใหความชวยเหลือเด็กผานการสังเกตขอบเขตการเรียนรูของเด็ก จึงจะทําให
การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 309)         
                          1.4 ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย (Gagné’s Theory of Conditions 
of Learning) กลาวถึงการเรียนรูภาษาเกดิจากการเชื่อมโยงภาษาผานกระบวนการสิ่งเราและการ
ตอบสนอง หลักการจัดการสอนของกานเยมี 9 ขั้น คือขั้นสรางความสนใจ (gaining attention) ขั้น 
แจงจุดประสงค (informing the learner of the objective) ขั้นกระตุนใหผูเรียนระลกึถึงความรูเดิม 
ที่จําเปน (stimulating recall of prerequisite learned capabilities) ขั้นเสนอบทเรียนใหม 
(presenting the stimulus) ขั้นใหแนวทางการเรียนรู (providing learning guidance) ขั้นใหลงมือ
ปฏิบัติ (eliciting the performance) ขั้นใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ขั้นประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูตามจุดประสงค (assessing the performance) และขั้นสงเสรมิความแมนยําและการถาย
โอนการเรียนรู (enhancing retention and transfer) (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 75-76)     
                          1.5 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) 
การศึกษาตามแนวคิดของดิวอ้ีมี 3 องคประกอบ องคประกอบแรก คือ หลักสูตร เปนการเรียนรู
จากประสบการณของผูเรียนมากกวาเรื่องในอดีต เรียกวา หลักสูตรที่ยึดการจัดประสบการณเปน
ศูนยกลาง เน้ือหาของหลักสูตรเปนลักษณะการบูรณาการมีทั้งสวนที่ใหแนวคิดและที่เปนทักษะ
กระบวนการ เน้ือหามุงใหผูเรียนเขาใจตัวเองและสังคม องคประกอบที่ 2 คือ ครู มีหนาที่วาง
แผนการสอนโดยพิจารณาพัฒนาการ ความสนใจ และความตองการของเด็ก เตรียมสิ่งแวดลอม
และสื่อในการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก โดยเปนผูสนับสนุนใหเด็กเรยีนรู
จากการปฏิบตัิดวยตนเอง และองคประกอบที่ 3 คือ เด็ก มีหนาที่ทําความเขาใจวาตนมีความสนใจ
และมีปญหาอะไรอยู และรวมกับครูวางแผนทิศทางการพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ตนสนใจและ
ถนัดดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง (บุษบง  ตันติวงศ.  2537 : 143) ดิวอ้ีใหความสําคัญกับการ
เรียนรูโดยการลงมือกระทํา (learning by doing) ซึ่งเปนการเรียนรูทีมี่คุณคากับเด็กโดยเด็ก
สามารถนําประสบการณเรียนรูที่ไดรับไปใชไดจริงในชีวติประจําวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรจัดใหมีความเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
ใหเด็กไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เด็กจึงจะเกิดการเรียนรูภาษาอยางมี
คุณภาพ (วรวทิย  วศินสรากร.  2539 : 674)         

            2. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือ 
               2.1 การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การเรียน 

การสอนพรอมกันทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เรียนรูดวยประสบการณจริงจากทุก 
สภาพการณ และเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยใหความชวยเหลือ (Goodman.  1986 : 2-26)  
หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาตินั้นจะตองใหเด็กคุนเคยกับภาษา มีโอกาสแสดงออกทางภาษา 
ดวยการเลน การมีปฏิสัมพันธ และการมปีระสบการณตรง การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ
เปนพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูแบบธรรมชาติ (Natural-Learning Model) 
ของโฮดาเวย (Holdaway) ซึ่งมี 4 ขั้น เริม่จากการสาธิต (demonstration) การมีสวนรวม  
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(participation) การกระทําซ้ํา (practice) และการแสดงออกทางภาษา (performance) (ภรณี   
คุรุรัตนะ.  2542 : 89) การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติมีวธิีการประเมินผลจากการสังเกต
ของครูและการรวบรวมผลงานของเด็ก (Pualson.  1990 : 19) ในการจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรู
แบบภาษาธรรมชาตินั้นหองเรียนจะตองเต็มไปดวยโอกาสในการเรยีนรูทางภาษาและการไดรบั
ประสบการณทางภาษา นอกจากนี้ครูมีบทบาทสําคญัในการจัดกิจกรรม ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมทีส่งเสริมการเรียนรูภาษาอยางเปนองครวม (นภเนตร  ธรรมบวร.  2546 : 221-223)  
                          2.2 การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีแนวคิดพื้นฐาน คือ การเขาใจ
วาเด็กมีความสามารถในการรับรู มีความพรอมและมีศักยภาพแหงตน สวนหลักการสอนของการ
เรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย คือ การมองเด็กวามีความพรอมที่จะเรียนรู รวมทั้งใหความ 
สําคัญกับเด็กในลักษณะระบบของความสัมพันธ พอแม ครู และผูปกครองตองมีปฏิสัมพันธทีดี่ตอ
กันในการดูแลการศึกษาของเด็ก โรงเรียนตองจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสมและมี
การยืดหยุนตามความสนใจ ครูและเด็กเรยีนรูไปพรอมกันโดยมีศิลปะเปนสื่อถึงประสบการณที่เด็ก
ไดรับจากการทําโครงการ และมีการนําเสนอผลงานดวยการแสดงนิทรรศการ (Edward; Gandini; 
& Forman.  2005 : Online) องคประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มี 4 
ประการ คือ โครงการ ศิลปะสรางสรรค การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรู และการประสานสัมพันธ
ระหวางเด็ก ครู และผูปกครอง (กุลยา  ตันติผลาชวีะ.  2545 : 94-96) การประเมินผลการเรียนรู
แบบเรกจิโอ เอมีเลียนั้นจะประเมินจากงานศิลปะ การคนควาหาคําตอบ และผลงานของเด็ก  
(สุจินดา  ขจรรุงศิลป; และธดิา  พิทักษสินสุข.  2543 : 13) การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบ 
เรกจิโอ เอมีเลียตองใหเด็กมีโอกาสไดรับประสบการณทางศิลปะ และการจัดแสดงผลงาน 
นอกจากนี้ครูมีบทบาทสําคญัในการอํานวยการเรียนรู สรางบรรยากาศการเรียนรู มีสวนรวมใน
การเรียนรู ใชศักยภาพของเด็กอยางเต็มที่ เก็บขอมูลและผลงานของเด็ก และนําเสนอผลงานของ
เด็ก (วศินี  อิศรเสนา ณ อยุธยา. ม.ป.ป. : 154)  

            3. ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 4 ประการ (Fisher.  1992 : 
18) คือ  

      3.1 การฟง หมายถึง การใชสมาธิ และความตั้งใจในการรับรูเสยีงพูดที่ไดยิน
ผานประสาทสัมผัสทางหูอยางเขาใจความหมาย และสามารถตีความเชื่อมโยงคํา วลี และประโยค
ไดอยางกลมกลืนกับความรูและประสบการณ ไดแก  

        3.1.1 การเขาใจความหมาย หมายถึง การรับรูเสียงพูด และเกิดความ 
เขาใจ สามารถตีความคํา วลี และประโยคใหมีความหมายตามความรูและประสบการณของตน 
                    3.1.2 การปฏิบัตติามคําสัง่ หมายถึง การรับรูเสียงพูด และเกิดความเขาใจ 
สามารถปฏิบตัิตามคําสอน คําแนะนํา และคําบรรยายไดอยางถูกตอง 
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    3.2 การพูด หมายถึง การเปลงเสียงพูดที่มีความชดัเจน เพ่ือถายทอด 
ความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกไปสูผูฟง โดยนําคําและวลีมาเชื่อมโยงเปนประโยคทีมี่
ความหมาย และมีรายละเอียดไดอยางคลองแคลว เปนเร่ืองราวตอเน่ืองและถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ ไดแก 
                  3.2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ หมายถึง การเปลงเสียงเรียกชื่อสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวติประจําวันไดอยางชัดเจน และสามารถบอกถึงบริบทที่เกี่ยวของได ทั้งน้ีเพ่ือแสดงถึงการรูจัก
และเขาใจคําศัพท 
                   3.2.2 การเลาเรื่องจากภาพ หมายถึง การถายทอดเรื่องราวดวยการเปลง
เสียงพูดที่มีความชัดเจน เปนประโยคทีส่มบูรณประกอบดวยประธาน กริยา และกรรม ไดอยาง
คลองแคลวและมีความตอเน่ือง เปนเรื่องราวที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาพ 
               3.3 การอาน หมายถึง การรับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา และสามารถแปล
ความหมายของภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ใหเปนคาํ วลี และประโยค โดยอาศัย
ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานใหเกิดความเขาใจเรื่องราว ไดแก 

                 3.3.1 การจําแนกความเหมือนและความแตกตาง หมายถึง การมองเห็น 
สังเกต และรับรูถึงความเหมือน และความแตกตางของภาพ สามารถจําแนกและจัดหมวดหมูได
อยางถูกตอง 

                 3.3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ หมายถึง การแปลความหมายของภาพ
ออกมาเปนคํา วลี และประโยคที่มีความหมาย เปนไปตามลําดับขั้นตอนของเหตกุารณที่เกิดขึน้
กอนและหลังอยางตอเน่ือง 

              3.4 การเขียน หมายถึง การจับดินสอดวยนิว้มือในทาทางที่ถูกตอง สามารถ
ควบคุมกลามเน้ือมือใหสัมพันธกับสายตาซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเขียนภาพหรือเสนที่มีความ
สมบูรณ ไดแก  

                 การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ หมายถึง การมองเห็น สังเกต และสามารถ
จดจําภาพหรือเสนที่เปนตนแบบ เพ่ือถายทอดดวยการเขียนตามแบบไดอยางถกูตอง 

      1.2 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน 
         ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
            1.2.1 สรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกบัการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

SPARPS ดังนี้              
             1.2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่นํามาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางกรอบ

แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS คือ 
       ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต กลาวถึงแนวคิดการเรียนรู

ภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการปรับโครงสรางทางสตปิญญาผานการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม (Wadsworth.  1996 : 14-17) ทั้งน้ีก็เพื่อทดลองประสบการณทางภาษา แลวสรางกฎ 



56 
 

ของความเขาใจความหมายและการสื่อสารทั้งระบบการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
เพียเจต กลาวถึงความสัมพันธของการใชภาษาและการคิดวา ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
การคิด หากปราศจากความสามารถในการใชภาษาแลวก็แทบเปนไปไมไดเลยที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ 
ได การเรียนรูภาษาก็มีลักษณะเดียวกับการเรียนรูสิ่งอ่ืนๆ คือเด็กตองเปนผูลงมือกระทําในการ
เรียนรูและปรบัประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิดความสมดุลและ
ซึมซาบรวมเขาสูโครงสรางทางสติปญญา 

      ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร กลาวถึงแนวคิดการเรียนรู 
ภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากจากการคนพบผานวธิีการเรียนรู 3 ขั้น คือขั้นการกระทํา (Enactive) 
ขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) และขัน้การใชสัญลกัษณ (Symbolic) (สุรางค  โควตระกลู.  
2548 : 213-214) ซึ่งในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ควร
เปนสื่อที่เด็กสมัผัสลงมือกระทําไดอยางเปนรูปธรรม การเรียนรูภาษาของเด็กจึงจะเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ บรูเนอร กลาวถึงการเรียนรูวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดในทกุระดับไมขึ้นกับอายุแตตอง
จัดอยางเหมาะสม ในการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวยัเปนเรื่องยากพอควร เน่ืองจากภาษาเปน
สัญลักษณ มีความเปนนามธรรมสูง แตถาครูสามารถจัดการเรียนรูใหเปนรูปธรรมซึ่งเหมาะกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กแลว เด็กก็สามารถเรียนรูภาษาไดอยางมีคุณภาพ 
              ทฤษฎวีฒันธรรมเชิงสงัคมของไวก็อตสก ีกลาวถึงแนวคิดการเรยีนรูภาษา
ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือจากครูและ
เพ่ือนที่มีความสามารถมากกวา (Vygotsky.  2006 : Online) แนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยโดยครูตองรูขอบเขตการเรียนรูของเด็กวาอยูใน
ระดับใด และชวยเหลือโดยการขยายขอบเขตการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพ วิธกีารชวยเหลือใหเด็กพัฒนาภาษาก็คือ การที่ครูถามคําถามใหเด็กไดมีโอกาสอธิบาย
ความคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็น 
              ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 227-228) 
การจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรนําเสนอสิ่งเรา อันไดแก สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ เพ่ือใหเด็กเรียนรูภาษาอยางมีคุณภาพ 
              แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการปฏิบัติกจิกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 (วรวิทย  วศินสรากร.  2539 : 674) 
ถึงแมวาการเรียนการสอนภาษาจะมีความเปนนามธรรมก็ตามแตถาเด็กไดเรียนรูดวยวธิีการทีเ่ปน
รูปธรรมแลวเด็กก็สามารถเชื่อมโยงใหภาษาหรือสัญลักษณทางนามธรรมใหมีความหมายได 
     1.2.1.2 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ 
SPARPS คือ 
              การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากการเรียนรูเปนองครวมทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขยีน (Goodman.   
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1986 : 26) การจัดการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยจึงควรจัดใหครบทุกดานทั้งการฟง การพูด การ
อาน และการเขียนผานการบูรณาการที่หลากหลายจึงจะสงผลใหการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย
เปนไปตามหลักพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิด
จากการมีโอกาสไดซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรู (ภรณี  คุรุรัตนะ.  2542 : 89) แนวคิดดังกลาว
มาจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูแบบธรรมชาตขิองโฮลดาเวย ในขั้นที่ 3 คือ
การที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้าดวยตนเอง เปนแนวทางใหเด็กเรียนรูภาษาจากการซ้ําประสบการณ
สงผลใหการเรียนการสอนภาษามีความแมนยํามากขึ้น 
              การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากการสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) การเรียนรูของ
เด็กจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผาน
การใชสัญลักษณ ซึ่งก็คือ ภาษาศิลปะ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงตองใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงการเรียนรูและนําเสนอผลงานของตน     

   1.2.1.3 ผลการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS  
คือ ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน การฟง 
ไดแก การเขาใจความหมาย และการปฏิบตัิตามคําสั่ง การพูด ไดแก การบอกชื่อสิ่งตางๆ และการ
เลาเรื่องจากภาพ การอาน ไดแก การจําแนกความเหมอืนและความแตกตาง และการเรียงลําดับ
ภาพเหตุการณ การเขียน คือ การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ 

          1.2.2 สังเคราะหนิยามความหมาย และกระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS ดังนี้ 

             รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน
การสอนซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน เพ่ือให
เด็กปฐมวัยพฒันาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขยีน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ 
การมีปฏิสัมพันธตอกันในการตอบคําถามของครูดวยการอธิบายความคิด อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น สวนครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณทีมี่
ความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรยีนรู รวมทั้งเปนผูขยายขอบเขตการเรียนรู 
ทางภาษาของเด็กดวยการถามคําถามทีมี่ความหลากหลาย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS สรางจากการบูรณาการแนวคดิที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
คือทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย และแนวคิดทางการ
ศึกษาของดิวอ้ี รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาต ิและการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ 
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               1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิด
ความสนใจในการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของ
ครู อันไดแก คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและ
สาระการเรียนรู ที่มาของขั้นกระตุนเรา มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
เชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง กานเย กลาวไวในทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูวาการเรียนรูเกดิขึ้น 
จากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง จึงไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
กานเยอยางเปนระบบโดยพยายามเชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเปนสภาวะนอกตัว
ผูเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของ
คนเรา ระบบการสอนของกานเย ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 9 ขั้น โดยแนวคิดการเรียนรู 
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองเปนขัน้การเรียนการสอนขั้นที่ 4 คือขั้นเสนอ
บทเรียนใหม (presenting the stimulus) เปนการริเริ่มบทเรียนใหมโดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมมา
ประกอบการสอน (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 75-76) นอกจากนี้ตามหลักพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยนั้น เด็กเรียนรูภาษาไดดีจากกิจกรรมทางภาษาที่ครูนําเสนอ โดยเด็กสามารถรับรูดวย
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 บรูเนอร เชื่อวาการเรียนรูภาษามีความเปนนามธรรมสูง เพราะภาษาเปน
สัญลักษณที่มีความหมายใชแทนสิ่งตางๆ (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 213-214) อยางไรก็ตาม 
เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูภาษาไดจากการเชื่อมโยงสิ่งที่รับรูเปนรูปธรรมใหเปนนามธรรมหรือ
สัญลักษณไดโดยอาศัยการรับประสบการณใหมและปรบัใหเขากบัประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิด
ความสมดุล แลวซึมซาบรวมเขาอยูในโครงสรางทางสติปญญา  

     2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจ 
จัดกระทําตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณทีค่รู
นําเสนอดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึง 
ความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน ทีม่าของขั้นวางแผน มาจาก 
แนวคิดการเรยีนรูภาษาของเดก็ปฐมวัยเกิดจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมี
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม เพียเจต กลาวไวในทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญา วาการเรียนรูตอง
เปดโอกาสใหเด็กไดปรับประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิดความ 
สมดุลและซึมซาบรวมเขาสูโครงสรางทางสติปญญา (Wadsworth.  1996 : 14-17) ในขั้นวางแผน
เด็กปฐมวัยตองนําประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจจัดกระทําตอสื่อ วัสดุ 
และอุปกรณทีค่รูนําเสนอ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซ่ึงถือเปนการปรับประสบการณใหมที่
ไดรับใหเขากบัประสบการณเดิมของตน ทําใหเกิดการตัดสินใจจัดกระทําตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ
ที่มีความเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ตามหลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัยน้ัน แนวคิดไฮ/สโคป 
(High/Scope) ไดกลาวถึงการวางแผนของเด็กปฐมวัยที่เปนไปตามหลักพัฒนาการไววา การ
วางแผน หมายถึงการตัดสนิใจวาจะใชสือ่ วัสดุ และอุปกรณนั้นอยางไรจากความสนใจและความ
ตั้งใจของตน (Weikart; & Schweinhart.  2000 : 277-293)  
 



59 
 
                         3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติ
กิจกรรมผานประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส  
ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาต ิตัวอยางเชน 
การฟงนิทาน การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน ที่มาของขั้นเรียนรู  
มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 
และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการคนพบผานวธิีการเรียนรู 3 ขั้น คือ  
ขั้นการกระทํา (Enactive) ขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) และขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) 
ดิวอ้ี เชื่อวาการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพของเด็กนั้นจะตองเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรม 
โดยเฉพาะการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะทําใหเด็กเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรม  
(วรวทิย  วศินสรากร.  2539 : 674) และบรูเนอร เชื่อวาการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้ ควรเปนสื่อที่เด็กสัมผัสลงมือกระทําไดอยางเปนรูปธรรม (สุรางค  
โควตระกูล.  2548 : 213-214)  
                         4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบัติซ้ําย้ําทวน
ประสบการณเรียนรูดวยการทํากิจกรรมศลิปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ  
การตัด ฉีก ปะ และการประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศลิปะของตนโดยมีครูชวยจด
บันทึก เพ่ือใหเกิดความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสื่อสาร 
ที่มาของขั้นซํ้าย้ําทวน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวยัเกิดจากการมีโอกาสไดซ้ําย้ํา 
ทวนประสบการณเรียนรู และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการสื่อสารดวยการ
ใชภาษาศิลปะ โฮลดาเวย ไดกําหนดขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนการเรียนรูแบบ 
ธรรมชาติเปน 4 ขั้น โดยขั้นการเรียนการสอนขั้นที่ 3 คือการที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้าดวยตนเอง 
ทําใหเด็กเรียนรูภาษาจากการซ้ําประสบการณ ใหมีความแมนยํามากขึ้น (ภรณี  คุรุรัตนะ.  2542 : 
89) สวนการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการวาการเรียนรูของเด็กจะตองเปดโอกาส 
ใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผานการใชสัญลักษณ ซึ่งก็
คือภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) 

               5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรู
ดวยการเลาเรือ่งราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการ 
สื่อสารระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร ที่มาของขั้นนําเสนอ มา
จากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ การเรียน
การสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการสําคัญ คือการเรียนรูของเด็กนั้น จะตองเปดโอกาสใหเด็ก
ไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผานการใชสัญลกัษณ ซึ่งก็คือ
ภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงตองใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงการเรียนรูและนําเสนอผลงานของตน 
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               6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดง
ความคิดเห็นจากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม 
อะไร ที่ไหน เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออาน
รวมกัน ที่มาของขั้นแบงปน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการขยาย
ขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือจากครูและเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา  
ไวก็อตสกี กลาววาการจัดการเรียนการสอนภาษาสาํหรับเด็กปฐมวยันั้น ครูตองรูขอบเขตการ 
เรียนรูของเด็กวาอยูในระดบัใด และชวยเหลือโดยการขยายขอบเขตการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนา 
ตนเองอยางเต็มที่ตามศักยภาพ (Vygotsky.  2006 : Online) นอกจากนี้ ที่มาของขั้นการเรียนการ
สอนทั้ง 6 ขั้น ดังกลาวขางตน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเรียนรู
เปนองครวมทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน กูดแมน (Goodman.  1986 : 26) กลาววา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาใหเด็กปฐมวัยควรจัดใหครบทุกดานทัง้การฟง การพูด การอาน 
และการเขยีนผานการบูรณาการที่หลากหลาย ซึ่งทําใหเด็กไดเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติ  

   ข้ันที่ 2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
       2.1 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชีย่วชาญ 
          ผูวิจัยดําเนินการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
             2.1.1 สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ 

คือ ความเปนมาและความสาํคัญ ทฤษฎีและแนวคิด ความมุงหมาย รูปแบบการเรียนการสอน  
บทบาทครู บทบาทเด็ก และการนําไปใช 

            2.1.2 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ (Rating Scale) คือ (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 184)  

               ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
               ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
               ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
               ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 

                ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
            2.1.3 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยการเสนอแบบ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 5 คน คือ 

      อาจารยรุงรวี  กนกวิบลูยศร ี   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล 
สามเสน  
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      อาจารยสรัญธร  ฉันทวรภาพ  ศึกษานิเทศกประจําสํานักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา 
       กรุงเทพมหานคร เขต 1 
      อาจารย ดร.กรวิภา  สรรพกิจจํานง  อาจารยประจําคณะ 

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

               ศาสตราจารย ดร. อารี  สัณหฉว ี  ขาราชการบํานาญ 
      รองศาสตราจารย กุลวรา  ชูพงศไพโรจน อาจารยประจําคณะ 
       มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
    2.1.4 วิเคราะหขอมูลแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดจากการตรวจสอบของ
ผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญกาํหนดเกณฑ ดังนี้ (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 184)  
                ชวงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
                ชวงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
                ชวงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
                ชวงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 
                ชวงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
                     เกณฑคาเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการวิจัย
ครั้งนี้ คือคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวารูปแบบการเรียนการสอนมี
คุณภาพเหมาะสม ผลปรากฏวาทุกขอมีคะแนนเกิน 3.50 ขึ้นไป 

      2.2 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
         ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
           2.2.1 พิจารณาขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากแบบประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยซึ่ง
นอกเหนือจากรายการประเมิน และสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูเชี่ยวชาญ 

           2.2.2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงขั้นการเรียนการสอน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนเรา  
(Stimulus : S) ขั้นที่ 4 ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) และขั้นที่ 6 ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) 
ดังนี้ 
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          ขั้นที่ 1 ขัน้กระตุนเรา (Stimulus : S) ผูวิจัยไดปรับปรุงการอธิบายความหมาย
จากเดิมที่วาขัน้กระตุนเรา หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจในการรับรูดวย
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูของครูดวยสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก  
ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย สัญลักษณ เปนตน ทั้งน้ี สื่อ วัสดุ และอุปกรณที่ครูนําเสนอนั้น
จะตองมีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรียนรู ปรับปรุงเปนขั้นกระตุนเรา 
หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจในการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการ
นําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายทีมี่
ความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรยีนรู ทั้งน้ีเพ่ือเปนการระบุกจิกรรมการ
เรียนรูทางภาษาใหมีความชัดเจนขึ้น  

    ขั้นที่ 4 ขัน้ซํ้าย้ําทวน (Repeat : R) ผูวจัิยไดเพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนรูจาก 
เดิม คือ การวาดภาพระบายสีเพียงอยางเดียว ใหเปนกิจกรรมศิลปะที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
ไดแก การวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และการประดษิฐเศษวัสดุ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กไดบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
      ขั้นที่ 6 ขัน้แบงปน (Share Ideas : S) ผูวิจัยไดเพ่ิมเติมบทบาทของครูและ
บทบาทของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหครูจดบันทกึคําตอบของเด็กลงบน
กระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน ทั้งน้ีมาจากแนวคิดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติและ
แนวคิดการเรยีนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 

   ข้ันที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
        3.1 สรางแผนการจัดประสบการณ 

        ผูวิจัยดําเนินการสรางแผนการจัดประสบการณ ดังนี้ 
            3.1.1 สรางแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ SPARPS โดยผูวิจัยศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณระดับ
ปฐมวัย คือหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 แผนการจัดประสบการณของสถาบัน
พัฒนาวิชาการและการประเมินผล พุทธศักราช 2547 หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณของ 
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
      3.1.2 หาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS โดยการเสนอแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 5 คน คอื 

      อาจารยรุงรวี  กนกวิบลูยศร ี   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล 
สามเสน  

       อาจารยสายสมร  นาคประเสริฐ  อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล 
วัดนางนอง 
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       อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล 
        สมุทรสงคราม  

อาจารย ดร. กรวิภา  สรรพกิจจํานง  อาจารยประจําคณะ 
      ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

        รามคําแหง 
       อาจารยราศี  ทองสวัสดิ์   ขาราชการบํานาญ 

               ผลการตรวจสอบใชเกณฑ 3 ใน 5 คน ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกัน
วาแผนการจัดประสบการณสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวยัได เน่ืองจากมีกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาที่มีความหลากหลายเพื่อใหเด็กได
เรียนรูอยางเปนธรรมชาติ ไดแก คําคลองจอง เพลง ปริศนาคําทาย และนิทาน เด็กไดมีโอกาส 
ในการฟง พูดโตตอบ อานผลงานศิลปะ และเขยีนภาพหรือสรางสรรคผลงานศลิปะตางๆ  
อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข ดังนี้  

     3.1.2.1 ระยะเวลาทีใ่ชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเดิมกําหนดไว  
1 ชั่วโมง ควรปรับปรุงเปน 1 ชั่วโมงและยืดหยุนไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความสนใจของ
เด็กในการเรียนการสอนแตละครั้งมีความแตกตางกัน และการสรางสรรคผลงานศลิปะของเด็กแต
ละคนใชเวลาไมเทากัน 
       3.1.2.2 จุดประสงคในแตละแผนการจัดประสบการณใหเพ่ิมการเขียนที่เนน
เรื่องที่เด็กไดเรียนรูในแตละครั้งใหชัดเจน เพ่ือใหการประเมินผลทําไดงายและถูกตองยิ่งขึ้น  
       3.1.2.3 แผนการจัดประสบการณหนวยปลอดภัยไวกอนและหนวยน้ํา ควร
ปรับคําคลองจองใหสัมพันธกับเนื้อหามากขึ้น  
            3.1.2.4 สื่อการจัดกิจกรรมจากเดิมที่เขียนวาเปนนิทานนั้นควรปรับปรุงโดย
ระบุใหชัดเจนวาเปนหนังสอืนิทานภาพ 

      3.2 สรางแบบสงัเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
          ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
            3.2.1 สรางแบบสงัเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยศึกษาเอกสาร

ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยดวยแบบสังเกต  
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547 : 188-209 ; นภเนตร  ธรรมบวร.  2545 : 111-134) และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน  
และการเขยีน ไดแก งานวิจัยของนฤมล  เฉียบแหลม (2545) สมาพร  สามเตี้ย (2545) กรวิภา  
สรรพกิจจํานง (2548) และปานใจ  จารุวณิช (2548)  

            3.2.2 หาคุณภาพของแบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยการเสนอ 
แบบสังเกตทกัษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญมี
จํานวน 3 คน คือ 
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      อาจารยกัลยา  นิ่มจิตต   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล 
วัดนางนอง  

       อาจารย ดร. กรวิภา  สรรพกิจจํานง  อาจารยประจําคณะ 
        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
        รามคําแหง  
       ผูชวยศาตราจารยบุญญาพร  อูนากูล  อาจารยประจําโรงเรียนสาธติ 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        (ฝายประถม)  

     ผลการตรวจสอบใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองซึ่งตองมีคามากกวาหรือ 
เทากับ 0.50 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 179) ผลปรากฏวาไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 0.96  

      3.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
          ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
            3.3.1 สรางแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวดัและประเมินผลทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยดวยแบบทดสอบ  
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547 : 147-171 ; ดวงเดือน  ศาตรภัทร.  2537 : 417-428) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ไดแก งานวิจัยของจุฬารัตน  อินนุพัฒน (2543) นงเยาว  คลิกคลาย (2543) จุฑา  
สุขใส (2545) และกรวิภา  สรรพกิจจํานง (2548) 

            3.3.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยการ
เสนอแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึน้ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ   
ผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 3 คน คือ 

      ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  บุญสง  อาจารยประจําสํานักทดสอบ 
      ทางการศึกษาและจิตวิทยา  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       อาจารย ดร. กรวิภา  สรรพกิจจํานง  อาจารยประจําคณะ 
        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
        รามคําแหง  
           อาจารยกัลยา  นิ่มจิตต   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล 

วัดนางนอง 
     การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง 

ซึ่งตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 179) ผลปรากฏวาได
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.70-1.00 หลังจากนั้นนําแบบทดสอบวัดทักษะทาง 
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ภาษาของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช (try out) กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาล 
วัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา  
2550 จํานวน 27 คน เพ่ือคัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพเหมาะสม แบบทดสอบดังกลาวมีการให 
คะแนนแบบถาตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน ถาไมตอบหรือตอบผิดไดขอละ 0 คะแนน การหาคา 
ความยากงาย (Difficulty) ใชเกณฑคาความยากงายโดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
ระหวาง 0.20-0.80 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ใชเกณฑสหสัมพันธแบบพอยท- 
ไบซีเรียล (Point biserial correlation) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกเปนบวกและสูง
กวา 0.20 และการหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ใชเกณฑคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR.-20  
ของคูเดอร-ริชารดสัน (Khuder-Richardson) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 198-
212) ผลปรากฏวาขอคําถามที่คัดเลือกไวมีคาความยากงายตั้งแต 0.22-0.78 คาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20-0.80 และคาความเชื่อม่ัน 0.87 
        ข้ันที่ 4 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน 

      4.1 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน 
         ผูวิจัยดําเนินการทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
          4.1.1 จัดเตรียมแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบ SPARPS และทดลองสอนกับเด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนาง
นอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 27 คน เปนเวลา 1 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550  
                     4.1.2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ตามรายละเอียดในแบบ
สังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยวาในระหวางการทดลองสอนเด็กไดใชทักษะทางภาษาครบ
ทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

      4.2 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
        ผูวิจัยปรับปรุงแกไขขอบกพรองของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ใน

ขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขั้นที่ 6 ขัน้แบงปน (Share Ideas : S) ที่ไดรับจาก
การทดลองนํารองเพ่ือใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง ดังนี้ 

           ขั้นที ่5 ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) การจัดการเรียนการสอนในขั้นนําเสนอ
นั้น หากพบวาเด็กบางคนยงัไมกลาพูดนําเสนอผลงาน โดยแสดงพฤติกรรมเขินอาย ยืนนิ่งๆ ยืน
บิดตัวไปมา ยืนหันหลังใหเพ่ือน หรือทําทาทางเหมือนกําลังใชความคิดแตไมไดเปลงเสียงพูด
ออกมา ครูควรใหกําลังใจและแสดงความเปนกันเองมากขึ้น โดยการยิ้มและพูดคําชมเชย เพ่ือให
เด็กเกิดความสบายใจและมั่นใจที่จะนําเสนอผลงานดวยตนเอง เปนการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนได 
ใชทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน หลงัจากไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPSครบทั้ง 6 ขั้น 
 



66 
 

 ขั้นที่ 6 ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) การจัดการเรียนการสอนในขั้นแบงปนน้ัน  
หากพบวาเดก็บางคนไมเขาใจคําถาม โดยสังเกตจากการไมตอบคําถาม การแสดงสีหนาสงสัย 
หรือตอบคําถามไมถูกตอง ครูควรอธบิายเพิ่มเติมหรือยกตัวอยาง เพ่ือใหเด็กทุกคนสามารถรวม 
อธิบายและแสดงความคิดเห็นได  

 
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS 
   ข้ันที่ 5 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
      5.1 กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง  
          ผูวิจัยกาํหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
            5.1.1 ประชากร คอื เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวดันาง

นอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  
            5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาล 

วัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 
2550 ที่ไดจากการสุมแบบแบงกลุมจากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุม
ควบคุม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน 
             5.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง 

        การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ผูวิจัยกําหนดแบบแผนการ
ทดลองเปนแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design (ลวน  สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ.  2538 : 249) ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E  R 
C  R 

T1

T1

X 
- 

T2   
 T2

 
ความหมายของสัญลักษณ 
  X แทน การจัดกระทํา (Treatment) 
  T1 แทน การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

T2 แทน การสอบหลังจากที่จัดกระทําการทดลอง (Posttest) 
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random assignment) 
C แทน กลุมควบคุม (Control group) 
E แทน กลุมทดลอง (Experimental group) 
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      5.3 ดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอมูล  
         ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
         5.3.1 ทดสอบกลุมตวัอยางกอนการทดลอง (Pretest)  
            ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับกลุม 

ทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง ตั้งแตวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2550    
                   5.3.2 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกับกลุมตวัอยาง 
                      ผูวิจัยนําแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ไปใชกับกลุมทดลอง และนําแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบปกติไปใชกับกลุมควบคุม เปนเวลา 6 สัปดาห ตั้งแตวนัที่ 14 พฤศจกิายน-19 
ธันวาคม 2550 ดังแสดงในตาราง 2  
 
ตาราง 2 กําหนดการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกับกลุมตวัอยาง 
 

เวลา 
สัปดาห 

แผนการจัด
ประสบการณ 

วัน 
8.45-9.45 น. 10.00-11.00 น. 

1 หนวยปลอดภยัไวกอน จันทร พุธ และศุกร กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
2 หนวยน้ํา จันทร พุธ และศุกร กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
3 หนวยผัก จันทร พุธ และศุกร กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
4 หนวยมด จันทร พุธ และศุกร กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
5 หนวยตนไม จันทร พุธ และศุกร กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
6 หนวยอากาศ จันทร พุธ และศุกร กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

 
         5.3.3 ทดสอบกลุมตวัอยางหลังการทดลอง (Posttest)  
           ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับกลุม 

ทดลองและกลุมควบคุมหลงัการทดลอง ตั้งแตวันที่ 20-21 ธันวาคม 2550    
     5.4 วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

                     ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรยีนการสอน 
ดังนี้ 
                     5.4.1 วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยคาสถติ ิ
t-test for dependent samples และเปรยีบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดทักษะทาง 
ภาษาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุดวยคาสถติ ิ 
t-test for independent samples        
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            5.4.2 สรุปผล และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ใหมี
ความเหมาะสม เกณฑการทดสอบประสทิธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน คือ เด็กปฐมวัยมีทักษะ
ทางภาษาเพิม่ขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS  

 
         ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

   ข้ันที่ 6 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน  
      6.1 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน 
         ผูวิจัยดําเนินการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
            6.1.1 ผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS  

  6.1.2 ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง  
3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวดัหนัง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS ไปทดลองใช ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS และ
แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยผูวิจัยคอย
ใหคําแนะนําและตอบขอสงสัย เปนเวลา 4 วัน ตั้งแตวนัที่ 22-25 มกราคม 2551              

            6.1.3 ครูปฐมวัยทดลองใชแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการ 
เรียนการสอนแบบ SPARPS กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป เปนเวลา 2 
สัปดาห ตั้งแตวันที่ 28 มกราคม-8 กุมภาพันธ 2551 
                      6.1.4 ครูปฐมวัยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ลักษณะ
เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 184)  

                ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
                ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
                ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
                ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 

      ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 6.1.5 ครูปฐมวัยตอบแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรูปแบบการ 

เรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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      6.2 วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
         ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  

ดังนี้ 
            6.2.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย กําหนด
เกณฑ ดังนี้ (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 184)  

     ชวงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
                ชวงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
                ชวงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
                ชวงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 
                ชวงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 

            เกณฑคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนในการวิจัยครั้งนี้ คือคาเฉลี่ยความคดิเห็นตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวารูปแบบการเรียนการสอนมี
คุณภาพเหมาะสม ผลปรากฏวาทุกขอมีคะแนนเกิน 3.50 ขึ้นไป 

  6.2.2 วิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรูปแบบการ 
เรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

   6.2.3 สรุปผล และปรบัปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ใหมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน  
   1.1 คาเฉลีย่ (Mean) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 73) 

             1.2 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลวน  สายยศ; และอังคณา   
สายยศ.  2538 : 79) 

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
             2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ใชสูตรดัชนีความสอดคลอง (บุญเชิด   
ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 179) 

 

 
 

ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   2.2 คาความยากงาย ใชสูตรดัชนีความยากงาย (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  
2538 : 210) 

  
 
R คือ จํานวนคนที่ทาํขอน้ันถูก 
N คือ จํานวนคนที่ทาํขอน้ันทั้งหมด 
 

   2.3 คาอํานาจจําแนก ใชสูตรสหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point biserial 
correlation) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 212)   
 

 
  X p คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันได 
  X f คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันไมได 
  st คือ คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับนั้น 
  p คือ สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันได 
  q คือ สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันไมไดหรือ 1-p 
 

   2.4 คาความเชื่อม่ัน ใชสูตร KR.-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Khuder-Richardson) (ลวน  
สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 198) 

   

    
 

n คือ จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
p คือ สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั่นคือสัดสวนของคนทําถูกกับ 
  คนทั้งหมด 
q คือ สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ คือ 1-p 
s2

t คือ คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
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3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน    
   3.1 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม ใชสตูร t-test for dependent samples (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 
104)     

    
   

D คือ ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  N คือ จํานวนคู 
 
              3.2 เปรียบเทยีบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ใชสตูร t-test for independent samples (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 
101)                      

                      
 

X 1 คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
                      X 2      คือ       คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 

n1 คือ ขนาดของกลุมทดลอง 
n2 คือ ขนาดของกลุมควบคุม 

                    s2
1       คือ      ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 

                    s2
2       คือ      ความแปรปรวนของกลุมควบคุม          



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณเพ่ือใชแทนความหมาย ดังนี้ 
    N แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
    X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
    S แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
    D แทน คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 
    SD แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยแตละคู   

   t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
   Sig. แทน ระดับความมนีัยสําคัญทางสถิต ิ  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย มีผลการวิเคราะหขอมูลเสนอตามลําดับดังนี้ 

   1. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
     2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
             3. ผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
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ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
   ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ

เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดังแสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ตามความคิดเห็นของ 
     ผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน X  S ระดับ 
1. ความเปนมาและความสาํคัญของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่นําไปสูการกําหนดกรอบ
แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอน 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

3. แนวคิดพื้นฐานในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนามาจากการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ และการ
เรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 

 
 

4.40 

 
 

0.55 

 
 

มาก 
4. ความมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 4.40 0.89 มาก 
5. ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 4.40 0.55 มาก 
6. การเรียงลําดับขั้นการเรยีนการสอน 4.00 0.71 มาก 
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 
   7.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 
   7.2 การอธิบายบทบาทของครูและเด็ก 

 
4.40 
4.20 

 
0.55 
0.45 

 
มาก 
มาก 

8. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 2  
   8.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 
   8.2 การอธิบายบทบาทของครูและเด็ก 

 
4.00 
4.00 

 
0.71 
0.71 

 
มาก 
มาก 

9. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 3  
   9.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 
   9.2 การอธิบายบทบาทของครูและเด็ก 

 
4.00 
4.20 

 
0.71 
0.84 

 
มาก 
มาก 

10. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 4  
   10.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 
   10.2 การอธิบายบทบาทของครูและเดก็ 

 
4.20 
4.20 

 
0.84 
0.84 

 
มาก 
มาก 

11. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 5  
   11.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 
   11.2 การอธิบายบทบาทของครูและเดก็ 

 
4.40 
4.40 

 
0.55 
0.55 

 
มาก 
มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X  S ระดับ 
12. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 6  
   12.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 
   12.2 การอธิบายบทบาทของครูและเดก็ 

 
4.40 
4.40 

 
0.55 
0.55 

 
มาก 
มาก 

13. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น แสดงถึงการ
เรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
4.40 

 
0.55 

 
มาก 

14. แผนการจัดประสบการณซึ่งประกอบดวย หนวย เรื่อง 
ระดับ ระยะเวลา จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ภาคผนวก 
และบันทึกหลงัสอน 

 
 
 

4.20 

 
 
 

0.84 

 
 
 

มาก 
15. การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชเพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในสภาพการณจริง 

 
4.20 

 
0.84 

 
มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทาง

ภาษาของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด มีคาเฉลีย่ตั้งแต 4.00-4.60 ซึ่งสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แสดงวารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ผลการเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   1. การเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS 
   2. การเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบปกต ิ
   3. การเปรียบเทียบผลตางของทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติกอนการทดลอง 

   4. การเปรียบเทียบผลตางของทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติหลังการทดลอง 

   ดังแสดงในตาราง 4, 5, 6 และ 7 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบทักษะทางภาษากอนและหลังการทดลองในกลุมทดลอง 

 
ทักษะทางภาษา กลุมทดลอง X  S D SD t Sig. 

กอนการทดลอง 8.68 1.52 
การฟง 

หลังการทดลอง 13.64 1.75 
4.96 1.31 18.984** .000 

กอนการทดลอง 7.96 2.30 
การพูด 

หลังการทดลอง 14.12 1.92 
6.16 2.32 13.266** .000 

กอนการทดลอง 8.40 2.99 
การอาน 

หลังการทดลอง 12.32 3.15 
3.92 2.36 8.300** .000 

กอนการทดลอง 7.04 3.06 
การเขียน 

หลังการทดลอง 10.60 2.02 
3.56 1.66 10.721** .000 

กอนการทดลอง 32.08 6.73 
รวมทั้ง 4 ดาน  

หลังการทดลอง 50.68 6.52 
18.60 4.22 22.023** .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
จากตาราง 4 พบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน แสดงวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ทําใหเด็กปฐมวยัมี
ทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นทุกดาน 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบทักษะทางภาษากอนและหลังการทดลองในกลุมควบคมุ 
 

ทักษะทางภาษา กลุมควบคุม X  S D SD t Sig. 
กอนการทดลอง 8.20 2.25 

การฟง 
หลังการทดลอง 9.60 2.00 

1.40 1.85 3.787** .001 

กอนการทดลอง 9.08 3.04 
การพูด 

หลังการทดลอง 9.32 2.67 
0.24 1.64 0.732 .471 

กอนการทดลอง 7.80 3.56 
การอาน 

หลังการทดลอง 8.08 4.84 
0.28 3.22 0.435 .668 

กอนการทดลอง 7.12 3.69 
การเขียน 

หลังการทดลอง 5.84 3.35 
1.28 1.79 3.572** .002 

กอนการทดลอง 32.20 9.17 
รวมทั้ง 4 ดาน 

หลังการทดลอง 32.84 9.89 
0.64 5.68 0.564 .578 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
จากตาราง 5 พบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการฟงเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
ทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึน้เพียงดานเดียวคือดานการฟง 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบผลตางของทักษะทางภาษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
     กอนการทดลอง 
 

ทักษะทางภาษา กลุมตัวอยาง N X  S t Sig. 
กลุมทดลอง 25 8.68 1.52 

การฟง 
กลุมควบคุม 25 8.20 2.25 

0.883 .382 

กลุมทดลอง 25 7.96 2.30 
การพูด 

กลุมควบคุม 25 9.08 3.04 
1.469 .148 

กลุมทดลอง 25 8.40 2.99 
การอาน 

กลุมควบคุม 25 7.80 3.56 
0.646 .522 

กลุมทดลอง 25 7.04 3.06 
การเขียน 

กลุมควบคุม 25 7.12 3.69 
0.083 .934 

กลุมทดลอง 25 32.08 6.73 
รวมทั้ง 4 ดาน 

กลุมควบคุม 25 32.20 9.17 
0.053 .958 

 
จากตาราง 6 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิ
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกตมีิทักษะทางภาษากอนการทดลองแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน แสดงวา
กอนการทดลองเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุมมีทักษะทางภาษาใกลเคียงกนั 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลตางของทักษะทางภาษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
     หลังการทดลอง 
 

ทักษะทางภาษา กลุมตัวอยาง N X  S t Sig. 
กลุมทดลอง 25 13.64 1.75 

การฟง 
กลุมควบคุม 25 9.60 2.00 

7.595** .000 

กลุมทดลอง 25 14.12 1.92 
การพูด 

กลุมควบคุม 25 9.32 2.67 
7.219** .000 

กลุมทดลอง 25 12.32 3.15 
การอาน 

กลุมควบคุม 25 8.08 4.84 
3.674** .001 

กลุมทดลอง 25 10.60 2.02 
การเขียน 

กลุมควบคุม 25 5.84 3.35 
6.083** .000 

กลุมทดลอง 25 50.68 6.52 
รวมทั้ง 4 ดาน 

กลุมควบคุม 25 32.84 9.89 
7.529** .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
จากตาราง 7 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 
แสดงวาหลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาเพิม่ขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ ดังนั้นรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS 
สงผลตอการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัมากกวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ  
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ผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ

เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัโดยครูปฐมวัย ดังนี้ 
    1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

      ครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 3-4 ป 4-5 
ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน ที่สมัครใจในการนํารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ 
SPARPS ไปทดลองใช เปนเพศหญิงทั้งหมด ทุกคนอายุมากกวา 41 ป มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และไดรับการอบรมดานการศึกษาปฐมวัยปละ 1 ครั้ง ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยู
ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป มีประสบการณสอนระดับปฐมวยั 6-10 ป และ
มากกวา 20 ป ครูปฐมวยัที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 4-5 ป มี
ประสบการณสอนระดับปฐมวัย 11-15 ป และ 16-20 ป และครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้น
เรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป มีประสบการณสอนระดับปฐมวัย 11-15 ป ทั้งสองคน 
    2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัโดยครูปฐมวัย ดังแสดงในตาราง 8 
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จากตาราง 8 พบวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4-5 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-
5.00 และความคิดเห็นของครูปฐมวยัที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวยัที่มีอายุ
ระหวาง 3-4 ป และ 5-6 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.00 แสดงวา
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป 

 
    3. ผลการสมัภาษณความคิดเห็นของครูปฐมวยัเกี่ยวกับการใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
       1. การใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
          ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป มี
ความคิดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS สามารถนาํมาใชเพ่ือเสรมิสรางทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี เพราะมีสื่อการจัดกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งทําใหเด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู และครูปฐมวยัที่ปฏิบตัิงานสอน
อยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวยัที่มีอายุระหวาง 4-5 ป มีความคิดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS สามารถนํามาใชเพ่ือเสรมิสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยได เพราะมี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เด็กจึงใหความสนใจและเรียนรูอยาง
มีความสุข นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เปนการสอนโดยยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง มีกจิกรรมการเรียนการสอนที่เปนขั้นตอนและชัดเจน ไดแก ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : 
S) ขั้นวางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้น
นําเสนอ (Presentation : P) จนกระทั่งถึงขั้นแบงปน (Share Ideas : S) นอกจากนี้ครูปฐมวยัที่
ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป มีความคิดเห็นวารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS สามารถนํามาใชเพ่ือเสรมิสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยได
เชนเดียวกัน เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการเรยีนรู มีกิจกรรม
พัฒนาภาษา ไดแก คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทาย เด็กไดรวมสนทนา แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เลาเรือ่งราวตางๆ และวาดภาพสื่อความหมายได เด็กจึงไดพัฒนาทักษะทางภาษาครบทั้ง 
4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

      2. ปญหาหรืออุปสรรคในการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
                   ครูปฐมวยัทีป่ฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป มี
ความคิดเห็นวาปญหาหรืออุปสรรคในการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยูในขั้น
นําเสนอ (Presentation : P) เน่ืองจากเด็กเล็กยังพูดไดเปนประโยคสัน้ๆ หรือพูดเปนคําๆ ในชวง
แรกๆ ครูตองคอยชี้แนะจากการถามคําถามแลวใหเด็กตอบกอน ครั้งตอๆ มาเด็กจึงสามารถ
นําเสนอไดดีขึ้น และครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4-5  
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ป มีความคิดเห็นวาปญหาหรืออุปสรรคในการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยูใน
ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) เปนกิจกรรมที่เนนการสนทนาจึงพบวาเด็กไมคอยมีสมาธิจึงตองใช
เวลาในการเตรียมเด็กใหสงบเสียกอน สวนครูปฐมวยัทีป่ฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป มีความคิดเห็นวาไมพบปญหาหรืออุปสรรคในการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เพราะขั้นเรยีนการสอนมีความเหมาะสมทุกขั้นตอน 
       3. ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

         ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป มี
ความคิดเห็นวาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ทําใหเด็กมีทักษะทาง
ภาษาสูงขึ้น จากการสังเกตพบวาเด็กมีการเปลี่ยนแปลงดานการฟงและการพูดเดนชัดมากที่สุด 
และครูปฐมวยัที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 4-5 ป มีความ
คิดเห็นวาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ทําใหเด็กมีทักษะทางภาษาสูง
ขึ้นโดยเฉพาะดานการพูด เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามไดถกูตองมากยิ่งขึ้น และพบวาเด็ก
บางคนสามารถใชภาษาพูดแบบผูใหญได นอกจากนี้ครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของ
เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 5-6 ป มีความคิดเห็นวาผลของการใชรปูแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ทําใหเด็กมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น จากการสังเกตพบวาดานการฟง เด็กมีสมาธิและ
ตั้งใจฟงมากขึ้น ดานการพูด เด็กกลาแสดงออกมากกวาเดิม พูดเลาเรื่องราว และแสดงความ
คิดเห็นโดยเชื่อมโยงคําเปนประโยคที่มีความหมาย มีรายละเอียด และมีความตอเนื่องไดอยาง
คลองแคลว และดานการเขยีนเด็กมีประสาทสัมพันธตากับมือดีขึ้นโดยสังเกตจากผลงานการวาด
ภาพศิลปะของเด็ก และสามารถสื่อความหมายของภาพที่วาดได 

 



ตาราง 8 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ตามความคิดเห็นของครูปฐมวยั 
 

ครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป ครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป ครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน 

S ระดับ S ระดับ S ระดับ    XX X
1. เอกสารอธิบายรูปแบบการเรียน
การสอนซึ่งประกอบดวยความเปนมา
และความสําคญั ทฤษฎีและแนวคิด 
ความมุงหมาย รูปแบบการเรียนการ
สอน บทบาทครู บทบาทเดก็ และการ
นําไปใช 

         
         
         
         
         

4.00 0.00 มาก 3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 
2. แผนการจัดประสบการณตาม
แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

         
         
         

   2.1 จุดประสงค   3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 
   2.2 เนื้อหา 4.00 0.00 มาก 3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 
   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 3.50 0.71 มาก 3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 
   2.4 สื่อการจัดกิจกรรม 3.50 0.71 มาก 4.50 0.71 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 
   2.5 การวัดและประเมินผล 3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป ครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป ครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน 

S ระดับ S ระดับ S ระดับ    XX X
3. การนํากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแตละขั้นไปใชเพื่อเสรมิสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในชั้น
เรียน ดังนี้ 

         
         
         
         

   3.1 ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนเรา 
(Stimulus : S) 

         
4.00 0.00 มาก 4.00 1.41 มาก 4.00 0.00 มาก 

   3.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน           
(Plan : P) 4.00 0.00 มาก 4.00 1.41 มาก 4.00 0.00 มาก 
   3.3 ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู           
(Active Learning : A) 3.50 0.71 มาก 4.50 0.71 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 
   3.4 ขั้นที่ 4 ขั้นซ้ําย้ําทวน 
(Repeat : R) 

         
3.50 0.71 มาก 4.00 1.41 มาก 4.00 0.00 มาก 

   3.5 ขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอ 
(Presentation : P) 

         
3.50 0.71 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 

   3.6 ขั้นที่ 6 ขั้นแบงปน           
(Share Ideas : S) 4.00 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป ครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป ครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน 

S ระดับ S ระดับ S ระดับ    XX X
4.บทบาทของครูในการเปนผูอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณที่มีความสอดคลองกับ
ประสบการณสําคัญและสาระการ
เรียนรู รวมทัง้เปนผูขยายขอบเขตการ
เรียนรูทางภาษาของเด็กดวยการถาม
คําถามที่มีความหลากหลาย 

         
         
         
         
         
         

3.50 0.71 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 3.50 0.71 มาก 
5. บทบาทของเด็กในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูผานประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 และมีปฏิสัมพันธตอกนัในการ
ตอบคําถามของครูดวยการอธิบาย
ความคิด อภิปราย และแสดงความ
คิดเห็น 

         
         
         
         
         

4.00 0.00 มาก 4.50 0.71 มากที่สุด 3.50 0.71 มาก 
6. รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสม
กับการเสริมสรางทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย 

         
         

3.50 0.71 มาก 3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป ครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป ครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน 

S ระดับ S ระดับ S ระดับ    XX X
7. กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย 

         
         

4.00 0.00 มาก 4.50 0.71 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 
8. สื่อ วัสดุ และอุปกรณเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 

         
         

3.50 0.71 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 
9. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมกับการนําไปใชในชั้นเรียน
ปจจุบัน 

         
         

4.00 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 
10. รูปแบบการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของครูใน
การนําไปใชเพื่อเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 

         
         
         

3.50 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย มีสาระสําคัญสรปุไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
    1. เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวยั  
    2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
    3. เพ่ือเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
      1. เด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2550  
      2. ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  

4-5 ป และ 5-6 ป โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ 
      1. เด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบ
แบงกลุมจากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน  
หองเรียนละ 25 คน 

      2. ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  
4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารปูแบบการเรียน
การสอนไปทดลองใช  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
      1.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
      1.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ
   2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
      2.1 การฟง 
      2.2 การพูด 
      2.3 การอาน 
      2.4 การเขียน  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ 
   1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัย  
   2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ

เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
   3. แผนการจัดประสบการณ ไดแก 
      3.1 แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
      3.2 แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ
   4. แบบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ไดแก 
      4.1 แบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
      4.2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
   5. แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
   6. แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้ 
   ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
      ข้ันที่ 1 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน  
          ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือทฤษฎีและ 
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แนวคิดพื้นฐาน ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีพัฒนาการทาง 
สติปญญาของบรูเนอร ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสก ีทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของ
กานเย และแนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ ไดแก 
การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิและการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย แลวนําแนวคดิ 
ที่ไดจากการศกึษาวิเคราะหขอมูลมาสังเคราะหนิยามความหมาย และกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  

      ข้ันที่ 2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
                   ผูวิจัยสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ซึ่งประกอบดวยสาระสําคญั 
คือ ความเปนมาและความสาํคัญ ทฤษฎีและแนวคิด ความมุงหมาย รูปแบบการเรียนการสอน 
บทบาทครู บทบาทเด็ก และการนําไปใช และสรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใหผูเชีย่วชาญ 
จํานวน 5 คน ประเมิน และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

      ข้ันที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรยีนการสอน 
         ผูวิจัยสรางแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

SPARPS และหาคุณภาพโดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ สรางแบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยและหาคุณภาพโดยเสนอให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง และสรางแบบทดสอบวัดทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยและหาคุณภาพโดยการเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หลังจากนั้นนําแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัไปทดลองใช 
(try out) กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 27 คน เพ่ือ
คัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพเหมาะสมไปใช 
       ข้ันที่ 4 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน 

         ผูวิจัยทดลองนํารองรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS โดยจัดเตรียม 
แผนการจัดประสบการณ และทดลองสอนกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาล
วัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 
2550 จํานวน 27 คน เปนเวลา 1 สัปดาห และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
SPARPS ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง 
    ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
       ข้ันที่ 5 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
                   ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยกําหนดประชากร คือ  
เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 และเลือกกลุมตวัอยาง คือ เด็กปฐมวัย 
ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบแบงกลุมจาก
ประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 
25 คน กําหนดแบบแผนการทดลองเปนแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest 
Design ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบกลุมตวัอยางกอนการทดลอง 
(Pretest) นําแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ไปใชกับกลุมทดลอง และนาํแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติไปใชกับกลุมควบคุม เปนเวลา 6 สัปดาห และทดสอบกลุมตัวอยางหลังการทดลอง 
(Posttest) นําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS 
             ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
       ข้ันที่ 6 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน  

         ผูวิจัยเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS โดยประสานงานกับ 
โรงเรียนของกลุมตัวอยาง ใหครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจ
นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ไปทดลองใช ศึกษารปูแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS และแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
โดยผูวิจัยคอยใหคําแนะนําและตอบขอสงสัย เปนเวลา 4 วัน ทดลองใชแผนการจัดประสบการณ
ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป  
4-5 ป และ 5-6 ป เปนเวลา 2 สัปดาห เม่ือสิ้นสุดการสอนครูปฐมวัยทุกคนตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย แลวนํามาวิเคราะหขอมูล 
สรุปผล และปรับปรุงแกไขรปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS            
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
ตั้งแต 4.00-4.60 
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
   1. เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึน้หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ทั้ง
ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน 
    2. เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการฟงเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

   3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติมีทกัษะทางภาษากอนการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 
    4. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน 
          ผลการเผยแพรรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS 

   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ระหวาง 4-5 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-5.00 และความ
คิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป และ  
5-6 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.00 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 อภิปรายผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก 

ปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
ตั้งแต 4.00-4.60 ซึ่งสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.60 คือ
ความเปนมาและความสําคญัของรูปแบบการเรียนการสอน และทฤษฎีและแนวคดิพื้นฐานที่
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40 คือ 
แนวคิดพื้นฐานในการสรางรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาติ และการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย ความมุงหมายของรูปแบบการเรียน
การสอน ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 ใน
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 5 ในการอธบิายกิจกรรม
การเรียนรูและการอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 6 ในการ 
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อธิบายกิจกรรมการเรียนรูและการอธิบายบทบาทของครูและเด็ก และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนทั้ง 6 ขั้น แสดงถึงการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.20 คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 ในการอธบิายบทบาทของครูและเด็ก 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 3 ในการอธิบายบทบาทของครูและเด็ก กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนขั้นที่ 4 ในการอธิบายกิจกรรมการเรียนรูและการอธิบายบทบาทของครูและ
เด็ก แผนการจัดประสบการณซึ่งประกอบดวย หนวย เรื่อง ระดับ ระยะเวลา จุดประสงค เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ภาคผนวก และบันทึกหลงั
สอน และการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใน
สภาพการณจริง ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 คือการเรียงลําดับขั้นการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนขั้นที่ 2 ในการอธิบายกิจกรรมการเรียนรูและการอธิบายบทบาทของครูและ
เด็ก และกระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 3 ในการอธิบายกิจกรรมการเรียนรู  

   ผลการวิจัยนี้แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมในการ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย เน่ืองมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS ทําใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะทางภาษาบนพื้นฐานของการ
เรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของเฟนนาซี (Fennacy.  1988 : 
Abstracts) ไดศึกษาพบวาเด็กในหองเรียนที่สอนแบบภาษาธรรมชาติมีความสามารถดานการอาน
และการเขยีนเพ่ิมขึ้นมากกวาเด็กในหองเรียนที่ใชแบบฝกหัดที่เนนพยัญชนะ เสียง และคํา 
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมการเรียนรูทางภาษา
อยางมีความหมายดวยตนเอง และเนนการมีปฏิสัมพันธทั้งในรูปแบบระหวางเด็กกับเด็ก และเดก็
กับครู สอดคลองกับสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2542 : 33) ที่กลาววาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ควรอยูทีต่ัวเด็กเปนผูสรางสรรคความรูขึ้นดวยตนเอง มิไดอยูที่ตัวครูเปนผูบอกถายทอดไปยัง 
ตัวเด็ก และไวก็อตสกี (Goodman.  1986 : 117 ; citing Vygotsky.  1978) ที่กลาววาการเรียนรู
ภาษาของเด็กเกิดจากการไดรับอิทธิพลจากผูอ่ืน เชน เพ่ือนและครู เปนตน เหลานี้ลวนมี
ความสําคัญตอการเรียนรูภาษาของเด็ก การที่เด็กไดเรยีนรูภาษาจากผูอ่ืนนั้นเด็กจะเรียนรูอยาง
คอยเปนคอยไป สะสมทีละนอยจากคําแนะนําจนเกิดเปนความรูในตนได นอกจากนี้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางโดยเด็กมีสวน 
รวมในการตัดสินใจทํากิจกรรมที่มีความหลากหลายภายใตบรรยากาศที่มีความเปนกันเองและมี
การเสริมแรง สอดคลองกับพัฒนา  ชัชพงศ (2542 : 112) ที่กลาววาการเปดโอกาสใหเด็กได
ตัดสินใจจัดกระทําตอสื่อ วสัดุ และอุปกรณ ปฏิบัตติามความคิดของตนจนเกดิเปนความคิด 
รวบยอดที่สรปุจากการกระทําของตนเองและเกิดเปนองคความรูในเรื่องนั้นๆ ถือเปนการจัด
กิจกรรมที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง การเรียนรูภาษาดวยวธิีการยึดเด็กเปนศูนยกลางจึงทําใหเด็กได
เรียนรูภาษาอยางมีคุณภาพ และวรรณี  โสมประยูร (2537 : 131) มีแนวคิดวาการจดักิจกรรมให
เด็กมีสวนรวม มีการเสริมแรง มีบรรยากาศสนุกสนานและเปนธรรมชาติจะทําใหเดก็พัฒนาทักษะ
ทางภาษา 
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อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   1. เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึน้หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ทั้ง
ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน       

      ผลการวิจัยนี้แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS ทําใหเด็กปฐมวัยมีทกัษะทางภาษาเพิ่มขึ้นทุกดาน เน่ืองมาจากรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาทั้ง 4 
ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียนของเดก็ปฐมวัยอยางเปนขั้นตอน เด็กปฐมวัยไดทํา
กิจกรรมเสริมสรางทักษะทางภาษาที่มีความหลากหลายผานขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ไดแก ขั้น
กระตุนเรา (Stimulus : S) เด็กเรียนรูภาษาจากคําคลองจอง เพลง และปริศนาคําทาย ขั้นวางแผน 
(Plan : P) เด็กเรียนรูภาษาจากการปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น ขั้นเรียนรู 
(Active Learning : A) เด็กเรียนรูภาษาจากการฟงนิทาน การประกอบอาหาร การทดลอง และ
การศึกษานอกหองเรียน ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) เด็กเรียนรูภาษาจากการทํากิจกรรมศิลปะ
ดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และการประดษิฐเศษวัสดุ ขัน้
นําเสนอ (Presentation : P) เด็กเรียนรูภาษาจากการนําเสนอผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครู
ฟง และขั้นแบงปน (Share Ideas : S) เด็กเรียนรูภาษาจากการตอบคําถามของครู  

      กิจกรรมดังกลาวขางตนเปนกิจกรรมที่ชวยในการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยไดเปนอยางดี กิจกรรมคําคลองจอง เพลง และปริศนาคําทายโดยใหเด็กรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาจะทําใหเด็กไดใชถอยคําที่ถูกตองและชัดเจน (เยาวพา  เดชะคุปต 2542 : 
75-76) สอดคลองกับงานวิจัยของนงเยาว  คลิกคลาย (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทาง
ภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบ  
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบมทีักษะทางภาษา
ดานการฟงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และงานวิจัยของปานใจ  จารุวณิช (2548 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลอง
จอง พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจองมีทักษะทางภาษาดานการพูดสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 กิจกรรมการฟงนิทานเปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับความ 
สนุกสนานและความรู รวมทั้งชวยพัฒนาทักษะทางภาษาดังเชนงานวิจัยของรัญจวน  ประโมจนีย   
(2544 : บทคดัยอ) ไดศึกษาความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
เสริมการเลานิทานประกอบภาพกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม พบวา เด็ก
ปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพในแตละ
ชวงสัปดาห มีความสามารถดานการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
กิจกรรมการประกอบอาหารโดยที่เด็กไดรวมมือกันทํารวมกับเพ่ือนผานการปรึกษาและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร รวมทั้งการเนนใหเด็กใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการมอง  
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การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสมัผัส เพ่ือใหเด็กคนพบดวยตนเองจากประสบการณตรง 
เรียนรูจากระบวนการทํางานเริ่มตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการจัดเก็บทําความสะอาดอุปกรณและ
สถานที่จะทําใหเด็กไดรับความรู เกิดความรูสึกประสบความสําเร็จ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทาง
ภาษา (Jackman.  1997 : 190) สอดคลองกับงานวิจัยของสนอง  สุทธาอามาตย (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพดูของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร พบวา เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยการประกอบอาหารกอนและหลังการทดลองมีความสามารถดานการฟงและดานการพูด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่เด็กใชสื่อความคดิ
และเปนการแสดงถึงความพยายามในการสรางสัญลักษณโดยเด็กมักจะพูดถึงงานศิลปะของตน 
(Machado.  1995 : 347 citing Kance.  1978) ชวยใหเด็กพัฒนาทักษะทางภาษาขึ้นได  
นอกจากนี้การใชคําถามเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กเพราะการที่ครู
ถามคําถาม เด็กจะไดรับการกระตุนใหคิด และถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความ
คิดเห็นของตนออกมาดังที่ฉันทนา  ภาคบงกช (2531 : 2) กลาววาการตั้งคําถามสรุปทายกิจกรรม
ทําใหเด็กเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ชวยใหเด็กไดแลกเปลีย่นความคิดเห็นตอกัน ทําใหเกิดการ
เรียนรูกวางขวางขึ้น และทกัษะทางภาษาของเด็กก็จะเจริญงอกงาม 

   2. เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการฟงเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

      ผลการวจัิยนี้แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบปกติทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นเพียงดานเดียวคือดานการฟง 
เน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 นั้นเปนการเสรมิสรางความพรอมทั่วไปของเด็กปฐมวัยใน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ที่มีจุดเนนในการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การ
พูด การอาน และการเขยีน แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติจึงมีกิจกรรมการเรียนรูที่ไมชัดเจนในการเสรมิสรางทักษะทางภาษาอยางเปนองครวม
และเปนขั้นตอน ดังนั้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการเรียน
การสอนแบบปกติเด็กปฐมวัยจึงมีทักษะทางภาษาดานการฟงเพ่ิมขึ้นเพียงดานเดียว 

   3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติมีทกัษะทางภาษากอนการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 

      ผลการวิจัยนี้แสดงวากอนการทดลองเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุมมีทักษะทางภาษา
ใกลเคยีงกัน เน่ืองมาจากกอนการทดลองเด็กไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบปกติหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
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ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งประกอบดวยขั้นการเรยีนการสอน 3 ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้น
สรุป เชนเดียวกัน รวมทั้งมีลักษณะทางกายภาพใกลเคยีงกัน ไดแก อายุ ประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และทักษะ ดังนั้นกอนการทดลองเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุมจึงมีทักษะทางภาษาไม
แตกตางกัน 
    4. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทัง้ 4 ดาน 

      ผลการวจัิยนี้แสดงวาหลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาเพิม่ขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ ดังนั้นรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบ SPARPS สงผลตอการเสรมิสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยมากกวารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบปกต ิเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และ 
การเขียนของเด็กปฐมวัยอยางเปนขั้นตอนโดยมีกิจกรรมเสริมสรางทักษะทางภาษาที่มีความ
หลากหลาย เชน เพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย และนิทาน เปนตน รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ไดแก ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขัน้
วางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ 
(Presentation : P) และขั้นแบงปน (Share Ideas : S) ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 3 ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และใหความสําคญักับการเสรมิสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยโดยเนนใหเด็กสามารถใชภาษาสือ่สารไดเหมาะสมกับวัย (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 
31-37) อยางไรก็ตามกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดประสบการณยังมีความไมชัดเจน 
ในการเสริมสรางทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางเปน 
องครวมและเปนขั้นตอน 
          อภิปรายผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4-5 
ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-5.00 และความคิดเห็นของ
ครูปฐมวยัที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวยัที่มีอายุระหวาง 3-4 ป และ 5-6 ป มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.00  

   ผลการวิจัยนี้แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมในการ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4  
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ป 4-5 ป และ 5-6 ป เน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เปนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชัน้
เรียน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยพฒันาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
โดยคํานึงถึงหลักพัฒนาการ หลักการเรียนรูและหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ
เปนสําคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จะมีขั้นการเรียนการสอน
ทั้ง 6 ขั้นเชนเดียวกัน คือ ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้นวางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู (Active 
Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขัน้แบงปน 
(Share Ideas : S) แตไดปรับจุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการจัดกิจกรรม 
การวัดและประเมินผลใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับคุณลักษณะตามวัยหรอืพัฒนาการตาม
ธรรมชาตขิองชวงอายุนั้นๆ รวมทั้งระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมกีารยืดหยุน
ตามชวงความสนใจของเด็ก ดังที่พัฒนา  ชัชพงศ (2542 : 112) กลาววาเด็กเล็กอายุ 3-4 ป จะมี
ความสนใจสัน้ กิจกรรมกลุมจึงจัดไมเกิน 12 นาที เด็กอายุ 4-5 ป และเด็กอายุ 5-6 ป จะมีความ
สนใจนานขึ้น กิจกรรมกลุมจึงเพ่ิมเวลาเปน 15-20 นาที ดังนั้นครูปฐมวัยที่ไดทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS จึงมีความคิดเห็นวารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS มี
ความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเดก็ปฐมวัย
ที่มีอายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป 

 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 

 ขอสังเกตในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ผูวิจัยพบวาผูเชี่ยวชาญมีความ 

คิดเห็นตรงกนัวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมในการนําไปใชเพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มี
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบจากการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาตซิึ่งเปนการเรียน
การสอนทักษะทางภาษาอยางเปนองครวมทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขยีน และการ
เรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลียซึ่งเปนการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการใชศลิปะเพื่อ
การสื่อสารถึงความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการในการเรียนรูของเด็กนั้นมีความ
เหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS ยังมีกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาที่มีความหลากหลาย ไดแก คําคลองจอง 
เพลง ปริศนาคําทาย นิทาน เลาเรื่องราว สนทนา และตอบคําถาม รวมทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กไดลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง ไดแก การประกอบอาหาร การทดลอง การศึกษานอกหองเรียน และการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ ดังน้ันรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS จึงสามารถนําไปใช
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัไดเปนอยางดี ขอสังเกตหนึ่งที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
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เพ่ิมเติมคือทกัษะทางภาษาดานการอานและการเขยีนนั้น เด็กปฐมวยัอาจทําไดคอนขางยากดวย
ความจํากัดทางดานพัฒนาการ อยางไรก็ตามเด็กสามารถเรียนรูทักษะทางภาษาดานการอานและ
การเขียนไดดีหากเด็กไดเห็นแบบอยางในการเขียนของครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ครูเขียนตามที่
เด็กพูดบรรยายผลงานศิลปะในขั้นซํ้าย้ําทวนและการจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผน
ใหญในขั้นแบงปน สวนทักษะทางภาษาดานการฟงและการพูดเปนทักษะทางภาษาที่เด็กปฐมวัย
ใชในการสื่อสารไดดีกวาการอานและการเขียน 

ขอสังเกตในการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ผูวิจัยพบวาขั้นการ

เรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น ไดแก ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้นวางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู 
(Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขั้น
แบงปน (Share Ideas : S) ทําใหเด็กไดมีโอกาสแสดงทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ดาน ทั้งการฟง 
การพูด การอาน และการเขยีน หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบ
การเรียนการสอน ซึ่งสงผลใหเด็กมีทักษะทางภาษาเพิม่ขึ้นทุกดาน ขอสังเกตในแตละขั้นการเรยีน
การสอนมีดังนี้ 

      1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) มีขอสังเกต คือ ในสัปดาหแรกเม่ือครูนําเสนอ
กิจกรรมการเรียนรูทางภาษา อันไดแก คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทาย เด็กที่มีความกลา
แสดงออกจะรวมกิจกรรมไดเปนอยางดี โดยพูดคําคลองจองดวยเสียงที่ดังชัดเจน รองเพลงอยาง
เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับการตอบปริศนาคําทาย สวนเด็กทีข่ี้อายจะใชเสียงพูดที่เบากวา 
หรือทําปากขมุบขมิบตามเพื่อน แตเม่ือเขาสูการเรียนการสอนในสัปดาหที่ 2 เด็กที่ขี้อายเริ่ม
คุนเคยและรวมกิจกรรมดังกลาวไดดีขึ้น ทั้งน้ีเพราะครมีูความเปนกนัเอง ยิ้มแยมแจมใส และให
กําลังใจเด็กทกุคน 

      2. ขั้นวางแผน (Plan : P) มีขอสังเกต คือ ในสัปดาหแรกการปรึกษา อภิปราย และ
แสดงความคดิเห็นเพื่อวางแผนการเรียนรูนั้น จะมีเด็กประมาณ 5-6 คนเทานั้นทีมั่กจะรวมพูดคุย
สนทนากับคร ูครูจึงตองคอยซักถามและกระตุนใหเด็กคนอ่ืนไดพูดบาง ในสัปดาหตอมาเด็กทุกคน
จึงมีโอกาสในการพูดมากขึ้น 

      3. ขั้นเรยีนรู (Active Learning : A) มีขอสังเกต คือ กิจกรรมการเรียนรูในขัน้ที่ 3 นี้
เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กจึงมีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียนรูอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่เด็กถามวา “วนัน้ีคุณครูมีนทิานเรื่องอะไรมาเลาใหฟงอีก” 
“เราจะไปดูมดที่ไหนกันดีละคุณครู” และ “คราวหนาเราทําอาหารกันอีกนะคุณครู” เปนตน  

      4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) มีขอสังเกต คือ การเลือกทํากิจกรรมศิลปะของเด็ก
นั้น มักจะเลือกกิจกรรมซ้ําๆ เชน ถาเด็กคนใดเลือกวาดภาพระบายสีก็มักจะเลือกกิจกรรม
เดียวกันน้ีทุกครั้ง ครูตองสังเกตและแนะนําวาใหเด็กลองเลือกกิจกรรมอ่ืนบาง เชน การปน การ
พิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และการประดษิฐเศษวัสดุ เพ่ือใหเด็กทํากิจกรรมหลากหลายขึ้น  
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นอกจากนี้การบรรยายผลงานศิลปะเพ่ือใหครูจดบันทึกนั้น ชวงแรกเด็กจะพูดเปนคําๆ เปนวลี 
หรือเปนประโยคสั้นๆ ตอมาจึงสามารถบรรยายเปนเรือ่งราวไดดีขึ้น 

      5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) มีขอสังเกต คอื เด็กสามารถจดจําคําบรรยาย
ผลงานศิลปะของตนได โดยเด็กพูดไดเหมือนหรือใกลเคียงกับสิ่งที่ครูชวยจดบันทกึไวในขั้นซํ้าย้ํา
ทวน อยางไรก็ตามในสองสัปดาหแรกเด็กบางคนยังไมคอยกลาพูดบรรยายผลงานศิลปะที่หนาชั้น
เรียน โดยแสดงพฤติกรรมเขินอาย ยืนนิ่งๆ ยืนบิดตวัไปมา ยืนหันหลังใหเพ่ือน หรือทําทาทาง
เหมือนกําลังใชความคิดแตไมไดเปลงเสยีงพูดออกมา ครูตองใหคําชมเชยเมื่อเด็กพูด บางครั้งก็ให
เพ่ือนปรบมือให เด็กจึงมีกําลังใจ และสามารถพูดไดดีขึ้นในสัปดาหตอๆ มา  

      6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) มีขอสังเกต คือ การถามคําถามของครูมีความ 
สําคัญมากตอการตอบคําถามของเด็ก ครูตองคอยสังเกตวาเด็กเขาใจคําถามหรือไม การที่เด็กไม
เขาใจคําถามนั้น สังเกตไดจากการไมตอบคําถาม การแสดงสีหนาสงสัย หรือตอบคําถามไม
ถูกตอง ครูตองอธิบายเพิ่มเติมหรือยกตัวอยาง เพ่ือใหเด็กทุกคนรวมแสดงความคดิเห็นและตอบ
คําถามได นอกจากนี้ในสัปดาหแรกเด็กที่ตอบคําถามไดมักแยงกันพูดโดยไมฟงเพื่อน ครูตองคอย
แนะนําการแสดงบทบาทของการเปนผูพูดและผูฟงที่ดีเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่มีคุณภาพ 

ขอสังเกตในการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
   การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ผูวิจัยพบวาครูปฐมวยัมีความ

สนใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS และมีความกระตือรือรนในการนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนของตน อยางไรก็ตามในวัน
แรกของการเรียนการสอนครูมีความวติกกังวลในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นการเรียนการ
สอนทั้ง 6 ขั้น สังเกตจากบางชั้นเรียนครไูดบอกผูวิจัยวาถามีขั้นตอนใดที่ครูสอนไมถูกตองตาม
แผนการจัดประสบการณใหชวยแนะนําดวย เม่ือครูทดลองสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เปนเวลา 2 สัปดาหแลว ครูไดสังเกตพบวารปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยไดเปนอยาง
ดี ทําใหเด็กมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนและขั้นการ
เรียนการสอนมีความชัดเจน กิจกรรมการเรียนรูทางภาษามีความหลากหลาย และเปนการ
เสริมสรางทักษะทางภาษาอยางเปนองครวมซึ่งเหมาะกับพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก 
นอกจากนี้ครูมีความตองการที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ไปใชในปการศึกษา
ตอไป โดยไดขอเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS และแผนการจัดประสบการณไว 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
   ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช แบงเปน ขอเสนอแนะเชงินโยบายสําหรับ

ผูบริหาร และขอเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการสําหรับครูปฐมวัย ดังนี้ 



99 
 

       1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหาร  
         1.1 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีความ

เหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร หรือผูบริหารโรงเรียน
สังกัดอ่ืนๆ ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและมีความสนใจรปูแบบการเรียนการสอน
ดังกลาวไดนําไปใชเปนทางเลือกหนึ่ง 
          1.2 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยไปใชในโรงเรียนน้ัน ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแนวทางในการติดตามผล
เปนระยะหลังการทดลอง เชน 1 เดือน 3 เดือน และในแตละภาคเรียน เปนตน เพ่ือศึกษาความ
คงทนของทักษะทางภาษา 
       2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการสําหรับครูปฐมวัย  
          2.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เปนทางเลือกอีกรูปแบบหนึง่ของครู
ที่จะนําไปใชเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ดังกลาวไปใชนั้น ครูแตละคนอาจปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนของตน 
          2.2 ระหวางที่ครูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS ควรมีการประเมินทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย เชน การสังเกตทักษะ
ทางภาษาในสภาพจริง การสังเกตผลงาน และการทดสอบ เปนตน เพ่ือนําขอคนพบที่ไดมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
    ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
    1. ควรมีการเปรียบเทียบการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ไปใชใน
โรงเรียนที่มีบริบทแตกตางกัน เชน สังกัด ขนาด และที่ตั้ง เปนตน 
    2. ควรนํารปูแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ไปใชพัฒนาตวัแปรอ่ืนๆ เชน 
ทักษะการคิด พัฒนาการทางสังคม และความเชื่อม่ันในตนเอง เปนตน 
    3. การวิจัยครั้งนี้ไดทดสอบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป 
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
เทานั้น ดังนั้นจึงควรทดสอบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีอายรุะหวาง 3-4 ป และ 4-5 ป 
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
เพ่ือศึกษาความแตกตางของทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีชวงอายุแตกตางกัน  
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คํานํา 

 
 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยนี้  
เปนเครื่องมือในการทําปรญิญานิพนธตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการ 
ศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย (DEVELOPMENT OF SPARPS  
INSTRUCTIONAL MODEL FOR ENHANCING LANGUAGE SKILLS OF PRESCHOOL  
CHILDREN) โดยมีอาจารย ดร. พัฒนา  ชัชพงศ วาที่รอยตรี อาจารย ดร.มนัส  บุญประกอบ และ 
อาจารย ดร. สุจินดา  ขจรรุงศิลป เปนคณะกรรมการควบคุมการทาํปริญญานิพนธ รูปแบบการ 
เรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยสรางจากการ 
บูรณาการแนวคิดที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คือทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร ทฤษฎีวฒันธรรมเชิง 
สังคมของไวกอ็ตสกี ทฤษฎเีง่ือนไขการเรียนรูของกานเย และแนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี  
รวมทั้งแนวคดิพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิและการ 
เรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย ทั้งน้ีเพ่ือใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทกัษะทางภาษา 4 ดาน คือการ 
ฟง การพูด การอาน และการเขียน และเปนทางเลือกอีกรูปแบบหนึง่ของครูที่จะนําไปใชเปน 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน  
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันสังคมโลกรวมทั้งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี อยางไรก็ตามการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก การศึกษาจงึยิ่ง
หางไกลจากโลกของเด็ก หากตองการใหเด็กดําเนินชีวติอยางรูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จําเปนตองใหความสําคัญกบัการจัดการศกึษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะเด็กวัย 0-5 ป ถือเปนวยั
ทองของชีวิตและเปนวัยที่เปนรากฐานสาํคัญใหเด็กเตบิโตตอไป (วนัเพ็ญ  บุญประกอบ.  2542 : 
2) เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัการเรียนรูและไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจะนําไปสู
ความงอกงามของชีวิต สงผลใหประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษยที่มีคณุภาพสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) ซึ่งมีจุดเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอันนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และการอยูดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : บทสรุป)  

การจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพควรสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาใหแกเด็ก 
เน่ืองจากพัฒนาการทางสตปิญญาเปนสิ่งที่ตอเน่ืองกัน การบรรลุระดบัสติปญญาขัน้หน่ึงจะเปน
รากฐานสําหรบัพัฒนาการทางสติปญญาขัน้ตอไป ภาษาเปนพัฒนาการทางสติปญญาดานหนึ่งที่
เด็กปฐมวัยใชเปนเครื่องมือเบื้องตนในการคิดและการเขาใจ การอยูรวมกันในสังคมจําเปนตองใช
ทักษะทางภาษาในการติดตอสื่อสารเพื่อสื่อความหมายถึงความรู ความเขาใจ และความตองการ
ของตน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เจตคต ิและประสบการณซึ่งกันและกัน (Vygotsky.  
2005 : Online) ดังนั้นการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง
เพ่ือใหเด็กสามารถใชภาษาเพื่อการเรียนรูและการสื่อสาร  

เน่ืองจากการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัมีความสําคญั หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงไดใหความสําคัญกับพัฒนาการทางสตปิญญาซึ่งเกี่ยวของกับทักษะ
ทางภาษาโดยกําหนดเปนจุดมุงหมายไววาเพื่อใหเดก็ปฐมวัยใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
และไดกําหนดสาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญที่บูรณาการทกัษะทางภาษาใหเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 31-37) ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะยึดเดก็เปนศูนยกลางและเปดโอกาสใหเด็กได
พัฒนาทักษะทางภาษาอยางเต็มความสามารถตามศกัยภาพ ทั้งน้ีเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ซึ่งระบุวาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2545 : 11) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
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เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัควรคํานึงถึงหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรู  
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูโดยเพียเจต 

(Piajet) กลาววา พัฒนาการทางสติปญญาประกอบดวยกระบวนการสําคัญ คือการซึมซาบและ 
ดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และการปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) 
ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหมจนกระทั่งสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
(Wadsworth.  1996 : 14-17) ดิวอ้ี (Dewey) และบรูเนอร (Bruner) กลาวตรงกันในประเด็นที่วา 
เด็กเรียนรูไดดีจากการคนพบผานการปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสมัผัสทั้ง 5 ดวยตนเอง (สุรางค  
โควตระกูล.  2548 : 295) และไวก็อตสก ี(Vygotsky.  2006 : Online) กลาววา พัฒนาการทาง
สติปญญาและการเรียนรูของเด็กเกิดจากการที่เด็กใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูอ่ืนใน
สังคม และเดก็ไดรับการพัฒนาทางสติปญญาจากการชวยเหลือของครู (Scaffolding) ในการขยาย
ขอบเขตการเรียนรู (Zone of Proximal Development) สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัควรยึดหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูโดยเปด
โอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพ่ือเชื่อมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม
ในการสรางองคความรูทางภาษาดวยตนเอง ใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือใหเด็กเรียนรูภาษาจากการคนพบ
อยางมีความหมาย ใหเด็กไดใชภาษาในการสื่อสารระหวางกันและมีครูเปนผูใหความชวยเหลอื
หรืออํานวยความสะดวก ทัง้นี้เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูภาษาครบทั้ง 5 องคประกอบ เริ่มตั้งแตการ
เชื่อมโยงเสียงที่ไดยินใหมีความหมาย เรียกวา ระบบเสียง (Phonology) การผสมกันของเสียงให
เปนคําศัพททีมี่ความหมาย เรียกวา ลักษณะคําพูด (Morphology) การนําคํามาเรียงตอกัน 
เรียกวา การสรางประโยค (Syntax) การเขาใจคําที่อยูในบริบท เรียกวา ความหมาย (Semantics) 
และการเรียนรูภาษาอยางเหมาะสมกับสถานการณ เรียกวา การใชภาษา (Pragmatics) (Vukelich; 
Christie; & Enz.  2002 : 18-21)  

การเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
พัฒนาการและหลักการเรียนรูดังกลาว ควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทาง
ภาษาอยางเปนธรรมชาติ รวมทั้งเปนกิจกรรมที่สามารถกระทํารวมกันไดทั้งในรูปแบบระหวางเด็ก
กับเด็ก และเด็กกับครู (Ruddle; & Ruddle.  1995 : 50) กิจกรรมการฟง ไดแก การฟงเพลง การ
ฟงเสียงดนตรี การฟงนิทาน การเลนเกม และการปฏบิตัิตามคําสั่ง กจิกรรมการพูด ไดแก การ
ทองคําคลองจอง ปริศนาคําทาย การเลาเรื่อง การสนทนา และการวางแผนรวมกัน กิจกรรมการ
อาน ไดแก การอานนิทานภาพ การทําอาหาร และการทํางานศิลปะ กิจกรรมการเขียน ไดแก การ
วาดภาพ และการขีดเขียน กิจกรรมที่กลาวมานั้นสามารถนํามาเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของนงเยาว  คลิกคลาย (2543 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาทักษะทางภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
เพลงประกอบ พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบมี
ทักษะทางภาษาดานการฟงสูงขึ้น งานวิจัยของปานใจ  จารุวณิช (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 
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ทักษะทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจอง พบวา เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจองมีทักษะทางภาษาดานการพูดสูงขึ้น และงานวิจัยของอนงค   
วรพันธ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางภาษาดานการอานและการเขยีนของเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็กเปนรายบุคคล รายกลุม และการ
เลานิทานแบบปกต ิพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทําสมุดเลม
เล็กเปนรายบคุคล รายกลุม และกิจกรรมการเลานิทานแบบปกติมีทกัษะทางภาษาดานอานและ
ดานการเขียนสูงขึ้น  

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพเพื่อ 
ใหเด็กสามารถนํามาใชเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรูวิชาการทุกดานนั้น รูปแบบการเรียนการ
สอน (Instructional Model) เปนทางเลือกหนึ่งของครูที่จะนํามาใชเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามลําดับขั้นตอนในชั้นเรียน (Driscoll.  1994 : 333) โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน และมีกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาที่เปนไปตามหลักพฒันาการและหลักการเรียนรู 
อยางไรก็ตามราศี  ทองสวสัดิ์ (2541 : 3-7) และวรนาท  รักสกุลไทย (2537 : 170-175) กลาวถึง
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวของกับ
รูปแบบการเรยีนการสอนไวอยางสอดคลองกันวา ปจจุบันครูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาปฐมวยั
หลายแหงนํารูปแบบการเรยีนการสอนแบบประถมศึกษามาใชกับเด็กปฐมวัยโดยไมคํานึงถึง
ศักยภาพของเด็กวาสามารถรับรูและเขาใจไดหรือไม วิธีการทีใ่ชคือการเรียนอานเขียน ใหเด็ก
จดจําตัวอักษรและสะกดคํา เด็กไดรับการฝกทักษะทางภาษาจากการคัดเขียนแบบฝกหัด ซึ่งเปน 
รูปแบบการเรยีนการสอนที่ทําใหเด็กปฐมวัยขาดโอกาสในการพัฒนาการเรียนรูและการเสริมสราง
ทักษะทางภาษาอยางเหมาะสมตามวัย ปญหาดังกลาวเกิดจากการขาดแคลนรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความหลากหลายเพื่อใหครไูดเลือกใชตาม
ความสนใจของตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยขึ้นมาเพือ่แกไขปญหาการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ประถมศึกษามาใชกับเด็กปฐมวัย โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมจะตองเนน
ประสบการณสําคัญทางภาษาที่เด็กควรไดรับมากกวาสาระการเรียนรู และพัฒนาทักษะทางภาษา
ครบทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขยีน เน่ืองจากทักษะทางภาษาทุกดาน
จะตองพึ่งพาอาศัยกันตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Sowers.  2000 : 2)  

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 หลักพัฒนาการ หลักการเรียนรู และหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษา 
ธรรมชาติ เพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหครูที่มีความสนใจการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ 
แตยังไมมีแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนทีช่ัดเจน ไดมีโอกาสนํารูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชอยางเปนรูปธรรมในชั้นเรียน การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
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ของเพียเจต (Piajet’s Cognitive Development Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของ 
บรูเนอร (Bruner’s Cognitive Development Theory) ทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
(Vygotsky’s Sociocultural Theory) ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย (Gagné’s Theory of 
Conditions of Learning) และแนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational 
Perspective) รวมทั้งแนวคดิพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบภาษา 
ธรรมชาต ิ(Whole Language Approach) และการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio 
Emilia Approach) เม่ือนําแนวคิดที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน รวมทั้ง
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบมาบูรณาการสรางเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั เรียกวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้นวางแผน (Plan : P) 
ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
และขั้นแบงปน (Share Ideas : S) ผลการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน คือ
ทักษะทางภาษาซึ่งหมายถึงการใชภาษาของเด็กปฐมวยั แบงเปน 4 ดาน คือการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน 
 

ทฤษฎีและแนวคิด 

 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
มีที่มาจากการบูรณาการทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน รวมทั้งแนวคิดพืน้ฐานของการพัฒนารูปแบบ 
ดังนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน  
   1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต กลาวถึงแนวคดิการเรียนรูภาษาของ

เด็กปฐมวัยเกดิจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
(Wadsworth.  1996 : 14-17) ทั้งน้ีก็เพื่อทดลองประสบการณทางภาษา แลวสรางกฎของความ
เขาใจความหมายและการสือ่สารทั้งระบบการฟง การพูด การอาน และการเขยีน เพียเจต กลาวถึง
ความสัมพันธของการใชภาษาและการคดิวา ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารการคิด หาก
ปราศจากความสามารถในการใชภาษาแลวก็แทบเปนไปไมไดเลยที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ได การ
เรียนรูภาษากมี็ลักษณะเดียวกับการเรียนรูสิ่งอ่ืนๆ คือเด็กตองเปนผูลงมือกระทําในการเรียนรูและ
ปรับประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากบัประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิดความสมดุลและซึมซาบรวม
เขาสูโครงสรางทางสติปญญา 

   1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของบรูเนอร กลาวถึงแนวคดิการเรียนรูภาษาของ
เด็กปฐมวัยเกดิจากจากการคนพบผานวธิกีารเรียนรู 3 ขั้นคือขั้นการกระทํา (Enactive) ขั้นการ
แสดงภาพแทนใจ (Iconic) และขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 
213-214) ซึ่งในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน ควรเปนสือ่ที่ 
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เด็กสัมผัสลงมือกระทําไดอยางเปนรูปธรรม การเรียนรูภาษาของเด็กจึงจะเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ บรูเนอร กลาวถึงการเรียนรูวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดในทกุระดับไมขึ้นกับอายุแตตอง
จัดอยางเหมาะสม ในการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวยัเปนเรื่องยาก 
พอควร เน่ืองจากภาษาเปนสัญลักษณ มีความเปนนามธรรมสูง แตถาครูสามารถจัดการเรียนรูให
เปนรูปธรรมซ่ึงเหมาะกับธรรมชาติการเรยีนรูของเด็กแลว เด็กก็สามารถเรียนรูภาษาไดอยางมี
คุณภาพ 

   1.3 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอ็ตสกี กลาวถงึแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการขยายขอบเขตการเรยีนรูจากการไดรับความชวยเหลือจากครูและเพื่อนที่มี
ความสามารถมากกวา (Vygotsky.  2006 : Online) แนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยโดยครตูองรูขอบเขตการเรียนรูของเด็กวาอยูใน
ระดับใด และชวยเหลือโดยการขยายขอบเขตการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพ วิธกีารชวยเหลือใหเด็กพัฒนาภาษาก็คือ การที่ครูถามคําถามใหเด็กไดมีโอกาสอธิบาย
ความคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็น 

   1.4 ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูของกานเย กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 227-228)  
การจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรนําเสนอสิ่งเรา อันไดแก สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ เพ่ือใหเด็กเรียนรูภาษาอยางมีคุณภาพ 

   1.5 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี กลาวถึงแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิด
จากการปฏิบตัิกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 (วรวทิย  วศินสรากร.  2539 : 674) ถึงแมวาการ
เรียนการสอนภาษาจะมีความเปนนามธรรมก็ตามแตถาเด็กไดเรียนรูดวยวธิีการทีเ่ปนรูปธรรมแลว
เด็กก็สามารถเชื่อมโยงใหภาษาหรือสัญลกัษณทางนามธรรมใหมีความหมายได 

2. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ  
   2.1 การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิกลาวถึงแนวคิดการเรยีนรูภาษาของเด็ก

ปฐมวัยเกิดจากการเรียนรูเปนองครวมทัง้การฟง การพูด การอาน และการเขยีน (Goodman.  
1986 : 26) การจัดการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยจึงควรจัดใหครบทุกดานทั้งการฟง การพูด การ
อาน และการเขียนผานการบูรณาการที่หลากหลายจึงจะสงผลใหการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย
เปนไปตามหลักพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิด
จากการมีโอกาสไดซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรู (ภรณี  คุรุรัตนะ.  2542 : 89) แนวคิดดังกลาว
มาจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูแบบธรรมชาติ (Natural-Learning Model) 
ของโฮลดาเวย (Holdaway) ในขั้นที่ 3 คือการที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้าดวยตนเอง (practice) เปน
แนวทางใหเด็กเรียนรูภาษาจากการซ้ําประสบการณสงผลใหการเรียนการสอนภาษามีความ
แมนยํามากขึ้น 
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   2.2 การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย กลาวถึงแนวคิดการเรยีนรูภาษาของเด็ก

ปฐมวัยเกิดจากการสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) การเรียนรูของเด็ก
จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผาน 
การใชสัญลักษณ ซึ่งก็คือ ภาษาศิลปะ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงตองใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงการเรียนรูและนําเสนอผลงานของตน   

   ผูวิจัยไดนําแนวคิดที่ไดรบัจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน รวมทั้งแนวคิด
พ้ืนฐานของการพัฒนารูปแบบมาบูรณาการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และใหชือ่กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้วา รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS โดยแบงขั้นการเรียนการสอนออกเปน 6 ขัน้ ดังนี้ 

       1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจ
ในการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก 
คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการ
เรียนรู 

         ที่มาของขั้นกระตุนเรา มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
เชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง กานเย กลาวไวในทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรูวาการเรียนรูเกดิขึ้น
จากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง จึงไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
กานเยอยางเปนระบบโดยพยายามเชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเปนสภาวะนอกตัว
ผูเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของ
คนเรา ระบบการสอนของกานเย ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 9 ขั้น โดยแนวคิดการเรียนรู 
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองเปนขัน้การเรียนการสอนขั้นที่ 4 คือขั้นเสนอ
บทเรียนใหม (presenting the stimulus) เปนการริเริ่มบทเรียนใหมโดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมมา
ประกอบการสอน (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 75-76) นอกจากนี้ตามหลักพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยนั้น เด็กเรียนรูภาษาไดดีจากกิจกรรมทางภาษาที่ครูนําเสนอ โดยเด็กสามารถรับรูดวย
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 บรูเนอร เชื่อวาการเรียนรูภาษามีความเปนนามธรรมสูง เพราะภาษาเปน
สัญลักษณที่มีความหมายใชแทนสิ่งตางๆ (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 213-214) อยางไรก็ตาม
เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูภาษาไดจากการเชื่อมโยงสิ่งที่รับรูเปนรูปธรรมใหเปนนามธรรมหรือ
สัญลักษณไดโดยอาศัยการรับประสบการณใหมและปรบัใหเขากบัประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิด
ความสมดุล แลวซึมซาบรวมเขาอยูในโครงสรางทางสติปญญา ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นกระตุนเราเปนขัน้
การเรียนการสอนขั้นที่ 1 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย 
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      2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจจัดกระทํา
ตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ครูนําเสนอ
ดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงความรู 
ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน 

        ที่มาของขั้นวางแผน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
ปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมปีฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม เพียเจต กลาวไวในทฤษฎ ี
พัฒนาการทางสติปญญา วาการเรียนรูตองเปดโอกาสใหเด็กไดปรับประสบการณใหมที่ไดรับให 
เขากับประสบการณเดิมที่มีอยูจนเกิดความสมดุลและซมึซาบรวมเขาสูโครงสรางทางสติปญญา  
(Wadsworth.  1996 : 14-17) ในขั้นวางแผนเด็กปฐมวยัตองนําประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปน 
พ้ืนฐานในการตัดสินใจจัดกระทําตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่ครูนําเสนอ โดยมีการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นซึ่งถือเปนการปรับประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมของตน ทําใหเกดิ
การตัดสินใจจัดกระทําตอสือ่ วัสดุ และอุปกรณที่มีความเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ตามหลัก
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยน้ัน แนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) ไดกลาวถึงการวางแผนของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนไปตามหลักพฒันาการไววา การวางแผน หมายถึงการตัดสินใจวาจะใชสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณนั้นอยางไรจากความสนใจและความตั้งใจของตน (Weikart; & Schweinhart.  2000 : 
277-293) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นวางแผนเปนขั้นการเรียนการสอนขั้นที ่2 เน่ืองจากมีความเหมาะสม
กับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
             3. ขั้นเรยีนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน 
การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน  

         ที่มาของขั้นเรียนรู มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
ปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
คนพบผานวธิกีารเรียนรู 3 ขั้น คือขั้นการกระทํา (Enactive) ขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) 
และขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) ดิวอ้ี เชื่อวาการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพของเด็กนั้นจะตอง
เรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรูผานประสาทสมัผัสทั้ง 5 จะทําใหเด็กเกิด
ความเขาใจอยางเปนรูปธรรม (วรวิทย  วศินสรากร.  2539 : 674) และบรูเนอร เชื่อวาการ
จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ควรเปนสื่อที่เด็กสมัผัสลงมือ
กระทําไดอยางเปนรูปธรรม (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 213-214) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหขั้นเรียนรูเปนขัน้
การเรียนการสอนขั้นที่ 3 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย 
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       4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบัติซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรู
ดวยการทํากจิกรรมศิลปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และ
การประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบนัทึก เพ่ือใหเกิด
ความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสื่อสาร 

         ที่มาของขั้นซํ้าย้ําทวน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
มีโอกาสไดซ้ําย้ําทวนประสบการณเรยีนรู และแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ 
สื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ โฮลดาเวย ไดกําหนดขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนการ
เรียนรูแบบธรรมชาติเปน 4 ขั้น โดยขั้นการเรียนการสอนขั้นที่ 3 คือการที่เด็กพอใจทําสิ่งนั้นซํ้า 
ดวยตนเอง ทาํใหเด็กเรียนรูภาษาจากการซ้ําประสบการณ ใหมีความแมนยํามากขึ้น (ภรณี   
คุรุรัตนะ.  2542 : 89) สวนการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการวาการเรียนรูของเด็ก
จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความตองการผานการ 
ใชสัญลักษณ ซึ่งก็คือภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นซ้ําย้ําทวนเปนขั้นการ 
เรียนการสอนขั้นที่ 4 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลกัพัฒนาการและหลักการเรยีนรูของเด็ก 
ปฐมวัย 

      5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการ
เลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพื่อนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการสื่อสาร
ระหวางกัน ซ่ึงหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

         ที่มาของขั้นนําเสนอ มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
สื่อสารดวยการใชภาษา ศลิปะ การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มีหลักการสําคัญ คือการ 
เรียนรูของเด็กนั้น จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความรูสึก และ
ความตองการผานการใชสญัลักษณ ซึ่งก็คือภาษาศิลปะ (Gandini.  1993 : Online) การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงตองใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงการเรียนรู
และนําเสนอผลงานของตน ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS จึงนําแนวคิด 
ดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นนําเสนอเปนขั้นการเรียนการสอนขั้นที ่5 เน่ืองจากมี
ความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลกัการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

       6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดงความ
คิดเห็นจากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม อะไร  
ที่ไหน เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน  

         ที่มาของขั้นแบงปน มาจากแนวคิดการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
ขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือจากครูและเพือ่นที่มีความสามารถมากกวา  
ไวก็อตสกี กลาววาการจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวยันั้น ครูตองรูขอบเขตการ
เรียนรูของเด็กวาอยูในระดบัใด และชวยเหลือโดยการขยายขอบเขตการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนา 
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ตนเองอยางเต็มที่ตามศักยภาพ (Vygotsky.  2006 : Online) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหขั้นแบงปนเปนขั้นการเรียน
การสอนขั้นที ่6 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลกัการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

         ที่มาของขั้นการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น ดังกลาวขางตน มาจากแนวคิดการเรียนรู 
ภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเรียนรูเปนองครวมทัง้การฟง การพูด การอาน และการเขยีน  
กูดแมน (Goodman.  1986 : 26) กลาววา การจัดการเรียนการสอนภาษาใหเด็กปฐมวัยควรจดัให
ครบทุกดานทัง้การฟง การพูด การอาน และการเขยีนผานการบูรณาการที่หลากหลาย ซึ่งทําให
เด็กไดเรียนรูแบบภาษาธรรมชาติ ดวยเหตุนี้ ขั้นการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น ของรูปแบบการเรยีน 
การสอนแบบ SPARPS จึงมีการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน  
และการเขยีน ตามแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ
เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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ความมุงหมาย 

 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
มีความมุงหมายเพ่ือใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ดาน คือ 
    1. การฟง 
    2. การพูด 
    3. การอาน 
    4. การเขียน  

 
รูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการมีปฏิสัมพันธตอกันในการตอบคําถามของครูดวยการ
อธิบายความคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็น สวนครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกใน
การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรียนรู 
รวมทั้งเปนผูขยายขอบเขตการเรียนรูทางภาษาของเด็กดวยการถามคําถามที่มีความหลากหลาย 
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS สรางจากการบูรณาการแนวคิดที่ไดรับจากการศึกษา
คนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร ทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสก ีทฤษฎีเง่ือนไขการ
เรียนรูของกานเย และแนวคิดทางการศกึษาของดิวอ้ี รวมทั้งแนวคดิพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ 
คือการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิและการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ 

   1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับการกระตุนเราใหเกิดความสนใจใน
การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของครู อันไดแก  
คําคลองจอง เพลง และปรศินาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการ
เรียนรู 

   2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการเรียนรูจากการตัดสินใจจัดกระทํา
ตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณ อันไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ครูนําเสนอ
ดวยวธิีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงความรู 
ความคิด ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน 

   3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแก การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรม 
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ที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน 
การประกอบอาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน  

   4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝกปฏิบตัิซ้ําย้ําทวนประสบการณเรยีนรู
ดวยการทํากจิกรรมศิลปะดังเชนการวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด ฉีก ปะ และ
การประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบนัทึก เพ่ือใหเกิด
ความแมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาสื่อสาร 

   5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็กนําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการเลา
เรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณในการสื่อสาร
ระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

   6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็กอธิบายความคิด และแสดงความคิดเห็น
จากการตอบคําถามของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก คําถาม อะไร  
ที่ไหน เม่ือไร ทําไม และอยางไร โดยครูจดบันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพ่ืออานรวมกัน  

ผลการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน คือทักษะทางภาษาซึ่งหมายถึง
การใชภาษาของเด็กปฐมวัย แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

   1. การฟง หมายถึง การใชสมาธิ และความตั้งใจในการรับรูเสียงพูดที่ไดยินผาน
ประสาทสัมผสัทางหูอยางเขาใจความหมาย และสามารถตีความเชื่อมโยงคํา วลี และประโยค 
ไดอยางกลมกลืนกับความรูและประสบการณ 
     2. การพูด หมายถึง การเปลงเสียงพูดที่มีความชัดเจน เพ่ือถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจ และความรูสึกไปสูผูฟง โดยนําคําและวลีมาเชื่อมโยงเปนประโยคที่มีความหมาย และ
มีรายละเอียดไดอยางคลองแคลว เปนเรือ่งราวตอเน่ืองและถูกตองตามหลักไวยากรณ 
    3. การอาน หมายถึง การรับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา และสามารถแปลความหมาย
ของภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ใหเปนคํา วลี และประโยค โดยอาศัยประสบการณเดิมเปน
พ้ืนฐานใหเกดิความเขาใจเรื่องราว 
    4. การเขียน หมายถึง การจับดินสอดวยนิ้วมือในทาทางที่ถูกตอง สามารถควบคุม
กลามเน้ือมือใหสัมพันธกับสายตาซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเขียนภาพหรือเสนที่มีความสมบูรณ  
 

บทบาทคร ู

 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยไปใช ครูควรมีบทบาทดังนี้ 
    1. เตรียมตวัครูใหมีบคุลกิและกริยาทาทางที่ออนโยน ยิ้มแยมแจมใส พูดจาชัดเจน ให
ความสนใจในการรับฟงคําพูดของเด็กดวยความกระตอืรือรน และใหขอมูลปอนกลับหรือแกไขการ 
ใชภาษาของเด็กทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
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    2. เตรียมแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนใหเด็ก
ไดรับประสบการณสําคัญทางภาษาครบทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
    3. เตรียมสือ่ วัสดุ และอุปกรณใหเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและมีความ
สอดคลองกับประสบการณสําคัญและสาระการเรียนรู 
    4. สรางบรรยากาศใหมีความเปนกันเองและเอ้ือตอการเรียนรู โดยมีความเชื่อพ้ืนฐาน
วาเด็กมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง  
    5. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นการเรยีนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
       5.1 ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) บทบาทของครู คือนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูทาง
ภาษา อันไดแก คําคลองจอง เพลง และปริศนาคําทาย ระหวางการกระตุนเราครูจะตองพูดอยาง
ชัดเจนและถูกตองตามหลักไวยากรณ 
             5.2 ขั้นวางแผน (Plan : P) บทบาทของครู คือเปดโอกาสใหเด็กตัดสินใจจัดกระทํา
ตอสื่อ วัสดุ และอุปกรณดวยตนเองอยางอิสระ ระหวางการวางแผนใหครูเปนผูสังเกตและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู 
       5.3 ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) บทบาทของครู คือเปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปน
ธรรมชาติ ระหวางการเรียนรูใหครูเปนผูดําเนินการใหเด็กรวมกิจกรรมดวยความสนใจ สังเกต และ
ใหความชวยเหลือ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
       5.4 ขั้นซ้าํย้ําทวน (Repeat : R) บทบาทของครู คอืเปดโอกาสใหเด็กซ้ําย้ําทวน
ประสบการณเรียนรูดวยการทํากิจกรรมศลิปะดวยตนเองอยางอิสระ และจดบันทกึคําบรรยาย
ผลงานศิลปะของเด็ก ระหวางการซ้ําย้ําทวนใหครเูปนผูสังเกตและใหแรงเสริมดวยคําชมเชย 
       5.5 ขั้นนาํเสนอ (Presentation : P) บทบาทของครู คือเปดโอกาสใหเด็กไดเลา
เรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนเอง ระหวางการนําเสนอใหครูเปนผูฟงที่ดี และใหคําแนะนําใน
การใชภาษาทั้งในฐานะเปนผูสงสารและผูรับสาร รวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลงานศลิปะ 
       5.6 ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) บทบาทของครู คือใชคําถามที่มีความหลากหลาย
โดยเฉพาะคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็กไดอธิบายความคิดและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
รวมทั้งจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ ระหวางการแบงปนใหครูเปนผูพูดและ
ผูฟงที่มีคุณภาพ คือพูดจาชัดเจนและรับฟงเด็กดวยความสนใจ ใหแรงเสริมดวยคําชมเชย สังเกต
และใหขอมูลปอนกลับแกเด็กเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เด็กนําเสนอ  
    6. วัดและประเมินผลการเรียนรูจากการสังเกตทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง 
การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม และผลงาน รวมทั้งการใชแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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บทบาทเดก็ 

 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก 
ปฐมวัยไปใช เด็กควรมีบทบาทในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นการเรยีนการสอนของ
รูปแบบการเรยีนการสอนและใชทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ดังนี้ 
    1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) บทบาทของเด็ก คือใหความสนใจในการรับรูดวย
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 โดยรวมกิจกรรมทางภาษาที่ครูนาํเสนอ 
    2. ขั้นวางแผน (Plan : P) บทบาทของเด็ก คือตัดสินใจจัดกระทําตอสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณที่ครูนําเสนอดวยการรวมปรึกษา อภิปราย และแสดงความคิดเห็น  
    3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) บทบาทของเดก็ คือปฏิบัติกจิกรรมผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ดวยความสนใจ เพ่ือรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาต ิ
    4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) บทบาทของเด็ก คือทํากิจกรรมศิลปะดวยตนเองอยาง
อิสระ และบรรยายผลงานศลิปะใหครูฟงเพื่อจดบันทึก 
    5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) บทบาทของเด็ก คอืนําเสนอผลงานการเรียนรูดวย
การเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
    6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) บทบาทของเด็ก คืออธิบายความคิด และแสดงความ
คิดเห็นจากการตอบคําถามของครู และอานคําตอบบนกระดาษแผนใหญรวมกัน 
 

การนําไปใช 
 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก 
ปฐมวัยไปใช ครูควรเริ่มจากการเขียนแผนการจัดประสบการณเพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการสอน
เพราะไดเตรียมความพรอมลวงหนาทั้งดานการเลือกหนวยการเรียนรู เรื่อง ระดับ ระยะเวลา 
จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการจัดกิจกรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัมีองคประกอบที่สําคัญ คอื 
    1. หนวย เปนการระบุหนวยการเรียนรู ครูตองศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 กําหนดสาระการเรียนรูรายปไว แลวนํามาบูรณาการกําหนดเปนชื่อหนวยการ 
เรียนรูตางๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและใหเด็กไดเรียนรูในลักษณะเปน 
องครวมโดยใชจัดการเรียนการสอนในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ  
    2. เรื่อง เปนการระบุเรื่องที่เรียนรูอยางสอดคลองกับหนวย ครตูองศึกษาสาระการ
เรียนรูและประสบการณสําคัญที่เด็กควรเรียนรู แลวนาํมากําหนดเปนชื่อเรื่อง 
    3. ระดับ เปนการระบวุาแผนการจัดประสบการณจะนําไปใชกบัเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
เทาใด 
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    4. ระยะเวลา เปนการระบุระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัด
ประสบการณ 

   5. จุดประสงค เปนการระบุถึงผลการเรยีนรู พฤติกรรม หรือทักษะที่คาดวาเด็กจะไดรับ
ภายหลังเรียนจบในแตละหนวย เน่ืองจากพัฒนาการทุกดานของเด็กจะสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
ดังนั้นการเขียนจุดประสงคจึงตองใหความสําคัญกับพฒันาการทุกดานอยางเปนองครวม ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม รวมทั้งสติปญญา เด็กจึงจะพัฒนาทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ดาน 
คือการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางมีคุณภาพ 
    6. เน้ือหา เปนแกนของความรู เจตคติ และทักษะทีต่องการปลูกฝงใหแกเด็ก การเขียน
เน้ือหาจะตองศึกษาและวเิคราะหวาตองการใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางไร
และเม่ือเรียนจบแลวเด็กไดอะไรจากการเรียนรู ซึ่งตองเขียนในลักษณะประโยคบอกเลาที่มี
ความหมายชดัเจน เขาใจงาย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
    7. กิจกรรมการเรียนการสอน เปนการระบุกิจกรรมการเรยีนการสอนตามขั้นการเรียน
การสอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยซึ่งมี 6 ขั้น คือขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้นวางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู (Active 
Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขัน้แบงปน 
(Share Ideas : S) 
    8. สื่อการจัดกิจกรรม เปนการระบุสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่จําเปนตองใชเพ่ือการเรียนรู
ซึ่งมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญ 
    9. การวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบวาเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงตามจดุประสงค
ที่กําหนดไวหรือไม การประเมินผลอาจใชวิธีการตางๆ ไดแก การสังเกต การตรวจผลงาน และการ
ทดสอบ 
    10. ภาคผนวก เปนการเขียนสิ่งจําเปนอ่ืนๆ ที่ตองใชประกอบการเรียนรู เชน คําคลอง
จอง เพลง นิทาน เปนตน  
    11. บันทึกหลังสอน เปนการบันทึกผลการประเมินการเรียนรูของเด็กและการประเมิน
การสอนของครู ภายหลังการสอนครูตองบันทึกสิ่งที่พบในการสอน เชน พฤตกิรรมของเด็ก ปญหา
ที่พบ ความรูสึกของเด็กและครู เปนตน นอกจากนี้ครูอาจเสนอแนะแนวทางปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไป 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

  
คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินชุดนี้ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหลังจากการพิจารณา
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 2. ผูเชี่ยวชาญโปรดอานรายการประเมนิแตละรายการซึ่งเกี่ยวของกับรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และทําเครื่องหมาย / ลง
ในชองระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน แบบประเมินน้ีเปนแบบอันดับคุณภาพ
มาตราสวนประมาณคา โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 

    ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด  
 

ระดับความเหมาะสม 
ที่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ความเปนมาและความสําคญัของรูปแบบการเรียนการ

สอน……………………………………………………… 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
2 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทีน่ําไปสูการกําหนดกรอบ

แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอน………………….. 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
3 แนวคิดพื้นฐานในการสรางรูปแบบการเรยีนการสอน 

ที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
และการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย……………. 

 
 

…... 

 
 

…... 

 
 

…... 

 
 

…... 

 
 

…... 
4 ความมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอน………….. …... …... …... …... …... 
5 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน……………... …... …... …... …... …... 
6 การเรียงลําดับขั้นการเรียนการสอน……………………. …... …... …... …... …... 
7 

7.1 
7.2 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 1 
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู...................................... 
การอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก……………………... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 
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ระดับความเหมาะสม 
ที่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
8 

8.1 
8.2 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 2  
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู………………………….. 
การอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก……………………... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

9 
9.1 
9.2 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 3  
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู………………………….. 
การอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก……………………... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

10 
10.1 
10.2 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 4  
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู………………………….. 
การอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก……………………... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

11 
11.1 
11.2 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 5  
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู………………………….. 
การอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก……………………... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

12 
12.1 
12.2 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนขั้นที่ 6  
การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู………………………….. 
การอธิบายบทบาทของครแูละเด็ก……………………... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

 
…..
…... 

13 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น แสดงถึงการ
เรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย.. 

 
…... 

 
…... 

 
…... 

 
…... 

 
…... 

14 แผนการจัดประสบการณซึง่ประกอบดวย หนวย เรื่อง 
ระดับ ระยะเวลา จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล 
ภาคผนวก และบันทึกหลังสอน………………………… 

 
 
 

…... 

 
 
 

…... 

 
 
 

…... 

 
 
 

…... 

 
 
 

…... 
15 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชเพ่ือเสริมสราง

ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในสภาพการณจริง…… 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 

…... 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



132 
 
ตาราง 9 คะแนนของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบ 
     การเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
S ระดับ ที่ รายการประเมิน  Xคนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
1 ความเปนมาและความสําคญั

ของรูปแบบการเรียนการสอน 
        

มากที่สุด 4 5 4 5 5 4.60 0.55 
2 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่

นําไปสูการกําหนดกรอบ
แนวคิดของรปูแบบการเรียน
การสอน 

        
        
        
4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

3 แนวคิดพื้นฐานในการสราง
รูปแบบการเรยีนการสอนที่
พัฒนามาจากการเรียนการ
สอนแบบภาษาธรรมชาติ และ
การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ  

        
        
        
        
        

เอมีเลีย 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 
4 ความมุงหมายของรูปแบบ         

การเรียนการสอน 3 5 5 5 4 4.40 0.89 มาก 
5 ความหมายของรูปแบบ         

การเรียนการสอน 4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
6 การเรียงลําดับขั้นการเรียน

การสอน 
        
3 4 4 5 4 4.00 0.71 มาก 

7 กระบวนการจดัการเรียน         
 การสอนขั้นที ่1         

7.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
7.2 การอธิบายบทบาทของครแูละ

เด็ก 
        
4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

8 กระบวนการจดัการเรียน         
 การสอนขั้นที ่2          

8.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 3 4 4 5 4 4.00 0.71 มาก 
8.2 การอธิบายบทบาทของครแูละ

เด็ก 
        
3 4 4 5 4 4.00 0.71 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
S ระดับ ที่ รายการประเมิน  Xคนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
9 กระบวนการจดัการเรียน         
 การสอนขั้นที ่3          

9.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 4 4 3 5 4 4.00 0.71 มาก 
9.2 การอธิบายบทบาทของครแูละ

เด็ก 
        
4 5 3 5 4 4.20 0.84 มาก 

10 กระบวนการจดัการเรียน         
 การสอนขั้นที ่4          

10.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 3 5 4 5 4 4.20 0.84 มาก 
10.2 การอธิบายบทบาทของครแูละ

เด็ก 
        
3 5 4 5 4 4.20 0.84 มาก 

11 กระบวนการจดัการเรียน         
 การสอนขั้นที ่5          

11.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
11.2 การอธิบายบทบาทของครแูละ

เด็ก 
        
4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

12 กระบวนการจดัการเรียน         
 การสอนขั้นที ่6          

12.1 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู 4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
12.2 การอธิบายบทบาทของครแูละ

เด็ก 
        
4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

13 กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนทั้ง 6 ขั้น แสดงถึงการ
เรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

        
        
        
4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
S ระดับ ที่ รายการประเมิน  Xคนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
14 แผนการจัดประสบการณซึง่

ประกอบดวย หนวย เรื่อง 
ระดับ ระยะเวลา จุดประสงค 
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการจัดกิจกรรม การ
วัดและประเมนิผล ภาคผนวก 
และบันทึกหลงัสอน 

        
        
        
        
        
        
3 5 4 5 4 4.20 0.84 มาก 

15 การนํารูปแบบการเรียน         
การสอนไปใชเพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในสภาพการณจริง 

        
        
3 5 4 5 4 4.20 0.84 มาก 
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แบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
ผูสังเกตตองเฝาสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 2. การใชแบบสังเกตทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย / ลงใน
ชองพฤติกรรมที่ปรากฏวาเปนการใชทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยั 4 ดาน ดังนี้ 

   1. การฟง หมายถึง การใชสมาธิ และความตั้งใจในการรับรูเสียงพูดที่ไดยินผาน
ประสาทสัมผสัทางหูอยางเขาใจความหมาย และสามารถตีความเชื่อมโยงคํา วลี และประโยคได
อยางกลมกลืนกับความรูและประสบการณ ไดแก  

      1.1 แสดงความสนใจและตั้งใจฟง หมายถึง เด็กมองสบตา ฟงเสียงพูดที่ไดยินอยางมี
สมาธิและมีการตอบสนองดวยทาทางทีเ่หมาะสม เชน ผงกศีรษะเม่ือมีความคิดเห็นตรงกันหรือ
สายศีรษะเม่ือมีความคิดเห็นขัดแยงกัน ยิ้มหรือหัวเราะเมื่อฟงเรื่องสนุกสนาน เปนตน  

      1.2 ฟงอยางเขาใจความหมาย หมายถึง เด็กฟงเสียงพูดที่ไดยินแลวนํามาตคีวาม
ตามประสบการณของตนจนสามารถปฏิบัตติามคําสั่งหรือสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง 

   2. การพูด หมายถึง การเปลงเสียงพูดที่มีความชัดเจน เพ่ือถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจ และความรูสึกไปสูผูฟง โดยนําคําและวลีมาเชื่อมโยงเปนประโยคที่มีความหมาย และ
มีรายละเอียดไดอยางคลองแคลว เปนเรือ่งราวตอเน่ืองและถูกตองตามหลักไวยากรณ ไดแก 

      2.1 พูดคําศัพทที่ใชในชีวติประจําวัน หมายถึง เด็กเปลงเสียงพูดคําศัพทพ้ืนฐาน
อยางชัดเจน ไดแก คําพื้นฐานเกี่ยวกับเครือญาติ อาชีพและตําแหนง อวัยวะ ผลไม ผัก อาหาร 
สัตว พาหนะ กริยาทาทาง สถานที่ และสิง่ของตางๆ เปนตน 

      2.2 พูดถายทอดเรื่องราว หมายถึง เด็กพูดเปนประโยคที่ประกอบดวยประธาน กริยา 
และกรรมที่มีความหมายและมีความตอเนื่องจนเกิดความเขาใจตามที่ตองการ 

   3. การอาน หมายถึง การรับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา และสามารถแปลความหมาย
ของภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ใหเปนคํา วลี และประโยค โดยอาศัยประสบการณเดิมเปน
พ้ืนฐานใหเกดิความเขาใจเรื่องราว ไดแก 

      3.1 แสดงความสนใจในการอาน หมายถึง เด็กตั้งใจมองภาพ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณตางๆ และสามารถแปลความหมายเปนคําศัพทหรือเรื่องราวไดอยางสอดคลองตาม
ประสบการณของตน 

      3.2 อานภาพหรืองานศิลปะที่สนใจ หมายถึง เด็กแปลความหมายของภาพหรือ 
งานศลิปะที่ตนสนใจเปนเรือ่งราวที่มีความเหมาะสมและสอดคลองตามความเปนจริง 
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   4. การเขียน หมายถึง การจับดินสอดวยนิ้วมือในทาทางที่ถูกตอง สามารถควบคุม
กลามเน้ือมือใหสัมพันธกับสายตาซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเขียนภาพหรือเสนที่มีความสมบูรณ ไดแก 

      4.1 แสดงความสนใจในการเขียน หมายถึง เด็กจับดินสอและแสดงทาทางการ 
เขียนหรือวาดภาพดวยความสนใจ 

      4.2 ถายทอดเรื่องราวผานการวาดภาพหรืองานศิลปะ หมายถึง เด็กวาดภาพหรือ
ทํางานศิลปะที่มีเร่ืองราว และสามารถอธบิายใหเกิดความเขาใจได     
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โรงเรียน……………………….……………………………………..............ชั้น……………………. 
ชื่อหนวยการเรียนรู………………………..............……..วันที…่….เดือน….…………พ.ศ.…….… 
ผูสังเกต…………………………..…...............……………………….……………………………….. 
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสังเกต 
     ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

คาดัชนีความสอดคลอง 
ของผูเชี่ยวชาญ ที่ รายการประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC 

1 
1.1 
1.2 

การฟง 
แสดงความสนใจและตั้งใจฟง 
ฟงอยางเขาใจความหมาย 

 
1 
0 

 
1 
1 

 
1 
1 
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2 

 
1 

0.70 
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2.1 
2.2 

การพูด 
พูดคําศัพททีใ่ชในชวีิตประจําวัน 
พูดถายทอดเรื่องราว 
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1 

 
1 
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3 
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3 
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3.2 

การอาน 
แสดงความสนใจในการอาน 
อานภาพหรืองานศิลปะที่สนใจ 
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4 
4.1 
4.2 

การเขียน 
แสดงความสนใจในการเขยีน 
ถายทอดเรื่องราวผานการวาดภาพหรือ 
งานศิลปะ 
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หมายเหตุ คาดัชนีความสอดคลองโดยรวมเทากบั 0.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS 
1. แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  

เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
2. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัย 
3. แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ
4. คูมือแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
5. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
6. คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
7. คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
สัปดาหที่ 3 วันจันทร 
หนวย  

ผัก 
เร่ือง   

ผักที่หนูรูจัก 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 5-6 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองผักที่หนูรูจัก 
เน้ือหา   

ผักมีหลายชนดิ ไดแก ผักบุง ผักชี แตงกวา แครอต เปนตน ผักแตละชนิดมีชื่อ สี ขนาด 
และรูปรางลักษณะแตกตางกัน  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กตอบปริศนาคําทายทีค่รูถาม  และรวมกันสนทนาถึงความหมาย   
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณ ไดแก ตะกราบรรจุผกัตางๆ คือผักบุง ผักชี แตงกวา และแครอต 

และรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัการสังเกตผกั 
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3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  

       เด็กเลือกเขากลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 5-6 คน สังเกตผักตางๆ และรวมกนัสรุปสี  
ขนาด และรูปรางลักษณะของผักแตละชนิด 

4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องผักที่หนูรูจักและบรรยายผลงานศิลปะ 

ของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. ผักที่เด็กๆ สังเกตมีอะไรบาง 
      2. เด็กๆ รูจักผักชนิดอ่ืนอีกหรือไม อะไรบาง  
      3. เด็กๆ เคยเห็นผักทีไ่หนบาง 
      4. แครอตกับแตงกวามีสิ่งใดที่แตกตางกันบาง 
      5. เด็กๆ ควรรับประทานผักหรือไม เพราะอะไร 
เด็กและครูรวมกันสรุปวาผกัมีหลายชนิด ไดแก ผักบุง ผักชี แตงกวา แครอต เปนตน ผัก

แตละชนิดมีชือ่ สี ขนาด และรูปรางลักษณะแตกตางกนั  
สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. ปริศนาคําทาย 
 2. ตะกราบรรจุผักตางๆ คือผักบุง ผักชี แตงกวา และแครอต 
 3. กระดาษวาดภาพ 

4. สีเทียน สีไม สีเมจิก และสีน้ํา 
5. ดินน้ํามัน 
6. กรรไกร 

 7. กาว 
 8. วัสดุประดิษฐ เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ ไหมพรม ลวดกํามะหยี่ หลอด
กาแฟ ไมไอศกรีม แกนกระดาษชําระ จานกระดาษ เปนตน 
 9. กระดาษแผนใหญ 

10. ปากกาเมจิก   
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
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ภาคผนวก 
 ปริศนาคําทาย 
    1. อะไรเอยกินแลวรางกายแข็งแรง ทองไมผูก แตเด็กๆ มักไมชอบ (ผัก)  
    2. อะไรเอยชื่ออยูวัด ตัวอยูตลาด (ผักชี) 
    3. อะไรเอยมีสีสม เปนของโปรดของกระตาย (แครอต) 
    4. อะไรเอยมีสีเขียว รูปรางเรียว กินพรอมขาวผัด (แตงกวา) 
    5. อะไรเอยกินแลวบํารุงสายตา เตาชอบกินเปนอาหาร (ผักบุง) 
บันทกึหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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สัปดาหที่ 3 วันพุธ 
หนวย  

ผัก 
เร่ือง   

ประโยชนของผัก 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 5-6 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ  

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองประโยชนของผัก 
เน้ือหา   
 การรับประทานผักจะทําใหรางกายแข็งแรง สดชื่น ผิวพรรณสวยงาม บํารุงสายตา ขับถาย
สะดวก ระบบหมุนเวียนเลือดดี ชวยปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน และสามารถตอตานโรคมะเร็ง  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
    เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “ผัก” และสนทนาถึงความหมาย     

2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําหนังสือนิทานเรื่อง “แฟนซีผักหรรษา” และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับชื่อเรือ่ง

และคาดเดาเนื้อหาของนิทาน 
3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  
   เด็กฟงนิทานเรื่อง “แฟนซีผักหรรษา” และรวมกันสรปุเนื้อหาของนิทาน 
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4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องประโยชนของผักตามความตองการ และ 

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก 
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   เด็กและครรูวมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่เด็กทํา โดยครูถามคําถาม ดังนี้  
      1. เด็กๆ รูจักผักอะไรบาง 
      2. เด็กๆ เคยรับประทานผักหรือไม ถาเคยลองเลาใหเพื่อนๆ ฟง 
      3. ผักมีประโยชนอยางไร 
      4. ถาเด็กๆ ไมรับประทานผักจะเกดิอะไรขึ้นบาง 
      5. ผักสามารถนํามาทําเปนอาหารอะไรไดบาง 

    เด็กและครรูวมกันสรุปวาการรับประทานผักจะทําใหรางกายแข็งแรง สดชื่น ผิวพรรณ
สวยงาม บํารงุสายตา ขับถายสะดวก ระบบหมุนเวียนเลือดดี ชวยปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน 
และสามารถตอตานโรคมะเร็ง  
สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. คําคลองจอง “ผกั” 
 2. หนังสือนิทานเรื่อง “แฟนซีผักหรรษา” 
 3. กระดาษวาดภาพ 

4. สีเทียน สีไม สีเมจิก และสีน้ํา 
5. ดินน้ํามัน 
6. กรรไกร 

 7. กาว 
 8. วัสดุประดิษฐ เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ ไหมพรม ลวดกํามะหยี่ หลอด 
กาแฟ ไมไอศกรีม แกนกระดาษชําระ จานกระดาษ เปนตน 
 9. กระดาษแผนใหญ 

10. ปากกาเมจิก 
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 

   1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 
    2. ผลงาน 
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ภาคผนวก 
 1. คําคลองจอง  

ผัก 
      (สุจิตรา  ขาวสําอาง) 
  ผัก ผัก ผัก  ทุกคนกินผัก  รางกายแข็งแรง 
 โรคภัยไมมาแทรกแซง  รางกายแข็งแรง  เพราะกินผักทุกวัน 
 2. นิทาน 

แฟนซีผักหรรษา 
  (สิวรัตน  หาญเสนหลักษณ) 

 คืนนี้บรรยากาศสดใส เมืองผักและผลไมประดับประดาดวยแสงไฟระยิบระยับ มีเสยีงเพลง
คึกคัก เสียงหัวเราะสนุกสนานของเด็กๆ และบรรดาผักผลไมดังเปนระยะๆ  
 “เอา! เต็มที่เลยนะพวกเรา นานๆ จะมีงานเลี้ยงสนุกๆ อยางนี้สักครั้ง สนุกกันใหเตม็ที่
เลย” คุณตนหอมกานยาวควาไมคทักทายผูมารวมงาน 
 ดร.หนวดขาว ผูเชี่ยวชาญดานผักและผลไมกลาวเปดงาน “อ้ืม...สวัสดีครับ...วันนี้ทุกคน
จะไดพบกับความมหัศจรรยของเด็กๆ กับการประกวดแตงกายแฟนซีเปนผักตางๆ แตตอนนีข้อ
เชิญพบกบักรรมการผูตัดสินบนเวทีกอนครับ”  

“เยๆ ๆ” เสียงรองตอนรับจากผูมารวมงานดานหนาเวทีดังสนั่น  
 “เฮ...สวัสดีทุกคน” เจาชายแกวมังกรมาพรอมกับชุดสีแดงสดใส 
 “สวัสดีจะ” เจาหญิงผักกาดพูดพรอมโบกมือทักทายทุกคน 
 เม่ือเจาชายแกวมังกรและเจาหญิงผักกาดนั่งบนบัลลังกอยางสงางาม การประกวดแตง 
กายแฟนซีผักจึงเริ่มขึ้น 
 “สวัสดีครับ...กระผมตนหอมกานยาวรับหนาที่พิธีกรในวันน้ี พรอมกันแลวใชไหมครับ 
สําหรับการประกวดแฟนซีผกั ง้ันของเชิญพบกับคูแรกเลยครับ นั่นคอื...คุณแตงกวากับหนูนอย 
แตงกวา” 
 เสียงตบมือจากผูมารวมงานเลี้ยงดังสนั่น กอนที่เสียงดนตรีจะเริ่มขึ้น 
 “แทน...แทน...แทน” 
 “วาว! ทําไมเธอดูสดใสจังเลย” 
 “จะ...ฉันชื่อแตงกวา ถาใครอยากดูดีเหมือนฉันกับหนูนอยแตงกวาก็ตองกินพวกเราซิ 
ประโยชนของพวกเราคือทําใหรางกายสดชื่น ผิวพรรณสวยงามนะ” คุณแตงกวาตอบพรอมกับ 
แสดงความสดชื่นกระปรี้ประเปรา 
 “มาแลวครบั...ผมคือแครอต” คุณแครอตทักทายอยางรวดเร็ว 
 “โอโฮ! เกงจังครับ เลนบอลนิ้วเดียวไดดวย” หนูนอยแครอตชม 
 “ใช...ผมแข็งแรงมาก ถาทุกคนกินผมจะไดรับวิตามินบ ีซี อีและเค ผมชวยบํารุงสายตา 
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ของทุกคนใหสดใสไดดวยนะครับ” 
 “คูตอไปเชญิพบกับคุณตัวกลมแกมแดงไดเลยครับ” คุณตนหอมกานยาวยิ้ม  
 “จุๆ ไมใช ฉันชื่อมะเขือเทศ รูปรางอวนทวน ผิวสีแดงสดใส ถาใครกนิฉัน ผิวพรรณจะดู
เปลงปลั่ง แกมจะเปนสีแดง และรางกายแข็งแรงเหมือนฉันไง” คุณมะเขือเทศบอกประโยชนของ
ตัวเอง 
 “มีใครอยากกินมะเขือเทศไหมคะ แกมคุณจะไดแดงเหมือนหนูไงคะ” หนูนอยมะเขือเทศ
เอยถาม 
 “สวัสดีครับหนูนอย เชิญแนะนําตัวไดเลยครับ” คุณตนหอมกานยาวลากเสยีงสูง  
 “ผมคือนักเทนนิสสุดหลอ” หนูนอยมะเขือมวงจอมซาพูดไปเขินไป 
 “ฉันชื่อมะเขือมวง อะๆ ๆ ถาเธอกินฉันเธอจะขับถายสะดวก เพราะฉันมีกากใยอาหารสูง 
และทําใหระบบหมุนเวียนเลือดดี รางกายแข็งแรง เอา! อยารอชารีบกินฉันเลย” คุณมะเขือมวง
เชิญชวน 
 “สวัสดีครับ พวกเราเปนผักชื่อหัวไชเทา” คุณหัวไชเทาผูราเริงแจมใสกลาว 
 “สวัสดีครับ...ทําไมฟนของคุณแข็งแรงจังครับ” คุณตนหอมกานยาวถาม 
 “ฮาๆ ๆ ถาอยากมีฟนแข็งแรง ก็ตองกินพวกเราเยอะๆ นะครับ เพราะพวกเรามปีระโยชน
มากลน มีทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามนิซี ชวยปองกันไมใหเปนโรคเลือดออกตามไรฟนไดดวย
จะ” คุณหัวไชเทาตอบแลวย้ิมปากกวาง 
 “อ๊ึบ...เปนอยางไรบาง ฉันดูแข็งแรงเหมือนนักกีฬาทีมชาติไหม” คุณพริกหวานถามพรอม
ทั้งอวดความแข็งแรง  
 “โอโฮ! แข็งแรงจังเลยคะ ดูดีกวานักกีฬาทีมชาติซะอีก” หนูนอยพริกหวานชม และบอกวา 
“แตรูปรางของคุณดูแปลกตาและมีสีสันสวยงามมากเลย” 
 “ใช...ฉันมีพ่ีนองมากมาย ทั้งสีเขียว สีเหลอืง และสีแดง พวกฉันมีสีสันสดใส ประกอบดวย
วิตามินซีมากมาย” คุณพริกหวานตอบอยางราเริง 
 “ในที่สุดก็ถึงคูสุดทายแลวนะครับ...ขอเสยีงตบมือตอนรับเจาหญิงบรอกโคลีกับหนูนอย 
บรอกโคลีหนอยครับ” คุณตนหอมกานยาวลากเสยีงสูง 
 แทน...แทน...แทน เจาหญิงบรอกโคลีมาแลวจา 
 “ฉันชื่อบรอกโคลี ตวัฉันมีวติามินเอและวติามินซีจะ รวมทั้งโปรตีน บตีาแคโรทีน ที ่
สามารถตานโรคมะเร็งใหกบัทุกคนไงจะ” เจาหญิงบรอกโคลีบอกอยางนิ่มนวล 
 เม่ือครบทุกคูแลว เจาชายแกวมังกรกับเจาหญิงผักกาดกรรมการผูมีรางกายแข็งแรงได 
ตัดสินการประกวดแฟนซีผกัในคืนน้ีวาทกุคนคือผูชนะ พรอมทั้งมอบรางวัลตนไมทองคําใหเด็กๆ 
ทุกคน 
 “เอา มาถายรูปกันเถอะเด็กๆ เด๋ียวพวกเราจะไดฉลองกันอยางเต็มที่” เจาชายแกวมังกร 
เรียกเด็กๆ พลางยิ้มอยางมีความสุข 
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 “แลวเราจะฉลองอะไรกันดีคะ” หนูนอยแตงกวาถามแลวหันมายิ้มใหกับหนูนอยมะเขือเทศ 
แกมแดง 
 “ก็ผักและผลไมทางดานนั้นไงเด็กๆ” เจาหญิงผักกาดตอบพรอมกับหันไปทางโตะอาหาร 
 “เย...ดีจังเลย นอกจากจะไดรับความรู สนกุ แลวยังไดกนิผักและผลไมที่มีประโยชนอีก
ดวย พวกเราจะไดแข็งแรง” เด็กๆ พูดและหัวเราะอยางสนุกสนาน  
บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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สัปดาหที่ 3 วันศุกร 
หนวย  

ผัก 
เร่ือง   

ผักกาดขาว 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 5-6 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองผักกาดขาว 
เน้ือหา   

ผักกาดขาวเปนผักชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาปรุงอาหาร เชน ผัดผักกาดขาวเพราะมีรสชาติ
อรอยและมีประโยชนตอรางกาย 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “ผักกาดขาว” และสนทนาถึงความหมาย    
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณการประกอบอาหาร ไดแก กระทะไฟฟา ตะหลวิ จาน และชอน 

สวนประกอบตางๆ ไดแก ผักกาดขาว เนื้อหมู กระเทียม น้ํามันพืช ซีอ้ิวขาว น้ําปลา น้ํา และ
น้ํามันหอย และรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัขั้นตอนการทาํผัดผักกาดขาว 

 
 



149 
 

3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  
   เด็กเลือกเขากลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 5-6 คน ประกอบอาหารผัดผักกาดขาว 

ตามขั้นตอนโดยกลุมที่ 1 เทน้ําพืชลงในกระทะไฟฟา กลุมที่ 2 ใสกระเทียมลงไปเจียวใหเหลือง 
กลุมที่ 3 ใสเนือ้หมูลงไปผัดใหสุก กลุมที่ 4 ใสผักกาดขาวลงไปผัดใหสุก กลุมที่ 5 ปรุงรสดวยซอ้ิีว
ขาว น้ําปลา น้ํา และน้ํามันหอย เม่ือสุกแลวตักใสจานเพื่อรับประทานรวมกัน และรวมกันสรุป
ขั้นตอนการทาํผัดผักกาดขาว 

4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องผักกาดขาวตามความตองการ และ

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. ผักกาดขาวมีลักษณะอยางไร 
      2. สวนประกอบของการทําผัดผักกาดขาวมีอะไรบาง 
      3. ขั้นตอนการทําผัดผักกาดขาวมีอะไรบาง 
      4. ผัดผักกาดขาวมีรสชาติอยางไร 
      5. การรับประทานผักกาดขาวมีประโยชนอยางไร 
   เด็กและครรูวมกันสรุปวาผักกาดขาวเปนผักชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาปรุงอาหาร เชน ผัด

ผักกาดขาวเพราะมีรสชาตอิรอยและมีประโยชนตอรางกาย 
สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. คําคลองจอง “ผักกาดขาว” 
 2. อุปกรณการประกอบอาหาร ไดแก กระทะไฟฟา ตะหลิว จาน และชอน 
 3. สวนประกอบตางๆ ไดแก ผักกาดขาว เน้ือหมู กระเทียม น้ํามันพืช ซีอ้ิวขาว น้าํปลา 
น้ํา และน้ํามันหอย 

4. กระดาษวาดภาพ 
5. สีเทียน สีไม สีเมจิก และสีน้ํา 
6. ดินน้ํามัน 
7. กรรไกร 

 8. กาว 
 9. วัสดุประดิษฐ เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ ไหมพรม ลวดกํามะหยี่ หลอด
กาแฟ ไมไอศกรีม แกนกระดาษชําระ จานกระดาษ เปนตน 
 10. กระดาษแผนใหญ 
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11. ปากกาเมจิก  
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
ภาคผนวก 
 คําคลองจอง 

ผักกาดขาว 
(ไมทราบนามผูแตง) 

  ผักกาดขาว  ใบยาวหยกิ 
 ไกชอบจิกกินเลน  เปนนิจสิน 
 เราปลูกไวใบงาม  อยูตามดิน 
 เพ่ือไวกินให   รางเติบใหญเอย 
บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสราง 
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
หนวยผัก  

ข้ันที่ 1 ข้ันกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “ผักกาดขาว” และสนทนาถึงความหมาย    
 

 
 
 
ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณการประกอบอาหาร และรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัขั้นตอนการทําผัด

ผักกาดขาว 
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ข้ันที่ 3 ข้ันเรียนรู (Active Learning : A)  
   เด็กเลือกเขากลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 5-6 คน และประกอบอาหารผัดผักกาดขาว 

 

 
 

 
ข้ันที่ 4 ข้ันซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องผักกาดขาวตามความตองการ และ

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
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ข้ันที่ 5 ข้ันนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
 

 
 

 
ข้ันที่ 6 ข้ันแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ และรวมกนัสรุป

เกี่ยวกับผักกาดขาว  
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แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกต ิ

 
สัปดาหที่ 3 วันจันทร 
หนวย 
 ผัก 
เร่ือง 
 ผักที่หนูรูจัก 
จุดประสงค 

1. เพ่ือใหเด็กรวมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 
2. เพ่ือใหเด็กฝกทักษะการสังเกตและเปรียบเทียบสี ขนาด และรูปราง 

เน้ือหา 
 ผักมีหลายชนดิ ไดแก ผักบุง ผักชี แตงกวา แครอต เปนตน ผักแตละชนิดมีชื่อ สี ขนาด 
และรปูรางลักษณะแตกตางกัน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขั้นนํา 
    เด็กตอบปริศนาคําทายทีค่รูถาม 
 2. ขั้นสอน 

   เด็กสังเกตผักตางๆ ที่บรรจุอยูในตะกราคือผักบุง ผักชี แตงกวา และแครอต และ
รวมกันสนทนาเกี่ยวกับชื่อ สี ขนาด และรูปราง 

3. ขั้นสรุป 
   เด็กตอบคําถามดังนี้ 
      1. ผักที่เด็กๆ สังเกตมีอะไรบาง 
      2. ผักชนดิใดที่มีรูปรางคลายกัน 
      3. ผักชนดิใดที่มีสีเหมือนกัน 

สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. ปริศนาคําทาย 
 2. ตะกราบรรจุผักตางๆ คือผักบุง ผักชี แตงกวา และแครอต 
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 

   1. การสนทนาและการตอบคําถาม 
    2. การรวมกิจกรรม 
ภาคผนวก 
 ปริศนาคําทาย อะไรเอยมีวิตามินมากมาย กินแลวรางกายแข็งแรง (ผัก)  
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สัปดาหที่ 3 วันพุธ 
หนวย  

ผัก 
เร่ือง   

ประโยชนของผัก 
จุดประสงค 

1. เพ่ือใหเด็กรวมสนทนากบัคร ู
2. เพ่ือใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน 

เน้ือหา 
 ผักมีประโยชนชวยทําใหรางกายแข็งแรงและชวยในการขับถาย 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขั้นนํา 
    อาสาสมัครเลาประสบการณรับประทานอาหารในเชาวันน้ี  
 2. ขั้นสอน 

   เด็กดูภาพผักตางๆ และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชนของผักโดยใชคําถามดังนี้ 
      1. ประโยชนของผักมีอะไรบาง 
      2. ถาเด็กๆ ไมรับประทานผักเลยรางกายจะเปนอยางไร 
3. ขั้นสรุป 
   เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “ผัก” 

สื่อการจัดกิจกรรม 
1. ภาพผักตางๆ 
2. คําคลองจอง “ผัก”  

การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 

   1. การสนทนาและการตอบคําถาม 
    2. การรวมกิจกรรม 
ภาคผนวก 
 คําคลองจอง  

ผัก 
      (สุจิตรา  ขาวสําอาง) 
  ผัก ผัก ผัก  ทุกคนกินผัก  รางกายแข็งแรง 
 โรคภัยไมมาแทรกแซง  รางกายแข็งแรง  เพราะกินผักทุกวัน 
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สัปดาหที่ 3 วันศุกร 
หนวย  

ผัก 
เร่ือง   

ผักกาดขาว 
จุดประสงค 

1. เพ่ือใหเด็กรวมสนทนากบัคร ู
2. เพ่ือใหเด็กรวมแสดงความคิดเห็น 

เน้ือหา 
ผักกาดขาวเปนผักชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาปรุงอาหาร เชน ผัดผักกาดขาวเพราะมีรสชาติ

อรอยและมีประโยชนตอรางกาย 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขั้นนํา 
    ครูแนะนําอุปกรณประกอบอาหาร ไดแก กระทะไฟฟา ตะหลวิ จาน และชอน 
สวนประกอบตางๆ ไดแก ผักกาดขาว เนื้อหมู กระเทียม น้ํามันพืช ซีอ้ิวขาว น้ําปลา น้ํา และ
น้ํามันหอย และขั้นตอนการทําผัดผักกาดขาว เริ่มจากเทน้ําพืชลงในกระทะไฟฟา ใสกระเทียมลง
ไปเจียวใหเหลือง ใสเนื้อหมูลงไปผัดใหสุก แลวตามดวยผักกาดขาว ปรุงรสดวยซีอ้ิวขาว น้ําปลา 
น้ํา และน้ํามันหอย 
 2. ขั้นสอน 

   เด็กและครูรวมกันประกอบอาหารผัดผักกาดขาว  
3. ขั้นสรุป 
   เด็กชวยกันตอบคําถามดงันี้ 
      1. สวนประกอบของการทําผัดผักกาดขาวมีอะไรบาง 
      2. ขั้นตอนของการทําผัดผักกาดขาวมีอะไรบาง 
      3. การรับประทานผักกาดขาวมีประโยชนอยางไร 

สื่อการจัดกิจกรรม 
1. อุปกรณการประกอบอาหาร ไดแก กระทะไฟฟา ตะหลิว จาน และชอน 

 2. สวนประกอบตางๆ ไดแก ผักกาดขาว เน้ือหมู กระเทียม น้ํามันพืช ซีอ้ิวขาว น้าํปลา 
น้ํา และน้ํามันหอย 
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 

   1. การสนทนาและการตอบคําถาม 
    2. การรวมกิจกรรม 
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คูมือแบบทดสอบวัดทกัษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบชุดนี้ใชเพ่ือทดสอบทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ซึ่งไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และ
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบปกต ิ
 2. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยมี 4 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการฟง 
       1.1 การเขาใจความหมาย  
       1.2 การปฏิบัตติามคําสั่ง  
    ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการพูด 
       2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ 
       2.2 การเลาเรื่องจากภาพ  
    ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการอาน 
       3.1 การจําแนกความเหมือนและความแตกตาง 
       3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ  
    ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการเขยีน 
       การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ         
 3. ในการดําเนินการทดสอบใหมีผูดําเนินการทดสอบ จํานวน 1 คน และผูชวยดําเนินการ
ทดสอบ จํานวน 1 คน เพ่ือดูแลอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตามคาํอธิบายของผูดําเนินการทดสอบ 

4. วิธีดําเนินการทดสอบ 
   4.1 ผูดําเนินการทดสอบเตรียมการทดสอบ ดังนี้ 

       4.1.1 ตรวจจําแนกแบบทดสอบใหครบถวนและเขยีนชื่อของผูรับการทดสอบเตรียม
ไวใหพรอม 
       4.1.2 ศกึษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมดจนสามารถให
คําอธิบายไดอยางคลองแคลว  
       4.1.3 จัดสถานที่สอบใหอยูในสภาพสะดวกสบาย และจัดโตะเกาอ้ีใหเหมาะสมกับ 
ผูรับการทดสอบ 
       4.1.4 จัดเตรียมอุปกรณในการทดสอบ ดังนี้ 
          4.1.4.1 แบบทดสอบและคูมือแบบทดสอบอยางละ 1 ชุด 
          4.1.4.2 นาฬิกาที่มีความเที่ยงตรง จํานวน 1 เรือน 
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          4.1.4.3 ดินสอที่มีคุณภาพดีสีเขมเห็นชัดเจน  
       4.1.5 กอนทําการทดสอบใหผูรับการทดสอบดื่มนํ้าและเขาหองนํ้าใหเรียบรอย 
       4.1.6 ผูดําเนินการทดสอบตองแสดงความเปนกนัเอง ทําใหผูรับการทดสอบไมกังวล 
มีความมั่นใจ และรวมมือทาํแบบทดสอบเปนอยางดี  
       4.1.7 ผูดําเนินการทดสอบแนะนําการเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) อยางชัดเจนบน
กระดาน 

   4.2 ผูดําเนินการทดสอบดําเนินการทดสอบตามขั้นตอน ดังนี้ 
       4.2.1 ดําเนินการทดสอบทีละตอน 
       4.2.2 ใหผูรับการทดสอบเปดแบบทดสอบทีละหนา และทําทลีะขอ โดยใชกระดาษ
ปดขออ่ืนไว 
       4.2.3 ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งขอละ 2 ครั้ง 
       4.2.4 ผูดําเนินการทดสอบและผูชวยดําเนินการทดสอบสังเกตใหผูรับการทดสอบทํา
แบบทดสอบทุกคน 
       4.2.5 เม่ือเสร็จสิ้นการทดสอบแตละตอนใหผูรับการทดสอบพักประมาณ 5 นาที 
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แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 1    แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาดานการฟง 
1.1     การเขาใจความหมาย  
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบการฟงและเขาใจความหมาย 
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถกากบาททับภาพที่
    ถูกตอง 

ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถกากบาททบัภาพที ่
ถูกตอง 

ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที 
ลักษณะแบบทดสอบ  ขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 9 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
    2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอแลวตอบวามีภาพอะไรบาง 
    3. ครูพูดซ้ําอีกครั้งแลวใหนักเรียนพูดตาม 
    4. ครูอานคําถามทีละขอแลวใหนักเรียนกากบาท (X) ทับภาพที ่
    ตรงกับความหมายของคําที่เปนคําตอบ 
คําสั่ง    ใหนักเรียนกากบาท (X) ทบัภาพที่ตรงกบัความหมายของคํา 

1. คุณแมไปวัดดวยรถยนต ไปโรงพยาบาลดวยรถมอเตอรไซค และไปตลาดดวย
รถจักรยาน ใหนักเรียนกากบาททบัภาพยานพาหนะที่คุณแมใชไปโรงพยาบาล  

   ก. รถยนต   ข. รถมอเตอรไซค  ค. รถจักรยาน 
2. แมวเดินอยูหนากระตาย หมูเดินอยูหนาแมว ใหนักเรียนกากบาททับภาพสตัวที่เดินอยู

หนาสุด 
   ก. แมว   ข. กระตาย   ค. หมู
3. ผีเสื้อเกาะบนดอกไม เตาทองเกาะบนใบไม แมลงปอเกาะบนกิ่งไม ใหนักเรียน

กากบาททับภาพแมลงที่เกาะบนดอกไม 
   ก. ผีเสื้อ   ข. เตาทอง   ค. แมลงปอ 
4. ตูเย็นมีขนาดใหญกวาโทรทัศน โทรทัศนมีขนาดใหญกวาโทรศพัท ใหนักเรียนกากบาท

ทับภาพสิ่งของที่มีขนาดเลก็ที่สุด 
    ก. ตูเย็น      ข. โทรทัศน       ค. โทรศัพท

5. กระโปรงอยูในกลอง เสือ้อยูในถุง ถุงอยูในตู กลองอยูนอกตู กระโปรงอยูในอะไร ให
นักเรียนกากบาททบัภาพที่ถูกตอง 
    ก. ถุง    ข. ตู   ค. กลอง
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 6. ฉันรับประทานไอศกรีมตอนเชา รับประทานเคกตอนกลางวัน และรับประทานขนมปง
ตอนเย็น ใหนกัเรียนกากบาททับภาพสิ่งที่ฉันรับประทานตอนเย็น 
    ก. ขนมปง   ข. ไอศกรีม   ค. เคก 
 7. คุณพอของนองจีนมีอาชีพเปนตํารวจ คุณพอของนองกวางมีอาชีพเปนทหาร และคุณ
พอของนองตุยมีอาชีพเปนหมอ ใหนักเรียนกากบาททบัภาพคุณพอของนองกวาง 

   ก. หมอ   ข. ทหาร   ค. ตํารวจ 
8. คุณปาเปนชางตัดเสื้อกําลังตองการหาอุปกรณในการตัดผา ใหนักเรียนกากบาททับ

ภาพอุปกรณที่คุณปาใชในการตัดผา 
   ก. กรรไกร   ข. คีม    ค. คัตเตอร 
9. เม่ือมีอาการเจ็บปวยและตองการไปหาหมอเพื่อทําการรักษา เราจะตองไปยังสถานที่ใด

จึงจะเหมาะสมที่สุด ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่ถูกตอง 
   ก. บาน   ข. โรงพยาบาล   ค. โรงเรียน 
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1.2     การปฏิบัตติามคําสั่ง 
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบการฟงและการปฏิบัตติามคําสั่ง 
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถฟงและปฏิบตัติามคําสั่ง 
    ไดถูกตอง 

ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถฟงและปฏบิัตติาม 
คําสั่งไดถูกตอง 

ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที 
ลักษณะแบบทดสอบ  ขอสอบเชิงปฏิบัตใิหนักเรยีนฟงและปฏบิัตติามคําสั่งของครู 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 8 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
    2. เตรียมนักเรียนใหมีสมาธิในการฟงคําสั่งของครู 
    3. ครูออกคําสั่งชาๆ ชัดๆ ใหนักเรียนฟงและปฏบิัตติาม  
คําสั่ง    ใหนักเรียนฟงและปฏบิัตติามคําสั่งของครู 

1. ใหนักเร ียนเขียนเสนโยงภาพเสื้อไปที่ภาพกระเปา และกากบาททับภาพลูกบอล 
2. ใหนักเรียนใชสีเมจิกระบายภาพบาน และใชสีไมระบายภาพรองเทากับภาพเตา 
3. ใหนักเรียนใชสีเมจิกระบายภาพแหวน กากบาททับภาพโคมไฟ และวงกลมลอมรอบ

ภาพปลา 
4. ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบภาพไก กากบาทภาพวทิยุ และใชสีไมระบายภาพกางเกง 
5. ใหนักเรียนวางพูกันไวบนกระดาษและวางสีเทยีนไวใตกระดาษ 
6. ใหนักเรียนวางดินสอคูกับสีไม และวางสีเทียนคูกับหนังยาง 
7. ใหนักเรียนยืนตรง ชูมือทั้งสองขางเหนือศีรษะ และกมตัวไปขางหนา 
8. ใหนักเรียนกระโดดไปขางหนา 2 กาว แลวเอามือขางหน่ึงจับหู มืออีกขางหนึ่งจับจมูก 
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ตอนที่ 2    แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาดานการพูด 
2.1     การบอกชื่อสิ่งตางๆ  
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบการบอกชื่อสิ่งตางๆ ที่พบเห็นในชีวติประจําวัน 
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถบอกชื่อภาพไดถูกตอง 
    ครบทั้ง 3 ภาพ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถบอกชื่อภาพได 
ถูกตองครบทัง้ 3 ภาพ 

ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที 
ลักษณะแบบทดสอบ  บอกชื่อสิ่งตางๆ ในภาพที่กําหนดให 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 12 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
    2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอและใหบอกวาเปนภาพอะไร 
คําสั่ง    ใหนักเรียนดูภาพทีละขอและใหบอกวาเปนภาพอะไร 
 1. ก. ปู   ข. รถไฟ   ค. มะละกอ 
 2. ก. เตารีด   ข. ดอกบัว   ค. หมวก 

3. ก. ชาง   ข. วัด    ค. แตงกวา 
4. ก. นาฬิกา   ข. หนังสือ   ค. สุนัข 
5. ก. คอน   ข. เปด    ค. สตรอเบอรรี่ 
6. ก. แวนตา   ข. องุน    ค. เรือ 

 7. ก. บัวรดน้ํา   ข. จดหมาย   ค. พัดลม 
 8. ก. ฟกทอง   ข. นก    ค. หวี 
 9. ก. รถตุกตุก   ข. ขาวโพด   ค. แจกัน 
 10. ก. ถุงเทา   ข. หอย   ค. ไมขีดไฟ 

11. ก. ดอกกุหลาบ  ข. กระทะ   ค. ตะกรา 
 12. ก. หมอหุงขาว  ข. เกาอ้ี   ค. ปลาหมึก 
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2.2     การเลาเรื่องจากภาพ  
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบการอานภาพและการแปลความหมายเปนประโยคที ่
    สมบูรณซึ่งประกอบดวยประธาน กริยา และกรรม  
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถเลาเรื่องไดเหมาะสม 
    และสัมพันธกบัภาพที่กําหนดเปนประโยคที่สมบูรณซึง่ 
    ประกอบดวยประธาน กริยา และกรรม มีขอความวาใคร ทําอะไร  
    ที่ไหน  
    ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถเลาเรื่องไดเหมาะสม 

และสัมพันธกบัภาพที่กําหนดเปนประโยคที่สมบูรณซึง่ 
    ประกอบดวยประธาน กริยา และกรรม มีขอความวาใคร ทําอะไร  
    ที่ไหน  
ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที 
ลักษณะแบบทดสอบ  เลาเรื่องจากภาพที่กําหนดให 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 5 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 

   2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอแลวเลาเรื่องจากภาพที่เห็นวาใคร ทํา 
   อะไร ที่ไหน  

คําสั่ง    ใหนักเรียนดูภาพทีละขอแลวเลาเรื่องจากภาพที่เห็นวาใคร ทํา 
    อะไร ที่ไหน  
 1. ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในหองนอน มีคุณแมกําลังดูแลและใชมือแตะที่หนาผาก
ของลูกที่นอนปวยอยูบนที่นอนเพ่ือดูวามีไขหรือไม สวนพ่ีสาวก็ใชผาชุบน้ําเตรียมสําหรับนํามา
เช็ดตวัใหนองสาว 
 2. ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน มีคุณครูกําลังสอนหนังสืออยูหนาชั้นเรียนที่มี
กระดานดําตั้งอยู นักเรียนผูหญิงคนหนึ่งกําลังยืนและนักเรียนผูหญงิอีกคนหนึ่งกําลังนั่งที่โตะเรียน
ที่มีหนังสือวางอยู 
 3. ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นบริเวณบานริมนํ้า บานหลังหนึ่งตั้งอยูที่ริมนํ้า มีเด็กผูหญิงและ
เด็กผูชายชวยกันเก็บดอกบวัใสตะกรา ในน้ํามีดอกบัว ใบบัว ปลา และกุง 
 4. ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในหองหน่ึง ภายในหองที่มีหนาตาง เด็กผูหญิงสองคน
กําลังนั่งอยู เด็กผูหญิงคนหนึ่งใชมือจับกระปุกออมสินรูปหมู สวนเด็กผูหญิงอีกคนหนึ่งกําลังนั่งนับ
เหรียญเงินที่วางอยูบนพื้น 
 5. ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นที่สนามกลางแจง สนามกลางแจงอากาศแจมใส มีแสงแดดจาก
ดวงอาทิตย และมีกอนเมฆ เด็กผูหญิงสองคนกําลังเลนวาว เด็กทั้งสองถือวาวคนละตวัเลนกันอยูที่
สนามอยางสนุกสนาน 
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ตอนที่ 3    แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาดานการอาน 
3.1     การจําแนกความเหมือนและความแตกตาง  
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความ 
    แตกตาง 
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถกากบาททับภาพที่ 
    ถูกตอง 

            ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถกากบาททบัภาพที ่
   ถูกตอง 

ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที 
ลักษณะแบบทดสอบ  บอกสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกตางกัน 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 8 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
    2. ครูอานคําถามทีละขอแลวใหนักเรียนกากบาท (X) ทับภาพที ่
    เปนคําตอบ 
คําสั่ง    ใหนักเรียนกากบาท (X) ทบัภาพที่เปนคาํตอบ 
 1. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่แตกตางจากภาพอื่น (ภาพทอฟฟภาพที่ 2) 
 2. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่แตกตางจากภาพอื่น (ภาพหมวกกันน็อคภาพที่ 4) 
 3. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่แตกตางจากภาพอื่น (ภาพกระเปานักเรียนภาพที่ 5) 
 4. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่แตกตางจากภาพอื่น (ภาพองุนภาพที่ 3) 
 5. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่เหมือนกันเพียง 2 ภาพ (ภาพสีทาบานภาพที่ 3 และ 5) 
 6. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่เหมือนกันเพียง 2 ภาพ (ภาพขวดภาพที่ 1 และ 3) 
 7. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่เหมือนกันเพียง 2 ภาพ (ภาพสีน้ําภาพที่ 1 และ 2) 
 8. ใหนักเรียนกากบาททับภาพที่เหมือนกันเพียง 2 ภาพ (ภาพแปรงทาสีภาพที่ 1 และ 3) 
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3.2     การเรียงลําดับภาพเหตุการณ  
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบการอานภาพและการเรียงลําดับเหตุการณ 
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถแปลความหมายของ 
    ภาพออกมาเปนคํา วลี และประโยคที่มีความหมาย เปน 
    เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลังตามลําดบัไดถูกตอง          

            ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถแปลความหมายของ 
   ภาพออกมาเปนคํา วลี และประโยคที่มีความหมาย เปน 
   เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลงัตามลําดบัไดถูกตอง 

ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที  
ลักษณะแบบทดสอบ  เรียงลําดับภาพเหตุการณทีเ่กิดขึ้นกอนและหลังตามลําดับ 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 9 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
    2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอ ใหเรียงลําดับภาพเหตุการณที่ 
    เกิดขึ้นกอน ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นตามมา และภาพเหตุการณ 
    ที่เกิดขึ้นสุดทาย 
คําสั่ง    ใหนักเรียนเลาเรื่องจากภาพที่กําหนดใหและเรียงลําดบั 
    เหตุการณกอนและหลังตามลําดับ 
 1. ก. ตนไมเติบโตขึ้นเรื่อยๆ (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ข. ตนไมเพ่ิงงอกออกมาจากดิน (ภาพเหตุการณที่ 1) 
    ค. ตนไมผลิดอกออกมาสวยงาม (ภาพเหตุการณที ่3) 
 2. ก. แมวมองหนูที่กําลังกินเนยแข็ง (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ข. แมวจับหนู (ภาพเหตุการณที่ 3) 
    ค. แมวแอบมองหนูที่อยูในรู (ภาพเหตุการณที่ 1) 
 3. ก. หนอนเพิ่งเริ่มกินใบไมแหวงไปเล็กนอย (ภาพเหตุการณที่ 1) 
    ข. หนอนกินใบไมแหวงเพิ่มขึ้น (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ค. หนอนกินใบไมแหวงไปครึ่งใบ (ภาพเหตุการณที ่3) 
 4. ก. เปลือกไขไกแตกราว (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ข. เปลือกไขไกเร่ิมเคลื่อนไหวใกลจะแตก (ภาพเหตกุารณที่ 1) 
    ค. ลูกไกออกมาจากไข (ภาพเหตุการณที่ 3) 
 5. ก. น้ําในกาตมนํ้าเริ่มรอนและมีไอนํ้าออกมาจากพวยกา (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ข. น้ําในกาตมนํ้าเดือดและมีไอนํ้าออกมาจากพวยกามากขึ้น (ภาพเหตุการณที ่3) 
    ค. กาตมนํ้าตั้งอยูบนเตาไฟ (ภาพเหตุการณที่ 1) 
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 6. ก. น้ําจากกอกน้ําไหลลงกระปอง (ภาพเหตุการณที ่1) 
    ข. น้ําจากกอกน้ําไหลลงกระปองมากจนลน (ภาพเหตุการณที่ 3) 
    ค. น้ําจากกอกน้ําไหลลงกระปองเพ่ิมมากขึ้น (ภาพเหตุการณที่ 2) 
 7. ก. ที่บานหลังหนึ่งฝนกําลังตกลงมา (ภาพเหตุการณที่ 3) 
    ข. ที่บานหลังหนึ่งมีกอนเมฆจํานวนมาก (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ค. ที่บานหลังหนึ่งทองฟาแจมใสมีแสงแดดจากดวงอาทิตย (ภาพเหตุการณที่ 1) 
 8. ก. กบกําลังกระโดดลงน้ํา (ภาพเหตุการณที่ 2) 
    ข. กบกําลังอยูที่ริมนํ้าตั้งทาจะกระโดด (ภาพเหตุการณที่ 1) 
    ค. กบกระโดดลงน้ําไปแลว (ภาพเหตกุารณที่ 3) 
 9. ก. มดกําลังเดินไปคาบเศษอาหาร (ภาพเหตุการณที่ 1) 
    ข. มดคาบเศษอาหารกลบัมาที่รัง (ภาพเหตุการณที ่2) 
    ค. มดกําลังกินอาหารที่มีจํานวนมากในรัง (ภาพเหตุการณที่ 3) 
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ตอนที่ 4    แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาดานการเขียน 
    การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ  
จุดประสงค   เพ่ือทดสอบการเขียนภาพหรือเสนตามแบบ 
การใหคะแนน   ระดับคะแนน 1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถเขียนภาพหรือเสนตาม 
    แบบที่กําหนดไดถูกตอง 
        ระดับคะแนน 0 คะแนน เม่ือเด็กไมสามารถเขียนภาพหรือเสน 

   ตามแบบทีก่ําหนดไดถูกตอง 
ระยะเวลาที่ใช   ขอละ 1 นาที  
ลักษณะแบบทดสอบ  เขียนภาพหรือเสนตามแบบที่กําหนด 
จํานวนขอสอบ   จํานวน 14 ขอ 
คําชี้แจง   1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 
    2. ใหนักเรียนเขียนภาพหรือเสนตามแบบที่กําหนด  
คําสั่ง    ใหนักเรียนเขยีนภาพหรือเสนตามแบบทีก่ําหนด 
 1. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพบาน) 
 2. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพใบหนาเด็กผูชาย) 
 3. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพถวยกาแฟ) 
 4. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพรม) 
 5. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพกาตมนํ้า) 
 6. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพวาว) 
 7. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพธง) 
 8. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพธง) 
 9. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพธง) 
 10. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพธง) 
 11. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพธง) 
 12. ใหนักเรียนตอเติมภาพใหเหมือนกับภาพที่กําหนดให (ภาพธง) 
 13. ใหนักเรียนเขียนภาพเสนตอจุดใหเหมือนกับภาพเสนตอจุดทีก่ําหนดให  
 14. ใหนักเรียนเขียนภาพเสนตอจุดใหเหมือนกับภาพเสนตอจุดทีก่ําหนดให  
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แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการฟง 

 
ชื่อ.............................................................  นามสกุล................................................................ 
อายุ...............................ป                       เพศ...................................   
ชั้น.................................  โรงเรียน............................................................................................. 
วันที่สอบ........................  เดือน.......................................................  พ.ศ. ................................ 
 
 

 
แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

 
คะแนน 

 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการฟง  

 
1.1 การเขาใจความหมาย....................................................................... 

           
          1.2 การปฏิบัตติามคําสั่ง……………………………………………………. 

 
 
 
……………. 
 
……………. 
 

           
          รวม....................................................................................................... 

 
……………. 
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ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการฟง 

1.1 การเขาใจความหมาย 
คําสั่ง ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับภาพทีต่รงกับความหมายของคํา  
 
1.  
 

   

   
 
 
 
2.  
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1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง 
คําสั่ง ใหนักเรียนฟงและปฏิบัตติามคําสัง่ของครู 
 
1.  
 
 

 
 

 
 

2.  
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แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการพูด 

 
ชื่อ.............................................................  นามสกุล................................................................ 
อายุ...............................ป                       เพศ...................................   
ชั้น.................................  โรงเรียน............................................................................................. 
วันที่สอบ........................  เดือน.......................................................  พ.ศ. ................................ 
 
 

 
แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

 
คะแนน 

 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการพูด 
 
 2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ……………………………………………………. 
 
 2.2 การเลาเรือ่งจากภาพ…………………………………………………… 

 
 
 
……………. 
 
……………. 
 

           
         รวม....................................................................................................... 

 
……………. 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการพูด 
2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ  

คําสั่ง ใหนักเรียนดูภาพทีละขอและใหบอกวาเปนภาพอะไร 
 
1.  
 

   

   
 

 
 
2.  
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2.2 การเลาเรื่องจากภาพ  
คําสั่ง ใหนักเรียนดูภาพทีละขอแลวเลาเรือ่งจากภาพที่เห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน  

 
1.  
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แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการอาน 

 
ชื่อ.............................................................  นามสกุล................................................................ 
อายุ...............................ป                       เพศ...................................   
ชั้น.................................  โรงเรียน............................................................................................. 
วันที่สอบ........................  เดือน.......................................................  พ.ศ. ................................ 
 
 

 
แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

 
คะแนน 

 
ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการอาน 
  
          3.1 การจําแนกความเหมือนและความแตกตาง…………………………… 
 
 3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ…………………………………………. 
 

 
 
 
……………. 
 
……………. 

           
         รวม....................................................................................................... 

 
……………. 
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ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการอาน 

3.1 การจําแนกความเหมือนและความแตกตาง  
คําสั่ง ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับภาพทีเ่ปนคําตอบ 
 
1. 
 
 

 
 
 
 
2. 
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3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ  
คําสั่ง ใหนักเรียนเลาเรื่องจากภาพที่กําหนดใหและเรียงลําดับเหตุการณกอนและหลังตามลําดับ 
 
1.  
 

   
  
 
 

   
 

 
 
2.  
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แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการเขียน 

 
ชื่อ.............................................................  นามสกุล................................................................ 
อายุ...............................ป                       เพศ...................................   
ชั้น.................................  โรงเรียน............................................................................................. 
วันที่สอบ........................  เดือน.......................................................  พ.ศ. ................................ 
 
 

 
แบบทดสอบวดัทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

 
คะแนน 

 
ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการเขียน 
 
 การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ…………………………………………….  
            

 
 
 
……………. 
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ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดานการเขียน 
การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ  

คําสั่ง ใหนักเรียนเขียนภาพหรือเสนตามแบบที่กําหนด 
 
1. 
 

  

  
 
 
 
2. 
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อางอิงภาพประกอบที่ใชในแบบทดสอบวัดทกัษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2537).  คูมือครู เกมการศึกษาตามหนวยการเรียนในแผนการจัด 
 ประสบการณชั้นอนุบาลปที ่2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
เตรียมเรียนอนุบาล.  (ม.ป.ป.)  กรุงเทพฯ : ประชาชาง. 
บัญชา  มติศลิปน.  (2543).  คูมือเตรียมสอบ ป.1 ลองความเกงคูณหนู เตรียมความพรอม   
 ทดสอบเชาวปญญาและไหวพริบ.  กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน. 
_______.  (2542).  แบบฝกหัดเสริมทักษะเตรียมความพรอมสําหรับเด็กเล็ก เลม 2.  กรุงเทพฯ :  
 อักษราพิพัฒน.    
_______.  (ม.ป.ป.)  หนูฝกทดสอบเตรยีมสอบเขา ป.1 เตรียมความพรอม เลม 1.  กรุงเทพฯ :  
 อักษราพิพัฒน. 
_______.  (ม.ป.ป.)  หนูฝกทดสอบเตรยีมสอบเขา ป.1 เตรียมความพรอม เลม 2.  กรุงเทพฯ :  
 อักษรา ฟอร คิดส. 
พิศาล-ภาวิณี.  (ม.ป.ป.).  แบบฝกทักษะความพรอมทางการเขียน หนูเขียนเกง เลม 3.   
 กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน. 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบทดสอบ 
     วัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

คาดัชนีความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบ คําถาม 

คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC 

 
 
ขอ 1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

ขอ 2 1 1 1 3 1 
ขอ 3 1 0 1 2 0.70 
ขอ 4 1 0 1 2 0.70 
ขอ 5 1 0 1 2 0.70 
ขอ 6 1 0 1 2 0.70 
ขอ 7 1 0 1 2 0.70 
ขอ 8 1 1 1 3 1 
ขอ 9 1 1 1 3 1 
ขอ 10 1 1 1 3 1 
ขอ 11 1 1 1 3 1 
ขอ 12 1 1 1 3 1 
ขอ 13 1 0 1 2 0.70 
ขอ 14 1 0 1 2 0.70 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทาง
ภาษาดานการฟง 
   1.1 การเขาใจความหมาย 

ขอ 15 1 1 1 3 1 
ขอ 1 1 1 1 3 1 
ขอ 2 1 0 1 2 0.70 
ขอ 3 1 1 1 3 1 
ขอ 4 1 1 1 3 1 
ขอ 5 1 1 -1 1 0.30 
ขอ 6 1 0 1 2 0.70 
ขอ 7 1 0 0 1 0.30 
ขอ 8 1 0 1 2 0.70 
ขอ 9 1 0 -1 0 0 

   1.2 การปฏิบัตติามคําสั่ง 

ขอ 10 1 1 1 3 1 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คาดัชนีความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบ คําถาม 

คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC 

ขอ 11 1 1 1 3 1 
ขอ 12 1 0 1 2 0.70 
ขอ 13 1 1 1 3 1 
ขอ 14 1 0 1 2 0.70 

    

ขอ 15 1 1 1 3 1 
 
 

ขอ 1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

ขอ 2 1 1 1 3 1 
ขอ 3 1 1 1 3 1 
ขอ 4 1 1 1 3 1 
ขอ 5 1 1 1 3 1 
ขอ 6 1 1 1 3 1 
ขอ 7 1 1 1 3 1 
ขอ 8 1 1 1 3 1 
ขอ 9 1 1 1 3 1 
ขอ 10 1 1 1 3 1 
ขอ 11 1 1 1 3 1 
ขอ 12 1 1 1 3 1 
ขอ 13 1 1 1 3 1 
ขอ 14 1 1 1 3 1 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะทาง
ภาษาดานการพูด 
   2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ 

ขอ 15 1 1 1 3 1 
ขอ 1 1 0 1 2 0.70 
ขอ 2 1 0 1 2 0.70 
ขอ 3 1 0 1 2 0.70 
ขอ 4 1 0 1 2 0.70 

   2.2 การเลาเรื่องจากภาพ 

ขอ 5 1 0 1 2 0.70 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คาดัชนีความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบ คําถาม 

คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC 

 
 
 

ขอ 1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

ขอ 2 1 1 1 3 1 
ขอ 3 1 1 1 3 1 
ขอ 4 1 1 1 3 1 
ขอ 5 1 1 1 3 1 
ขอ 6 1 1 1 3 1 
ขอ 7 1 1 1 3 1 
ขอ 8 1 1 1 3 1 
ขอ 9 1 1 1 3 1 
ขอ 10 1 1 1 3 1 
ขอ 11 1 0 1 2 0.70 
ขอ 12 1 1 1 3 1 
ขอ 13 1 1 1 3 1 
ขอ 14 1 1 1 3 1 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทาง
ภาษาดานการอาน 
   3.1 การจําแนกความเหมือนและ
ความแตกตาง 

ขอ 15 1 1 1 3 1 
ขอ 1 1 1 1 3 1 
ขอ 2 1 1 1 3 1 
ขอ 3 1 1 1 3 1 
ขอ 4 1 1 1 3 1 
ขอ 5 1 1 1 3 1 
ขอ 6 1 1 1 3 1 
ขอ 7 1 1 1 3 1 
ขอ 8 1 1 1 3 1 
ขอ 9 1 1 1 3 1 

   3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ 

ขอ 10 1 1 1 3 1 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คาดัชนีความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบ คําถาม 

คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC 

 
 
 

ขอ 1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

ขอ 2 1 1 1 3 1 
ขอ 3 1 1 1 3 1 
ขอ 4 1 1 1 3 1 
ขอ 5 1 1 1 3 1 
ขอ 6 1 1 1 3 1 
ขอ 7 1 1 1 3 1 
ขอ 8 1 1 1 3 1 
ขอ 9 1 1 1 3 1 
ขอ 10 1 1 1 3 1 
ขอ 11 1 1 1 3 1 
ขอ 12 1 1 1 3 1 
ขอ 13 1 1 1 3 1 
ขอ 14 1 1 1 3 1 

ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะทาง
ภาษาดานการเขียน 
   การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ 
    

ขอ 15 1 1 1 3 1 
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ตาราง 12 คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

แบบทดสอบ คําถาม คาความ 
ยากงาย 

คาอํานาจ
จําแนก 

การแปล
ความหมาย 

 
 

ขอ 1 

 
 

0.67 

 
 

0.31 

 
 

ใชได 
ขอ 2 0.74 0.62 ใชได 
ขอ 3 0.93 0.43 ปรับปรุง 
ขอ 4 0.59 0.37 ใชได 
ขอ 5 0.81 0.58 ปรับปรุง 
ขอ 6 0.52 0.36 ใชได 
ขอ 7 0.96 0.08 ปรับปรุง 
ขอ 8 0.52 0.70 ใชได 
ขอ 9 0.22 -0.26 ปรับปรุง 
ขอ 10 0.89 0.09 ปรับปรุง 
ขอ 11 0.78 0.50 ใชได 
ขอ 12 0.74 0.62 ใชได 
ขอ 13 0.63 0.41 ใชได 
ขอ 14 0.85 0.68 ปรับปรุง 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดาน
การฟง 
   1.1 การเขาใจความหมาย 

ขอ 15 0.37 0.20 ใชได 
ขอ 1 0.81 0.56 ปรับปรุง 
ขอ 2 0.67 0.69 ใชได 
ขอ 3 0.48 0.45 ใชได 
ขอ 4 0.74 0.47 ใชได 
ขอ 5 0.30 0.03 ปรับปรุง 
ขอ 6 0.59 -0.06 ปรับปรุง 
ขอ 7 0.78 0.58 ใชได 
ขอ 8 0.63 0.22 ใชได 
ขอ 9 0.52 0.53 ใชได 
ขอ 10 0.81 0.37 ปรับปรุง 
ขอ 11 0.67 0.41 ใชได 

   1.2 การปฏิบัตติามคําสั่ง 

ขอ 12 0.37 0.47 ใชได 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

แบบทดสอบ คําถาม คาความ 
ยากงาย 

คาอํานาจ
จําแนก 

การแปล
ความหมาย 

 
 

ขอ 1 

 
 

0.30 

 
 

0.57 

 
 

ใชได 
ขอ 2 0.63 0.41 ใชได 
ขอ 3 0.37 0.10 ปรับปรุง 
ขอ 4 0.78 0.40 ใชได 
ขอ 5 0.41 0.40 ใชได 
ขอ 6 0.89 0.12 ปรับปรุง 
ขอ 7 0.70 0.49 ใชได 
ขอ 8 0.70 0.00 ปรับปรุง 
ขอ 9 0.52 0.40 ใชได 
ขอ 10 0.56 0.41 ใชได 
ขอ 11 0.30 0.43 ใชได 
ขอ 12 0.63 0.60 ใชได 
ขอ 13 0.59 0.58 ใชได 
ขอ 14 0.52 0.37 ใชได 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดาน
การพูด 
   2.1 การบอกชื่อสิ่งตางๆ 

ขอ 15 0.74 0.52 ใชได 
ขอ 1 0.74 0.67 ใชได 
ขอ 2 0.52 0.50 ใชได 
ขอ 3 0.56 0.73 ใชได 
ขอ 4 0.59 0.73 ใชได 

   2.2 การเลาเรื่องจากภาพ 

ขอ 5 0.78 0.53 ใชได 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

แบบทดสอบ คําถาม คาความ 
ยากงาย 

คาอํานาจ
จําแนก 

การแปล
ความหมาย 

 
 
 

ขอ 1 

 
 
 

0.85 

 
 
 

0.31 

 
 
 

ปรับปรุง 
ขอ 2 0.81 0.47 ปรับปรุง 
ขอ 3 0.33 0.62 ใชได 
ขอ 4 0.67 0.31 ใชได 
ขอ 5 0.67 0.28 ใชได 
ขอ 6 0.48 0.61 ใชได 
ขอ 7 0.89 0.37 ปรับปรุง 
ขอ 8 0.07 0.45 ปรับปรุง 
ขอ 9 0.37 -0.07 ปรับปรุง 
ขอ 10 0.11 0.57 ปรับปรุง 
ขอ 11 0.52 0.70 ใชได 
ขอ 12 0.26 0.67 ใชได 
ขอ 13 0.74 0.42 ใชได 
ขอ 14 0.70 0.33 ใชได 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดาน
การอาน 
   3.1 การจําแนกความเหมือนและความ
แตกตาง 

ขอ 15 0.07 0.55 ปรับปรุง 
ขอ 1 0.48 0.41 ใชได 
ขอ 2 0.41 0.66 ใชได 
ขอ 3 0.70 0.22 ใชได 
ขอ 4 0.59 0.69 ใชได 
ขอ 5 0.63 0.80 ใชได 
ขอ 6 0.63 0.75 ใชได 
ขอ 7 0.56 0.72 ใชได 
ขอ 8 0.41 0.68 ใชได 
ขอ 9 0.74 0.28 ใชได 

3.2 การเรียงลําดับภาพเหตุการณ 

ขอ 10 0.19 0.42 ปรับปรุง 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

แบบทดสอบ คําถาม คาความ 
ยากงาย 

คาอํานาจ
จําแนก 

การแปล
ความหมาย 

 
 

ขอ 1 

 
 

0.33 

 
 

0.60 

 
 

ใชได 
ขอ 2 0.44 0.66 ใชได 
ขอ 3 0.33 0.64 ใชได 
ขอ 4 0.48 0.64 ใชได 
ขอ 5 0.70 0.62 ใชได 
ขอ 6 0.26 0.46 ใชได 
ขอ 7 0.67 0.41 ใชได 
ขอ 8 0.59 0.34 ใชได 
ขอ 9 0.41 0.60 ใชได 
ขอ 10 0.44 0.52 ใชได 
ขอ 11 0.59 0.68 ใชได 
ขอ 12 0.52 0.63 ใชได 
ขอ 13 0.85 0.40 ปรับปรุง 
ขอ 14 0.22 0.67 ใชได 

ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาดาน
การเขียน  
   การเขียนภาพหรือเสนตามแบบ 

ขอ 15 0.26 0.68 ใชได 

 
หมายเหตุ คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 

1. แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

3. คะแนนของครูปฐมวัยจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
สัปดาหที่ 1 วันจันทร 
หนวย  

อวัยวะ 
เร่ือง   

ใบหนา 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 3-4 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองใบหนา 
เน้ือหา   

เรามีใบหนา ประกอบดวยผม คิ้ว ตา หู จมูก และปาก 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันรองเพลง “นี่ของฉัน” และรวมกันสนทนาถึงความหมาย   
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณคือกระจก และรวมกนัสนทนาเกี่ยวกับการสังเกตอวัยวะที่อยูบน

ใบหนา 
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3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  
       เด็กสองกระจกดูใบหนาของตนเอง และรวมกันสรปุชื่ออวัยวะทีอ่ยูบนใบหนา  

4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องใบหนา โดยนําจานกระดาษมาตกแตงใหเปน 

รูปใบหนาจากกระดาษสีทีต่ัดเปนชิ้นสวนตางๆ ของอวัยวะที่อยูบนใบหนา เด็กบรรยายผลงาน
ศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  

5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. ใบหนาเรามีอวัยวะอะไรบาง 
      2. ถาตองการกินอาหารเราตองใชอวยัวะใด       
   เด็กและครูรวมกันสรุปวาเรามีใบหนา ประกอบดวยผม คิ้ว ตา หู จมูก และปาก 

สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. เพลง “นี่ของฉัน” 
 2. กระจก 
 3. จานกระดาษ 

4. กระดาษสีตัดเปนชิ้นสวนตางๆ ของอวัยวะที่อยูบนใบหนาใสกลองแยกไว ไดแก ผม คิ้ว 
ตา หู จมูก และปาก 

5. กาว 
6. กระดาษแผนใหญ 
7. ปากกาเมจิก 

การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
ภาคผนวก 
 เพลง  

นี่ของฉัน 
 (ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

  นี่คือหัวของฉนัมีผมและใบหนา  มีหู มีตา คิ้ว คาง ปาก ฟน 
 นี่คือแกมนวลผองเฉิดฉัน   นี่จมูกของฉันคมสันไมแพใคร 
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บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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สัปดาหที่ 1 วันพุธ 
หนวย  

อวัยวะ 
เร่ือง   

หู 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 3-4 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองหู 
เน้ือหา   

เราใชหูในการฟงเสยีงตางๆ  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันรองเพลง “ตาและห”ู และรวมกันสนทนาถึงความหมาย   
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณคือกลองเสียงที่บรรจวุัสดุตางๆ และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใชหู

ฟงเสียง 
3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  

       เด็กนํากลองเสียงมาเขยาและเปรียบเทยีบกับเสยีงกับเพ่ือน และรวมกันสรุปการใชหูฟง
เสียง 
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4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องหู โดยนํากลองเสียงมาตกแตงใหสวยงาม เด็ก 

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. ถาเราตองการฟงเสียงตองใชอวัยวะใด 
      2. เรามีหูกี่ขาง       
   เด็กและครูรวมกันสรุปวาเราใชหูในการฟงเสียงตางๆ  

สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. เพลง “ตาและห”ู 
 2. กลองเสียงที่บรรจุสิ่งตางๆ เชน เมล็ดถั่วแดง ถั่วเขยีว และเม็ดมะกล่ําตาหน ู
 3. กระดาษสี 

4. กาว  
5. กระดาษแผนใหญ 
6. ปากกาเมจิก  

การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
ภาคผนวก 
 เพลง  

ตาและห ู
 (ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

  เรามีตาไวดู  เรามีหูไวฟง  คุณครูทานสอนสั่ง  
เราตั้งใจฟง   เราตั้งใจดู 

บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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สัปดาหที่ 1 วันศุกร 
หนวย  

อวัยวะ 
เร่ือง   

มือ 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 3-4 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองมือ 
เน้ือหา   

เรามมืีอเพ่ือใชทํากิจกรรมตางๆ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “มือของฉัน” และรวมกันสนทนาถึงความหมาย   
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณคือผาเช็ดหนา และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใชมือเพ่ือทํากิจกรรม

ตางๆ 
3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  

       เด็กพับผาเช็ดหนาเปนรูปตางๆ เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เปนตน และรวมกันสรุปการ
ใชมือเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ 
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4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องมือ โดยการพิมพภาพมือลงบนกระดาษ เด็ก

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. เราใชมือทําอะไรไดบาง 
      2. เรามีมือก่ีขาง       
   เด็กและครูรวมกันสรุปวาเรามีมือเพ่ือใชทํากิจกรรมตางๆ 

สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. คําคลองจอง “มือของฉัน” 
 2. กระดาษวาดภาพ 
 3. ฟองนํ้าผสมสีน้ําสําหรับพิมพภาพ 

4. กระดาษแผนใหญ 
5. ปากกาเมจิก  

การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
ภาคผนวก 
 คําคลองจอง  

มือของฉัน 
 (ฐะปะนีย  นาครทรรพ) 

 นิ้วมือของฉันน้ี  ชางดีจริงจริง 
ทําไดหลายเรือ่ง   ไมเชื่อคอยดู 
พนมมือไหว   ผูใหญคุณคร ู
มือของฉันชู   ทุกคนหันมามอง 

บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   
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สัปดาหที่ 1 วันจันทร 
หนวย  

มด 
เร่ือง   

ลักษณะของมด 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 4-5 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ 

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองลักษณะของมด 
เน้ือหา   

มดเปนแมลงชนิดหนึ่ง มี 6 ขา มีหนวด 2 เสน มดมีหลายขนาด และหลายชนิด เชน มด
ดํา มดแดง และมดงาม  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “มด” และสนทนาถึงความหมาย    
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณ ไดแก แวนขยายและมดชนิดตางๆ และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการ

ใชแวนขยายสองดูลักษณะของมดที่อยูบริเวณสนามของโรงเรียน 
3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  

       เด็กเลือกเขากลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 5-6 คน สํารวจมดที่อยูบริเวณสนามและใช 
แวนขยายสองดู และรวมกันสรุปลักษณะของมด  
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4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องลักษณะของมดตามความตองการ และ 

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก 
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. เด็กๆ ไดเห็นมดชนิดใดบาง 
      2. มดมีลักษณะอยางไร 
      3. การมองมดดวยตาเปลากับการใชแวนขยายสองดูมีความแตกตางกันอยางไร       
   เด็กและครรูวมกันสรุปวามดเปนแมลงชนิดหนึ่ง มี 6 ขา มีหนวด 2 เสน มดมีหลาย

ขนาด และหลายชนิด เชน มดดํา มดแดง และมดงาม  
สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. คําคลองจอง “มด” 
 2. แวนขยาย 
 3. มดชนิดตางๆ ที่อยูบริเวณสนามของโรงเรียน 

4. กระดาษวาดภาพ 
5. สีเทียน สีไม สีเมจิก และสีน้ํา 
6. ดินน้ํามัน 
7. กรรไกร 

 8. กาว 
 9. วัสดุประดิษฐ เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ ไหมพรม ลวดกํามะหยี่ หลอด 
กาแฟ ไมไอศกรีม แกนกระดาษชําระ จานกระดาษ เปนตน 
 10. กระดาษแผนใหญ 

11. ปากกาเมจิก   
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
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ภาคผนวก 
 คําคลองจอง 

มด 
     (ไมทราบนามผูแตง) 
  เด็กเด็กควรจาํไว มดนั้นไซรมีหกขา 
 หลายชนิดมีใหพบพา  เกิดลูกออกมาเปนไขหลายใบ 
 ชีวตินาพิสดาร   สามารถสรางงานเหมือนสัตวใหญ 
 ดูแลวชางนาสนใจ  พวกเราลองไปสังเกตมดกนั 
บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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สัปดาหที่ 1 วันพุธ 
หนวย  

มด 
เร่ือง   

ที่อยูและอาหารของมด 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 4-5 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองที่อยูและอาหารของ
มด 
เน้ือหา   

มดบางชนดิทํารังอยูใตดิน เชน มดดํา แตมดบางชนิดทํารังอยูบนตนไม เชน มดแดง  
มดชอบน้ําหวานจากดอกไม เมล็ดพืช ตัวหนอน อาหารเกือบทุกชนิดที่มีรสหวาน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันรองเพลง “มด” และสนทนาถึงความหมาย    
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําอุปกรณ ไดแก น้ําตาลและมดชนิดตางๆ และรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัการ

สํารวจที่อยูของมดและการทดลองวางน้ําตาลไวใกลมดที่อยูบริเวณสนามของโรงเรียน 
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   3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  
       เด็กเลือกเขากลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 5-6 คน สํารวจที่อยูของมดและทดลองวาง
น้ําตาลไวใกลมด และรวมกันสรุปที่อยูและอาหารของมด  

4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องที่อยูและอาหารของมดตามความตองการ  

และบรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทกึ 
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง 
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. มดอาศัยอยูที่ไหน 
      2. อาหารของมดมีอะไรบาง 
      3. เม่ือเด็กๆ วางน้ําตาลไวใกลมด มดทําอยางไร       
   เด็กและครรูวมกันสรุปวามดบางชนิดทํารังอยูใตดิน เชน มดดํา แตมดบางชนิดทํารังอยู

บนตนไม เชน มดแดง มดชอบน้ําหวานจากดอกไม เมล็ดพืช ตวัหนอน อาหารเกือบทุกชนิดทีมี่รส
หวาน 
สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. เพลง “มด” 
 2. น้ําตาล 
 3. มดชนิดตางๆ ที่อยูบริเวณสนามของโรงเรียน 

4. กระดาษวาดภาพ 
5. สีเทียน สีไม สีเมจิก และสีน้ํา 
6. ดินน้ํามัน 
7. กรรไกร 

 8. กาว 
 9. วัสดุประดิษฐ เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ ไหมพรม ลวดกํามะหยี่ หลอด
กาแฟ ไมไอศกรีม แกนกระดาษชําระ จานกระดาษ เปนตน 
 10. กระดาษแผนใหญ 

11. ปากกาเมจิก  
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
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ภาคผนวก 
 เพลง 

มด 
     (คณะรวมมิตร) 
  มด มด มด  หนูเคยเห็นมดหรือเปลา 
 มดมันตัวเล็กยอมเยา  มีขายาวๆ เดินหากิน 
 มีบานใตดินเรยีกวารัง  รังเล็กนิดเดียวอยูไดหลายตัว  
บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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สัปดาหที่ 1 วันศุกร 
หนวย  

มด 
เร่ือง   

ธรรมชาตขิองมด 
ระดับ 
 เด็กปฐมวัยทีมี่อายุระหวาง 4-5 ป 
ระยะเวลา 
 1 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 
จุดประสงค 
 1. ดานรางกาย 
    1.1 เพ่ือใหเด็กฝกการใชกลามเน้ือมือ 
    1.2 เพ่ือใหเด็กฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ   

2. ดานจิตใจ อารมณ และสังคม 
   2.1 เพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   2.2 เพ่ือใหเด็กรูจักการสื่อสารอยางเหมาะสมระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับคร ู
3. ดานสติปญญา 
   3.1 เพ่ือใหเด็กตัดสินใจเรียนรูตามความสนใจ 
   3.2 เพ่ือใหเด็กถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรูสึกผานงานศิลปะ 
   3.3 เพ่ือใหเด็กแสดงทักษะทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  

    3.4 เพ่ือใหเด็กสรางองคความรูจากประสบการณเรียนรูที่ไดรับเร่ืองธรรมชาติของมด 
เน้ือหา   

ธรรมชาตขิองมดไมชอบอยูตามลําพัง ขยนั สามัคคี และมีระเบียบวินยั 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)  
   เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง “มด” และสนทนาถึงความหมาย        
2. ขั้นวางแผน (Plan : P)  
   ครูแนะนําหนังสือนิทานเรื่อง “มดงามทํางาน” และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับชื่อเรื่องและ

คาดเดาเนื้อหาของนิทาน   
3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A)  
   เด็กฟงนิทานเรื่อง “มดงามทํางาน” และรวมกันสรุปเนื้อหาของนิทาน 
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4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)  
   เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะจากการเรียนรูเรื่องธรรมชาติของมดตามความตองการ และ 

บรรยายผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก  
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) 
   เด็กเลาเรื่องราวจากผลงานศิลปะของตนใหเพ่ือนและครูฟง    
6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)  
   ครูถามคําถามและจดบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ คําถามมีดังนี้  
      1. งานของมดคืออะไร 
      2. เด็กๆ คิดวามดมีความสามัคคีกันหรือไมอยางไร 
      3. มดมักอยูรวมกันหรืออยูตามลําพัง เพราะอะไร     
   เด็กและครรูวมกันสรุปวาธรรมชาตขิองมดไมชอบอยูตามลําพัง ขยัน สามัคคี และมี

ระเบียบวินัย 
สื่อการจัดกิจกรรม 
 1. คําคลองจอง “มด” 
 2. หนังสือนิทานเรื่อง “มดงามทํางาน”  
 3. กระดาษวาดภาพ 

4. สีเทียน สีไม สีเมจิก และสีน้ํา 
5. ดินน้ํามัน 
6. กรรไกร 

 7. กาว 
 8. วัสดุประดิษฐ เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ ไหมพรม ลวดกํามะหยี่ หลอด
กาแฟ ไมไอศกรีม แกนกระดาษชําระ จานกระดาษ เปนตน 
 9. กระดาษแผนใหญ 

10. ปากกาเมจิก 
การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมนิผลจากการสังเกต ดังนี้ 
    1. การฟง การพูด การอาน และการเขยีนขณะทํากิจกรรม 

   2. ผลงาน 
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ภาคผนวก 
 1. คําคลองจอง 

มด 
     (ไทยวัฒนาพานิช) 
  มดตัวเล็กแตวาราย กวาใครอื่น 
 มีดาษดื่น มากมาย  หลายพวกหนา 
 ทั้งมดดํา มดแดง  มดนา นา 
 ลวนเกงกลา และขยัน  หม่ันทํางาน 
 2. นิทาน 
    มดงามทํางาน 
     (สรอยอินทนิล) 
  มดงามเดินงุมงาม  เดินไตตามริมคันนา 
 ประคองรวงขาวมา   รวงสีทองผองอําไพ 
  เดินตามเปนระเบียบ  คอยเลาะเลียบอีกไมไกล 
 ถึงรังอันกวางใหญ   เก็บขาวไวเปนอาหาร 
  ชาวนาเมื่อเกบ็เกี่ยว  ควงคมเคียวอยางเชี่ยวชาญ 
 มัดกําอยางชํานาญ   เปนฟอนขาวราวกองทอง 
  รวงเล็กก็รวงหลน  อยูปะปนบนดนิกอง 
 มดนอยคอยมองจอง   ขนกลับไปเปนเสบียง 
  ยามแลงไดอาหาร  จากแรงงานไมหลีกเลี่ยง 
 ชวยกันไมเคยเกี่ยง   ไมถกเถียงใหวุนวาย 
  วันนี้ก็ชวยกัน   ตางขยันเชาจนสาย 
 ลมพัดเย็นสบาย    หยุดพักกายหายเมื่อยลา 
  ตั๊กแตนแสนลาํพอง  เดินเมียงมองเขามาหา 
 “เหน่ือยมากไหมมดจา   ฉันจะชวยดวยเสียงเพลง” 
  “ทํางานชางนาเบื่อ  บอกไมเชื่อทําเปนเกง 
 ดูฉันซิครื้นเครง    รองบรรเลงเพลงเตนรํา” 
  “ชีวีแสนมีสุข   ไมมีทุกขตองตรากตรํา 
 ขนขาวจนหนาดํา   ดูนาขําเสียจริงจริง 
  มดนอยจึงตักเตือน  “อยาแชเชือนทําเยอหยิ่ง 
 หนาแลงเดือดรอนยิ่ง   เตือนดวยรักนะตั๊กแตน” 
  ตั๊กแตนไมฟงคํา   รอง เลน รํา สนุกแสน 
 ไมเชื่อวายากแคน   แผนดินกวางมีทางไป 
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  หนาแลงเวียนมาถึง  ทองนาซึ่งเคยกวางใหญ 
 มองหาอาหารไป   หาอยางไรไมพบเลย 
  หิวโหยจนหมดแรง  เสียงแหบแหงโออกเอย 
 มดงามเคยเอื้อนเอย   ก็ไมเคยจะเชือ่ฟง 
  มดงามจึงสงสาร   แบงอาหารพอประทัง 
 “ขอบคุณที่สอนสั่ง”   ตั๊กแตนแสนซึง้ใจ 
  นับตั้งแตนั้นมา   ขยันหาอาหารไว 
 ประหยัดอดออมได   จึงมีสุขทุกคืนวัน 
บันทึกหลังสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลังจากการทดลองใช
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยมี 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
โปรดอานรายการประเมินแตละรายการซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลพ้ืนฐานและทําเครื่องหมาย / 

ลงในชอง (  ) ที่ตรงกับความเปนจริง 
 

1. เพศ 
 (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ  
 (  ) นอยกวา 26 ป  (  ) 26-29 ป   (  ) 30-35 ป 
 (  ) 36-40 ป   (  ) มากกวา 41 ป 
3. วุฒิการศึกษา 
 (  ) ปริญญาตรี   (  ) ปริญญาโท    

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………… 
4. ประสบการณสอนระดับปฐมวัย 
 (  ) นอยกวา 6 ป  (  ) 6-10 ป   (  ) 11-15 ป 
 (  ) 16-20 ป   (  ) มากกวา 20 ป 
5. การอบรมดานการศึกษาปฐมวัย 

(  ) เคย    (  ) ไมเคย 
    (  ) ปละ 1 ครั้ง 
    (  ) ปละ 2-5 ครั้ง 
    (  ) มากกวา 5 ครั้งตอป 
   โปรดระบุเรื่องและปที่เคยอบรม 
 1. …………………………………………………………………………… พ.ศ. ………… 
 2. …………………………………………………………………………… พ.ศ. ………… 

3. …………………………………………………………………………… พ.ศ. ………… 
4. …………………………………………………………………………… พ.ศ. ………… 
5. …………………………………………………………………………… พ.ศ. ………… 

6. ปจจุบันสอนเด็กปฐมวัยชวงอายุ 
(  ) 3-4 ป   (  ) 4-5 ป   (  ) 5-6 ป  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

โปรดอานรายการประเมินแตละรายการซึ่งเกี่ยวของกับความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และทาํเครื่องหมาย / 
ลงในชองระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน แบบสอบถามความคิดเห็นน้ีเปน
แบบอันดับคณุภาพมาตราสวนประมาณคา โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
       ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
       ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
       ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
       ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
       ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 

ระดับความเหมาะสม 
ที่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 เอกสารอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวย 

ความเปนมาและความสําคญั ทฤษฎีและแนวคิด ความมุงหมาย 
รูปแบบการเรยีนการสอน บทบาทครู บทบาทเด็ก และ 
การนําไปใช………………………………………………………. 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
 
 

…. 

 
 
 

…. 

 
 
 

…. 
2 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
จุดประสงค……………………………………………………….. 
เน้ือหา……………………………………………………………. 
กิจกรรมการเรียนการสอน………………………………………. 
สื่อการจัดกิจกรรม……………………………………………….. 
การวัดและประเมินผล…………………………………………… 

 
 

…. 
.…
….
.…
…. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
….
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

3 
 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

การนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนแตละขั้นไปใชเพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวยัในชั้นเรียน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S)…………………………... 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน (Plan : P)………………………………….. 
ขั้นที่ 3 ขั้นเรยีนรู (Active Learning : A)……………………….. 
ขั้นที่ 4 ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R)…………………………….. 
ขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอ (Presentation : P)………………………… 
ขั้นที่ 6 ขั้นแบงปน (Share Ideas : S)…………………………. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
…
…. 
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 
 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
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ระดับความเหมาะสม 
ที่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
4 บทบาทของครูในการเปนผูอํานวยความสะดวกจัดเตรียมสื่อ 

วัสดุ และอุปกรณที่มีความสอดคลองกับประสบการณสาํคัญและ
สาระการเรียนรู รวมทั้งเปนผูขยายขอบเขตการเรยีนรูทาง
ภาษาของเด็กดวยการถามคําถามที่มีความหลากหลาย……….. 

 
 
 

…. 

 
 
 

…. 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
 
 

…. 
5 บทบาทของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูผานประสาท

สัมผัสทั้ง 5 และมีปฏิสัมพันธตอกันในการตอบคําถามของครู
ดวยการอธิบายความคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็น……. 

 
 

…. 

 
 

…. 

 
 
…. 

 
 
…. 

 
 

…. 
6 รูปแบบการเรยีนการสอนเหมาะสมกับการเสริมสรางทักษะทาง

ภาษาของเด็กปฐมวัย……………………………………………. 
 

…. 
 

…. 
 
…. 

 
…. 

 
…. 

7 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย…………………………………………… 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

8 สื่อ วัสดุ และอุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูทางภาษา
ของเด็กปฐมวยั…………………………………………………... 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

9  กระบวนการจดัการเรียนการสอนเหมาะสมกับการนําไปใชใน
ชั้นเรียนปจจุบัน………………………………………………...... 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

10 รูปแบบการเรยีนการสอนสอดคลองกับความตองการของครูใน
การนําไปใชเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย…… 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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แบบสัมภาษณความคดิเห็นเก่ียวกับการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
 การสัมภาษณความคิดเห็นของครูปฐมวยัหลังจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS เพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยมีดังนี ้
 1. การใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
    1.1 ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS สามารถนําไปใชเพ่ือเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในชั้นเรยีนของทานไดหรือไม เพราะเหตุใด 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
    1.2 ขอเปรียบเทียบระหวางการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS กับการใช
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบเดิมที่ทานเคยใชมากอนหนานี้มีอะไรบาง 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
    2.1 ทานพบปญหาหรืออุปสรรคในการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
หรือไมอยางไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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   2.2 ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
หรือไม ถามีทานคิดวาควรปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในขั้นใด 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 3. ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
    3.1 ทานสังเกตวาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเดนชัด
มากที่สุดระหวางการฟง การพูด การอาน และการเขยีน  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

   3.2 ทานโปรดใหรายละเอียดพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงถงึการเปลี่ยนแปลง
ทักษะทางภาษา 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



ตาราง 13 คะแนนของครูปฐมวัยจากการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษา 
     ของเด็กปฐมวัย 
 

คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
X  S ระดับ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
X  S ระดับ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
X  S ระดับ 

1. เอกสารอธิบายรูปแบบการเรียน
การสอนซึ่งประกอบดวยความเปนมา
และความสําคญั ทฤษฎีและแนวคิด 
ความมุงหมาย รูปแบบการเรียนการ
สอน บทบาทครู บทบาทเดก็ และ
การนําไปใช 
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มาก 
2. แผนการจัดประสบการณตาม
แนวคิดของรปูแบบการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
   2.1 จุดประสงค   
   2.2 เนื้อหา 
   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.4 สื่อการจัดกิจกรรม 
   2.5 การวัดและประเมินผล 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
X  S ระดับ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

X S ระดับ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

X  S ระดับ 

3. การนํากระบวนการจัดการเรียน
การสอนแตละขั้นไปใชเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ชั้นเรียน ดังนี้ 
   3.1 ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนเรา 
(Stimulus : S) 
   3.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน  
(Plan : P) 
   3.3 ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู  
(Active Learning : A) 
   3.4 ขั้นที่ 4 ขั้นซ้ําย้ําทวน 
(Repeat : R) 
   3.5 ขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอ 
(Presentation : P) 
   3.6 ขั้นที่ 6 ขั้นแบงปน  
(Share Ideas : S) 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
X  S ระดับ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

X  S ระดับ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

X  S ระดับ 

4.บทบาทของครูในการเปนผูอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณที่มีความสอดคลองกับ
ประสบการณสําคัญและสาระการ
เรียนรู รวมทัง้เปนผูขยายขอบเขต
การเรียนรูทางภาษาของเด็กดวยการ
ถามคําถามทีม่ีความหลากหลาย 
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5. บทบาทของเด็กในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และมีปฏิสัมพันธตอกัน
ในการตอบคําถามของครูดวยการ
อธิบายความคิด อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น 
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6. รูปแบบการเรียนการสอน
เหมาะสมกับการเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 3-4 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 4-5 ป คะแนนของครูสอนเด็กอายุ 5-6 ป 
รายการประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
X  S ระดับ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

X  S ระดับ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

X  S ระดับ 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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8. สื่อ วัสดุ และอุปกรณเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 
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9. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมกับการนําไปใชในชั้นเรียน
ปจจุบัน 
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10. รูปแบบการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของครูใน
การนําไปใชเพื่อเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
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                                                               ภาพประกอบที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS                      

  
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ 

 

รูปแบบการเรยีนการสอน
แบบ SPARPS 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
ปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ

คนพบผานวิธีการเรียนรู 3 ขั้น คือ Enactive Iconic 
และ Symbolic 

3. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อทสกี้ 
 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการ
ขยายขอบเขตการเรียนรูจากการไดรับความชวยเหลือ

จากครูและเพื่อนที่มีความสามารถมากกว า 

4. ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรูของกานเย 
การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก

การเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง 

1. การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
 1.1 การเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการเรียนรูเปนองครวมทั้ง
การฟง การพูด การอาน และการเขียน  

1.2 การเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากการมีโอกาสไดซ้ําย้ําทวน
ประสบการณเรียนรู 

2. การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมีเลีย 
 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย
เกิดจากการสื่อสารดวยการใชภาษาศิลปะ 

ขั้นที่ 1 Stimulus : S 

ขั้นที่ 2 Plan : P 

ขั้นที่ 3 Active Learning : A 

ขั้นที่ 4 Repeat : R 

ขั้นที่ 5 Presentation: P 

ขั้นที่ 6 Share Ideas : S 

ทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
5. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ 

การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยเกิดจาก
การปฏิบัติกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวภัทรดรา  พันธุสีดา 
วันเดือนปเกิด    25 กุมภาพันธ 2521 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   982 ซอยวิจิตรชัย ถนนประชาอุทิศ แขวงหวยขวาง  

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร. 02-277-8542, 081-297-0510 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู คศ.1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 74 ถนนวุฒากาศ  

แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
โทร. 02-468-2653 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2533   ประถมศึกษา  

จากโรงเรียนประถมสาธติ มศว ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2539   มัธยมศึกษา 

จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2543   ค.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
     จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 พ.ศ. 2545   กศ.ม. สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษา 
     จากมหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2551   กศ.ด. สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
     จากมหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ 
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