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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยั

ไทยอีสานจากการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป  ชาวไทยอีสาน  

ชั้นอนุบาลปที ่1  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสามเสนนอก  สํานักงานเขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจงดวยเกณฑการเลือกเด็กปฐมวัยไทย

อีสานที่มาเรียนสม่ําเสมอจากจํานวน 12 หองเรียนทั้งหมด 107 คน เพื่อจัดใหเด็กไดรับการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  

วันละ 50 นาท ี

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  1) แผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติ   2) แบบสังเกตทักษะการพูดที่ผูวจิัยใชทําการสังเกตในระหวางการจัดประสบการณ

การเรียนรู   3) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ซึง่มคีาความเชื่อมัน่

เทากับ  .90  ผูวิจยัทดสอบกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรู  แลวนาํขอมูลมาวเิคราะหโดย

ใช  t – test  

แบบ Dependent  Samples   

 ผลการศึกษาพบวา 

 1.  คะแนนจากแบบทดสอบเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทาง

ภาษาแบบธรรมชาติกอนการจัดประสบการณการเรียนรูและหลังการจดัประสบการณการเรียนรู

โดยรวมและรายดานตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2.  การสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานในระหวางการจัด 

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติโดยรวมและรายดานเพิม่ข้ึน 
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         The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  Effect  of  Whole  Language 

Approach  Learning  environment  on  Thai  Esarn  Young  children  Thai  Speaking  Skill.   

 The  Sample  consisted  of  fifteen  boys  and  girls, with  4-5  years  of  age, of 

Kindergarten 1  at  Samsennok  School,  Dindang , Bangkok  Province, in  second  

semester,  academic  year  2008.  One  classroom  with  107  boys  and  girls  with  high  

number  of  Thai  Esarn  Young  Children from  twelve  classrooms  was  appointed  for  this  

study. From  this  classroom  with  20  Thai – Easarn  children  the  reasearcher  proposed  

fifteen  Thai – Esarn  boys and  girls  who  come  to  school  regularly  as  the  sample  

group. The  Whole  Language  Approach  Learning  environment  was  applied  to  the  

study  group   for  the  period  of  8 weeks – 3 days  per  week , 50  minutes  per  day.     

 The  instruments  used  in  this  research were   1)  Whole  Language  Approach  

Learning  activities  plans , 2)  Observation  form  for  Thai  speaking  behavior , and  

3) Test for  Thai  speaking  skill  with  reliability  with  .90  was  used  for  pre - test  and   

post - test. The  data  were  analyzed  by  t – test  Dependent   Samples. 

 The  results  of  this  study  revealed  that   

 1.  The  sample  this  group  who  had  experienced  the  Whole  Language   

Approach  Learning  environment  earned  post – test  score  higher  than  pre – test  score  

with  statistically  significance  at  .05  level  for  both  all  aspects  and  each  aspects  of  

test.  

 2.  From  weekly  observation, the  Thai  Esarn  young  children  also  performed  

rising  score  in  Thai  Speaking  Skills  from  week  to  week  during  the  experiment.   
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี  เพราะความกรุณาอยางสูงจากอาจารย ดร.สุจินดา  

ขจรรุงศิลป  ประธานกรรมการที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ  รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ  กรรมการ 

ที่ปรึกษาปริญญานพินธ  ที่ไดใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  ขอคิดและการแกไขขอบกพรองตางๆ  

เปนอยางดีโดยตลอดมาในการทาํปริญญานพินธจนสาํเร็จลุลวงไปดวยดี  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน 

ความกรุณาจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษและอาจารย ดร.วรนาท   

รักสกุลไทย  กรรมการในการสอบปริญญานพินธ  ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิที่เปนประโยชน

อยางยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวชัรี  ตระกูลงาม  อาจารย ดร.วรนาท  รักสกุลไทย  

อาจารยสําเร็จ  จันทรโอกุล  อาจารยนฤมล  เนียมหอม  อาจารยกนิษฐา  ชูขันธ  อาจารยลักษณา  

ฤทธาคน ี ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําเครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัยครั้งนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน  คณาจารยและขอบคุณเด็กนักเรียนชัน้อนุบาลปที ่1  

ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสามเสนนอก  สํานักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ที่กรุณา 

ใหความรวมมอืและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางด ี

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวยัทุกทานที่ไดกรุณาใหการอบรม 

ส่ังสอน  ถายทอดความรูและใหประสบการณที่ดีและมคุีณคาอยางยิง่กับผูวจิัย  ขอกราบขอบพระคุณ

คุณพอสําเร็จ คลองแคลวและคุณแมวิไลวรรณ  คลองแคลว  ขอบคุณคุณกฤษฎา  บุญมี  

คุณวรินทรทิพย  ปรมัตถชญานนทและสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ไดใหการสนับสนนุและใหกาํลงัใจ

แกผูวิจัยตลอดมา 

 ขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่มีสวนชวยเหลือแนะนาํ 

เปนกาํลังใจดวยดีตลอดมา  ขอขอบพระคุณผูมีพระคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในทีน่ี้   

ซึ่งมีสวนชวยเหลือในการทาํปริญญานิพนธสําเร็จดวยด ี

 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับนี้  ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา  

มารดาที่ไดอบรมเล้ียงดู  ใหความรัก  ความอบอุนและใหทนุการศึกษาแกผูวิจยัและพระคุณคณาจารย

ทุกทานทัง้ในอดตีและปจจุบันที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวจิัย  ทําใหผูวจิยัไดประสบการณ 

ที่ทรงคุณคายิง่ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 
 ภาษาเปนมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมนุษยใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  ความตองการ

และอารมณตางๆ  ในสงัคมของมนุษยทีม่กีารติดตอส่ือสารมีการรับและการถายทอดวิทยาการตางๆ

จากบรรพบุรุษ  ทําใหมนุษยสามารถธํารงวัฒนธรรมเอาไวไดมนุษยใชภาษาพูดในการติดตอส่ือสาร  

แสดงความคดิเห็นความรูสึกและประสบการณ  เพื่อใหเกิดความเขาใจกันระหวางผูพูดกับผูฟงและ

ภาษาเขียนใชสําหรับบันทกึเรื่องราว  ความคิดความเชื่อตางๆ ของสงัคมไวเพื่อใหคนรุนหลังไดรูเร่ือง

และสืบตอไปยังคนรุนใหม  จากการบันทกึเรื่องราวตางๆ เหลานี้เปนเครื่องจรรโลงวฒันธรรมที่แสดง 

ใหเหน็วามนุษยเปนผูเจริญเพราะมีภาษาใช  ดังนัน้กลุมชนรวมกันในสงัคมเปนประเทศชาติยอมมี

ภาษาประจาํชาติของตนเอง  เพื่อส่ือสารทาํความเขาใจกันและเปนสญัลักษณทีท่ําใหรูวาเปนชนชาติ

เดียวกนั  (ทพิากร  วงศปล่ัง.  2539: 23; อางอิงจาก  Mill ; & Mills.  1993)  เปนที่ทราบวาประเทศไทย

ประกอบดวย  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสาน  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตกและภาคใต  ซึ่งในแต

ละภาคนัน้มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  ซึง่เปนผลใหแตละภาคมีภาษาถิ่นเปนของตนเอง

ซึ่งเปรียบเสมอืนเครื่องมือในการธํารงวัฒนธรรมทองถิน่และวัฒนธรรมทองถิ่นก็เปนเสมือนเครื่องมือใน

การธํารงความเปนตัวของตัวเองในเผาพันธุไปสูความเปนเผาพันธุของตนเอง 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย  มจีุดมุงหมายเพือ่สงเสริมพัฒนาการของเดก็ใหเจริญเติบโต 

เต็มศักยภาพและเตรียมความพรอมในดานการเรียนระดับกอนประถมศึกษา  ซึง่พฒันาการเปน

องคประกอบที่สําคัญยิง่ของการเรียนรูพฒันาการที่สําคัญ  ไดแก  พฒันาการดานรางกาย  อารมณ  

จิตใจและสติปญญา  ความพรอมเปนสิ่งที่พัฒนาไดโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะใหกับเด็ก  พัฒนาการ

ดานภาษาเปนความสามารถสําคัญประการหนึง่ในพัฒนาการทางสตปิญญาที่จะนาํไปสูการเรียนรูใน

วัยตอมา  การจัดประสบการณทางภาษาแกเด็กครูจะตองมีความเขาใจในธรรมชาติ  การเรียนรู   

หลักการสอน  ตลอดจนการเลือกใชกิจกรรมเพื่อใหเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก  

เนื่องจากเดก็ทุกคนมีความสามารถอยูภายใน  เมื่อไดรับการเราและการเสริมแรงจากบุคคลใกลชิด 

ดวยกิจกรรมและวิธีการที่เหมาะสมก็จะแสดงความสามารถนัน้ออกมา  (วาส ีปรุงสิงห.  2524: 17; 

อางอิงจาก  Froeble.  n.d.)  การเปดโอกาสใหเด็กแสดงพฤติกรรมเปนการพูดและการกระทําออกมา

ใหมากที่สุดจะสงผลตออัตราการเรียนรูถงึ 90%  (พรรณี บุญประกอบ.  2535: 63)  และสิ่งเราที่มี

ประโยชนของภาษาพูดของเด็กก็คือ  การเปดโอกาสใหเด็กพูดถึงสิง่ทีช่อบหรือสนใจดวยคําพูดของ 
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เด็กเอง  ขณะจัดประสบการณทางภาษาใหกับเด็กครูจงึไมควรควบคุมเด็กตลอดเวลาเพราะอาจทาํให

เด็กมีความรูสึกวาไมเปนอิสระขาดโอกาสในการคิดและพัฒนาทางภาษาไดนอย  ประสบการณทาง

ภาษาที่จัดใหเด็กควรเปนการจัดใหเด็กเปนประสบการณตรงโดยยึดเด็กเปนศูนยกลางเปดโอกาส 

ใหเด็กมีอิสระในการคิดแสดงออกและการสนทนาระหวางเด็กดวยกนั  จึงจะทําใหเกดิการเรียนรู   

และพัฒนาทางภาษา  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของเพยีเจตที่วา  การจัดประสบการณตรงโดย 

ใหเด็กสามารถเขาใจกนัไดเร็วกวาครูเปนผูอธิบายหรือเลาใหฟง  (ศรียา นิยมธรรม; และ ประภัสสร 

นิยมธรรม.  2518: 45; อางอิงจาก  Piaget. 1926)   

 ภาษา  คือ  เครื่องมือในการสื่อสารถายทอดความคิด  วธิีหนึ่งในการเริม่ตนสอนภาษา

สําหรับเด็กอนบุาลเริ่มจากหนังสือนิทานภาพสาํหรับเด็ก  เด็กอนุบาลในชวงของขวบครึ่งถึงหาขวบเปน

ชวงที่มพีัฒนาการทางภาษามาก  การพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งฟง  พูด  อาน  เขียน  ตองพฒันาไป

พรอมกันแตส่ิงที่ตองใหความสําคัญในชวงสามปแรกคือ  พฒันาทกัษะการฟงและการพูด  ซึ่งทักษะใน

ดานนี ้จะมีการพัฒนาอยางเดนชัดในชวงนี ้ การเลาเรื่องจากหนงัสือภาพใหเด็กฟงไมเพียงกระตุนจิต

นาการของเดก็ใหเกิดการสรางภาพขึ้นหากยังเสริมทักษะการฟงใหกับเขาดวยการที่เด็กไดฟงบอยครั้ง

จะชวยใหเด็กเรียนรูคํามากขึน้เกิดเปนการสะสมคําเปนคลังคํา  ซึ่งจะเปนพืน้ฐานสาํคัญในการพฒันา

ทักษะดานอื่นตอไป  (วรนาท รักสกุลไทย.  2547: 5) 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยมหีลายวิธี  เชน  

การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับพฒันาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกม

ทางภาษา  สมาพร สามเตีย้  (2545: 75)  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการจัดกจิกรรมเกมทาง

ภาษามพีัฒนาการทางการพูดสูงขึ้น  นอกจากนี้ยงัมีการศึกษาการพฒันาทกัษะการพูดโดยการจดั

ประสบการณที่เหมาะสมเชน  ผลงานวิจัยของนภาภรณ  อันทะผลา  (2547: 71)  เร่ืองผลของกิจกรรม

การเลานิทานที่มีตอทกัษะการพูดนกัเรียนชั้นอนุบาลปที ่ 2  โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล  เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพมหานคร  พบวา  การจัดกิจกรรมการเลานทิานมผีลตอพัฒนาการทางดานทกัษะการพูดของ

เด็กเพิ่มข้ึน   ปานใจ  จารุวณิช  (2548: 87)  เร่ืองพฤติกรรมทางการพดูของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมคําคลองจอง  พบวา  หลงัจากไดรับการจัดกิจกรรมทองคําคลองจอง  เด็กมพีฤติกรรมทางการ

พูดสูงขึ้นและทักษะทางการพูดดานความหมายและการใชภาษาสูงขึน้  จากงานวิจัยดังกลาวจะเหน็ได

วาครูมีบทบาทตอการจัดประสบการณเพือ่พัฒนาการพดู  ซึ่งจัดในรูปแบบที่แตกตางกนัและมีหลายวธิี  

ไดแก  การจัดกิจกรรมเลานทิานและคําคลองจอง  การเลนเกมทางภาษาก็สามารถพัฒนาการพูดของ

เด็กไดเชนกนั  ซึ่งในการจัดประสบการณในงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้เปนการจดัประสบการณที่เด็กไดลง

มือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองโดยมีผูใหญใหคําแนะนาํเมือ่เด็กตองการ 
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 กิจกรรมที่สอดคลองกับวัยและธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  คือ  ไดเคลื่อนไหว   

ไดลงมือกระทาํ  ไดคิด  ไดสังเกต  สนทนา  ซักถาม  ภายใตบริบทของภาษา  การจัดกิจกรรม 

ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนทางเลือกในการจัดประสบการณดานภาษาสําหรับเด็ก  

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษา โดยสอดแทรกกิจกรรมสนุกและเด็กไดใชภาษาอยางเปนธรรมชาต ิ

เปนการจัดโอกาสใหเรียนรูภายใตความเชื่อที่วา  ความพรอมทุกดานทุกเรื่องเปนสิง่ที่พัฒนาได 

โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมใหกบัเด็ก  เดก็จะไดพัฒนาความพรอมทกุดานทัง้รางกาย

อารมณ  จิตใจสังคมและสติปญญาอยางเปนองครวมเปนเด็ก  เกง  ดี  มีความสุขตามเปาประสงค 

ของการจัดการศึกษาของชาติและสิ่งที่จะทําใหเด็กมพีฒันาการที่ดีทางภาษาทุกดาน  ไดแก 

“ภาษาธรรมชาติ” (Whole Language  Approach)  เปนการสอนภาษาแบบบูรณาการ  คือ  การสอน

การฟง พูด อาน เขียนไปพรอมๆ กันอยางมีระบบเชื่อวา  ถาสอนโดยรวมจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการ

ทางดานภาษาไดงายและเร็วขึ้นซึง่ดีกวาสอนแบบเดิมทีใ่ชวิธีการสอนแบบแยกออกไป  เชน  พอถงึ

เวลาเขียนกเ็ขียน  อานกน็ั่งอานเพียงอยางเดียว  ไมไดบอกวาการสอนแบบนัน้ไมดี  แตมีการวิจัย

ออกมาพบวา  การสอนแบบภาษาธรรมชาติจะยึดเด็กเปนศูนยกลางแตการสอนแบบเกาจะยึด

หลักสูตรหรือหนงัสือแบบเรียนเปนตัวหลกัและการสอนแบบนี้จะชวยเตรียมความพรอมแกเด็กในทุกๆ 

ดาน  (แพง ชนิพงศ; และ สุพาพร  เทพสุวรรณ.  2547: 21) 

 นอกจากนีก้ิจกรรมที่สงเสรมิการพูดของเด็กเปนอยางดแีละยังนิยมจดัมากในโรงเรยีน  ไดแก           

การเลาเรื่อง  เกมการศึกษาและการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  สําหรบัการเลานทิานเปนสิง่ที่เด็กชอบ         

มีอิทธพิลตอความคิดจนิตนาการและมีคุณคาตอพัฒนาการทางดานภาษาของเดก็เปนอยางดทีั้งการ

พูดและการฟง  เด็กจะสามารถเก็บความจากเรื่องที่ไดฟงตามสมควรแกวัยและฝกใหเด็กเปนผูฟงที่ดี  

(เนื้อนอง สนบับุญ.  2541: 73; อางอิงมาจาก  ฉววีรรณ กินาวงศ.  2526)  ความไมสมบูรณของ

กิจกรรมหรือกจิกรรมที่เปดกวาง  เชน  การเลานทิานคางไวแลวใหเด็กแตงตอตามจินตนาการ  

สามารถกระตุนใหเด็กเกิดความคิดเปนของตัวเองและเกดิการเรียนรูไดดีและรวดเร็ว  (ปาริชาติ     

อรุณศักดิ์.  2533: 82)  ซึ่งเปนสิ่งเราที่มีประโยชนตอภาษาพูดของเด็กเปนอยางดี  เพราะวิธีดังกลาว

สงเสริมใหเด็กคิดและแสดงความคิดออกมาเปนภาษาพูด  เพื่อส่ือสารใหครูหรือเพื่อนไดเขาใจและ 

รับฟง  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของ  สมาพร  สามเตี้ย  (2547: 77)  ไดทําการศึกษาพัฒนาการ

ทางการพูดของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษากับเด็กปฐมวัย  พบวา  

เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมทางภาษามีพัฒนาการทางการพูดดีข้ึน  สวนการจดักจิกรรม 

ศิลปสรางสรรคของ  พนิดา  ชาตยาภา (2544: 94) ไดศึกษากระบวนการสื่อความหมายของ 

เด็กปฐมวยัโดยในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวทางการสอนภาษาธรรมชาติ พบวาเด็กมีพัฒนาการ

ดานการสื่อความหมายเพิ่มข้ึนทุกดานทั้งการฟง  พูด  อานและเขียน  
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 กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทยเปนศนูยกลางในดานตางๆ ทัง้ดานการเมือง  

สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ดังนั้นจึงสงผลใหกับประชาชนในภูมิภาคตางๆ ใหเดินทางเขามายัง

กรุงเทพมหานคร  หนึ่งในกลุมชนที่ยานถิน่ฐานเขามาประกอบอาชพีในกรุงเทพมหานคร  คือ  กลุมของ

คนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  (ภาคอีสาน)  ที่อพยพเขามาหางานทาํในเมืองหลวงมสีาเหตุเนื่องจาก

สภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ในภูมิภาคที่อาศยัอยูไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชพี  บางสวนไมมพีื้นที่

ในการประกอบอาชีพและปญหาการวางงานในชวงหลงัจากเกบ็เกี่ยวผลผลิตแลว  จึงสงผลใหม ี

การยายถิน่ฐานเขามาทาํงานในกรงุเทพมหานครเพื่อหารายไดใหกับครอบครัว  เมื่อมีการยายถิน่ฐาน

หรือเขามาประกอบอาชพีทาํใหมกีารพาบตุรหลานที่เลี้ยงดูอยูเขามาดวย  เมื่อถงึเกณฑที่ตองเขารับ

การศึกษาจึงไดสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนสงักัดกรงุเทพมหานคร  ซึ่งกระจายอยูตามเขตตางๆ 

ของกรุงเทพมหานคร  โรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานครสามารถรองรับเยาวชนเหลานีใ้หสามารถ 

เขาเรียนได  ประกอบกับการเขารับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนัน้ไมมีคาใชจายใดๆ

ตามนโยบายเรียนฟรี 20  อยาง  เดก็ๆ จึงไดมีโอกาสเขารับการศึกษารวมกับเด็กในกรุงเทพมหานคร  

จากการเขารับการศึกษาของเด็กๆ ทําใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอการเรียนการสอน  คือ   

เร่ืองภาษาถิ่น  เมื่อเขารับการศึกษาในโรงเรียนเด็กๆ จงึมกีารนาํภาษาถิน่ทีพู่ดอยูที่บานนาํมาพูดกนั 

ที่โรงเรียน  ทาํใหเพื่อนๆ ในหองและครูเกดิปญหาในดานการสื่อสารจากการสื่อสาร  จากการสื่อสาร

ดวยภาษาถิน่ของเด็กๆ กับบุคคลอื่นๆ  สงผลกระทบตอเด็กในดานการเรียน  การติดตอส่ือสาร 

เร่ืองตางๆ  ตลอดจนถึงการทํากจิกรรมรวมกับผูอ่ืน  ทําใหเด็กไดรับการถายทอดความรูจากครูผูสอน

ไมสมบูรณ  สงผลกระทบในดานการพัฒนาตนเองในดานความรู  การสื่อสาร  ทักษะดานตางๆ 

ตลอดจนการอยูรวมกับคนในสังคมอยางมีความสุข 

 จากแนวคิดและเหตุผลทีก่ลาวถงึขางตน  ผูวิจยัมีความเหน็วาการจดัประสบการณการเรียนรู 

ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  จะเปนรูปแบบการเรียนรูหนึ่งที่สามารถพฒันาการทักษะการพดู

ภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานได  เพราะเด็กปฐมวยัชาวไทยอีสานควรไดรับการพัฒนาดาน 

การพูดภาษาไทย  ซึง่เด็กปฐมวัยไทยอีสานกลุมนี้มีโอกาสเขารับการศึกษาในโรงเรยีนได  ตามอนุญาต

ของกระทรวงศึกษาธกิารทีเ่ปดโอกาสใหเด็กไทยทกุคนที่มีอายุถงึเกณฑเขารับการศึกษาไดเขารับ 

การศึกษาในโรงเรียน  เนื่องจากเด็กกลุมนีม้ีปญหาในเรือ่งการสื่อสารภาษาไทยและไมสามารถสนทนา

โตตอบไดถูกตองทาํใหการจดักิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมใหกับเด็กมีอุปสรรคไปดวย  ดังนั้นผูวิจัยจึง 

มีความสนใจที่จะศึกษาโดยการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  โดยจัด

ในกิจกรรมเสรมิประสบการณ  เพื่อศึกษาการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  

ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่ใหครูไดนํารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาใชในการพัฒนาทักษะ 

การพูดภาษาไทยใหกับเด็กปฐมวัยหรืออาจประยุกตใชกับการพัฒนาทักษะอื่นๆ สําหรับเด็กตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานที่ไดรับการจัด 
ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบพัฒนาการทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานระหวาง 
การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและหลงั 

การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางสาํหรับครูในการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยการนํา

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติมาใชใหเหมาะสมกับพัฒนาการและ

ศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  โดยเนนการพฒันาทักษะการพูดภาษาไทยใหกบัเด็กปฐมวยั 

ไทยอีสาน  ผลการวิจยัที่ไดจะเปนแนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปประยกุตใชในการเรยีน

การสอนเพื่อพฒันาทักษะพืน้ฐานดานตางๆ ได 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชาย – หญงิ อายุระหวาง 4 - 5 ป  ชาวไทยอสีาน  

กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสามเสนนอก  สํานกังาน

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  12  หองเรียน  เดก็ปฐมวยัไทยอีสานทั้งหมด 107 คน  โดย

พิจารณาจากกลุมประชากรที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาวอสีาน)  ดวยการ

สัมภาษณครูและนักเรยีนในการใชภาษาในการสื่อสาร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  คือ  นกัเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง 4 - 5  ป 

ชาวไทยอีสาน  กาํลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2550   โรงเรียนสามเสน

นอก  สํานักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเลือก

หองเรียนที่มีจาํนวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสานมากที่สุด  1  หองเรียนซึง่มีเด็กปฐมวัยไทยอีสานทัง้หมด   

20  คน  ใชเกณฑการคัดเลอืกจากเดก็ที่มาเรียนสม่ําเสมอเพื่อนาํมาเปนกลุมตัวอยางจาํนวน  15  คน   
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ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัทาํการทดลองในภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2550  ทดลองเปนเวลา  

8  สัปดาห  สัปดาหละ  3  วัน  คือ  วนัจนัทร   วันองัคารและวันพุธ  เวลา  09.00 – 09.50 น.  

วันละ  50  นาที  รวม  24  คร้ัง 

 
ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ  การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 ตัวแปรตาม  คือ  ทกัษะการพูดภาษาไทย 

 
นยิามศัพทเฉพาะ 

1. เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  หมายถงึ เด็กปฐมวัยที่เปนนกัเรียนชาย – หญิง   

อายุระหวาง  4 - 5  ป   ที่บิดา – มารดามภูีมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ 

ไดยายถิน่ฐานเพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครและใชภาษาถิ่น (ไทยอีสาน) ในการติดตอส่ือสาร

ปฎิสัมพันธกับผูอ่ืน   

 2.  ทักษะการพูดภาษาไทย  หมายถงึ  ความรูความสามารถของเดก็ปฐมวยัที่เกดิจาก 

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดสงเสริม

และพัฒนาความรูความเขาใจ  โดยใหผูเรียนบอกรูปภาพหรือสัญลักษณตางๆ และการเลาเรื่องราวได  

ซึ่งแบงออกเปน 

  2.1  การบอกรูปภาพหรือสัญลักษณตางๆ  หมายถึง  ความสามารถในการใชคําตางๆ 

เปนภาษาไทยกลางตรงกับรูปภาพหรือสัญลักษณ  พูดแสดงความคิดเห็นใหผูอ่ืนเขาใจ   

หาความสัมพนัธของลาํดับส่ิงของทีเ่กี่ยวของได 

2.2   การเลาเรื่อง  หมายถึง  ความสามารถในการใชภาษาไทยกลางเชื่อมประโยค 

ใหมีความหมายโดยการสรางประโยครายละเอียดของภาพหรือเหตุการณ  เลาเรื่องราวตางๆ  

ไดตอเนื่อง  พดูไดสัมพันธกบัภาพหรือเหตุการณ 

 3.  การจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ หมายถึง   

การสรางสิง่แวดลอมและการจัดการใหเดก็ไดเลือกทํากจิกรรมที่เด็กชอบและสนใจรวมกับเพื่อนและครู  

โดยครูจะเตรียมกิจกรรมทีห่ลากหลายเพือ่ใหเด็กสามารถเลือกทาํกิจกรรมที่ตนเองสนใจ  โดยการจัด

กิจกรรมตางๆ ยึดหลกัการของภาษาแบบธรรมชาติ  4  ประการ  ไดแก  1.  การจัดใหเด็กไดเหน็

ตัวอยางการใชภาษาที่เหมาะสมมีโอกาสในการใชภาษาใหเหมาะกับวฒุิภาวะและวยัของแตละบุคคล  

2.  การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอการพฒันาภาษา  3.  ตองมีการใชภาษา



 7 

ส่ือสารระหวางกนั  เพื่อกระตุนใหเกิดพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเร็ว  4.  จากการเก็บผลงานของ

เด็กไวจะสะทอนใหเห็นถึงพฒันาการทางภาษาของเดก็แตละคนผานผลงานของเดก็  ซึง่ในงานวจิัยได

คัดเลือกกิจกรรมในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพฒันาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  

ไดแก  กิจกรรมเลานิทาน  กจิกรรมเกมการศึกษาและกจิกรรมศิลปสรางสรรค  ใหเดก็ไดเลือกทํา

กิจกรรมแลวสนทนาพูดคุยกนั  เด็กแสดงออกทางความคิดอยางมกีระบวนการดวยการพูด  การเขยีน  

การวาด  การแสดงหรือการประดิษฐตามความสมัครใจ  กิจกรรมจะเนนใหเด็กไดประสบการณ 

การสื่อสารดวยทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียนไปพรอมกัน  ครูมีบทบาทในการตอบ 

สนองความตองการความสนใจของเด็กชวยเหลือ  แนะนํา  กระตุนใหเด็กสืบเสาะหาความรูได 

อยางอิสระโดยเชื่อมโยงจากประสบการณเดิม  โตตอบใหกําลงัใจยอมรับความคดิเห็นและเปนแบบ 

อยางที่ดีในการใชภาษา 

  

สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติเด็กปฐมวยั

ไทยอีสานที่ใชภาษาไทยจะมีพัฒนาการดานการพูดภาษาไทยโดยรวมและรายดานสูงขึ้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

บทที่ 1 

ตัวแปรอิสระ 
การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

ตัวแปรตาม 
ทักษะการพูดภาษาไทย 

- การบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ 

- การเลาเรื่อง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

   1.1  ความหมายและความสาํคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

   1.2  ทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการและองคประกอบที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบ 

ธรรมชาติ   

   1.3  กิจกรรมและการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติบทบาทครูในการสอนภาษา 

แบบธรรมชาติ 

   1.4  ลักษณะของหองเรยีนที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

   1.5  การประเมินตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

   1.6  งานวิจยัที่เกีย่วของกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

  2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการจัดประสบการณ 

   2.1  ความหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

   2.2  ความสําคัญของการจดัประสบการณ 

   2.3  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกับการจัดประสบการณ 

   2.4  บทบาทของครูในการจดัประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

   2.5  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวยั 

  3.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

   3.1  ความหมายของการพูด 

   3.2  ความสําคัญของการพดู 

   3.3  ทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการและองคประกอบที่เกี่ยวของกับพฒันาการทางการพูด 

   3.4  พฒันาการความสามารถดานการพูด 

   3.5  แนวทางและกิจกรรมในการสงเสริมความสามารถดานการพูด 

   3.6  การจัดประสบการณสงเสริมการพูด 

   3.7  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับพฒันาการทางการพูด 
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  4.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับเด็กที่พูดสองภาษา 

   4.1  ความหมายของเด็กสองภาษา 

   4.2  ความสัมพันธของภาษาทีห่นึง่และภาษาที่สอง 

   4.3  แนวคิดในการเรียนรูภาษาที่สอง 

   4.4  การจัดการศึกษาแกเดก็ปฐมวยัทีพู่ดสองภาษา 

   4.5  ปจจยัที่มผีลตอการเรียนรูภาษาที่สอง 

   4.6  หลักและแนวการสอนภาษาที่สอง 

   4.7  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับภาษาที่สอง 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
  1.1.1  ความหมายการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

  พัชรี  ผลโยธนิ  (2537: 196)  กลาวถึง  การสอนภาษาแบบธรรมชาติวาเปนการสอน 

ที่พยายามจะใชภาษาเปนศนูยกลางในการเรียนรู  การสือ่สารและการคิด  โดยไมพยายามแยกภาษา

ออกเปนสวนยอยๆ แตเปนการพยายามมองภาษาโดยรวมสรางสรรคส่ิงแวดลอมหรือสถานการณจริง

มาชวยทาํใหภาษานัน้งายตอการเรียนรูไมวาจะเปนการพูด  การอาน  การฟงและการเขียน  ถาเปน 

ส่ิงที่มีความหมายมปีระโยชนหรือเด็กสนใจและตองการ  จะเปนสิง่ทีง่ายสําหรับการเรียนภาษา 

  เจเน็ต  เฮิรชแมน  (เยาวพา เดชะคุปต.  2542: 19; อางอิงจาก  Jennett  Hirshman.  

1995)  กลาววา  ภาษาแบบองครวม  คือ  การนาํเอาองคประกอบของภาษาทกุๆ ดานมาใชในการ 

ส่ือความหมาย  ซึง่จะหมายรวมไปถึงทักษะในการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  การแตงเรือ่ง

และการมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู 

  อีลัน  บลูม  (เยาวพา เดชะคปุต.  2542: 19; อางองิจาก  Iran Blum.  1995)  กลาววา  

การสอนภาษาแบบองครวม  หมายถึง  การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กที่เนนการเรียนรู 

จากสิง่ที่มีความหมายตอชีวติประจําวนัของเด็ก โดยนาํสิง่ที่เขาประสบพบเหน็ในชีวิตประจําวนั  

ซึ่งรวมหมายถงึ  วัฒนธรรมการดํารงชวีิตของเด็กแตละคนมาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู

กระบวนการเรยีนการสอนเปนการเรียนอยางมีชวีิตชีวาจากสิ่งที่เปนธรรมชาติ  จากสภาพแวดลอม 

ที่เปนชีวิตจริงและจากสิง่ที่เปนอยูจริงในชวีิตประจําวนั  โดยเด็กเปนผูคิดคนกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเองกับเพื่อนๆ ไมมุงเนนการสอน  เขียน  อาน  ไวยากรณหรือการอานหนงัสือ  แบบเรียนเพราะ 

เปนเรื่องที่ยากตอความเขาใจและไมใชส่ิงที่เขาพบเหน็ในชีวิตจริง 
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  สรุปไดวา  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  หมายถงึ  การเรียนการสอนที่เนนการเรียนรู

ภาษาอยางมคีวามหมายโดยเนนใหเดก็เรียนรูทกัษะทางภาษา  การฟง  การพูด  การอานและ 

การเขียนไปพรอมๆ กัน  ไมแยกเปนทักษะยอยยึดนักเรยีนเปนศูนยกลางและอาศยัประสบการณของ

ผูเรียน 

  1.1.2  ความสาํคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

  อารี  สัณหฉวี  (2535: 213)  กลาววา  การสอนภาษาแบบธรรมชาติทาํใหเด็กได

แสดงออกโดยไมกลวัผิด  มแีบบอยางที่ดีในการฟง  การพูด  การอานและการเขียนจากผูใหญ   

การเรียนรูภาษาของเด็กจะงายและสนุกไดมีประสบการณตรงมีโอกาสไดอภิปรายพูดคุยในบรรยากาศ

ที่อบอุนยอมรับเด็ก  เดก็จะเรียนรูภาษาไดดีถาเขาใจทั้งหมดชวยใหเดก็เรียนอยางมคีวามสุขและ 

ใฝเรียนดวยตนเอง 

  ฉันทนา  ภาคบงกช  (2537: 2)  กลาวถึงความสาํคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

ไวดังนี ้

   1.  ทําใหเด็กมีความสุข  สนุกสนานในการเรียนภาษาและมีทัศนคตทิี่ดีตอการเรียนรู 

   2.  ชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาภาษา  ทั้งดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  

ครอบคลุมทุกดานและเต็มศักยภาพ 

   3.  ทําใหครูและผูปกครองเกิดความเขาใจ  ในการพัฒนาทางภาษาทั้งดานการอาน

และการเขียนเพิ่มข้ึน 

   4.  สนองความตองการของผูปกครองสวนมาก  ซึ่งตองการใหเด็กไดรับการพัฒนา

ภาษาในชวงปฐมวัย 

 จากที่กลาวมาแสดงใหเหน็วาการสอนภาษาธรรมชาตนิัน้ทาํใหเดก็ไดเรียนรูทักษะทางภาษา 

ทุกดานอยางสัมพันธตอเนือ่งกันทัง้การฟง  การพูด  การอานและการเขียน จากการเรียนดังกลาว 

สงผลใหเด็กเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาทําใหการเรียนภาษางายขึ้นและมีความหมายตอผูเรียน  

ดังนัน้  การสอนภาษาแบบธรรมชาติจึงมีความสาํคัญตอการสรางความสนใจในการฟง  การพูดพรอม

ทั้งสามารถพฒันาการทางภาษาดานการพูดเพิ่มไดเชนกนั 

 
1.2  ทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ  และองคประกอบที่เกีย่วของกับการสอนภาษา 

แบบธรรมชาติ 
 นอกจากทฤษฎีพื้นฐานทั้ง 3  ทฤษฎีดังกลาว  ยงัมีแนวคดิของนักจิตวทิยาและนักการศึกษา   

ที่อธิบายถงึธรรมชาติของการเรียนรูภาษาของเด็ก  ซึ่งอารีย  สัณหฉว ี (2535: 62)  ไดกลาวถึงไว

ดังตอไปนี้ 
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 เพียเจท  (Piaget)  กลาววา  เด็กจะเรียนรูจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวของตนเอง  และ 

การไดสัมผัสกบัส่ิงของภายนอกและเด็กคดิสรางสรรคความรูข้ึนภายในตนหรืออีกนยัหนึ่ง  เด็กจะตอง

เปนผูกระทํา  (Active)  ในการเรียนรู  ในการคิด  การเรียนมิใชเปนสิ่งทีเ่ปนการรับเขาเฉยๆ  (Passive) 

 จอหน  ดิวอี ้ (Dewey)  ไดกลาววา  เด็กเรยีนรูจากประสบการณ  จากการกระทําและ

หลักสูตรควรจะบูรณาการใหเห็นความสมัพันธซึ่งกันและกัน 

 ไวกอตสกี้  (Vygotsky)  กลาววา  อิทธิพลของสังคมและบุคคลอื่นมีผลตอการเรียนรูของเด็ก  

กลาวคือ  เด็กจะเรียนรูทีละนอยโดยการไดรับคําแนะนาํจากผูอ่ืนจนเด็กสามารถคดิและเกิดเปนความรู

ภายในตนได  ฉะนัน้แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติจึงเนนใหมีการปฏิสัมพันธ   การสนทนาโตตอบ

และการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกนัและกนั 

 ฮอลลิเดย  (Halliday)  กลาววา  มนษุยใชภาษาโดยมีจดุมุงหมายหรอืประโยชนของภาษา 

ไว  7  ประเภทคือ 

  1.  แสดงความตองการ  เชน  ฉันอยากไดลูกโปงหรือแผนโฆษณาสินคา 

  2.  ใชส่ังหรือควบคุม  เชน  หยุด  หามวิ่งหรอืสัญญาณไฟจราจรหรือเอกสารชี้แจง 

วิธีการกระทาํ 

  3.  ใชส่ือสารในปฏิสัมพนัธ  เชน  ไปเลนกนัเถอะหรือจดหมายสวนตัวโตตอบ 

  4.  ใชแสดงอารมณ  ความรูสึก  เชน  ฉันชอบหนงัสือเลมนี้หรือบทบรรณาธิการ   

บันทกึประจําวัน 

  5.  ใชในการแสวงหาความรู  เชน  นี่คืออะไรหรือจดหมายสอบถาม  แบบฟอรม 

ใบสมัครงาน 

  6.  ใชในจินตนาการ  คิดฝน  เชน  เธอเปนพอ  ฉันเปนแมหรือนิทาน  คําประพนัธ   

บทละคร 

  7.  ใชในการบอกเลา  เชน  โรงเรียนเปดแลว  หรือรายงาน  พจนานุกรม  สารานกุรม   

บัตรเชิญ  ปายประกาศ 

 จากทฤษฎีแนวคิดดังกลาวการสอนภาษาตาแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  มหีลกัการ   

อารี  สันหฉวี  (2535: 12)  ไดกลาวถึงหลกัการสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับเด็กปฐมวยัไวดังนี ้

1. การสอนภาษาจะตองสรางสิ่งแวดลอมใหเด็กคุนเคยกบัหนงัสือ  ซึมซบัเร่ืองราวใน 

หนงัสือโดยครอูานหนงัสือใหเด็กฟงทุกวัน  สนทนาพูดคุยกับเด็ก  ใหเด็กเลาเรื่องโดยการพูด  การเขียน

หรือการวาดและการแสดง 

  2.  การสอนภาษาจะตองยดึเด็กเปนศูนยกลาง  ครูตองศึกษาเด็กเปนรายบุคคล  ศึกษา

ความสนใจ  ความสามารถและสอนเด็กตามระดับความสามารถที่แตกตางกัน 
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  3.  การสอนภาษาจะตองสงเสริมใหเด็กสนใจและรักที่จะเรียนรูภาษาดวยตนเอง   

การใหเด็กมีโอกาสเลือกอานหนังสือหรือเขียนสิ่งที่ตนสนใจจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา 

  4.  การสอนภาษาควรมีพืน้ฐานจากประสบการณจริงทีม่ีความหมายตอเด็ก 

  5.  การสอนภาษาจะตองใหเด็กเหน็ประโยชนของการใชภาษาในลกัษณะตางๆ 

  6.  การสอนภาษาควรจะเปนประสบการณที่ทาํใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู  

ปฏิสัมพันธนี้จะเปนไปในทางสนับสนุน  ใหกําลงัใจ  ชวยเหลือและสงเสริมซึ่งกนัและกัน 

  7.  การสอนภาษาควรทําใหเด็กมีความมัน่ใจ  กลาที่จะพูด อานและเขียน  โดยไมกลัวผิด 

  8.  การสอนภาษาควรจะสัมพันธกับวชิาตางๆ ใหมีความตอเนื่องเปนหนวยเดียวและ 

สัมพันธกับชวีติและประสบการณของผูเรียน  การสอนจึงควรมีลักษณะเปนหนวยบูรณาการ 

  9.  การสอนภาษา ครูจะตองเปนนักวิจัยเปนผูใฝเรียนใฝศึกษา  โดยเฉพาะในการสังเกต

เด็กครูจะเรียนรูจากเด็กแตละคนและสรางหลักสูตรหรือเนื้อเร่ืองที่จะสอนจากสิ่งที่สังเกตจากเดก็ 

 บุษบง  ตันตวิงศ (2536: 143-150) แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole Language 

Approach)  มีทฤษฎีที่เกีย่วของกับการเรยีน  การอาน  การเขียน  ในระบบภาษาดงันี้   

1. ทฤษฎีวาดวยระบบของภาษา  ประกอบดวย  3  ระบบ  คือ  ระบบความหมาย   

ระบบไวยากรณและระบบเสียง  ทฤษฎีนีเ้ชื่อวาความหมายเปนหัวใจของภาษา  สวนไวยากรณและ

เสียงเปนเพียงสวนประกอบสถานการณกาํหนดคํา  ซึ่งกําหนดความหมายในการสือ่สารเด็กจะไม

พยายามอานและเขียนดวยการสะกดคําไปทีละตัว  แตจะคิดคําที่ส่ือความหมายไดเหมาะสมที่สุด   

ในสถานการณนั้นดวยเหตุนี้เด็กจงึไมจําเปนตองรูจักเสยีงของตัวอกัษรกอนที่จะสามารถสื่อ

ความหมายโดยการอานเขียนได  

  2.  ทฤษฎวีาดวยภาษา  ความคิดและสัญลักษณส่ือสาร  ทฤษฎนีี้เชื่อวาภาษาเปน  

สัญลักษณที่ไมสามารถสื่อสารความหมายทุกเรื่องไดอยางมีประสิทธภิาพ  การสื่อความหมาย 

จึงจําเปนตองใชสัญลกัษณเพื่อส่ือความหมายและถายทอดประสบการณตางๆ หลายรูปแบบ   

ดวยเหตนุี้การจัดประสบการณการเรียนการสอนดานภาษาตามแนวความเชื่อของทฤษฎีนี้  จงึรวม 

กับศิลปะ  ดนตรีและละครเปนสวนสําคัญของการเรียนการสอน  ถาเด็กไมสามารถเขาใจเรื่องราว 

จากภาษาไดครบถวน  เขากจ็ะสามารถคาดคะเนเรื่องราวจากทาทาง  ภาพประกอบหรือดนตรีที่เขากับ

เหตุการณสําคัญของเรื่องได 

  3.  ทฤษฎวีาดวยการอานเขียนในระบบภาษา  ทฤษฎีเชื่อวาทุกคนตองสะสม

ประสบการณทางภาษาไวเปนขอมูลสําหรับใชตอไป  ความกาวหนาในการอานเกิดจากการไดฟงคําสั่ง 

และฟงนิทาน  การไดพูดคุยกับเพื่อนและการไดพยายามเขียนถายทอดประสบการณเนื่องจากการอาน

เขียนจะชวยใหเด็กเห็นการคาดคะเนลักษณะตางๆ ตามความคิดของผูอ่ืนซึง่จะใหเขาเขาใจ 
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ความหมายของเรื่องมากขึน้  การคาดคะเนซึ่งเปนประสบการณจากการอานจะชวยในการสื่อความ  

หมายเมื่อเด็กเขียน  การสื่อความหมายซึง่เปนประสบการณจากการเขียนชวยในการคาดคะเน   

เมื่อเด็กอานการอานและการเขียนเปนระบบที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกนั 

 สตีเฟน คราเซน และ เทรซ ีเทอรเวล (สุมิตรา อังวัฒนกุล.  2537: 26; อางอิงจาก  

Stephen Krashen ; & Tracy Terrel.  1987)   มีลักษณะสําคัญดังนี ้

  1.  แนวคิดการสอนแบบธรรมชาติ  เปนวิธกีารสอนที่เลียนแบบการเรียนภาษาแมของเด็ก  

กลาวคือ  ตองจดัประสบการณที่จะสอนใหเด็กไดพบและคุนเคยกับภาษาที่ตนเรียนมากที่สุด  โดยให

ผูเรียนไดพบปะคลุกคลีกับเจาของภาษาโดยตรง  ผูสอนจะเนนเรื่องคําศพัทมากโดยถอืวาการเรียน

ภาษานั้น  คือ  การเรียนคําศพัท  สวนไวยากรณที่เรียนนัน้ก็จะเปนแบบจํากัดความและเนื้อเร่ืองทีเ่รียน

ก็มักยึดเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นนัน้เปนเกณฑ 

  2.  แนวการสอนแบบธรรมชาติ  เนนการพูดเปนหลักสาํคัญโดยเนนใหผูเรียนเคยชนิ 

กับแบบของภาษาพูดมากกวาทักษะอื่นๆ แนวการสอนภาษาดังกลาวไมไดยึดความคิดที่วาทุกภาษา 

มีแบบโครงสรางของตนเองและในขณะเดียวกนัไมใสใจในการเปรียบเทียบภาษาที่สอนกับภาษาของ

ผูเรียน 

  3.  แนวการสอนแบบธรรมชาตินี้  ถือหลกัไมพูดภาษาของผูเรียนในหองเรียนแตจะใช

วิธีการออกทาทาง  กิริยาและวิธพีูดชาๆ และวิธีการแลกเปลี่ยนคําตอบ  เพื่อใหถอยคําของครู 

เปนทีเ่ขาใจและใชเลียนแบบได  ครูจึงเปนฝายทาํการพูดเสียเปนสวนใหญวธิีการดังกลาวอาจจะใช

ไดผลดีกับเด็กเล็กๆ แตอาจไมเหมาะกับผูใหญซึ่งชอบเรยีนภาษาดวยการอานหรือศึกษากฎเกณฑ

แทนที่จะเรียนการพูดอยางเดียว 

 พัชรี  ผลโยธนิ  (2537: 12 )  ไดกลาวถึงความเชื่อพื้นฐานและบทบาทของครูในการสอน

ภาษาธรรมชาติ  ไดดังนี ้

  1.  เด็กเรียนรูภาษาธรรมชาติในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยสัญลักษณและเครื่องหมาย

ตางๆ ที่พอแมใชในการสื่อความหมายกับเด็ก  ทั้งนี้โดยธรรมชาติเด็กเปนผูกระตือรือรนที่จะสาํรวจ

เรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวอยูแลวและเด็กจะคนพบภาษาในชีวิตจริงของเด็กดวยตนเอง 

  2.  ภาษาจะงายตอการเรียนรูเมื่อเด็กไดใชภาษาอยางมีความหมาย 

  3.  เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน   ครูตองตระหนกัถึงความแตกตางของเด็ก   

แตละประสบการณเดิมที่ตางกนัของเดก็ 

 4.  ครูไมควรเพิกเฉยตอภาษาของเด็ก  ควรใหเด็กมีโอกาสไดพูด  คิด  แสดงออก 

ดวยตัวเด็กเอง  ครูตองเปนแบบอยางใหเด็กเหน็  สงเสริมใหเด็กไดใชประสบการณเพื่อที่จะคนพบ

ภาษาดวยตนเอง 
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  5.  ครูตองพยายามทาํใหการอานเปนเรื่องสนุกและสรางความรูสึกที่ดีตอการอาน 

ใหเกิดขึ้นภายในตัวเด็ก 

  คอรเน็ตและแบลงเคนชพิ  (นฤมล  เนียมหอม.  2540: 14; อางองิจาก  Coemett  and  

Blankenship. 1990)  ไดกลาวถงึหลักการของการสอนภาษาธรรมชาตไิววา  การเรียนรูภาษาจะเปน  

ไปไดงายและดีที่สุดภายใตเงื่อนไขตอไปนี ้

  1.  เมื่อเด็กไดอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยการใชภาษาและเดก็มโีอกาสไดใชภาษา

อยางเปนธรรมชาติและอยางมีความสุข 

  2.  เมื่อการเรยีนมีลักษณะเปนองครวมไมแยกเปนทักษะยอยๆ 

  3.  เมื่อมีการเรียนเปนแบบบูรณาการ 

  4.  เมื่อภาษาเปนการสื่อความหมาย 

  5.  เมื่อผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง 

  6.  เมื่อกิจกรรมและวัสดุอุปกรณที่ใชมีลักษณะการใชภาษาในรูปแบบที่ซ้ําๆ กันและ 

มีความหมาย 

  7.  เมื่อเด็กรับผิดชอบและตัดสินใจการเรยีนรูดวยตนเอง 

  8.  เมื่อเด็กเกดิความเชื่อมัน่  กลาที่จะเสี่ยง  ทดลอง  ถามคาํถามและแสดงความคดิเห็น

โดยไมกลัวความผิด 

  9.  เมื่อการที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนรูภาษาเกิดจากการสงเสริมและ 

ใหกําลงัใจจนกระทัง่เด็กเกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง 

 เพราะฉะนัน้การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole Language)  จึงเนนถงึ  การใชประโยชน

ของภาษาในบริบท  (Context)  ตางๆ จากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาตางที่กลาวมาเปนพืน้ฐาน

ความเชื่อสําคญัของแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตทิี่คํานึงถงึการใชภาษาที่ตองสัมพันธกนัในบริบท

ตางๆ ของผูเรียนภาษา  ซึ่งผูสอนจะตองมีจุดมุงหมายมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่เหมาะสมและ 

มีความเขาใจในศักยภาพการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543: 33)  ไดกลาวถงึแกนสําคัญของ

การศึกษาแบบ  Whole language  ก็คือ  ทักษะทางภาษาทัง้ 4  ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  

และการเขียน  โดยทกัษะแตละดานมีความสัมพนัธเชื่อมโยงไมแยกจากกนั  เรียกวา  การเรียนรูภาษา

แบบองครวม  ดังภาพประกอบ 



 15 

ภาพประกอบ 1   แผนผังการเรียนรูตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2543: 33)   

 
 1.3  กิจกรรมและการเรยีนการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
 กิจกรรมประจาํวนัในชัน้เรียนระดับปฐมวยัที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติคลายคลึง

กับชั้นเรียนที่สอนตามแบบปกติ  เพียงแตกจิกรรมจะมีการใชภาษาและตัวหนังสือมากขึ้น  เพิม่มุม

หองสมุดกเ็พือ่เปดโอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับส่ือและสิ่งแวดลอมตอการใชภาษามากขึ้น 

 กิจกรรมประจาํวนัตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (อารี สัณหฉวี. 2535: 25; อางอิง

มาจาก  Raines and Canay. 1990)  เปนดังนี ้

  08.30  -  09.00 น. โรงเรียนเขา  รับเด็กเปนรายบุคคล  กิจกรรมเสรีตามมุม 

       กิจกรรมศิลปะที่สัมพันธกับหนวยการเรียน 

  09.00  -  09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ  ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพนัธกัน   

มีการสนทนา  รองเพลง  เลนหุน  อานหนงัสือรวมกนั 

  09.30  -  10.30 น. เลนเสรีตามมมุและมีมุมพิเศษหนึง่ที่แสดงเรื่องราวตามหนวย 

  10.30  -  10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  10.40  -  11.15 น. เลนกลางแจง  ทาํใหการเลนกลางแจงมีความสัมพันธกับ 

หนวยเรื่องที่กาํลังเรียน 

   

พูด 

สมอง 

เขียน 

ฟง 

อาน 



 16 

  11.15  -  11.25 น. พัก  เขาหองน้าํ  ลางมือ  เด็กที่เสร็จกอนทยอยมาดหูนงัสือ 

       ที่มุมหองสมุด 

  11.25  -  11.50 น.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  ทําใหกิจกรรมนี้สัมพันธกับ 

หนวยที่กาํลังเรียน 

  11.50  -  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและเตรียมนอนพักตอนบาย 

  13.00  -  14.30 น. นอนพัก 

  14.30  -  14.50 น. ต่ืนนอน 

  14.50  -  15.10 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  15.10  -  15.30 น. เกมการศึกษา 

  15.30  -  15.50 น. สรุป  เตรียมตวักลับบาน  ครูจะฝากเอกสารเกี่ยวกับกจิกรรม 

       หรือหนวยเรื่องที่เรียนไปใหผูปกครอง 

  15.10  -  15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  15.30  -  15.50 น. เกมการศึกษา 

  15.50  -  16.00 น. สรุป  เตรียมตวักลับบาน  ครูจะฝากเอกสารเกี่ยวกับกจิกรรม 

       หรือหนวยเรื่องที่เรียนไปใหผูปกครอง 
   
  กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  กิจกรรมการเลนเสร ี

   การเลนเสรีหรือศูนยตางๆ เปนความจําเปนอยางยิง่ในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

เพราะทุกวันเด็กมีโอกาสตดัสินใจดวยตนเองวาจะเลือกกิจกรรมมุมใด  และในแตละมุมจะมวีัสดุ

อุปกรณสงเสริมภาษา  เชน  มุมบาน  ครูเพิม่ส่ิงของเครื่องใชในบานใหมีของที่มีตัวหนังสือมมุบล็อก  

ครูจะหาสิง่ที่มตัีวหนังสือมาประกอบการเลนบล็อกและสรางเรื่องราว  มุมวทิยาศาสตร  ครูอาจเขียน

บัตรคําบอกชื่อส่ิงตางๆ ไว  มุมหองสมุดจดัใหมีบรรยากาศสบายๆมีมมุเขียนอยูใกลๆ   มุมคณิตศาสตร

จัดใหมีตัวเลข  ตัวหนงัสือทีข่องเลน  เปนตน  การเลนเสรีของเด็กนี้เปนโอกาสที่ครูจะไดสังเกตเดก็และ

สนทนาซกัถามเด็กไดทีละคน  พยายามชกัชวนใหเด็กทาํกิจกรรมหลากหลาย 

  2.  การสอนเปนหนวยบูรณาการ 

   การสอนภาษาแบบธรรมชาติจะใชวิธีสอนเปนหนวยบูรณาการ  เพื่อใหประสบการณ 

ที่มีความหมายกับเด็กเพราะไดเห็นความสัมพันธ  ตัวอยาง  เชน  “การเจริญเติบโตของพืช”   

แสดงใหเหน็ถงึการบูรณาการเนื้อหาในหนวยการเรียน  (Strickland; & Morrow. 1989 : 142)  

ประกอบกิจกรรม  ดังนี ้
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    1.  กจิกรรมหาความรู  เชน  การเพาะถั่ว  สังเกตการณเจริญเติบโต   

วัดความเจริญเติบโตและบันทึก  แกะเมล็ดในถั่วอภิปราย  ศึกษาตนไมนอกสถานที่  ฯลฯ 

    2.  กิจกรรมครูอานหนงัสือใหฟง  เชน  อานนทิานเรื่อง  “หัวผกักาดยักษ”   

แลวเปรียบเทยีบวิธกีารปรับปรุงหัวผกักาดเปนอาหารแบบตางๆ  ฯลฯ 

    3.  กจิกรรมทีท่ําแลวนํามาเลาสูกันฟง  เชน  เด็กไปทดลองเพาะพืชที่บาน 

แลวนํามาเลา 

    4.  กจิกรรมเขยีนอานรวมกนั  เชน  ชวยกนัทาํชารทวาพชืตองการอะไร   

อานบทกลอนเกี่ยวกับตนไม  ดอกไม  ฯลฯ 

    5.  กจิกรรมการเขียนตามลาํพงั  เชน  วาดหรือเขียนเรือ่งเกี่ยวกับพืชและการปลูก

ตนไม 

    6.  กิจกรรมอานตามลําพัง  เชน  อานหนงัสือเกี่ยวกับตนไมในมุมหองสมุด 

    7.  กิจกรรมดนตรีและจังหวะ  เชน  รองเพลงและแสดงทาทางเกี่ยวกับพืช 

    8.  กจิกรรมศิลปะ  เชน  ปน  วาด  เกี่ยวกบัพืช 

    9.  กจิกรรมคณิตศาสตร  เชน  เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของพืช  ฯลฯ 

       10.  กิจกรรมการเลนกลางแจง  เชน  เลน  “ขายดอกไม” 

 สรุปไดวาการสอนภาษาแบบธรรมชาติมทีั้งสวนที่เด็กเรียนรูโดยอิสระตามความสนใจของ 

เด็กเองและมทีั้งสวนที่ครูเสนอแนะการใชภาษาที่บูรณาการกับหนวยการเรียน   ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้  

การสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนการบูรณาการกับหนวยการเรียนในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ 
  
 1.4  ลักษณะของหองเรียนที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 จากหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่เชือ่วา  เด็กควรจะมีส่ิงแวดลอมที่เปนตัวหนงัสือ   

มีกิจกรรมปฏสัิมพันธกับเพือ่นและครู  มีโอกาสเลือกและทํางานที่ชอบและสนใจเพราะฉะนัน้หองเรียน

ของแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติควรมีลักษณะดังนี้  (อารี สัณหฉวี.  2535: 14)  มีมุมหรือ 

ศูนยตางๆ  เชน  มุมบาน  มมุบล็อก  มุมวทิยาศาสตรตามปกติแตที่มุมหนงัสือนัน้จะมีชั้นวางหนังสอื

เปนหองสมุด  มีหนงัสือวรรณกรรมเด็กอยางนอยเทากบัจํานวนเด็กและจะเพิม่มุมเขียนหนังสือ   

มุมอานหนังสอื  มุมหองสมดุในหองเรียนจะถือเปนจุดเดนในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  เด็กจะขอ  

ยืมหนังสือไปอานที่บานได  โดยครูจะสนบัสนุนใหพอแมอานหนังสือใหลูกฟงที่บาน  สําหรับหนงัสือ

วรรณกรรมเด็กที่มุมหองสมดุนั้นครูจะตองแสวงหาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  โดยอาจ  

แลกเปลี่ยนกบัหองอืน่  ถาโรงเรียนมหีองสมุดกลางในโรงเรียน  ครูควรหาโอกาสนาํเด็กใหเลือกดู
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หนงัสือในหองสมุด  จัดกิจกรรมในหองสมดุคูกับบรรณารักษ  แตมุมหองสมุดในหองเรียนก็ตองมี

เพราะเปนสิง่จําเปนในการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่เด็กจะตองใกลชิดและแวดลอมดวยหนงัสอื 

ตามหลกัการซึมซาบภาษา  (Immersion) เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามธรรมชาติ  มุมเวทหีุน  

เพื่อใหเด็กแสดงออกทางภาษาในการแสดงการเลาเรื่อง  สวนมุมคณิตศาสตร  มุมวทิยาศาสตรกม็ี 

ปายชื่อหรือบัตรชื่อ  จํานวนเพื่อใหเดก็คุนเคยกับสัญลักษณ   

 สรุปไดวาหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนแบบธรรมชาตินั้น  จะตองเนนการจัด 

สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูทางดานทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน   

โดยการเรียนรูเปนไปอยางอสิระข้ึนอยูกับความสนใจของเด็ก  จากการจัดหองเรียนในลักษณะนี้  

เนื่องจากวา  การเรียนรูที่ดีตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตินัน้เกิดจากการไดสํารวจสิ่งแวดลอม

ไดปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว  การไดลงมือกระทาํ  ปฏิบัติดวยตนเองและทราบผลการกระทํา

ดวยตนเอง 
  
 1.5  บทบาทครูในการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
 เรนส และ คาเนดี้ (นฤมล เนยีมหอม.  2540: 15; อางองิจาก  Raines ; & Canady. 1990)  

ไดกลาวถงึหลกัสําคัญของการสอนภาษาธรรมชาติ  ไวดังนี ้

  1. ตองใหเด็กไดอยูในสภาพแวดลอมที่เตม็ไปดวยการใชภาษา 

  2.  ตองใหเด็กมีโอกาสไดใชภาษาอยางหลากหลาย  ใหเด็กมีเวลาพยีงพอที่จะทํา

กิจกรรมทางภาษาและตองมีวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยดวย 

  3.  ตองใหเด็กไดใชภาษาเพือ่การสื่อสารอยางมีความหมาย 

  4.  ครูจะตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา 

  5.  ครูจะตองยอมรับวาเดก็ทุกคนมีความสามารถในการอานและเขียนอยูแลวและจะตอง

พัฒนาเด็กจากประสบการณเดิมของเด็ก 

  6.  ครูจะตองสงเสริมและใหกําลงัใจแกเด็ก  ใหเด็กมีความเชื่อมั่นวาตนมีความสามารถ

ในการอานและเขียน 

 มอส และ นอดเด็น  (นฤมล เนยีมหอม.  2540: 15; อางอิงจาก  Moss ; & Nodden. 1994)  

กลาวถึง  ความเชื่อพืน้ฐานที่ทาํใหเกิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนกรอบในการออกแบบการสอน

และการตัดสินใจเกี่ยวกับวธิีการจัดการเรียนการสอนของครู  ไวดังนี ้

  1.  ภาษาของเด็กเปนพื้นฐานของการเรียนอาน 

  2.  ภาษาใชสําหรับการสื่อสาร 

  3.  ความหมายเปนหัวใจของภาษา 
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  4.  การอาน  การเขียน  การพูดและการฟงเปนสิง่ที่สัมพันธกัน 

  5.  การเขียนเปนองคประกอบหลักของการรูหนงัสือ 

  6.  กจิกรรมการเรียนรูเพื่อการเรียนรูหนงัสือจะตองมีความหมายจริงๆ 

 บุษบง  ตันตวิงศ  (2538: 142-150)  ไดกลาวถงึบทบาทครูวาครูควรคํานึงถึง 

การสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาใหกับเด็ก  ครูจะแนะนาํใหเดก็เขาใจการใชภาษาในสถานการณ

ตางๆ ที่เด็กประสบในชีวิตประจาํวนัและจะเปดใหเด็กตัดสินใจ  โดยเสีย่งกับความลมเหลวนอยทีสุ่ด

เพราะเดก็สามารถแกไขขอบกพรองของตนไดเสมอ  เดก็จะไดรับประสบการณและทัศนคติที่ดี 

ตอภาษาไทยไปพรอมๆ กนั  ครูจะถือวาการตัดสินใจเปนสวนสาํคัญของกระบวนการทางภาษาเมื่อเด็ก 

ไดเร่ิมงานแลว  เด็กจะตองเปนผูตัดสินใจในการนําเสนอผลงานของตนครูจะจัดสภาพแวดลอมทีส่ราง

ประสบการณทางภาษาใหกบัเด็ก  เชิญชวนใหเด็กเรียนรูจากประสบการณนั้นและสนบัสนุนใหเดก็

ส่ือสารและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน 

 จากที่กลาวมานั้นบทบาทของครูมีสวนสาํคญัที่ทาํใหการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

ประสบผลสําเร็จ  เพราะบทบาทของครูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตินั้นสงผลใหเด็กเกิด 

ความสนใจ  อยากรูอยากเหน็  อยากทาํกจิกรรมดวยตนเองอันเปนความตองการที่เกิดแรงจูงใจภายใน

ตัวเด็ก  ดังนัน้บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตินั้นจะสงผลใหเด็กมทีักษะการพูดสูงขึ้น 

 
 1.6  การประเมินตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
 การประเมนิแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ใชแนวคดิเรื่องแฟมรวบรวมหลกัฐานเกีย่วกับ

พฤติกรรมจากแหลงขอมูลตางๆ  (Portfolio) พอลซัน  (Paulson.  1990: 79)  กลาวถงึ แฟมรวมหลักฐาน

เกี่ยวกับพฤติกรรม (Portfolio) วาหมายถึง  การรวบรวมทั้งผลงานและหลกัฐานแสดงกระบวนการทาํงาน

ของเด็กที่แสดงความพยายาม  ความกาวหนาและความสาํเร็จมากกวาหนึ่งจุดมุงหมายการเก็บรวบรวมให

เด็กมีสวนรวมในการเลือกผลงานของตนเอง  แมคอาฟ (Mcafee. 1994: 18)  ไดใหความหมายของ

แฟมรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับพฤตกิรรมวาเปนวธิีการรวบรวมขอมูลของเด็ก  เปนวิธีที่รวบรวมขอมูล

ดวยวิธีตางๆ เปนการจัดเก็บที่มีระบบ  จุดมุงหมายการรวบรวมเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

เรียนรู   แมคอาฟ  (Mcafee)  ไดสรุปการใชแฟมรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับพฤตกิรรมไวดังนี ้

  1.  ยืดหยุนปรับเปลี่ยนได 

  2.  เปาหมายคือส่ิงที่เด็กสามารถทาํได 

  3.  เชื่อมโยงความประเมินไดหลายวิธ ี

  4.  มีความตอเนื่องในการประเมินมากกวาเปนคะแนนหรือเปนเกรด 

  5.  ใหขอมูลเปนรายละเอียดของพฤติกรรมเด็กมากกวาการทดสอบ 
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 พอลสัน  (1990: 89)  กลาวถึงวธิีการประเมินการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

สรุปไดดังนี้ 

  1.  เปนการประเมินที่ยึดผูเรียนมากกวาการยึดเกณฑปกติหรือเกณฑมาตรฐาน 

  2.  เปนการประเมินจากสิง่ทีเ่ด็กรู  ไมใชการประเมินเริ่มตนสิ่งที่เด็กไมรู 

  3.  เปนการเริ่มตนจากการประเมินดวยตนเอง  และประเมินโดยเพื่อน  ครูและผูปกครอง 

  4.  เปนการประเมินที่สอดคลองกับกระบวนการ  ไมใชพจิารณาผลงานอยางเดียว 

  5.  เปนการประเมนิที่ตอเนื่องทัง้หลกัสูตรและการสอน  ไมขัดแยงกับหลักสูตร 

  6.  เปนการประเมนิที่ไมมกีารกําหนดลวงหนา  สามารถจดัระบบและแกไขไดเมื่อตองการ 

  7.  เปนการประเมินที่ไมแยกทักษะยอยของภาษา 

  8.  เปนการประเมินที่ประกอบดวยการประเมินเนื้อหาภาษาความคิดและการสนทนา 

  9.  เปนเทคนคิการประเมนิทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

     10.  เปนการประเมินที่อยูบนพืน้ฐานความเชื่อกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

 การจัดประสบการณทางภาษาธรรมชาตทิีม่ีตอทกัษะการฟงและการพดูภาษาไทย  ครู

จะตองเขาใจแนวคิด  หลกัการและองคประกอบและการพัฒนาดานการฟงและการพดูตามแนวทาง 

การสอนตามแนวทางภาษาธรรมชาติจงึสามารถจัดสื่อและอุปกรณรวมถงึกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่มีพืน้ฐานแนวคิดและหลักการมาใชกับเด็กโดยครูเปนผูสนับสนนุและเอื้ออํานวยในการเรียนรูของเด็ก 
 

 1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
  งานวจิัยตางประเทศ 
  เครส  (Cress.  1989: 11-A)  ไดศึกษาการตอบสนองของเด็กอนุบาลตอการเรียน  เขยีน

บันทกึทกุวนักรณีที่ศึกษาเปนเด็ก  5  คน  ที่เขียนบันทึกกับเพื่อนในมมุเขียนในหอง  ครูจะเขียนตอบ

งานของเด็กแตละคนทกุวนั  ผลงานวิจัยพบวา  การเขียนบันทึกสงเสรมิใหเด็กเขาใจวาการเขียน

สามารถเปนวธิีส่ือสารไดเด็กสามารถที่จะสนทนาในเรื่องที่เขียนกับครู 

  รีด  (Goodman.  1989: 118; citing Read. n.d.)  ไดศึกษาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

โดยสอนใหเด็กวาดภาพและเขียนเพื่อส่ือสารโดยอิสระไมบังคับที่จะตองเขียนสะกดใหถูกตองตัง้แตตน  

เพื่อใหเด็กมีแรงจูงใจในการเขียนสื่อสารพบวา ในระยะเริ่มตนการเขียนเพื่อส่ือสารเด็กจะคิดแบบ 

การเขียนของตนขึ้น 

  วอรด  (Ward.  1989: A)  ไดวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําแนวการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติมาใช  โดยการศึกษามาจากหองเรยีนของครูประจําชั้นประถมศึกษาที่บอกวา

ตนเองเปนครูสอนตามแนวนี้ตามจาํนวน  4  คน  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยวิธกีารสงัเกตในหองเรียน  

สัมภาษณครูและผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการสอน  ศึกษาผลงานของนักเรียนหนังสือที่ใช 
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และคูมือหลักสูตร  ผลการวจิัยพบวา  แนวคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับการสนองของครูเปนปจจัยที่สําคัญ

ที่สุด  ที่มีอิทธพิลตอการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ครูที่มีแนวคิดการสอนแบบ

ธรรมชาติมักจะเนนเรื่องพัฒนาการทางภาษา  การซาบซึง้กับภาษาและใหเด็กแสดงออก 

 
  งานวจิัยในประเทศไทย 
  ศิรประภา  พงศไทย  (2542: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการพฒันาโปรแกรมสงเสริม

การสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับครูอนุบาลโดยใชวธิีการไตรตรองสารนิทัศน  กลุมตัวอยาง 

เปนครูอนุบาล  17  คน  จากโรงเรียนเอกชน  2  โรงเรียน  กระบวนการเรียนรูของครูเร่ิมจากการแลก  

เปลี่ยนประสบการณเดิมเกีย่วกับการสอน   การเก็บรวบรวมสารนทิศัน   การไตรตรองสะทอนความคิด   

การปฏิบัติที่สะทอนกอรูปความรูความเขาใจ  ผลการทดลองใชโปรแกรมฯ พบวา  ครูมีพฤติกรรม 

การสอนสะทอนหลกัการสอนภาษาธรรมชาติสูงขึ้นและอยูในระดับ 3  ข้ึนไปทกุรายการ  ครูและ

ผูบริหารทัง้หมดมีความพึงพอใจมาก 

  มยุรี  กนัทะลือ  (2543:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติตอพัฒนาการดานการอานภาษาไทยของเด็กปฐมวัยทีพู่ดภาษาถิ่น  อายุระหวาง  

5 – 6  ป  จาํนวน  10  คน  ผลการวิจยัพบวา  หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมพีัฒนาการทางดานการ

อานภาษาไทยสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  พนิดา  ชาตยาภา  (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษากระบวนการสื่อความหมายของ 

เด็กปฐมวยัโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

วิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา  ผูวจิัยมกีารปรับบทบาทของตนเองทุกสัปดาห 

เด็กมีพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มข้ึนทกุดานทั้งฟง  พูด  อานและเขียน 

  นฤมล  เฉยีบแหลม  (2545: บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฒันาการดานการเขียนของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูภาษาแบบธรรมชาติ  กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็กอนุบาล 1  

อายุ  4 – 5 ป  จํานวน 10  คน  ผลการศึกษาพบวา  เดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรู

ภาษาแบบธรรมชาติมีพฒันาการดานการเขียนสูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 

 จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ

แสดงใหเหน็วา  หลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติใหกับเด็กปฐมวัยนัน้  ควรม ี

การคํานงึถงึการจัดสภาพแวดลอมรอบตัวการจัดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพนัธกับครูและเพื่อน  ใหเด็กไดมี

โอกาสเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ  เด็กปฐมวัยจงึจะมกีารพฒันาการดานภาษาโดยเฉพาะ 

การฟงและการพูดใหดีข้ึน  โดยการจัดประสบการณทางภาษาธรรมชาติโดยใชนิทานเปนตัวเชื่อมโยง

ใหเกิดการพฒันายิ่งขึน้ 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณ 
 2.1  ความหมายและความสําคัญของการจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 ความหมายของจัดประสบการณ 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดประสบการณ  ดังนี ้

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 58)  ไดใหความหมายของการจัด
ประสบการณไววาการจัดประสบการณ  หมายถงึ  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณและ
การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในหองเรียนใหกบัเด็กปฐมวัย  โดยไดใหไดรับประสบการณ
ตรงจากการเลน  การลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี  และเพื่อสงเสริมพฒันาการใหครบ 

ทุกดานทั้งทางรางกาย   จิตใจ  อารมณ   สังคมและสติปญญาโดยมิใชมุงใหอานเขียนได  ดังเชน  
ในระดับประถมศึกษาแตเปนการปพูื้นฐานหรือพฒันาทกัษะที่จําเปนตอการเรียนรู  เชน  ทักษะในการ
สังเกตโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา   
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  (2538: 13)  ไดใหความหมายของการจัดประสบการณสําหรับ 

เด็กปฐมวยัมหีลายลกัษณะ  คือ  ส่ิงที่เกิดขึ้นในโรงเรยีนเนื่องมาจากความตองการของเด็ก            
มวลประสบการณทั้งหมดของเด็กในโรงเรยีน  แผนสาํหรับการสอน  งานวิชาตางๆ โปรแกรมการศึกษา 
 กรมวิชาการ  (2546: 11-12)  ไดใหความหมาย  การจัดประสบการณ หมายถงึ การจัด 
การศึกษาใหเด็กกอนวัยเรียนหรือเด็กปฐมวัย  เพื่อพัฒนาใหครบทัง้ทางดานรางกาย  อารมณ สังคม

และสติปญญา  มิไดมุงหวงัใหอานออก เขยีนได  คิดเลขเปนหรือเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ แตจะเปน  
การปูพืน้ฐานวิชาตางๆ ใหในรูปกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงเด็กจะเรียนรูไดดีกวา เชน
การสอนใหเดก็เปนคนเอื้อเฟอเผื่อแผ  อดทน  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้ไมอาจทําไดดวยการสอนดวยคําพดู    
แตจะเกิดจากการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเปนรูปธรรม  

 สรุปไดวา  การจัดประสบการณนั้น  หมายถึง  การจัดกิจกรรมและการจัดสภาพแวดลอม 
ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียนใหเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั  เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง
ผานประสาทสัมผัสทั้งหา  ซึ่งเปนการปพูืน้ฐานใหกับเดก็ใหเด็กสามารถมีพัฒนาการพรอมทั้งดาน
รางกาย  อารมณ - จิตใจ  สังคมและสติปญญาในการเรียนในระดับที่สูงขึน้ 
 2.2  ความสําคัญของการจัดประสบการณ 
 การจัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณของสาํนักงานคณะกรรมการการประถม  
ศึกษาแหงชาติ  (2543: 24)  มีดังนี ้

 1.  เปนการจัดโดยยึดหลกัการอบรมเลี้ยงดูและใหการศกึษาแกเดก็อายุ 3 – 9 ป  ทุกคน 
ทั้งเด็กปกติ  เด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษ  เพื่อใหเด็กพฒันาทัง้รางกาย  อารมณ - จิตใจ  สังคม 
และสติปญญาผานกระบวนการเลนที่เหมาะกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยบุคลากร 
ที่มีความรูความเขาใจการจดัการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและเปนการรวมมือกันระหวางบาน  

สถานศกึษาและชุมชน 
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 2.  มุงใหเด็กมพีัฒนาการที่เหมาะกับวัยและความแตกตางแตละบุคคลทั้งทางดานรางกาย  

อารมณ - จิตใจ  สังคมและสติปญญา 

 3.  ครอบคลุมประสบการณที่สําคัญทีเ่ด็กทุกคนควรไดรับมี  9  ประการ  คือ  การสื่อ

ความคิดที่เปนการกระทาํ  การใชภาษา  การเรียนรูทางสังคม  การเคลื่อนไหว  ดนตรี  การจาํแนก

เปรียบเทยีบ  จํานวน  มิติสัมพันธและเวลา 

 ความสาํคัญสําหรบัการจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั  คือ  การเปดโอกาส

ใหเด็กไดฝกทกัษะทางดานความคิดไดแสดงออกอยางอสิระรวมกับเพือ่นและสื่อตางๆ   โดยนําความรู

ที่ไดรับจากประสบการณมาใช 

 
 2.3  แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับการจัดประสบการณ 
  จอหน  ดิวอี ้ (1944: 54)  ไดพัฒนาแนวคดิที่วาประสบการณสําหรับเด็กเกิดขึ้นไดตอง 

ใชความคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทดลองและคนพบดวยตนเอง  ไมนยิมการสอนใหเด็ก

ทองจาํแตเชื่อในการใหอิสระเด็กไดสํารวจ  เลนในสิง่แวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมทีจ่ะนาํไปสู 

ความสนใจของเด็ก  ลักษณะการเรียนรูของเด็กนัน้จะเรียนสิ่งที่เด็กเกี่ยวของดวยหรือตอเมื่อเด็ก

ยอมรับดวยใจของเขาเองหรอืสมัครใจทําเอง  การที่เด็กจะเรียนมากนอยเพียงใดก็แลวแตวาสิง่นัน้จะมี

ความสาํคัญตอเด็กเพียงใดหรือเกี่ยวของมีความหมายกับส่ิงที่เด็กทราบอยูแลว 

 เพียเจต  (1955: 87)  นักจิตวิทยาชาวสวสิซ  ไดอธิบายถงึกระบวนการคิดและสรางความรู 

ใหเด็ก  หลกัการทางทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของเพยีเจตหลายประการที่ชวยครูใหคิด 

สรางสรรคจัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสมใหกบัเด็ก  กลาวคือ 

  1.  การเรียนรูเปนกระบวนการที่อาศัยความกระตือรือรนทั้งทางรางกายและจิตใจของ

ผูเรียน 

  2.  พัฒนาการแตละขั้นจะดําเนนิไปตามขัน้ตอนจะขามขั้นไมไดและดวยอัตราที่แตกตาง

กันในแตละบคุคล 

  3.  ภาษาไมใชปจจัยทีท่าํใหเด็กเกิดการเรียนรูและความคิดรวบยอดเพียงอยางเดียว 

  4.  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กสงเสริมไดดวยการมีปฏิสัมพันธกบัเด็กอื่น  ผูใหญ

และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 จะเหน็ไดวา  นักปรัชญาการศึกษา  นกัปฐมวัยศึกษาและนักทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ 

มีความเชื่อวา  การเรียนรูของเด็กนัน้ไดรับอิทธิพลทัง้ภายนอกและกระบวนการทางวฒุิภาวะ  ดังนัน้   

การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวคดิและความเชือ่ของนกัปรัชญาการศึกษา   
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นักปฐมวัยศึกษาและนกัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ  ควรมีลักษณะดังนี้  (พัชรี ผลโยธิน.  2537: 121-

125; อางองิมาจาก  Dopyera. 1990)  และยังมนีักปรัชญาอีกหลายคนที่เนนประสบการณที่เหมาะสม

และการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการชวยใหเด็กพฒันายิ่งขึน้  ไดแก 

 1.  จัดใหเด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

 2.  มวีัสดุ  อุปกรณหลายชนดิใหเด็กเลือกใช  โดยผูใหญจะจัดวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เหมาะกับ

ความสนใจและระดับข้ันพัฒนาการ  ถาเด็กไมเลือกใชแสดงใหเห็นวาวัสดุอุปกรณนัน้ไมเหมาะสมกับ

ระดับพัฒนาการ 

 3.  กจิกรรมทีจ่ัดใหเด็กจะมคีวามสมดุลระหวางกิจกรรมที่มีลักษณะใหเด็กออกแรง

เคลื่อนไหวและไมตองออกแรงเคลื่อนไหว  กิจกรรมที่ทาํเปนกลุมกับที่เปนรายบุคคลและกิจกรรม 

ที่กําหนดใหกบัที่ไมกําหนดให 

 4.  เด็กจะไมถกูกดดันหรือถกูหวานลอมใหแสดงหรือทาํในสิ่งที่เกินระดับความสามารถ   

เด็กจะคอยๆ พัฒนาความสามารถขึน้เอง  ถาไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางเอาใจใสสม่าํเสมอไมเรงรัด 

 5.  เด็กไดรับการยอมรับชี้แนะอยางออนโยนและอํานวยความสะดวกใหเด็ก  ตามความ

ตองการและความสนใจเปนสิ่งที่ควรทํา  แตไมมีบทบาทในการควบคุม 

 6.  ครูมีบทบาทในการชวยเด็กใหเขาใจและยอมรับตัวเอง 

 7.  กจิกรรมทีจ่ัดควรใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เพราะเด็กจะไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

 8.  ใหเวลาเดก็ทํากิจกรรมทีเ่ด็กสามารถเลือกวางแผนไดดวยตนเองอยางอิสระ 

 9.  ใหโอกาสเด็กไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น  ซึ่งชวยในการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของเด็ก 

 10. ใหเด็กไดนึกยอนกลับ  สังเคราะห  คาดคะเน  ประมาณ  สาธิตและทดลองอยูเสมอ 

 11. มีการเนนความคิดรวบยอดของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสงัคม 

 12. ครูมีบทบาทในการเสรมิแรงเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูหรือมีพฤติกรรมที่ตองการ 

 13. เนื่องจากมีการพจิารณาวาภาษามีความหมายหรือความสําคัญตอการพัฒนาสตปิญญา 

 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัดสภาพแวดลอม  ประสบการณใหเด็กไดมี

โอกาสทํากจิกรรมตางๆ ดวยตนเองโดยการใชรางกายและประสาทสมัผัสรับรูตางๆ   เพื่อใหเกิด 

ความสนุกสนาน  เกิดการเรยีนรูตามจุดมุงหมายที่กาํหนดไว  กลาวคอื  มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด 

ความสนุกสนานเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว  กลาวคือ  มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม

พัฒนาการทกุดานทั้งทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ซึง่แนวคิดของนักปรัชญา 

นักปฐมวัยศึกษาและนกัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ  มีอิทธิพลตอการจัดประสบการณและกิจกรรม 

ในระดับปฐมวัยนัน้  มหีลายบุคคลดวยกนัจากการศึกษาของพัชรี  ผลโยธนิ  (2537: 121-125)   

ไดกลาวถงึแนวความคิดตางๆ ไวดังนี ้
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 จอหน  ล็อค  (John Lock)  มีความเหน็วาเด็กทารกนัน้เปรียบเสมือนผาขาว  ประสบการณ

ตางๆ และสิง่แวดลอมจะมคีวามสาํคัญอยางมากตอการเจริญเติบโตของเด็ก  ทาํใหเด็กมพีัฒนาการ 

ที่แตกตางกัน 

 บี  เอฟ  สกินเนอร  (B.F. Skinner)  เชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานัน้เกิดจากการปฏิสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไดดวยตัวเสริมแรง  ดังนัน้ในการสอน  ครู

สามารถนําเด็กไปสูพฤติกรรมหรือการเรยีนรูที่ตองการได  การเรียนรูภาษาของเดก็ก็เชนเดยีวกนั 

 รุสโซ  (Rousseau)  นักปรัชญาชาวฝรัง่เศสซึ่งเชื่อในพืน้ฐานความดีของสัญชาติญาณ 

ในมนษุยเราเปนนกัวุฒิภาวะนิยมที่เหน็วาถาเราใหโอกาสเด็กเจริญเติบโตตามวิถทีางธรรมชาติแลว

เด็กจะพฒันาไดเต็มศักยภาพ  เพราะฉะนัน้พอแมหรือครูควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดขวางการเจริญเติบโต

ตามธรรมชาตขิองเด็ก  ไมบังคับเด็ก 

 ซิกมันด  ฟรอยด  (Sigmund Freud)  มีความเหน็วา  อิทธิพลสาํคัญที่สุดของพัฒนาการนัน้

มาจากภายในตัวเด็กทัง้ทางดานอารมณ  สังคม  สติปญญาและทางกาย 

 กีเซล  (Gesell)  มีความเห็นวา  พฒันาการของเด็กจะเปนไปตามธรรมชาติ  ตามอายุของ

เด็กเมื่อถงึวนันั้นเดก็จะแสดงพฤตกิรรมตางๆ ไดโดยไมตองไปเรงหรือฝกเด็ก  นกัการศึกษาหรือพอแม

ควรใหอิสระเด็กในการทํากจิกรรมตางๆ ตามความสนใจ 

 ดังนัน้การฝกใชภาษาอยางถูกตองและการฝกใชถอยคําเชิงเหตุผล  ถอืเปนวถิีทางของ 

การสงเสริมพฒันาการทางสติปญญา  จะเหน็วา  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้ตั้งอยู 

บนแนวคิดพื้นฐานหลายแนวคิด  การนาํแนวความคิดแบบใดนําไปจดัประสบการณนั้นขึ้นอยูกบั 

ความเชื่อสวนบุคคล  ส่ิงที่สําคัญสําหรับการจัดประสบการณสําหรับเดก็เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไวนั้น  คือ  บทบาทของครูที่มีสวนในการจัดสภาพแวดลอม  การจัดกิจกรรม  ซึง่จะเปนสิ่งที่จะชวย

ปรับทัศนคติทีม่ีตอการเรียนในทางที่ดีเพื่อที่จะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 
 
2.4  วธิีการและรูปแบบการจัดประสบการณสาํหรบัเด็กปฐมวัย 
 หลักการจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย 
  นักจิตวทิยาและนักการศึกษาหลายทาน  กลาวถงึ  หลกัการจัดประสบการณวา 

ควรคํานึงถึงวยัของเด็กเปนหลักโดยเฉพาะอยางยิง่  เพยีเจตและบรูเนอร  (Bruner)  ไดสนับสนนุ 

การใหเด็กไดเรียนรูจากการคนพบดวยตนเองและการคํานงึถงึความพรอมของเด็ก  ครูตองจัดรูปแบบ

กิจกรรม ส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมเอื้ออํานวยตอความเจริญงอกงามทางสติปญญาของเด็ก  การจัด

ประสบการณที่มีคุณคาหรือกิจกรรมที่เปดกวางจะชวยกระตุนใหเด็กคดิรวมทั้งการทีเ่ด็กไดกระทําตอ

วัตถุตางๆ  
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หลักการจัดประสบการณ 
               หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  ไดกําหนดหลกัการจัดประสบการณไว  ดังนี ้
                1.  จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง            
      2.  เนนเดก็เปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบคุคล และ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศยัอยู             

    3.  จัดใหเด็กไดรับพัฒนาโดยใหความสาํคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต   
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ไดใหแนวทางการจัดประสบการณ   ไดแก 
                1.  จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวทิยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ  วุฒิภาวะ  
และระดับพัฒนาการเพื่อใหเด็กทุกคนไดพฒันาเต็มตามศักยภาพ             

    2.  จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวยันี้คือ  เด็กไดลงมือกระทํา 
เรียนรูผานประสาทสมัผัสทัง้หา  ไดเคลื่อนไหว  สํารวจ  เลน  สังเกต  สืบคน  ทดลองและคิดแกปญหา
ดวยตนเอง             

   3.  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ  คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู             
   4.  จัดประสบการณใหเด็กไดริเร่ิม  คิด  วางแผน  ตัดสนิใจ  ลงมือกระทําและนาํเสนอ

ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนนุ  อํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก             
   5.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกบัเด็กอื่นกับผูใหญ  ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อ 

ตอการเรียนรูในบรรยากาศที่อบอุน  มีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตาง ๆ กัน 
   6.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกบัสือและแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลาย  และอยู 

ในวิถีชวีิตของเด็ก             
   7.  จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนสัิยที่ดีและทกัษะการใชชวีิตประจําวนัตลอดจน

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึง่ของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่องสม่าํเสมอ 
   8. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีมุมเลน หรือมุมประสบการณ  หรือศูนยการเรียน

ตาง ๆ ใหเด็กไดมีโอกาสเลนรวมกับผูอ่ืน กรมวิชาการ (2546: 11-12)   
จากการศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอาย ุ 5  ป จะพบวา

พัฒนาการของเด็กในแตละวัยลวนมีความสําคัญและมคีวามแตกตางกัน  ในการจัดกิจกรรมสําหรับ 
เด็กก็มีความสาํคัญเปนอยางยิ่งเด็กปฐมวยั  (อายุ 3-5 ป)  เปนวัยที่อยากรูอยากเหน็  อยากทดลอง 
การเรียนรูของเด็กจึงควร เปนการเรียนรูทีผ่านการเลน  โดยใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตนเองหรือ
สํารวจสิ่งตางๆ ดวยตนเอง  เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงและกิจกรรมที่จัดก็ควรจะเปนกิจกรรม 
ที่สามารถพัฒนาเด็กทัง้ทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคมและสติปญญา  ในการจัดกิจรรมจึงจาํเปน
อยางยิ่งที่กิจกรรมนั้นตองมคีวามเหมาะสม  เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
ดังนัน้  ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั  นักการศึกษาจึงควรยึดหลักการดังนี ้
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1. ควรคํานึงถงึตัวเด็กเปนสาํคัญ  โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางของการเรยีนรู 

2. กิจกรรมที่จดัควรคํานึงถึงความสนใจของเด็กแตละคนที่แตกตางกัน  กิจกรรมที่จัดจึงควรม ี

ความหลากหลายแตกตางกนั 

3. ควรใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตางๆ ที่จัดใหตามความสนใจและความสามารถ 

ของเด็กโดยผานกจิกรรมการเลน 

4. กิจกรรมที่จดัควรเปนโอกาสใหเด็กไดริเร่ิมกิจกรรมตางๆ ดวยตวัของเด็กเอง  ตามความ 

เหมาะสม 

5. กิจกรรมที่จดัควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเองคนเดียว  ทํากลุมยอย  (3-4 คน)  และกลุม 

ใหญ  (8-10 คน)  

6. เด็กในวัย  3 – 5  ปนี ้ มีชวงเวลาของความสนใจแตกตางกัน  ผูเลีย้งดูเด็กจงึควรคํานึงถึง

ชวงความสนใจของเด็กในการจัดกิจกรรมดวย  เด็กวยั  3  ป  มีความสนใจประมาณ  9  นาท ี  

เด็กวัย  4  ป  มีความสนใจประมาณ 12  นาทีและเด็กวยั  5  ปมีความสนใจ  15  นาท ี

7. กิจกรรมที่จดัควรมีความยึดหยุน พรอมที่จะปรับใหเหมาะกับความตองการ  ความสนใจ 

รวมถึงสภาพของเด็ก 

8. กิจกรรมที่จดัควรใหมีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  อุปกรณในการจัดควรเปน

อุปกรณที่หาไดในทองถิ่น  ไมจําเปนตองซือ้มาทัง้หมด  อาจนาํวัสดุในทองถิน่มาดัดแปลงทําเปน

อุปกรณตางๆ 

(http://www.northeducation.ac.th/elearning/ed_child/chap06/6_10_2.html) 

 
 การบูรณาการ 
 การบูรณาการ  หมายถึง  การจัดรูปแบบกิจกรรมสรางประสบการณโดยยึดเด็กเปน

ศูนยกลาง  นาํสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูในทกุดานมาลาํดับความสาํคัญของประสบการณจัดใหเหมาะสม

สอดคลองกับพัฒนาการและชีวิตของเด็ก  หลักการบูรณาการที่เหมาะสม  คือ 

  1. ยึดเด็กเปนสําคัญ  ใชเด็กเปนศูนยกลาง  เนนเรื่องที่เดก็สนใจและใกลตัวเด็ก  ใหมี

โอกาสทํากจิกรรม  อาจเปนรายบุคคลหรือกลุม  ความยากงายของกจิกรรมมีปะปนกนั 

  2.  สอดคลองกับพัฒนาการ  เด็กปฐมวัยมคีวามสนใจในสิ่งแวดลอมรอบตัว  ฉะนัน้   

จึงควรเลือกสิง่แวดลอมรอบตัวที่เด็กคุนเคยมาใหเด็กเรียนรู 

  3.  ใหประสบการณกวางขวาง  เมื่อเดก็พบเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเด็กมีโอกาสไดรับ

ประสบการณหลายดานพรอมกัน  ดังนัน้การชวยใหเดก็ไดประโยชนเต็มที่จึงนาจะจัดประสบการณ 

ในรูปแบบบูรณาการ 
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 กรมวิชาการ  (2540: 11)  ไดกลาวถึงรูปแบบการบูรณาการวาการจัดเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
สามารถจัดเพือ่สงเสริมทกัษะดานตางๆ ไดอยางผสมกลมกลืนและกจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสามารถ

สงเสริมพฒันาการดานตางๆ ไปพรอมกัน  ซึง่สอดคลองกับคํากลาวของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  (2532: 6)  ที่วา  การสอนแบบบูรณาการเปนวิธีการที่เหมาะสมกับวยัและ
ความตองการของเด็ก  ทาํใหเด็กสนใจและไดเรียนรูทักษะหลายทักษะในแตละกิจกรรมเปนการ 
สรางเสริมพฒันาการของเดก็ทุกดาน 
  
 การยึดเด็กเปนศูนยกลาง 
 นักการศึกษาหลายทานมีความเหน็สอดคลองกันวา  การเรียนรูที่ดีเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเรียน 

ไดลงมือกระทาํกิจกรรมดวยตนเอง  ซึง่หลกัการนี้เขามามีบทบาทสาํคัญตอแนวการจัดการศึกษา 
ในปจจุบัน  ภรณี  คุรุรัตนะ  (2532: 3-4)  ไดกลาวสรุปผลงานจากงานวิจัยหลายฉบบัวา  ในสภาพ 
การเรียนการสอนครูยังเปนผูมีบทบาทมากที่สุดเปนศนูยกลางของหองเรียน  ซึ่งไมสอดคลองกับ
หลักการจัดการศึกษากอนวยัเรียนที่วา  “เด็กควรจะไดมีเสรีภาพในการคิด  การแสดงออกการศึกษา

จะตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง” 
 การยึดเด็กเปนศูนยกลาง  (Child  Center)  เปนการเพิม่บทบาทในการจัดการเรียนการสอน  
โดยใหเด็กเปนผูรวมหรือดําเนินกิจกรรมใหมากที่สุด  โดยครูเปนเพยีงผูคอยใหการสนับสนนุ   

ใหคําแนะนาํการที่ครูเปดโอกาสใหเดก็รวมกิจกรรมนัน้จะเปนการนาํไปสูการเรียนรูโดยการกระทาํเด็ก
จะมีอิสระในการคิด  การเลน  การแสดงออกทั้งทางวาจา  ทาทางอนัจะสงผลตอการพัฒนาทุกดาน
ของเด็กในที่สุด 
 สรุปหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คือ  การสอนเนนการสอดแทรกการสอนภาษา

ตลอดเวลาจากการฟงเด็ก  จดบันทกึสิ่งทีเ่ด็กพูด  เพื่อจะไดรูความสนใจของเด็กจะไดจัดกิจกรรม 
ไดถูกตอง  ใหเด็กแสดงความคิดเห็น  จัดสิ่งแวดลอมทีเ่ต็มไปดวยหนงัสือ  จะไดกระตุนการเรียน  อาน
เขียน  เลนเกมที่สัมพันธกับตัวหนังสือ  การหัดสะกดชือ่  เขียนชื่อกิจกรรมโดยไมเนนความถูกตองของ
การเขียนเพราะเด็กสามารถแกไขใหถูกตองไดเองเมื่อสังเกตสิ่งแวดลอมที่เขียนถูกตองไดตลอดเวลา 

 ลินฟอรส  (หรรษา นิลวิเชยีร.  2535: 23; อางอิงจาก  Lindfodrs. 1980)  ไดสรุป 
หลักการ  7  อยางในการจัดสถานการณการเรียนภาษาที่สองในหองเรียนดังนี้คือ 
  1.  การพฒันาการเรียนภาษาที่สองเปนกระบวนการตอเนื่อง  เร่ิมต้ังแตการสรางความ 
สัมพันธกับผูอ่ืน  ความตองการที่จะสื่อสารและตองการที่จะพูดอยางถูกตอง 

  2.  สติปญญาเปนรากฐานทีสํ่าคัญของการเรียนภาษาทีส่อง 
  3.  ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูใชภาษาที่สอง 
  4.  จัดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมอยางกระฉับกระเฉงในสถานการณทีม่ีความหมาย   
เชน  การเลนกับผูพูดภาษาที่สองที่เปนเพือ่นที่ตนเลือก 
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  5.  ส่ิงแวดลอมภายในหองเรียนที่สอดคลองกับการเรียนภาษาที่สอง  ครูจัดเตรียม 
สถานการณทีส่อดคลองกับข้ันพัฒนาการภาษาและความเขาใจของเด็ก 

  6.  เนนความสําคัญของความหมายมากกวารูปแบบทีถู่กตอง  การฝกปฏิบัติซ้ําๆ จะทํา
ใหเด็กเนนการเรียนรูปแบบของภาษามากกวาการสื่อความหมาย 
  7. จัดสิ่งแวดลอมหลากหลายที่ประกอบไดดวยประสบการณ  ทัง้ดานวจนภาษาและ 
อวจนภาษา  จัดประสบการณใหเด็กไดสํารวจ  ทดลองจากกิจกรรมหลายๆ อยางที่เดก็มีโอกาสเลือก 

 
 การจัดการศกึษาปฐมวัยหลายวัฒนธรรม 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยหลายวฒันธรรมเปนการจัดการศึกษาใหเด็กรูจักสิ่งที่ผูกพัน 
คนไวดวยกัน  เพื่อใหเด็กมองเหน็ความเหมือนกนัในมนษุยโดยไมตองคํานึงถึงวัฒนธรรมอีกทั้งทาํให 
การพัฒนาความเขาใจซึง่กนัและกนั   
 หรรษา  นิลวิเชียร และ พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร  (2534: 77)  ไดกลาวถึง  แนวคิดใน 

การสอนเด็กใหตระหนักในความสาํคัญของวัฒนธรรมและเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกบัวัฒนธรรมคนอื่น 
ไววา  ควรใหความสาํคัญทกุคนเทาเทียมกันไมมีใครเหนือกวาใครหรอืชนชาติใดเหนือกวาชนชาติใด  
การสอนควรเนนความเหมอืนมากกวาความแตกตางของคนในดานตางๆ ดังนี ้
  1.  รูปแบบของศิลปะ  (Art Forms)  เด็กที่ไดรับการสงเสริมใหสรางศลิปะของตน 

ในรูปแบบตางๆ กัน  เชน  บทรอยกรอง การระบายส ี การเตนรํา  วรรณกรรม  หัตถกรรมจะเขาใจ
ซาบซึ้งในงานศิลปะของผูอ่ืน กจิกรรมที่จดัอาจใหเด็กไดชมการแสดงงานศิลปะของเพื่อนคนอื่นๆ  
ที่ตางวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะซึง่กันและกนั 

  2.  กฎของกลุม  (Group Rules)  กฎเปนสิ่งจําเปนของการอยูรวมกันอยางมีความสขุ

และมีประสิทธิภาพ  เด็กควรจะเรียนรูสิทธิของตน  โดยครูชวยใหเด็กสรางกฎตางๆ เชน  กฎของ

หองเรียน  กฎของการใชเครื่องเลนสนาม  เด็กจะเรียนรูวาจะอยูที่ไหน  คนเราจะตองมีกฎของการ 

อยูรวมกนัครูอาจสอนใหเด็กรูจักกฎของโรงเรียนตลอดจนกฎของเมืองและประเทศดวย 

  3.  หนวยของสังคม  (Social Organiztions)  เด็กควรเรยีนรูการประกอบกันเปนหนวย

ของสังคมในรปูแบบตางๆ กนั  เด็กควรเรียนรูวามนษุยจะตองอยูรวมกนัเปนกลุมหรือเปนหนวยของ

สังคม  ครูควรชวยใหเด็กเขาใจความเหมือนของกลุมสังคมโดยการจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  เขียนกราฟ

แสดงองคประกอบของครอบครัว  จัดนทิรรศการโดยใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน  เปนตน 

  4.  ความตองการพืน้ฐานที่เหมือนกัน  (Similar  Needs)  ผูคนทั่วโลกทีความตองการ

พื้นฐานเหมือนกนั  คือ  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศยัและสิ่งที่จําเปนอื่นๆ ครูจงึอาจจัดกิจกรรม

ดังตอไปนี้ 
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    4.1  วาดรูปบานที่อยูอาศยั  อภิปรายความจําเปนของการมีบาน 

   4.2  เขียนสมดุบันทึกสิง่ที่ครอบครัวจําเปนตองม ี

   4.3  อภิปรายเกี่ยวกับอาหารที่เด็กชอบ  ทําไมตองกินอาหาร  อาหารในโอกาสพเิศษ

และอาหารของชาตหิรือกลุมชนตางๆ 

   4.4  อภิปรายลักษณะของเสื้อผาที่คนจําเปนตองใชในสวนตางๆ ของโลกหรือฤดูกาล 

 5.  ภาษา (Language)  คนเราสื่อสารโดยใชวาจาหรือวจนภาษา (Verbal Communication)  

และไมใชภาษาวาจาหรืออวจนภาษา  (Non Verbal Communication)  เด็กจะเรียนรูการสื่อสาร 

ทั้งสองแบบดังกลาวในขณะที่เด็กแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  เจตคติและความรู  การสื่อสาร   

โดยไมใชภาษาวาจา  อาจจะมีประโยชนเมื่อเกิดความไมเขาใจในภาษาวาจา  ครูควรเปดโอกาสใหเด็ก

ส่ือสารเปนการสวนบุคคลเปนกลุมยอยและกลุมใหญและไดพูดภาษาอื่นๆ ในรูปของวลหีรือเพลงงายๆ 

ตามโอกาส 

 ซูนัล  (สมาพร สามเตีย้.  2545: 33; อางองิจาก  Sunal.  1990)  ไดกลาววา  เด็กที่อยูใน 

ชั้นเรียนที่มีเดก็หลายวฒันธรรมควรจะไดรับการพฒันาในเรื่องการเกิดความรูสึกที่ดี  แนวความเชื่อตอไปนี ้ 

คือ  การจัดการศึกษาแบบหลายวฒันธรรม  (Multicultural)  จึงกาํหนดบนพืน้ฐานความเชื่อตอไปนี ้

  1. ทกุเชื้อชาติมีศักดิ์ศรีและความสาํคัญเทาเทียมกัน 

  2. วัฒนธรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิตของแตละชุมชนพฒันาจากความจําเปนและ 

ความตองการเฉพาะของชุมชนนัน้  ดังนั้นจึงมีคุณคาและความสาํคัญสําหรับบุคคลในชุมชนนัน้ๆ  

และไมสามารถใชมาตรฐานของวัฒนธรรมของชุมชนหนึ่งไปตัดสินวฒันธรรมของชุมชนอ่ืน 

  3.  คนเราที่มาจากพื้นฐานวฒันธรรมตางกัน  สามารถอยูรวมกนัอยางสันติได  

โดยไมจําเปนตองมีวิถีชวีิตหรือผสมกลมกลืนใหมีวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึง่เพยีงวัฒนธรรม

เดียว  หากทุกฝายในสงัคมยอมรับและเคารพสิทธิเสรีภาพทางความคดิความเชื่อและวิถกีารดํารงชีวิต 

  4.  เด็กที่ไดรับการยอมรับในวัฒนธรรมของตนจากสังคมจะพฒันาความรูสึกที่ดีตอ

วัฒนธรรมของชุมชนตน  ซึง่จะเกิดความรูสึกที่ดีและภาคภูมิใจในสถานภาพของตน 

  5.  คนคนเดียวกันสามารถมีสํานกึวาตนมีหลายกลุมชาติพันธุในสิง่แวดลอมและบริบท 

ที่ตางกันไดโดยไมใชเร่ืองที่เสียหายแตอยางใด  เพราะสาํนึกในเรื่องกลุมชาติพนัธุเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลง  

ไดไมถาวร 

  6.  การมีเพื่อนตางวัฒนธรรมจะเปนโอกาสใหเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรม  

ซึ่งจะขวนขวายความรูประสบการณและโลกทัศนของเดก็  และชวยใหเด็กเกิดความรูความเขาใจที่

ชัดเจนขึ้นทั้งวฒันธรรมของตนเองและผูอ่ืน 
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  7.  การเรียนรูวัฒนธรรมอื่นของเพื่อนสมาชิกในชุมชนเดยีวกนัจะชวยใหเกิดความเขาใจ  

ยอมรับและนาํมาซึง่ความรวมมือรวมใจกนัในการพฒันาชุมชนที่อยูรวมกนัทัง้ทีเ่ปนชุมชนระดับ

หองเรียน  โรงเรียน  หมูบาน  ตําบล จนถึงระดับประเทศ 

  กลาวไดวา  หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็ก 

มีพัฒนาการทัง้สี่ดาน  คือ  ดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  โดยยึดหลักการจัดใน

ลักษณะบูรณาการยึดเดก็เปนศูนยกลาง  จัดกิจกรรมใหเด็กไดรับประสบการณตรง  มีรูปแบบที่

หลากหลายสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ยืดหยุนตามเหตุการณ  กิจกรรมมคีวามหมายตอ

ผูเรียนและหลกัการเหลานี้สอดคลองกับหลักการสรางความสนใจของเด็ก  ซึง่จะสงผลใหเด็กเกิดความ

สนใจในการพดูเพิ่มข้ึน 
 
รูปแบบการจดัประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณในระดบัปฐมวัยนัน้จดัในรูปแบบการบูรณาการ  จัดใหเนื้อหาวชิาตางๆ 

มีความสมัพนัธตอเนื่องกันเปนเรื่องเดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  

(2540: 24)  ไดเสนอการจัดประสบการณไวในแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2  โดยระบุวา

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้มิไดแบงเปนวชิาแตจัดรวม (บูรณาการ)  เนื้อหาวิชาตางๆ 

เขาดวยกนัเปนหนวยการสอนและประมวลทักษะตางๆ ใหเกิดการเรียนรูโดยใชวิธกีารสอน   

หลายรูปแบบ  ไดแก  การเลานทิาน  การเลนเกม  การทาํกิจกรรมศิลปะ ในที่นีจ้ะขอกลาวรายละเอียด   

3  รูปแบบที่เกีย่วของกับการวิจัยครั้งนี้  คือ  การเลานิทาน  การเลนเกม  การทาํกิจกรรมศิลปะ  ดังนี ้

 
 1.  การจัดประสบการณแบบการเลานิทาน 
  1.1  ความหมายและความสําคัญของนิทาน 
  ภิญญาพร  นติยะประภา  (2534 : 32)  กลาววา  นทิาน  หมายถึง  เร่ืองราวที่เลาสบืตอ  

กันมาทีม่ิไดเจาะจงแสดงประวัติความเปนมาของเรื่อง  จดุใหญก็เพื่อความสนุกสนาน  ความพอใจ 

ทั้งผูเลาและผูฟงและมุงที่สนองความตองการทางดานจติใจของผูฟง  ในบางครั้งก็สอดแทรกคติสอนใจ

เอาไวดวย 

  สุภาวดี  ใยพมิล  (2534: 24)  ไดใหความหมายของนทิานวา  หมายถึงเรื่องราวทีเ่ลา 

สืบตอกันมาหรือมีผูแตงขึ้น  เพื่อใหเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลนิและสอดแทรกความคิด  คุณธรรม 

อันดีงามเขาสูจิตใจเด็กและเปนแนวทางทีถู่กที่ควรในการดํารงชีวิตในสังคม 

  สมศักดิ์  ปริปุรณะ  (2542: 48)  สรุปความหมายของคาํวานทิานไววา 

   1.  เปนเรื่องที่เกิดขึ้น 

   2.  เปนเรื่องเลาที่ใชวาจาเปนสื่อในการถายทอด หรือเขียนทํานองการเลาดวยปากเปลา 
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   3.  เปนบทประพันธทีม่ีลีลาการเลาแบบเปนกนัเองทํานองการเลาดวยวาจา 

   4.  เปนเรื่องเลาที่มีจุดประสงคหลักเพื่อความบันเทิงใจและมีส่ิงสอนใจเปน

จุดประสงครอง 

 สรุปนิทานเปนเรื่องที่เลาสบืทอดตอกันมาหรือมีผูแตงขึน้ใหมโดยมีจดุประสงคในการตอบ  

สนองความตองการทางดานจิตใจเปนสาํคัญ  เพื่อใหเกดิความสนกุสนานเพลิดเพลนิเกิดความคิด

สรางสรรคในการจินตนาการอาจมีการสอดแทรกคติธรรมหรือแนวทางการดําเนินชวีติประจาํวนัทีดี่

งามสาํหรับเดก็ 
 

 ความหมายของการเลานทิาน 
 ลัดดา  นีละมณี  (2527: 248)  ไดใหความหมายของการเลานทิานไววา  การเลานทิาน 

หมายถงึ  วัสดุอุปกรณและวิธีการทีน่ํามาเปนตัวกลางในการถายทอดความรู  ความเขาใจ  อารมณ 

ความรูสึก  ความสนใจ  ประสบการณ  ทัศนคติและคานยิมที่เหมาะสมสําหรับเดก็มาใชในการเลานทิาน

นอกจากนีย้ังควบคุมถึงอุปกรณ  วธิีการที่ครูควรสงเสรมิใหเด็กเลก็ๆ  เพื่อใชเลานทิาน  เพื่อใหเพือ่นชม

และฟง  เนื่องดวยเด็กมีจนิตนาการและมโนธรรมสูงอยูแลวเด็กสามารถที่จะชวยกนัเลานทิานแตงเรื่อง

นิทานใหมๆ แปลกๆ ข้ึนเอง  ซึ่งการเลานทิานโดยใหเด็กเปนผูเลาเอง  สามารถทําไดหลายรูปแบบคือ 

  1.  การเลานทิานโดยเด็กเปนผูเลาเอง 

  2.  การเลานทิานจากหนงัสอืภาพ 

  3.  การเลานทิานตอจากเรื่องที่ไมสมบูรณ 

  4.  การขยายเรื่องราวจากนทิานที่ไดฟงมา 

 ดังนั้นการเลานิทาน  หมายถงึ  การถายทอดเรื่องราวของนิทานใหเด็กไดเขาใจ  โดยการเลาเรื่อง  

การใชน้าํเสียง  ทาทาง  ส่ือ  วัสดุอุปกรณ ตลอดจนวิธีการประกอบการเลาเรื่องและครอบคลุมถึงการ

ใหเด็กไดมีโอกาสไดเปนผูเลาเอง 
 

 คุณคาของการเลานิทาน 
 เด็กปฐมวยัทีม่ีอายุ  3 – 6  ป  เปนวยัแหงการเพอฝนสามารถสรางจินตนาการมากมาย 

แตความจํากดัทางการรับรูจึงขาดประสบการณตางๆ  ฉะนัน้เด็กวยันีเ้ปนวยัที่เหมาะสมที่อาจจะ 

สรางเสริมหรือเพิ่มพูนประสบการณในชวีติประจําวนั  ตลอดจนความคิดสรางสรรคดวยการเลานทิาน 

เพื่อชวยใหเดก็ปรับตัวและเตรียมที่จะรับสถานการณในชีวิตประจาํวนัซึ่ง  ฉวีวรรณ  กนิาวงศ  

(2526: 126)  ไดกลาววา  การเลานทิานนัน้มีอิทธิพลและคุณคาตอเด็กมากโดยเฉพาะเด็กกอนระดับ 

วัยประถมศึกษา  การที่ผูใหญและครูไดใกลชิดเด็กโดยการเลานทิานจะเปนเครื่องชวยใหเขาใจเดก็

ยิ่งขึ้น  การเลานทิานมีคุณคาดังนี ้
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  1.  ชวยชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา  ความคิดและจินตนาการ 

  2.  ฝกใหเด็กเปนนกัฟงที่ดี  เก็บความเรื่องที่ฟงไดตามสมควรแกวัย 

  3.  สรางความเพลิดเพลนิใหแกเด็ก 

  4.  ชวยปลูกฝงความรูสึกชอบนิทานและความรูสึกชืน่ชมในหนังสือนทิานหรือกอนที่จะ

อานอยางเขาใจ 

  5.  ปลูกฝงใหเด็กเปนคนใจกวางยอมรับความจริงในชีวิตประจําวนั 

  6.  ชวยใหครูและผูใหญไดทราบถงึความรูสึกนึกคิดของเด็กจากการสนทนาหรือซกัถาม

ในขณะฟงนทิาน 

 นอกจากการเลานทิานยงัเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดการเรียนรูเปนอยางดี  เราสามารถนําเอา

วิธีการเลานทิานมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกนกัเรยีนไดหลายๆ ประการดังนี ้ (สรรชัย  ศรีสุข. 2530:  26) 

  1.  เปนการลดความตึงเครยีดที่ขจัดความเบื่อหนายของนักเรียนในขณะที่เรียน 

  2.  เปนการนาํเขาสูบทเรียนหรือเตรียมความพรอมเดก็ 

  3.  เปนการเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อที่ผิดๆ บางประการ 

  4.  ใชสอนจริยธรรมแกเด็ก  เชน  ในเรื่องความซื่อสัตย  ความกตัญู  เปนตน 

  5. ใชสอนวิชาเรียงความ  เชน  ใหนักเรียนเขียนเรื่องที่ตนเองชอบ  เปนตน 

  6.  ใชสอนหรอืฝกทักษะทางภาษา  เชน  การฟง  การอาน  การเขียน  เปนตน 

  7.  เปนการฝกทักษะทางดานการอาน  ชวยใหเดก็รักการอาน  เปนตน 

  8.  ฝกใหเด็กมีความกลาทีจ่ะแสดงออก  เชน  การแสดงทาทางประกอบเรื่องราว 

ที่กําหนดไว 

  9.  เปนการสรางความสนิทสนมและความเขาใจในตัวครูใหเกิดขึ้นแกเด็ก 

     10. ชวยพฒันาในดานความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ใหแกเดก็ 

 
 1.2  ประเภทของนิทาน 
 วรรณี  ศิริสุนทร  (2532: 13-19)  ยงัไดแบงนทิานสําหรับเด็กแบงออกเปน  5  ประเภทไดแก 

  1.  นิทานพืน้บาน  (Folk Tales)  เปนเรื่องที่เลาสืบตอกนัมาเปนเวลาชานานแบงออกเปน 

   1.1  นิทานเกีย่วกับสัตวพูดได  (Talk – Beast Tales) 

   1.2  นิทานไมรูจบ  (Commutative Tales) 

   1.3  นิทานตลกขบขัน  (The Dolls or Humorous Tales) 

   1.4  นิทานอธบิายเหตุผล  (Pourgoi Storiesor Tales that Tell Why)  มีเนื้อเร่ือง 

ที่อธิบายหรือตอบคําถามของเด็กๆ วา  “ทําไม ...”  เชน  ทาํไมกระตายจึงหางสั้น  ทาํไมน้าํทะเลจงึเค็ม 
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   1.5  เทพนิยาย  (Fairy Tales)  ตัวละครจะมีอิทธฤิทธิ์ปาฏิหาริย  หรือเปนผูวิเศษ

สามารถทําสิง่ที่มนษุยทั่วไปทําไมได 

  2.  นิทานสอนคติธรรม  (Fables)  เปนเรื่องสั้นๆ ตัวละครมีทั้งคนและสัตว  มโีครงเรือ่ง

งายๆ ใชบทเรยีนที่สอนใจ  เชน  นทิานอีสป  (Aesop’s Fables)  นิทานประเภทนี้จะรวบรวมนทิาน

สุภาษิตและนทิานชาดกไวดวย 

  3.  เทพปกรณมั  (Myth)  เปนเรื่องที่แสดงใหเหน็ถงึเหตกุารณ  และเรื่องราวในบรรพกาล

เกี่ยวกับพืน้โลกและพฤตกิรรมของมนษุยทีเ่ทพเจาเปนผูควบคุมปรากฏการณตามธรรมชาติ 

  4.  มหากาพยและนิทานวีรบุรุษ  (Epic and Hero Tales)  คลายกับเทพปกรณัมตางกนั

วาตัวละครของนทิานประเภทนี้มนุษยไมใชเทพเจา  มกีารกระทาํทีก่ลาหาญฟนฝาอปุสรรคและประสบ

ความสาํเร็จในที่สุด 

  5.  หนังสือภาพที่เปนเรื่องอานเลนสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตัวเอกเปนสัตว  (Animal  Stories) 

 ไพพรรณ  อินทนลิ  (2534: 27-28)  ไดแบงนทิานตามรปูแบบ  (From)  ไดดังนี ้

  1. นทิานปรัมปราหรือเทพนยิาย  (Fairy  Tale)  มักจะกาํหนดสถานที่เลื่อนลอยไมแนชัด  

เชน  ในกาลครั้งหนึ่งมีเมืองๆ หนึง่  ตัวละครมีฤทธิ์เดชมาก  ถาเปนชายยากจนก็จะแตงานกับเจาหญิง

สูงศักดิ์  เชน  สังขทอง  ปลาบูทอง  สโนวไวท  ซนิเดอเรลลา 

  2.  นิทานทองถิ่น  (Legend)  หรือเรียกวา  “ตํานาน”  มกัเปนเรื่องขนาดสั้นเกีย่วกับ

ความเชื่อถือ  ขนบธรรมเนยีมประเพณี  เปนเรื่องที่พิสดารแตเชื่อวาเกิดขึ้นจริง  เชน  เร่ือพระยาพาน  

พระรวง  นิทานทองถิน่ 

  3.  เทพปกรณมั  (Myth)  ตัวบุคคลในเรื่องมักเกีย่วกับความเชื่อ  เชน  เร่ืองพระอินทร  

ทาวมหาสงกรานต  เมขลา – รามสูร 

  4.  นิทานเรื่องสัตว  (Animal Takes)  แตมคีวามประพฤติเชนเดียวกับมนุษย   

แบงออกเปน  2  ประเภทคือ 

   4.1  นิทานประเภทสอนคตธิรรม  (Fable)  คลายกับนิทานคติสอนใจ  คือ  ตัวเอง 

ตองเปนสัตวแตมีคติสอนใจ  เชน  ราชสีหกบัหน ู

   4.2  นิทานประเภทเลาซ้ําๆ หรือเลาไมรูจบ  (Formulla Tales)  เชน  เร่ืองยายกะตา  

มีวิธีการเลาเรือ่งแบบจําเพาะ 

  5.  นิทานตลกขบขัน  (Jest)  เปนเรื่องสั้นๆ จุดสําคัญอยูที่เร่ืองไมนาเปนไปได  อาจจะ

เปนเรื่องการแกเผ็ด  แกลํา  การแสดงปฏิภาณไหวพริบ  เปนการแสดงออกทางดานอารมณของมนุษย

ที่ตองการหลดุพนจากกรอบของวัฒนธรรม  ประเพณแีละกิจวัตร  ฉะนัน้นทิานประเภทนี้จงึรวมไปถึง

นิทานเหลือเชือ่  ซึ่งทัง้ผูฟงและผูเลาไมติดใจในความไมสมจริงเหลานัน้ 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  นิทานสามารถแบงไดหลายประเภทโดยใชหลกัเกณฑการแบง 

ที่แตกตางกันออกไปตามรูปแบบและลักษณะของนทิานขึ้นอยูกับการนําไปใช  นทิานทุกเรื่องมีคุณคา

สําหรับเด็กครจูึงควรเลือกนทิานทีเ่หมาะสมกันกับการเรียนการสอน 

 
 1.3  หลักเกณฑในการเลอืกนิทานสําหรับเด็ก  
 ฉวีวรรณ  คูหาภินันท  (2527: 147-148)  ไดใหหลักเกณฑในการเลือกหนงัสือนทิานสําหรับ

เด็กดังนี ้

  1.  เปนหนงัสอืภาพเนื้อเร่ืองสั้นๆ สวนมากเปนภาพการตูนภาพประมาณ 60%  หรือ 

70%  เนื้อเร่ืองประมาณ 30% หรือ 40% ภาพนัน้อาจจะอยูดานขวา มีคําอธิบายอยูดานซายหรอื 

อยูหนาเดียว  (สัดสวนของภาพ : เนื้อเร่ืองประมาณ  3 : 4) 

  2.  รูปเลมกระทัดรัด  ไมเล็กและไมใหญเกนิไป  อาจใชสูตร  4 : 3 

  3.  กระดาษทีใ่ชกระดาษอยางดี  หนา  แขง็แรงอาจจะเปนหนังสือทีท่ําดวยผา 

  4.  ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เขาใจงาย 

  5.  ตัวอกัษรไมควรใชตัวอักษรประดิษฐ 

  6.  ตัวอกัษรควรใชตัวโต  คําหนา  ขนาด  32 พอยท  หรือ  5 ม.ม. 

  7.  เนื้อหาเปนศัพทที่เด็กมกัจะพบเห็นในชวีิตประจําวนั เชน  สัตว  ตนไมดอกไม  ปากกา  

ดินสอ  โตะ  เกาอี้  ชอน  สอม  รองเทา  กระเปา  หมวด  พี่ปานาอา  ปูยาตายาย  เปนตน 

  8.  ควรเลือกใชศัพทตางๆ หรืออักษรซ้ําๆ จะทาํใหเด็กเจนตาเจนใจจนจําไดเพราะ 

เห็นบอย  (Repetition) 

  9.  จาํนวนหนาประมาณ 10 – 20  หนา 

  10. เด็กวยันีย้งัไมมีหนังสือ  ตําราเรียน  (Text Book)  และสารคดี 

 รัญจวน  ประโมจนีย  (2544: 14)  ไดกลาวถึงการเลือกนิทานใหกับเดก็ดังนี ้

  1.  วัยของเดก็  พจิารณาวาเด็กมีความสนใจ  ชอบฟงนทิานประเภทใด  ความยาวของ

เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับชวงความสนใจของเด็ก  คือ  ประมาณ 10 -15 นาที  หรือประมาณ 12 หนา 

  2.  เนื้อหาสาระวาเหมาะสมและสอดแทรกขอคิดคุณธรรมเพียงใด 

  3.  รูปภาพประกอบ  มีสีสดใส  ขนาดเหมาะสม  มีภาพประกอบ 60%  หรือ 70%   

มีเนื้อเร่ืองประมาณ 40%  หรือ 30%  หรือประมาณ 4 : 3 

  4.  รูปเลมมีขนาดกระทัดรัด  เหมาะสมกบัมือเด็ก  ขนาด 16  หนา  หรือ ขนาด 17 x 18.50 ซ.ม. 

  5.  ภาษาที่ใชควรเปนภาษาสั้นๆ งายๆ ขนาดของตัวอักษร 32  พอยท  หรือ 5 ม.ม.   

และตัวอักษรไมควรเปนอักษรประดิษฐ  ควรเลือกใชศัพทหรือตัวอักษรซ้าํๆ จะทําใหเดก็จําไดและเหน็บอย 
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  6.  การเลือกนทิานตองใหเหมาะสมสอดคลองกับวยัของเด็กทั้งเนื้อเร่ืองตัวละคร  รูปภาพ  
ภาษาและความยาวของนทิานกเ็หมาะสมกับชวงความสนใจตามระดับอาย ุ
 

 1.4  รูปแบบและวธิีการเลานิทาน 
 ฉวีวรรณ  กินาวงศ  (2526: 131-132) ไดเสนอแนะรูปแบบการเลานทิาน  ดังนี ้

  1.  การอานจากหนงัสือนทิาน 
  2.  การใสหนากากหรือแสดงตัวละครในเรือ่งโดยคาดศีรษะคนเดียว  อาจแสดงไดหลายๆ 
บทโดยเปลีย่นหนากาก  และเปลี่ยนเสียงไปตามละครนัน้ๆ 
  3.  การเลาโดยใชเสียงประกอบผูเลาจะใชเสียงเพลงหรอืเสียงดนตรีประกอบจะทาํให

สนุกสนานหรอืนาตื่นเตนขึน้ 
  4.  การเลาโดยใชนทิานที่ครูสรรสรางขึ้นมาหรอืซื้อมา 
  5.  การเลาโดยการฉายสไลดประกอบ 
  6.  การเลานทิานโดยการเลนนิว้มือ  ใชสําหรับนทิานเรื่องสั้นๆ หรือกลอนส้ันๆ โดย 

เด็กไดมีโอกาสไดรวมกิจกรรม 
  7.  การเลานทิานประเภทหุนตางๆ  เชน  หุนมือ  หุนเชิด  หุนชัก  ฯลฯ 
 เกริก  ยุนพนัธ  (2539: 37)  ไดเสนอรูปแบบการเลานทิานไวดังนี ้

  1.  การเลานทิานแบบปากเปลา 
  2.  การเลานทิานแบบวาดไปเลาไป 
  3.  การเลานทิานใชส่ืออุปกรณประกอบ 
 วิธีการเลานิทานจะชวยใหเด็กเกิดความสบายใจ  มีความรูสึกที่เปนอสิระทั้งรางกายจิตใจ  

และเกิดทัศนคติที่ดี  นอกจากนีก้ารเลานทิานไมควรซ้ําซากจาํเจควรพยายามแสวงหาวิธีตางๆ ในการ
เลานิทานใหนาสนใจเพื่อใหการเลานิทานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  วธิีการเลานิทานที่ไมจบเร่ืองสมบูรณ 
 

 1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบันิทาน 
  งานวจิัยตางประเทศ 
  ดิกสัน  จอหนสัน และ ซอลท  (รัญจวน ประโมจนยี. 2544: 17; อางองิจาก Dixon 

Johnson ; & Salt.  1997: 367-379)  ไดศึกษาเด็ก 4 กลุมในจํานวน 3 กลุมที่ไดรับการเลานทิาน 
ใหฟงโดยแตละกลุมหลังจากที่ไดฟงนทิานแลวมีการสนทนาหรือพาไปทัศนศึกษานอกสถานทีห่รือ
แสดงเลียนแบบตัวอักษรและอีกกลุมเปนกลุมควบคุมผลการทดลอง  พบวา  ในการฟงนิทานนัน้ถาเด็ก
ไดแสดงบทบาทเลยีนแบบตัวละครในเรื่องไปดวยจะพฒันาความคิดตางๆ ไดดีที่สุด  แสดงวาเมือ่เด็ก

ไดฟงนทิานแลวเด็กยอมมคีวามตองการที่จะเลยีนแบบตัวละครที่ตนชอบหรือตัวละครที่ประสบผล 
สําเร็จและยังพบวา  เนื้อเร่ืองในนิทานถาเปนเรื่องไกลความจรงิจะไดผลดีตอความคิดของเด็กไดดีกวา
นิทานที่มีเนื้อเร่ืองใกลชีวิตของเด็ก 
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  คลอรและเบรย  (รัญจวน ประโมจนยี.  2544: 17; อางองิจาก  Clore ; & Bray. 1978: 
159)  ไดศึกษาผลของการใชนิทานที่สงผลตอพฤติกรรมและทัศนคตขิองเด็ก  โดยใชหุนจาํลองและ 

การแสดงบทบาทสมมติ  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชาย จํานวน 62 คนจากโรงเรียนประถมศึกษา  
2  แหง  โดยใชนักเรียนแสดงอุปนิสัยทาทางใหเหมือนกบัละครในนทิานนั้น  เมื่อเรียนจบแลววัด
ทัศนคติทนัที  พบวา  เด็กชายเหลานี้มทีัศนคติที่ดีตอสัตวและหลงัจากนั้นอกี 3  สัปดาหทําการวัด 
อีกครั้งหนึ่งผลปรากฏวา  การวัดทัศนคติของเด็กชายทัง้สองโรงเรียนมคีวามมัน่คงเดก็ชายที่เคยลาสัตว

เลิกฆาสัตวโดยแนนอน  ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงวา  นทิานมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมและทัศนคติ 
ที่มั่นคงของเดก็ 
  งานวจิัยในประเทศ 
  ทรงพร  สุทธิธรรม  (2534: 85-89)  ไดศึกษาความสามารถในการรับรูและเขาทัศนะของ

ผูอ่ืนของเด็กปฐมวยัที่ผูปกครองจัดกิจกรรมนิทาน  เพื่อสงเสริมการคลายการยึดตนเองเปนศนูยกลาง

กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวยัอาย ุ 4 – 5 ป จํานวน 30 คนกลุมทดลอง จาํนวน 15 คน ไดรับการจัด

กิจกรรมนทิานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางจากผูปกครองและ

กลุมควบคุมจาํนวน 15 คน  ไมไดรับการจัดกิจกรรมนทิานเพื่อสงเสรมิการคลายยดึตนเองเปนศูนย 

กลางจากผูปกครองกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบและหลังการทดลองเปนรายบุคคลดวยแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถในการรับรูและเขาใจทัศนะของผูอ่ืน  ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่

ผูปกครองจัดกิจกรรมนทิานเพื่อสงเสริมการคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางมีความสามารถในการ

รับรูและเขาใจทัศนะของผูอ่ืนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

  จันทรเพ็ญ  สุภาผล  (2538: บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

ที่ไดฟงนิทานประกอบดนตรีและนิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤตกิรรมการชวยเหลือ

กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชาย – หญงิ อาย ุ 5 – 6 ป  จาํนวน 30  คน  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดฟงนทิาน

ประกอบดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือมีพฤติกรรมทางสงัคมหลงัการทดลอง

สูงกวากอนทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ทัศนีย  อินทรบํารุง  (2539: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบวินยัในตนเองของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานกบัเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

กอนกลับบานแบบปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิงอาย ุ 5 – 6 ป  จาํนวน 30  คน พบวา  

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลบับานมวีนิัยในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ

การจัดกิจกรรมกอนกลับบานแบบปกติ  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
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  จากที่กลาวสรปุไดวา  นทิานมีความสาํคัญกับเด็กมากโดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัย 

เพราะจะชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลนิ  สรางเสริมพฒันาการดานตางๆ  เชน  

ดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ  สังคมและสติปญญา  เราสามารถนาํนทิานมาเปนสือ่เพื่อกระตุนใหเด็ก

ไดสะทอนความคิดจินตนาการออกมาและถายทอดออกมาเปนคําพูดเพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจได 
 
 2.  การจัดประสบการณแบบการเลนเกม 
  2.1  ความหมายของเกมและเกมการศกึษา 
  อารโนลด  (แนงนอย เพยีรสุขสวัสด์ิ.  2525: 20 ; อางองิจาก   Arnold.  1975)  กลาววา  

เกมเปนสื่อที่อาจกลาวไดวามีความใกลชดิกับเด็กมากมีความสมัพนัธกับชีวิตและพัฒนาการของเด็ก

มาตั้งแตเกิดและมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  สวนแกรมส  คาร และ ฟทซ (Grambs; Carr; & 

Fitch. 1970: 244)  กลาววา  เกมเปนนวตักรรมการศึกษาซึ่งครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลน

หรือเกมสามารถใชในการจงูใจนักเรียน  ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไป

จนบรรลุเปาหมายได 

  บุญโชติ  นุงปาน  (2537: 18)  ไดใหความหมายของเกมวา  เกม หมายถงึ  กิจกรรม 

การเลนที่ใชความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ชวยฝกทักษะใหนักเรียนเกดิความคิดรวบยอดในสวนที่เรียน

เกมเปนกิจกรรมที่มีความสาํคัญอยางยิ่งสําหรับการเราความสนใจและสรางความสนุกสนาน  เปนสื่อ

ที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ชวยพัฒนาทักษะตางๆ รวมทัง้พฒันาการคิดของเด็กอีกดวย 

  สรุปไดวา  เกมเปนการเลนที่มีกติกา  มีกฎเกณฑ  เกมทําใหเกิดความสนุกสนาน   

ผอนคลายความเครียดและยังสงเสริมพฒันาการดานตางๆ ทั้งรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคมและ

สติปญญาโดยเฉพาะทางดานภาษารวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของเด็ก   
 
 ความหมายของเกมการศกึษา  (Didactic  Game) 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2532 :15)  ไดนิยามคําวา   

เกมการศึกษา (Didactic  Game)  หมายถึง  เกมที่จัดใหเด็กวยั  4 – 6  ขวบ ไดเลนเพื่อฝกความพรอม

เปนพืน้ฐานในการเรียนวิชาตางๆ เกมการศึกษามุงเนนใหเด็กไดใชสติปญญาในการสังเกต  การคิด  

การหาเหตุผลและแกปญหาโดยพยายามฝกใชเวลาสัน้ที่สุด 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540:145)  ไดกลาวถึงความหมายของ

เกมการศึกษา  (Didactic Game)  วา  เกมการศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเลนเปนผูมีความสงัเกตดี  

ชวยใหมองเหน็ไดฟงหรือคิดอยางรวดเรว็  ซึง่เกมการศกึษาจะตางจากของเลนอยางอื่นแตละชุด  จะมี

วิธีเลนโดยเฉพาะอาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม  ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรอืไม 
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 โคลัมบัส  (เยาวพา เดชะคปุต.  2542: 51; อางอิงจาก  Kolumbus. 1979)   ไดให

ความหมายของเกมการศึกษา  (Didactic Game)  คือ  เกมทีพ่ัฒนาการคิดของเด็กซึ่งจะตองคิด 

และหาเหตุผลครูสามารถบอกไดวาเด็กคนไหนมีความเขาใจในความคดิรวบยอดเรื่องนัน้ๆ อยางไร 

 จากขางตนสรุปไดวา  เกมเปนอุปกรณเครื่องชวยสอนทีช่วยใหเด็กไดพัฒนา   

ดานความคิด  สติปญญา  การสังเกต  การคิดหาเหตุผลและสามารถพฒันาการดานการพูด   

เพราะขณะที่เด็กทําเลนเกมจะมีการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลอื่นดวย 
 
 2.2  จุดมุงหมายของเกม 
 ชาญชัย  ศรีไสยเพชร  (2525: 162)  ไดใหความมุงหมายของเกมไวดังนี ้

  1.  เพื่อใหครูอาจารยรูจักคิดหาเกมการเลนมาใชในวิชาตางๆ ที่ตนสอนอยู 

  2.  เพื่อใหกิจกรรมการสอนของครูบรรลุจุดมุงหมายของหลกัสูตร 

  3.  เพื่อสงเสรมิใหครูกับนกัเรียนมีการวางแผนรวมกนัในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  4.  เพื่อสงเสรมิพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ – จิตใจ  สังคมและสติปญญา 

  5.  เพื่อสงเสรมิใหการปกครองชั้นดําเนนิไปตามหลกัประชาธิปไตย 

 สมจิต  สวนธนไพบูลย  (2526: 133-134)  ไดมีจุดมุงหมายของการเลนเกมดงันี ้

  1.  เพื่อชวยสือ่ความหมายระหวางครูและนักเรยีนในการจัดกิจกรรมการเรียน 

  2.  เพื่อสงเสรมิและฝกฝนการตัดสินใจการปฏิบัติตามกติกาของนกัเรยีนเพื่อกอใหเกิด

ความเพลิดเพลินสนกุสนาน 

  3.  เพื่อเปนการฝกความจาํและเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชา 

  4.  เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักปรับตัว  กลาพดู  กลาแสดงมีน้ําใจนักกีฬา 

 ความมุงหมายของเกมกลาวโดยสรุป  คือ  เกมเปนกิจกรรที่พัฒนานักเรียนทัง้ทาง 

ดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ – จิตใจและสังคม  ฝกใหมีการปรับตัว  กลาพูด กลาแสดงออก  

มีน้ําใจเปนนักกีฬา  มีความสามารถในการแกปญหา  ชวยฝกความจาํและเสริมสรางความเขาใจ 

ในเนื้อหา 
 
 2.3  ประเภทของเกม 
 โลเวล  (พรเพญ็ ศรีวิรัตน.  2546: 34; อางอิงจาก  Lovell.  1971)  ไดกลาวถึงประเภท 

ของเกมที่เปนพื้นฐานของเกมทั่วๆ ไปวาสามารถแบงเปน  3  ประเภท คือ 

  1.  เกมเบื้องตน  (Preliminary Game)  เปนกลุมที่สนกุสนาน  การเลนแบบมีแบบแผน 

มีความสมัพนัธกับความคิดรวบยอดนอยมากเหมาะสําหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กเล็กๆ 
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  2.  เกมที่สรางขึ้น  (Structured Game)  เปนเกมที่สรางขึ้นอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน  

การสรางเกมจะสรางไปตามความคิดรวบยอดที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน 

  3.  เกมฝกหัด  (Practic Game)  เกมนี้ชวยเนนความเขาใจมากยิ่งขึน้  การจัดเกม

ดังกลาวควรเริ่มตนเปนขัน้ตอน  ต้ังแตเกมทีม่ีความซับซอน  โดยเฉพาะเนือ้หาที่เดก็ทาํความเขาใจไดชา 

 กิลแมนและคนอื่นๆ (พรเพญ็ ศรีวิรัตน.  2546: 34; อางอิงจาก  Gilman ; others.  1976)  ได

แบงประเภทของเกมประกอบการสอนเปน 3 ประเภทคือ 

  1.  เกมพฒันาการ  (Developmental Game)  เปนเกมที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู

ในสิ่งใหมๆ ทีต่นยังไมเคยเห็น 

  2.  เกมยทุธศาสตร  (Strategy Game)  เปนเกมที่มุงยัว่ยุใหผูเรียนมีแนวทางที่จะบรรลุ

จุดมุงหมายในดานตางๆ 

  3.  เกมเสริมแรง  (Reinforcement Game)  เปนเกมที่มุงเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

ในความรูใหมๆ  ที่เปนพืน้ฐานตางๆ และเปนการเพิ่มพนูทกัษะในการนําเอาสิง่ใหมๆ กลับไปใชให 

เกิดประโยชนตอไปได 

 เกมลอตโต  (Lotto)  เปนเกมสําหรับฝกแยกประเภทชนดิหนึง่  โดยครูจะตองเตรียมกระดาษ

ซึ่งขีดเอาไวเปน  4  หรือ  6  หรือ  9  สวน  โดยมีภาพในแตละสวนแลวใหเด็กนําภาพหรือส่ิงของมา 

วางไวใหตรงกบัชองทีม่ีภาพนั้นอยู  วิธีเลนก็จะแตกตางกนัไปตามชนิดของเกมนั้นตามปกติ   

เกมลอตโตจะเปนเกมที่เลนอยางงายๆ โดยเด็กจะมีรูปภาพเลก็ๆ อยูชดุหนึง่  ซึ่งจะนาํมาจับคูกับ

กระดาษโดยรปูที่เด็กเลือกออกมาเขาจะตองหารูปที่เหมอืนกนัวางลงใหได  ถารูปนัน้ไมมีคูเขาก็จะวาง

บัตรแลวหาภาพใหม  เกมลอตโตมีหลายแบบ  เชน  จับคูวิ่งของประเภทเดียวกนั  จบัคูส่ิงตรงกันขาม  

จับคูส่ิงที่ออกเสียงเหมือนกัน  จับคูตัวอักษรกับภาพ  จับคูส่ิงทีห่ายไป 

 ลักษณะของเกมทางการศึกษา  เชน  การจับคูภาพเหมอืน  (Lotto)  การตอภาพเหมือน

(Domino)  เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกนัและภาพที่ตางกนั  นําภาพที่เหมือนกันเรยีงเขาคูกนัหรือ 

ตอกัน  เมื่อเดก็ฝกสังเกตภาพเหมือนกันแลวนาํไปสูการสังเกตตัวอักษรที่เหมือนกนั  ไมวาจะเปน 

ตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตามจะชวยใหฝกความจาํและการเขียน  การพดูเปนไดเร็วขึ้น 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  เกมมีหลายประเภทในแตละประเภทของเกมจะมีจุดมุงหมาย   

และรายละเอยีดของเกมแตกตางกันขึน้อยูกับการนําเอาไปใช  เกมทกุชนิดลวนเปนเกมที่มีคุณคา

สําหรับเด็ก  ครูจึงควรเลือกเกมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนมาใชตามความเหมาะสม  เกมฝก

ทักษะการพูดเปนสื่อในรูปของเกมมจีุดประสงคเนนทักษะการคิดเปนหลัก  โดยเดก็มีอิสระในการเลือก

เลนตามความสนใจและในการเลนมกีติกา  ขอตกลงและวิธีการเลนที่ชดัเจน  ซึ่งเปนการสงเสริม  

กระตุนใหเดก็เกิดทักษะการพูด  ใหมีการพัฒนาการตอเนื่องไปและยงัชวยพัฒนาการดานอารมณ – 

จิตใจ  สังคมและสติปญญาดวย 
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 2.4  ประโยชนของเกมและการนาํเกมไปใช 
 ภรณี  คุรุรัตนะ  (2535: 112)  ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมและการเลนวา   

การเลนเกมหรือการเลนทั่วไปของเด็กนัน้ไมเพียงแตเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางกลามเนือ้ใหญและ

กลามเนื้อเล็กของเด็กเทานัน้  แตเปนการสรางพฒันาการดานจิตใจของเด็กเปนการเปดโอกาสใหเด็ก

ไดสํารวจโครงสรางทางดานสรีระและยังชวยใหเดก็ไดคนหาความสามารถพเิศษของตนเอง  การเลนจึง

เปนสิ่งสาํคญัอยางมากในชวีิตประจําวนัของเด็กจนอาจกลาวไดวา  เด็กใชเวลาถึงรอยละ 80 สําหรับ

การเลนจนมนีกัการศึกษาบางทานกลาววา  การเลนของเด็กคือ  การทํางานการฝกฝนประสบการณ

และพัฒนาตนเอง  เมื่อการเลนเปนชีวิตจติใจของเด็กเชนนี้ครูจึงควรสนับสนนุใหเด็กไดมีโอกาสไดเลน

ใหมาก  เพราะจะทาํใหเกิดประโยชนกับเด็กอยางมากคือ 

  1.  สงเสริมพฒันาการทางดานรางกายของเดก็ 

  2.  ชวยใหเด็กเกิดความเพลดิเพลินและเปนการผอนคลายจากกิจกรรมอื่น 

  3.  สงเสริมใหเด็กรูจักสรางสัมพันธภาพอนัดีกับบุคคลอื่น 

  4.  สรางเสริมนิสัยที่ดีใหแกเด็ก 

  5.  สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก 

  6.  สงเสริมจนิตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก 

  7.  ชวยพัฒนารูปแบบการคดิของเด็กใหเขารูปเขารอยมากขึ้น 

 แกรมส และคนอื่นๆ  (พรเพญ็ ศรีวรัิตน.  2546: 36; อางอิงจาก  Grambs ;  others.  1970: 

251)  ไดกลาวถึงประโยชนของเกมไวดังนี ้

  1.  เกมทาํใหสภาพจําเจของหองเปลีย่นเปนภาพสนุกสนาน 

  2.  เกมทาํใหเด็กไดเลนวัสดุที่คุนเคยในแบบใหม 

  3.  เกมชวยจงูใจเด็กในการเรียนรูแบบตางๆ ที่ตองฝก 

  4.  เกมชวยใหเด็กที่ไมสนใจมีสวนรวมในการเรียน 

  5.  เกมชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 

 สรุปไดวา  เกมเปนสื่อและกิจกรรมที่มีประโยชนกับเด็กปฐมวยั  ซึง่เกมจะสามารถพัฒนา

พัฒนาการเด็กปฐมวัยไดทกุดานไดเปนอยางดี  โดยเปนการเรียนรูและซึมซับอยางคอยเปนคอยไป 

 
 2.5  หลักการนําเกมไปใช 
 ภรณี คุรุรัตนะ  (2535: 121)  ไดกลาววาในการจัดเกมควรมีเกณฑกําหนดไวเดนชัดใหเด็ก

ปฏิบัติตามและขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเลนเกม  เพื่อฝกความพรอมดานตางๆ  ซึง่มีเกมฝกความ

พรอมแบบตางๆ ไวใหเด็กไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเมื่อเด็กอยากเลน  เกมแตละชุดจะตอง
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ทํากลองใสไวเปนชุดๆ ทัง้นี้เพื่อใหเด็กไดเขาใจวาเกมแตละชุดจะจัดใสไวในแตละกลองและเก็บไวที่ชั้น

เรียงไวเด็กๆ ควรจะไดพยายามเลนเกมใหครบทุกชุด  เนือ่งจากแตละชดุมีจุดมุงหมายตางกัน  การเลน

หากเปนเวลาที่กําหนดไวในตารางกจิกรรมประจําวนัครจูะเปนผูวางไวตามโตะ ใหเดก็หมนุเวยีนกนั

เลน  แตหากเปนนอกเวลาใหเด็กเลนกนัเอง  ครูควรมีเวลาเดินดูการเลนเพื่อใหคําแนะนําเด็กที่เลนผิด  

เมื่อเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กไดปฏิบัติจนเปนนิสัยวาเมื่อเลนเสร็จแลว  จะตองเกบ็เกมลงกลองเปน

ชุดๆ แลวยกเขาเก็บตามที ่

 ดิลล  (พรเพญ็ ศรีวิรัตน.  2546: 38 ; อางอิงจาก  Dill.  1981)  ไดเสนอแนะแนวทางในการ

เลือกและขอปฏิบัติในการควบคุมเกมเพื่อใชเปนเครื่องมอืในการกระตุนความสนใจในการเรียนรูไวดังนี ้

  1.  เกมนัน้จะตองเหมาะสมกับเด็ก  จะตองสลับซับซอนพอที่จะเรียกรองความสนใจ 

  2.  ใหแกเด็ก  แตก็ไมถึงกับซบัซอนมากเกนิไปจนตองใชเวลาศึกษาลวงหนานานเกินกวา

ควรเลนอยางไร  เกมจะตองมีลักษณะซึง่ดปูระหนึง่เปนการทดสอบความสามรถและประสบการณ 

ในการศึกษา  ถาจําเปนตองเลือกใชเกมซึง่กําหนดสถานการณไว 

  3.  เกมนัน้จะตองงายตอการควบคุม  เกมที่ซับซอนมากอาจเปนการทาํลายความสนใจ

ของเด็กมากทเีดียว 

  4.  เนื้อหาสาระตางๆ ของเกมที่สอนจะตองเหน็ไดชัดเด็กจะตองเคารพตอเกณฑ   

ในการสรางเกมจะตองไดรับความเชื่อถือจากเด็ก  มิฉะนัน้การเลนเกมจะไมไดผลไรประโยชน 

 สรุปไดวาการนําเกมมาใชตองมีความยาก – งาย เหมาะสมกับวยัเด็ก  เด็กสามารถเลือกเลน

ไดอยางอิสระตามความสนใจทั้งเกมใหมและเกมทีเ่ลนมาแลวสลับกนั  ขณะเดียวกันจะตองสอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่วางไวมีระยะการเลนที่สมควรและเมื่อเลนเสร็จแลวตองเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 

 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการเลนเกม 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 คินแคด  (นฤมล ปนดอนทอง.  2544: 34 ; อางองิจาก  Kincaid.  1977) ไดทําการศึกษา 

ผลของการนาํเกมคณิตศาสตรไปใชที่บาน  โดยการฝกบดิาหรือมารดาของเด็กนกัเรียนเปนพิเศษ  เพื่อ

ศึกษาทัศนคตแิละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทาํการทดลองกับนักเรียนระดับ  2   ซึง่บิดามารดาของ

เด็กสมัครใจวาจะรวมศกึษา  จํานวน  35  คน เขาประชมุรวมกนัเพื่อศึกษาและสรางอุปกรณในการใช

เกมไปใชที่บานของตนกอนที่จะนํากลับไปบานจะตองทดลองอยางเต็มใจใชอุปกรณอยางมปีระโยชน  

ทําการทดลองเปนเวลา 10  สัปดาห  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรยีน

กลุมที่ไดเลนเกมสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนที่ไมไดเลนเกมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 วินรอท  (พรเพ็ญ ศรีวิรัตน.  2546: 40; อางอิงจาก  Wynroth. 1970) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใชเกมกับเด็กอนุบาล  โดยจัดแบงเด็กออกเปน 2 กลุม  กลุมแรกสอนโดย

ใชเกมและกลุมที่สองสอนตามปกติ  ผลการศึกษาพบวา  เด็กทัง้สองกลุมมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  กลาวคือ  กลุมที่สอนโดยใชเกมประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากลุมทีส่อนตามปกติ 

 ออคัทท  (พรเพ็ญ ศรีวิรัตน.  2546: 40; อางอิงจาก  Orcutt.  1972)  ไดทําการทดลองใชเกม

การสอนกบัเดก็อนุบาล  ผลปรากฏวา  กลุมที่ใชเกมมีความสามารถในการใชภาษาดีกวากลุมที่ไมได

ใชเกมและกลุมที่เด็กเปนผูเลือกเกมเองมคีวามสามารถในการใชภาษาดีกวากลุมทีค่รูเลือกเกมให 

  
 งานวจิัยในประเทศ 
 นฤมล  ปนดอนทอง  (2544: 52)  ไดทําการศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่ไดรับ

การเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน กับเด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป จํานวน  30  คน โดยแบงเปน  

 2  กลุม  ซึ่งกลุมทดลองไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจาํนวนและกลุมควบคมุไดรับการเลน 

แบบปกติ  ผลปรากฏวา  เดก็ปฐมวยัที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจาํนวนและเด็กปฐมวัย 

ที่ไดรับการเลนแบบปกติมีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  .01 

 สมาพร  สามเตี้ย  (2545: 7)  ไดทําการศึกษาพฒันาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ

การจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษา กับเด็กปฐมวยัอาย ุ 5 – 6 ป  จาํนวน  10  คน ผลการศึกษา

พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษามพีัฒนาการทางการพูดเฉลี่ยรวม

กอนการจัดกจิกรรมและหลงัการจัดกจิกรรมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

 จากงานวิจยัขางตนสรุปไดวา  การนําเกมมาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กนั้น  ทําให 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีดี่ข้ึนและมีความคงทน  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยการเลนเกมจะชวยใหเด็ก 

เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  นอกจากนี้ยงัชวยใหเดก็เกิดการเรียนรู  ฝกทักษะดานตางๆ ซึง่สงผล

ตอพัฒนาการที่ดีใหกับเดก็ในทกุดาน 

 
 3.  การจัดประสบการณแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  3.1  ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมศลิปะ 
  วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2539: 52)  ใหความหมายของศิลปะวา  หมายถงึ  ความพยายาม 

อันเกิดจากจิตสํานึกในอันทีจ่ะสรางสรรคสี  รูปทรง  เสน  เสียง  ลีลาการเคลื่อนไหวและปรากฏการณ 

ดานอื่นๆ ที่แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดหรืออารมณ 
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  กรมวิชาการ  (2540: 27)  ใหความหมายของกิจกรรมสรางสรรควา  เปนกิจกรรมทีช่วย

พัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก  ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  โดยใชศิลปะ  

เชน  การวาดภาพระบายสี  การปน  การฉีก  ตัด ปะ การพิมพภาพ  การรอย  การประดิษฐ หรือ 

วิธีการอื่นที่เดก็ไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพฒันาการ  เชน  การเลนพลาสติกสรางสรรค  การสราง

รูปจากกระดานปกหมุด  ฯลฯ   

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543: 35)   ใหความหมายของ 

กิจกรรมสรางสรรควา เปนกจิกรรมเกี่ยวกบังานศิลปศึกษาตางๆ ไดแก  การวาดภาพระบายสี  การปน  

การพิมพภาพ  การพับ  ตัด ฉีก  ปะ และประดิษฐเศษวัสดุ  ฯลฯ ทีมุ่งพฒันากระบวนการคิดสรางสรรค  

การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและ

ความสามารถของตนเอง 

  กลาวโดยสรุป  ศิลปะ  ประสบการณที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ทาํใหมีความคิดและ

อารมณ  เปนความพยายามจากจิตสาํนกึและที่เกิดจากความคิดสรางสรรคที่จะสรางสรรคสี  รูปทรง  

เสน  เสียง  ลีลาการเคลื่อนไหวและปรากฏการณดานอืน่ๆ ซึ่งแสดงออกทั้งความคดิปญญา  ความรูสึก  

อารมณและเปนศักยภาพทีม่ีอยูในตัวบุคคลที่สามารถพัฒนาได  ตลอดจนเปนประสบการณที่สงเสริม

ประสบการณดานอื่นๆ  ใหพัฒนาขึ้น 

 ความหมายของศิลปะเด็ก 

  นภเนตร  ธรรมบวร  (2544: 110)  มีความเห็นเพิ่มเติมวา  ศิลปะถือเปนกิจกรรแกปญหา

อีกดวย  เพราะกิจกรรมศิลปะเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจและแกปญหาผานผลงานตางๆ ในการคนหา

คําตอบเด็กไดคนพบวิธีการใหมๆ  ในการแสดงออกถึงสิง่ที่ตนเห็นและรูสึก  และเรยีนรูวิธีการใหมๆ  

ในการใชอุปกรณทางศิลปะ  เด็กไดรวบรวมและจัดระเบียบความคิดของตน  ตลอดจนพยายามทีจ่ะ

แสดงความคดิดังกลาวผานงานศิลปะซึ่งตองใชทักษะตางๆ  อาท ิ การตัดสินใจ  ความรับผิดชอบ   

เปนตน 

  ปเตอรสัน  (เพ็ญทพิา  อวมมณี.  2547: 28; อางอิงจาก  Perteson.  1985)  กลาววา  

เด็กปฐมวยัเปนเด็กที่มีความคิดสรางสรรคและตองการที่จะแสดงออกทางดานความคิดและความรูสึก

ตางๆ  ซึ่งเปนศิลปะเปนแนวทางหนึง่ในการแสดงออกของเด็ก  เด็กทีต่องการทีจ่ะแสดงออกที่จะ

ถายทอดความรูสึก  ความเขาใจ  รวมทัง้บุคลิกภาพตลอดจนความเปนอิสระของเดก็ออกมาได   

ซึ่งสิ่งเหลานี้ถายทอดมาจากประสบการณและจินตนาการของเด็กแตละคนนัน่เอง 

  เฮอรล็อค  (เพญ็ทิพา  อวมมณี.  2547: 28; อางอิงจาก  Hurlock.  1956) กลาวเพิ่มเติม

วา  เด็กปฐมวยัจะแสดงออกทางความคดิสรางสรรคในรูปแบบของการเลน  การเลนแบบสรางสรรค 
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ที่นยิมที่สุดของเด็ก  คือ  การประดิษฐส่ิงตางๆและการวาดภาพ  ไมมอีะไรที่สรางความพึงพอใจและ

สนุกสนานเทากับการที่เด็กไดมีโอกาสสรางสิ่งใหมๆ ข้ึนมาดวยตวัเด็กเอง     

  กลาวโดยสรุป  ศิลปะเด็ก  หมายถงึ  การแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการจากประสบการณตามความสนใจและความพรอมของเด็กแตละคน  โดยถายทอด

จินตนาการ  ความรูสึก ความคิดตามธรรมชาติหรือคิดประดิษฐผลงานเปนการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับ

ตัวเด็กและสิ่งแวดลอมและแกปญหาผานผลงานทางศิลปะ  ซึง่แสดงถงึพัฒนาการเดก็เปนงานศิลปะ 

ที่มองเหน็ไดทีเ่รียกวา  “ทัศนศิลป”  ผานวัสดุที่เหมาะสมโดยเนนกระบวนการ  ความสนุกสนาน

เพลิดเพลนิอันมีผลตอบุคลิกลักษณะนิสัยของเด็กดวย  ซึ่งศิลปะเด็กนัน้สัมพนัธกับกระบวนการเรียน

การสอนและจติวิทยาในการเรียนการสอนไปพรอมกัน 

 ความสาํคัญของศลิปะ 

 โลเวนเฟลด  (นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 110; อางองิจาก  Lowenfeld ; & Brittain. 1987)  

กลาววา  การที่เด็กไดปฏิบัติงานศิลปะนัน้ชวยสงเสริมพัฒนาการดานสุนทรียภาพ การรับรูสติปญญา  

อารมณ  สังคม  การสรางสรรคและเทคนคิการทํางานและศิลปะชวยเด็กเปนตัวของตัวเองแทนการ

เลียนแบบผูอ่ืน  เด็กแตละคนมีความตองการภายในที่จะแสดงออก  ศิลปะถือเปนเครื่องมืออยางหนึง่ที่

ชวยใหเด็กไดแสดงออกซึ่งความตองการภายในของคน  ศิลปะเปนกระบวนการพืน้ฐานของมนุษยและ

ชวยใหมนษุยได  สํารวจ  ทดลองและคนพบ  รวมตลอดถึงแสดงออกซึง่ความคิด  ความรูและประสบ  

การณของตน  ศิลปะเปนกระบวนการซึง่ความคิดพฒันาขึ้น   

 แลงเกอร  (เพญ็ทิพา อวมมณี.  2547: 29; อางอิงจาก  Schirrmacher.  1993)  มีความเชื่อ

วา คนเราทุกคนเกิดมาเพื่อสรางสรรคงานศิลปะ  ศิลปะชวยใหเรานาํเสนอประสบการณชีวิตที่ผาน

ออกมา  ความเขาใจ  ความคิดและการแบงปนประสบการณของตนที่จะนําเสนอความรูสึกประสบ  

การณของตนเองออกมาในรปูงานศิลปะ 

 สรุปไดวาศิลปะนัน้มีความสาํคัญ  กลาวคอื  ศิลปะชวยเสริมสรางประสบการณตรงเปน

กระบวนการพืน้ฐานของมนษุยและชวยใหไดสํารวจ  ทดลองและคนพบและแสดงออกทางความคิด

ใหกับเด็กไดมโีอกาสสัมผัส  ไดใชความสามารถทัง้ทางมอื  ทางตา  ตลอดจนดานความคิดใหสัมพนัธ

กัน  ชวยใหเดก็ไดแสดงออกตามแนวความตองการภายในตนเอง  เด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนาตาม

กระบวนการและกลวิธีของการทํางาน  รูจกัแกปญหาตางๆ และเมื่อทําสําเร็จจะเกิดความเชื่อมั่น   

มีทัศนคตทิี่ดี  มีความคิดสรางสรรคซึ่งจะเห็นไดวางานศลิปะชวยพัฒนาเด็กไดทั้งดานรางกาย  

อารมณ – จิตใจ  สังคมและสติปญญาและเปนไปอยางธรรมชาติของเด็กตอบสนองความตองการของ

เด็กไดดี 
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 3.2  ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมศลิปสรางสรรค 

 ความหมายของกิจกรรมศลิปสรางสรรค 
 กรมวิชาการ (2540: 27) ที่ใหความหมายของกิจกรรมสรางสรรคไววา  เปนกิจกรรมที่ชวย
พัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการโดยใชศิลปะ  
เชน  การวาดภาพระบายสี การปน การฉีก ตัด ปะ การพิมพภาพ  การรอย  การประดิษฐหรือวธิกีารอื่น
ที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพัฒนาการ  เชน  การเลนพลาสติกสรางสรรค  การสราง  รูปจาก
กระดานปกหมุด  ฯลฯ   
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540: 35)  ใหความหมายของกิจกรรม
สรางสรรควา  เปนกิจกรรมเกี่ยวกับงานศลิปศึกษาตางๆ  ไดแก  การวาดภาพระบายสี  การปน   
การพมิพภาพ  การพับ  ตัด  ฉีก  ปะ  และประดิษฐเศษวัสดุ  ฯลฯ  ที่มุงพฒันากระบวนการคิดสรางสรรค  
การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและ
ความสามารถของตนเอง 
 กลาวโดยสรุปวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรค  หมายถึง  กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเดก็ไดทดลอง
และปฏิบัติอยางอิสระซึง่เปนการแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก  ความนึกคิด  ความคิดสรางสรรค
และจินตนาการผานการสรางสรรคงานวสัดุตางๆ ทีเ่หมาะกับการพฒันาการเด็กและเปนกจิกรรมที่
สรางความสุข  ความประทบัใจใหกับเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม  ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในงานที่
สําเร็จอีกทัง้เปนกิจกรรมที่สําคัญในการสรางความรูสึกชื่นชมตอผลงานศิลปะดวย 

 ความสาํคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 ภรณี  คุรุรัตนะ  (2535: 67)  อธิบายวา  กจิกรรมศิลปสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสนใจ  ความสามารถและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง  กิจกรรมศิลปสรางสรรค
จึงไมเปนพียงแตสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ – ตา  และการผอนคลาย
ความเครียดทางอารมณที่อาจมีเทานั้นแตยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ  ความคดิจินตนาการ   
ฝกการรูจักทํางานดวยตนเองและฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค  ทัง้ทางความคิดและการกระทาํ  
ซึ่งถายทอดมาเปนผลงานทางศิลปะและยงันาํไปสูการเรยีน  เขียน  อาน  อยางสรางสรรคตอไป 
 พีระพงษ  กุลพิศาล  (2545: 36)  กลาววา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนการเรียนรูโลก
ภายนอกดวยประสาทสัมผัส  (Senses Perception)  เปนธรรมชาติการเรียนรูของเด็กอยูแลวและ
กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมหนึง่ที่ฝกใหเดก็รูจักนาํเอาธรรมชาติของตนเองที่มีอยูมาใชเก็บเกี่ยวความรู
ตางๆ ที่อยูรอบตัว  โดยเฉพาะความรูอันเปนพืน้ฐานพฒันาวุฒิภาวะทางสนุทรียภาพใหแกตน
นอกจากนีย้ังเปนประสบการณหรือความรูทางออมที่ไดจากงานศิลปะ  ไดแก  ประสบการณสังคม  
ประสบการณในการใชเครื่องมืองายๆ รูจกัวัสดุตางๆ  เปนตน  ซึง่มีสวนชวยพัฒนาการเจริญเติบโต
ทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ – จิตใจและสังคมของเด็ก 
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 กลาวโดยสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่ควรสงเสริมและใหความสําคญั 
กิจกรรมหนึ่งทีเ่ด็กนําเอาธรรมชาติทีม่ีอยูในตนเองมาเกบ็เกี่ยวความรูตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก  จึงเปน
กิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจ  ความสามารถและสอดคลองกับพฒันาการเด็กอยางยิง่  ซึ่งศิลปะ
นับเปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูที่สงผลตอพัฒนาการเด็ก  ชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการคิด 
ซึ่งเปนการคิดที่มีความหมายสําหรบัตัวเดก็เองและสงเสริมประสบการณในการใชเครื่องมืองายๆ    
รูจักวัสดุตางๆ อีกทัง้เปนประสบการณทางสังคม  ซึง่สอดคลองกับพฒันาการเด็กทั้งดานสติปญญา  
อารมณ – จิตใจ  สังคมและรางกาย  กิจกรรมศิลปสรางสรรคจึงเปนอกีหนึ่งกจิกรรมที่สําคัญและ 
มีคุณคามากมายกับเดก็ปฐมวัย 
 
 3.3  หลักการในการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคสาํหรับเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ (2540: 23-24)  กาํหนดหลกัการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา
ไวดังนี ้  
  1.  กจิกรรมทีจ่ัดควรคํานึงถงึตัวเด็กเปนสาํคัญ  เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน  
จึงควรจัดใหมกีิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย  ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก
เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 
  2.  กจิกรรมทีจ่ัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล  กลุมยอยและกลุมใหญ   
ควรเปดโอกาสใหเด็กริเร่ิมกจิกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
  3.  กจิกรรมทีจ่ัดควรมีความสมดุลคือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรยีน  
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ  กิจกรรมที่เด็กและครริูเร่ิม 
  4.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวยั  มกีารยืดหยุนไดตามความตองการ
และความสนใจของเด็ก  เชน   
   วัย  3  ขวบ มีความสนใจชวงสัน้ประมาณ  8  นาท ี
   วัย  4  ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ  12  นาท ี
   วัย  5  ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ  15  นาท ี
  5.  กจิกรรมทีจ่ัดควรเนนใหมีส่ือของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  สํารวจ  คนควา ทดลอง  
แกปญหาดวยตนเอง  มีโอกาสปฏิสัมพนัธกับเด็กๆ และผูใหญ 
 นภเนตร  ธรรมบวร  (2544: 115)  ที่กลาววา  ส่ิงที่สําคญัที่สุดประการหนึง่ในการทาํงาน
ศิลปะ  คือ  เวลาเด็กจําเปนตองมีชวงเวลาที่ตอเนื่องและยาวนานเพียงพอที่จะทํางานศิลปะ 
 เชอรมาเซอร  (เพญ็ทพิา อวมมณี.  2547: 35)  กลาววา  นกัการศึกษาปฐมวยัไดมองเหน็
คุณคาของงานศิลปะทีเ่ด็กไดทํา ถึงแมวาเด็กในวัยนี้จะไมสนใจและไมพรอมที่จะรับความรูเชงิวิชาการ  
แตวาเด็กกย็ังมีความสนใจและพรอมที่จะทํากิจกรรมทางศิลปะ  ซึง่ไดสรุปเกี่ยวกับศิลปะสําหรับเด็ก
ปฐมวัยควรเปนดังตอไปนี ้
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  1.  สงเสริมใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองอยางอิสระเสรี  เด็กตองการแสดงความ 

รูสึกของตนเองผานงานศิลปะและเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

  2.  สงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางกระบวนการและผลผลิตทางศิลปะ  โปรแกรม

ศิลปะที่ดีจะตองใหเด็กไดเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดในขอเท็จจริงที่เด็กแตละคนสามารถเกดิได

ทั้งกระบวนการและผลผลิต  รวมทั้งทักษะที่ตองการใหเกิดแกเด็ก  เชน  การหยด  การตัด  การมวน  

การโรย  การติดและการถัก  ผลผลิตของการลงมอืกระทาํคือ  ผลงาน 

  3.  สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค  การกระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคจําเปน

ที่จะตองคาํนงึถึงสิ่งตอไปนี ้

   เด็กตองการทาํอะไร  (เนื้อหา) 

   เด็กตองการทาํอยางไร  (กระบวนการ) 

   เด็กตองการไดอะไรเปนผลผลิตขั้นสุดทาย  (ผลผลิต) 

  4.  สงเสริมใหเด็กลงมือกระทําและคนพบดวยตนเอง  เด็กสามารถสรางผลงานศิลปะ 

โดยผานการคนพบและการทดลองการวางแผนในกิจกรรมศิลปะแตละครั้งจึงตองสอนวิธกีารแตละขั้น  

เพื่อใหเด็กมีโอกาส  แสดงความเปนตัวของตนเองไมวาจะเปนการคนพบ  การสืบคน  การประดิษฐ

และการทดลองที่สรางสรรค 

  5.  สงเสริมกิจกรรมอยางตอเนื่องและการมีสวนรวมตลอดเวลา  เด็กมีการเคลื่อนไหว

และแสดงออกถึงศิลปะ  การยกมือ  การระบายสี  การใชดินน้ํามัน  การฉีก  การทบุ  ดึง  มวน  กด  จกิ  

หยิบ  ซึง่การเคลื่อนไหวเหลานี้เปนการกระตุนพฒันาการทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว   

การสงเสริมการแสดงออกอยางตอเนื่องจะชวยใหเด็กไดแสดงออกอยางเต็มที ่

  6.  สรางแรงจงูใจใหเกิดภายในตัวเด็ก  ศิลปะเปนกิจกรรมที่ตองเกิดจากแรงจงูใจภายใน

ตนเองซึง่นกัการศึกษาปฐมวัยพบวา  การสรางสรรคงานศิลปะเกิดจากแรงจูงใจภายในทีเ่ด็กตองการ

เรียนรูและรับรูส่ิงรอบตัว 

  7.  สรางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  การเลือกกิจกรรม 

ทางศิลปะทีเ่หมาะสมกับพฒันาการของวัยและการสงเสริมความสาํเร็จของเด็ก  ความรูสึกที่เด็กไดทํา

สําเร็จชวยใหเกิดความคิดเชงิบวกของตนเอง  กิจกรรมทีย่ากเกินไปจะเปนตัวสกัดกั้นเด็กและนําไป 

สูความลมเหลวในที่สุด  นับวาเปนอันตรายอยางยิง่ในการพัฒนาเด็ก 

  8.  สงเสริมตามความเหมาะสมของพัฒนาการแตละวัย  กิจกรรมทางศลิปะที่ดี  ตอง

คํานึงถึงพัฒนาการของเดก็แตละวัย  ซึ่งเด็กแตละวัยจะมีขีดจํากัดในดานการควบคุมอวัยวะและ 

การใชมิติสัมพันธ 
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  9.  ใชส่ือและอุปกรณทางศิลปะอยางเหมาะสม  เด็กสามารถใชอุปกรณงานศิลปะได

อยางหลากหลาย  ครูจึงตองนาํสื่อที่เหมาะสมมาใชในงานศิลปะในทางที่สรางสรรค  วัสดุ  อุปกรณ

และเครื่องมือตางๆ ตองเหมาะสมกับพืน้ฐานของเดก็  ตลอดจนคํานงึถึงราคาอุปกรณ  การคุมคาใน

การลงทุน  การดูแลและรักษาเปนอยางดี 

  10. เปดโอกาสใหเด็กทกุคนไดมีสวนรวมและเปนไปอยางเสรี 

 กลาวโดยสรุป  หลกัการในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเดก็ปฐมวัยนั้นเปนสิ่งที่

สําคัญอยางยิง่  เปรียบเสมอืนหวัใจของกจิกรรมที่ครูและผูที่เกีย่วของควรศึกษาและนําไปใชในการ 

จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคกับเด็ก  โดยคาํนงึถงึเด็กเปนสําคัญจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัย

ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล  เปดโอกาสใหเด็กมีความอิสระในการคิดการแสดงออก

ทดลองคนควาและสื่อสารกบัผูอ่ืน  ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานการเลนและมีปฏิสัมพันธกับส่ือวัสดุ

ที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก  สรางความสําเร็จและภาคภูมิใจในผลงานของเด็กเอง  ตลอดจน

สงเสริมความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

 
 3.4  กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
   วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2526: 29-31)  กลาวถึงกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังตอไปนี ้

   1.  การปูพืน้ใหเด็กมองเหน็ความงามทางศิลปะ 

    -  ฝกสงัเกตรปูทรงรอบๆ ตัว 

    -  ใหเด็กสมัผัสส่ิงตางๆ ที่มรูีปรางเหมือนกัน  แตกตางกันและคลายกัน 

    -  ใหเด็กชวยกนัจัดแจกัน 

    -  เด็กชวยกนัจัดมุมหองใหสวยงาม 

    -  เด็กและครชูวยกนัจัดหาสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปมาแตงหอง 

    -  เด็กและครชูวยกนัสะสมภาพตางๆ ทีม่รูีปรางและเสนที่สวยงาม  เพื่อใชตกแตง

หองหรือเพื่อเก็บไวใหเด็กดตูามชอบใจ 

    -  ใหเด็กไดมีโอกาสไปชมการแสดงภาพเขียนหรือส่ิงประดิษฐ  ของเดก็วัยตางๆ 

บางถาสามารถทําได 

   2.  การวาดภาพระบายส ี

    -  ใหเด็กวาดภาพโดยเสรี  ดวยดินสอ  สีเทียนหรือดินสอดํา  แลวเลาเรื่องราวจาก

ภาพทีเ่ขียน 

    -  ใหปายสีดวยพูกนับนกระดาษโดยเสรี  แลวใหเลาเรื่องราวจากภาพที่เขียน 
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    -  ใหเด็กใชสีเทียนระบายลงกระดาษ  โดยใชปลายหรือขางสีเทียนแลวใหเลา

เร่ืองราวจากภาพ 

    -  ใหเด็กทดลองใชขางของสีเทียนเขียนดวยวธิีตางๆ เชน หมนุเปนวงกลม   

คร่ึงวงกลม  ลากเปนแถบยาวหรือซิกแซก 

    -  ใหระบายสตีามรูปทรงที่กาํหนดให 

    -  ใหวาดภาพระบายสีตามความคิดคํานงึของเด็กแลวใหเด็กบอกความหมาย

ของภาพนั้นๆ 

    -  พาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่แลวกลับมาเขียนภาพทีพ่บเห็นและประทับใจ 

   3.  การทดลองเกี่ยวกับสี 

    -  ใหละเลงสหีลายๆ สีดวยสวนตางๆ ของชวงแขน 

    -  ใหละเลงสหีลายๆ สีเปนภาพโดยอิสระ  แลวใหเด็กบอกความหมายของภาพ

นั้นๆ 

    -  ใหละเลงสหีลายๆ สีเปนภาพที่ครูกําหนด 

    -  ใหหยดสีโปสเตอรหรือสีฝุนบนกระดาษเปยก 

    -  ใหเทสีโปสเตอรหรือสีฝุนบนกระดาษเปยก 

    -  ใหเด็กเปาสบีนกระดาษ 

    -  ใหเด็กทดลองผสมสีหลายๆ สี  แลวสังเกตการผสมผสานกนัของส ี

    -  ใหใชสียอมผาหรือดางทับทิมโรยบนกระดาษเปยก 

    -  ใหใชลูกแกวกลิ้งสโีปสเตอรที่หยดบนกระดาษที่อยูในถาด  เอียงถาดไปมาให

ลูกแกวกลิง้ผานสีและผานกระดาษ 

   4.  การพมิพ 

    -  ใหเด็กพิมพภาพดวยสวนตางๆ ของชวงแขน 

    -  ใหเด็กพิมพภาพดวยวัสดุตางๆ 

    -  ใหเด็กพิมพภาพจากแมพมิพที่ครูทํา 

    -  ใหเด็กพิมพภาพดวยตรายางและระบายสี 

    -  ใหเด็กใชกระดาษวางซอนวัสดุที่มีลายนนูแลวใชดินสอดําหรือดินสอสีถู 

   5.  การปน 

    -  ใหเด็กเลนดนิน้าํมนั  ดินเหนยีวหรือแปง 

    -  ใหปนรูปทรงตางๆ แลวนาํมาตอกนั 

    -  ใหปนตามเรื่องราวหรือนทิานที่ครูเลาหรือเด็กแตงเอง 
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    -  ใหเด็กปนแปงทาํขนมงายๆ เชน  ขนมบวัลอย  ขนมกรอบเค็ม  ฯลฯ 

    -  ใหปนตามใจชอบเปนรูปสัตว  คนหรือส่ิงของเครื่องใช 

    -  ใหเลนกองทราย 

   6.  การพับ  ฉีก  ตัด  ปะ 

    -  ใหฉีกหรือตัดกระดาษตามคําสั่งคร ู

    -  ใหเด็กตัดหรือฉีกกระดาษและแปะลงบนกระดาษอีกแผนหนึ่ง อาจจัดเปน

เร่ืองราวตางๆ ที่ครูกําหนดใหหรือความคดิคํานึงของเด็ก 

    -  ใหเดก็พับหรือมวนกระดาษที่เปนแถบยาวๆ เปนวงกรมหรือรูปส่ีเหลีย่มตางๆ 

แลวนํารูปทรงตางๆ มาประดิษฐเปนรูปสัตว  ดอกไมและอ่ืนๆ ตามใจชอบ 

    -  ใหพับผาเชด็หนา  ใบตอง  ใบมะพราวงายๆ ตามใจชอบหรือตามแบบอยาง 

   7.  การประดษิฐ 

    -  เด็กประดิษฐภาพและเครือ่งหอยแขวนจากวัสดุ 

    -  ใหประดิษฐของเลนและของใชตางๆ จากเศษวัสดุ 

    -  ใหรอยดอกไม  ลูกปดหรือเศษวัสดุตางๆ ดวยกานธูป  กานมะพราว  ลวดตางๆ 

เชือกหรือดาย 

    -  ใหเย็บหรือรอยตามรอยปขุองรูปภาพ ผาเนื้อหยาบหรอืกระสอบดวยเข็มใหญๆ 

ปลายทูๆ 

    -  ใหใชกระดาษ  ใบตอง  ใบมะพราว  ลวดกํามะหยี ่สานหรือประดิษฐของเลน 

 แฮมมอนด  (เยาวพา เดชะคุปต.  2542: 108; อางองิจาก  Hammond.  1967)   

ไดสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กไว  ดังนี ้

   1.  การปน 

   2.  การประดษิฐ 

   3.  การฉีก – ตัด – ปะ 

   4.  การระบายสี 

   5.  การวาดภาพดวยนิว้มือ 

   6.  การเลนบล็อก 

   7.  การวาดภาพดวยทราย 

   8.  การวาดภาพดวยฟองสบู 
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 วิรุณ ต้ังเจริญ  (2544: 42)  กิจกรรมประดิษฐเศษวัสดุเปนของเลนเปนกิจกรรมที่เด็กชอบ

มาก  เพราะไดอิสระที่จะจนิตนาการถงึของเลนที่ชอบอิสระที่จะเลือกสรรวัตถุหรือวสัดุตางๆ  

ตอประกอบเขาดวยกัน  การตอประกอบเขาดวยกันอยางมั่นคง  เด็กมีสมาธิและความสุขในการทาํงาน

ซึ่งการประดิษฐวัสดุเปนกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบและสามารถแสดงออกไดอยางนาสนใจเปนการสราง 

สรรครูปทรง  วัตถุและวัสดุตางๆ เขาดวยกัน  เด็กตองใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคอยางมาก

ในการประดิษฐ  ตองเลือกสรรส่ิงตางๆ มาตอประกอบเขาดวยกันหรือตัดตกแตงสิ่งตางๆ เหลานัน้ 

ใหสอดคลองกับจินตนาการที่คาดหวังและเปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนใหเด็กฝกฝนการแกปญหาอีกดวย  

 ดังที่กลาวสรุปไดวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่สามารถจดัใหกับเด็กนัน้มีหลากหลาย

กิจกรรมลวนเปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระตามความสนใจ  ความคิด และ

จินตนาการและการคิดแกปญหาของเดก็  นอกจากนัน้ยงัเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กใน 

ทุกดานไปตามวัยอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน 

 
 งานวจิัยที่เกีย่วของกับศลิปสรางสรรค 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 ฟลลิปส  (พนดิา ชาตยาภา.  2544: 35; อางอิงจาก  Stapp.  1994: A)  ไดศึกษาความ

เขาใจของผูสอนการศึกษาระดับปฐมวัยในดานกระบวนการความงามทางศิลปและศิลปศึกษา  โดย

วิธีการทดลองลงมือกระทําโดยตรงกับส่ือที่หลากหลายและเนนการสรางสรรคส่ิงแวดลอมและการ

สงเสรมิความคิดสรางสรรคอยางอิสระ  และมีความคิดเห็นแตกตางกนัในทรรศนะเกี่ยวกับศิลปะ  

ศึกษาในโรงเรยีนประถมศึกษา  ศิลปะเปนจุดเล็กๆ และถูกมองวาเปนวิชาหนึ่งในโรงเรียนเทานัน้แตใน

มหาวิทยาลยัศิลปะจะมีการสอนที่เขมงวดมากเกีย่วกับความรู  ความคิดรวบยอด  คําศัพท  ส่ือทาง

ศิลปะโดยตรงที่ใชในการศึกษา  ผลจากการศึกษาพบวา  ครูผูสอนตองการเรียนเกีย่วกับวิธีการสอน

ศิลปะมากกวาความรู  ความคิดรวบยอด  คําศัพท  ส่ือทางศิลปะและหลักสูตรที่ใชในการสอนศิลปะ 

ก็ยังเปนที่ตองการ 

 แสตมป  (พนดิา ชาตยาภา.   2544: 35; อางอิงจาก  Stapp.  1964: 52-53)  ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนกัศึกษาที่เรียนศิลปะและไมเรียนศลิปะ  

พบวา  ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมีความสมัพันธกนัแตนกัเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนน

ความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียนศลิปะ 
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 งานวจิัยในประเทศ 
 จงใจ  ขจรศิลป  (2535: 80)  ไดศึกษาความคิดสรางสรรคและความเชือ่มั่นในตนเองของ 

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและการเลนตามมุมแตกตางกนั  พบวา  เด็กที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและการเลนตามมมุแบบริเร่ิมอยางอิสระ  มีความคิดสรางสรรคและ

ความเชื่อมัน่สงูกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและเลนตามมมุแบบครูชี้แนะ 

 กรภัสสร  ประเสริฐศักดิ์  (2539: 55)  ไดศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลและคําถามเชงิเปรียบเทียบพบวา   

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบและกิจกรรม

สรางสรรคแบบปกติมีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน 

 จากรายงานการวิจัยดงักลาว  จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคควรใหเด็กไดลง

มือกระทาํโดยตรงกับส่ือทีห่ลากหลาย  สงเสริมความคิดสรางสรรคอยางอิสระจะสงผลใหเกิดความ

เชื่อมั่นในตนเองที่จะใชภาษาในการสื่อสารอยางมีความหมายใหผูอ่ืนไดรับรูในสิ่งที่ตนตองการ 

 
 2.4  บทบาทของครูในการจัดประสบการณสําหรับเด็ก 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2533: 7-9)  กลาวถงึการปฏิสัมพันธทีเ่หมาะ 

สมกับเด็กไวดังนี ้

  1.  แสดงการยอมรับ  ชืน่ชมในตัวเด็ก  เชน  ยิ้ม  สัมผัส  พูดคุยกับเด็ก 

  2.  รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของเดก็ พยายามใหเวลาแกเดก็และกระตุนใหสนทนา

แลกเปลี่ยนประสบการณ  แสดงความคิดเห็นและความรูสึก 

  3.  พูดคุยกับเด็กอยางเปนกนัเอง  สุภาพออนโยน  พยายามพูดกับเดก็แตละคนบอยๆ 

โดยใชคําถามปลายเปดเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกเด็ก 

  4.  ปฏิบัติตอเด็กอยางเทาเทียมเสมอกนั  และใหโอกาสเด็กไดทํากิจกรรมทั้งชายและ

หญิง 

  5.  สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง  ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ 

กิจวัตรประจําวนั  ซึง่การใหโอกาสเด็กไดทาํสิ่งตางๆ ตามความสามารถของตนเปนสิง่สําคัญอยางยิ่ง

สําหรับเด็กปฐมวัย 

  6.  ใชการใหกาํลังใจเด็กมากกวาใชวิธกีารแขงขัน  เปรียบเทยีบหรือวพิากษวิจารณ 

  7.  บรรยากาศในหองเรียน  ควรเปนบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน  เปนกนัเอง  พดูคุย 

หัวเราะได  กระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรม  สามารถเคลื่อนไหวทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ

และความตองการของเด็ก 
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  8.  ครูควรสงเสริมใหเด็กทาํงานรวมกนั  มกีารหมนุเวียนกันเลน  ชวยเหลือกนัคิด

แกปญหารวมกันจะทาํใหเดก็เหน็ตัวอยางที่ดีจากครูและจากเด็ก 

  9.  ครูควรพิจารณาและเหน็ความแตกตางของเด็กแตละคน 

 ชิคเคแดนส  และคนอื่นๆ (หรรษา นิลวิเชียร.  2535: 87; อางอิงจาก  Schickedanz; et al.  

1983)  กลาววา  การจัดประสบการณใหเด็กนั้นครูตองจัดสภาพแวดลอม  จัดสื่อ  อุปกรณตางๆ 

รวมทัง้การจัดตารางกจิกรรมประจําวนัอยางเหมาะสม  จัดกิจกรรมใหเด็กไดใชพลงังานไปในการ  

เรียนรูและมีสวนรวมในการทํากจิกรรมตางๆ 

 สรุปไดวา  บทบาทของครนูัน้เปนสิง่ที่สําคญัตอการจัดประสบการณใหกับเด็ก  ซึง่บทบาท

ของครูนั้นมหีลายบทบาทขึ้นอยูกับครูแสดงบทบาทที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูตอเด็ก  จากบทบาทที่

แสดงออกจะสงผลใหเด็กเกิดความอบอุน  จะทําใหกิจกรรมที่จัดประสบการณใดๆ ที่เกิดขึ้นจะดําเนิน

ตอเนื่องกนัดวยความราบรื่นและประสบความสาํเร็จเด็กจะสามารถพฒันาการเรียนรูไดตามที่ต้ัง 

เปาหมายไว  ดังนัน้  การจัดประสบการณเพื่อใหเด็กมีความสนใจในการพูดบทบาทของครูก็มีอิทธพิล

ดวยเชนกนั 
 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 ไบรเอนท และ ฮังเกอรฟอรด  (Bryant; & Hungerford.  1993: 44-49)  ไดทําการศกึษา

เกี่ยวกับการวเิคราะหกลวิธีสอนความคิดรวบยอดและคานิยมทางสิง่แวดลอมในโรงเรียนอนุบาล   

โดยทดลองเรือ่งสิ่งแวดลอมและปญหามลภาวะใชเวลาทดลองสอน  1  เดือน  ผลปรากฏวา   

เด็กอนุบาลสามารถสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับผลสืบเนื่องของสิ่งแวดลอมและสํานึกในหนาที่ของ

พลเมืองที่มีตอส่ิงแวดลอมและไดวิเคราะหวา  ความสําเร็จในการสรางความคิดรวบยอดและคานยิม

ข้ึนอยูกับการพัฒนาการสอน  ผูสอนจะตองใหความรูอยางเพียงพอและกระตุนใหเด็กรูจักคิดเกี่ยวกับ

หนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  ส่ิงที่สําคัญที่ควรพิจารณา  คือ  ตองสอนใหเด็กเขาใจสิง่แวดลอมกอนที่จะ

สอนถึงผลสืบเนื่องของปญหาสิ่งแวดลอม 

 ดิกสัน และ คนอื่นๆ  (Dixon; et al.  1997: 367-369)  ไดศึกษาเด็ก 4  กลุม  ในจํานวน   

3  กลุม  ไดรับการเลานิทานใหฟงหลงัจากไดทํากิจกรรม  คือ  ฟงนทิานแลวมีการสนทนาหรือพาไป

ศึกษานอกสถานที่หรือแสดงบทบาทเลียนแบบตัวคน  อีกกลุมหนึง่ฟงนทิานโดยไมมีกิจกรรมอื่นๆ   

ผลการทดลอง  พบวา  ในการฟงนทิานนั้นถาเด็กไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเรื่องไปดวย 

จะพัฒนาความคิดตางๆ ไดดีที่สุดแสดงวา  หลงัจากเด็กไดฟงนิทานแลวถาเด็กไดมีการสนทนา 

เลาเรื่องไดไปศึกษานอกสถานที่และไดมีการเลียนแบบตัวละครจะพฒันาการคิดไดดีกวาเด็กทีฟ่ง

นิทานโดยไมมกีิจกรรมอื่นๆ 
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 งานวจิัยในประเทศ 
 วไลพร  พงษศรีทัศน  (2533: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ  ผลการจัดประสบ  

การณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารแบบปกติทีม่ีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

เด็กปฐมวยั  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารกับ

แบบปกติ  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01   

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติมีทักษะการสังเกต   

การสื่อความหมาย  การลงความเหน็และการหามิติสัมพนัธแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ  .05   

 ปาริชาติ  อรุณศักดิ์  (2533: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการคิดแบบอเนกนัย

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการเลานทิานไมจบเร่ืองสมบูรณและการเลานิทานตามปกติ  ซึ่งผลการวจิัย

พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดฟงนทิานโดยวิธีการเลาเรื่องไมจบสมบูรณและโดยวิธกีารเลาแบบปกติ   

มีการคิดแบบอเนกนัยแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 วิไลวรรณ  เกือ้ทาน  (2540: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลของการจัดประสบการณ 

การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติในมุมหนงัสือที่มีตอความเชื่อมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวัยที่มาจาก

โรงเรียนในเขตเทศบาลและนอกเขตนอกเทศบาล  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชายหญิง  อาย ุ 4 – 5 ป  

กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 2540  ของโรงเรียนอนบุาลบุรีรัมย   

จํานวน  30  คน  กลุมทดลอง 15 คนและกลุมควบคุม 15 คน  และโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลุมทดลอง  

15 คน และกลุมควบคุม 15  คน  จากนั้นจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติในมุมหนงัสือ

และกลุมควบคุมไดรับการจัดประสบการณเลนตามมมุปกติ  เด็กปฐมวัยที่มาจากโรงเรียนในเขต

เทศบาลที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูภาษาแบบธรรมชาติในมุมหนังสือกอนและหลงั 

การทดลองมคีาความเชื่อมัน่ในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย   
 3.1  ความหมายของการพูด 
 ศรียา  นิยมธรรมและประภัสสร  นยิมธรรม  (2541: 49)  ไดกลาวถงึ  ความหมายของการพูด  

ไว  4  ดาน  ดังนี ้

  1.  ดานภาษาศาสตร   (Linguistic level) 

  2.  ดานสรีระวทิยา  (Physiological level) 

  3.  ดานความรูในเรื่องเสียง  (Acoustic level) 

  4.  ดานจิตวทิยา  (Psychological level) 
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 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ  (2542: 86)  ไดกลาววา  การพูด  หมายถงึ  พฤตกิรรมการติดตอส่ือสาร

ระหวางบุคคลดวยการใชถอยคํา น้ําเสยีง  อากัปกิริยา  ทาทาง  สีหนา  แววตาเพื่อถายทอดความรูสึก

นึกคิด  ความตองการของผูพูดไปสูผูฟงเพือ่ใหผูฟงเกิดความเขาใจและเกิดการตอบสนองได 

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พ.ศ. 2542  (2546: 559)  พูด  หมายถงึ  เปลงเสียง

ออกมาเปนถอยคํา 

 สรุปไดวา  การพูดเปนการแสดงถึงความรูสึกจากการไดฟงและสื่อสารถายทอดอออกมา 

ใหผูอ่ืนเขาใจสามารถแสดงออกมาในลกัษณะ  ความรูสึกนึกคิด  ความตองการ  ความรูประสบการณ

ตางๆ โดยใชน้าํเสียงเปนสื่อในการอธิบายใหผูฟงเขาใจ 

 
 3.2 ความสําคัญของการพูด 
 วรรณี  โสมประยูร  (2537: 98)  ไดกลาววา  การพูดเปนการสื่อสารที่มีความสาํคัญและ

เกี่ยวของกับชวีิตประจําวนัมากที่สุด  เพราะคําพูดเปนเครื่องมือส่ือความคิดที่รวดเร็วแพรหลายไดผล

อยางยิ่ง  นอกจากจะพูดในโอกาสทัว่ไปในชีวิตประจําวันแลวยังมโีอกาสอื่นๆ ที่ตองพดูอยางเปน

ทางการหรือพดูในเชิงวิชาการ  ซึง่เปนการเผยแพรหรือถายทอดความรูและความคิดเห็นที่นบัวาสําคัญ 

 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ  (2542: 63-64)  ไดกลาวถงึ  การพดูเปนเครื่องมอืสําคญัของการ

ติดตอส่ือสารที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต  การฝกพดูเปนพืน้ฐานที่จะชวยฝกทกัษะดานภาษาได

เปน 

อยางดีซึง่จุดประสงคของการฝกพูด  มีดังนี ้

  1.  เพื่อใหเดก็พัฒนาการพูดไดคลองเปนธรรมชาติ  ไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ 

  2.  พัฒนาความสามารถในการพูดไดชัดเจน  ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก  เชน  

เสียง  “ส”  นอกจากนี้ยงัควรพูดเสยีงทีน่าฟง  ร่ืนหู  ไมดัง  ไมคอยเกนิไป   มีความมัน่ใจในการพูด 

  3.  พูดถูกตองจนเปนนิสัย  เชน  เด็กๆ มกัจะพูดประโยคปฏิเสธวา “ผมเปลาทาํ” ตองแก

เปน  “ผมไมไดทําครับ”  หรือ  “ไมไดทําคะ” 

  4.  เพื่อใชภาษาเปนเครื่องมือติดตอสังคมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นๆ การที่เดก็จะเปน    

ที่นาคบหาสมาคมดวยยอมตองมีภาษาทีสุ่ภาพ  ดังนั้น  การใหการศึกษาแกเด็กวัยนีย้อมตองฝก 

ใหเด็กรูจักใชคําสุภาพทั้งหลาย  เชน  “ขอโทษ”  “ขอบคุณ”  “ขอบใจ”  โดยตองเปนแบบใหเด็กและ 

ใหเด็กใชอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้จะตองใหรูจักกาลเทศะดวย สียงทีพู่ดในหองเรียนยอมจะไมตอง

ดังเหมือนเสียงที่ใชในสนาม 

  5.  เพื่อพฒันาความสามารถในการติดตอกบัผูอ่ืนคือไมเพียงแตแสดงความคิดเหน็ของ

ตนเทานัน้แตยังสามารถเขาใจสิ่งที่ผูอ่ืนพูด  สามารถพูดสิ่งที่ผูอ่ืนกลาวไวได 
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  6.  การฝกเลยีนเสียงคําพูดกอนที่จะบรรยายเรื่องราวตางๆ หากไมฝกในเรื่องนี้เด็ก 

บางคนจะเลาเรื่องไมตรงจุด  เชน  เด็กอาสาจะเลาเรื่อง  “ไปเที่ยวทะเล”  แทนทีจ่ะพูดถึงการไปทะเล   

เด็กบางคนจะมัวพะวงแตจุดไมสําคัญ  เชน  มัวพูดเกี่ยวกับการแตงตัว  การซื้อของตางๆ สําหรับ

เดินทาง  ครูอาจตองชวยเตอืนเด็กใหพูดเขามาหาเรื่องอีกทหีนึง่ 

7. เรียนรูเกี่ยวกับภาษา  เชน  หลักการออกเสยีง  เสียงวรรณยุกต  การเวนวรรค   

การเรียบเรียงคําใหเปนประโยคและคําบางคํามีความหมายไดหลายอยาง 

  ดังนัน้สรุปไดวาการพูดเปนทกัษะทางภาษาที่มีความสาํคัญอยางหนึง่ในการที่จะสื่อสาร 

ใหกับผูอ่ืนไดรูและเขาใจในความรูสึกนึกคิด  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยบคุคลที่ใกลชิดและเกี่ยวของ 

มีความรูและมีเทคนิคที่จะสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการพูด  รูจักการเรียงลําดับการพูด

เร่ืองราวตางๆ ไดตามลําดับกอนหลังจะเปนการสื่อสารและการถายทอดความรูสึกนกึคิดและ 

ความตองการใหกับผูอ่ืนไดเขาใจอยางถูกตอง 
  
 3.3 พัฒนาการความสามารถดานการพูด 
 ซีเฟลท  (หรรษา นิลวเิชียร.  2535: 208; อางอิงจาก  Seefeldt.  1986)  ไดกลาวถึง   

การเรียนภาษาระดับพืน้ฐานของเด็กไว  5  ระดับ  ดังนี ้

  1.  ระบบเสยีง  (Phonology) 

  2.  ลักษณะคาํพูด  (Morphology) 

  3.  การสรางประโยค (Syntax) 

  4.  ความหมาย  (Semantics) 

  5.  การใชภาษา  (Pragmatics) 

 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ  (2542: 68-70)  กลาววา  พัฒนาการทางการพูดมีกระบวนการในการ

พูดของเด็กปฐมวัย  3  ข้ันตอน  คือ 

  1.  การออกเสยีงทําไดโดยการเลียนแบบ  เด็กเลียนแบบเสียงคําและสาํเนยีงจากบุคคล  

ที่เด็กติดตอเกีย่วของดวย  เมื่อไปอยูในสิ่งแวดลอมใหมที่สําเนียงพูดตางออกไป  เดก็จะเปลี่ยนภาษา

พูดไปตามสิ่งแวดลอมใหมนั้น  เพราะกลไกการออกเสยีงและนิสัยการพูดยังไมลงรูปแบบแนนอนดวย

เหตนุี้พอแมและนักการศึกษาบางคนจงึเหน็วาวัยเด็กเลก็เปนชวงที่ดีที่สุดในการเรยีนภาษาตางประเทศ  

เด็กจะพูดไดเหมือนเจาของภาษาแตถารอไปเรียนเมื่อเด็กอยูชั้นมธัยมเด็กจะพูดภาษาดวยสําเนยีง

ภาษาแมของตน 
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  2.  การสรางคาํ  คือ  การเชือ่มโยงกับความหมาย  คําหลายๆ คํามีเสยีงเหมือนกัน   

แตความหมายตางกัน  เชน  สาด  สารท  ศาสน  การสรางคําจงึยากกวาการออกเสยีงทั้งการเชื่อมโยง

เสียงกับความหมายมีโอกาสผิดไดงาย  ระยะแรกเด็กจะเรียนรูความหมายของคาํทีต่องการใชกอน   

ถาไมพอก็ใชทาทางชวย  เมือ่โตขึ้นก็หนัไปใชคําแสลงแทน  เมื่อเด็กไปโรงเรียนเด็กจะทราบศัพทใหม

และความหมายใหมเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ เพราะครูสอนไดโดยตรงและจากประสบการณของเด็กเอง  

จากการอานหนังสือ  ฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนนอกจากนี้เดก็อายุเทากันทราบจํานวนศัพทไมเทากัน

เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลดานสติปญญา  อิทธิพลของสิง่แวดลอมและแรงจูงใจ 

  3.  การสรางประโยค  ระยะแรกเด็กอายุ 12 – 18 เดือน  พูดประโยคทีม่ีคําเพยีงคําเดียว  

ใชทาทางประกอบเชน  “ขอ”  และชี้ไปที่ตุกตา  หมายความวา  ขอตุกตาใหหนู  อาย ุ 2  ป เดก็ใช

ประโยคสั้นๆ ไดแลว  อายุ  4  ป เด็กจะพูดประโยคตางๆ ไดดีข้ึน  เด็กชอบใชประโยคคําถามมาก      

พอเด็กพูดได  เด็กจะพูดไมหยุดเหมือนกับตอนที่เด็กเดนิไดเด็กจะเดินไมหยุดเชนเดียวกัน  พัฒนาการ

ทั้งสองอยางนีท้ําใหเด็กเกิดทักษะและความรูสึกวาตนมีความสาํคัญ 

 พัฒนาการทางภาษาพูดของเด็กวยักอนเรยีน  ในระยะ 2 – 5  ป  เปนระยะที่เดก็ม ี

ความพรอมทางภาษาอยางมาก  การเรียนรูภาษาจะเปนไปไดอยางรวดเร็วยิง่ในระยะนี ้ เด็กจะจาํ

คําศัพทไดอยางรวดเร็ว  ในชวงอายหุนึง่ๆ คือ ระยะ  2  ขวบ ถงึ 3 ขวบ  เด็กจะรูคําศัพทเพิ่มมากกวา  

1 เทา  ปญหาทางดานภาษาที่ครูควรสนใจในระยะนี้ก็คือ  เชน  ปญหาทางดานการพูดของเด็ก  เชน 

พบวาเด็กบางคนทีพ่ัฒนาการทางภาษาชากวาเด็กอืน่ๆ เชน  ปญหาการพูดไมชัด (Articulation)  

ปญหาการพูดติดอาง  ปญหาความผิดปกติทางสมองประเภท  Aphasia รวมทัง้ปญหาเด็กมีความ

ผิดปกติทางอวัยวะในการพดูหรือการไดยินดวย  การพดูของเด็กไมเปนไปตามอายุ  มีลักษณะที่สังเกต

ได  คือ  เด็กไมคอยเขาใจคาํพูดของคนอืน่ในวัยเดียวกนั  พูดไดไมสมอายุ  ส่ือสารกับผูอ่ืนดวยคําพูด

ไมไดหรือถาพอพูดไดก็ไมสามารถเลาเรื่องตอเนื่องกนั  ซึง่ในเด็กทีพู่ดชาจะรูจักคําศพัทในวงจาํกัดและ

เรียบเรียงถอยคําไดไมดี  เด็กเหลานี้จงึควรไดรับการกระตุนและแกไขความผิดปกติโดยเร็วที่สุด 

 จึงสรุปไดวาพฒันาการทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยนั้น  จะเร่ิมจาการพูดออกเสยีงทีละคํา

จากนั้นก็จะมกีารพัฒนาตอเนื่องขึน้เปนใชคํามาแทนประโยคและเมือ่เด็กมีความพรอมทางดานภาษา

มากขึ้นจะสามารถนาํคําตางๆ มาประกอบกันขึ้นเปนรูปประโยค  จนในที่สุดเด็กจะสามารถเรยีนรูใน

การผูกประโยคตางๆ ข้ึนเพือ่ใชเปนการสื่อความคิด  ความเขาใจ  ความหมายตางๆ ใหผูอ่ืนไดรับรู 
 
 3.4  แนวทางและกิจกรรมในการสงเสริมความสามารถดานการพดู 
 กรมวิชาการ  (2540: 36-37)  มีแนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สามารถจดัได

หลากหลายวธิี  เชน 
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  1.  การสนทนา  อภิปราย  เปนการสงเสรมิพัฒนาการทางภาษาในการพูด  การฟง   

รูจักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง  ของจําลอง

รูปภาพ  สถานการณจาํลอง  ฯลฯ  

  2.  การเลานทิาน  เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงใหเกิด

คุณธรรม  จริยธรรม  วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีข้ึน  ในการเลานทิานสื่อที่ใชอาจเปนรูปภาพ  

หนงัสือนทิาน  หุนการแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง 

  3.  การสาธิต  เปนการจัดกจิกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามขั้นตอนของ

กิจกรรมนัน้ๆ ในบางครั้งครูอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับครู  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง  

เชน  การเพาะเมล็ด  การเปาลูกโปง  การเลนเกมการศึกษา 

  4.  การทดลอง/ปฏิบัติการ  เปนกิจกรรมทีจ่ัดใหเด็กไดรับประสบการณตรงเพราะได

ทดลองปฏิบัติดวยตนเองไดสังเกตการเปลีย่นแปลง  ฝกการสังเกต  การคิดแกปญหาและสงเสริม    

ใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบดวยตนเอง  เชน  การประกอบอาหาร  การทดลอง

วิทยาศาสตรงายๆ  การเลีย้งหนอนผีเสื้อ  การปลูกพืช 

  5.  การศึกษานอกสถานที่  เปนการจัดกิจกรมทีท่ําใหเด็กไดรับประสบการณตรง 

อีกรูปแบบหนึง่ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆ รอบโรงเรียนหรอืสถานทีน่อกโรงเรียน  เพื่อเปน

การเพิม่พนูประสบการณแกเด็ก 

  6.  การเลนบทบาทสมมต ิ เปนตัวละครตางๆ ตามเนื้อเร่ืองในนทิานหรือเร่ืองราวตางๆ 

อาจใชส่ือประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและกอใหเกิดความสนุกสนาน  เชน  หุนสวมศรีษะ  

ที่คาดศรีษะรูปคนและรูปสัตวแบบตางๆ เครื่องแตงกายและอุปกรณของจริงชนิดตางๆ 

  7.  การรองเพลง  เลนเกม  ทองคําคลองจอง  เปนการจดัใหเด็กไดแสดงออกเพื่อ     

ความสนุกสนาน  เพลิดเพลนิ  เรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะมกีิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ชวย

สงเสริมพฒันาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 

 นงเยาว  คลิกคลาย  (2543: 21)  เด็กปฐมวัยมีความอยากรูอยากเห็นและความตองการ 

ที่จะสื่อสารกบัผูอ่ืนเปนสิง่เราใหเกิดการแสดงออกทางความคิดในดานการพูด  แตเด็กมีถอยคําในการ

ส่ือสารที่คอนขางจํากัด  จึงพยายามแสวงหาการใชคําพดูดวยตนเองสิง่เราที่มีประโยชนตอการพูดของ

เด็ก  คือ  การเปดโอกาสใหเด็กพูดถึงสิง่ทีช่อบดวยคําพดูของเขาเอง  ดังนัน้ครูผูสอนควรจะไดศึกษาถงึ

พัฒนาการดานภาษาและความสามารถในการพูดของเด็กในแตละชวงอาย ุ เพื่อจัดกิจกรรมตอบสนอง

ความสามารถดานการพูดไดอยางเหมาะสมตอไป   
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 ดังนัน้สรุปไดวา  การสงเสริมความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย  สามารถจัดประสบ  

การณทีห่ลากหลายซึ่งจะสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  เชน  การเลาเรื่องราวตางๆ จาก 

ประสบการณของเด็กและสิง่ที่อยูใกลชิดรอบตัวเด็ก  การพูดเพื่อแสดงความรูสึกทําใหเด็กไดแสดงออก

ในโอกาสตางๆ  เชน  การเลาเรื่อง  การรองเพลง  การแสดงละคร  เปนตน  โดยธรรมชาติของเด็ก

ปฐมวัยจะชอบและสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิทาน  การเลาเรื่องราวตางๆ การจัดกิจกรรมที่สงเสริม

ความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใชนทิาน  จึงนาจะเปนตวัสงเสริมใหเดก็มีความสามารถ

กลาแสดงออกและมีพัฒนาการดานการพดูไดผลมากทีสุ่ด 
 
 3.5 การจัดประสบการณสงเสริมการพูด 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2529: 15)  เสนอแนะแนวการสอนภาษา   

ที่สองไวดังนี ้

 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมทางภาษาในดานการฟงและการพูด  ไดแก 

1. เตรียมสื่อการฟง  โดยฝกการใชหูฟงเสียงตางๆ ฟงเสยีงที่คุนเคยในภาษาถิน่   

ฟงเสยีงที่ไมคุนเคย 

  2.  เตรียมเพื่อการพูด  โดยฝกการใชปาก  ล้ิน เลยีนเสยีงตางๆ เลยีนเสยีงที่คุนเคย 

เลียนเสยีงที่ไมคุนเคย 

  3.  การสอนเพื่อออกเสียงหลายพยางค   

  4.  ควรสอนคําใหมประมาณวันละ 5 คํา เพราะตองสอนตามกระบวนการใหครบลําดับ

ข้ันของการสอนคํา ความหมายและการนาํไปใชใหเกิดขอความ 

  5.  การสอนคาํตองสอนคาํที่งายและมพียางคนอยกอน 

  6.  การสอนศพัทมากอาจใชเปนวธิีการสอนเปนกลุม 

  7.  การสอนคาํที่เปนนามธรรม  เปนการยากทีจ่ะใหเขาใจความหมาย  จึงเสนอวาสื่อที่จะ

ชวยในการสอนคําที่เปนนามธรรมเหลานีไ้ดดี  ไดแก  การอธิบายความหมายโดยเทยีบกับภาษาทีใ่ช  

ที่บาน  ใชบทบาท  ใชภาพ  ใชเพลงหรือคําคลองจอง 

  8.  เปนเรื่องจาํเปนอยางยิง่ที่วา  เมื่อครูสอนใหนักเรียนเขาใจความหมายและออกเสียง

ศัพทไดแลว  ครูตองใหเด็กรูจักนําคาํที่เรียนมาแลวผูกเปนประโยคงายๆ และคอยๆ เพิ่มคําใหมากข้ึน

เปนประโยคยาวๆ 

  9.  การสงเสรมิใหเด็กเลก็สองภาษาออกเสียงภาษาไทยไดชัดเจนวิธหีนึ่ง ไดแก การฝก 

คําคลองจอง 
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     10.  นาํภาพที่แสดงความหมายของคาํมาวางเรียงกนั  แลวใหเดก็เรียนอานจากภาพหรือ

การแสดงทาทางประกอบ  (ภาษาทา)   

     11.  เมื่อเดก็ออกเสียงและเขาใจความหมายของคําใหมไดถูกตองแลว  ครูควรประเมินผล

วา  นกัเรียนเขาใจความหมายและออกเสียงคําไดถูกตองหรือไม  อยางไร  โดยจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนหลายๆ วิธ ี

 เทคนิควธิีการฝกทักษะเฉพาะดานการพูดและการฟงสรุปได  ดังนี ้

  1.  ฝกการออกเสียงใหรูความหมาย  ใหพูดเปนคาํตามเสียงครู  พรอมกับใหดูส่ิงของ   

รูปภาพหรือแสดงทาทาง  ครูชี้ภาพ  ส่ิงของหรือทาทางแลวพูดออกเสยีงใหเด็กวาตาม 

  2.  ฝกใหพูดโดยบอกสิ่งของหรือรูปภาพ  ใชภาพหรือส่ิงของที่ฝกในขอ 1. แตครูไมตอง

พูดนําเพยีงแตคอยชี้และใหนักเรียนออกเสียงบอกชื่อส่ิงของหรือภาพนั้นๆ 

  3.  ฝกออกเสยีงพรอมกันในคําหรือประโยคที่มีความหมายโดยใชภาพหรือส่ิงของ  ครูชี้

พรอมกับพูดประโยคสั้นๆ ใหเด็กวาตาม 

  4.  ฝกบรรยายภาพ  เปนการฝกประโยคสัน้ๆ โดยใชภาพสิ่งของเปนเครื่องจูงใจ  ครูชี้ 

ที่ภาพหรือส่ิงของแลวเด็กพดูเปนประโยคสั้นๆ 

  5.  จัดกจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมทางภาษาดานการพูด  โดยฝกการใชปาก  ล้ินเลียน

เสียงตางๆ เลยีนเสยีงที่คุนเคย  เลยีนเสยีงที่ไมคุนเคย 

  6.  จัดกจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมทางภาษาดานการฟง  โดยฝกการใชหูฟงเสียง

ตางๆ ฟงเสยีงที่คุนเคยในภาษาถิน่ ฟงเสยีงที่ไมคุนเคย 

 กลาวโดยสรุปคือ  การจัดประสบการณพูดนั้นเปนเรื่องจาํเปนอยางยิง่สําหรับเด็กทีพู่ดภาษา

ที่สองใหสามารถเขาใจความหมายของคํา  การพูดเปนประโยคอยางรูความหมายโดยมีกระบวนการ

พัฒนาการทีถ่กูตอง  สําหรับครูการสอนใหเด็กสามารถเขาใจความหมายการออกเสยีงคําศัพทไดแลว  

ครูตองรูจักใหเด็กรูจักนําคาํที่เรียนมาแลวผกูเปนประโยคงายๆ แลวคอยๆ เพิ่มคําใหมากขึ้นเปน

ประโยคยาวๆ   เพื่อใหเด็กสามารถใชภาษาในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 
  
 3.6 ทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการและองคประกอบที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด 
 ศรียา  นิยมธรรม  และ ประภัสสร  นิยมธรรม  (2541: 27-30)  ไดกลาวถึงทฤษฎีพฒันาการ

ทางภาษาและการพูดไวดังนี ้

  1.  ทฤษฎีเสริมกําลงั  (Reinforcement Theory)  ทฤษฎีนี้อาศัยหลักทฤษฎีการเรียนรู  

ซึ่งถือวาพฤตกิรรมทั้งหลายถูกสรางขึน้โดยอาศัยการวางเงื่อนไข  ไรนโกลด (Rheingold)  และ 

คณะพบวา  เด็กจะพูดมากขึ้นเมื่อใหรางวัลหรือเสริมกาํลัง  วนิทิซ  (Winitz)  ไดอธิบายถงึการที่เด็ก 
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เกิดการรับรูในระยะการเลนเสียงตอนตนๆ วา  เปนการกระทําตามธรรมชาติของมนษุยในการที่จะมี

จุดหมายปลายทางตัวอยาง  เชน  เมื่อเด็กหิวกเ็คลื่อนไหวปาก  ซึง่มีจุดหมายปลายทางที่การดูดและ

การกนิอาหารตอมาเมื่อโตขึน้ก็อาจใชวิธทีาํเสียงออแอโดยหวงัวาแมจะเขามาหาและเลนเสยีงคุย 

ตามไปดวย 

  2.  ทฤษฎีการรับรู  (Motor Theory of Perception)  ในบางครั้งเด็กจะพูดคําที่ไมเคยพูด

หรือไมเคยถูกสอนมากอนใหพูดมากอนเลย  แมแตในระยะเลนเสียงก็มิไดเปลงเสยีงที่คลายกับคํานัน้  

จึงสงสยัวาเดก็เรียนรูไดอยางไร  ทฤษฎีนีใ้หคําตอบในแงนี ้ ซึง่ลิเบอรแมน  (Liberman)  ต้ังสมมติฐาน

ไววา  การรับรูทางการฟงขึน้อยูกับการเปลงเสียงจึงเหน็ไดวาเด็กมกัจองหนาเวลาเราพูดดวย  ทํานอง

เดียวกนัเด็กหตึูง  การทาํเชนนี้อาจเปนเพราะเด็กฟงพูดซ้ําดวยตนเองหรือหัดเปลงเสียงโดยอาศัย    

การอานริมฝปากแลวจงึเรียนรูคํา 

  3.  ทฤษฎีสภาวะติดตัวมาแตกําเนิด  (Innateness Theory)  ชอมสกี้  (Chomsky)   

นักภาษาศาสตรอเมริกันเปนผูคิดทฤษฎีนี้  เขาอธิบายวาเด็กทุกคนเกิดมาพรอมกบัเครื่องมือในการ

เรียนรูภาษา  (Language Acquisition Device)  ซึง่เรียกวา  แอล เอ ดี  ( L.A.D.)  เครื่องมือนี้จะเปน

ฝายรับขอมูลทางภาษาซึ่งมาจากประโยคตางๆ เด็กก็จะเกิดการเรียนรูกฎตางๆ ทางไวยากรณที่มีใชใน

ภาษากฎทางไวยากรณตางๆ นี้ก็คือ  ความรูในภาษา  (Competence)   

  4.  ทฤษฎีความสัมพนัธ  (Interaction Theory)  ไดมีนกัสงัคมวทิยาภาษาศาสตรและ 

นักจิตวทิยาศาสตรกลุมหนึง่เสนอขึน้  โดยกลาววา  คนเราเกิดมานัน้จะตองมีบางสิง่บางอยางติดตัวมา

ซึ่งทาํใหคนผดิไปจากสัตวอ่ืนแตไมใช  แอล เอ ดี  ส่ิงนั้นคือ  ความสามารถในการเรยีนภาษา  

(Language Capacity)  และความรูเกี่ยวกับโลก  (Cognitive Knowledges)   

 นอกจากนีย้ังมีทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาอื่นๆ  อีก  เชน 

  -  ทฤษฎีความบังเอิญจากการเลนเสียง  (Babble Luck)  ซึ่งธอรนไดร  (Thorndike)   

เปนผูคิดอธิบายวาเมื่อเดก็กําลังเลนอยูนัน้  เผอิญมีบางเสียงไปคลายกับเสียงทีม่คีวามหมายในภาษา

พูดของพอแม  พอแมจงึใหรางวัลทนัท ี ดวยวิธนีี้เด็กจะมพีัฒนาการทางภาษาไปเรื่อย 

  -  ทฤษฎีชีววิทยา  (Biological Theory)  ของอิริค  เลนเนเบอรก  (Eric Lenneberg)   

เชื่อวาพัฒนาการทางภาษานั้นมพีืน้ฐานทางชวีวทิยาเปนสําคัญ  กระบวนการที่คนพูดไดก็เกิดจาก 

การที่คนสามารถถายทอดภาษากนัได 

  -  ทฤษฎีการใหรางวัลของแม  (Mother Reward Theory)  จอหน  ดอลลารด  (John  

Dollard)  และ นีล  มิลเลอร  (Neel Miller)  เปนผูคิดตั้งทฤษฎนีี้  โดยย้ําเกีย่วกับบทบาทของแมในการ

พัฒนาทางภาษาของเด็กวาภาษาที่แม  ใชในการเลีย้งดูเพื่อสนองความตองการของลูกจะเปนเหตุ 

ใหเกิดภาษาพดูแกลูก 
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 จากการศึกษาทฤษฎีตางๆ สรุปไดวา  พัฒนาการทางการพูดของเด็กนัน้มีการพัฒนาการ     
ที่ตอเนื่อง  แตหากตองการใหพัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นมากที่สุดนัน้จะตองมีการใชวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูในหลายๆ ดานจะทําใหเกิดการพฒันาการไดมากที่สุด  
ซึ่งเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติใหเด็กไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว  จากประสบการณและการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เอื้ออํานวยอยางสงูสุด 
 
 3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัพัฒนาการทางการพูด 
 งานวจิัยในตางประเทศ 
 ซิมสัน  (Simpson.  1988: 71) ไดศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็กปฐมวัย 4 ป  ที่ไดรับ 
การจัดประสบการณการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา  ผลการวิจยัพบวา  การเลาเรื่องซ้ําชวยสงเสรมิ
ความสามารถดานการสื่อสารมากขึ้นอยางมีนัยสาํคัญ  กลาวคือ  ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถ 
ในการถายทอดภาษาใหชัดเจนละเอียดลออ  ครอบคลุมความหมายทีต่องการสื่อใหผูอ่ืนไดรับรูและ
เขาใจ  ซึง่ความสามารถนีว้ดัไดเปนจํานวนคําตอประโยค (Length  of  a T-Unit) ไมไดวัดที่ปริมาณคํา   
 ไพน  (Pine.  1997: 807-819)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบที่แตกตางในขั้นตอนการใชคํา
เดี่ยวทีม่ีผลตอความสัมพันธระหวางการใชคําพูดของแมและการผสมคําของเด็ก  Stylistic  Variation 
at the “Single – Word”  Stage : Relations between Maternal Speech Characteristic  and 
Children’s Vocabulary Composition and Usage  พบวา  ความสมัพันธของการใชคําของเด็ก
แตกตางกนัไปตามการใชคําพูดของแม  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางทีเ่ปนแมและเดก็  26  คู  
เด็กผูหญิง 14  คนและเดก็ผูชาย  12  คน  เร่ิมจากคํา 10  คํา 50  คําและ 100  คําตามลําดับ  วธิกีาร
พูดของแมมีอิทธิพลตอพัฒนาการใชคําพดูของลูกโดยตรง  คือ  แมทีพ่ยายามอธิบายความหมาย
คําศัพทโดยองิสภาพแวดลอมจะสามารถถายทอดคําพดูใหมๆ ใหลูกไดมากกวาแมที่พูดโดยวิธกีาร
ออกคําสั่งวา  เชนนั้น  เชนนีแ้ละแมที่พูดเกงๆ จะทาํใหเด็กเรียนรูคําตางๆ  เชน  คําอุทาน  คําสั้นๆ  
ไดเปนเปอรเซ็นตที่สูงกวาแมที่ไมคอยพูด  โดยมีเช็คลิสต  (Checklist)  ใหแมเช็คคาํตางๆ ที่เด็กเรียนรู
เพิ่มมากขึ้นและมีการอัดเสยีงพูดของเด็กเพื่อดูพัฒนาการทางภาษาพดูของเด็กอยางเปนรูปธรรมและ
ชัดเจนมากขึ้น 
 
 งานวจิัยในประเทศ 
 จุฬารัตน  อินนุพัฒน  (2543: บทคัดยอ)  ไดศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติ  โดยใชกลุม
ตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย – หญิงอายุระหวาง  5 – 6  ขวบ  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
การจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ 
การเลนมุมบล็อกแบบปกติ มีพัฒนาการทางการพูดไมแตกตางกนั 
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 นงเยาว  คลิกคลาย  (2543: บทคัดยอ)  ไดศึกษาถงึความสามารถดานการฟงและการพูด

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบ  โดยใชกลุมตัวอยาง 

เด็กปฐมวยัชาย – หญงิ  อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสงูกวา เดก็ปฐมวัย

ที่ไดรับกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ 

 จุฑา  สุกใส  (2545:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบ 

มีความหมายทีมีตอพัฒนาการทางการพดูของเด็กปฐมวัย  โดยกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง

อายุระหวาง  5 – 6  ขวบ  ผลการวิจยัพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบ 

มีความหมายและเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมทองคําคลองจองแบบปกติ  มีความกาวหนาของ

พัฒนาการทางการพูดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึน้ 

 จากเอกสารและงานวจิัยที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาพฒันาการทางการพูดของเดก็ปฐมวยั

นั้นมพีัฒนาการที่เปนขั้นตอน  กระบวนการและสามารถที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ  

กระตุนใหเดก็เกิดพัฒนาการทางการพูดไดโดยการพูดคุย  เลาเรื่องใหฟง  เลานิทาน  การเลนเกมและ

การจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  การเลนตามมมุที่จัดไวในหอง  การเคลื่อนไหวประกอบเพลงซึ่งกิจกรรม

ดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถและสงเสริมพฒันาการทางภาษามากยิง่ขึ้น 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่พูดสองภาษา 
 4.1  ความหมายของเดก็สองภาษา 
 เด็กสองภาษา  หมายถึง  เด็กที่มีภาษาแมหรือภาษาของเชื้อชาติตนเปนภาษาแรกที่เด็ก

เรียนรูและตองมาเรยีนภาษาอื่นที่แตกตางจากภาษาแมเปนภาษาทีส่อง  จากภาษาแมทีเ่ด็กใช

ติดตอส่ือสารเราสามารถเรียกอีกอยางวา  ภาษาถิน่  ซึ่งในแตละประเทศยอมมีภาษาที่ใชมากกวา   

1  ภาษาและภาษาที่ใชเหลานัน้ก็คือ  ภาษาถิน่  (Dialect)  ซึง่จะเปนภาษาเฉพาะกลุมหรือชุมชน   

เชน  เด็กไทยที่อาศัยอยูในประเทศองักฤษ  เดก็อินเดียที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา  เด็กเหลานี้ใช

ภาษาที่บานและที่โรงเรียนตางกนั  เด็กไทยที่ใชภาษาทีบ่านและตองเรียนภาษาที่สองในโรงเรียน

เชนเดียวกับเด็กอินเดีย  ซึง่ใชภาษาอินเดียที่บานและตองเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองใน

โรงเรียนเหลานี้  เปนตน (หรรษา นิลวิเชียร.  2535: 23) ในปจจุบันมีการติดตอส่ือสารกันระหวาง

ประเทศตางๆ มากขึ้น  ดังนัน้ภาษาที่ใชติดตอกันของแตละที่ก็มีความแตกตางกนัไป  จงึมีความจําเปน

ที่เราจะตองเรยีนรูภาษาของทองถิน่นั้นเพิม่เติมเพื่อใหสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลเหลานั้นได  
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 “ถิ่น”  หมายถงึ  ที่ , แดนที่อยู  

 “ภาษาถิน่”  หมายถงึ  ภาษาเฉพาะของทองถิ่นใดทองถิน่หนึ่ง  ที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัว     

ทั้งถอยคําและสําเนียง  (พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542.  2542: 822) 
 
 สาเหตกุารเกดิภาษาถิ่น 
 ภาษาถิน่เกิดดวยสาเหตุจากประวัติศาสตร  สภาพภูมศิาสตร  ดินฟาอากาศ  ความเปลี่ยน  

แปลงทางวฒันธรรมและความเปนอยู  การอยูหางไกลกนัมีธรรมชาตขิวางกัน้ไมไดติดตอกันเปนเวลา   

นาน  ซึ่งตางพวกตางกลุมกต็างคนตางอยู  การอยูนัน้เมือ่อยูใกลชนชาติใดก็จะติดตอไปมาหาสูกนั   

ทั้งในดานสันติและทางสงคราม  ดินฟาอากาศและอาชพีก็แตกตางกนัไปตามสภาพแวดลอม   

ดวยเหตุผลดังกลาวจงึไดเกดิการกลายเสยีง  การเลียน  การยมืภาษากันใช  เมื่อพบเห็นสิง่ใหมซึ่งตน

ไมเคยมีอยูกอนก็จะตัง้ชื่อหรือสรางคําขึ้นมาใหม  โดยอาศัยคําที่เปนอยูกอนแลวหรอือาจยืมคําแลว 

แตกรณีแมคําที่เคยใชรวมกนัเมื่อนานๆ เขา ทั้งคําและความหมายกย็ิง่ผิดแผกแตกตางกนัไปยิ่งขึน้  

ภาษาที่แตละกลุมแตละทองถิน่ใชเรียกวา  “ภาษาถิน่”   

 สาเหตุของการเกิดภาษาถิน่แบงได  4  สาเหตุ  ไดแก 

  1.  สาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร  ลักษณะภูมปิระเทศอันมภูีเขา  แมน้ํา  ทะเล  

หวย  หนอง  คลอง  บึงซึ่งเปนภูมิประเทศที่กีดกัน้การติดตอตางคนตางแยกกันอยูกันคนละภูมปิระเทศ  

และขาดการติดตอกันเปนเวลานาน  เพราะความหางไกลเสียงของภาษาก็แตกตางกันไปตามสภาพ

ของภูมิประเทศ  เสียงคําเดยีวกนักก็ลายเปนเสียงเพีย้นเสียงไป  ตามลักษณะภูมิประเทศของถิน่นั้นๆ 

เชน  เสียงดังหวนเพราะอยูริมทะเล  ลมพดัจัดชาวเรือทีอ่ยูตามแบบชายทะเลพูดกนัเสียงคอยๆ ก็จะ

ไมไดยินเพราะเสียงคลืน่ลมจะกลบหมด  การพูดตองเสยีงดังเพื่อแขงกับเสียงคลืน่ลมทะเลดวย  ฉะนัน้

เสียงของคนภาคใตจะมีเสียงหวนมากกวาคนภาคอื่นๆ หมด  คนภาคเหนือมีเสียงพดูออนหวานและ

เบา  เพราะอากาศหนาวเมื่อพูดเปดปากแคบกวา  การอยูหางไกลกนั  มีธรรมชาติขวางกัน้เดิมเคย 

ใชภาษารวมกนัเมื่อแยกกันอยูเปนเวลานานไดพบเหน็สิง่ที่ไมเคยพบไมเคยรูจักตางก็สมมติเรียกชือ่ข้ึน

เองและเปนธรรมดาเมื่อไมไดนดัหมายกนัก็ตองเรียกแตกตางกันไป  โดยการสรางคําขึ้นใหมหรือยมืคํา

มาจากภาษาเทศ 

  2.  สาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุทางประวัติศาสตร  เนื่องจากการอพยพ  การคบหาสมาคม

กับชาวพืน้เมอืงเดิมและชนชาติที่อยูใกลเคียงกนั  ทาํใหเสียงของคาํคลายไปทางภาษานัน้  ถาเดมิคํา 

ที่ใชเรียกสิง่ของที่ใหมไมมีใชก็มักยมืคําภาษานัน้มาใช  การอยูหางจากพวกเดิมทั้งทางดานภูมิศาสตร

และเวลานานไมไดมีการติดตอกับพวกของตนเองเลย  ถาศึกษาประวัติศาสตรก็จะพบวา  ชนชาติไทได
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แตกแยกออกไปหลายครั้งหลายคราว  ไปคนละทิศละทางมีความสมัพันธและปะปนกนักับคนชาติอ่ืนๆ 

จึงขอยืมภาษาของกนัและกนัใช  เพราะภาษาเปนเครื่องสื่อสารความคิดของมนุษย  การติดตอกับ 

ชนชาติอ่ืนที่ใกลเคียงกัน  จะดวยทางสันติหรือทางสงครามก็ตามภาษาที่คนนาํไปจะปนเขาหากนั  

กาลเวลาลวงเลยมานานเขาคําของภาษาก็กลายเสียงและความหมาย  มกีารสรางคํายืมคํามาใช 

ภาษาที่เปนจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เราดูภาษาปจจุบันกับเมื่อ  20  ปกอนก็ไมเหมือนกนั  เชน  

ภาคเหนือติดกับชาวเขา  มอญ  พมาและไทใหญ  ภาษาก็จะไปมาเขามาปะปนกันดวย  ภาคอีสาน  

ติดตอกับเขมร  ลาว  ญวน  ภาษาเหลานัน้ก็จะเขามาปนกับภาษาไทยอีสาน  ภาคใต  ติดตอกับมลายู  

ชวา  จงึมีคํามลายู  ชวาเขาปน 

  3.  สาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพดินฟาอากาศ  ทานศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน     

ไดเขียนไวจากความคิดเหน็ของนักภาษาศาสตรชาติอ่ืน  พอสรุปไดดังนี้วา  ภาษาองักฤษ  มกัมเีสยีง

ชนิดไมเปดกวางเพราะอากาศหนาวจัด  ผูพูดจึงไมเปดปากกวาง  ชาวคอเคซัสพูดเสียงพยัญชนะ  

แข็งกระดางเพราะอยูในประเทศที่แรนแคน  อาหารการกินไมบริบูรณและวาถาอาหารการกนิบริบูรณ 

ก็พูดสําเนียงออนหวาน  (ภิญโญ  จิตตธรรม.  2513 : 18-23)  จากเหตุผลดังกลาวอาจกลาวไดวา      

ชาวภาคเหนือทั่วไป  เสียงนุมนวลและออนหวานเพราะอากาศหนาว  ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

เสียงกระดาง  เพราะอากาศหนาวจัด  รอนจัด  อาหารไมบริบูรณ  ภาคใตสวนใหญเสียงกระดาง  

อาหารบริบูรณ  แตอาจกระดางเพราะเสยีงดังอยูชายทะเลตองพูดแขงกับเสียงคลื่นลม  เปนตน 

  4.  สาเหตุอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความเปนอยู  การที ่

คนพวกเดียวกนัแยกกนัอยูคนละถิน่  ยอมมีวัฒนธรรมและความเปนอยูแตกตางกนัไปตามสิ่งแวดลอม

และอิทธิพลของชนชาติอ่ืนที่เรารับเขามา  เชน  คนที่มีเชื้อชาติเดียวกนัแตอยูกันคนละพื้นที่กย็อมมี

ความแตกตางกันทางดานวฒันธรรมตางๆ ทั้งภาษาพูด  การแตงกายและการดํารงชีวิต  เปนตน 

 ดังนัน้ภาษาถิน่จึงเปนไดทัง้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองข้ึนอยูกับบุคคลที่ใชภาษาจะมี     

การยายถิน่ฐานไปยังสถานที่ใด  ในประเทศตางๆ ทัว่โลกแตละประเทศยอมมีภาษาที่ใชติดตอส่ือสาร

กันมากกวาหนึ่งภาษาและภาษาที่ไมใชภาษาราชการกคื็อ  ภาษาถิน่  สําหรับประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีการอยูรวมกันของคนหลายชนชาติแตละชนชาติก็มภีาษาถิน่เปนของตนเอง  ภาษาถิ่นที่เปนที่รูจัก

ทั่วไป  ไดแก  ภาษาถิน่อีสาน  ภาษาถิ่นเหนือ  ภาษาถิน่ใตและในแตละถิ่นก็ยงัมีแยกยอยออกไปอีก  

เชน  ภาษาถิน่เพชรบุรี  ภาษาถิ่นสพุรรณบุรี  ภาษาถิน่กาญจนบุรี  เปนตน  
 
 4.2  ความสมัพันธของภาษาทีห่นึ่งและภาษาทีส่อง 
 แรมสมร  อยูสถาพร  (2532: 27; อางอิงจาก  Prator.  1969)  อธิบายถงึความแตกตางของ

การเรียนรูภาษาทีห่นึ่งและภาษาที่สองไว  10  ดานดวยกัน คือ 
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  1.  ดานเวลา  เวลาของการเรียนรูภาษาทีส่องนัน้จํากัด  ในขณะทีเ่วลาของการเรียนรู

ภาษาที่หนึ่งนัน้มีอยูตลอดเวลาตลอดวนั 

  2.  ความรับผิดชอบของครู  เนื่องจากเวลาที่จํากัดความรบัผิดชอบของผูสอนภาษาทีส่อง  

จึงมีขอบเขตกวางขวาง  ในขณะที่ผูสอนภาษาทีห่นึ่งใชวิธกีารสอนที่เราใจใหเด็กเกิดความอยากเรียน

และมีประสบการณดานการใชภาษาเพิม่ข้ึน  ผูสอนภาษาที่สองตองรับผิดชอบในทกุๆ ดานของ 

การเรียนการสอนภาษาที่สอง 

  3.  เนื้อหาที่กาํหนด  เนื่องจากเวลาที่ใชในการเรียนภาษาที่สองเปนไปอยางจาํกัด   

ดังนัน้  เนื้อหาของภาษาที่สองทีน่ักเรียนจะตองเรียนนัน้  ครูจะตองวางแผนลําดับเนือ้หาไวเปนอยางดี

ลวงหนาทัง้นี้เพื่อใหการเรียนภาษาที่สองเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

  4.  กิจกรรมที่เปนแบบแผน  ในหองเรียนภาษาที่สองผูสอนจะตองกระตุนใหนักเรียน 

มีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอน  ครูจะตองมีความสามารถที่จะตองควบคุมและนําการฝก 

การใชภาษาอยางมีประสิทธภิาพ  ในขณะที่การเรียนภาษาทีห่นึ่งของนักเรียนอาจจะไมตองเนน

กิจกรรมดังกลาวมากนัก 

  5.  แรงเสริม  เด็กที่เรียนภาษาทีห่นึ่งและภาษาที่สองนัน้จะมีแรงเสรมิที่แตกตางกนั 

อยางเหน็ไดชัด  แรงเสริมทีสํ่าคัญของเด็กที่เรียนภาษาที่หนึ่งนัน้  ไดแก  ความหิว  ความกลวั   

ความตองการความรักและความจาํเปนที่ตองสื่อสาร  ในทางตรงกนัขามครูที่สอนภาษาที่สองตองใช

ความพยายามที่จะชกัจูงโนมนาวใหเดก็เห็นความสาํคญัของภาษาทีส่องที่จะเรียนตลอดจนชักจงูให

เด็กเหน็คุณคาและบทบาทที่สําคัญในสังคมของภาษานั้นๆ ดวย 

  6.  ประสบการณชีวิต  ประสบการณที่เดก็จะตองใชในการเรียนภาษาที่สองนัน้มักมี

ขอบเขตกวางขวางและลกึซึง้  ในการเรียนการสอนครูจะตองเลือกใชวสัดุอุปกรณที่เหมาะสมกับ

สถานการณ  การเรียนในชวงนัน้และใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของภาษาและความคิด 

รวบยอดของเรื่องที่เรียนดวย  จงึจะทําใหการเรียนการสอนภาษาที่สองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  7.  ลําดับทักษะในการเรียนรูภาษาที่หนึ่งนัน้  เด็กจะเรียนรูไดตามลําดบัการเรียนรูภาษา 

ธรรมชาติ  ซึง่ในบางครั้งไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณของการเรียนรูภาษาทีส่อง 

  8.  การเปรียบเทียบและการสรุปหลักเกณฑกระบวนการเปรียบเทยีบและสรุปหลักเกณฑ

ของการเรียนรูภาษาที่หนึ่งของเด็กนัน้สามารถนาํไปใชในการเรียนรูภาษาที่สองได  ทั้งนี้เพราะจาก

การศึกษาพบวา  ถาเด็กเขาใจกฎหรือไวยากรณของภาษาที่เรียนแลวกจ็ะสามารถเรียนไดดีและรวดเร็วขึ้น 

  9.  ความเขาใจผิดดานวฒันธรรม  ในการสอนภาษาที่สองใหแกเด็กนัน้  เด็กจะเรียนรู

วัฒนธรรมที่แตกตางไปจากของตนเอง  ดังนัน้ครูจึงควรระมัดระวังในดานนี้ใหมาก  การสรางทัศนคติ 

ที่ดีตอภาษาทีเ่รียนนัน้เปนสิง่สําคัญมาก 
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  10. อุปสรรคทางดานภาษาศาสตร  ในการเรียนภาษาทีส่องนัน้เด็กจะมีความรูภาษา     

ที่หนึ่งอยูกอนแลวอิทธพิลของภาษาทีห่นึง่นี ้ จะมีบทบาทสาํคัญในการเรียนรูภาษาที่สองของเดก็เปน

อยางมาก  ดังนั้นครูควรคํานงึถึงจุดนี้ใหมากในการจัดโปรแกรมการสอนสองภาษา 

 การเรียนรูภาษาที่สองนัน้  กลาวไดวาสวนใหญเปนการเรียนรูที่คอนขางเปนทางการหรือเปน

ระบบ  เพราะเกิดจากการสอนที่เปนแบบแผนของครู  โรงเรียนและผูปกครองที่จัดใหเด็กอยางเปน

ระบบซึ่งเปนการเรียนรูภาษาที่สองนัน้อาจจะสูญหายไปถาเกิดการยติุการใชภาษานั้นไปเลย  ดังนั้น  

การคงภาษาทีส่องไวจึงตองอาศัยความรวมมือของชุมชนและบานของเด็ก 
 
 4.3  แนวคิดในการเรียนรูภาษาที่สอง 
  สุมิตรา  อังวฒันกุล  (2537: 15; อางองิจาก  Stephen Krashen.  1975)  ไดกลาวถงึ

สมมติฐานในการเรียนรูภาษาที่สองไว  สรุปไดดังนี้ 

  สมมติฐานเกีย่วกับกระบวนการเรียนรูภาษาที่สองของคนเรามีอยู  2  แบบคือ  การรู

ภาษาและการเรียนภาษา 

  การรูภาษา  (Language Acquisition)  เปนวิธกีารเรียนรูภาษาที่สองที่มกีระบวนการ

คลายคลึงหรือเหมือนกับการเรียนรูภาษาทีห่นึง่หรือภาษาแม  คือ  เปนการเรียนรูภาษาโดยรูตัว  

(Subconscious)  การเรียนรูดวยวิธนีี้ผูเรียนมกัไมรูตัววาไดเรียนกฎเกณฑของภาษาแลว  เพราะไมมี

การเนนเรื่องกฎเกณฑดังกลาว  แตผูเรียนก็จะรูสึกไดถึงความถกูผิดของภาษา  แมจะไมไดเรียน

กฎเกณฑโดยตรง  การเรียนรูแบบนี้จึงมีลักษณะเปนธรรมชาติและไมเปนทางการ  (Informal) 

  การเรียนภาษา  (Language Learning)  เปนวธิีการเรียนรูภาษาที่สอง  ซึ่งเปนการเรียนรู 

อยางรูตัว  (Conscious)  เปนการเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเปนหลกัซึ่งผูเรียนมักจะสามารถอธบิาย

กฎเกณฑของภาษาได  มีความรูเกีย่วกับตัวภาษาที่เรียน  แตในกระบวนการเรียนดวยวธิีนี้ไมมกีารใช

ภาษาเพื่อการสื่อสารเหมือนในชีวิตประจาํวัน  จงึเปนการเรียนรูอยางเปนทางการ  (Formal) 

  กลาวโดยสรุป  พฒันาการภาษาแรกเปนพืน้ฐานของการเรียนรูภาษาทีส่องของเด็กการ

เรียนรูภาษาทีส่องของเด็กม ี 2  แบบดวยกนั  คือ  การรูภาษาเปนการเรยีนรูภาษาโดยไมรูตัวและ 

การเรียนภาษาเปนการเรียนรูภาษาอยางรูตัวโดยมีครูจัดการเรียนการสอนใหอยางเปนระบบใหกับ 

เด็กที่ไมสามารถพูดภาษาทีส่องได  เพราะกระบวนการเปรียบเทียบและสรุปหลักเกณฑของการเรียนรู

ภาษาที่หนึ่งของเด็กนัน้สามารถนาํไปใชในการเรียนรูภาษาที่สองได 
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 4.4  การจัดการศกึษาแกเด็กปฐมวัยทีพู่ดสองภาษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2527: 23-24)  ศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 

การอบรมครูผูสอนเด็กปฐมวัยในทองถิ่นที่มีปญหาทางภาษา  พบวา  ครูมักมีปญหาเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนในระยะแรกที่เดก็ยังพูดภาษาไทยกลางไมได  การเตรียมความพรอมทาง

ภาษาแกเด็กปฐมวัยที่ไมพดูภาษาไทยทีบ่านควรสอนใหคํานึงถงึสิง่แวดลอมตามธรรมชาติและ

พัฒนาการทางภาษาโดยเนนกิจกรรมที่ใชภาษาในสถานการณที่เปนจริงประกอบกบัตองอาศัยเทคนคิ

หลายดานสวนการที่จะใหเด็กที่มีปญหาทางภาษาไดรูและเขาใจความหมายของคาํ  รูจกัคํามากขึ้น  

สามารถเลือกใชคําที่เหมาะสม  สนใจคําใหมๆ ศัพทตางๆ สามารถพูดไดเปนประโยคชัดเจน  ออกเสียง

ชัดเจนถกูตอง  รูจักฟงเขาใจและทําตามคาํสั่งได  ครูจะตองใชเทคนิคและวิธีเตรียมความพรอมทาง

ภาษาสําหรับเด็กเหลานี้โดยศึกษาขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการฟง  การพูด   

การอานและการเขียนและคดิใชหลักบรูณาการในการสอน  คือ  ควรนําศัพทที่เด็กเรียนรูมาสัมพนัธกับ

คําใหมและผกูประโยคใหสัมพันธกับเหตุการณในชวีิตประจําวนั  การเรียนรูภาษาของเด็กนัน้จะมี

ประสิทธิภาพมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน  เชน  สภาพแวดลอม  ฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคมทางบานของเด็ก  ครู  ตัวเด็ก ฯลฯ  การเรียนรูภาษาของเด็กจงึเปนเรื่องที่นาสนใจ  โดยเฉพาะ

เด็กที่เรียนภาษาใดภาษาหนึ่งภาษาเดยีวกอนมาเขาโรงเรียน  เมื่อมาอยูในโรงเรยีนแลวจะตองเรยีนรู

ภาษาที่สอง 

 มิลล  และ มิลล  (Mills; & Mills.  1993: 53)  ไดกลาววา  ถาเด็กกาํลังพัฒนาสองภาษา     

ไปพรอมกับความรูในภาษาที่สอง  ซึง่ในทีน่ี้คือภาษาองักฤษของเดก็กจ็ะขยายตวัตลอดเวลาและ 

เด็กจะใชอยางถูกตองขึ้นเรือ่ยๆ หลักฐานของพัฒนาการของทักษะภาษาจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับ 

การประเมนิวาเด็กไดเพิ่มการใชภาษามากขึ้นทางใดบาง  เด็กอาจแสดงออกโดยการไมพูด             

การเลียนแบบคนอื่นเปนยทุธศาสตรที่สําคัญอยางหนึง่ในการเรียนรูภาษา  ดังนัน้ขณะเด็กเงยีบ 

จึงเปนไปไดวาเด็กกาํลังเฝาดูเด็กคนอื่นอยางตัง้ใจและทําตามพฤติกรรมนั้น  สายตาของเขาอาจกําลัง

กวาดไปรอบๆ หองเรียน  เขาอาจหาเพื่อนโดยการยิม้หรือใชทาทางตางๆ หรือแมแตการไมพูด  สักคํา 

ก็เปนได  ครูบางคนที่สอนเดก็เหลานี้จงึมีสมุดโนตยอประจาํตัวอยูเสมอเพื่อบันทึกตวัอยางทีพ่บเหน็

เพื่อจะนําไปใชในการสอนครั้งตอไป 

 กลวิธทีางภาษาในการพูดคุยเพียงสั้นๆ ของเด็กกับผูอ่ืน  เกิดประโยชนในการเรียนรูภาษา   

ถึง  2  ทางดวยกันคือ 

  1.  เพิ่มความเปนไปไดที่มีปฏิสัมพันธ  (Interact)  กับผูอ่ืนทัง้ทางดานสังคมและความรู 

  2.  ทําใหตัวเดก็ผูพูดไดทําความเขาใจกับความรูใหมๆ ซึ่งจะชวยใหเขาใจการทาํงานของ

ภาษาไดดีข้ึน 



 70 

 4.5  ปจจยัทีม่ีผลตอการเรียนรูภาษาทีส่อง 
 พิณทพิย ทวยเจริญ (2536: 20)  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาที่สองของเดก็   

อาจกลาวไดกวางๆ  4  ประการ  คือ  ภาษา  ตัวเด็ก  ครูและสังคม 

  1.  ภาษา  ปจจัยทางดานภาษาทีห่นึง่  สามารถมีอิทธพิลตอการเรียนรูภาษาที่สองของ

เด็ก  เพราะเมือ่ภาษาสองภาษาใดก็ตามไดมามีการสัมผัสกันแลวภาษาหนึง่จะมีอิทธิพลตออีกภาษา

หนึง่หรือภาษาทัง้สองตางกม็ีอิทธพิลตอกนั  ดังนี้คือ 

   1.1  การถายทอดระหวางภาษา  (Linguistic Transference)  การถายทอดระหวาง

ภาษาเปนปรากฏการณปกตทิี่เกิดขึ้นในสังคมที่มีการพูดสองภาษาหรอืเมื่อมีการเรียนภาษาที่สอง   

ซึ่งจะเปนการนําเอาโครงสราง  รูปแบบ  ตลอดจนกฎในภาษาแมไปสูภาษาที่จะเรียนโดยเหตุที่ภาษา

ตางๆ กม็ีลักษณะสวนประกอบของโครงสรางภาษาดวยกันทั้งสิน้  คือ  มีระบบเสียง  ระบบหนวยคํา  

ระบบไวยากรณ  ระบบความหมาย และคาํศัพท  ดังนัน้การถายทอดระหวางภาษาจงึเกิดขึ้นในระบบ

ตางๆ 

   1.2  การแทรกแซงอันเปนผลจากการที่ภาษาแตกตางกนั  การแทรกแซงจากภาษา

แมจะเกิดไดในสวนตางๆ ของภาษา  เชน  ดานเสียง  ดานไวยากรณ  ดานคําศพัท  เปนตน 

  2.  ตัวเด็ก  เดก็ทุกคนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ที่กําลงัอยูระหวางการพัฒนาความสามารถ

ทางการใชภาษาที่สอง  มีปจจัยหลายๆ อยางที่เขามาเกีย่วของในการสงเสริมหรือเปนอุปสรรค 

ในการเรียนรูภาษาที่สองของเด็ก  ดังนี ้

   2.1  อายุของเด็ก  เด็กทีพู่ดภาษาถิน่เมื่อแรกเขาเรียนยงัมีอายุนอย  การที่เดก็อายุ

นอยมทีั้งขอดีและขอเสีย  ขอเสียคือ  เด็กประสบการณนอย  รูจักแตใชภาษาประจาํทองถิน่ของตน  

โดยปกติเด็กจะเลียนระดับเสียงในภาษาของตนไดเกือบทั้งหมด  ภายในอาย ุ3  - 4  ป  บางคนอาจชา

กวานัน้ 

   2.2  ภาษาถิน่ที่เด็กใช  เมื่อเด็กเขามาเรยีนภาษาไทยกลาง  อันเปนภาษาที่ไมคุนเคย

ตางจากภาษาถิ่นของเดก็  ซึง่เปนภาษาทีคุ่นเคยและพดูไดคลองอยูแลว  เด็กก็จะถายทอดลกัษณะ

บางประการจากภาษาถิน่ของตนมาสูภาษาไทยกลาง  การถายทอดลักษณะภาษาเดิมของตน 

มาสูภาษาใหมโดยมีผลทําใหนกัเรียนออกเสียงภาษาใหมไมชัดหรือไมถูกตองเชนนี้  ถือวาเปน 

การแทรกแซงจากภาษาที่นกัเรียนพูดไดคลองกวาลักษณะการแทรกแซงเชนนี้กอใหเกิดปญหา 

ในการเรียนการสอนขึ้นได   

   2.3  ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ในดานระดับความสามารถ 

ความตองการเปาหมายและความสนใจในการเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาที่สอง

ของนักเรียน   
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   2.4  แรงจงูใจ  การดเนอร  (Gardner)  พบวาแรงจงูใจมีผลตอความสําเร็จ 

ในการเรียนรูภาษาที่สองของนักเรียนม ี 2  ประเภท  แรงจูงใจที่ผูเรียนตองการจะเขาสูสังคมของภาษา

ที่เรียน และแรงจูงใจที่ผูเรียนภาษาที่สองเรยีนไปเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชพีในอนาคต  

ในระหวางแรงจูงใจทัง้  2  ประการ  ดังกลาวขางตนแรงจูงใจที่ผูเรียนตองการจะเขากับสังคมของ

เจาของภาษานั้นจะชวยใหผูเรียนประสบความสาํเร็จมคีวามสามารถเกือบเทาเทียมกับเจาของภาษา

ไดมากกวาแรงจูงใจที่จะเรียน  เพื่อจะใชเปนเครื่องมือในการเรียนหรือการทาํงาน 

  3.  ครู  การเรยีนของนักเรียนจะประสบผลดีเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับครูเปนสําคัญ   

ครูจึงเปนปจจยัสําคัญทีท่ําใหการเรียนของเด็กนกัเรียนเกิดสัมฤทธิผลหรือเกิดความลมเหลว  อาจสรุป

บทบาทของครูสอนภาษาไทยกลางใหแกนกัเรียนที่ใชภาษาถิน่  ดังนี ้

   3.1  ครูควรมคีวามรูเกีย่วกบั  “ภาษา”  สนใจศึกษาเปรยีบเทยีบความแตกตาง

ระหวางภาษาไทยกลางและภาษาถิน่ที่นกัเรียนใช  โดยปกติสภาพการใชภาษาของครูจะมีอยู 

สองลักษณะดวยกนั 

    ลักษณะแรก  ครูเปนผูมีภูมลํิาเนาอยูในทองถิ่นนัน้รูภาษาถิน่อยางดี  พูดได 

ท ั ง  2  ภาษา  จึงอาจใชประโยชนจากการรูภาษาถิน่  อธบิายหรือบอกคําศัพทใหนกัเรียนเขาใจ

ความหมายเปนภาษาถิน่ได 

    ลักษณะที่สอง  ครูเปนคนมาจากทองถิน่อืน่ไมรูภาษาถิน่ของนกัเรียนเลย      

การสอนในระยะแรกๆ จึงอาจประสบปญหาดานการสื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจไมวาครูจะรู 

ภาษาถิน่ของนักเรียนอยูแลวหรือไมก็ตามไดศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกีย่วกับภาษาถิน่จะชวยใหครู        

มีความรูอยางเปนระบบ  สามารถทีจ่ะเขาใจการเปรียบเทียบลักษณะตางๆ ของภาษาไดโดยสะดวก

และจะเขาใจภาษาของนักเรียนอยางถกูตองตามหลักวชิา  อันจะเปนประโยชนสําหรับการเตรียม    

การสอนใหมปีระสิทธิภาพ 

 เจตคติของครูเกี่ยวกับภาษาที่เปนเรื่องสําคัญมาก  กลาวคือ  ครูควรเขาใจธรรมชาติของ

ภาษาในฐานะที่เปนสื่อความสัมพนัธใหแกสมาชกิในสงัคมที่ใชภาษานั้น  และควรจะเขาใจความ  

แตกตางระหวางภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นตางๆ วาเปนธรรมชาติของภาษา  เพราะภาษาแตละ

ภาษานั้นยอมแตกตางกนัตามธรรมชาต ิ ไมมีภาษาใดดีกวาภาษาใด  การทีทุ่กคนเรียนภาษาไทย

กลางไมใชเพราะภาษาไทยกลางดีกวาภาษาถิ่น  แตทุกคนเรียนเพื่อใชประโยชนในการสื่อสารใหเขาใจ

ตรงกันทุกสิง่ทกุภาคตลอดทั้งประเทศ  เมือ่นักเรียนเรียนภาษาไทยกลางแลวก็จะใชภาษาไทยกลาง

เพิ่มข้ึนไดอีกภาษาหนึ่งสามารถใชส่ือสารกับคนในทองถิ่นอืน่ๆ ไดทั่วประเทศ 
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  3.2  ครูควรมกีารดําเนินการที่เอื้อตอการสอนภาษาที่สองอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้

   3.2.1  รวบรวมคําศัพทซึ่งนกัเรียนในถิน่นัน้อาจไมเขาใจ  เนื่องจากเปนศัพทที่ใชตาง

ไปจากภาษาถิ่นหรือเปนคําศัพทใหม  ศัพทถิน่ทีน่ักเรียนไมเคยเห็นมากอน 

   3.2.2  พิจารณาประโยคหรือขอความทีน่ักเรียนอาจไมเขาใจ  แลวรวบรวมไวเพื่อ

เตรียมการสอนและชวยเหลอืนักเรียนใหถกูจุด 

   3.2.3  ครูควรสนใจวิธสีอนภาษาที่จะชวยใหนกัเรียนสามารถเรยีนภาษาที่สองได

แมนยําอยางรวดเร็ว  เชน  วธิีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งจะกาํหนดกิจกรรมใหนักเรียนใชภาษา 

ที่กําลงัเรียนอยูอยางสม่ําเสมอ 

   3.2.4  ครูควรเลือกใชส่ือการสอนตางๆ  เชน  เกม  เพลงใหเหมาะสมกบัเนื้อหาและ

กิจกรรม  นักเรียน  ส่ืออ่ืนๆ นอกจากของจริงแลว  ควรเปนสื่อทีท่ําขึน้ไดเองอยางงายๆ สะสมหรือ

เสาะหามาไดอยางสะดวก  เชน  ภาพ  บัตรคํา  บัตรภาพ ฯลฯ  ผูสอนจะใชส่ือการสอนชนิดใดก็ตาม

จะตองพิจารณาใหเหมาะสมแกผูเรียนและบทเรียนนัน้ๆ และจะตองเตรียมลวงหนาเสมอ  

  3.3  การใหการสนับสนนุและทาทีของครู  ความคาดหวงัของครูในเรื่องการแสดงออก  

ตอเด็กชนกลุมนอย 

  3.4  ยทุธศาสตรการสอน  มบีทบาทสําคญัตอความสําเร็จของผูเรียนภาษาที่สองมาก 

โดยเฉพาะอยางยิง่ถามีการมุงเนนความสามารถในการสื่อสารที่จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถ   

ดานการพดูมากขึ้นดวย 

 4.  สังคม  สภาพของชมุชนที่นกัเรียนมีภูมิลําเนาอยูนัน้  สภาพชุมชนแตละแหงจะตางกนั

โดยเฉพาะกลุมในเมืองกับชมุชนในชนบท  ชุมชนในเมืองจะมีผูใชภาษาไทยกลางมากขึ้น  นกัเรียน    

มีส่ิงแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนภาษาไทยกลางมากกวานักเรียนที่อาศัยอยูในชุมชนทีห่างไกล

ออกไป  การจดัเตรียมความพรอมใหแกนกัเรียน จึงอาจจะตองพิจารณาถึงสภาพของชุมชนทีน่ักเรียน

เปนสมาชกิอยูดวย  เพราะมีอิทธพิลตอการเรียนรูภาษาที่สองของเดก็เชนกัน   

 กลาวโดยสรุป  ครูเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการจัดการสอนภาษาไทยแกนักเรียนที่พดูภาษา

ถิ่น  การสอนจะสัมฤทธิผลไดยอมข้ึนอยูกบัความกระตอืรือรนของครูในการเอาใจใสนักเรียน 

ในการขวนขวายหาความรูดานความแตกตางของภาษาและความพยายามในการวางแผนและ

เตรียมการสอนใหเหมาะสม  เมื่อครูเขาใจถึงความเกีย่วเนื่องของปจจัย  คือ  นักเรียน  และครู  ปญหา

ในการสอนกน็าจะลดนอยลงและหมดไปในที่สุด 
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 4.6  หลักและแนวการสอนภาษาที่สอง 
  มิลส และ มิลส  (1993: 34)  จากการวิจัยเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาที่สอง  คือ 

  1.  ฝกใชภาษาทางรางกาย 

  2.  ฝกหรือทาํซ้ําๆ และฝกการพูดในพิธีกรรมตางๆ และนํามาใชอยางเหมาะสม 

  3.  ลดการใชอํานาจทีม่ีอยูของครูในการสนับสนนุสงเสริมภาษาหรือตองยอมอดทนกับ

การตองไรวินยับางอยางในระยะสั้น  โดยหวงัวาวนิัยเปนเรื่องของผลพลอยไดที่จะเกิดในระยะยาว 

  4.  สังเกตนักเรียนทกุคนอยางใกลชิด 

  5.  เขาถึงจิตใจของนักเรยีนโดยตระหนกัวาการเรียนภาษาที่สอง  เปนกระบวนการทีต่อง

คอยเปนคอยไป  ไมสามารถทําไดเร็วราวปาฏิหาริย 

  6.  ตองมีความสมดุลระหวางการฝกซ้าํในโครงสรางภาษาและการใหเนื้อหาแบบ

ปลายเปด 

  7.  ตองพรอมที่จะยอมรับขอผิดพลาดและความไมเขาใจวาเปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมได   

ซึ่งกอใหเกิดความถูกตองทั้งในแงการใชภาษาที่สองและการตีความหมายภาษาแม 

  8.  ครูยกยองและใหแรงเสริมแกเด็กเมื่อเด็กพูดสนทนาเปนภาษาที่สองบางแลว 

  9.  ครูไมควรหวังวาใหเด็กพฒันาภาษาอยางกะทนัหันหรือรีบปอนคําถามอยางมากมาย

ไปใหเด็กตอบคงเปนการไมถูกตองนัก 

  10. ชั่วโมงพละศึกษามีคุณคาตอการเรียนรูทางภาษามากมาย  เพราะการที่จะไดรับ 

ผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองทางการสวนใหญมากทีเดยีว  จะขึ้นอยูกับความเขาใจภาษาและภาษา 

ที่ใชอธิบายการกระทําก็อยูทีก่ารกระทํานั่นเอง  การเขาใจคําพูดและการเขาใจคําใกลเคียงตองอาศัย

เนื้อหา  ครูจะพูดสั่งไปยงัเดก็โดยผานการกระทาํและนี่เปนการใหคําศพัทแกคนทีพู่ดภาษาอืน่นอกจาก

ภาษาที่สอง 

  11. ใหความเห็นอกเหน็ใจ  ความอบอุนและสภาพแวดลอมที่ดี 

  12. ครูเอาใจใสในภูมิหลงัทางดานภาษาและวัฒนธรรมของเด็ก 

  13. ใหแรงจงูใจโดยอาจจะไดรับจากพอแม  เพื่อนรวมชัน้คนอืน่ๆ รวมทั้งครูดวย 

  14. ครูเปดโอกาสใหเดก็ไดใชภาษาแม  แสดงออกถึงความตองการ  ความกลัว ฯลฯ 

  15. สงเสริมใหพูดภาษาแมในการเรียนรูภาษาใหม 

  16. ใชเพื่อนรวมชั้นเปนสื่อ 

  17. ครูสนับสนุนใหใชทาทางและการแสดงออกทางใบหนา 

  18. ใชกิจกรรมเปนสื่อในการรวมทํางาน 

  19. สอนคําทีสํ่าคัญหรือโครงสรางที่สําคญัซ้ําบอยๆ 
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  20. ใหโอกาสในการทํางานกลุมทัง้ในหองเรียนและในกจิกรรม 

  21. แรงจูงใจ  ความสนใจ  ความคาดหวงัและการสนบัสนุนของเด็กเอง 

  22. เด็กจะมีความไวมากกวาควรใชภาษาแมเมื่อไร  และควรใชภาษาที่ครูวาเปน

มาตรฐานเมื่อไร  เด็กหลายคนจะรูสึกสบายใจเมื่อใชภาษาแรกทั้งในและนอกหองเรียนและเต็มใจพูด

ภาษาแมกับเพื่อนๆ ระหวางที่เลนในเวลาพักแตอาจไมสะดวกใจที่จะใชภาษาแมในโอกาสที่เปน

ทางการหรือวชิาการ  เชน  เวลาทําความเคารพและทกัทายพอแม  เมือ่มางานโรงเรยีนหรือรวมกิจกรรม

ในหองเรียน 

 ดังนัน้โรงเรียนตองมีนโยบายชัดเจนเพื่อใหเด็กสามารถรับบทบาทของตนวาตนควรพดู 

ภาษาแมของตนในโอกาสใดบาง  ไดเสนอแนะโอกาสตอไปนี้ 

  -  ชวงเวลาขาว 

  -  เวลารองเพลงและทองคําคลองจอง 

  -  เวลาเด็กโตเลานทิานใหเดก็เล็กฟง 

  -  เวลาสัมภาษณ 

  -  เวลาแปลหนังสือ 

  -  เวลาเลนบทบาทสมมติ 

  -  เวลามกีารพดูคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายในกลุมยอย

 ณ  เวลานี้เด็กจําเปนตองไดรับกําลังใจพวกเขาจําเปนตองรู  ภาษาแมมีบทบาทสาํคัญ 

ในหลักสูตร   ครูอาจแสดงความเหน็ดวยโดยทางสีหนาหรือคําชมเชยอยางอืน่ๆ เมื่อเด็กไมใชภาษาแม  

เมื่อไดรับการสงเสริมใหพูดนั้น   ครูตองฉกุคิดแลววานาจะมีอะไรผิดปกติหรือเปลาเปนเพราะ   

เด็กเขาใจวาภาษาแมที่พูดทีบ่านหรือพอแมไมใหพูดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม  ผลกระทบที่ตามมา  

คือ  ครูมีโอกาสอยางจาํกัดมากที่ไดทราบถึงความสามารถของเด็กนัน้และอาจมีโอกาสนอยใน

พัฒนาการของภาษาที่สองดวย 

     23.  บางสถานการณเหมาะทีจ่ะสนับสนุนใหเด็กไดใชภาษาแม   คือ  เลนบทบาทสมมติ

ของทองถิ่น  บทละครจินตนาการ   ตอนวางแผนเลนเกม   ทํางานกับเดก็ทีพู่ดได  2  ภาษาหรือผูใหญ

ทําอาหาร 

     24.  ตองใหเด็กมีโอกาสพดูภาษาแมของตนในหองเรียน  ไมใชเพียงเพื่อชวยย้ําวาเด็ก 

ก็เปนสวนหนึ่งของกลุมเทานัน้  แตยังเปนการชวยลดความกดดันในใจของเด็กจากการที่เขาตองเปลี่ยน

สภาพแวดลอมจากบานมาสูโรงเรียนที่ตางกนัอีกดวย  เพราะการเปลีย่นสภาพแวดลอมเปนเรื่องสําคัญ

มาก  เพราะมผีลตอจิตใจของเด็กอยางยิง่และมีผลที่อาจตามมาเกีย่วกับการปรับตัวและทัศนคติของ

เด็กตอตัวเองตอพอแม  ครอบครัวและโรงเรียนทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 
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     25.  ใหความสําคัญแกภาษาของเด็ก  เพื่อเด็กจะไดมแีรงจูงใจที่จะพัฒนากาวหนาตอไป  

และก็เปนเรื่องสําคัญมากที่จะตองมีครูทีพ่ดูทั้งภาษาแมของเด็กและภาษาที่สองไดอยูในโรงเรยีน      

โดยที่ครูผูนัน้ตองไดรับการฝกอบรมในการสอนเด็ก  2  ภาษามากอน 

     26.  ในบางโอกาสการอธบิายสิ่งที่เปนนามธรรมมากๆ โดยเทยีบเคยีงกับคําหรือเร่ืองใน

ภาษาแมของเด็กก็เปนวิธทีี่งายและไดผลดีที่สุด 

 ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  (2537: 35 )  ไดเสนอวิธกีารสอนภาษาที่สองใหแกเด็กซึง่ใชภาษาถิน่

ตางๆ เปนภาษาแม  ดังนี้คือ 

 1.  ดานวิธีสอน 

  1.1  การใชภาษาของนักเรียนชวยการสอนในระยะแรกๆ ที่นกัเรียนมาโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชนในการสื่อความหมายใหเขาใจไดโดยรวดเร็ว  วิธีการใชภาษาแมของนกัเรยีนมาใชชวย  

ในการสอนเรียกวา  Transitional Bilingual Approach  ในประเทศอินโดนีเซียซึง่เปนประเทศทีม่ี 

อาณาบริเวณกวางใหญประกอบดวยเกาะใหญนอยกวา 13,000  เกาะ  มีคนอยูตามเกาะตางๆ ราว 

6,000  เกาะ ประชาชนราว 156 ลานคน  มีภาษาพูดตางๆ กนัมากกวา 400 ภาษา  ประเทศ

อินโดนีเซยีจึงประสบปญหาในการสอนภาษาประจําชาตเิปนอันมาก  จงึไดแกปญหาในการใชภาษา

แมเขามาชวยและใชการสอนมาจนถงึระดบัมัธยมศึกษา  ดังที่ปรากฏในรายงานของ P.W.J.Nababan  

เร่ือง The Teaching of the Mother Tongue in Indonesian Secondary School  เมื่อเปรียบเทยีบ

จํานวนพลเมอืงและจํานวนภาษาถิ่นระหวางประเทศอนิโดนีเซียและประเทศไทยแลว  จะเห็นวาปญหา

ในประเทศไทยนัน้มีปญหาไมมากนัก  โดยเฉพาะในกรณีที่คําศัพทภาษาไทยกลางครูก็ควรลดการใช 

ลงครูก็อาจใชภาษาไทยถิน่บอกความหมายใหทราบไดในกรณีคําศัพทใหมใชอยู  แตครูจะใชภาพบอก

ความหมายใหทราบเปนภาษาถิน่ 

 เมื่อครูและนักเรียนพบกันในคร้ังแรก  การสื่อสารกันอาจมีปญหาถาใชภาษาตางกนัเพราะ

ภาษาถิน่บางภาษามีบางคาํที่ใชตางไป  ฉะนัน้ตองใชภาษาถิน่ของนักเรียนบอกกลาวแกนักเรียนให

เขาใจตรงกันเสียกอนแลวคอยๆ สอนภาษาไทยกลางซึง่มีความหมายเดียวกันใหใชแทนคําเหลานั้น  

เชน   คําสัง่ตางๆ และคําบอกเลาตางๆ สําหรับใชพูดกับนักเรียนเปนประจําครูตองใชอยูเสมอๆ และให

นักเรียนใชอยางถกูตองดวย 

  1.2  จัดกิจกรรมการสอนที่ชวยใหนักเรยีนมีโอกาสใชภาษาไทยกลางมากที่สุด  การไดใช

ภาษาที่เรียนใหมบอยๆ ทําใหเกิดนิสัยในการใชภาษา  ชวยใหใชภาษาใหมไดอยางถกูตองแมนยํา  

การสอนภาษาจําเปนตองใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติและตองใชภาษาดวยตนเองอยางจริงจงั  เชน  อาจ

จัดการสอนโดยใชสถานการณใหนักเรียนไดใชภาษาไทยกลางไดทาํกิจกรรมในลักษณะของการสือ่สาร

ตอกันทัง้นีเ้พือ่ใหมีโอกาสใชภาษาไทยกลางมากขึ้น  จนสามารถใชภาษานี้ไดอยางเปนธรรมชาต ิ  
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ขอที่ครูควรตระหนักไวเสมอ  คือ  แมจะอธิบายแลววานกัเรียนจะหมดปญหาในดานความเขาใจและ

ปญหาดานการออกเสียงทั้งหมด  การฝกออกเสียงภาษาใหมจนเปนนสัิยนัน้ตองการเวลาฝกนาน

พอสมควรและตองใชความพยายามฝกอยางสม่ําเสมอดวย 

 2.  ดานสื่อการเรียน 

  ควรมี  “แบบฝก”   ข้ึนใชเพื่อจุดประสงคเฉพาะตางๆ  เชน  ฝกการฟง  การออกเสียง

พยัญชนะ  สระหรือเสียงวรรณยุกตที่เปนปญหานอกจากนี้ควรจัดทาํบทเรียนเสริม  ใหมีกิจกรรม 

การเรียนที่ใชภาษาไทยกลางมากขึ้น  เชน  การใชคําศัพทที่ตางไปจากภาษาถิ่น  การฝกใชคําศัพทที ่

กอความสับสนแกนกัเรียนทีใ่ชภาษาถิน่  เนื่องจากคําศพัทเหลานี้มีเสยีงพองกนัระหวางภาษาไทยถิ่น

และภาษาไทยกลาง  แตใชความหมายที่ตางกนัและครูไดรับทราบปญหาของนักเรยีนที่ใชภาษาถิน่

เกี่ยวกับปญหาของคําศัพทเสียกอน  และอาจประมวลลกัษณะศัพททีน่ักเรียนอาจจะไมเขาใจไดดังนี ้

  1)  ศัพทที่บางถิ่นใชตางกนั 

  2)  คําศัพททีพ่องเสยีงกบัภาษาไทยถิน่กลางแตความหมายตางกนั  คําศัพทเดียวกนัแต

ออกเสียงตางกันออกไป 

  3)  เมื่อนักเรียนพูด   ครูควรสังเกตทัง้การออกเสียง การใชศัพทวามีส่ิงใดผิดพลาด

บกพรองในการใชภาษาไทยกลางบาง  หากมีขอบกพรองครูควรแกไขดวยการบันทกึไว  เพื่อนํามา 

ฝกแกไขขอผิดพลาดนัน้ 

 จะเหน็ไดวาแนวโนมของการสอนภาษาทีส่องจากอดีตสูปจจุบัน  คือ  การเปลี่ยนแปลง 

จากการเนนการใชภาษามาตรฐานเพยีงภาษาเดยีว  ไปสูการใหความสําคัญแกทั้งภาษาถิ่นและภาษา

ที่สองควบคูกนัไป  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของตนและ 

คนอื่นจะทําใหเหน็คุณคาในวัฒนธรรมของตนและของคนอื่น 
 
 4.7  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการสอนภาษาทีส่อง 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 เทอรเนอร  (Mills; & Mills.  1993; citing Turner. 1988: 11)  ทําการศึกษาวจิัยเด็กหญิง 

คนหนึ่งชื่อวา  ฟาตมิา  (Fatima)  อายุ  8  ขวบ เรียนในปากีสถาน  2  ป  พี่สาว 1 คน  พี่ชาย 1 คน   

ทั้งครอบครัวอยูอังกฤษได  7  เดือน  พอพดูภาษาอังกฤษไดดีทั้งครอบครัวพูดภาษาปากีสถาน   

ตอนเขาเรียนฟาติมา  (Fatima)  ไมรูภาษาอังกฤษเลย  เธอจะเงียบเมือ่รวมโตะกับเพื่อนๆ เฝาสังเกต

ทุกสิง่ทุกอยางดวยความสนใจ  เมื่อพูดภาษาถิน่ปากีสถานทราบวาครไูมเขาใจคําพดูตนเธอจะวิ่งไป

รอบๆ และกอดรัดครูสับสนกับความแปลกใหมทุกอยางเรียนรูที่จะตอบชื่อตนเอง  เมื่อมีการเรียกชื่อตัว

ทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะตั้งใจแลวเริ่มทําตามนั้นถาทําได  ทาํงานทุกอยางดวยความสนใจเต็มทีพู่ดภาษา
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ถิ่นไมเคยหยุดแตจะเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเขาไปในภาษาถิ่นเพียงเรื่อยๆ เมื่ออยูในกลุมจะใชภาษา

ทองถิน่ปนกับภาษาอังกฤษ  จะถามตอบและจะพูดในส่ิงที่คิดไว  เขยีนอักษรภาษาองักฤษจากตัวแรก  

พูดออกเสียงตัวอักษรไดดีพยายามอานไดดีมีเสียงตอเนือ่งดวย  ฟาตมิา  (Fatima)  ใชเวลาอันสัน้ใน 

การปรับตัวใหเขากับโรงเรยีนไดเปนอยางดี  

  แฮทซ   (Kenji Hakuta.  1996; citing Evelyn Hatch.  1984: 14)  ไดดูแลวิทยานพินธ

ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง  การรับเอาภาษาที ่ 2 ซึง่ไดอางถงึในวทิยานิพนธของ  Denise  Young  ซึ่งได

เร่ิมสังเกตเด็กสเปน  3  คน  ที่กําลงัเรียนอยูในโรงเรยีนอเมริกัน  หนึง่ในจํานวนนั้นคอื  Alma  ซึ่งได

เรียนภาษาอังกฤษนอยมากในระยะเวลา  8  เดือน  ไดเขียนไววา  “กอนหนานี้  Young เคยคิดจะเอา  

Alma  ออกจากงานวิจัยแตกลับคิดวาเธออาจจะเปนคนสดุทายที่เรียนรูก็ไดหรือไมเชนนัน้ก็ไปได

รวดเร็วในขั้นพัฒนาความหมายของคาํ  ส่ิงนี้ไมไดเกิดขึน้เลยเมื่อ  Alma  เร่ิมพูดภาษาองักฤษหลัง      

8  เดือนไปแลว  ก็ไดขอมูลอยางเดียวกันกบัที่ไดพบในการเรียนของนกัเรียนสวนมากระหวางทาํการ

สังเกตในเดือนแรก”   
 
 งานวจิัยในประเทศ 
  จิระภา  กัณฑยีาภรณ  (2532: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  วิธีสอนแบบมุงประสบ 

การณภาษาทีส่งผลตอความพรอมทางการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรของเด็กกอนประถมศึกษา

ที่พูดภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง  การวจิัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทยีบความพรอมทางการเรียน

ภาษาไทยและคณิตศาสตรของเด็กกอนประถมศึกษาที่พดูภาษาไทยเปนภาษาที่สองที่เรียน  โดยวธิี 

การสอนแบบมุงประสบการณภาษากับวิธสีอนตามแผนการจัดประสบการณชั้นเดก็เล็ก  ผลการวิจยั

พบวา  นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทีพ่ดูภาษาไทยเปนภาษาที่สองที่เรียนโดยวธิีการสอนแบบ 

มุงประสบการณภาษามีความพรอมทางการเรียนภาษาไทยสูงกวานกัเรียนระดับกอนประถมศึกษา 

ที่เรียนตามแผนการจัดประสบการณชั้นเดก็เล็กอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 โรจน  ราชประโคน  (2536: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาอิทธพิลของภาษาเขมรทีม่ตีอ

ขอบกพรองตางๆ ในการพดูและเขียนภาษาไทยในดานเสียง  ศัพทและโครงสรางของนกัเรียนทีพู่ด

ภาษาเขมร  ใชกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนที่พูดภาษาถิน่เขมรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จาํนวน  100  คน 

เครื่องมือที่ใชในการบนัทกึเสยีงการเลาประสบการณ  การบรรยายภาพและการเรียงความ ผลการวจิัย

พบวา  อิทธพิลของภาษาเขมรที่มีตอขอบกพรองในการพูด  ไดแก  การออกเสียงวรรณยุกต  การออก

เสียงขอบกพรองในการเขียน  ไดแก  ขอบกพรองในดานสะกดการนัตและการใชศัพทสํานวน 
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 ทักษิณา  สมประสงค  (2538: บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนทีเ่กิดจาก

อุปสรรคทางภาษาระหวางครูกับนักเรียนชาวเขาเผากระเหรี่ยงชัน้เด็กเล็กในโรงเรยีน  สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา 

  1.  ปญหาการสอนของครู  คือ  ครูไมไดเตรียมการสอนหรือเตรียมการสอนรวม 

ไมแยกเตรียมเฉพาะกลุม  ครูขาดความสัมพันธที่ดีกับเดก็  ครูไมสามารถบริหารชั้นเรียนใหเกิด

บรรยากาศ การเรียนรูที่ดีและครคูวรจัดกิจกรรมใหนกัเรียนเรียนรูหรือพัฒนาตามที่ตองการไมได 

  2.  วิธีแกปญหาของครู  คือ  ครูเตรียมการสอนรวมและไมแยกเตรียมเตรียมการสอน

สําหรับเด็กกะเหรี่ยง  ครูพูดภาษาไทยกลางประกอบทาทาง  ครูใหนักเรียนทีพู่ดไดทัง้ภาษาไทยกลาง

และภาษากะเหรี่ยงเปนลาใหครูเปลี่ยนกิจกรรม  ครูใชส่ือชวยในการสือ่สาร  ครูเลือกสนใจเฉพาะ

นักเรียนที่ใหความรวมมือและพยายามชมและพูดกระตุนเด็กใหรวมกจิกรรม  ครูจับมือเด็กใหทําทีค่รู

ตองการ  ครูปลอยใหเด็กคอยๆ ปรับตัวไปตามธรรมชาตแิละครูสงเสียงดุและตีเด็ก 

  3.  ปญหาการเรียนรูของนกัเรียน  คือ  เดก็ไมเกิดการเรียนรูตามที่ตองการ  รูสึกวาตน

ไมไดเปนสวนหนึง่ของหองเรียนและสื่อสารกับครูไมเขาใจทําใหไมสามารถแสดงความรูสึกและ 

ความตองการของตนใหครูเขาใจได 

  4.  วิธีแกปญหาของนักเรยีนซึ่งมีวิธีในทางบวก  คือ  พยายามเปนสวนหนึ่งของหองเรียน

ดวยการหาวิธกีารเรียนรูอ่ืนมาชวย  ไดแก   การพยายามพูดภาษาไทยตามครู  พยายามพูดภาษาไทย

ตามเพื่อนเมื่อเพื่อนพูดภาษาไทยตามครู  การใหเพื่อนทีพู่ดไดทั้งภาษาไทยและภาษากะเหรี่ยงเปน

ลามในการใชภาษากะเหรีย่งในการเลนกบัเพื่อนหรือรวมกิจกรรม  การจองดูครูแลวปฏิบัติตามโดย    

ไมพูดใดๆ และพยายามพูดตามพี่ชัน้ประถมศึกษา  สวนวิธีในทางลบ  คือ  นักเรียนหันไปมพีฤติกรรม

อ่ืน  ไดแก  การนั่งนิ่งเงียบ  การพูดคุยกบัเพื่อนโดยใชภาษากะเหรี่ยง  การแยกตัวอยูตามลําพังและ

การนอนลงไมสนใจในกจิกรรมที่ดําเนินอยู 

 ทิพากร  วงศปล่ัง  (2539: บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิธีการสงเสริมการพูดภาษาไทยกลางของครู

ใหแกเด็กพูดภาษาถิ่นเขมรชัน้อนุบาลปที ่1  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศกึษา   

จังหวัดศรีษะเกษ  พบวา 

  1.  ดานวิธีการสงเสริมภาษาไทยกลาง พบวา  

   1.1  ครูทั้งสี่โรงเรียนเนนการสงเสริมใหเด็กที่พูดภาษาถิน่เขมรสูงใชแตภาษาไทย

กลางเปนสาํคญั  แตจะยนิยอมใหเด็กใชภาษาถิ่นซึง่เปนภาษาแมของตนเมื่อเด็กมีปญหาการสื่อสาร  

อยางไรก็ตามครูทุกคนไมไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการพูดภาษาไทยกลางและภาษา

ถิ่นเขมรควบคูกัน 
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   1.2  ครูสวนใหญมักจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมใหญทั้งชัน้  โดยครูเปน   

ผูเร่ิมกิจกรรมตางๆ ยกเวนครูโรงเรียนขม  ซึ่งจัดกิจกรรมกลุมยอยและกิจกรรมรายบคุคลใหแกเด็กๆ  

ในชั้นของตนวธิีการสอนโดยทั่วไป  คือ  การบูรณาการสงเสริมการพูดภาษาไทยกลางในกิจกรรม 

การเรียนการสอนประจําวันในชั้นเรียนและการจัดฝกทกัษะภาษาไทยกลางบางดาน 

   1.3  การตอบสนองของครูตอเด็กแปรตามพฤติกรรมการพูดของเด็ก   

   1.4  ปฏิสัมพันธระหวางครกูับเด็กเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณการใชภาษาไทย

ในชั้นเรียนและความสมัพนัธทีห่างเหนิระหวางครูกับเดก็ทีพู่ดภาษาถิน่เขมร  ซึง่มีขอจํากัดในการใช

ภาษาไทยกลาง 

  2.  ดานปญหาการสงเสริมภาษาไทยกลาง  พบวา   

   2.1  ปญหาคร ู ไดแก   

   2.2  การสงเสริมภาษาไทยกลางของครูไมครอบคลุมองคประกอบทุกดานของเนื้อหา

ภาษาไทย  กลาวคือ  เนนเฉพาะคาํศัพท  

   2.3  กิจกรรมและสื่อไมสัมพันธกับพืน้ฐานของเด็ก 

   2.4  มกีารสอนที่เนนการทองจําคําและขอความที่กาํหนดให 

  3.  ปญหาการเรียนรูของเด็กไดแก 

   3.1  ปญหาเกดิจากภาษาโดยตรง  คือ  การที่เด็กไมสามารถสื่อสารความตองการ

และความรูสึกของตนไดและการที่เดก็ไมสามารถเขาใจเนื้อหาวิชาทีเ่รียน 

   3.2  ปญหาที่เปนผลจากปญหาภาษาของเด็ก คือ  การที่เด็กไมไววางใจครูของตน  

การที่เดก็ขาดความมัน่ใจในตนเองและความภูมิใจในภาษาแมของตน 

 กลาวไดวา  งานวิจัยที่ทาํการศึกษาพบวามีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาใหเด็กสามารถ

เรียนรูภาษาทีส่องได  แตปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเกิดจากตัวเด็กที่ยงัมีความเขนิอายและยังไมกลา

ที่จะใชภาษาในการสื่อสารกบัผูอ่ืน  หากครูผูสอนสามารถหาวิธทีี่จะสามารถกระตุนหรือหากิจกรรม

เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกและสื่อสารกับผูอ่ืนจะทําใหเด็กไมพฒันาการดานภาษาไดในที่สุด 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาตามหวัขอ  ดังนี ้

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  การสรางเครื่องมือในการศึกษาคนควาและการหาคณุภาพ 

  3.  วิธีการดําเนินการทดลอง 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้คือ  นกัเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป  ชาวไทยอีสาน  

กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสามเสนนอก  สํานกังาน

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  12  หองเรียน  เดก็ปฐมวยั  ไทยอีสานทั้งหมด 107 คน   

โดยพิจารณาจากกลุมประชากรที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาวอีสาน)  ดวยการ

สัมภาษณครูและนักเรยีนในการใชภาษาในการสื่อสาร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  คือ  นกัเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง 4 - 5  ป 

ชาวไทยอีสาน  กาํลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2550   โรงเรียนสามเสน

นอก  สํานักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเลอืก

หองเรียนที่มีจาํนวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสานมากที่สุด  1  หองเรียนซึง่มีเด็กปฐมวัยไทยอีสานทัง้หมด   

20  คน  ใชเกณฑการคัดเลอืกจากเดก็ที่มาเรียนสม่ําเสมอเพื่อนาํมาเปนกลุมตัวอยางจาํนวน  15  คน   

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาและการหาคุณภาพ 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ใชเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้

 1.  แผนการจดัประสบการณสงเสริมทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน 

 2.  แบบทดสอบทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

 3.  แบบสงัเกตทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 
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 การสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 
 ในการศึกษาคนควา ผูวิจยัไดดําเนินการ  ดังนี้   

 1.  ศึกษาคูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา  พทุธศักราช  2546  ของสาํนักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแหงชาต ิ

 2.  ศึกษาแผนการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา  แบบรับภาษาชัน้อนุบาล   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

 3.  ศึกษาความสําคัญ  ความเปนมา  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยจากเอกสาร 

ส่ิงพิมพ ตําราที่เกีย่วของกับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ของ   

ภาวิณี  แสนทวีสุข  (2538)  ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  (2529)  สุภัทรา  คงเรือง  (2538)   

กนิษฐา  ชูขันธ (2541)  ศิรประภา  พงศไทย  (2542)  มยุรี  กันทะลอื  (2543) 

 4.  ศึกษาการจัดกิจกรรมมมุ  ไดแก  กิจกรรมการเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคของ  รัญจวน  ประโมจนยี  (2544)  เนื้อนอง  สนบับุญ  (2541)   

สมาพร  สามเตี้ย  (2545)  วรี  เกี๋ยสกุล  (2530)  นฤมล  ปนดอนทอง  (2544)  พนิดา  ชาตยาภา  

(2544)  วรรณ ี อยูคง  (2547) 

 5.  สังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาในขอ  1 , 2 , 3 และ 4  เปนโครงสรางการจดั

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 6.  ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรมเด็ก  หนงัสอืสําหรับเด็กและงานวจิัยแลวสรุปเลือกกิจกรรม 

ที่จะนํามาประกอบการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ

  6.1  กิจกรรมการเลานิทาน  เกณฑในการคัดเลอืกหนังสือนิทาน  ประกอบกิจกรรม มีดังนี ้

   -  ตัวละครและองคประกอบของรูปภาพในนิทานดงึดูดความสนใจ 

   -  จํานวนตัวหนังสือในนทิาน  จากเนื้อเร่ืองสั้น ๆ และเพิ่มจํานวนเนือ้เร่ืองใหยาวขึน้ 

   -  ความยากงายของภาษา  เรียงจากคํางาย ๆ ไปหาคําทีย่ากขึน้ 

  6.2  กิจกรรมเกมการศึกษา  เกณฑในการคัดเลือกเกมประกอบกิจกรรมมีดังนี ้

   -  คัดเลือกคําศัพทพื้นฐานหรือคําคุนตาระดับชั้นอนุบาล  ทีม่ีความเกีย่วเนื่องกับ

ภาษาถิน่ (ไทยอีสาน) 

   -  รูปภาพที่ใชเปนภาพถายจากของจรงิ  ที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 

   -  เรียงลาํดับความยากงายของเกมใหเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 

  6.3  กิจกรรมศิลปสรางสรรค  เกณฑในการคัดเลือกวัสดุอุปกรณประกอบกิจกรรม  มีดังนี ้

   -  คัดเลือกกิจกรรมจากระดบัพัฒนาการกลามเนื้อมัดเลก็ 

   -  วัสดุที่ใชมีความหลากหลาย  ดึงดูดความสนใจและเกีย่วของในชีวิตประจําวนัของเดก็ 
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 7.  สรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเสริมทักษะการพูด  ไดแก  กจิกรรม การเลานทิาน  

กิจกรรมเกมการศึกษาและกจิกรรมศิลปสรางสรรค 

 8.  ออกแบบแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ   จํานวน  

24  แผน  ซึ่งประกอบดวยจดุประสงค  เนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรยีนการสอนและ

การประเมนิผลซึ่งในแตละแผนมีข้ันตอนการจัดประสบการณดังนี ้

  8.1  ข้ันนํา   เด็กวางแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกับครู  ทํากจิกรรมทีค่รูจัดให  ไดแก  

กิจกรรมการเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมศิลปสรางสรรค 

  8.2  ข้ันกิจกรรม   เดก็ทาํกจิกรรมที่ครูจัดเตรียมอุปกรณให  โดยที่เดก็มีอิสระในการคิด 

และการถายทอดความคิดออกมาทางการพูด  เปนการสือ่สารใหผูอ่ืนเขาใจความรูสึกของตนเอง   

เด็กทํากิจกรรมทกัษะทางดานภาษาซึง่ประกอบดวยการฟง  พูด  อาน  เขียนและคิดอยางมกีระบวนการ

ในการทาํกิจกรรมตางๆ โดยมีครูคอยดูแล  และแนะนาํขณะทาํกิจกรรมเมือ่เดก็ตองการความชวยเหลือ 

  8.3  ข้ันสรุป   เด็กและครูรวมกันสรุปส่ิงที่ไดรับจากการจดักิจกรรมนัน้ๆ โดยผานการทํา

กิจกรรมตางๆ เด็กไดใชทักษะทางภาษาทั้งดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนและคิดอยางมี

กระบวนการ    
 
 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบ  
ธรรมชาต ิ
 1.  นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ที่ผูวิจยัสรางขึ้น

ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเพื่อหาความสอดคลองระหวางเนื้อหา จุดประสงค  กิจกรรมสื่อการ

เรียนรูและการประเมินผล  จาํนวน  3  ทาน ดังรายนามตอไปนี้       

  อาจารยนฤมล  เนียมหอม  ครูผูสอนช้ันอนุบาล 

         โรงเรียนทุงมหาเมฆ 

         สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

  อาจารยกนิษฐา  ชูขันธ  ครูผูสอนระดับชั้นอนุบาล 

         โรงเรียน อนุบาลหนนูอย   

         กรุงเทพมหานคร 

  อาจารยลักษณา  ฤทธาคน ี  ครู คศ. 2 ครูผูสอนระดับชั้นอนุบาล 

         โรงเรียนสามเสนนอก   

         สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 2.  ปรับปรุงขั้นตอนและแผนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบ

ธรรมชาติที่ใชรวมกับกิจกรรม  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในขอ  1 

  -  ตรวจสอบการพิมพของคูมือและแบบทดสอบใหถูกตอง 

  -  ปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับการสอน 

 3.  นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติที่ผานการตรวจ  

สอบจากผูเชีย่วชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  โดยใชเกณฑความเห็นตรงกัน 2  ใน  3  ซึ่งใน

การวิจยัครั้งนีไ้ดปรับปรุงแกไขแผนการจัดประสบการณทางภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  

ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3  ทาน   

 4.  นําแผนการจัดประสบการณที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปจัดทําเปนฉบับจริง  เพื่อนาํไป

ทดลองใช  (try out)  กับกลุมทดลองใชกบันักเรียนชัน้อนุบาลชัน้ปที่ 1  ชาวไทยอีสาน  ที่มีอาย ุ

ระหวาง  4 – 5  ป  จํานวน 15  คนที่มีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยางของโรงเรียนสามเสนนอก   

เพื่อปรับปรุงกจิกรรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาทีก่ําหนดไวคือ  50 นาท ี

 5.  ทําเปนแผนการจัดประสบการณทางภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  เพื่อใชกับ

กลุมตัวอยางตอไป 
  
 การสรางแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 
 การสรางแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน  ดําเนินการตาม  

ลําดับข้ันดังนี ้

 1.  ศึกษาเอกสารงานวิจยั  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย  

กับเอกสารงานวิจยัของ  นภาภรณ  อันทะผลา  (2547)  จฑุา  สุกใส  (2545)  สมาพร  สามเตี้ย 

(2545)  นงเยาว  คลิกคลาย  (2543)  มยุรี  กนัทะลือ  (2543)  เบญจะ  คํามะสอน  (2544)   

อภิญญา  กงัสนารักษ  (2530)  เนื้อนอง  สนับบุญ (2541) และเอกสารทางการศึกษาปฐมวยั 

 2.  ศึกษาบัญชีคําศัพทเด็กอาย ุ4 – 6 ป  ของศนูยพัฒนาหลกัสูตรกรมวชิาการ (2529  - 2531)

 3.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาในขอ 1 , 2  มากําหนดขอบเขตของทักษะการพูดภาษาไทย

ของเด็กปฐมวยัไทยอีสานที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

ศึกษาแบบทดสอบทักษะการพูดของของสมาพร  สามเตีย้  (2545)  เนือ้นอง  สนบับุญ  (2541) เพือ่

เปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัและไดทําการทดสอบ

ทักษะการพูดของเด็กปฐมวยัไทยอีสานชัน้อนุบาลปที ่1  อายุระหวาง 4 - 5 ป  เกี่ยวกับทักษะการพูด

ภาษาไทย 2 ดานไดแก 
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  3.1  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ   จํานวน  18  ขอ  ไดแก 

   3.1.1  บอกคาํที่มีความหมายใหตรงกับรูปภาพ  จํานวน  9  ขอ   

   3.1.2  บอกคาํศัพทที่สัมพนัธกัน   จาํนวน  9  ขอ    

  3.2  ดานการเลาเรื่อง  จํานวน   3  ขอ  

 4.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาขอ 1 , 2 และ 3  มาสรางเกณฑการประเมินแบบทดสอบ 

ใหครอบคลุมทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสานในโรงเรียนสามเสนนอกทัง้ 2  ดาน โดย 

สรางเปนแบบประเมินคา  กาํหนดตัวเลข  3  ระดับ ไดแก  0, 1, 2  (Numberical  Rating  Scale)  

 เกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบมีดังนี ้

  2  คะแนน  เมื่อนักเรยีนสามารถบอกชือ่รูปภาพหรือสัญลักษณที่มคีวามหมาย 

       ที่กําหนดใหไดถูกตองชัดเจนเปนภาษาไทยกลาง   

       โดยครูไมตองอธิบายเพิ่มเตมิ 

  1  คะแนน   เมื่อนักเรยีนสามารถบอกชือ่รูปภาพหรือสัญลักษณที่มคีวามหมาย   

       ที่กําหนดใหไดเปนภาษาอีสานไดถูกตองหรือเมื่อครูอธิบายเพิ่มเติม 

       สามารถบอกเปนภาษาไทยอีสานหรือภาษาไทยกลางไดถูกตอง 

  0      คะแนน    เมื่อนักเรยีนไมสามารถบอกรูปภาพหรือสัญลักษณที่มคีวามหมาย 

       ที่กําหนดใหเปนภาษาไทยกลางหรือภาษาอีสานไดถูกตอง   

       เมื่อครูไดอธิบายเพิ่มเติม 

 5.  ในการทดสอบผูวิจัยทําการทดสอบเดก็ปฐมวยัไทยอีสานดวยแบบทดสอบที่สรางขึ้น   

เปนรายบุคคลและบันทกึคะแนน  ทาํการทดสอบคนละ 15 นาท ี    

   6.  นําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานที่สรางไปทดลองใช 

กับเด็กอนุบาลช้ันปที ่1  ทีม่ีอายุ 4 – 5  ป  ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่โรงเรียนสามเสนนอก  โดยผูวิจยัทํา

การทดสอบและบันทึกคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  เพื่อศึกษาความ

ชัดเจนของทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  แลวนาํมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
 
 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอสีาน 
 1.  นําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  ที่ผูวิจยัสรางขึน้ 

ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ความสอดคลองของทกัษะกับจุดประสงค  

จํานวน  3  ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 
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  รศ.วัชรี  ตระกลูงาม   อาจารยประจาํคณะครุศาสตร   

         โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

         มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสิุต 

         กรุงเทพมหานคร 

  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย  ผูอํานวยการฝายอนุบาล   

         โรงเรียนเกษมพิทยา 

         กรุงเทพมหานคร 

  อาจารยสําเร็จ  จนัทรโอกุล   ผูอํานวยการ 

         โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

         กรุงเทพมหานคร 

 2.  นําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  ที่ผานการตรวจสอบ

จากผูเชีย่วชาญมาปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยใช

เกณฑพิจารณาความเหน็ตรงกนัของผูเชี่ยวชาญ 2  ใน 3 ทาน  ดังตอไปนี้ 

  +1   หมายถงึ   เมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลอง 

    0      หมายถงึ   เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจ 

  -1     หมายถงึ   เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความเหน็ไมสอดคลอง 

 3.  ปรับปรุงแบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  ที่ผานการตรวจ 

สอบจากผูเชีย่วชาญ 2 ใน 3 ทาน  ดังนี ้

  -  ปรับปรุงรูปภาพ  โดยการใชภาพจริงและมีความสัมพนัธกับคําถาม เพื่อส่ือความหมาย

ไดชัดเจนยิ่งขึน้  ไดแก  แบบทดสอบชุดที ่1 – 2 และชุดที่  2 

  -  ตรวจสอบการพิมพของคูมือและแบบทดสอบใหถูกตอง 

  -  ปรับการใชภาษาในคาํถามที่ใชในการประเมนิเดก็แตละขอใหมีความชดัเจน  เขาใจงาย 

 4.  หาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบโดยนาํแบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาไทยของ 

เด็กปฐมวยัไทยอีสานไปใหผูเชี่ยวชาญ 3  ทาน ลงความเห็นและใหคะแนนแบบทดสอบแลวนําคะแนน 

ที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC   ระหวางขอคําถามกับทักษะและจุดประสงค  แลวคัดเลอืก 

ขอที่มี  IOC  เทากบั  .50  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526:  89)  จํานวนแบบทดสอบมีทั้งหมด   

21  ขอ  จาํนวน  21 คะแนน  ซึง่ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  .80 

(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 
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5.  แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ไปทดลองใช   (Try out)  

กับนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 1  อายุ  4  –  5  ป โรงเรียนสามเสนนอก สํานักเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จาํนวน 15 คน  โดยผูวิจัยทําการทดสอบและบันทกึผลการทดสอบ  นาํคะแนนมา

คิดคาอํานาจจําแนกรายขอเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  .20  ข้ึนไป  เมื่อนําแบบทดสอบไป   

try out  ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง  .31 - .87  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

6.  หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน   

มาวิเคราะหซ้าํเพื่อหา  (Reliability)  ทัง้ฉบับ  โดยใชวิธสัีมประสิทธแอลฟา  (α-Coefficient)

ของครอนบัค  (Cronbach)   (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 200;  อางอิงจาก 

Cronbach. 1951)  จากการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไดคาความเชื่อมัน่  .90 
 

 การสรางแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน 
 1.  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  ตําราที่เกี่ยวของกับการศึกษาเด็กปฐมวยั การสังเกตพฤติกรรม 

การบันทึกพฤติกรรมและเกณฑพัฒนาการและพฤติกรรมของนักเรียน  4 - 5   ป  จากคูมือประเมิน

พัฒนาการเด็กระดับกอนประถมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539: 15)   

 2.  ศึกษาเอกสารงานวิจยั  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย  

กับของศรียา  นิยมธรรมและประภัสร  นิยมธรรม  (2541)  ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  (2529)   

มยรีุ  กันทะลอื  (2543)  สมาพร  สามเตีย้  (2545)  ปานใจ  จารุวณิช  (2548) และเอกสาร 

ทางการศึกษาปฐมวัย 

 3.  ศึกษาเกณฑการใหคะแนนของแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

 4.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาในขอ 1 , 2 , 3 มากําหนดขอบเขตของลักษณะทกัษะการพูด

ภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ  ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมของ สมาพร  สามเตี้ย  (2545)  ปานใจ  จารุวณิช  (2548)   

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานเกี่ยวกับ

ทกัษะการพูดภาษาไทย  มี  2  ดาน  ดานละ 3  ขอ  รวม 6  ขอ  ไดแก  

  4.1  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  จํานวน  3  ขอ   

   4.1.1  การใชคําไดตรงกับภาพ  จํานวน  1  ขอ   

   4.1.2  พูดแสดงความคิดเหน็ใหผูอ่ืนเขาใจ  จํานวน  1  ขอ   

   4.1.3  หาความสัมพนัธของลําดับส่ิงของที่เกีย่วของได  จํานวน  1  ขอ   

  4.2  ดานการเลาเรื่อง  จํานวน  3  ขอ   

   4.2.1  การเชือ่มประโยค  สรางประโยครายละเอียดของภาพหรือเหตุการณ  

จํานวน  1  ขอ   
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   4.2.2  เลาเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่อง  จาํนวน  1  ขอ  

   4.2.3  พูดไดสัมพันธกับภาพหรือเหตุการณ  จํานวน  1  ขอ  

 5.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาขอ 1 , 2 , 3 และ 4  มาสรางเกณฑการประเมินแบบสังเกต 

ใหครอบคลุมทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสานในโรงเรียนสามเสนนอกทัง้  2  ดาน  

โดยสรางเปนแบบประเมินคา กาํหนดตัวเลข  2  ระดับไดแก  0,1  

  เกณฑการใหคะแนนแบบสงัเกต 

  0 หมายถงึ เด็กปฏิบัติไมได   คือ  เด็กพูดภาษาอีสานมากกวาภาษาไทย 

               หรือพูดแตภาษาอีสาน 

  1 หมายถงึ เด็กปฏิบัติได    คือ  เด็กพูดภาษาไทยมากกวาภาษาอีสาน 

               หรือพูดภาษาไทยทั้งหมด 

  ระดับการประเมินทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  

  ระดับดีมาก  ไดคะแนน 3   คะแนน 

  ระดับดี    ไดคะแนน 2  คะแนน 

  ระดับพอใช   ไดคะแนน 1   คะแนน 

  ระดับควรปรับปรุง ไดคะแนน 0   คะแนน 

 6.  ในการสงัเกตและบันทึกแบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน   

ทําโดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย  รวมผูสังเกตจํานวน  2 คน ผูชวยผูวิจัยเปนบุคคลที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและมีประสบการณในการทํางานเกีย่วกับเด็กอยางนอยเปนเวลา 3  ป กอนการสงัเกต

ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ผูวิจยัอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัรูปแบบและ

วิธีการตลอดจนกระบวนการในการสงัเกตใหกับผูชวยผูวจัิย 

 7.  นําแบบสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานทีส่รางไปทดลองใช 

กับเด็กอนุบาลช้ันปที ่1  ทีม่ีอายุ  4 – 5  ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่โรงเรียนสามเสนนอก  โดยผูวิจยัและ

ผูชวยวจิัยทําการสังเกตและบันทึกคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน แลวนาํมา

หาคาความเชือ่มั่นของผูสังเกตโดยใชดัชนคีวามสอดคลองของผูสังเกต  RAI  (Burry – Stock.  1996 : 

256)  เพื่อศึกษาความชัดเจนของทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานแลวนาํมาปรับปรุง

แกไขใหสมบูรณ 
 วิธีการหาคุณภาพของแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอสีาน 
 1.  นําแบบสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ที่ผูวิจยัสรางขึน้ไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ความสอดคลองกับจุดประสงค จาํนวน  3  ทาน   

ดังรายนามตอไปนี้ 
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  รศ.วัชรี  ตระกลูงาม   อาจารยคณะครุศาสตร   

         โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

         มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสิุต 

         กรุงเทพมหานคร 

  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย  ผูอํานวยการฝายอนุบาล  โรงเรียนเกษมพทิยา 

         กรุงเทพมหานคร 

  อาจารยสําเร็จ  จนัทรโอกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

         กรุงเทพมหานคร 

 2.  นําแบบสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ที่ผานการตรวจสอบ

จากผูเชีย่วชาญมาปรับปรุงแกไขแบบประเมิน   ตามคําแนะนาํและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

โดยใชเกณฑพิจารณาความเหน็ตรงกนัของผูเชี่ยวชาญ  2  ใน  3  ทาน  ดังตอไปนี ้

  +1    หมายถงึ  เมื่อผูเชี่ยวชาญเหน็วาสอดคลอง 

    0       หมายถงึ  เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจ 

  -1      หมายถงึ  เมื่อผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นไมสอดคลอง 

 3.  ปรับปรุงแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  ที่ผานการตรวจ  

สอบจากผูเชีย่วชาญ  2 ใน 3  ทาน  

 4.  หาความเทีย่งตรงของแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอสีาน  ไปให

ผูเชี่ยวชาญ 3  ทาน  ลงความเหน็และใหคะแนนแบบทดสอบแลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชน ี

ความสอดคลอง  IOC  ระหวางขอคําถามกับทกัษะและจุดประสงค แลวคัดเลอืกขอที่ม ี IOC  เทากับ  .50  

(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89)  จํานวนแบบสงัเกตม ี 2  ดาน ดานละ 3  ขอ  รวม 6  ขอ    

ซึ่งในการศกึษาคนควาครั้งนีไ้ดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .89  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

 5.  นําแบบสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานทีส่รางไปทดลองใช 

กับเด็กอนุบาลช้ันปที ่1  ทีม่ีอายุ 4 – 5 ป  จํานวน  15  คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางทีโ่รงเรียนสามเสนนอก

โดยผูวิจัยและผูชวยผูวจิัย 1 คน  รวมเปนผูสังเกต  2  คน  รวมกันทําการสังเกตทกัษะการพูดภาษา 

ไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานตามขอ 4  ในระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติและนําผลคะแนนของการสงัเกตที่ไดมาคาํนวณหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกตจากผู

สังเกต  2  คน  โดยใชสูตรความเชื่อมั่นของการสงัเกต  RAI  (Burry – Stock.  1996: 256)   ผลของ

การหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกตพบวาคา  RAI  =  .83  ถือวาดัชนคีวามสอดคลองของผูสังเกตอยู

ในระดับสูง  (รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก จ) 
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6.  คะแนนจากแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานระหวาง 
จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 8 สัปดาห  นาํมาประเมินระดับทกัษะ 

การพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน   ผูวจิัยแบงการประเมนิเปน  4  ระดับ  ไดแก  ดีมาก ,  

ดี , พอใชและควรปรับปรุง  

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง  (Quasi – Experimental  Research  Design)  ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองโดยอาศัยแบบการทดลองกลุมเดียว  มกีารวัดผลกอนและหลังการทดลอง

โดยใชแบบแผนการทดลองที่ประยุกตมาจากการดําเนนิการวิจัยแบบ  One Group Pretest – Posttest 

Design (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 249)  มีข้ันตอนดังนี้   

 1.  สัปดาหแรกกอนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ โดยใช

แบบทดสอบทีจ่ัดทําขึ้น  ทําการทดสอบ 

 2.  ในระหวางที่จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติครูผูสอน 

ทาํการสังเกตและบันทกึทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  นําผลการสังเกตที่ได 

มาสรุปคะแนนลงในแบบสังเกตทกุสัปดาห  เปนระยะเวลา  8  สัปดาห 

 3.  หลังจากจดัประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ทําการทดสอบ

ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ในสปัดาหที่  9  เปนรายบุคคลและบันทึกคะแนน  

ซึ่งแบบแผนการทดลองดังกลาวมีดังนี ้
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุมตัวอยาง กอนการทดลอง ทําการทดลอง หลังทดลอง 

E T1 X T2 

 

 E   แทน  กลุมตัวอยาง 

 X   แทน  การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 T1  แทน  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานกอนไดรับ 

      การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 T2  แทน  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานหลงัไดรับ 

      การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 
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ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
 ในการทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2550  เปนเวลา  8  สัปดาห   

สัปดาหละ 3  วัน ในวนัจนัทร   วันองัคารและวันพุธ  วันละ  50  นาท ี โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 1.  จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  ระยะเวลา 1  สัปดาห  กอนการทดลองผูวิจยันํากลุมตัวอยาง

จํานวน  15  คน  ทําการทดสอบทักษะทางการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอสีานเปนรายบคุคล
โดยใชแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  (Pretest)  แลวนาํขอมูล 

มาวิเคราะหหาคะแนนพืน้ฐานของเดก็ปฐมวัยไทยอีสานแตละคนในแตละดาน   
 2.  ดําเนนิการทดลองโดยการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ

กับกลุมตัวอยาง  ในชวงเวลา  09.00 – 09.50  น.  เปนระยะเวลา 8  สัปดาห  สัปดาหละ 3  วัน  คือ  

ในวนัจันทร  วนัอังคารและวนัพุธ  วันละ 50  นาท ี รวมทัง้สิ้น 24 คร้ัง ผูวิจัยดําเนนิกจิกรรม 

ตามขั้นตอนในการจัดกจิกรรม   

 

ตาราง 2  แสดงกําหนดระยะเวลาดําเนนิการทดลอง 

 

วิธีดําเนินการ คาบกิจกรรม วันที่ทาํการทดลอง เวลา 

กอนการทดลองสังเกตทักษะ

ทางการพูดภาษาไทยของเดก็

ปฐมวัยไทยอสีาน  เปน

รายบุคคล เปนเวลา 1 สัปดาหๆ 

ละ 3 วัน รวม 3 คร้ัง กอนสัปดาห

ที่ทาํการทดลอง 

1.  คาบกิจกรรม         

เสริมประสบการณ 

2.  คาบกิจกรรมเสรี 

3.  คาบกิจกรรม

กลางแจง 

 

วันจนัทร 

 

วันองัคาร 

วันพุธ 

09.00 – 09.50 น. 

 

09.50 – 10.50 น. 

10.50 – 11.30 น. 

 

ดําเนนิการทดลองการจัด

ประสบการณการเรียนรูตาม

แนวทางภาษาแบบธรรมชาติ   

เวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน 

รวม 24 คร้ัง 

1.  คาบกิจกรรม 

เสริมประสบการณ 

 

วันจนัทร 

วันองัคาร 

วันพุธ 

09.00 – 09.50 น. 

09.00 – 09.50 น. 

09.00 – 09.50 น. 

 

 

 3.  ระหวางเดก็ทํากิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ

ในวนัจันทร  วนัอังคารและวนัพุธ  ครูผูสอนทาํการสังเกตทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทย

อีสานนําขอมลูมาสรุปและบันทกึลงในแบบสังเกต  2   ดาน  ไดแก  
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  3.1  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  จํานวน  3  ขอ   
   3.1.1  การใชคําไดตรงกับภาพ  จํานวน  1  ขอ   
   3.1.2  พูดแสดงความคิดเหน็ใหผูอ่ืนเขาใจ  จํานวน  1  ขอ   
   3.1.3  หาความสัมพนัธของลําดับส่ิงของที่เกีย่วของได  จํานวน  1  ขอ   
  3.2  ดานการเลาเรื่อง  จํานวน  3  ขอ   
   3.2.1  การเชือ่มประโยค  สรางประโยครายละเอียดของภาพหรือเหตุการณ   
จํานวน  1  ขอ  
   3.2.2  เลาเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่อง  จาํนวน  1  ขอ  
   3.2.3  พูดไดสัมพันธกับภาพหรือเหตุการณ  จํานวน  1  ขอ 
    เกณฑการใหคะแนนแบบสงัเกต 
    0 หมายถงึ เด็กปฏิบัติไมได  คือ  เดก็พดูภาษาอีสานมากกวาภาษาไทย 
        หรือพูดแตภาษาอีสาน 
    1 หมายถงึ เด็กปฏิบัติได   คือ  เด็กพูดภาษาไทยมากกวาภาษาอีสาน 
        หรือพูดภาษาไทยทัง้หมด 
 เมื่อส้ินสุดแตละสัปดาหนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ  เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการพูด
ภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานระหวางไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา
แบบธรรมชาติ  เปนระยะเวลา  8  สัปดาห 

2. เมื่อจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติครบ  8  สัปดาห   
ผูวิจัยทําการทดสอบหลังจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  (Posttest)   
กับเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนจัดประสบการณ 
การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 
 5.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบและการสังเกตไปทาํการวิเคราะหขอมลูดวยวิธกีารทางสถิติ 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติคร้ังนี้  ดําเนินการ 
ในภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2551  เปนเวลา  8  สัปดาห  สัปดาหละ  3  วนั  ไดแก  วนัจนัทร   
วันองัคารและวันพุธ  ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ  เวลา  09.00 – 09.50 น.  โดยมีข้ันตอนดงันี ้
 1.  ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบ
ธรรมชาติ  (Pretest)  และทาํการทดสอบหลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ
ธรรมชาติ  (Posttest)  ดวยแบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  แลวตรวจ
ใหคะแนนตามเกณฑที่กาํหนด 
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 2.  เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากคะแนนแบบทดสอบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน

กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ไปวิเคราะหขอมลู 

ดวยวิธกีารทางสถิติ 

 3.  ระหวางที่จดัประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติใหกับเดก็ปฐมวัย

ไทยอีสาน  ผูวจิัยทาํการสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  2  ดานไดแก   

  3.1  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  ประกอบดวย  การใชคําไดตรงกับภาพ , 

พูดแสดงความคิดเห็นใหผูอ่ืนเขาใจ ,หาความสัมพนัธของลําดับส่ิงของที่เกี่ยวของได   

  3.2  ดานการเลาเรื่อง  ประกอบดวย  การเชื่อมประโยค  สรางประโยครายละเอยีดของ

ภาพหรือเหตุการณ ,เลาเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่อง,พูดไดสัมพันธกับภาพหรือเหตุการณ  

 4.  ทําการสังเกตและบันทึกคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน 

ในแตละสัปดาหเปนรายบุคคล  โดยใชเกณฑทีก่ําหนดจากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได   

ทั้ง  8  สัปดาห ไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธกีารทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลข้ันตอนดงันี ้

 1.  หาสถิติพืน้ฐานของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสานโดยนาํขอมูลไปหาคะแนน

เฉลี่ย  (Mean)  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)   

 2.  วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานระหวาง 

จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติรายบุคคลและรายสัปดาห 

 3.  วิเคราะหเปรียบเทียบทกัษะการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณ 

การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  โดยใช  t – test  แบบ  Dependent  Samples 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ 

  1.1  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบและแบบสังเกต 

ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางทักษะกับ

จุดประสงค  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89)  โดยใชสูตร 
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       IOC  =  
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 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางพัฒนาการกบัจุดประสงค 

   R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทัง้หมด 

   N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 1.2  คาความเชื่อมั่นของผูสังเกต  โดยการนําแบบสงัเกตไปทดลองใช (try out)  กับเด็ก

ปฐมวัยไทยอสีานที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน  วธิหีาคาความเชือ่มั่นของผูสังเกต 2 คน  โดยใช

ความสอดคลองของผูสังเกต  RAI (Berry – Stock.1996 :  256) 
 

 

  RAI  =   1- ( )1
21

−ΙΚΝ
−∑∑

ΝΚ

knRknR
 

 
 เมื่อ  knRknR 2,1  แทน ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที ่1 
        และคนที ่2  ตามลําดับ 
   N    แทน จํานวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน 
   K    แทน จํานวนทักษะการพูด 

   I    แทน จํานวนชวงคะแนน  (0, 1) 
 

 1.3  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  โดย

ใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - Coefficient)  ของ  ครอนบัค  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 200; อางอิงจาก  Cronbach.  1951) 
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 เมื่อ  α    แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

   n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

   ∑ 2
is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนรายขอ 

   2
tS   แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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 1.4  คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 

ไทยอีสาน  โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด   

(Item – Total Correlation)  โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพยีรสัน  (Pearson Product – Moment 

Correlation  Coefficient)  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 118) 

 

   rxy  =  [ ][ ])()(
))((

2222 yyNxxN
yxxyN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

 

  เมื่อ  rxy  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคะแนนรายขอกับ 

        คะแนนรวมทัง้หมด 

    N   แทน  จํานวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสานในกลุม 

    x   แทน  คะแนนรายขอ 

    y   แทน  คะแนนรวมทัง้หมด 
 
 2.  สถิติพื้นฐานที่ใชวิเคราะหขอมูล   

  2.1  คาเฉลี่ยของคะแนน  (Mean)  โดยคาํนวณจากสูตร  (ลวน สายยศ; และ อังคณา 

สายยศ.  2538: 73)  

 

      
N

X
   X ∑=  

   

  เมื่อ      X  แทน คาเฉลี่ย 

     ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทน จํานวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน 

 

  2.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดยคาํนวณจากสูตร   

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 79)    
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22
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  เมื่อ  S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑ 2X   แทน ผลรวมของกาํลังสองของคะแนนแตละตัว   

              ( )2X∑  แทน กําลังสองของผลรวมคะแนนแตละตัว 

         N   แทน จํานวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสานทัง้หมด 

 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1  เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 

ไทยอีสาน   กลุมตัวอยางกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ

ธรรมชาติ  โดยใชสูตร  t – test for dependent samples  (ลวน สายยศ; & อังคณา สายยศ.  2538: 

104)  โดยใชโปรแกรม  SPSS  FOR  WINDOWS 
                     

   

( )
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  เมื่อ       t        แทน   การแจกแจงแบบท ี

                                    D     แทน    ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

                                     N      แทน    จํานวนคน 

     ΣD แทน   ผลรวมทัง้หมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลัง 

        การจัดประสบการณการเรียนรู 

     ΣD2 แทน ผลรวมกําลงัสองของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 

        หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากการศึกษาเรื่อง ทกัษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสานที่ไดรับการจดัประสบการณ    

การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติคร้ังนี ้ ผูวจิัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี ้

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดประสบการณการเรียนรูและการแปรความหมาย     

ของการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเขาใจตรงกนั  ผูวิจัยไดกาํหนดสัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

ดังนี ้

 N  แทน จํานวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสาน 

 K  แทน จํานวนขอสอบ 

    X     แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน คาวิกฤตที่ใชในการแจกแจงความถี ่

 p  แทน คาระดับนัยสาํคัญทางสถิติ  

 *  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหแปรผลขอมูล  ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ 

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลาํดับข้ันตอน  ดังนี ้

 ตอนที่  1  การวิเคราะหคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานระหวาง 

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติแตละชวงสปัดาห 

  1.1  การวิเคราะหคะแนนทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานระหวาง    

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติแตละชวงสปัดาห  รายบุคคล 

  1.2  การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานระหวาง

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติแตละชวงสปัดาห  รายกลุม 

 ตอนที่  2   การวิเคราะหและเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย 

ไทยอีสานกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 
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  2.1  คาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของ 

เด็กปฐมวยัไทยอีสานกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  

ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

  2.2  คาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของ 

เด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ดานการเลาเรื่อง 

  2.3  การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและ

หลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน     

ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ปรากฏผลดังนี ้

 ตอนที่  1  การนําเสนอผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 

ไทยอีสานระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  แตละชวงสัปดาห 

  1.1  การวิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 

ไทยอีสานระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  แตละชวงสัปดาห

ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณและดานการเลาเรื่อง  รายบุคคล 

 การวเิคราะหคร้ังนี้ผูวิจยัไดนําคะแนนของแบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย

ไทยอีสานมาวเิคราะหคาเฉลีย่และทาํการเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาไทยระหวางที่ไดรับการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติรายดาน  เปนรายบุคคลในสัปดาหที่ 1 – 8  

ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3  การเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานรายดานระหวาง 

    การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  รายบุคคล   

 
คะแนนรายสัปดาห   

สัปดาหที ่1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 5 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 7  สัปดาหท ี8 
คนที ่

ดาน 
1 

ดาน
2 

ดาน
1 

ดาน
2 

ดาน
1 

ดาน
2 

ดาน
1 

ดาน
2 

ดาน
1 

ดาน 
2 

ดาน
1 

ดาน
2 

ดาน
1 

ดาน
2 

ดาน
1 

ดาน
2 

1 2 0 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 

4 2 0 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 

5 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 

6 1 0 2 0 2 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 

7 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

8 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

9 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 

10 0 0 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 

11 1 1 2 1 3 1 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 

12 1 1 2 1 3 1 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 

13 1 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

14 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

15 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนที่ 1

0
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1.5

2

2.5

3

3.5

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนที่ 2

0
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3
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สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่องเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนที่ 4
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สัปดาหที่ 2

สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 6
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สัปดาหที่ 1
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สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

สัปดาหที่ 5

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉลี่ย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 5
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สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉลี่ย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนที่ 3
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สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของแบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของ 

เด็กปฐมวยัไทยอีสานรายดานในแตละสัปดาหของจัดการประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติ  รายบุคคล 
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เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 7
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สัปดาหที่ 5

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 8

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2
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สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 9
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สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 10
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ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 11
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ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 12
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คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง
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เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 14
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สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 13
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สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

เด็กปฐมวัยไทยอีสาน  คนท่ี 15
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สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 8

ระยะเวลา

คะแนนเฉล่ีย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  2  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบสังเกตทักษะการพดูภาษาไทย 

  ของเด็กปฐมวัยไทยอีสานรายดานระหวางจัดการประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษา 

  แบบธรรมชาติ  รายบุคคล 
 

 ผลการวิเคราะหตาราง 3  และจากภาพประกอบ 2  ปรากฏวาคะแนนทกัษะการพูดภาษาไทย

ของเด็กปฐมวยัไทยอีสานระหวางที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ

ของนักเรียนคนที ่1 – 10 , 13 – 15  มีคาเฉลี่ยตลอดชวงระยะเวลา 8  สัปดาห คะแนนเฉลีย่ทกัษะการ

พูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณและดานการเลาเรื่องของ  เด็กปฐมวัยไทยอีสานมี

แนวโนมสูงขึน้  แตมีนกัเรียนคนที่ 11  ในสัปดาหที่ 4  มีคาเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาไทยดานการเลา

เร่ืองลดลง เนือ่งจากขาดเรยีนไป 2  วนั เพราะไมสบายพอมาทํากิจกรรมในวันสุดทายจงึไมสามารถ

ตอบคําถามเรือ่งราวที่เรียนไปแลวได  นกัเรียนคนที่ 12  สัปดาหที่ 4  คาเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาไทย

ดานการเลาเรื่องลดลง  เนื่องจากขาดเรียนไป  2  วัน  ผูปกครองพาไปตางจังหวัดทําใหไมสนใจไมอยากพูด

หรือตอบคําถามและเมื่อวิเคราะหเปนรายบุคคล  พบวา 
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 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่1  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 และ 2  

อยูในระดับดี สัปดาหที่ 3 – 8  มทีักษะการพูดภาษาไทย  ในดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  อยู

ในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสปัดาหที่ 1  มีคะแนนอยูในระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที่ 2  

มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 3 – 4  มคีะแนนอยูในระดับดีและในสัปดาหที ่5 – 8  มีคะแนน

เพิ่มข้ึนอยูในระดับดีมาก   

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่2  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 - 8  

อยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสัปดาหที ่1 - 3  มีคะแนนอยูในระดับพอใช   

สัปดาหที่ 4  มคีะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 5 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก   

 เด็กปฐมวยัไทยอสีานคนที ่3  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  

มีคะแนนอยูในระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที ่2 – 3  มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 4 – 5  มี

คะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที ่6 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสัปดาห 

ที่ 1 - 4  มีคะแนนอยูในระดบัพอใช   สัปดาหที่ 5 - 6  มคีะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 7 – 8   

มีคะแนนอยูในระดับดีมาก   

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่4  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  

มีคะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที่ 2 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสปัดาห

ที่ 1 มีคะแนนอยูในระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที่ 2 - 4  มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 5 - 6   

มีคะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 7 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่5  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 - 8  

มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสปัดาหที่ 1 - 4  มีคะแนนอยูในระดับพอใช  

สัปดาหที่ 5   มีคะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 6 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก   

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่6  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 อยูใน

ระดับพอใช  สัปดาหที่ 2 – 3  อยูในระดับดี  สัปดาหที ่4 – 8  อยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรือ่ง  

ในสัปดาหที่ 1 - 2  มีคะแนนอยูในระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที่ 3 – 4  มีคะแนนอยูในระดับพอใช

สัปดาหที่ 5 - 6  มีคะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 7 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก 
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 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่7  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  

มีคะแนนอยูในระดับดี สัปดาหที่ 2 – 8  มคีะแนนอยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสัปดาห 

ที่ 1 - 3  มีคะแนนอยูในระดบัพอใช  สัปดาหที่ 4 - 5  มคีะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 6 – 8  มี

คะแนนอยูในระดับดีมาก 

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่8  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  

มีคะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที่ 2 – 8  อยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสัปดาหที ่1 - 5  

มีคะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 6 - 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก   

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่9  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 - 2  มี

คะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที ่3 – 8  อยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสปัดาหที่ 1 - 4  มี

คะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 5   มคีะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 6 – 8  มีคะแนนอยูใน

ระดับดีมาก 

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่10  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  

มีคะแนนอยูในระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที ่2   มีคะแนนอยูในระดบัดี  สัปดาหที ่5 – 8  มีคะแนน 

อยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสัปดาหที่ 1 มีคะแนนอยูในระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที่ 2 - 4  

มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 5 - 6  มีคะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 7 – 8  มีคะแนนอยู

ในระดับดีมาก 

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่11  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 มีคะแนนอยู

ในระดับพอใช  สัปดาหที ่2  มีคะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที่ 3 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก สวน

ดานการเลาเรือ่ง  ในสัปดาหที่ 1 - 3  มีคะแนนอยูในระดบัพอใช  สัปดาหที่ 4 มีคะแนนอยูในระดบัควร

ปรับปรุง  สัปดาหที่ 5 มีคะแนนอยูในระดบัดีและสัปดาหที ่6 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก   

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่12  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 มีคะแนนอยู

ในระดับพอใช  สัปดาหที ่2   มีคะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที่ 3 – 8  มีคะแนนอยูในระดับ ดีมาก  

สวนดานการเลาเรื่อง  ในสปัดาหที่ 1 - 3  มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 4  มคีะแนน อยูใน

ระดับควรปรับปรุง  สัปดาหที่ 5 มีคะแนนอยูในระดับดีและสัปดาหที่ 6 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก 
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 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่13  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  มี

คะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 2 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  สวนดานการเลาเรื่อง   

ในสัปดาหที่ 1 - 4  มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที่ 5 - 6  มีคะแนนอยูในระดบัดีและสัปดาห 

ที่ 7 – 8  มีคะแนนอยูในระดบัดีมาก     

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่14  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1 อยูใน

ระดับพอใช  สัปดาหที่ 2 – 3  มีคะแนนอยูในระดับดี  สัปดาหที่ 4 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  

สวนดานการเลาเรื่อง  ในสปัดาหที่ 1 - 3  มีคะแนนอยูในระดับพอใช   สัปดาหที่ 4 - 5  มีคะแนนอยูใน

ระดับดีและสัปดาหที่ 6 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก 

 เด็กปฐมวยัไทยอีสานคนที ่15  เมื่อไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติมีทักษะการพดูภาษาไทยในดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ  ในสัปดาหที่ 1  มี

คะแนนอยูในระดับดีมาก  สัปดาหที่ 2   มคีะแนนอยูในระดับดี สัปดาหที ่3 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดี

มาก  สวนดานการเลาเรื่อง  ในสัปดาหที ่1 - 2  มีคะแนนอยูในระดับพอใช  สัปดาหที ่3 - 4  มีคะแนน

อยูในระดับดีและสัปดาหที่ 5 – 8  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก 

 1.2  การวิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย   

ไทยอีสานระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติแตละชวงสัปดาห

ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณและดานการเลาเรื่องเปนรายกลุม 

 การวิเคราะหคร้ังนี้ผูวิจยัไดนําคะแนนของแบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย

ไทยอีสานมาวเิคราะหคาเฉลีย่และทาํการเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาไทยระหวางที่ไดรับการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติรายดาน  เปนรายกลุมในสัปดาหที ่1 – 8   

ดังแสดงในตาราง  4 
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คะแนนเฉลี่ย

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ ดานการเลาเรื่อง

ตาราง 4  คะแนนเฉลีย่คะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสานที่ไดรับการจดัประสบการณ 

    การเรียนรูภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติแตละชวงสัปดาห  เปนรายกลุม 

 

คาเฉลี่ยรายสัปดาห  (    X ) ทักษะทางการพูด 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ 1.87 2.6 2.73 2.93 2.93 2.93 3 3 
ดานการเลาเรื่อง 0.93 1.27 1.47 1.73 2.33 2.80 3 3 

 
 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่ของแบบสังเกตทักษะการพูดของเด็กปฐมวยัไทยอีสานรายดาน

ระหวางจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  เปนรายกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3   แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่แบบสังเกตทกัษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

       รายดานระหวางจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  รายกลุม 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4  และจากภาพประกอบ 3  แสดงวาตลอดชวงระยะเวลา          

8 สัปดาหคะแนนเฉลีย่ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณและดานการเลาเรื่องของเด็กปฐมวัย 

ไทยอีสานมีแนวโนมสูงขึ้น และเมื่อวิเคราะหเปนรายกลุม  พบวา 
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 สัปดาหที่ 1  ทักษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ คะแนน 

โดยเฉลี่ย  1.67  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย  0.8  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยั 

ไทยอีสาน   

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 3 คน  ระดับพอใช 5 คน   

ระดับควรปรับปรุง 2 คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัปานกลาง 1 คน  ระดับพอใช 10 คน  ระดับ 

ควรปรับปรุง 4 คน 

   สัปดาหที่ 2  ทกัษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

คะแนนโดยเฉลี่ย  2.33  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย  1  ทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย

ไทยอีสาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 6 คน  ระดับปานกลาง 8 คน  

ระดับพอใช 1 คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัปานกลาง 1 คน  ระดับพอใช 13 คน  ระดับ 

ควรปรับปรุง 1 คน 

   สัปดาหที่ 3  ทกัษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณคะแนน

โดยเฉลี่ย  2.73  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย  1.2  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยั 

ไทยอีสาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 12 คน  ระดับปานกลาง 2 คน 

ระดับพอใช  5 คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัปานกลาง 3 คน  ระดับพอใช 12 คน   

   สัปดาหที่ 4  ทกัษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

คะแนนโดยเฉลี่ย  2.93  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย  1.33  ทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็

ปฐมวัยไทยอสีาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 14 คน  ระดับปานกลาง 1 คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัปานกลาง 6 คน  ระดับพอใช 7 คน  ระดบั 

ควรปรับปรุง 2 คน 

   สัปดาหที่ 5  ทกัษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

คะแนนโดยเฉลี่ย  2.93  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย  2.2  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็ก

ปฐมวัยไทยอสีาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 14 คน  ระดับปานกลาง 1 คน   
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   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัดี 3 คน  ระดับปานกลาง 12 คน     

   สัปดาหที่  6  ทักษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ 

คะแนนโดยเฉลี่ย 3  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย  2.73  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย

ไทยอีสาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 15 คน คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัปานกลาง 10 คน  ระดับปานกลาง 5 คน   

   สัปดาหที่ 7  ทกัษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

คะแนนโดยเฉลี่ย 3 ดานการเลาเรื่อง  คะแนนโดยเฉลี่ย 3  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยั 

ไทยอีสาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 15 คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัดี 15 คน  

   สัปดาหที่ 8  ทกัษะดานการพูดภาษาไทยดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

คะแนนโดยเฉลี่ย 3  ดานการเลาเรื่องคะแนนโดยเฉลี่ย 3  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยั 

ไทยอีสาน 

   ดานการบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ อยูในระดับดี 15 คน   

   ดานการเลาเรือ่ง  อยูในระดบัดี 15 คน 

 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย    

ไทยอีสานกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  คาเฉลี่ยและ

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและหลัง

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลกัษณ 

   2.1  การวิเคราะหตารางครัง้นี้ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะห  คะแนนเฉลีย่และ 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานกอนและหลงัการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ        

ดังแสดงในตาราง 5 

 

 

 

 

 



 108 

ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการพูดของเดก็ปฐมวยั 

     ไทยอีสานกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ    

     ดานการบอกรูปภาพหรอืสัญลักษณ 

 

ทักษะทางการพูดภาษาไทย N K   X  S.D. 
ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลกัษณ 
กอนการจัดประสบการณการเรียนรู 

หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 

 

15 

15 

 

18 

18 

 

18.20 

32.20 

 

3.10 

2.37 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5  ปรากฏวา  คะแนนทักษะการพูดภาษาไทยดานการบอก

รูปภาพหรือสัญลักษณของกลุมตัวอยางกอนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ  

ธรรมชาติมีคาเฉลี่ย 18.20  หลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

มีคาเฉลี่ย  32.20  

 

 2.2  คาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของ       

เด็กปฐมวยัไทยอีสานกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ

ดานการเลาเรือ่ง 

 การวิเคราะหตารางครั้งนี้ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐานของทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานกอนและหลังการจัดประสบการณ  

การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ดานการเลาเรื่อง  ดังแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัย 

     ไทยอีสานกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ   

     ดานการเลาเรื่อง 

 

ทักษะทางการพูดภาษาไทย N K    X  S.D. 
ดานการเลาเรื่อง 
กอนการจัดประสบการณการเรียนรู 

หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 

 

15 

15 

 

3 

3 

 

.47 

3.53 

 

.74 

.74 
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  ผลการวิเคราะหตามตาราง 6  ปรากฏวาคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของกลุม

ตัวอยางกอนการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ดานการเลาเรื่อง

มีคาเฉลี่ย 0.47  หลงัการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติมีคาเฉลี่ย 3.53   

   

 2.3  การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและหลงั

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 

ตาราง 7  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานกอนและหลัง 

    การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 

ทักษะทางการพูดภาษาไทย N K   X  S.D. t p 

ดานที่  1 

กอนการจัดประสบการณการเรียนรู 

หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 

 

15 

 

18 

18 

 

18.20 

32.20 

 

3.10 

2.37 

 

24.25* 

 

.000 

ดานที่  2 

กอนการจัดประสบการณการเรียนรู 

หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 

 

15 

 

3 

3 

 

.47 

3.53 

 

.743 

.743 

 

46.00* 

 

.000 

กอนทดลอง 

หลังทดลอง 

15 

15 

21 

21 

18.67 

35.73 

3.56 

2.96 

28.57* .000 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานเปน

รายดานกอนและหลังการจดัประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย        

      ไทยอีสานเปนรายดานกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ      

      ธรรมชาต ิ

 

 จากตาราง 7  และจากภาพประกอบ 4  แสดงวาหลังการจัดประสบการณการเรียนรู        

ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติใหกบัเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  พบวามีทักษะการพดูภาษาไทยโดยรวม

และรายดาน  ไดแก  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณและดานการเลาเรื่องสูงขึน้กวากอนการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครั้งนี ้ เปนการศึกษาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอสีานที่ไดรับการจัด

ประสบการณทางภาษาตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติและนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับ  ดังนี ้

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพื่อศึกษาระดับทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานที่ไดรับการจัด

ประสบการณทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและหลงั          

การจัดประสบการณโดยใชการจัดประสบการณทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางสาํหรับครู ในการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยการ 

นําการจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษาแบบธรรมชาติ  มาใชใหเหมาะสมกับพฒันาการและ

ศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  โดยเนนการพฒันาทักษะการพูดภาษาไทยใหกบัเด็กปฐมวยั 

ไทยอีสาน  ผลการวิจยัที่ไดจะเปนแนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปประยกุตใชในการเรยีน  

การสอนเพื่อพฒันาทักษะพืน้ฐานดานตาง ๆ ได 

 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 หลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบแบบธรรมชาติ       

เด็กปฐมวยัไทยอีสานที่ใชภาษาไทยจะมทีักษะดานการพูดภาษาไทยโดยรวมและรายดานสงูขึ้น 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้คือ  นกัเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป 

ชาวไทยอีสาน  กาํลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2   ปการศึกษา 2550   

โรงเรียนสามเสนนอก  สํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  15  คน 
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 การเลือกกลุมตัวอยางมีข้ันตอนดังนี ้

 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดยวิธกีารเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก 

นักเรียน 12 หองคัดเลือกหองที่มเีด็กไทยอสีานมากที่สุด 1 หอง   

 2.  จากนั้นทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  โดยใชเกณฑการคดัเลือกนักเรียนที่มา

โรงเรียนสม่ําเสมอ  จาํนวน 15 คน 

  

ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัทาํการทดลองในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2550   ทดลองเปนเวลา    

8  สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  คือ  วันจนัทร  วันองัคารและวันพุธ  วนัละ 50 นาท ี รวม 24 คร้ัง 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติคร้ังนี้   ดําเนนิการ 

ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2550  เปนเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  ไดแก  วันจนัทร   

วันองัคารและวันพุธ  ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ  เวลา 09.00 – 09.50  น.  โดยมีข้ันตอนดงันี ้

 1.  ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบ

ธรรมชาติ  (Pretest)  และทาํการทดสอบหลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา 

แบบธรรมชาติ  (Posttest)  ดวยแบบทดสอบทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน   

แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนด 

 2.  เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากคะแนนแบบทดสอบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน

กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ไปวิเคราะหขอมลู 

ดวยวิธกีารทางสถิติ 

 3.  ระหวางที่จดัประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติใหกับเดก็ปฐมวัย

ไทยอีสาน  ผูวจิัยทาํการสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน 2 ดาน  ไดแก   

  3.1  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  ประกอบดวยการใชคําไดตรงกับภาพ 

พูดแสดงความคิดเห็นใหผูอ่ืนเขาใจ  หาความสัมพนัธของลําดับส่ิงของที่เกี่ยวของได   

  3.2  ดานการเลาเรื่อง  ประกอบดวย  การเชื่อมประโยค  สรางประโยครายละเอยีด 

ของภาพหรือเหตุการณ  เลาเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่อง  พูดไดสัมพนัธกับภาพหรือเหตุการณ  
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 ทําการสังเกตและบันทกึคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

ในแตละสัปดาหเปนรายบุคคล  โดยใชเกณฑทีก่ําหนดจากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได 

ทั้ง 8 สัปดาหไปวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางการพูด    X และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.) 

 2.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทกัษะ  

การพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัยไทยอีสานกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทาง

ภาษาแบบธรรมชาติ  โดยใชสูตร  t - test  แบบ  Dependent Samples   

                   

สรุปผลการวิจัย 
 1.  จากการจดัประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติเด็กปฐมวยั        

ไทยอีสานหลงัจากไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบภาษาแบบธรรมชาติ   

มีทักษะการพดูภาษาไทยภาพรวมและจําแนกรายดานสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 2.  ผลการสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  ในระหวางการ 

จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  โดยรวมและรายดานเพิ่มข้ึน 

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัครั้งนีเ้พื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ

ธรรมชาติที่มีตอทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี ้

 1.  เด็กปฐมวยัไทยอีสานระหวางที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติ  พบวา 

1.1  เด็กปฐมวัยไทยอีสานระหวางที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทาง 
ภาษาแบบธรรมชาติ  เมื่อวเิคราะหเปนรายบุคคลในแตละสัปดาหพบวา 

  ผลจากคะแนนการสงัเกตทาํใหทราบถงึพืน้ฐานทางดานการพูดภาษาไทยและ

ประสบการณเดิมของเด็กปฐมวัยไทยอีสานในแตละคนหลัง  และระหวางที่ไดรับการจัดประสบการณ

การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ผานกิจกรรมสงเสริมทักษะการพูดทั้ง 3  กิจกรรม  ไดแก  

กิจกรรมเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนระยะเวลา 8  สัปดาห  

สัปดาหแรกทีเ่ด็กปฐมวัยไทยอีสาน 15 คน  ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา
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แบบธรรมชาติ  มทีักษะการพูดภาษาไทย  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณอยูในระดับดี  3  คน  

ระดับพอใช  5  คน  ระดับปรับปรุง 2 คน  และดานการเลาเรื่องอยูในระดับปานกลาง 1 คน  ระดับ

พอใช 10 คน  ระดับควรปรับปรุง 2 คน  คะแนนทักษะดานการบอกรูปภาพหรือสัญลกัษณมีคะแนน

เฉลี่ยสูงกวาดานการเลาเรื่อง  เนื่องจากการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ

ธรรมชาติทาํการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ของปการศึกษา 2550  จากสาเหตนุี้ทาํใหเด็กปฐมวยัไทย

อีสานมกีารปรบัภาษาที่ใชในการสื่อสารกบัครูผูสอนและเพื่อนในชัน้เรียน  ทาํใหทักษะทางการพดู

ภาษาไทยในสปัดาหแรก  มคีะแนนเฉลีย่อยูในเกณฑดี  แตในดานการเลาเรื่องยงัตองไดรับการแนะนํา

และฝกฝนจากครูผูสอนเพิม่ข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะดานการเลาเรื่องใหดีข้ึน   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

แมคอินทอชทีก่ลาวถึงการเรยีนรูภาษาที่สองของเด็กวา  มี 3 ข้ันตอนดงันี ้ ข้ันตอนที ่1  เดก็ตองมี

โอกาสรับฟงภาษาที่จะเรยีนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  และสามารถแยกแยะความแตกตางของคาํที่

ไดยินและสามารถออกเสียงไดถูกตอง  ข้ันตอนที่ 2  เด็กจะพยายามเลยีนแบบคํา  วลีหรือรูปประโยค

จากครู  ข้ันตอนที ่3  เดก็จะพยายามออกเสียงและพูดออกมาใหถูกตองและเปนไปโดยอัตโนมัติ 

ดวยตนเอง  เพื่อพัฒนาใหทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานสงูขึ้น  ระหวางที่จัด

กิจกรรมใหกับเด็กปฐมวยัไทยอีสานทักษะการพูดของเดก็ปฐมวยัไทยอีสานแตละคนมีคะแนนทักษะ

การพูดแตกตางกนั  มีสาเหตุหลักคือ  ตัวเด็ก  เด็กบางคนมีอายุนอยเมื่อเขาเรียน  การที่เดก็เขาเรียน

เร็วมีทัง้ขอดีและขอเสีย  แตขอเสียคือ  เดก็มีประสบการณทางภาษานอยจะรูจกัแตใชภาษาประจําถิน่

ของตนและจะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นชาวงอายุ  3 – 4 ป  แตบางคนอาจชากวานั้น  ความแตกตางระหวาง

บุคคลของเด็กในดานความสามารถ  ความตองการ  เปาหมายและความสนใจในการเรียน  

(พิณทิพย  ทวยเจริญ. 2536:  20)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกีเซล  ที่กลาววา  พฒันาการของเด็ก

จะเปนไปตามธรรมชาติ  ตามอายุของเดก็  เมื่อถึงวันนั้นเด็กจะแสดงพฤติกรรมตางๆ โดยไมตองไป 

เรงหรือฝกเด็ก  นกัการศึกษาหรือพอแมควรใหอิสระเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ   ดังนั้นหากตองการ 

ใหเด็กมีการพฒันาทักษะการพูด  เด็กควรไดรับการจัดกิจกรรมแบบซ้ําๆ เพื่อใหเกิดการซึมซับ  

สอดคลองกับแนวคิดของซมิซัน ที่ศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็กอนุบาล 4 ป  ไดรับการจัด

ประสบการณการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้าํ  ผลจากการวิจัยพบวา  การเลาเรื่องซ้าํชวยสงเสริมความ 

สามารถดานการสื่อสารมากขึ้นและบุคคลที่จะชวยสงเสริมและทําใหเด็กพัฒนาทักษะการพูดเพิม่ข้ึน  

คือ  ครู สอดคลองกับแนวคดิขอ งเฟรนเดอร (1980.  อางอิงจาก  สํานักงานคณะกรรมการการประถม 

ศึกษาแหงชาติ. 2527:  12)  ทีก่ลาววา  พฤติกรรมปฏสัิมพันธระหวางครูกับเด็ก  มีสวนเกี่ยวของกบั

การเรียนรูของเด็กเพราะเปนพฤติกรรมทีเ่กดิขึ้นในการเรยีนการสอน  หากครูรูจักกระตุน  ใชคําถาม  

แนะแนวทาง  ใหคําชมเชย  จะไดรับพฤติกรรมตอบสนองจากนักเรียนในเชงิบวก  ซึ่งสอดคลองกับ 
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งานวิจยัของ  นงเยาว  คลิกคลาย (2543:  บทคัดยอ)  ทีพ่บวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม               

เสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดมากกวาเดก็ที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมตามปกต ิ

  1.2  การวิเคราะหทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานระหวางการจัด

ประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติแตละชวงสัปดาหเปนรายกลุม  พบวา 

 หลังจากที่ไดทาํกิจกรรมสงเสริมทักษะการพูดทั้ง 3 กิจกรรม  ไดแก  กจิกรรมเลานทิาน  

กิจกรรมเกมการศึกษา  กจิกรรมศิลปสรางสรรค  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  กอนที่เดก็ปฐมวยั 

ไทยอีสาน 15  คน  จะไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  มีทกัษะ 

การพูดภาษาไทย  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณโดยเฉลี่ย 1.6  และดานการเลาเรื่อง 

โดยเฉลี่ย 0.8  คะแนน  ทักษะดานการบอกรูปภาพหรอืสัญลักษณมคีะแนนเฉลีย่สงูกวาดานการ 

เลาเรื่อง  ผลจากคะแนนการสังเกตทาํใหทราบถึงพื้นฐานทางดานการพูดภาษาไทยและประสบการณ

เดิมของเด็กปฐมวัยไทยอีสานในแตละคน  ทาํใหทราบถงึวิธกีารและกระบวนการทีเ่หมาะสมสําหรับ

การจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยไทยอีสานใหเหมาะสมกับตัวเด็ก  โดยนําหลักการจัดกิจกรรมสําหรับ

เด็กระดับกอนประถมศึกษา (กรมวิชาการ.  2540: 23 -24)  ไดแก  กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตวัเดก็

เปนสําคัญ  เดก็แตละคนมีความสนใจแตกตางกนัจึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับ

วัย  ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก  เพื่อใหเด็กมีโอกาสเลือกตามความสนใจและ

กิจกรรมที่จัดควรเปนกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล  กลุมยอยและกลุมใหญ  โดยเปดโอกาสให 

เด็กริเร่ิมกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม  ครูนาํหลักการดังกลาวและแนวทางการจัดกิจกรรม

ของ  ผุสดี  กฏุอินทร  (2536:  186 – 187)  ทีก่ลาวถงึไดแก  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมทําใหเด็กเกิดความวางใจทาํใหเด็กกลาพูด  กลาแสดงออก  การกระตุนใหเด็กพูด  สนทนา

ใหเด็กโตตอบโดยไมบีบบังคบั  เพื่อทาํใหเดก็รูสึกเหมือนคุยธรรมดา  เมื่อเด็กเริ่มมัน่ใจแลวกระตุนให

เด็ก   เลาเรื่องที่เด็กมีประสบการณหรือเร่ืองที่ใกลตัว   จัดกิจกรรมเพือ่ฝกทักษะการพูดใหสัมพนัธกับ

จุดประสงคและเนื้อหาในหลกัสูตร  โดยเลอืกกิจกรรมทีส่นุกสนานใหเด็กเลนและไดรับความรูไปดวย  

และสงเสริม ใหเด็กกลาแสดงออกในโอกาสตางๆ  เพื่อใหเด็กไดพูดไดถูกตอง โดยใชวิธีการสงเสริมและ

พัฒนาทกัษะการพูดภาษาไทยใหกับเด็กปฐมวัยไทย ซึง่เปนการเรียนรูจากประสบการณที่เด็กพบ   

ทําใหเกิดการปรับภาษาขึ้นสอดคลองกับแนวคิดของไวกอตสกี้ที่กลาววา  อิทธพิลของสังคมและ 

กลุมบุคคลอื่นมีผลตอการเรียนรูของเด็ก  โดยเด็กจะเกดิการเรียนรูทลีะนอยโดยการไดรับคําแนะนํา

จากผูอ่ืน  จนเด็กสามารถคดิและเกิดเปนความรูภายในตนเองไดจึงทาํใหทักษะทางการพูดภาษาไทย

ในสัปดาหแรกมีคะแนนเฉลีย่อยูในเกณฑดีแตในดานการเลาเรื่อง  เดก็ยังไมสามารถใชคําศัพท 
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เชื่อมประโยคและการเลาเรือ่งอยางตอเนือ่งได  สวนหนึง่มาจากจาํนวนเด็กที่เรียนในหองมีจาํนวนถงึ 

60 คน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไมไดเนนเฉพาะกลุมทาํใหเกิดปญหากับเด็กปฐมวัยไทย

อีสาน  ซึง่ตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิและพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย  รูปแบบที่เหมาะสม

สําหรับการพฒันาทักษะดานนี ้ ครูควรจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและจัดการจัดการเรียน 

การสอนใหสอดคลองกับเด็กทําใหทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ  เพียเจต (1955 : 87)  ทีก่ลาววา  การเรียนเปนกระบวนการที่อาศัยความกระตือรือรน 

ทั้งทางรางกายและจิตใจของผูเรียน  ซึง่กจิกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเปนกจิกรรมที่ชวยจูงใจเดก็ 

ในการเรียนรูแบบตางๆ ที่ตองฝก  ทาํใหเด็กไมสนใจมีสวนรวมในการเรยีนทําใหเด็กเกิดความสนุก 

สนานและยงัชวยทบทวนเนื้อหาและฝกทักษะทางภาษาใหดีข้ึน  สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมาพร  สามเตี้ย  ที่ทาํการศึกษาพัฒนาการทางการพดูของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

โดยการเลนเกมทางภาษากบัเด็กปฐมวยัอายุ 5 – 6  ป  จํานวน 10  คน  ผลการศึกษาพบวา  เดก็

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษามีพฒันาการทางการพูดเฉลี่ยรวมกอนการจัด

กิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมเด็กปฐมวยัมพีัฒนาการทางการพูดสูงขึ้น  สวนกิจกรรมศิลปสรางสรรค

ตามแนวคิดของโลเวนเฟลด  (1987: 77)  กลาววา  การที่เด็กไดปฏิบัติงานศิลปะนัน้  ชวยสงเสรมิ

พัฒนาการดานสนุทรียภาพ  การรับรูสติปญญา  อารมณ  สังคม  การสรางสรรคและเทคนิคการ

ทํางานและศิลปะชวยเดก็เปนตัวของตัวเองแทนการเลยีนแบบผูอ่ืน  เด็กแตละคนมคีวามตองการ

ภายในที่จะแสดงออก  ศิลปะถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยใหเดก็ไดแสดงออก  ซึง่ความตองการ

ภายในของตน  ศิลปะเปนกระบวนการพื้นฐานของมนษุยและชวยใหมนุษยได  สํารวจ  ทดลองและ

คนพบ  รวมตลอดถึงแสดงออกซึ่งความคดิความรูและประสบการณของตน  ศิลปะเปนกระบวนการซึ่ง

ความคิดพัฒนาขึ้น  จากกจิกรรมทั้ง 3 กิจกรรมจึงสอดคลองกับความสนใจของเดก็  ทําใหเด็กสนใจ 

ที่จะทํากิจกรรมและเกิดการรับรูผานกิจกรรมที่ทาํ  สอดคลองกับแนวความคิดของการเวยี  (1976: 14)  

ที่เสนอแนะครเูกี่ยวกับการจดัประสบการณเพื่อสอนภาษาที่สองใหกบัเด็ก  ไดแก  การเลนบทบาท

สมมติ  เร่ืองเลา  คําคลองจองและเพลงและเกมส  จะเห็นวาเมื่อเด็กไดรับการจัดประสบการณ 

การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติในทกุๆ สัปดาหคาเฉลีย่ของคะแนนทกัษะการพูดของเดก็

ปฐมวัยไทยอสีานสงูขึ้นอยางเห็นไดชัด  แตมีกลุมตัวอยางคนที ่11  ในสัปดาหที่ 4  มีคาเฉลี่ยทักษะ

การพูด  ดานการเลาเรื่องลดลง เนื่องจากสัปดาหนี้ไมสบายและไมรูจกัคําที่ใชแทนรปูภาพทีน่าํใชใน

กิจกรรมเกมการศึกษา  กลุมตัวอยางที1่2  สัปดาหที ่4 คาเฉลี่ยทกัษะการพูดภาษาไทยดานที่ 2  ลดลง  

เนื่องจากขาดเรียนไป 2 วัน  เพราะผูปกครองไปตางจงัหวัด ซึ่งอารี  สัณหฉวี  (2537 : 188)  กลาววา  

การพัฒนาทางภาษาเกิดจากการติดตอและโตตอบระหวางเด็กกับเดก็  เดก็กับผูใหญและการให 



 117 

การยอมรับในสิ่งที่เด็กแสดงออกเปนการกระตุนใหเด็กพฒันาภาษาอยางรวดเร็ว  สอดคลองกับ

แนวคิดของ  ชอมสกี้ (Chomsky)  ซึ่งกลาววา  เด็กเกิดมาพรอมกับความสามารถที่จะเรียนรูภาษา  

อายุประมาณ 4 ป  เด็กจะเรยีนรูภาษามากมายประสบการณและการเลียนแบบนัน่  เพราะวาหลังการ

ทดลองเด็กกลุมทดลองอายอุายุ  4 – 6 ปสามารถวาดภาพสื่อสารได  เพราะมปีระสบการณที่ไดรับ 

จากการจัดประสบการณตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ยิ่งเดก็ไดมีโอกาสไดทาํกิจกรรมศิลปะ  

วาดรูป  ติดปะ  ฟงนทิาน  ฟงการอานหนังสือ  พูดคําคลองจอง  รองเพลง  ตลอดจนการทํา cooking  

ในการจัดกิจวตัรประจําวัน  จากการจัดกิจกรรมทั้ง 3  กจิกรรมทําใหในสัปดาหที ่8  นักเรียนทกุคนมี

คะแนนเฉลีย่เพิ่มข้ึนทักษะการพูดอยูในระดับดี 

 ตอนที่  2  การวิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 

ไทยอีสานกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ   

  2.1  การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและ

หลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ดานการบอกรปูภาพหรือ

สัญลักษณปรากฏวา  กอนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กมีคาเฉลี่ยทักษะการพูด 

มีคะแนนเฉลีย่ 18.20  คะแนน  โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.10  หลังไดรับการจัดประสบการณ 

การเรียนรูเดก็มีคะแนนเฉลีย่ทางการพูดเปน  32.20  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.37   จากการ

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติผานการจดักิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม  สงผล 

ทําใหเด็กมกีารเชื่อมโยงความคิดจากการทํากจิกรรมเกดิประสบการณการเรียนรูผานการกระทํา  

สอดคลองกับแนวคิดของ  ราศี  ทองสวัสด์ิ  (2527: 7)  กลาววาเด็กจะไดรับประสบการณตรงไดพัฒนา

ภาษา  เด็กปฐมวัยสามารถเขาใจคําศัพทที่สัมพนัธกันกบัส่ิงของหรือภาพไดและสามารถเขาใจคําศพัท

ซึ่งเปนสัญลกัษณที่ใชแทนวตัถุส่ิงของ  สามารถเชื่อมโยงคํา 2 คํากับส่ิงของสองสิง่ไดและสามารถ 

พูดคําถามไดถูกตอง  ยิง่ความสามารถในการเรียนรูดานการพูดของเด็กเปนผลมาจากการที่ใหเด็ก 

ไดมีโอกาสในการปฏิสัมพนัธ  พูดคุยสนทนารวมกับผูอ่ืนเสมอ  การพดูบอยๆ จะชวยใหเด็กไดฝกฝน

การออกเสียงตางๆ และฝกการนาํคํามาเรียงเปนประโยคดวย  ซึ่งสอดคลองกับภรณี  คุรุรัตนะ  

(2535 : 17 – 18)  ไดกลาววา  ความสามารถการใชภาษาของเด็กนั้นยอมเปนผลเนื่องมาจากโอกาสที่

เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน  จึงทําใหความสามารถทางการพูดสูงขึ้น  วนัเพ็ญ  บุญประกอบ  (2536 : 

3 – 4)  กลาววา  การเรียนรูภาษาของเดก็ในชวงวัย  3 –  6  ป เปนวยัที่เจริญมากสาํหรับการเรียนรู

ภาษา  เด็กวัยนี้จะชางซกัถาม  พูดคุย  ซึ่งจะทาํใหเด็กรูภาษามากขึ้นเด็กที่ใชภาษาเกง  พูดเกง   

จะรูคําศัพทมากโดยเฉพาะเด็กที่ไดรับการเอาใจใสจากพอแม  ครูและผูที่อยูใกลชดิ    
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 ซึ่งกิจกรรมเกมการศึกษา  มีสวนในการพฒันาทักษะทางการพูดทาํใหครูสามรถสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนไดงายขึ้น  เกมที่เลอืกมาจัดประสบการณจะมคีวามสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ในการเรียนรู  เวลา  สถานทีแ่ละความตองการ  ความสนใจและความสามารถของนกัเรียนโดยเกม 

จะเริ่มจากงายไปหายาก  ซึง่เกมฝกทกัษะการพูดเปนสื่อในรูปของเกมมีจุดประสงคเนินทักษะการคิด 

เปนหลกัโดยเด็กมีอิสระในการเลือกเลนเกมตามความสนใจและในการเลนมีกติกา  ขอตกลงและวธิี 

การเลนที่ชัดเจน  ซึ่งเปนการสงเสริมกระตุนใหเด็กเกิดทกัษะการพูดใหมีการพัฒนาตอเนื่องไปและยัง

ชวยพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ  สังคมและสติปญญาดวย  ซึง่สอดคลองกับ  อารี  สัณหฉวี  

(2537 : 71 – 72 ; อางถงึใน  ธัญลักษณ  ลีชวนเคา. 2544 : 31)  กลาววา  ควรลําดบัเกม 

ความสามารถเริ่มจากสิง่ที่ไมละเอียดนกั  เพราะเดก็จะสงัเกตจากสิ่งทีใ่หญกอนเมื่อเด็กสังเกตจดจาํ

มากแลว   จึงจะใหเด็กไดสังเกตสวนยอยละเอียดมากขึ้นตามลาํดับ  ควรใหเด็กไดเลนที่มีลําดับ 

ความยากเพิ่มข้ึนเพื่อใหเด็กไดรูจักคิด  รูจักสังเกตจดจาํอยางมีเหตุผลมากขึ้น  วิธีการที่ใหเด็กเลน 

อาจใหเปนกลุมเลนคนละชดุหรือสองคนตอหนึง่ชุด  โดยเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกม

ชุดตอไป  ระยะแรกเด็กจะสงัเกตและลองเลนโดยผลัดกนัเลนครั้งละ 6 – 8  คน เด็กจะเลนระยะหนึ่ง  

จากนั้นครูจึงใหเด็กเลนเอง  โดยแบงกลุมใหรับผิดชอบแตละเกมจะวางกติกาคือ  แตละกลุมไมสงเสียง

ดัง  ตองไมแยงกนั  เลนดวยความรวดเร็วและถูกตอง  รูจกัรักษาของไมฉีกขาด  เลนเสร็จแลวตอง 

เก็บใหเรียบรอย  เมื่อเด็กมีความชาํนาญในการเลน  ครูตองเพิ่มเกมโดยจัดเกมทีย่ากและแปลกขึ้น

เร่ือยๆ เพื่อใหเด็กรูจักคิด  สังเกตและจดจําอยางมีเหตุผลทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของเด็ก   

นภาลัย  สุวรรณธาดา  (2536 : 53 – 54)  กลาววา  ประโยชนของเกมในการสอนภาษา  คือ  ชวยสราง

และฝกฝนทักษะทางภาษา  เชน  การเขียน  การสะกดคํา  การพูดชวยใหครูมีโอกาสสังเกตพฤติกรรม

ของนักเรียนไดงายขึน้  ซึ่งสอดคลองกับ สมาพร  สามเตีย้  (2545 : 69)  กลาววา  เดก็ปฐมวยัที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมเลนเกมภาษาพัฒนาการทางการพูดดานการเขาใจความหมายและการสรางประโยค

สูงขึ้น 

  2.2  การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและ

หลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ดานการเลาเรื่องปรากฏวา  

กอนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กมีคาเฉลี่ยทักษะการพูดมีคะแนนเฉลีย่  0.47   โดย 

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.74  หลงัไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กมีคะแนนเฉลี่ยทางการพูด 

เปน  3.53  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.74  จากการจดัประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา

แบบธรรมชาติผานกจิกรรมเลานทิานและกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ทีจ่ะสงเสริมใหเด็กเกิดการพฒันา

ทักษะทางการพูดผานกระบวนการทาํงานรวมกับผูอ่ืนและการโตตอบคําถามระหวางครูและเพื่อนใน
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หองเรียน  จากกิจกรรมที่กลาวมากิจกรรมการเลานทิาน  การเลานทิานเปนกิจกรรมที่สงเสริมทกัษะ

การพูดอยางหนึ่ง  ซึง่สอดคลองกับ  พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ  (2537: 63 – 66)  กลาววา  เดก็อายุ  

4 – 5  ขวบมีความสนใจภาษาพูดและเริ่มมีพัฒนาการทางภาษามากขึน้  สามารถเขาใจคําพูด

ขอความยาวๆ ของผูใหญไดดี  เร่ิมมีคําถามที่มีเหตุผลมากขึ้นและชอบฟงนิทานและ 

เนื้อนอง  สนับบุญ  (2541 : 45)  ที่พบวา  การจัดประสบการณเลานิทานทาํใหความสามารถทางการ

พูดและการฟงของเด็กปฐมวัยสูงขึน้  นภาภรณ  อันทะผลา  (2547 : 7)  ทีพ่บวากิจกรรมการเลานิทาน

ทําใหทกัษะทางการพูดของนักเรียนชัน้อนบุาลปที ่ 2  โรงเรียนรัชนีบูลสูงขึ้น  ฉววีรรณ  กนิาวงศ  

(2526: 125 – 126)  กลาววา  การเลานทิานนั้นมีคุณคาตอเด็ก  โดยเฉพาะเด็กกอนวัยเรียนจะทําให

เขาใจเด็กยิง่ขึ้นและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา   

  2.3  การเปรียบเทยีบคะแนนทกัษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานกอนและ

หลังการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  การเปรียบเทยีบคะแนนทักษะ

การพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวัยไทยอีสานกอนและหลงัการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทาง

ภาษาแบบธรรมชาติ  ปรากฏวา  กอนไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูเด็กมีคะแนนเฉลีย่ทกัษะ

การพูด  18.20  คะแนน  โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.10  หลังไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรู

เด็กมีคาเฉลี่ยทางการพูดเปน  32.20  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน  2.37  แสดงวาหลังการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางการสอนแบบภาษาธรรมชาติใหกับเด็กปฐมวยัไทยอีสาน   

ซึ่งประกอบดวย  3  กิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดขึ้น  คือ  1. กิจกรรมเลานทิาน  เปนกิจกรรมที่ครูเปน

แบบอยางในการพูดใหเด็กด ู ฟงและเด็กพดูตามเด็กจะไดมีประสบการณในการพูดจากการเลานทิาน  

2. กิจกรรมเกมการศึกษา  เปนกิจกรรมทีค่รูจะนําคําศพัทที่เกีย่วของกับชีวิตประจาํวันของเดก็มาใส

บัตรคําแลวใหเด็กนําไปเลนเกมการศึกษา  เชน  เกมจับคู  เกมหาความสัมพนัธ  เกมโดมิโน  เปนตน  

โดยใหเด็กปฏบัิติกิจกรรมตามลําพังหรือเปนกลุม  เพื่อที่เด็กจะไดมีความรูเกีย่วกับคําศัพทของรูปภาพ

นั้น  รูจักการสงัเกต  ความเหมือน  ความตางกนั  ความสัมพันธกนัเพิม่ข้ึนและพูดคาํศัพทเหลานัน้   

3. กิจกรรมศิลปสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสกลาพูด  กลาแสดงความคดิเห็นและทํา

ผลงานไดหลากหลาย  จากการที่ครูใหอิสระในการทํางาน โดยถายทอดผานผลงานของตนเอง 

  กิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนวิธกีารจัดประสบการณตรงใหแกเด็ก  เปดโอกาสใหเดก็ 

เกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนกระสบการณทางภาษา  สงผลใหเด็กมทีักษะทางภาษาที่ดี  สอดคลอง

กับที่  ผุสดี กฎุอินทร  (2536 : 186 – 187) ไดกลาวถงึแนวทางในการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาสงเสริม

ความสามารถดานการพูด  ควรมีการจัดกจิกรรมเพื่อฝกทกัษะการพูดใหสัมพนัธกับจุดประสงคและ

เนื้อหาในหลักสูตร  โดยเลือกกิจกรรมที่สนุกสนานใหเดก็ไดเลนและไดรับความรูไปดวย  นกัปรัชญา
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การศึกษา  จอหน  ดิวอี ้ กลาววา  เด็กเรียนรูไดดีจากการลงมือปฏิบัติจริง  (Learning  by  doing)  

กิจกรรมศิลปสรางสรรค  มสีวนในการพฒันาทักษะการพูดซึ่ง  เพ็ญฑิพา  อวมมณี  (2547 : 28)   

กลาววา  ศิลปะเปนการแสดงออกทางดานความคิดและความรูสึกตางๆ ซึ่งศิลปะเปนแนวทางหนึง่ 

ในการแสดงออกของเด็ก  เด็กที่ตองการจะแสดงออกทีอ่ยากถายทอดความรูสึก  ความเขาใจ  รวมทัง้

บุคลิกภาพตลอดจนความเปนอิสระของเดก็ออกมาได  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถายทอดจากประสบการณและ

จินตนาการของเด็ก จากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยไทยอีสานจะเปนการกระตุน

ใหเด็กแสดงความคิดผานผลงานและสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจผานผลงานหรือจากการอธิบายงาน

ของตนเอง  ซึง่สมคิด  ชนแดง  (2540 : 53)  พบวา  เดก็ปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องคํา

รูปธรรมประกอบการวาดภาพ  มีความสามารถทางภาษาเพิ่มสูงขึ้นตางจากกิจกรรมการเลาเรื่องแบบ

ปกติหรือากรเลาเรื่องคํารูปธรรม 

  ดังนัน้ผูวิจยัจึงจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาตผิานกิจกรรม

การเลานิทาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกจิกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพฒันาทักษะการพูดของเด็ก

ปฐมวัยไทยอสีานในงานวิจยัครั้งนี้   ผลการศึกษาพบวา  เด็กปฐมวัยไทยอีสานที่ไดรับการจัดประสบ  

การณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติหลงัการจัดประสบการณการเรียนรูมีทกัษะการพูด

ภาษาไทยสูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจยัครั้งนี้  

ทั้งนี้เนื่องจาก  กอนการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กกลุมตัวอยางเปนเด็กที่พูดภาษาไทยเปนภาษา 

ที่สองจึงทาํใหการพูดภาษาไทยกอนการจดัประสบการณการเรียนรูไมถูกตอง  ชัดเจนและเด็กไมรูจัก

คําศัพทที่ใชเรียก  เชน  ภาพฟกทอง  เด็กบางคนจะบอกวาเคยเห็นแตไมรูจักชื่อ  ภาพรองเทา  เด็กจะ

พูดวา  “เกิบ”  ทาํใหการสื่อสารกับครูคอนขางลาํบาก  เพราะเดก็ยังไมรูจักคําศัพทบางคําในภาษาไทย

ทําใหครูไมทราบวาเด็กไมรูจักหรือไมรูคําศัพทคํานัน้  การออกเสียงก็เปนปญหาอยางหนึง่  เด็กจะ 

ออกเสียงไมชดั  เด็กจะออกเสียง  “ส” เปน  “ซ”  สวนใหญ  เชน  “วาจั๊งไส”  กอนการจัดประสบการณ

การเรียนรูเดก็มีพื้นฐานดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณสูงกวาการเลาเรื่อง  เนือ่งจากเด็กมี

ประสบการณเดิมเกี่ยวกับรูปภาพหรือสัญลกัษณเหลานัน้ทําใหเด็กสามารถบอกคําศพัทไดถูกตอง  

สวนดานการเลาเรื่องนัน้เดก็ไมไดรับการกระตุนและสงเสริมหรือใหโอกาสในดานนีม้ากนัก  จงึทาํให

ขาดทักษะในการใชคําเชื่อมโยงประโยคใหมีความตอเนื่องได  จึงทําใหไมสามารถพูดเลาเรื่องเปน

ประโยคได 

  เมื่อเด็กผานกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  

เด็กมีโอกาสไดกระทํา  ไดแสดงออกทางพฤติกรรมทางภาษาไทยบอยขึ้น  ไดเรียนรูภาษาดวยตนเอง

ตามธรรมชาต ิ  ซึง่เปนการเรยีนรูภาษาอยางมีความหมายสมบูรณจากประสบการณจริง   
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ในสิ่งแวดลอมตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ   ซึง่เปนวิธกีารสอนที่ชวยใหเด็กเกิดทักษะทางการฟง  

การพูด การอานและการเขยีนอยางสมัพนัธตอเนื่องไมแยกจากกัน  ถึงแมวาบางครั้งจะมีการเนน

ทักษะหนึ่งทักษะใดเปนพิเศษก็ตาม   จึงทาํใหทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานสูงขึ้น

กอนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรู   ซึ่งการเรียนรูภาษาธรรมชาตเิปนนวัตกรรมที่มีสวนชวย 

ในการผลิกผนัใหผูเรียนในบริบทขอสังคมหรือสภาพแวดลอมของทองถิน่นัน้ๆ (สํานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 13)  สอดคลองกับงานวจิัยของ  นภาภรณ  อันทะผลา  (2547 : 45)  

ไดทําการวิจัยเรื่อง  ผลการจดักิจกรรมการเลานทิานที่มตีอทักษะการพูดของเด็กชัน้อนุบาลปที่  2  

โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล  เขตวังทองหลาง  กทม.  สมมติฐานที่วา  ผลของการจัดกิจกรรมการเลานทิาน

หลังการทดลองจะสูงกวาผลของการจัดกจิกรรมการเลานิทานกอนทดลอง  กลาวคือหลงัทดลองพบวา  

เด็กมีทกัษะทางการพูดสงูกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่  .05  นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจยัของ  สมาพร  สามเตี้ย  (2545 : 69)  ไดทําการวจิัยเรื่อง พัฒนาการทางการพูด

ของเด ็กปฐมวัยไทยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษา  ผลการวิจยัพบวา  เด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมทางภาษามคีวามสามารถทางการเขาใจความหมายและความสามารถใน

การสรางประโยคหลังจัดกิจกรรมสูงขึ้นกวากอนจัดกิจกรรมอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่  .01   

 

ขอสังเกตที่ไดจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสานที่ไดรับการจัดประสบการณ

การเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ผลการวจิัยพบวา 

 1.  การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ   เปนการจัดประสบ 

การณที่สงเสรมิพัฒนาการดานการพูดของเด็กในแตละสปัดาหมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ข้ึนเนื่องมาจาก

บรรยากาศและความมีอิสระในการแสดงออกทางภาษาดวยการทํากิจกรรมเลานทิาน   กิจกรรมเกม

การศึกษาและกิจกรรมศิลปสรางสรรค   ซึง่ในการจัดประสบการณการเรียนร ูตามแนวทางการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติ  พบขอสังเกต  ดังนี้  

  1.1  ข้ันนําเขาสูบทเรียนเปนขั้นตอนสําคัญเพราะเปนกจิกรรมที่กระตุนใหเด็กเกิดความ

สนใจ  การรองเพลงประกอบทาทาง  ปริศนาคําทาย   คําคลองจองทาํใหเด็กมีบรรยากาศความเปน

กันเอง   เด็กมคีวามพรอมทีจ่ะรวมกิจกรรมดวยการกลาพูด  กลาแสดงออก  พรอมที่จะเปนผูนาํ 

ในการทํากิจกรรม 
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  1.2  ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน  ระหวางที่ครูรวมสนทนา  พูดคุยกบัเด็กกระตุน 

ใหเด็กคิดและเชื่อมโยงสูการถายทอดออกมาเปนคําพูดผานกจิกรรมตางๆ  ในสัปดาหแรกนัน้เด็กยงั

พูดภาษาไทยไมถูกตอง  เนื่องจากเด็กในโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมสงเสริมการพูดภาษาไทยใหกับเด็ก  

และยังไมคุนเคยกับกิจกรรม 

  1.3  ข้ันสรุป  เมื่อเด็กไดพูดภาษาไทยบอกเลาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดให   

ครูมีการชมเชยและนาํผลงานของเด็กตดิทีป่ายนิเทศ  เพือ่ใหเด็กไดมีโอกาสพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ

ผลงานกับเพื่อน  ทาํใหเกิดพฒันาทางภาษาไดระดับหนึง่ 

 2.  ในสัปดาหที่ 6 – 8  การพัฒนาการดานการพูดภาษาไทยของเด็กจะเริ่มคงที่  คือ   

เด็กสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมตามตัวบงชี้ในแบบสงัเกตทักษะการพูดภาษาไทยไดวาจะทําอยางไร     

ถึงจะพูดภาษาไทยไดชัดเจนถูกตอง  เด็กจะเริ่มมีความพรอมมากขึ้นกวาเดิมจะเหน็ไดวาการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติในการพฒันาทักษะการพูดจะพัฒนาไปตามธรรมชาติ  มุงใหเด็กเรียนดวย 

ความสนุกสนานเพลิดเพลนิ  พฒันาการเรียนรูไปตามความสามารถเดก็และไมมีการบังคับใหเด็กเรียน

หรือทองจาํในสิ่งที่เด็กไมสนใจ   

 3.  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ   ควรยึดเด็กเปนศูนยกลางโดยใหเดก็เปนผูดําเนนิกิจกรรม

ทุกขั้นตอน  ใหมีสวนรวมในกิจกรรมอยางทั่วถงึกนัและใหมากที่สุดจะสงผลตอการพูดตามวธิีการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติไดมาก  เพราะการทีเ่ด็กไดมีบทบาทตางๆ ในการใชภาษาจะชวยใหเด็กเกิด 

ความพรอม  ความกระตอืรือรนที่จะเรยีนรูอยางมมีีชีวิตชีวาและมีผลตอความสัมพนัธระหวางครกูับ

เด็กและเด็กกบัเพื่อนๆ ดวยกัน  ทาํใหพวกเขากลาที่จะแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มาก

ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเด็กทีพู่ดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  การสอนภาษาแบบธรรมชาติจะเปนวิธีการเรียน

การสอนที่ฝกใหเด็กมทีักษะทางดานภาษาไทย  มีความคุนเคยและมัน่ใจที่จะใชภาษาไทยมากขึ้น   

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีทีว่าระบบของภาษา  ทฤษฎีทีว่าดวยภาษา  ความคิดและสัญลักษณส่ือสาร 

 4.  การนาํแผนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

เพื่อพัฒนาทกัษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน  ตองคํานึงถึงระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัไทยอีสาน 

 5.  เมื่อเด็กไดรับการจัดประสบการณในระยะ 1 สัปดาห  พบวาเด็กปฐมวัยสามารถ 

ทํากจิกรรมที่จดัใหไดดี  เนื่องจากเปนกิจกรรมที่แปลกใหมและไมซ้ํากนัในแตละวัน  เด็กแตละคน 

ไดมีโอกาสทาํกิจกรรมทาํใหเกิดการกระตุนการเรียนรู  เด็กจะใหความสนใจและซักถามวา   

“จะเรียนอะไรหรือทํากิจกรรมอะไรในพรุงนี”้ 
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 6.  ระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติเด็กปฐมวัย   

ไทยอีสานมทีกัษะการพูดภาษาไทยสูงขึน้และมีแนวโนมวาทักษะการพูดภาษาไทยจะยิ่งเพิ่มสูงขึน้  

หากไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติตอไป 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ในการสงเสริมความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย  ครูตองจดัสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยตอการพูดของ  ครูตองใหอิสระใหเด็กไดใชความคิดอยางอสิระและเขาใจความพรอมของ

เด็ก  เดก็ 4 – 5  ป  ตองรูจักการรอคอย  ส่ิงที่สําคัญควรสรางกาํลังใจใหเด็กกลาคิดและกลาแสดงออก

ดวยความมัน่ใจ  ครูตองใจเย็น  รอคอย  ใชคําพูดที่สงเสริมความมัน่ใจในตนเองใหกบัเด็ก  หากเดก็

ไมใหความรวมมือตองใชเทคนิคดานตางๆ กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ  ในการพูดครูควรออกเสียง

อักขระใหถูกตองชัดเจน 

 2.  ครูควรลดบทบาทลงเปดโอกาสใหเดก็ไดฝกพูดและใชภาษามากที่สุด  ครูเปนเพียงผูคอย

ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําเมื่อเด็กตองการ  แตในการจัดประสบการณระยะแรกๆ ครูควรให

กําลังใจ  โดยการสรางบรรยากาศที่อบอุน  ยอมรับการเลาเรื่องของเด็ก  ทางสีหนา  น้ําเสียงและคําพูด  

เพื่อใหเด็กเกิดความไววางใจและเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะสื่อความคิดออกมาเปนภาษาพูดใหครู

และเพื่อนไดฟง  ครูควรกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดพูดภาษาไทยในหองเรยีน  โดยการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดใชภาษาไทย  ในการติดตอส่ือสารกันในขณะอยูในหองเรียน  

ขณะเลนและขณะทํากจิกรรมอยางใดอยางหนึง่ใหมากที่สุด  เชน  การแสดงบทบาทสมมติ   

การเลาเรื่องหนาหอง 

 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติการสอนครั้งแรกๆ 

อาจวุนวาย  เสยีงดัง  ดังนัน้กอนเริ่มทํากิจกรรม  ครูตองเตรียมตัวใหพรอมในการจัดกิจกรรม  ต้ังแต

ปฐมนิเทศวาเด็กควรทําอยางไร  และมีรูปแบบข้ันตอนอะไรบางในการทํากจิกรรมนัน้ๆ  รวมถงึ 

การเตรียม ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณควรจัดใหเพียงพอกับจํานวนนกัเรียนมคีวามสัมพันธและสอดคลองกับ

สภาพทองถิน่ที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวันของเด็ก  และมีความหมายในชีวิตประจาํวนัของเดก็ที่จะ 

ตองใชในการทํากจิกรรมไวลวงหนา   

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1.  ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานโดยการใช 

เทคนิควธิีการสอนแบบตางๆ  เชน  การประกอบอาหาร  การทัศนศกึษา  ศิลปสรางสรรคและกิจกรรม 

ที่ใหผูปกครองเขามามีสวนรวม 
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 2.  ควรมกีารศึกษาระยะยาวอยางตอเนื่องเพื่อติดตามผลของการใชกจิกรรมการพูดตามแนว 

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  เพื่อประเมนิความคงทนและความสามารถในการพดูภาษาไทยของเด็ก

ปฐมวัยที่พูดสองภาษา 

 3.  ควรมกีารศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติหรือ 

การจัดกิจกรรมการพูดตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ที่สงเสริมความสามารถดานอืน่ๆ  

ของเด็กปฐมวยัทีพู่ดภาษาถิน่หรือพูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  เชน  พัฒนาการดานกลามเนื้อ 

ในการทํางานศิลปะ  การสื่อสาร  การคิดวเิคราะห  การแกปญหา  ความคิดสรางสรรค  วนิัยในตนเอง  

ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน   

 4.  ควรมกีารนําการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติไปศึกษา 

กับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการพูด  หรือเด็กระดับอ่ืนที่มีกลุมอายทุีแ่ตกตางกนั 
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คูมือการประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 
 
หลักการและเหตุผล 

 การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ เปนการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยไทยอีสาน เพื่อสงเสริมทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ใหสามารถสือ่สาร

กับบุคคลอื่นได  โดยการสงเสริมทักษะการพูดในดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  การเลาเรือ่งราว  

โดยการจัดกิจกรรมเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ที่มีความเหมาะสมกับ

วัย  วุฒิภาวะและพัฒนาการของเด็กอายุ  4 - 5  ป  โดยครูเปนผูดําเนนิการจัดประสบการณการเรยีนรู 

ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติรวมกบัเด็ก กิจกรรมทีคั่ดเลือกเนนเนื้อหาเรื่องราวสอดแทรกสาระเพื่อ

สงเสริมทกัษะการพูด  ดังทีก่ลาวไววากิจกรรรมเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลป

สรางสรรค  เปนกิจกรรมที่จะสงเสริมพฒันาการของเดก็ในดานตางๆ ทางดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ  

สังคมและสติปญญาใหดีข้ึน  จากกิจกรรมที่จัดใหมีความหลากหลายจะชวยในการพัฒนาการของเด็ก

ขณะทํากจิกรรมใหมีกระบวนการคิด  และการถายทอดความคิดออกมาเปนคําพดู  รูปภาพหรือสัญลักษณ

ตางๆ เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจ  ดังนัน้ครูจึงสามารถใชกิจกรรมเหลานี้เปนสื่อในการสงเสริมการเรียนรูและ

ประสบการณใหมเพื่อพัฒนาทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยไทยอีสานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนา 

ที่สูงขึน้ 

   
จุดมุงหมาย 

 เพื่อพัฒนาการทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  ในโรงเรียนสามเสนนอกในดาน 

 1.  การบอกรปูภาพหรือสัญลักษณ 

 2.  การเลาเรื่อง 

 
เนื้อหา 
 จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติที่มีตอทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย

ไทยอีสาน  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลกัษณและดานการเลาเรื่อง 
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หลักการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ
ที่มีตอทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

 
 1.  กิจกรรมนีจ้ัดสัปดาหละ 3  วนั ไดแก วนัจันทร  อังคารและพุธ วันละ  50  นาท ี 

เปนเวลา 8  สัปดาห รวม  24  กิจกรรม 

 2.  จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  โดยคัดเลือกกิจกรรม 

ที่เนนสงเสริมทักษะการพูดในดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณและการเลาเรื่อง 

 3.  สรางบรรยากาศใหเปนกนัเอง โดยมีครูปฏิสัมพันธกับเด็ก ระหวางดาํเนนิการจัด 

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

 4.  ข้ันตอนในการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ    

มี  3  ข้ันตอนดังนี้คือ  ข้ันนาํ  ข้ันดําเนินการและขั้นสรุป 

 5.  ระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ สัปดาห 

แรก  กอนดําเนินการทาํความรูจักสรางความคุนเคยกับเด็ก สัปดาหที ่1 - 8  ดําเนนิการจัดประสบ 

การณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตาม

แนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  กิจกรรมที่จดัในแตละวันจะเกี่ยวของกบัการบอกรูปภาพหรือสัญลกัษณ

และการเลาเรือ่ง  เดก็จะไดรับการทดสอบทักษะการพูดกอนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรู 

ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  และทดสอบหลังจากไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตาม

แนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  และระหวางที่รับการจัดประสบการณการเรียนรูครูจะขณะทํากจิกรรม

จะทาํการสงัเกตพฤติกรรมบันทกึแบบสังเกตทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  

 
บทบาทเด็ก 

 1.  รวมกนัทาํกิจกรรมเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหเด็ก 

ทํากจิกรรมทีพ่ัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยที่ครูไดจัดใหไวดวยตนเองและการแลกเปลี่ยนประสบการณ

จากเพื่อนรวมหอง 

 2.  หลังไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติรวมกันสรุป 

ส่ิงที่ไดรับจากการทาํกิจกรรม 

 3.  สรุปผลในการทาํกิจกรรมในแตละวนัจากการทาํงาน  ผลงาน  จากการบนัทกึและชวยกัน 

ตรวจความเรยีบรอยของสถานที่จัดกิจกรรม 
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บทบาทคร ู

 ครูเปนผูมีบทบาทสาํคัญที่จะทําใหเด็กเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค ดังนี ้

 1.  จัดเตรียมกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน 

 2.  อธิบายขอตกลงเบื้องตนในการทํากิจกรรมเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกจิกรรม

ศิลปสรางสรรค  สรางปฏิสัมพันธกับเด็กขณะดําเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย  ใหเดก็

มีโอกาสไดมีสวนรวมในกจิกรรม  แสดงความคิดเหน็  พดูคุย  แสดงความรูสึก   

 3.  ครูกระตุนโดยใชคําถามใหเด็กไดคิด  แสดงความรูสึก  ความคิดเหน็เกี่ยวกับเร่ืองราวย้าํทวน

ตอนสําคัญทีบ่งบอกถงึรูปภาพหรือสัญลกัษณ  การถายทอดเรื่องราวตางๆ โดยใชคําถามดงัตอไปนี ้

  3.1  กิจกรรมที่ครูนํามาวนันี้มีอะไรที่เด็กๆ รูจักบาง 

  3.2   เด็กๆ จะทําอยางไรกับกิจกรรมเหลานี ้

  3.3  เมื่อทํากจิกรรมนี้เสร็จแลวมีใครอยากจะออกมาอธิบายผลงานของตนเองใหเพือ่นฟง 

บางไหม 
 
รูปแบบขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ
 การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ มีการดําเนนิการตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 
 ขั้นนํา  
 เปนการนาํเขาสูกิจกรรม โดยใหเด็กเกิดความคุนเคยและกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม  โดย 

มีการนาํเขาสูกิจกรรมทีห่ลากหลาย  เชน  การรองเพลง  การสนทนาพดูคุย  เลาเรื่องราวจากประสบการณ   

เกมปรศินาคาํทาย  การเคลือ่นไหวประกอบจังหวะ   
 ขั้นกิจกรรม  
 เปนขั้นที่จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  โดยผานกิจกรรมการ

เรียนรู  3  กิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมเลานทิาน  กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลปสรางสรรค   

ในการดําเนนิกิจกรรมครูตองเปนผูจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดทักษะการฟง  พูด  อาน เขียนโดยใชความคิด

อยางมีระบบอยางสอดคลองผสมผสานเพือ่กระตุนใหเดก็เกิดทกัษะผานการเรียนรูและจากประสบการณ   
 ขั้นสรุป  
 เปนขั้นที่ครูใชคําถามย้ําทบทวนเกีย่วกบัเนื้อหาเรื่องราวตางๆ ในการทาํกิจกรรม และกระตุน 

ใหเด็กมีสวนรวมในการสรุปความรูที่ไดรับจากกิจกรรมผานชิน้งานหรือการพูดคุยสนทนา  เพื่อใหเด็ก 

เกิดการทบทวนเรียนรู 



 140 

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ
ที่มีตอทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน 

 
สัปดาหที ่ 1  วันจนัทร 

ระดับชั้น  อนุบาลปที่  1 

เวลาสอน  50  นาท ี
จุดประสงค 
 1.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการฟง  การบอกความหมายของคําที่ไดยนิจากการ

ฟงนิทาน 

 2.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการพูด  การบอกชื่อส่ิงของตางๆ จากการเลาเรื่อง 

 3.  เพื่อฝกใหเด็กรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืน 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

 1.  ครูแนะนําหนงัสือนทิาน  เร่ือง  “ลูกเปดอวดดี”    (รายละเอยีดของหนังสือ  ไดแก หนงัสือ

นิทานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี”  , เร่ืองและภาพ โดยลาํพ ู แสงลภ ,ปที่พมิพ ปที่  2  ฉบับที่  23  เดือน

เมษายน  พ.ศ. 2547 ,สํานักพิมพแฮปปคิดส) 

 2.  ครูเลานทิานเรื่อง  “ลูกเปดอวดดี” 

 ข้ันสอน 

 3.  เด็กและครสูนทนารวมกนัถงึ 

  -  ชื่อตัวละคร 

  -  ลักษณะนิสัยของตัวละคร 

  -  การแสดงออกของตัวละคร 

  -  สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสอืนิทาน 

 4.  เด็กๆ เขาทํากจิกรรมในมุมนทิานที่ครูไดจัดเตรียมไว  (ตุกตาประดษิฐจากทอนไม  ที่มีตัว 

ละครเหมือนในนทิาน) 

 5.  เด็กๆ เลนในมุมนิทานที่ครูจัดเตรียมไว  (ครูสังเกตและบันทกึพฤติกรรมขณะทํากจิกรรม) 

 ข้ันสรุป 

 6.  เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติ  โดยมีอาสาสมัคร  5 คน  มาแสดงบทบาทสมมติ โดยมีเนื้อ

เร่ืองเดียวกันกบันิทานเรื่อง  “ลูกเปดอวดดี”  ที่ครูเลาใหฟงตามความเขาใจ 
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 7.  เด็กๆ และครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับนทิานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี”  วา 

  -  แมของลูกเปดนอยออกไขมากี่ฟอง 

  -  ตัวเอกของเรื่องนี้คือตัวอะไรมีรูปรางลักษณะอยางไร 

  -  ลูกเปดนอยมีนิสัยอยางไร 

  -  มีใครบางทีแ่วะมาเยี่ยมครอบครัวเปดนอย 

  -  ทาํไมลูกเปดนอยถงึคิดวาตัวเองพิเศษกวาคนอื่น 
สื่อการเรียนรู 
 หนังสือนิทานเรื่อง   : “ลูกเปดอวดดี”   

 เรื่องและภาพ    :   ลําพู  แสงลภ 

 ปที่พิมพ    : ปที่  2  ฉบับที ่ 23  เดือนเมษายน  2547 

 สํานกัพิมพ   : แฮปปคิดส 

 เนื้อเรื่อง    : 

 แมเปดออกไขมาสี่ฟอง  ไขสามฟองแรกฟกออกมาเปนลูกเปดสีเหลืองนารัก  สวนลกูเปดตัว

สุดทองที่ฟกจากไขฟองสุดทายก็มีสีเหลืองเหมือนพวกพี่ๆ  แต .... ขนบนหวัของมนัตัง้ชี้โดเดไมเหมอืน

ใคร  แมไก  แมวัว และแมมาแวะมาเยีย่มครอบครัวเปด แลวทกัวา “ลูกเปดตัวสุดทองนีน่ารักวาใครเลย  

ดูซีบนหวัมีขนตั้งเหมือนมงกฎุดวยนะ”  ลูกเปดนอยไดยินคําชมแลวจงึคิดวาตัวเองเปนเปดทีพ่ิเศษ

จริงๆ  เวลาทีแ่มเปดเรียกลกูๆ มากินอาหาร  ลูกเปดนอยชอบวิ่งแซงหนาและชนพี่ๆ จนหกลม  พี่ตัวที่

หนึง่หกลมหนาคะมํา  พี่ตัวที่สองหกลมกนจ้ําเบา  พี่ตัวที่สามหกลมหงายทอง  ลูกเปดนอยไมยอมขอ

โทษพี่ๆ มนัทาํทาอวดดี และบอกวา “ฉันเปนเปดพิเศษนะ จะบอกให  เห็นไหมฉันมขีนตั้งเปนมงกฎุนี่ไง  

ฉันก็ตองไดกนิอาหารกอนใครๆ ซิ”  เมื่อถงึเวลาเขานอน  ลูกเปดนอยรีบแยงทีน่อนทีดี่ที่สุด  มนัทําทา

อวดดี และบอกวา “ฉันเปนเปดที่พิเศษนะ จะบอกให  เหน็ไหม ฉันมีขนตั้งเปนมงกุฎนีไ่ง  ฉันก็ตองได

นอนบนที่ดีที่สุดสิ”  พวกพี่ๆ เบื่อลูกเปดนอยเต็มท ี จงึไมยอมเลนดวยอกีตอไป  แตลูกเปดนอยก็ทาํ

เปนไมสนใจ  มันทาํทาอวดดี และบอกวา “ฉันเปนเปดพิเศษนะ จะบอกให  เหน็ไหม  ฉันมีขนตัง้เปน

มงกุฎนี่ไง  ฉันไมอยากเลนกบัพวกพี่ๆ หรอก”  วันหนึ่ง  แมเปดพาลกูๆ ไปหัดวายน้าํ  ลูกเปดสามตัว

เดินเตาะแตะลงน้าํ และวายน้ําอยางเพลดิเพลิน  แตลูกเปดนอยยืนนิ่งอยูบนฝง  มันทาํทาอวดดี และ

บอกวา  “ฉันเปนเปดพิเศษนะ จะบอกใหเห็นไหม ฉันมขีนตั้งเปนมงกฎุนี่ไง  ฉันไมตอง 

หัดวายน้าํหรอก”  แมเปดรูดีวา  ลูกเปดนอยไมกลาวายน้ํา  แมเปดจงึวายน้ําไปหาลกูเปดนอยแลวดึง

มันลงน้าํทนัท ี ตูม!  ลูกเปดนอยหัวทิ่มลงน้ําไปเลย  ลูกเปดนอยไมจมน้ํา และวายน้าํไดเหมือนพวกพี่ๆ 

มันทาํทาอวดดี และบอกวา “ฉันเปนเปดพิเศษนะ จะบอกให เหน็ไหม ฉันมีขนตั้งเปนมงกุฎนี่ไง  ฉัน

เลยวายน้าํไดเกงอยางนี”้  พวกพี่ๆ หวัเราะกันใหญ “ดูใหดีๆ ซิ มีมงกุฎที่ไหนกันละ”  ลูกเปดนอยรีบกม
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ดูเงาของตวัเองในน้ํา  มนัตกใจมาก และรองวา  “ฉันเปนเปดพิเศษนะ จะบอกให ฉันเคยมีขนตั้งเปน

มงกุฎนะ แยแลวมงกุฎของฉนัหายไปไหน”  แมเปดบอกลูกนอยวา  “มงกุฎของลูกไมไดหายไปไหน

หรอก  เพราะมันเปนแคขนที่โดนน้ําแลวแบนราบลงมาเทานั้นเอง  ก็เหมือนเปดตัวอื่นๆ นัน่แหละลูก”  

ลูกเปดนอยรูแลววามันไมไดมีอะไรพิเศษกวาใครเลย  มนัจึงเลกิอวดด ีและบอกวา “ฉันก็เปนเปด

ธรรมดาเหมือนพี่ๆ ตอไปนี ้ฉันจะไมอวดดีอีกแลวละ” 
 
ประเมินผล 
 1.  สังเกตการณสนทนาและการตอบคําถามของเด็กๆ 

 2.  สังเกตความสนใจในการฟง 

 3.  สังเกตการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ
ที่มีตอทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน 

 
สัปดาหที ่ 1  วันองัคาร 

ระดับชั้น  อนุบาลปที่  1 

เวลาสอน  50  นาท ี
จุดประสงค 
 1.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการฟง  การบอกความหมายของคําที่ไดยนิจากการ

ฟงนิทาน 

 2.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการพูด  การบอกชื่อส่ิงของตางๆ จากการเลาเรื่อง 

 3.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการสังเกตเปรยีบเทียบ 

 4.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการจับคูภาพกับสัญลักษณ 

 5.  เพื่อฝกการยอมรับและการแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

 1.  เด็กๆ และครูรวมกันทบทวนนทิาน  เร่ือง  “ลูกเปดอวดดี”    (รายละเอียดของหนงัสือ  

ไดแก หนงัสือนิทานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี”  , เร่ืองและภาพ โดยลาํพ ู แสงลภ ,ปที่พมิพ ปที่  2   

ฉบับที่  23  เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2547 ,สํานักพิมพแฮปปคิดส) 

 2.  เด็กๆ และครูสนทนาและตอบคําถามรวมกัน  เกี่ยวกับ 

  -  ตัวเอกของเรื่องนี้คือตัวอะไร 

  -  ลูกเปดนอยมีนิสัยอยางไร 

  -  ลูกเปดนอยทําอะไรกับพวกพี่เวลาจะกินขาว 

  -  ลูกเปดนอยทําอะไรกับพวกพี่เวลาจะนอน 

  -  แมของลูกเปดนอยพาลูกเปดนอยไปทาํอะไรที่สระน้ํา 

 3.  เด็กๆ และครูทบทวนถงึกิจกรรมที่ไดทาํในวนัจนัทรและกิจกรรมทีจ่ะทําในวนัอังคาร 

 ข้ันสอน  

 4.  ครูแนะนําเกมจับคูภาพกบัสัญลักษณ 

 5.  ครูแนะนําวิธีเลนเกมจบัคูภาพกับสัญลักษณ 

 6.  ใหเด็กๆ จบักลุมๆ ละ 4 คน  แบงเปน  3 กลุม  

 7.  เด็กๆ เลนเกมจับคูภาพกบัสัญลักษณตามกลุมที่เลือกไว  (ครูสังเกตเด็กขณะทํากิจกรรม) 

 8.  เด็กๆ ในกลุมชวยกันตรวจดูความถูกตองของเกมจบัคูภาพกับสัญลักษณของกลุมตนเอง 
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 9.  เด็กๆ แลกเปลี่ยนกันตรวจดูความถกูตองของเกมจับคูภาพกับสัญลักษณของกลุมอ่ืนๆ  

อีก  2  กลุม 

 ข้ันสรุป 

 10.  เด็กๆ และครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับเกมจับคูภาพกับสัญลักษณเกี่ยวกับ 

  -  วิธีการเลนเกมจับคูภาพกบัสัญลักษณตามความคิดของแตละกลุม 

  -  เกมจับคูภาพกับสัญลักษณมีประโยชนอยางไรบาง 

  -  เกมจับคูภาพกับสัญลักษณเลนแลวไดความรูในดานใด 
สื่อการเรียนรู 
 1.  หนังสือนทิานเรื่อง  “ลูกเปดอวดดี”  

 2.  เกมจับคูภาพกับสัญลกัษณ 3 ชุดจากนิทานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี” (รูปภาพแตละชุด 

ไมซ้ํากนั) 
ประเมินผล 
 1.  สังเกตการณสนทนาและการตอบคําถามของเด็กๆ 

 2.  สังเกตความสนใจในการเลนเกม 

 3.  สังเกตความสนใจในการฟง 

 4.  สังเกตการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ
ที่มีตอทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน 

 
สัปดาหที ่ 1  วันพุธ 

ระดับชั้น  อนุบาลปที่  1 

เวลาสอน  50  นาท ี
จุดประสงค 
 1.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการฟง  การบอกความหมายของคําที่ไดยนิจาก 

การฟงนทิาน 

 2.  เพื่อพฒันาทักษะความสามารถดานการพูด  การบอกชื่อส่ิงของตางๆ จากการเลาเรื่อง 

 3.  เพื่อสงเสรมิและพัฒนากลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก 

 4.  เพื่อสงเสรมิทักษะดานความคิดสรางสรรคตามจินตนาการ 

 5.  เพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

 1.  เด็กๆ และครูรวมกันทบทวนนทิาน  เร่ือง  “ลูกเปดอวดดี”    (รายละเอียดของหนงัสือ 

ไดแก หนงัสือนิทานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี”  , เร่ืองและภาพ โดยลาํพ ู แสงลภ ,ปที่พมิพ ปที่  2   

ฉบับที่  23  เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2547 ,สํานักพิมพแฮปปคิดส) 

 2.  เด็กๆและครูสนทนาและตอบคําถามรวมกัน  เกี่ยวกับ 

  -  ตัวเอกของเรื่องนี้คือตัวอะไร  

  -  ทาํไมลูกเปดนอยถงึไมยอมลงน้าํพรอมพวกพี่ๆ 

  -  มงกุฎของลกูเปดนอยหายไปไหน 

  -  พอมงกุฎของลูกเปดนอยหายไปแลวลูกเปดนอยทาํตัวอยางไร 

  -  หลงัจากฟงนิทานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี” แลวเด็กๆ คิดวานิทานสอนอะไรใหกับเด็กๆ 

 3.  เด็กๆ และครูทบทวนถงึกิจกรรมที่ไดทาํในวนัจนัทร  วันองัคารและกิจกรรมที่จะทาํในวนั

พุธ 

 ข้ันสอน  

 4.  ครูแนะนําอุปกรณที่จะทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรค  (การวาดรูปสีเทยีน) 

 5.  เด็กๆ แบงกลุมออกเปน 2 กลุม  กลุมละ 6 คน 

 6.  เด็กๆ ทาํกจิกรรมการวาดรูปสีเทียน  โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกับนทิานเรื่อง  “ลูกเปดอวด

ดี”  ใหเลือกเหตุการณในนทิานที่เด็กๆ รูสึกประทับใจหรือเหตุการณอ่ืนๆ 
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 7.  หาอาสาสมัครเด็กๆ   5 คน  ออกมาเลาเกี่ยวกับผลงานของตนเองใหเพื่อนๆ ฟงเกี่ยวกับ

ผลงานของตนเองวามีรายละเอียดอะไรบางและทําไมถงึชอบเหตกุารณนั้นๆ  (ครูสังเกตเด็กขณะทํา

กิจกรรม) 

 ข้ันสรุป 

 8.  เด็กๆ และครูรวมกันสนทนาถงึผลงานศิลปะของแตละคนทีท่ําวาไดประโยชนส่ิงใดบาง

จากทํากจิกรรมนั้น   

 9.  เด็กๆ รวมกันนําผลงานที่ทาํไปจัดนทิรรศการหนาหองเรียน 
สื่อการเรียนรู 
 1.  หนังสือนทิานเรื่อง  “ลูกเปดอวดดี”  

 2.  กระดาษวาดรูป   

 3.  สีเทียน  

 4.  เสื่อน้ํามัน 
ประเมินผล 
 1.  สังเกตการณสนทนาและการตอบคําถามของเด็กๆ 

 2.  สังเกตความสนใจในการวาดรูป 

 3.  สังเกตความสนใจในการฟง 

 4.  สังเกตการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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ตาราง 8  แผนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติทีม่ีตอทักษะการพูด 

      ภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน 

 

สัปดาห
ที่ 

วันที่ทาํ
การ

ทดลอง 
กิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 

1 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “ลูกเปดอวดดี”  

เกมจับคูสัญลักษณจากนิทานเรื่อง “ลูกเปดอวดดี” 

การวาดภาพสีเทียน 

09.00 น.– 09.50 น. 

2 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “โตมาเจาปลายกัษ” 

เกมจัดหมวดหมูจากนิทานเรื่อง “โตมาเจาปลายักษ” 

การพิมพภาพ 

09.00 น.– 09.50 น. 

3 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “หนูกระจิริด” 

เกมจับคูภาพเหมือนจากนิทานเรื่อง “หนูกระจิริด” 

การปนแปงโด 

09.00 น.– 09.50 น. 

4 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “ชายซักผากับชางปนหมอ” 

เกมเรียงลําดับขนาดจากนิทานเรื่อง “ชายซักผากับชางปนหมอ” 

การปะติด 

09.00 น.– 09.50 น. 

5 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “ปลาสายรุง” 

เกมเรียงลําดับเหตุการณจากนิทานเรื่อง “ปลาสายรุง” 

การวาดภาพดวยสีเทียนบนกระดาษทราย 

09.00 น.– 09.50 น. 

6 

จันทร 

อังคาร 

 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “กระดุกกระดิกกระด็อกกระแดก” 

เกมหาความสมัพันธจากนิทานเรื่อง“กระดุกกระดิกกระด็อก

กระแดก” 

การวาดภาพดวยสีชอลก + ปะติดเศษวัสดุ 

09.00 น.– 09.50 น. 

7 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “ออมสินฟกทอง” 

เกมโดมิโนจากนิทานเรื่อง “ออมสินฟกทอง” 

การปนแปงโด + ประดิษฐ 

09.00 น.– 09.50 น. 

8 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

นิทาน เร่ือง “หนูเจ็ดตัว” 

เกมศึกษารายละเอียดจากนิทานเรื่อง “หนูเจ็ดตัว” 

การประดิษฐอสิระ 

09.00 น.– 09.50 น. 
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ภาคผนวก ข 
  -  คูมือแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

  -  แบบทดสอบทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  

  -  ใบบันทึกคะแนนแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยั 

      ไทยอีสานจากการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  
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คูมือดําเนินการทดสอบทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 
จากการประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ 

(อายุ  4 - 5  ป) 

 
คําชี้แจง 
 แบบทดสอบนีเ้ปนแบบทดสอบรูปภาพที่ใชในการทดสอบเด็กปฐมวยัถึงทักษะการพูด

ภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  โดยใชแนวคิดการจดัการศึกษาในรูปแบบของการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ  ที่เนนการจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทํา

กิจกรรมแลวสนทนาพูดคุยกนั  เด็กแสดงออกทางความคิดดวยการพดู  การเขียน  การวาด  การแสดง

หรือการประดษิฐตามความสมัครใจ  โดยผานขั้นนาํหรอืการวางแผนขั้นกิจกรรมและขั้นสรุป  กิจกรรม

จะเนนใหเดก็ไดประสบการณการสื่อสารดวย  ทกัษะ  ฟง  พูด อานและเขียนไปพรอมกัน  ครูมีบทบาท

ในการตอบสนอง   ความตองการความสนใจของเด็ก  ชวยเหลือ  แนะนํา  กระตุนใหเด็กสืบเสาะหา

ความรูไดอยางอิสระจากประสบการณเดมิ  โตตอบใหกาํลังใจยอมรับความคิดเหน็และเปนแบบอยาง

ที่ดีในการใชภาษา  โดยดําเนินการทดสอบทีละชุดและทําการทดสอบเด็กทีละคน  ซึ่งมีรายละเอยีด

ดังนี ้

 ลักษณะของแบบทดสอบทกัษะทางการพดูมีทั้งหมด  2  ชุด   

 ชุดที่  1  แบบทดสอบการบอกรูปภาพหรอืสัญลักษณตางๆ  จํานวน  18  ขอ  แบบทดสอบ 

ประเภทขอคําถามที่เปนรูปภาพและปฏิบัติโดยแบงออกเปน  2  ตอนดงันี ้

  ตอนที่  1   แบบทดสอบจับคูรูปภาพที่มีความหมายตรงกนั  เปนแบบทดสอบที่ให 

นักเรียนหาคําตอบที่มีความหมายตรงกับรูปภาพทีก่ําหนดให  จาํนวน  9  ขอ 

  ตอนที่  2   แบบทดสอบเกี่ยวกับคําศพัททีสั่มพันธกนั  เปนแบบทดสอบที่ใหนักเรียน 

หาคําตอบตามคําสั่งที่กาํหนดไว  จํานวน  9  ขอ 

 ชุดที่  2  แบบทดสอบการเลาเรื่องจากภาพ  เปนแบบทดสอบที่ใหนกัเรียนพูดหรือเลาเรื่อง 

ราวเกีย่วกบัภาพที่กาํหนดให  จํานวน  3  ขอ 
 
การดําเนินการกอนการทดสอบ 
 ในการดําเนนิการทดสอบม ี 2  ข้ันตอน  ไดแก 

 ข้ันเตรียมตวักอนการทดสอบ 

 1.  ผูดําเนนิการทดสอบ 1  คน  

 2.  ตรวจจาํแนกแบบทดสอบใหครบถวนและเขียนชื่อของผูรับการทดสอบเตรียมไวใหพรอม 
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 3.  ศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด  จนเกิดความชํานาญในการใช

แบบทดสอบ   

 4.  จัดสถานทีส่อบใหอยูในสภาพที่สะดวกสบาย  จัดโตะเกาอี้ใหเหมาะกับผูรับการทดสอบ 

 5.  เตรียมอุปกรณทดสอบ  ดังนี ้

  -  แบบทดสอบและคูมือทดสอบอยางละ 1  ชุด   

  -  นาฬกิาเที่ยงตรง  1  เรือน 

 6.  กอนทําการทดสอบจัดใหผูรับการทดสอบ  ด่ืมน้ําและเขาหองน้าํใหเรียบรอย 

 7.  ผูดําเนนิการทดสอบตองแสดงความเปนกนัเอง  ทําใหผูไดรับการทดสอบไมกังวล   

มีความมั่นใจและรวมมือทาํแบบทดสอบเปนอยางด ี

 ข้ันดําเนนิการทดสอบ 

 1.  ผูดําเนนิการทดสอบถามคําถามขอละ  2  คร้ัง  ในการทดสอบแบบทดสอบการบอก

รูปภาพหรือสัญลักษณแตละตอนใชเวลาขอละ  20  วินาท ี และแบบทดสอบการเลาเรื่องจะใหเวลา

ผูรับการทดสอบเลาเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพ  ภาพละ  90  วนิาที   

 2.  จับเวลาตามรายการทีท่ดสอบและจดบันทกึรายละเอยีดและประเมนิคะแนน   

ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบแตละชุดมี  ดังนี ้
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แบบทดสอบชุดที่  1 
แบบทดสอบการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  ประกอบดวยแบบทดสอบ  2  ตอน 

แตละตอนประกอบดวยแบบทดสอบจาํนวน  9  ขอ  รวม  18  ขอ 
 
ตอนที่  1  แบบทดสอบการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ 

จุดมุงหมาย  เพื่อทดสอบความเขาใจภาพหรือสัญลักษณของนักเรียน 
เกณฑการใหคะแนน  
 ระดับคะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนสามารถบอกชื่อรูปภาพหรือสัญลักษณที่มีความหมาย

ที่กําหนดใหไดถูกตองชัดเจนเปนภาษาไทยกลาง  โดยครูไมตองอธิบายเพิ่มเติม 

 ระดับคะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนสามารถบอกชื่อรูปภาพหรือสัญลักษณที่มีความหมาย  

ที่กําหนดใหไดเปนภาษาอีสานไดถูกตองหรือเมื่อครูอธิบายเพิ่มเติมสามารถบอกเปนภาษาไทยอีสาน

หรือภาษาไทยกลางไดถกูตอง 

 ระดับคะแนน  0  คะแนน  เมื่อนักเรียนไมสามารถบอกรูปภาพหรือสัญลักษณที่มีความหมาย

ที่กําหนดใหเปนภาษาไทยกลางหรือภาษาอีสานไดถูกตอง  เมื่อครูไดอธิบายเพิ่มเตมิ 

เวลาทดสอบ  ขอละ  20   วนิาท ี
ลักษณะแบบทดสอบ  ทดสอบนักเรียนทีละคน  โดยใหนกัเรียนบอกคําตอบที่ถกูตองและครูทาํการ

บันทกึคะแนนลงในใบบนัทกึ  โดยแยกคะแนนเปนรายบคุคล 

จํานวนขอสอบ  จํานวน  9  ขอ  

คําชี้แจง  1.  นักเรียนมองที่รูปภาพ 

  2.  ครูถามคําถามเกี่ยวกับรูปภาพ ....... 

  3.  นักเรียนบอกคําตอบและครูบันทึกคะแนนจากคําตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบันทกึ

คะแนน 
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ขอที่  1   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพไมกวาด) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือส่ิงที่เราใชกวาดบานเวลา 

  ที่บานเราไมสะอาด” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  2   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพควาย) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือสัตวที่เราใชไถนา  

  เพื่อปลูกขาว” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  3   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพจมูก) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือส่ิงที่เราใชหายใจ และ 

  เวลาที่เปนหวดัจะมีน้าํมูกไหลออกมาดวย” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  4   
ครู :  “หน ูรูจักไหมคะ  วารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร”  (ภาพสมตํา) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือ “อาหารที่ชาวอีสาน 

  ชอบทานกนั  มีมะละกอ  มะเขือเทศ  กุงแหง ถั่วฝกยาว” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 

ผูวิจัยยกรูปภาพแตละรปูใหนักเรยีนดูพรอมกับใหนักเรยีนมองและสังเกตรูปภาพ 
โดยใหเวลานักเรียนในการสังเกต  จากนั้นครูต้ังคําถาม 
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ขอที่  5   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพสบัปะรด) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือผลไมที่มีตาอยูรอบๆ ตัว 

  เนื้อสีเหลือง” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  6   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพฟกทอง) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือผักที่เรานาํมาทําแกงบวด 

  หรือนํามาผัดทาน  มีสีเปลอืกแข็งสีเขียวและเนื้อสีเหลอืง นิ่มเวลาทาน” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  7   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพชอน) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือส่ิงที่เราใชตักอาหารเวลา 

  รับประทานอาหาร” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  8   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพบันได) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือส่ิงที่เราใชกาวขึ้นเวลาที ่

  เราจะขึ้นดานบนหรือที่สูงขึน้” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
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ขอที่  9   
ครู :  “หนูรูจักไหมคะ  วารูปที่หนูเห็นคือรูปอะไร”  (ภาพเกาอี้) 

เด็ก : ตอบคําถาม 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูถามคําถามอกีครั้งพรอมทัง้อธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

  นักเรียน  “ใหหนูลองดูรูปภาพที่อยูขางหนาแลวดวูาภาพใดคือส่ิงที่เราใชนัง่เรียนเวลาที ่

  เราเรียนหนงัสอื” 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
 

 
ตอนที่  2 แบบทดสอบคําศัพทที่สัมพนัธกัน 

จุดมุงหมาย  เพื่อทดสอบความเขาใจของนักเรียนเกีย่วกับคําทีม่ีความสัมพนัธหรือเกี่ยวของกนั 
เกณฑการใหคะแนน  
 ระดับคะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนสามารถบอกชื่อรูปภาพหรือสัญลักษณที่มีความหมาย

ที่กําหนดใหไดถูกตองชัดเจนเปนภาษาไทยกลางและเลือกภาพที่สัมพันธกับหวัขอที่กาํหนด  โดยครูไม

ตองอธิบายเพิม่เติม 

 ระดับคะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนสามารถบอกชื่อรูปภาพหรือสัญลักษณที่มีความหมาย  

ที่กําหนดใหไดเปนภาษาอีสานไดถูกตองหรือเมื่อครูอธิบายเพิ่มเติมสามารถบอกเปนภาษาไทยอีสาน

หรือภาษาไทยกลางไดถกูตองและเลือกภาพที่สัมพนัธกับหัวขอทีก่ําหนด  

 ระดับคะแนน  0  คะแนน  เมื่อนักเรียนไมสามารถบอกรูปภาพหรือสัญลักษณและเลอืกภาพ

ที่สัมพนัธกับหวัขอที่กาํหนดใหเปนภาษาไทยกลางหรือภาษาอีสานไดถูกตอง  เมื่อครูไดอธิบาย

เพิ่มเติม 

เวลาทดสอบ  ขอละ  20  วนิาท ี
ลักษณะแบบทดสอบ  ทดสอบเด็กทีละคน  โดยใหนักเรียนบอกคาํตอบที่ถูกตอง  และครูทําการ

บันทกึคะแนนลงในใบบนัทกึ  โดยแยกคะแนนเปนรายบคุคล 

จํานวนขอสอบ  จํานวน  9  ขอ  ม ี 2  ตัวเลือก 

คําชี้แจง  1.  นักเรียนมองที่รูปภาพ 

  2.  ครูถามคําถามเกี่ยวกับรูปภาพ ....... 

  3.  นักเรียนบอกคําตอบและครูบันทึกคะแนนจากคําตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบันทกึ

คะแนน 
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ขอที่  1 
ครู : ใหหนูบอกคําที่มีความสัมพนัธกับภาพ  “อาหาร”   

  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 

ครู :  “หนูดูซิคะวาอะไรที่เรารับประทานแลวรางกายเจริญเตบิโต แข็งแรง” 

  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม 

  (ภาพกวยเตี๋ยวและภาพลกูอม) 

เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “อาหาร”  ภายในเวลา  20  วินาท ี

  (ภาพกวยเตี๋ยว) 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน   

  “อาหารนี้จะมลัีกษณะเปนเสน  มีหมู  ลูกชิ้นและถัว่งอกอยูในชาม  มทีั้งแบบแหงและ 

  แบบน้ํา”  ใหเวลาเพิ่มอีก  10  วนิาท ี

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  2 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “ของใชในสวน”   

  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 

ครู :  “หนูดูซิคะวาอะไรที่เราใชรดน้ําตนไม” 

  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม  (ภาพบัวรดน้ําและภาพกะละมงั) 

เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “ของใช”  ภายในเวลา  20  วินาท ี

  (ภาพบัวรดน้าํ) 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน   

  “เราเอาน้ําใสแลวเอาไปรดตนไมตนเล็กๆ ที่เพิ่งปลกูลงดินจะไดไมโดนน้าํรดแรงเกนิไป”   

  ใหเวลาเพิม่อีก  10  วนิาท ี

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
 

ผูวิจัยยกรูปภาพแตละรปูใหนักเรยีนดูพรอมกับใหนักเรยีนมองและสังเกตรูปภาพ 
โดยใหเวลานักเรียนในการสังเกต  จากนั้นครูต้ังคําถาม 
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ขอที่  3 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “พาหนะ”   

  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 

ครู :  “หนูดูซิคะวาถาเราจะไปเทีย่วน้าํตก  เราจะไปไดอยางไร” 

  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม 

  (ภาพรถยนตและภาพรถไถนา) 

เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “พาหนะ”  ภายในเวลา  20  วนิาท ี

  (ภาพรถยนต) 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน  “เวลาที่ม ี

  คนไมสบายจะพาคนปวยไปหาหมอจะไปอยางไร”  ใหเวลาเพิ่มอีก  10  วนิาท ี

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  4 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “อากาศ”   

  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 

ครู :  “หนูดูซิคะวาอะไรที่อยูบนทองฟานอกจากดวงจันทร กับดวงอาทิตย” 

  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม  (ภาพกอนเมฆและเรือ) 

เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “อากาศ”  ภายในเวลา  20  วินาท ี

  (ภาพกอนเมฆ) 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน  “ส่ิงนี้จะ 

  รวมตัวกนัเปนกอนเหมือนสาํลี  มีสีขาวลอยอยูบนทองฟา”  ใหเวลาเพิม่อีก  10  วนิาท ี

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  5 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “ฤดูหนาว”   

  “หนดููที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 
ครู :  “หนูดูซิคะวาเราจะใชอะไรสวมใสตัวเราเพือ่ทําใหรางกายอบอุน” 
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  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม  (ภาพเสื้อกันหนาวและแวนตา) 
เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “ฤดูหนาว”  ภายในเวลา  20  วนิาท ี
  (ภาพเสื้อกนัหนาว) 
ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน  “เราจะ 
  สวมใสส่ิงนี้เวลาที่อากาศหนาว เมื่อใสแลวรางกายเราจะอบอุน”   
  ใหเวลาเพิม่อีก  10  วนิาท ี
  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  6 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “อวน”   
  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   
  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 
เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 
ครู :  “หนูดูซิคะวาเวลาที่เรากนิมากๆ จะมีคนลอวากนิเยอะแลวจะเหมือนอะไรนะ” 
  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม  (ภาพฮิปโปโปเตมัสและกิ้งกา) 
เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “อวน”  ภายในเวลา  20  วนิาท ี (ภาพหมู) 
ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน   
  “หากเรากนิอาหารมากเกนิไปจะทําใหเดนิไมไหวเหมือนตัวเราที่เห็น”   
  ใหเวลาเพิม่อีก 10  วินาท ี
  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  7 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “สีขาว”   
  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   
  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 
เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 
ครู :  “หนูดูซิคะวาเสื้อนักเรียนทีห่นูใสมาโรงเรียนใสมีสีอะไร” 
  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม  (ภาพเสื้อนักเรียนและภาพนอยหนา) 
เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “สีขาว”  ภายในเวลา  20  วนิาท ี
  (ภาพเสื้อนกัเรียนสีขาว) 
ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน   
  “คุณครูมักจะเตือนเวลาทีห่นเูลนใหระวังเสือ้เลอะเพราะวาเสื้อที่เราใสมสีีอะไร”   
  ใหเวลาเพิม่อีก  10  วนิาท ี
  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
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ขอที่  8 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “ความเร็ว”   

  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปอะไร” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 

ครู :  “หนูดูซิคะวาสิ่งใดจะพาเราไปไหนไดไกลและเร็วดวย” 

  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม  (ภาพเครื่องบินและภาพจักรยาน) 

เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพนัธกับภาพ  “สีขาว”  ภายในเวลา  20  วนิาท ี

  (ภาพเครื่องบนิ) 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน   

  “เวลาเราจะไปเที่ยวตางประเทศเราจะเดนิทางไปโดยสิง่นี”้    ใหเวลาเพิ่มอีก 10  วนิาท ี

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
ขอที่  9 
ครู : ใหนักเรียนบอกคําทีม่ีความสัมพันธกบัภาพ  “กลางคืน”   

  “หนูดูที่รูปที่อยูดานหนาหนซูิคะ”   

  “หนูรูไหมคะวารูปทีห่นูเหน็คือรูปภาพอะไรเวลาใด” 

เด็ก : นักเรียนตอบคําถาม 

ครู :  “หนูดูซิคะวาเมื่อพระอาทิตยตกดินแลวจะเปนอยางไร” 

  ครูนําภาพ 2 ภาพใหนักเรียนดู  และตอบคําถาม 

  (ภาพเขาวงัตอนกลางคืนและภาพรุงกินน้ํา) 

เด็ก : บอกคําทีม่ีความสัมพันธกับภาพ  “สีขาว”  ภายในเวลา  20  วนิาท ี (ภาพเขาวังตอน 

  กลางคนื) 

ครู : ถานกัเรียนตอบผิด  ครูอานคําสั่งอีกครั้งพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียน   

  เวลานี้จะมืดและคนทัว่ๆ ไปจะตองเปดไฟเพราะมองไมเห็น”  ใหเวลาเพิ่มอีก  10  วนิาท ี

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
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แบบทดสอบชุดที่  2 
แบบทดสอบการเลาเรื่อง 

 
จุดมุงหมาย  เพื่อทดสอบการพูดหรือการเลาเรื่องจากภาพของนักเรยีน 
เกณฑการใหคะแนน  
 ระดับ  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนสามารถพดูภาษาไทยกลางเปนประโยคที่สมบูรณ  (ประธาน  

กริยา  กรรม)  เกี่ยวกับเร่ืองราวในรูปภาพไดอยางตอเนื่องอยางนอย  4  ประโยคอยางตอเนื่องหรือ

มากกวา ภายในเวลา  90  วนิาท ี ครูไมตองอธิบายเพิม่เติม 

 ระดับ  1  คะแนน  เมื่อนักเรยีนสามารถพดูภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยอีสานเปนประโยค

ที่สมบูรณ  (ประธาน  กริยา  กรรม)  เกี่ยวกับเร่ืองราวในรูปภาพ  2 - 3  ประโยคภายในเวลา   

90  วนิาท ี

 ระดับ  0  คะแนน  เมื่อนักเรียนพูดภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยอีสานเปนประโยคบอก

รายละเอียดของรูปภาพที่สมบูรณนอยกวา  2  ประโยคเกี่ยวกับเร่ืองราวในรูปภาพภายในเวลา   

90 วินาท ี

เวลาทดสอบ   ขอละ  90   วนิาท ี

ลักษณะแบบทดสอบ นักเรียนพูดหรอืเลาเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพทีก่ําหนดให 

จํานวนขอสอบ   จาํนวน  3  ขอ 

คําชี้แจง     1.  นักเรียนดูรูป....... 

2.  ใหนกัเรียนเลาเรื่องที่เปนประโยคเกี่ยวกับรูปภาพที่กาํหนดให 
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ขอ  1    (รูปครูสอนหนงัสอืเด็กอยูในหองเรียน)  

ครู : “หนูเหน็รูปที่อยูดานหนาไหมคะ” 

  “หนูเหน็ภาพอะไรบาง  เลาใหครูฟงนะคะ” 

 : ใหนักเรียนพูดหรือเลาเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพทีก่ําหนดให  ภายในเวลา  90  วนิาท ี

เด็ก : เลาเรื่องเกี่ยวกับภาพที่กาํหนดให 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 

ขอ  2   (รูปคนตักบาตรทาํบุญ) 

ครู : “หนูเหน็รูปที่อยูดานหนาไหมคะ” 

  “หนูเหน็ภาพอะไรบาง  เลาใหครูฟงนะคะ” 

 : ใหนักเรียนพูดหรือเลาเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพทีก่ําหนดให  ภายในเวลา  90  วนิาท ี

เด็ก : เลาเรื่องเกี่ยวกับภาพที่กาํหนดให 

  ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 

ขอ  3  (รูปแมคาขายของในตลาดสด) 

ครู : “หนูเหน็รูปที่อยูดานหนาไหมคะ” 

  “หนูเหน็ภาพอะไรบาง  เลาใหครูฟงนะคะ” 

 : ใหนักเรียนพูดหรือเลาเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพทีก่ําหนดให  ภายในเวลา  90  วนิาท ี

เด็ก : เลาเรื่องเกี่ยวกับภาพที่กาํหนดให 

ครูบันทึกคะแนนจากคาํตอบที่นกัเรียนตอบลงในใบบนัทกึคะแนน 
 

 

 

ผูวิจัยยกรูปภาพแตละรปูใหนักเรยีนดูพรอมกับใหนักเรยีนมองและสังเกต 
รูปภาพโดยใหเวลานักเรยีนในการสังเกต  จากนั้นครูต้ังคําถาม 
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แบบทดสอบวัดทักษะดานการพูด 
โดยการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ

 
ตอนที่ 1    แบบทดสอบการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ 

แบบทดสอบที่ 1.1 บอกคําทีม่ีความหมายตรงกบัรูปภาพทีก่ําหนดให 

คําสั่ง    ใหเด็กนกัเรียนตอบคําถามที่ไดยินจากคร ู

 
ขอ  1  (ไมกวาด) 

 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
ขอ  2  (ควาย) 
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ขอ  3  (จมูก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  4  (สมตํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  5  (สับปะรด) 
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ขอ  6  (ฟกทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  7  (ชอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  8  (บันได) 
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ขอ  9  (เกาอ้ี)  
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แบบทดสอบที่ 1.2  บอกคําศัพททีสั่มพันธกนั   

คําสั่ง     ใหนักเรียนตอบคําถามที่ไดยินจากครู 

 
ขอ  1  อาหาร  (กวยเต๋ียว,ลูกกวาด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  2  ของใชในสวน  (บัวรดน้ํา,กะละมัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  3  พาหนะเดินทาง  (รถยนต,รถไถนา)  
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ขอ  4  อากาศ  (กอนเมฆ,เรือ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  5  ฤดูหนาว  (เสื้อกนัหนาว,แวนตา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  6  อวน  (ฮิปโป,กิง้กา)  
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ขอ  7  สีขาว  (เส้ือนักเรียน,นอยหนา)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  8  ความเร็ว  (เครื่องบิน,จักรยาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  9  กลางคืน  (ดาวบนทองฟา,ฝนตก) 
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ตอนที่ 2    แบบทดสอบการเลาเรื่อง 

แบบทดสอบที่ 2.1 พูดหรือเลาเรือ่งราวเกี่ยวกบัภาพทีก่ําหนดไว         

คําสั่ง    ใหนักเรียนดูภาพแลวเลาเรื่องจากภาพที่กาํหนดให 

 
ขอ  1  (รูปครูสอนหนังสอือยูในหองเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ  2  (รูปคนใสบาตรทําบุญ) 
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ขอ  3  (รูปแมคาขายของในตลาด) 
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ใบบันทึกคะแนนแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอสีาน 
จากการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ 

วันที่ .............................  เดือน  .......................................................  พ.ศ.  .............................................. 

ชื่อ  .....................................................  นามสกุล  ............................................ชัน้  ............ อายุ  ..........ป 

คะแนน 
เรื่อง 

0 1 2 
หมายเหต ุ

ชุดที่  1  การบอกรูปภาพสัญลักษณ     
1.1 หาความหมายใหตรงกับรูปภาพ     

ขอ 1     

ขอ 2     

ขอ 3     

ขอ 4     

ขอ 5     

ขอ 6     

ขอ 7     

ขอ 8     

ขอ 9     

1.2  คําศัพทที่สัมพันธกัน     

ขอ 1     

ขอ 2     

ขอ 3     

ขอ 4     

ขอ 5     

ขอ 6     

ขอ 7     

ขอ 8     

ขอ 9     

ชุดที่ 2  การเลาเรื่อง     

ขอ 1     

ขอ 2     

ขอ 3     

อื่นๆ  ............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค 
   -  คูมือแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน 

   -  แบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวยัไทยอีสาน  

   -  ใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตทักษะการพดูภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

              จากการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ รายสัปดาห 
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คูมือการใชแบบสังเกตทักษะการพูดของเด็กปฐมวยัไทยอสีาน 
 

คําชี้แจง 
 เนื่องจากวิจัยครั้งนี้ไดมีแบบสังเกตพฒันาการการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน  เพือ่ที่จะสังเกต 

พัฒนาการการพูดของเด็กขณะที่เด็กทํากจิกรรมเลานทิาน  กิจกรรมเลนเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลป

สรางสรรค  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนนิการสังเกตโดยทําการสงัเกตขณะทีเ่ด็กทํากิจกรรมเวลา09.00 น. – 09.50 น.  

ของวันจนัทร  วันองัคารและวันพุธ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แบบสังเกตชุดนี้ใชเพื่อสังเกตทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอสีาน   

ระดับชั้นอนุบาลปที ่1   (อายุ 4 - 5  ป)  ทีไ่ดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ

ธรรมชาติ 

 2.  ผูวิจัยเปนผูดําเนนิการสังเกต 

 3. แบบสังเกตพัฒนาการการพูด  ประกอบดวย 

  3.1  ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ  แบงไดดังนี ้

   3.1.1  การใชคําตางๆ ไดตรงกับภาพ  หมายถงึ  เด็กสามารถเรยีกชื่อส่ิงของตางๆ ไดอยาง

ถูกตอง 

   3.1.2  พูดแสดงความคิดเหน็ใหผูอ่ืนเขาใจ  หมายถงึ  เด็กสามารถพดูอธิบายความคิด  

ความรูสึกของตนเองใหผูอ่ืนไดเขาใจและรับรูในสิ่งที่ตองการถายทอดไดอยางถกูตอง 

   3.1.3  หาความสัมพนัธของลําดับส่ิงที่เกี่ยวของได  หมายถึง  เด็กสามารถคิดหาคาํที่

เกี่ยวของกนัและสามารถรูวาคํานัน้มหีนาที่หรือโครงสรางของคาํอยางไร  มคีวามเกีย่วของกนัอยางไร 

  3.2  การเลาเรือ่ง  แบงไดดังนี ้

   3.2.1  การเชือ่มประโยค  สรางประโยครายละเอียดของภาพหรือเหตุการณ  หมายถงึ   

เด็กสามารถพดูรายละเอียดตางๆ ที่มีอยูในภาพ  พูดถงึสวนประกอบตางๆ ของรูปภาพทีม่ีอยู 

   3.2.2  เลาเรื่องตางๆไดอยางตอเนื่อง  หมายถงึ  เด็กสามารถพูดเชื่อมโยงเรื่องราวถอยคําหรือ

ประโยคตอเนือ่งจากของตนเองเพื่อนใหเปนเรื่องเดี่ยวกนัไดอยางกลมกลืนเหตกุารณที่ตอเนื่องกนั 

   3.2.3  พูดไดสัมพันธกับภาพหรือเหตุการณ  หมายถึง  เด็กสามารถพูดขอความหรือประโยค

ไดตรงกับภาพหรือเหตุการณตางๆ ที่เหน็ไดอยางถูกตอง 
 
เกณฑในการใหคะแนน 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน  1  และ  0  ตามความหมายดังนี ้

 0 หมายถงึ เด็กปฏิบัติไมได คือ  เด็กพูดภาษาอีสานมากกวาภาษาไทยหรือพูดแตภาษาอีสาน 

 1 หมายถงึ เด็กปฏบัิติได  คือ  เด็กพูดภาษาไทยมากกวาภาษาอีสานหรือพูดภาษาไทยทัง้หมด 
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ดําเนินการใชแบบสังเกต 
 1.  ศึกษาแบบสังเกตและคูมอืใหเขาใจกระบวนการทัง้หมด  เพื่อใหเกดิความชํานาญในการใชแบบ

สังเกตพฒันาการการพูด 

 2.  ทําการสังเกตทักษะการพูดของเด็กกอนการทดลองเพื่อหาขอมูลพืน้ฐาน  (Baseline  Data)   

โดยการสงัเกตพัฒนาการการพูดในชวงกจิกรรมเสรี 

 3.  เมื่อเด็กไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติผูวจิัยดําเนินการ

สังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของของเด็กปฐมวัยไทยอสีาน  ขณะทํากิจกรรมเลานทิานกิจกรรมเลนเกม

การศึกษาและกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ในวนัจันทร  วนัอังคารและวนัพุธของทกุสปัดาห  โดยสงัเกตเด็ก   

50 นาที  ระยะเวลา  8  สัปดาห   

 4.  ในการบนัทึกแบบสังเกตพัฒนาการการพูดของเด็ก  เมื่อเด็กมีพฤตกิรรมการพูดในแตละขอตรงกับ

ชองใด  ใหใสคะแนน  ( 0 , 1 )  ลงในขอพฤติกรรมการใชภาษาไทย 
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แบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 
โดยการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ

วันที่ .............................................  เดือน  ...................................................  พ.ศ.  .................................. 

ชื่อ  ......................................  นามสกุล  ...................................   เพศ   ...........ชัน้  ..........   อายุ  .........  ป 

 

การปฏิบัติ 
ดาน 

รายละเอียด 
พฤติกรรมการใชภาษาไทย ปฏิบัติไมได ปฏิบัติได 

หมายเหต ุ

1.  การใชคําตางๆ ไดตรงกับภาพ    

2.  พูดแสดงความคิดเห็นใหผูอ่ืนเขาใจ    

1.การบอก

รูปภาพหรือ

สัญลักษณ 3.  หาความสมัพันธของลําดับส่ิงของที่

เกี่ยวของได 

   

1.  การเชื่อมประโยค สรางประโยค 

รายละเอียดของภาพหรือเหตุการณ 

   

2.  เลาเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่อง    

2.การเลาเรื่อง 

3. พูดไดสัมพนัธกับภาพหรือเหตุการณ    

 

เพ่ิมเติม   

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  



แบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน โดยการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ

สัปดาหที ่ ...............   ระหวางวันที ่ ....................  เดือน  .....................................................  พ.ศ.  ........................ 
 

การบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ การเลาเรื่อง 

พัฒนาทักษะทางการพูด ใชคําตางๆ ไดตรงกับ

ภาพ 

พูดแสดงความ

คิดเห็นใหผูอื่น

เขาใจ 

หาความสัมพันธ

ของลําดับสิ่งของที่

เกี่ยวของได 

การเชื่อมประโยค 

สรางประโยค

รายละเอียดของ

ภาพหรือเหตุการณ 

เลาเรื่องตางๆ ได

อยางตอเนื่อง 

พูดไดสัมพันธกับ

ภาพหรือเหตุการณ 

ชื่อ -  นามสกุล 
ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

รวม หมายเหต ุ

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               
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แบบสังเกตทกัษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน โดยการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ

สัปดาหที ่ ...............   ระหวางวันที ่ ....................  เดือน  .....................................................  พ.ศ.  ........................ 
 

การบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ การเลาเรื่อง 
 

พัฒนาทักษะทางการพูด 
 

ใชคําตางๆ ไดตรงกับ

ภาพ 

พูดแสดงความ

คิดเห็นใหผูอื่น

เขาใจ 

หาความสัมพันธ

ของลําดับสิ่งของที่

เกี่ยวของได 

การเชื่อมประโยค 

สรางประโยค

รายละเอียดของ

ภาพหรือเหตุการณ 

เลาเรื่องตางๆ ได

อยางตอเนื่อง 

พูดไดสัมพันธกับ

ภาพหรือเหตุการณ 

ชื่อ -  นามสกุล 
ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

ปฏิบัติ

ไมได 

ปฏิบัติ

ได 

รวม หมายเหต ุ

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               
 
 

หมายเหต ุ 
0   หมายถึง   เด็กปฏิบัติไดได     1  หมายถึง   เด็กปฏิบัติได       ระดับคะแนนที่เด็กแสดงพฤติกรรมขณะทํากิจกรรม  โดยใสเลข 0 , 1  ลงในชองแสดงพฤติกรรมตามความเปนจริง 
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ภาคผนวก ง 
บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขเครื่องมือ 

 



178 

บัญชีรายชื่อผูเช่ียวชาญ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาต ิ

   

  1.1  อาจารยนฤมล  เนียมหอม  ครูผูสอนช้ันอนุบาลโรงเรียนทุงมหาเมฆ 

          สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

  1.2  อาจารยกนิษฐา  ชูขันธ   ครูผูสอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียน  

          อนุบาลหนนูอย  กรุงเทพมหานคร 

  1.3  อาจารยลักษณา  ฤทธาคน ี  ครู คศ. 2 ผูสอนระดับชั้นอนุบาล 

          โรงเรียนสามเสนนอก  

          สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสังเกตและแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัไทยอีสาน 
 

  1.1  รศ.วัชรี  ตระกูลงาม   อาจารยประจาํคณะครุศาสตร   

          โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

          มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสิุต 

          กรุเทพมหานคร 

  1.2  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย   ผูอํานวยการฝายอนุบาล  โรงเรียนเกษมพทิยา 

          กรุงเทพมหานคร 

  1.3  อาจารยสําเร็จ  จนัทรโอกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

          กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก จ 

   -  ตารางแสดงการหาคาดัชนีความสอดคลองการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

   -  ตารางแสดงการหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ 

   -  ตารางแสดงจํานวนเดก็ปฐมวัยไทยอีสานของแตละหองเรียน 

   -  ตารางคะแนนของแบบสังเกต  จากผูสังเกต

 



ตารางแสดงการหาคาดัชนีความสอดคลองการประเมินของผูเชี่ยวชาญ (IOC) 
แบบทดสอบทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

แบบทดสอบ  
รศ.วัชรี อ.วรนาท อ.สําเร็จ 

ความสอดคลอง 

ของผูเช่ียวชาญ 
จํานวน

ผูเช่ียวชาญ 
IOC 

1.การบอกรูปภาพสัญลักษณ 

1.1 หาความหมายใหตรงกับรูปภาพ 

 

1. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 2. 1 1 1 3 3 1 

 3. 1 1 1 3 3 1 

 4. 1 1 1 3 3 1 

 5. 1 1 1 3 3 1 

 6. 1 1 1 3 3 1 

 7. 1 1 1 3 3 1 

 8. 1 1 0 2 3 .67 

 9. 1 1 0 2 3 .67 

 รวม 9 9 7 25 27 .92 

1.2  คําศัพทที่สัมพันธกัน 1. 1 1 0 2 3 .67 

 2. 1 1 1 3 3 1 

 3. 1 1 1 3 3 1 

 4. 1 1 1 3 3 1 

 5. 0 1 1 2 3 .67 

 6. 0 1 1 2 3 .67 

 7. 1 1 1 3 3 1 

 8. 0 1 1 2 3 .67 

 9. 1 0 1 2 3 .67 

 รวม 6 8 9 22 27 .81 

2.  การเลาเรื่อง 1. 1 1 1 3 3 1 

 2. 0 1 1 2 3 .67 

 3. 0 1 1 2 3 .67 

 4.* 0 1 0 1 3 .33 

 5.* 0 0 0 0 3 0 

 รวม 1 3 3 7 9 .78 

รวมทั้งฉบับ  16 20 19 55 69 .79 

*  แทนขอที่ไมใช          คา  IOC  อยูระหวาง  .67 – 1.00
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               ตารางแสดงการหาคาดัชนคีวามสอดคลองการประเมินของผูเชีย่วชาญ (IOC) 
แบบสังเกตทกัษะการพูดของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

แบบสังเกต 
รศ.วัชรี อ.วรนาท อ.สําเร็จ 

ความสอดคลอง 

ของผูเช่ียวชาญ 
จํานวน

ผูเช่ียวชาญ 
IOC 

1.ดานการบอกรูปภาพหรือสัญลักษณ 

1.1 การใชคําตางๆ ไดตรงกับภาพ 

1.2  พูดแสดงความคิดเห็นใหผูอื่นเขาใจ 

1.3  หาความสัมพันธของลําดับส่ิงของที่

เกี่ยวของได 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

0 

 

3 

3 

2 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

.67 

 

2.  การเลาเรื่อง 

2.1  การเชื่อมประโยค สรางประโยค 

รายละเอียดของภาพหรือเหตุการณ 

2.2  เลาเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่อง 

2.3 พูดไดสัมพันธกับภาพหรือเหตุการณ 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

0 

1 

1 

 

2 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

 

.67 

1 

1 

รวมทั้งฉบับ 6 6 6 16 18 .89 

 
คา  IOC  ของแบบสังเกตอยูระหวาง  .67 – 1.00 
 
หมายเหต ุ
 (รศ.วชัรี  ตระกูลงาม) 
  -  การใชคําตางๆ ไดตรงกับภาพเปนหวัใจหลักของการบอกรูปภาพหรอืสัญลักษณ  ดังนัน้ภาพที่

นําเสนอควรชดัเจน 

  -  พูดไดสัมพนัธกับภาพหรือเหตุการณเปนหวัใจหลกัของการเลาเรื่อง  ดังนัน้ภาพที่นาํเสนอ 

ควรชัดเจน  ดูงาย  ใกลชิดตัวเด็ก  เชนภาพที ่2 , 3
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                                  ตารางแสดงการหาคาอํานาจจาํแนกรายขอ ( rxy ) 
แบบทดสอบทักษะการพดูของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน 

 
ขอ คาอํานาจจาํแนกรายขอ แปลผล 

1 .345 นําไปใชได 

2 .873 นําไปใชได 

3 .813 นําไปใชได 

4 .655 นําไปใชได 

5 .654 นําไปใชได 

6 .342 นําไปใชได 

7 .330 นําไปใชได 

8 .392 นําไปใชได 

9 .403 นําไปใชได 

10 .488 นําไปใชได 

11 .597 นําไปใชได 

12 .541 นําไปใชได 

13 .403 นําไปใชได 

14 .733 นําไปใชได 

15 .604 นําไปใชได 

16 .311 นําไปใชได 

17 .548 นําไปใชได 

18 .629 นําไปใชได 

19 .418 นําไปใชได 

20 .611 นําไปใชได 

21 .343 นําไปใชได 

 
 คาอํานาจจาํแนกรายขออยูระหวาง    .311 -  .873 
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ตารางแสดงจํานวนเด็กปฐมวัยไทยอีสานของแตละหองเรียน 
 

หองเรียน จํานวนนักเรยีนไทยอสีาน หมายเหต ุ

อนุบาลศึกษาปที่ 1/1 11  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/2 9  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/3 10  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/4 8  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/5 7  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/6 20  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/7 4  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/8 15  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/9 3  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/10 9  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/11 6  คน  

อนุบาลศึกษาปที่ 1/12 5  คน  

รวม 107  คน  



คะแนนของแบบสงัเกต  จากผูสังเกต 

สังเกตคนที่1 สังเกตคนที่2 

ดาน 1 ดาน 2 ดาน 1 ดาน 2 คนที่ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

รวม 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 

2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 

3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 

4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 

5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 

14 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 

15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 

รวม 9 11 10 7 4 11 9 11 10 6 2 10   
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ภาคผนวก จ 
      บัญชีคําศัพทพื้นฐานหรือคําคุนตาระดับอนุบาล 
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บัญชีคําศัพทพื้นฐานหรือคําคุนตาระดับชั้นอนุบาล 
(สมาพร  สามเตี้ย.  2545: 118 – 123; อางอิงจาก  รุงนภา วุฒิและกองวิจัย  กรมวชิาการ   

     กระทรวงศกึษาธกิาร) 
 
1.  หมวดคําศัพทพื้นฐานที่เกี่ยวกับอาชีพและตาํแหนง 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. ครู 14. คนกวาดถนน 27. พอคา 

2. หมอ 15. ทําสวน 28. คนขายผลไม 

3. ตํารวจ 16. ชางไฟฟา 29. คนขับรถ 

4. พระ 17. ซอมรถ 30. ในหลวง 

5. ชางทําผม 18. บุรุษไปรษณีย 31. พระราชินี 

6. ทหาร 19. นักมวย 32. พระเจาอยูหัว 

7. แมคา 20. ลูกจาง 33. กอสราง 

8. ชาวนา 21. นักดนตรี 34. ขายขนม 

9. นักเรียน 22. นักกีฬา 35. ทหารเรือ 

10. ผูชาย 23. ชางทาสี 36. ทหารอากาศ 

11. ผูหญิง 24. คาขาย 37. ทหารบก 

12. ชาวประมง 25. ทําไร 38. ชางเย็บผา 

13. พยาบาล 26. ชางไม 39. มอเตอรไซดรับจาง 

 
2.  หมวดคําพื้นฐานเกี่ยวกับเครือญาต ิ

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. พอ 8. คนกวาดถนน 15. ปา 

2. แม 9. ผูปกครอง 16. นา 

3. พี่ 10. เจ 17. อา 

4. นอง 11. พี่เล้ียง 18. ยาย 

5. ตา 12. หลาน 19. ลูก 

6. เพื่อน 13. ผูใหญ 20. ยา 

7. ลุง 14. ปู 21. ทวด 
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3.  หมวดคําพื้นฐานเกี่ยวกับอวัยวะ 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. มือ 13. ฟน 25. ศรีษะ 

2. ขา 14. นิ้วมือ 26. ลําตัว 

3. ปาก 15. คิ้ว 27. ผิวหนัง 

4. ตัว 16. คอ 28. หัวใจ 

5. ตา 17. แขน 29. ขนตา 

6. จมูก 18. ตีน 30. นิ้วเทา 

7. นม 19. หลัง 31. เล็บ 

8. หนา 20. หัวเขา 32. หัว 

9. เทา 21. หัวไหล 33. ผม 

10. หู 22. กระดูก 34. แกม 

11. ขอศอก 23. สะโพก 35. สะดือ 

12. เอว 24. กน 36. ทอง 

 

4.  หมวดคําพื้นฐานเกี่ยวกับผลไม 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. กลวย 15. ลําไย 29. กระทอน 

2. แตงโม 16. ละมุด 30. สาล่ี 

3. มะพราว 17. สมโอ 31. แหว 

4. สม 18. ขนุน 32. มะดัน 

5. เงาะ 19. มะขาม 33. แอปเปล 

6. มะละกอ 20. ลางสาด 34. มะปราง 

7. ชมพู 21. องุน 35. สตอรเบอรี่ 

8. สับปะรด 22. มะยม 36. มะกอก 

9. ฝร่ัง 23. ลางสาด 37. พุทรา 

10. มะมวง 24. ล้ินจี่ 38. มะเฟอง 

11. ออย 25. แคนตาลูบ 39. กลวยไข 

12. สมเชง 26. มังคุด 40. กลวยหอม 

13. นอยหนา 27. ทุเรียน 41. กลวยน้ําหวา 

14. มะไฟ 28. มันแกว 42. ระกํา 
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5.  หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกับผัก 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. ผักบุง 9. ผักกระเฉด 17. แครอท 

2. คะนา 10. ผักกาดขาว 18. มะเขือเทศ 

3. หนอไม 11. มะระ 19. ถั่วฝกยาว 

4. พริก 12. ฟกทอง 20. ถั่วงอก 

5. กระเพรา 13. กระเทียม 21. หอม 

6. ตนหอม 14. แตงกวา 22. หอมใหญ 

7. ผักชี 15. กะหล่ําปลี 23. หัวไชเทา 

8. ตําลึง 16. กวางตุง 24. ถั่วฝกยาว 

 
6.  หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. ไข 9. กวยเตี๋ยว 17. นม 

2. ขาว 10. ลูกชิ้น 18. ขนม 

3. น้ํา 11. สมตํา 19. ไขพะโล 

4. ขนมปง 12. ขนมจีน 20. แกงเผ็ด 

5. น้ําตาล 13. ไสกรอก 21. ตมจืด 

6. น้ําปลา 14. ขาวตม 22. ขนมเคก 

7. ขาวสาร 15. ไอศกรีม 23. ลูกอม 

8. น้ําสม 16. น้ําอัดลม   
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7.  หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตว 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. ไก 21. เสือ 41. ยีราฟ 

2. หมู 22. ลิง 42. ปลาหางนกยูง 

3. กระตาย 23. วัว 43. หอย 

4. ปลา 24. งู 44. กุง 

5. นก 25. จระเข 45. มด 

6. แมว 26. ควาย 46. หาน 

7. เตา 27. นกแกว 47. สุนัข 

8. หมี 28. มา 48. ไสเดือน 

9. ปู 29. สิงโต 49. กบ 

10. ปลาทู 30. กวาง 50. จิงโจ 

11. เปด 31. หมา 51. กระรอก 

12. ชาง 32. สัตวบก 52. ไดโนเสาร 

13. ลูกเจี๊ยบ 33. สัตวน้ํา 53. ผ้ึง 

14. จิ้งจก 34. สัตวเล้ียง 54. ตุกแก 

15. หนอน 35. สัตวปา 55. ชะนี 

16. หนู 36. กิ้งกือ 56. ตั๊กแตน 

17. คางคก 37. นกฮูก 57. นกแกว 

18. มาลาย 38. ปลาหมึก 58. ผีเส้ือ 

19. ลูกอ็อด 39. เมน 59. ปลาโลมา 

20. แมลงปอ 40. ปลาไหล   
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8. หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกับยานพาหนะ 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. รถ 8. รถบัส 15. รถตู 

2. เรือ 9. รถอีแตน 16. รถทัวร 

3. รถไฟ 10. มอเตอรไซด 17. รถตุกตุก 

4. รถยนต 11. เฮลิคอปเตอร 18. เรือโดยสาร 

5. เครื่องบิน 12. จรวด 19. รถตํารวจ 

6. รถสิบลอ 13. รถถัง 20. รถนักเรียน 

7. รถจักรยาน 14. รถไฟฟา 21. รถเกง 

 
 
9. หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานที่ 
 
ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. โรงเรียน 11. ทะเล 21. ธนาคาร 

2. บาน 12. น้ําตก 22. สระน้ํา 

3. วัด 13. หองน้ํา 23. หางสรรพสินคา 

4. ตลาด 14. สะพาน 24. โรงหนัง 

5. ครัว 15. หองสมุด 25. หองแถว 

6. หองนอน 16. สถานีตํารวจ 26. นา 

7. โรงพยาบาล 17. ภูเขา 27. คลอง 

8. ถนน 18. คลินิก 28. ปา 

9. สวนสัตว 19. โรงพัก 29. สวนผลไม 

10. สวนสนุก 20. รานอาหาร 30. สวนสาธารณะ 
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10.  หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกบัคํากริยา 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 
1. วิ่ง 33. ฟง 65. เห็น 

2. มี 34. นั่ง 66. ปน 

3. ไป 35. ดื่ม 67. เที่ยว 

4. กิน 36. รองไห 68. ตี 

5. ใส 37. ฉีดยา 69. สอน 

6. ขาย 38. เขียน 70. ดัด 

7. เลน 39. กระโดด 71. บิน 

8. ให 40. ไม 72. อาน 

9. ชอบ 41. เก็บ 73. กวาด 

10. มา 42. กัด 74. ไล 

11. ลาง 43. พาย 75. เปด 

12. ซื้อ 44. รอน 76. มัด 

13. นอน 45. หยิบ 77. ตก 

14. เลี้ยง 46. ปลูก 78. ติด 

15. ดู 47. หา 79. งาย 

16. เดิน 48. ขี่ 80. สูง 

17. รัก 49. พา 81. ใหญ 

18. อาบน้ํา 50. ออน 82. เล็ก 

19. กลาง 51. นิ่ม 83. ดีใจ 

20. เร็ว 52. แข็ง 84. เดินไป 

21. ชา 53. อวน 85. ยกขึ้น 

22. รอน 54. ผอม 86. งาย 

23. เย็น 55. เตี้ย 87. ยาก 

24. เผ็ด 56. ใน 88. ถอด 

25. ขาว 57. ยาว 89. ใส 

26. ดํา 58. ขางหนา 90. นารัก 

27. แดง 59. ขางหลัง 91. ขางใน 

28. กลางคืน 60. ขางบน 92. ขางนอก 

29. กลางวัน 61. ไหว 93. ปด 

30. ระหวาง 62. ยืน 94. เดินมา 

31. หนา 63. หัวเราะ 95. วางลง 

32. บาง 64. ขางลาง 96. ส้ัน 
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11.  หมวดคําพ้ืนฐานเกี่ยวกบัส่ิงของและอื่นๆ 

ที่ คํา ที่ คํา ที่ คํา 

1. หนังสือ 19. กระปอง 37. รม 

2. แปรง 20. หมอ 38. ประตู 

3. ชอน 21. ขัน 39. กระเปา 

4. จาน 22. แกว 40. ตู 

5. ชาม 23. การตูน 41. ถวย 

6. โทรทัศน 24. รูปภาพ 42. วิทยุ 

7. โตะ 25. ตูเย็น 43. ตะหลิว 

8. ของเลน 26. สมุด 44. มีด 

9. ตุกตา 27. ถุง 45. กระทะ 

10. ที่นอน 28. เข็มขัด 46. กางเกง 

11. เส่ือ 29. บันไดลิง 47. ถุงเทา 

12. ขวด 30. หวงยาง 48. กระโปรง 

13. กระปอง 31. หุนยนต 49. นาฬิกา 

14. หุนไลกา 32. มาโยก 50. สะพาน 

15. ดอกมะลิ 33. ดอกเข็ม 51. ดอกทานตะวัน 

16. ดอกบัว 34. ดอกดาวเรือง 52. ดอกจําป 

17. ดอกกุหลาบ 35. ดอกกลวยไม 53. ดอกรัก 

18. ดอกพุด 36. ดอกแกว 54. ดอกกระดังงา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวรติรัตน  คลองแคลว 

วันเดือนปเกิด    19  กุมภาพันธ  2518 

สถานที่เกิด     อําเภอเมือง  จังหวัดปราจนีบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   61-63/1   ถ.เจาพระยาบดนิทร   อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว  27120 

ตําแหนงหนาที่การงาน  ครู 

สถานทีท่ํางาน    โรงเรียนสาํเร็จวิทยา  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว 

 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2535   โรงเรียนสาธิต  มศว.ประสานมิตร  กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2539   ค.บ. (สังคมศึกษา)   

      จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2547   กศ.ม. (บริหารการศึกษา)   

      จากมหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 

 พ.ศ. 2551   กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย)   

      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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