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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาโดยมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ปซึ่ง
กําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเล็ก 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพฯ จํานวน 15 
คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงมาหนึ่งหองเรียนจากนั้นใชคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนตัวแปรแบงเปนระดับ สูง กลาง และต่ํา แลว
สุมแตละระดับมาระดับละ  5 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ  แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสา  และแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดที่ใชการวิเคราะหคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ ดานที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท มีคาเทากับ 
.796 ดานที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค มีคาเทากับ .890 ดานที่ 3 
ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว มีคาเทากับ .889 ในการศึกษาครั้งน้ีใชแบบแผนการ
วิจัยแบบ One – Group Pretest – Postest  design  และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t- test 
แบบ Dependent Sample 
 ผลการวิจัยพบวา 
 หลังการทดลองระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา โดยรวมและรายดานอยูในระดับดีมากและ
ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสามีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งแสดงวา
แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาสามารถสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้นอยางชัดเจน 
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 The purpose of this research was to investigate and compare the verbal ability 
of preschool children before and after the use of puppet making activities cooperated 
with volunteer parents.  

 Samples used in the study were preschool boys and girls, with 5-6 years of 
age, of kindergarten 2 at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School 
(Elementary) under the jurisdiction of Watthana District Office, Bangkok Metropolitan 
Administration, in first semester of 2007 academic year. One class was drawn, and then 
15 children were selected by purposive sampling. After that, the test of verbal ability 
was used with the children in order to classify them into three groups of high, middle 
and low levels according to their scores. There were 5 children in each level group. The 
experiment was carried out within the period of 8 weeks - 3 days per week and 50 
minutes per day. 
  The instruments used in study were the plans for puppet making activities 
cooperated with volunteer parents, and the test of verbal ability. The reliabilities of the 
whole test paper were .796 for first area about words, .890 for second area about 
sentences, and .889 for third area about connected speech. The research followed one 
group pretest – posttest design. The data were analyzed by using dependent sample t-
test. 
  The results of study revealed that 

 The verbal ability of preschool children after the use of puppet making 
activities cooperated with volunteer parents was at the high level both in general and in 
individual areas. When comparing with the ability before the experiment, it was found 
that the ability after the experiment was higher with statistical significance at the level of 
.01. This showed that the use of puppet making activities cooperated with volunteer 
parents could make the verbal ability of preschool children higher. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาจาก รองศาสตราจารย ดร.สิริมา  
ภิญโญอนันตพงษ  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร. บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน เอาใจใส ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําปริญญา
นิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปลาทุกทาน อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ 
และ รองศาสตราจารย ดร. เยาวพา  เดชะคุปต ที่ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ชวยปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองตางๆ ของปริญญานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณเรียบรอยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ไดประสิทธิ
ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน ใหความรูตางๆ ดวยความรักและความเมตตา  และเปนกําลังใจชวย
ในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดารารัตน อุทัยพยัคฆ อาจารยดร.อรินทร  นวมถนอม 
อาจารยอภิรตี  สีนวล  อาจารยไพบูลย  อุปนโน  ผูชวยศาตราจารยนพดล  กองศิลป  และ
อาจารยศิราณี  นฤมลวัฒนากุล  ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ และเปน
ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน ขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ ในโรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) ที่ไดใหคําแนะนํา และประสบการณที่ดี ผูปกครองอาสา
ทุกทาน นักเรียนชั้นเด็กเล็ก ทุกๆ คนที่ใหการสนับสนุนและรวมมือในการศึกษาทดลองอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณแมละเอียด  เฉลยมรรค คุณพอเจือ เฉลยมรรค คุณบุญรวม  
เทียมจันทร  คุณหญิงอรชร  คงสมพงศ คุณเอม  ศุภศิริวัฒน  รศ.วราภรณ รักวิจัย คุณวัลภา 
ปาณะโตษะ ญาติพ่ีนองทุกคนของผูวิจัยคุณโกสุม  คุณประพันธ  คุณประภาส  คุณสมโภชน 
คุณเกสร  คุณประธาน  คุณกฤษณา  เฉลยมรรค  คุณอภิชาติ  ปาณะโตษะ  ผศ.ดร.วศินี     
อิศร เสณา ณ อยุธยา อาจารยกัลยา  บุญยืน อาจารยจุลศักดิ์ สุขสบาย อาจารยม่ิง เทพครเมือง 
คุณหยิน ทรงเดช อาจารยปวีณา สัณหฐานกุล อีกทั้งเพ่ือนๆนิสิตปริญญาโทสาขาการศึกษา
ปฐมวัย ภาคพิเศษรุน 6ทุกทาน  ที่มีสวนชวยเหลือ ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา ด.ช.มหรรณพ  
ปาณะโตษะ  ผูเปนความหวังเปนกําลังใจในการทําปริญญานิพนธดวยดีตลอดมา 
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้  ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ
บิดา มารดาที่ใหชีวิตใหการอบรมเลี้ยงดูใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย และพระคุณคณาจารย
ทุกทานที่ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 

                                        สมศรี  ปาณะโตษะ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษามีบทบาทสําคัญที่สุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนามนุษย  เพราะ
เด็กในวัยน้ีเปนวัยแหงชวงพลังการเจริญเติบโตของชีวิตที่ควรไดรับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอน 
อยางถูกตองเหมาะสมตั้งแตเริ่มตน  เพ่ือใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต (สิริมา  
ภิญโญอนันตพงษ . 2546: บทนํา) และจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (สํานักราชเลขา. 2540) 
ทรงพระราชทานวาบุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียวคือ  การศึกษา การศึกษานั้น
แบงเปนสองสวน คือการศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัยใหเปนผูมีจิตใจใฝดี
ใฝเจริญ ละอายชั่วกลัวบาป สวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนทั้งสองสวน
เพ่ือใหบุคคลไดมีความรูไวใชประกอบการ และมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยาง
ใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควรการศึกษา จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศโดย
เริ่มพัฒนาตั้งแตปฐมวัย ทั้งความรูทางดานวิชาการและการอบรมบมนิสัยถือเปนบทบาทสําคัญ
ของ บาน ชุมชน โรงเรียน ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กในการที่จะจัด
กระบวนการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน และจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาเด็กเต็มตาม
ศักยภาพทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาโดยเฉพาะศักยภาพทางดานปญญา
น้ัน จีน เพียเจต (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2546: บทนํา; อางอิงจาก Sprinthall.1998) ได
กลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญาวาความสําคัญของความเปนมนุษยอยูที่มนุษยมีความสามารถ
ในการสรางความรูผานการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมซ่ึงปรากฏในตัวเด็กตั้งแตแรกเกิด
ความสามารถนี้คือการปรับตัว(Adaptation)เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด 
(Scheme) โดยมีการปฏิสัมพันธซึมซาบประสบการณ (Accommodation) ตามสภาพแวดลอม
เพ่ือใหเกิดความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) ความสามารถนี้เปน
สวนสําคัญของโครงสรางทางสมอง ดังนั้นจะเห็นไดวาศักยภาพดานปญญาเปนพัฒนาการที่
สําคัญที่ควรพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงหน่ึงในพัฒนาการทางดานทางดานสติปญญาที่สําคัญคือ
พัฒนาการทางดานภาษา ภาษามีหนาที่สําคัญดังที่ ฮอลิเดย (Holiday: 1997) กลาววาหนาที่
ของภาษาคือ สิ่งที่เด็กใชในการแปลความหมายตั้งแตยังเล็ก  โครงสรางภาษาเปนการเริ่มตน
สมมติฐานของโครงสรางในการออกเสียงของเด็ก  ซ่ึงเปนพัฒนาการทางภาษาในเบื้องตน 
โครงสรางภาษาคือเครื่องมือหมายถึงสิ่งที่เด็กใชทําใหเกิดความพึงพอใจที่จะไดสิ่งตางๆ ตาม
ความตองการ  โครงสรางภาษาคือการทําซ้ําหมายถึงหนาที่ของภาษาที่เด็กใชในการควบคุม
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พฤติกรรมของผูอ่ืนใหทําอีก  โครงสรางภาษาคือการปฏิสัมพันธ หมายถึงหนาที่ที่เด็กใชภาษา
เพ่ือติดตอผูอ่ืน  โครงสรางภาษาคือหนาที่ของแตละบุคคลที่เด็กใชในการแสดงออกถึงการ
ตระหนักในตนเองและแสดงความรูสึก  โครงสรางภาษาคือจินตนาการเปนหนาที่ของภาษาที่
เด็กใชในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมดวยตนเอง บทบาทสมมติและการเลน  โครงสรางภาษาคือ
ขอมูลเปนหนาที่ของภาษาที่ เ ด็กใชในการสื่อขอมูล เลฟ เซมาโนวิท ไวกอตสกี (Lev 
Semanovich Vygotsky. 1934: 60)  กลาววาภาษามีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยในแง
บุคคลและสังคมหลายทิศทาง  ภาษา    เปนสื่อถายทอดมรดกทางวิชาการและวัฒนธรรมจาก
สังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง  จากคนรุนหน่ึงไปยังรุนถัดไป ภาษาเปนระบบสัญลักษณที่
เพ่ิมพูนพัฒนาการทางสติปญญาระดับบุคคล สังคมและ อารยธรรมของโลก  
 การพูดนับเปนทักษะหนึ่งของภาษา  การพูด เปนทักษะในการสื่อความหมายซึ่งเปน
ทักษะการคิดพื้นฐาน  ที่บอกแนนอนวาจะพูดเพื่อถายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไรและเพื่ออะไร  
การจัดโครงสรางของสิ่งที่จะพูดไดถูกตอง ครบถวน  การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะพูดได
ตอเน่ือง และสอดคลองกัน การเลือกวิธีนําเสนอ  และสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ในการพูด  การเรียบเรียงความคิดทั้งหมดแลวถายทอดออกมาเปนคําพูด  การใชเทคนิคตางๆ  
ที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในนําเสนอความคิดดวยการพูด เชน นํ้าเสียง  สีหนาทาทาง จังหวะ  
การพูดตามที่เรียบเรียงไวเพ่ือนําเสนอความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเน่ือง  ครอบคลุม 
ประเด็นสําคัญและมีรายละเอียดครบถวน  โดยใชวิธีที่เหมาะสม  ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนอง
ตามที่ผูพูดตองการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี. 2540: 
33) ความสามารถทางดานการพูดของเด็กคือความสามารถทางภาษาที่เด็กแสดงออกดวยการ
ใชถอยคํา ถายทอดความรูสึก ความตองการ ออกมาเปนภาษาพูดเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจและสื่อสาร
ไดอยางถูกตองแบงออกเปนสามสวนคือความสามารถทางดานการพูดคําศัพท   ความสามารถ
ทางดานการพูดเปนประโยค และความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว ผูใหญควรสงเสริม
ใหเด็กมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้นซึ่งนับเปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาที่จําเปน
เพราะเม่ือเด็กเติบโตขึ้นภาษาพูดจะแสดงใหเห็นวาบุคคลที่พูดเปนอยางไรดังที่ นนทพันธ   
ภักดีผดุงแดน (2546 :88) กลาววา คนดีน้ันคือดีดวยการมีวิชาความรูศิลปะศาสตรตางๆ และ
ประพฤติตัวดี พรอมทั้งกาย วาจาทั้งอัธยาศัยใจคอสุภาพเรียบรอยสมกับหนาที่ของตัว  การ
ปลูกฝงใหเด็กดีดวยวาจาหรือมีการพูดดีพูดอยางมีศิลปะนับเปนหนึ่งในปจจัยของการเปนคนดี
ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนตั้งแตเยาววัยเม่ือมีศักยภาพทางดานสติปญญาในสวนของ
ภาษาคือการพูดแลวการปลูกฝงใหพูดดีพูดอยางมีศิลปะจึงรวมเอาทั้งสวนของการศึกษาดาน
วิชาการและการอบรมบมนิสัยเขาไวดวยกัน   

  การสงเสริมทักษะทางภาษาดานการพูดนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การเลา
นิทาน การเลนบทบาทสมมุติ การสนทนาอภิปราย (วราภรณ  รักวิจัย. 2535: 83-87)การใชมือ
และนิ้วประกอบการทองบทรอยกรองประกอบการรองรําทําเพลง การใชแผนปายสําลี การฟง
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เทปนิทาน การแตงเรื่องจากภาพ หนังสือเด็ก การทําบัตรในโอกาสตางๆ การพานักเรียนไป
หองสมุด การเชิญวิทยากร และการใชหุน (หรรษา  นิวิเชียร. 2535: 233 – 234) และดวย
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ ไมชอบอยูน่ิงนั้นทําใหการนําสื่อที่มีการเคลื่อนไหวอยางหุนมาใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองตอธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเปนอยางดี เพราะหุนทําใหการ
พูดเลามีชีวิตชีวา (Connie Champlin and Nancy. 1998:5) สอดใสอารมณความรูสึกทําใหสนใจ
และติดตาม ดังที่ บรูเนอร (นภเนตร ธรรบวร. 2544:43; อางอิงจาก Bruner.1996) กลาววา 
ดวยการเคลื่อนไหวของหุน เด็กจะเรียนรูและเขาใจสิ่งแวดลอมโดยผานการลงมือปฏิบัติ เชน 
การสัมผัสการเคลื่อนไหว ซ่ึงการเรียนรูในขั้นน้ีมีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถดานการ
เคลื่อนไหว และการใชรางกายหรือสวนตาง ๆ ของรางกายในการแสดงออกซึ่งความรูของตน 
ทําใหทั้งผูใชหุนและผูชมและฟงการใชหุนประกอบการพูดเลาอยางสอดประสานกันสนุกสนาน
เขาถึงอารมณที่หุนนําไป การจับตามองการเคลื่อนไหวของหุนที่สอดประสานกันของผูใช แมวา
การใชหุนจะตองขึ้นกับประสบการณของผูใชที่เกี่ยวของกับนํ้าเสียง ลีลาจังหวะ  หากมีผูสนใจ
การใชหุนประกอบการพูดของเด็กนับเปนการเสริมแรงใหเด็กอยากแสดงความสามารถทางดาน
การพูดยิ่งขึ้น การสงเสริมกิจกรรมการพูดหลายสถานการณดวยการเลนบทบาทสมมติหรือ
สถานการณจริงชวยใหเด็กเรียนรูการพูดไดเร็วหากคําที่เด็กเรียนรูมาจากประสบการณที่ใกลตัว
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับเด็กซ้ําๆ การไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุการไดมีปฏิสัมพันธกับพอแม  เพ่ือน  
ครู ในสถานการณที่เอ้ือจะทําใหเด็กใชภาษาพูดไดอยางมีศิลปะ หุนจึงเปนสื่อที่เหมาะสมที่จะใช
ในการสงเสริมความสามารถทางดานการพูดใหแกเด็กปฐมวัยเพราะสนองตอบธรรมชาติที่ไม
ชอบอยูน่ิงและความสนใจตอสื่อที่เคลื่อนไหวและสัมผัสไดเปนรูปธรรมรวมถึงการไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจริง 
 นอกจากครูแลว ผูปกครองยังมีบทบาทสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 (2542 : 35) ให
สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
เพ่ือใหชุมชนจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรร         
ภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความ  
ตองการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางกัน เบญจา   
แสงมะลิ (2541 : 103-107) ในปจจุบันผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษาของเด็ก
ถึงแมวาการมีสวนรวมที่ผูปกครองมีตอโรงเรียนเปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติก็ตาม  สิ่งที่
ผูปกครองแตละโรงเรียนควรทําความเขาใจกันถึงความแตกตางของการใหการศึกษาแก
ผูปกครองและการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน คือ การศึกษาสําหรับผูปกครอง 
หมายถึงการเนนผูปกครองใหเปนครูของเด็ก และมีบทบาทในการตัดสินวาสิ่งใดควรสอนและ
สอนโดยใคร กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจะบริบูรณขึ้นหากผูปกครองมีสวนรวม พัชรี  
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สวนแกว (2536 : 100-101) กลาววาควรเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดเลือกทําสิ่งที่ชอบและทําได
สะดวกไดแก งานดานการสอน เชน เปนผูสอนพิเศษ ดูแลศูนยการเรียน รับฟงเด็ก เลานิทาน 
เลนเกมเกี่ยวกับการเรียนการสอน สอนหรือดูแลและทํางานรวมกับเด็กที่เรียนชา ชวยเลือก
หนังสือในหองสมุดสําหรับเด็ก ๆ สอนเด็กดานศิลปะ ชวยสอน เตรียมและฝกฝนการใชคําพูด 
เปนผูชวยในศูนยการเรียนรู ผูปกครองมีศักยภาพมากมายที่จะเขามารวมมือกันพัฒนาเด็ก 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในบทบาทของ
ผูปกครองอาสาโดยเลือกใหทํางานดานการสอนดวยการ เปนผูรับฟงเด็กขณะที่เด็กทํากิจกรรม
การประดิษฐหุน สอนเด็กดานศิลปะโดยเปนที่ปรึกษาแนะนําและสงเสริมใหนักเรียนประดิษฐหุน
ตามความคิดของตน  เตรียมและฝกฝนการพูดทั้งดานการพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค และ
การพูดเปนเรื่องราว ทั้งในขณะที่ทําการประดิษฐหุนและเม่ือจะนําหุนที่ประดิษฐเสร็จแลวไปใช
ประกอบการพูดซึ่งทําใหเด็กสามารถซักถามขอสงสัย หรือขอคําแนะนําขอความชวยเหลืออยาง
เหมาะสมไดตลอดเวลาที่ทํากิจกรรม   

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางดานการพูดของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาวาจะมีความสามารถ
ทางดานการพูดโดยนําหุนที่ประดิษฐขึ้นมาใชประกอบการพูดไดอยางไรและพูดไดดีมากนอย
เพียงใด 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถในการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาโดยมีจุดมุงหมาย
เฉพาะดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา                   
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานการพูดของ
เด็กปฐมวัย  สานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน สงเสริมความคิดสรางสรรคซ่ึงผลของการ
วิจัยจะทําใหครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมการประดิษฐหุนที่สามารถนํามาใชในการจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมความสามารถ
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ในการพูดสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางบานและโรงเรียนและสงเสริมความคิดสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กนักเรียนชายหญิงอายุระหวาง 5–6 ป ซ่ึง 
กําลังศึกษาอยูใน  ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่  1    ปการศึกษา  2550   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพฯ จํานวน 217 
คน 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ปซ่ึง
กําลังศึกษาอยูในชั้น เด็กเล็ก 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพฯ จํานวน 15 คน 
ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงมาหนึ่งหองเรียนจากนั้นใชคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนตัวแปรแบงชั้น สูง กลาง และต่ํา แลวสุมแตละ
ระดับมาระดับละ  5 คน  
 

 ตัวแปรที่จะศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.   เด็กปฐมวัย  หมายถึงเด็กนักเรียน  ชายหญิง อายุระหวาง 5 – 6 ปซ่ึงกําลังศึกษา      
อยูในชั้นเด็กเล็ก 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 2.  ผูปกครองอาสา  หมายถึง ผูปกครองนักเรียนชายหญิง อายุระหวาง 5-6 ป ซ่ึง    
กําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเล็ก 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได
สมัครเขารวมเพ่ือจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
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 3. ความสามารถทางดานการพูด   หมายถึง  ความสามารถทางภาษาที่เด็ก
แสดงออกดวยการใชถอยคํา ถายทอดความคิดความรูสึกความตองการออกมาเปนภาษาพูด
เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจและสื่อสารไดอยางถูกตองแบงออกเปน 
  3.1  ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท หมายถึง เด็กสามารถพูดความหมาย
ของคําที่สื่อผานน้ําเสียงซึ่งวัดโดยแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
  3.2  ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค หมายถึง เด็กสามารถคิดคํา รูจัก
ใชคําที่เหมาะสมเรียบเรียงเปนประโยคของตนเองดวยภาษาที่สละสลวยงดงามโดยอาศัยการผูก
จากคํา วลี และประโยคที่เคยไดยิน ซ่ึงวัดโดยแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดเปน
ประโยค 
  3.3  ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว หมายถึง เด็กสามารถ พูด 
อธิบาย ขยายความเพื่อสื่อสารใหผูฟงเกิดความเขาใจโดยการพูดตามลําดับเหตุการณอยาง
ตอเน่ืองตลอดจนการแสดงสีหนาทาทางและน้ําเสียงเหมาะสมกับสถานการณที่กําลังพูด ซ่ึงวัด
โดยแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว 
 4.  หุน หมายถึง รูป รูปแบบ รูปตุกตา รูปแบบที่จําลองมาจากของจริงตาง ๆ  

5.  กิจกรรมการประดิษฐหุน หมายถึง  กิจกรรมที่นําวัสดุสังเคราะหคือวัสดุที่นํามา
ผานกระบวนการผลิตดวยวิธีการทางเคมี และวัสดุธรรมชาติคือวัสดุที่นํามาจากธรรมชาติที่เกิดมี
และเปนอยูตามธรรมดาของมัน เพ่ือใหนักเรียนคิดประดิษฐเปนหุนแบบตาง ๆ ดวยตนเอง โดย
รวมกับผูปกครองอาสา ซ่ึงครูจะแนะนําใหนักเรียนรูจักกับหุนหลาย ๆ แบบ และการใชหุนแตละ
ชนิด หลังจากนั้นนักเรียนลงมือประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา ครูและผูปกครองสังเกตการ
พูดคุยขณะทํากิจกรรมของนักเรียนและการวางแผนการนําหุนที่นักเรียนประดิษฐขึ้นไปใช
ประกอบการพูดกับเพ่ือน ๆ กับผูปกครอง รวมถึงการพูดประกอบการใชหุนของนักเรียนดวย 
 5. การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมประดิษฐหุน หมายถึง การที่ 
ผูปกครองที่ ไดสมัครเขารวมกิจกรรมในโครงการผูปกครองอาสาของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ระดับปฐมวัยมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการประดิษฐหุนโดย สรางความคุนเคยชวนพูด ชวนคุยดวยทาทีอบอุน สรางขอตกลง
ในการทํากิจกรรม สอบถามเด็กเกี่ยวกับสื่อที่นํามาประดิษฐหุน แผนการประดิษฐหุนในแตละวัน  
โดยกระตุนใหเด็กพูดดวยการใชคําถามยั่วยุใหเด็กตอบหรือถามกลับในสิ่งที่สงสัยหรือไมทราบ 
เพ่ือสังเกตการณพูด ความคิดและจิตนาการ หากเด็กวางแผนที่จะทําในสิ่งที่ยากเกินไปสอบถาม
เด็กๆวาคิดวาขั้นตอนไหนที่จะทําไดหรือทําไมได สนับสนุนใหเกิดงานตามความคิดของเด็ก เปด
โอกาสใหเด็กนําหุนมาใชประกอบการพูด รวบรวมขอมูลการพูดของเด็กแตละคนไวในแบบ
สังเกตการณพูด  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ ได รับการจัดกิจกรรมการประดิษฐ หุนรวมกับผูปกครองอาสามี
ความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น 
 

กิจกรรมการประดิษฐหุนรวม 
กับผูปกครองอาสา 

ความสามารถทางดานการพูด
ของเด็กปฐมวยั 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษา 
1.1 ความหมายของภาษา 
1.2 ความสําคัญของภาษา 
1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
1.4 แนวทางในการสงเสริมทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาของเด็กปฐมวัย 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด 
2.1 ความหมายของพัฒนาการทางการพูด 
2.2 ความสําคัญของพัฒนาการทางการพูด 
2.3 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
2.5 กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหุน 
3.1 ความหมายของหุน 
3.2 ความสําคัญของหุน 
3.3 ประเภทของหุน 
3.4 กิจกรรมการประดิษฐในเด็กปฐมวัย 
3.5 สื่อที่ใชประดิษฐหุน 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหุน 

 4. เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับผูปกครองอาสาและการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง 
  4.1 ความหมายของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
  4.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
  4.3 บทบาทของผูปกครองเด็กปฐมวัย 
  4.4 แนวทางในการจัดกิจกรรมที่ผูปกครองมีสวนรวม 
  4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปกครอง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางภาษา 
1.1 ความหมายของภาษา 

 ภาษาเปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่สําคัญของกระบวนการคิด  ภาษา ใชในการติดตอทํา 
ความเขาใจกับผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนเขาใจตนเองไดจึงควรสงเสริมทักษะทางภาษา ตัง้แตปฐมวัย มีผู
ที่ไดใหความหมายของคําวา  “ภาษา” ไวดังน้ี 
 หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 201) กลาววา ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการสือ่สาร
ระหวางกัน ดวยวธิีการหลายรูปแบบซ่ึงวธิีที่มีประสทิธภิาพมากที่สุดคือการพูดและเขียน ซ่ึงการ
พัฒนาทักษะดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในสภาพแวดลอมไดดียิ่งขั้น 
 บุษบง  ตันติวงษ (2535) กลาววา ภาษาเปนสัญลักษณในการสื่อสารที่ตองใชให
เหมาะสมกับเรื่องที่ตองสื่อสาร  เด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาตางๆ ไดแก ภาษาศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวรางกาย ละครและคณิตศาสตร ซ่ึงสามารถใชสื่อความคิดแตละเรื่องโดยการใช
สัญลักษณหลายแบบผสมผสานสลับกัน 
 ศรียา  นิยมธรรม  และ  ประภัสสร  นิยมธรรม (2541: 1) กลาวถึงความหมายของ
ภาษาในดานภาษาศาสตรไววา  ภาษาและภาษาพูดมีความหมายอยางเดียวกัน จึงมักเปน
คําพูดที่ใชแทนกันไดกลาวคือ  เม่ือพูดถึงภาษาก็หมายถึง ภาษาที่ใชพูดเพื่อสื่อความหมายใน
ชุมชนหนึ่งๆ ในดานจิตวิทยาภาษาหมายถึง  ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน  ภาษาจึงรวม
เอาวิธีการทุกๆ อยางที่ใชในการติดตอเพ่ือสื่อความหมายหรือเพ่ือแสดงความรูสึก พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน ของไทย (2546 :822) ภาษาหมายถึงถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายของชนกลุมหน่ึงหรือเพ่ือสื่อความหมายเฉพาะวงการ; เสียง ตัวหนังสือหรืออากัป
กริยาที่สื่อความหมายได ; โดยปริยายหมายความวา สาระเรื่องราว  เน้ือความที่เขาใจกันได 
 บูมเลย (Vokenline, Chritie & Enz. 2002; อางอิงจาก Bromrey.1998) กลาววา
ภาษามีคําจํากัดความกวางมาก หมายถึงสัญลักษณที่ใชในการเชื่อมโยง 
 โวเคนเลน คริสตี้ และอิง (Vokenline, Chritie & Enz. 2002) กลาววา  ความหมาย
ของสัญลักษณตางๆในภาษาไดแกเสียง การเคลื่อนไหวน้ิวมือ การพิมพและอ่ืนๆภาษาหมายถึง
ภาษาพูด การสื่อสารโดยใชการพูดและการฟง 
 แมคชาโดว (MaChodo. 2003: 54) กลาววา   ภาษาหมายถึงระบบของการสื่อสาร
โดยความตั้งใจและการแสดงออกของตนเองโดยใช เสียง สัญญาณ หรือสัญลักษณซ่ึงทําใหผูอ่ืน
เขาใจพัฒนาการทางภาษาถึงการสงและรับขอมูล 
 ออตโต (Otto. 2002) กลาววา เด็กใชภาษาพูดในการสื่อสารความคิดและคําถาม
ระหวางการเรียนรูกิจกรรมการพูดเปนการแสดงออกถึงภาษาที่ใชดวยปากเด็กใชภาษาดวยปาก
ไดหลายอยาง ไดแกการสนทนาเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอ่ืนๆโดยตรงเพ่ือแสดงออกถึงความ
ตองการเพื่อถามคําถามและการแกปญหา 
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 ฮอลิเดย (Holiday. 1997)  กลาววา หนาที่ของภาษาคือสิ่งที่เด็กใชในการแปล
ความหมายตั้งแตยังเล็ก  โครงสรางภาษาเปนการเริ่มตนสมมติฐานของโครงสรางในการออก
เสียงของเด็ก  ซ่ึงเปนพัฒนาการทางภาษาในเบื้องตน โครงสรางทางภาษาไดแก 
 1. เครื่องมือ (Instrumental) ภาษาหมายถึง เครื่องมือที่เด็กใชทําใหเกิดความพึงพอใจ
ที่จะไดสิ่งตางๆตามความตองการและสามารถชวยใหเด็กไดรับสิ่งตางๆและบริการที่เด็กตองการ  
 2.  การทําซ้ํา (Regulatory) หมายถึง หนาที่ของภาษาที่ เด็กใชในการควบคุม
พฤติกรรมของผูอ่ืนใหทําอีก  
 3.  การปฏิสัมพันธ (Interaction) หมายถึง หนาที่ที่เด็กใชภาษาเพื่อติดตอผูอ่ืนรอบตัว
เด็ก 
 4.  หนาที่ของแตละบุคคล (Personal Function) ที่เด็กใชในการแสดงออกถึงการ
ตระหนักในตนเองและแสดงความรูสึก   
 5.   คําถาม (Heurisne) หนาที่ของภาษาหมายถึง หนาที่ในการตั้งคําถามที่เด็กใชใน
การสรางสรรคสิ่งแวดลอมโดยการตั้งคําถาม 
 6.   จินตนาการ (Imaginative) เปนหนาที่ของภาษาที่เด็กใชในการสรางสรรค
สิ่งแวดลอมดวยตนเอง  บทบาทสมมติและการเลน  
 7.   ขอมูล (Information) เปนหนาที่ของภาษาที่เด็กใชในการสื่อขอมูล 
 คารโรลล (Carroll.1964: 4) กลาววา   ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อความรู ความคิด 
ความรูสึกสูกันและกัน 
 สรุปไดวา  ภาษาคือวิธีการหลายรูปแบบ ทั้งการพูดการเขียนอากับกริยาตางๆที่
มนุษยใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารระหวางกันตองใชใหเหมาะสมกับเรื่องที่ตองสื่อสาร หนาที่
ของภาษาคือการแปลความหมายเพื่อสรางความเขาใจ บอกความตองการ แสดงความรูสึก 
ถายทอดวัฒนธรรมและเพื่ออยูรวมกันอยางมีความสุข 
  

 1.2 ความสําคัญของภาษา   
  ภาษาเปนพ้ืนฐานของพัฒนาการดานตางๆทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม   

และสตปิญญามีนักการศึกษาไดใหความสาํคัญของภาษาไวดังน้ี 
 ดวงเดือน  ศาตรภัทร (2529: 214 – 215) กลาววา  ภาษามีความสําคัญอยู  3  
ประการไดแก 
  1. เด็กสามารถจะใชภาษา เพ่ือการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเปดโอกาสใหเกิด
กระบวนการทางสังคมขึ้น 
 2. เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดขึ้นภายในจากรูปแบบของการคิดโดยระบบ
ของการใชสัญลักษณซ่ึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางภาษาในระดับตอไป 
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3. ภาษา   เปนการกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กดังนั้นเด็กจึงไมตองอาศัยการจัด
กระทํากับวัตถุจริงๆ เพ่ือแกปญหา   เด็กสามารถสรางจินตนาการกับวัตถุ แมวาวัตถุน้ันจะอยู
นอกสายตาหรือเคยพบเห็นมาแลวเด็กสามารถทําการทดลองในสมองและทําไดรวดเร็วกวาการ
จัดกระทํากับวัตถุน้ันจริงๆ 
 ทิศนา   แขมณี  และคนอ่ืนๆ (2535:107) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไววา   
เด็กจําเปนตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการคิดและสื่อความหมายการปรับตัวรับความรูใหม เด็ก
สามารถใชภาษาในการติดตอกับผูอ่ืนทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
 วราภรณ   รักวิจัย (2533: 77) ไดกลาววา  ภาษามีความสําคัญกับเด็กมาก  เพราะ
การอยูในสังคมเด็กจะตองสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได  ความพรอมในดานภาษา  คือความพรอม
ในการพูด การอาน  การฟง(การเขาใจ)และการเขียน 
 เลฟ เซมาโนวิท ไวกอตสกี (Lev Semanovich Vygotsky.1934 : 60 ) กลาววาภาษา
มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยในแงบุคคลและสังคมหลายทิศทาง  ภาษาเปนสื่อใหคนได
ติดตอสัมพันธสื่อสารทั้งความรูสึกสวนตัว  ความรู  ความคิดและวิทยาการตางๆ ภาษาเปนสื่อ
ถายทอดมรดกทางวิชาการและวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง  จากคนรุนหน่ึงไป
ยังรุนถัดไป ภาษาเปนระบบสัญลักษณที่เพ่ิมพูนพัฒนาการทางสติปญญาระดับบุคคล สังคม  
และอารยธรรมของโลก 
 สรุปไดวา  ภาษามีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมากเพราะภาษาชวยใหมนุษยดํารง
อยูเปนสังคมสามารถสื่อสารกันได   พัฒนาสติปญญาอยางเปนระบบดวยการรับขอมูลตอจากผูรู
หลายคนหลายรุนแลวนํามาจัดเรียงคิดตอกอใหเกิดความรูใหมที่อาจไดมาอยางรวดเร็วมากกวา
ที่จะศึกษาทดลองดวยตนเองทั้งหมดเปนการถายทอดความรูความคิดและวัฒนธรรมโดยมีภาษา
เปนเครื่องมือ 
 
 1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
 การที่ภาษาจะพัฒนาไดดีมากนอยเพียงใดนั้นมีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลดังที่มี
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังน้ี 
 ศรียา   นิยมธรรมและประภัสร  นิยมธรรม (2541: 42 – 47) กลาววาองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษามีดังน้ี 
 1. สุขภาพ  การเจ็บปวยเรื้อรังหรือรุนแรง  ในชวง  2 ปแรกของเด็ก มักทําใหการเริ่ม
พูดและการรูจักประโยคชาไปราว ๆ 1 – 2 เดือน  เพราะการปวยทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะ
สมาคมกับเด็กอ่ืน  นอกจากนี้การปวย  ทําใหเด็กไมอยากพูดจากับใคร  สวนเด็กหูหนวกหรือหู
ตึงจึงเรียนพูดไดชา  ทั้งน้ีเพราะเด็กไมมีโอกาสไดยินคนอ่ืนหรือแมแตคําพูดของตนเอง  ทําให
ขาดตัวอยางในการเลียนแบบ  ซ่ึงเปนสวนสําคัญยิ่งในการเรียนรูและพัฒนาภาษา 
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 2. สติปญญา  ความสําคัญระหวางสติปญญาและภาษาเกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจนและ
เพ่ิมมากขึ้นจนอายุ  2 ขวบ หลังจากนั้นความสัมพันธจะเปนไปอยางแนนแฟน  เด็กที่มี
สติปญญาต่ําเทาใดภาษาพูดก็ยิ่งเลวเทานั้นสวนเด็กที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  พบวามีปญญาดี
เยี่ยมทั้งในดานศัพทและการใชประโยค 
 3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูงไดมีของเลนไดพบเห็นหนังสือ  ไดอานหรือฟงนิทานเลาเรื่อง  ไดมีโอกาสติดตอ
เกี่ยวของกับผูใหญ  ทําใหมีโอกาสจะพัฒนาภาษาไดดีกวาเด็กที่ถูกปลอยอยูตามลําพังกับเพ่ือน 
 4. อายุและเพศ  นับเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการ
ทางดานการใชภาษาของเด็ก  หากสังเกตจะพบวาเด็กผูหญิงจะแสดงการใชภาษาพูดได
เหนือกวาเด็กผูชาย   
 5. ความสัมพันธในครอบครัว  จากการศึกษาพบวาเด็กในสถานสงเคราะหเลี้ยงดูเด็ก
กําพรามักมีพัฒนาการลาชากวาเด็กทั่วๆไป  เพราะเด็กเหลานั้นขาดความสัมพันธสวนตัว  กับ
แมหรือพ่ีเลี้ยงเด็ก  ลูกคนเดียวมักมีทักษะภาษาสูงกวาเด็กที่มีพ่ีนองในทุกดานเพราะเด็กที่เปน
ลูกคนเดียวอยูในความสนใจแมมากกวาและตองแขงขันกับพ่ีนอง 
 6. การพูดหลายภาษา  ทําใหเด็กเกิดความสับสนในการพูด  ไมสามารถพูดไดโดย
เสรี  ตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะพูดอยางไร  จะถูกในโอกาสใด  เด็กจะรูสึกวามีปญหาในการ
ปรับตัว  กลัวถูกหัวเราะเยาะหรือเปนที่รําคาญของอื่น  ไมกลาพูดกับคนอื่นจนกลายเปนคนเก็บ
ตัว  อันเปนปญหาทางดานบุคลิกภาพเด็กเหลานี้จะรูสึกดีขึ้นหากไดอยูในภาวะที่มีคนอ่ืนซึ่งมี
ปญหาคลายคลึงกับตัวเอง 
 7. สิ่งแวดลอม  สิ่งแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็ก
เปนอยางมากกลาวคือเด็กอยูในสิ่งแวดลอมใด การใชภาษาของเด็กจะเปนไปตามสิ่งแวดลอมนั้น  
ยิ่งอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเทาใด  เด็กก็ยิ่งมีโอกาสไดเรียนรูคําศัพทแปลกๆใหมๆมากขึ้นเทานั้น 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 141-142) กลาววาเด็กทุกคนมีพัฒนาการทางภาษา
แตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งทางดานความสมบูรณทางรางกาย  ประสบการณ
และปฏิสัมพันธที่เด็กไดรับ  ซ่ึงองคประกอบตางๆที่สัมพันธกับพัฒนาการทางภาษาที่สําคัญ
จําแนกเปนดังน้ี 
 1. ความพรอมทางรางกาย  การออกเสียงและเปลงเสียงของเด็กตองอาศัยความ
พรอมของอวัยวะในการเปลงเสียงที่มีอยูตามธรรมชาติ  ไดแก  ฟน  เหงือก  เพดานปาก  ลิ้นไก
และสายเสียง  เม่ือพรอมเด็กจะเปลงเสียงออกมาได  แตถาหากพิการเด็กจะไมสามารถพูดได
เม่ือเด็กมีความพรอมทางกายเด็กเริ่มเลนเสียงเม่ืออายุขวบแรก   เสียงที่ออกไดครั้งแรกมาจาก
เสียงของความคุนเคย  เชน  คําเรียกวา  แม  และตอไปเด็กจะเลียนแบบการออกเสียงแอ  
เรียนรูคําศัพทตางๆ คําแรกๆที่เด็กคิดไดและรูความหมายจะเปนคําที่ใชมากเด็กไดยินบอย  เชน  
แม  ในระยะแรกเด็กอาจฟงจนคุนกอนแลวจึงออกเสียงภาษาคุนดวยการลองผิดลองถูก  ถา
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ไดรับการสนองตอบวาถูก เกิดเปนการเรียนรู หากการพูดนั้นไดรับการเสริมแรงดวยเด็กจะใช
การพูดการฟงนั้นอยางตอเน่ืองดวยความพอใจและเพลิดเพลิน  ซ่ึงการพัฒนาภาษาจะดีขึ้น  
การมีปฏิสัมพันธการถามตอบชวยใหเด็กเรียนรูระเบียบภาษา  จากแนวคิดของการพัฒนาภาษา
รวมกับหลักการเรียนรูภาษา  โดยธรรมชาติ  จึงทําใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาแบบ
เนนประสบการณ (Whole language) ที่เด็กสามารถเรียนรูภาษาแบบองครวมคือ ฟง  พูด  อาน
และเขียนไปพรอมกันโดยเนนการประสานความรูและประสบการณที่ติดตัวมาผนวกเขากับ
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูภาษาของเด็ก และการสงเสริมของครู (เดคาร ราเคล. 
2542:26 –28) 
 1. ความพรอมทางสติปญญา  เด็กบางคนสามารถเรียนภาษาไดเร็ว  มีความสามารถ
ในการรับรู  จําแนกภาพตัวหนังสือและเสียง  ประกอบการคิดอยางมีเหตุผลเด็กทุกคนเกิดมา
พรอมกับความสามารถในการรูภาษา  โดยเด็กเรียนรูการใชภาษาของตนเองทั้งทั้งทางดาน
ความหมาย  ประโยค  และเสียงจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ(หรรษา นิลวิเชียร, 2535: 206) 
การเขาใจความหมาย  ภาษาที่ใชพูดและคําศัพทของเด็กจะยากงายขึ้นอยูกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอมทางภาษาที่เด็กไดรับ  ที่สําคัญเด็กจะใชศัพทและสําเนียงภาษาเหมือนกับสิ่งที่เด็ก
คุนเคย  ตัวอยางเชน เด็กใชสํานวนและสําเนียงภาษาเหมือนกับคนเลี้ยงของตนที่เปนคนชนบท  
เด็กจะออกเสียงเปนชนบทดวย 
 2. ความพรอมทางสิ่งแวดลอม  การพัฒนาภาษาของเด็กตองเกิดจากการกระตุนของ 
สิ่งแวดลอมและประสบการณ  โอกาสทางภาษามีผลตอเด็กมาก  เด็กตองการเรียนรูความหมาย
ของภาษาจากผูใหญและตองการฝกปฏิบัติ  ปจจัยรวมที่มีผลตอการเรียนรูภาษาของเด็ก
ประกอบดวยปจจัยรวมที่มีผลตอการเรียนรูภาษาของเด็กประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี 
  2.1 ตําแหนงเด็กในครอบครัว เด็กคนกลางพูดแตกตางจากคนอื่น  ลูกแฝดใช 
ภาษา  ชากวาปกติ 
  2.2 เพศ  เด็กหญิงจะพูดเร็วกวาเด็กชาย 
  2.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ  เด็กที่อยูในชุมชนแออัดจะขาดโอกาสการเรียนรูภาษาที่ 
ถูกตอง  และใชภาษาไมไดถูกวิธี 
  2.4 การใชภาษาของผูเลี้ยงเด็ก 
  2.5 การมีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูใหญ  ตัวอยางเชน  เด็กอายุ 3 ขวบและยัง 
พูดไมไดหรือพัฒนาการพูดไมดีอาจเนื่องจากมีปญหาความสามารถในการฟงหรือความสามารถ
ทางสติปญญา  ยังพบวาเด็กที่มีปญหาพัฒนาการของการพูดเนื่องมาจากความสัมพันธของเด็ก
กับแมไมดี  เปนเหตุใหอารมณไมดี  หรือขาดการกระตุนที่เพียงพอ  เด็กกําพราจะมีปญหาการ
เรียนรูเรื่องการพูดมากกวาเด็กทั่วไป 
 3. แรงจูงใจใหใชภาษา  แรงจูงใจ (Motivation)  เปนแรงขับใหคนเกิดการกระทําและ
ตอบสนอง  ในแงทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive  theory) เชื่อวาสิ่งจูงใจทางบวกจะเปนตัวสราง
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แรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากทําใหคนตอบสนองและกระทําในสิ่งน้ันๆ  (Roediger, lll , et.al. 
1984 :417) เชนเดียวกับการพัฒนาภาษาของเด็กพบวา  ภาษาสามารถพัฒนาไดดีใน
บรรยากาศที่ผอนคลาย  มีการยอมรับและใหกําลังใจ  วิธีการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาผูใหญ
ตองรูจักรับฟงเด็ก ใหโอกาสเด็กในการพูด คุย  สนทนา  มีการตอบโตและปฏิสัมพันธจะชวยให
เด็กไดพัฒนาภาษาไดเปนอยางดี 
 กลาวโดยสรุป  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษามีปจจัยหลักสาม
ประการคือทางดานรางกาย  ดานสติปญญา และสภาพแวดลอมหากปจจัยทั้งสามประการเอื้อจะ
สงผลตอพัฒนาการทางภาษาใหเปนไปในทางที่ดี 
 
 1.4 แนวทางในการสงเสริมภาษาของเด็กปฐมวัย  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเร็ว  จากฟงอยางไมรูความเปนรูเรื่อง 
มากมาย จากพูดไมไดเปนพูดไดคลองแคลว  จากอานไมไดเปนอานไดจากคําคุนหรืออานจาก
สัญลักษณงายๆจากเขียนแบบขีดเขี่ยเปนเขียนแบบสื่อความได พัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว
มากมายในวัยน้ีหากไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสมจะชวยใหเด็กใชภาษาไดเปนอยางดีดังที่มีผู
กลาวถึงแนวทางในการสงเสริมไวดังน้ี 
 ฉันทนา  ภาคบงกช (2538: 1 – 2) กลาววา  ภาษาสามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศ
ที่ผอนคลาย มีการยอมรับ  และไมถูกวิพากษวิจารณ  ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเด็กไดมี
ความกาวหนาทางภาษาอยางรวดเร็วมีดังน้ี 
 1. การจัดสภาพแวดลอมทางภาษา  ชั้นเรียนและโรงเรียนควรตกแตงดวยคําหรือ
ขอความ  ซ่ึงเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
 2. การเลน  การเลนของเด็กเปรียบไดกับการทํางานในโลกของผูใหญ  การพัฒนา
ภาษาสวนมากเกิดจากประสบการณจริง  จึงควรจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กไดเลน 
 3. การอาน  การอานเปนสื่อของการเรียนรูควรจูงใจใหเด็กรักการอาน  เชน การอาน
นิทานใหฟง 
 4. การเขียน  การอานมีความสัมพันธกับการเขียน  ควรจัดกิจกรรมการเขียนให
สัมพันธกับสิ่งที่เด็กอาน 
 5. การใชสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเชน  การสื่อขอความถึงเด็กและขอความถึง
ผูปกครอง การซื้อสิ่งของเปนตน 
 สุมาลี  เรืองศิลป (2537) กลาวถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กไวดังน้ี  กิจกรรมการเลาเรื่องที่มีรูปภาพประกอบจะมีการชี้วัตถุที่อยูในรูปภาพ  ซ่ึงใหญ
พอใหเด็กเห็น  หนาที่สําคัญของกิจกรรมนี้คือ  การสงเสริมความเขาใจ  และพรรณนาเรื่องเลา
ไดอยางชัดเจน  กิจกรรมการเลาเรื่องจึงดึงดูดความสนใจของเด็กไดใหความสนุกสนาน  ความ
ผอนคลายสามารถสอนคําและชวยใหเด็กจดจําขอมูลตางๆไดงายขึ้นดวย 
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 วราภรณ  รักวิจัย (2535: 83 – 87) กลาวถึง กิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางดานภาษา
ดังน้ี 
 1. การเลานิทาน (Story  telling) การเลานิทาน  เปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็ก  การเลา
นิทานเปนการแสดงการใหความรัก  การดูแล  เอาใจใสตอเด็กแบบหนึ่ง  เพราะเด็กปฐมวัย  จะ
สนใจและชอบหนังสือนิทาน  การเลาเรื่องตางๆ  ซ่ึงจะเปนการพัฒนาการทางดานภาษาและใน
ขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เกิดความคิด  ความ
เขาใจ  และทําใหเกิดความสนุกสนานดาย  การเลานิทานใหเด็กฟง  จะชวยใหเด็กไดคิด  การ
คิดจินตนาการ  และทําใหเกิดความคิดสรางสรรคตอไป 
   2. การเลนบทบาทสมมุติ ( Role Playing ) เด็กปฐมวัยชอบเลียนแบบผูใหญที่อยู
ใกลชิดหรือผูใหญที่ตนรักเคารพ  การเลนบทบาทสมมุติจึงเปนสิ่งที่เด็กชอบ  เด็กชอบสมมุติ
ตนเองเปนพอ แมหรือสัตวที่ตนเองชอบ  เปนหุนยนตตามภาพยนตรในโทรทัศน  เด็กจะเปน
อะไรไดทั้งนั้นในสิ่งที่เขาชอบ  เด็กจะเลนที่ไหนก็ได  การเลนบทบาทสมมุติเปนการเลนอิสระที่
เด็กๆ จะเลนไดเม่ือตองการ  ผูใหญจะชวยเตรียมหรือสงเสริมการเลนโดยการชี้แนะและจัดหา
อุปกรณของเลนให 
  จุดมุงหมายในการเลนบทบาทสมมุติ 

-  ฝกความคิดและกลาแสดงออก 
-  ฝกความมั่นใจในตนเอง 
-  เรียนรูบทบาทของตนในสังคม 
-  สงเสริมความคดิสรางสรรคทางภาษา 
-  สงเสริมและพัฒนาทางดานภาษา 

 3. การสนทนาอภิปราย  การสนทนาอภิปรายจะทําใหเด็กเรียนรูทางดานภาษาและ
ความคิดตางๆซึ่งจะเปนการชวยใหเด็กไดทันคิด  หัดสังเกต  เปนการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณชีวิตของเด็กการสนทนาระหวางพอแมและลูก  ควรจะมีเวลาและทํามากเพราะลูก
จะเรียนรูสิ่งตางๆ จากการอธบิายของพอแม 
 หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 233 – 234) ไดแนะแนวทางประกอบการสอนภาษาศิลปใน
ชั้นเรียนเด็กปฐมวัยดังน้ี 
 1. การใชมือและน้ิวประกอบการทองบทรอยกรอง  ประกอบการรองเพลง  และ
ประกอบการเลานิทาน  เชนเพลงแมงมุมลาย  เปดนอยหาตัวเปนตน 
  2. ละครสมมุติ  เด็กแสดงทาทางและบทบาทตามเรื่องราวที่ไดฟงจากการเลา หรือ
การอานของครู 
 3. การใชหุน  หุนที่ทําขึ้นจากวัสดุหลากหลายชนิด  เชน หุนนิ้วมือ  หุนถุงมือ  หุนถุง
กระบอก  หนังตะลุง ฯลฯ โดยครูทําเองดวยความรวมมือจากนักเรียน  หรือจากที่ซ้ือหามา  
สามารถนํามาประกอบการเลาเรื่องในชวงเวลาพักผอนของเด็กได  วัสดุที่ใชทําหุนไดแก ถุงเทา  
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ถุงกระดาษ ไม ผาสําลี  จานกระดาษ  ฝาขวด ฯลฯ  เด็กจะไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการฟง  
ตลอดพัฒนาการใชภาษาอยางถูกตองดวย 
 4. แผนปายสําลี  การเลานิทานโดยการใชแผนปายสําลี  จะชวยฝกทักษะการฟง  
การทํานายเหตุการณ การเรียงลําดับ  ตลอดทั้งการชวยใหเด็กแตงนิทานขึ้นมาเอง  และการใช
ตัวละครที่เปนรูปธรรมประกอบ 
 5. การฟงเทปนิทาน  เทปเหลานั้นอาจซื้อมาจากรานคา  หรืออัดเองโดยครูหรือ
บุคคลอื่นเปนผูเลา 
 6. การแตงเรื่องจากภาพ  เด็กๆจะไดพัฒนาการใชภาษาและการเรียนรูคําศัพทที่
เพ่ิมขึ้น 
  7. หนังสือเด็ก  ครูและผูปกครองเปนบุคคลสําคัญในการชวยใหเด็กรักการอาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกหาหนังสือที่ดีมีคุณคา  สอดคลองกับความสนใจ  และระดับความ
ยากงายเหมาะสมกับวัยของเด็ก  ครูและผูปกครองอานหนังสือใหเด็กฟงเปนประจํา มีการตั้ง
คําถามและสนทนาเกี่ยวกับตัวละคร  หรือเน้ือเรื่องหลังการอาน  นอกจากนี้ครูอาจใหเด็กจัดทํา
หนังสือเองทั้งการเขียนเร่ืองและวาดภาพประกอบ  สําหรับชั้นเด็กเล็ก ครูอาจใหเด็กเปนผูเลา
และครูชวยเขียนใหตามคําบอก 
 8. การทําบัตรในโอกาสตางๆ เชน บัตรอวยพรปใหม  วันเกิด  วันแม บัตรเชิญ บัตร
แสดงความยินดี ฯลฯ โดยที่เด็กเปนผูเขียนเอง หรือเด็กบอกใหครูเขียน 
 9. การพานักเรียนไปหองสมุดประชาชน  หรือหองสมุดของสถานศึกษาอื่นๆที่
ใกลเคียงตามโอกาส 
  10. การเชิญวิทยากร  ครูอาจเชิญผูสูงอายุ  ผูปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ในทองถิ่นมาอาน
หนังสือ  หรือเลานิทานใหเด็กฟงตามโอกาส 
 การจัดประสบการณดานภาษาใหแกเด็กปฐมวัย  จะตองคํานึงการบูรณาการทักษะ  
การฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  ตลอดจนวิชาการตางๆ เขาดวยกัน  เพ่ือใหเด็กเกิด
การเรียนรูอยางแทจริงในสิ่งแวดลอมที่มีความหมาย  ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม
อยางกระตือรือรน  ไดมีโอกาสสํารวจ  คนควา  ทดลอง  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาเด็กใหมีคุณสมบัติของ
การเปนผูสงสาร  และรับสารอยางมีประสิทธิภาพ  ใหทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันและ
อนาคต 
 จากที่ไดกลาวมาแลว  จะเห็นไดวาแนวทางในการสงเสริมภาษาใหเด็กปฐมวัยมีหลาย
วิธีทั้งการจัดสภาพแวดลอม  สื่อ และวิธีการที่เอ้ือ จากสิ่งที่เด็กสนใจ  ที่จะชวยสรางความพรอม
ทางภาษาใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก การฟงการอานในสิ่งที่เด็กสนใจไดรับความรู อยากจะพูดจะเขียน
สื่อสารออกมาอยางม่ันใจและมีความสุข  เปนความพรอมที่ผูใหญสามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นกับ
เด็ก 
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 1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาของเด็กปฐมวัย 
 เมนยุค (ชนันพร โอภาสพันธ. 2536: 34; อางอิงจาก Menyuk.1978) ศึกษา
ความสามารถทางการพูดของเด็ก  2 กลุมคือเด็กเตรียมอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชวิธีการเก็บขอมูล   3  วิธีคือ  บันทึกคําพูดของเด็กจาก การพูดคุยกับผูทดลอง  บันทึกคําพูด
ของเด็กจาการเลนบทบาทสมมติ (Role  Play) นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการพูดของเด็กใน
หองเรียนเพ่ือเปรียบเทียบความตรงของการเก็บขอมูลการของเด็กอีกดวย  ผลการศึกษาพบวา  
เด็กเตรียมอนุบาลพูดไดโดยเฉลี่ย 82.8 ประโยค (SD = 16.7) เด็กประถมศึกษา ปที่  1 พูดคํา
โดยเฉลี่ยประกอบ 95.7 ประโยค (SD=15.2) และจากการใช t- test พบวาความแตกตางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P< .01) และยังพบวาเด็กชั้นประถม    ปที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงประโยค
มากกวาเด็กเตรียมอนุบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
        เดล (Del.  1978 : 307) ศึกษา การใชถอยคําของเด็กในชวงอายุตางๆ ตั้งแตอายุ  2  
ป ถึง 12 ป  โดยวิธีการทดสอบคําศัพทจากรูปภาพ  ผลการศึกษาพบวา ความถูกตองในการใช
คําศัพทของเด็กเพิ่มขึ้นตามลําดับอายุ  กลาวคือ ชวงอายุ  2  ป  เร่ิมที่  25 คํา  ถึง 60 คํา  เม่ือ
เด็กอายุ 6 ปและเพิ่มถึง  90 คํา เม่ืออายุ 12 ป  อัตราการเพิ่มของคําศัพทตางๆ จะสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วในระยะกอนวัยเรียน  หลังจากวัยน้ีคําศัพทจะคอยๆเพ่ิมขึ้นอยางชาๆแตจะไมมีการหยุด
น่ิงสัดสวนของคําชนิดตางๆ ที่เด็กนํามาใชมักจะเปลี่ยนไปดวย  กลาวคือ สัดสวนของการใช
คํานามจะลดลง ในขณะที่สัดสวนของการใชคําวิเศษ บุรพบท และสันธาน  จะเพ่ิมมากขึ้น
พิจารณาจากจํานวนคําที่เด็กนํามาใชทั้งหมด 
 บลัด (Blood. 1996: 153) ไดศึกษา ความสามารถทางภาษาของเด็กอายุ 3 – 5 ป 
จํานวน 67 โรงเรียนโดยการทดสอบพัฒนาการทางภาษา  การรับรู การเขียน  และมีการศึกษา
ระยะยาว  มีผูปกครองของเด็กจํานวน 6 คน เขามามีสวนรวมในการเรียนของเด็ก  จาก
การศึกษาพบวาการเรียนรูทางภาษาของเด็กขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก และเจตคติของ
ผูปกครองในกระบวนการเรียนรู เพ่ือการอานออกเขียนได  และสงเสริมใหเด็กเขียนชื่อตนเอง  
จะทําใหมีความสามารถในการเรียนรู  การสอนอานเขียนไดอยางมีความหมายเพราะชื่อของเด็ก
จะถูกเรียกอยูเปนประจํา  และเปนคําที่นึกภาพได  หากเด็กสามารถเขียนชื่อตนเองไดจะเปน
แนวทางขยายความสามารถในการรับรูคําอ่ืนๆ ตอไป 
 วิจิตตรา  วิเศษสมบัติ (2539: 73) ไดศึกษา ความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการความคิดรวบยอดประกอบการสนทนากิจกรรมการปน ผลการวิจัย
พบวา เด็กปฐมวัยไดรับการจัดประสบการณความคิดรวบยอดในการปนมีความพรอมทาง
ภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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 สมคิด  ชนแดง (2540)  ศึกษา ผลของการจัดประสบการณการเลาเรื่องคํารูปธรรม
และการเลาเรื่องคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดประสบการณกิจกรรมเลาเรื่องคํารูปธรรม
ประกอบการวาดภาพกับกิจกรรมการเลาเรื่องปกติมีความสามารถแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 จุฬารัตน  อินนุพัฒน (2543) ไดศึกษา พัฒนาการทางการพูดเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติ พบวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและเด็กปฐมวัยประสบการณการ
เลนมุมบล็อกแบบปกติมีพัฒนาการพูดที่ไมแตกตางกัน 
 จากเอกสารงานวิจัยตางๆที่กลาวมานั้นสรุปไดวา   พอแมผูปกครอง  ครู เปนผูที่มี
สวนในการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาไดโดยขึ้นอยูกับความสนใจการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม  ความสอดคลองของสื่อกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่มีตอพัฒนาการ และบริบทที่
แวดลอมตัวเด็ก  
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางการพูด 
 2.1 ความหมายของพัฒนาการทางการพูด 
 ความหมายของพัฒนาการ 
 ความหมายของพัฒนาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยตามที่นักการศึกษาไดให
ความหมายไวมีดังตอไปน้ี 
 วงพักตร  ภูพันธศรี และศิรินันท  ดํารงผล (2532:1) กลาววา พัฒนาการหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญาไปในทิศทางที่ดีตามระยะเวลาของ
มันและตอเน่ืองกันไปเปนลําดับขั้นอยางมีระบบไมมีการยอนกลับ ลําดับขั้นที่เกิดหลังจาก
รวบรวมลักษณะของเดิมไวดวย 
 สิริมา   ภิญโญอนัตพงษ (2545: 27) กลาววา พัฒนาการ (Development) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษยทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และสติปญญาดานการทําหนาที่ 
(function) และวุฒิภาวะ(maturation)ของอวัยวะระบบตางๆในดานโครงสราง  การจัดระเบียบ
สวนตางๆของรางกาย รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก  มีลักษณะและทิศทางที่แนนอนสัมพันธกับ
เวลา  ทําใหสามารถทําหนาที่ไดอยางดีมีประสิทธิภาพทําสิ่งที่ยากสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  
ตลอดจนเพิ่มทักษะใหมๆ จึงเปนแนวแปลงความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม  
ผสมผสานกาวหนาเปนลําดับขั้นตอเน่ืองกันไป  โดยพัฒนาการครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงการ
เปลี่ยนแปลงที่สรีระวิทยา(Physiological development) ของระบบอวัยวะ  เปนการเปลี่ยนแปลง
ดานปริมาร(Quantitative  Change)  ไดแกการจํานวนของเซลประสาทในสมอง   ขนาดของ
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รูปราง  การขยายสวนตางๆของรางกายและการเกิด  การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของมนุษย
(Human development)เปนความสามารถในการฟง  พูด  อาน  เขียน  การคิดเลข การ
แกปญหา  ทักษะการชวยตนเอง  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว  การกระโดด  การรูจักแบงปน  
มีนํ้าใจ  ยิ้มแยม  ซ่ึงพัฒนาการทุกดานของมนุษยถาไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ
แลว  พัฒนาการทุกดานของมนุษยถาไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการแลวพัฒนาการ
ของมนุษยจะเปนไปอยางสมวัย 
 พัชรี  สวนแกว (2545:108)  พัฒนาการหมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
และพฤติกรรมที่มีทิศทางและรูปแบบที่แนนอนจากชวงระยะหนึ่งของชีวิตไปสูอีกระยะหนึ่ง  
พัฒนาการเปนผลรวมของการกระทํารวมกันระหวางวุฒิภาวะและการเรียนรู 
 กลาวโดยสรุป  พัฒนาการหมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษยทางดาน
รางกาย  จิตใจ  อารมณสังคมและสติปญญาเปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพฤติกรรมอยางมี
ระบบลําดับขั้นของพัฒนาการไมมีการยอนกลับ  เปนผลรวมของการกระทํารวมกันระหวางวุฒิ
ภาวะและการเรียนรู 
 พัฒนาการทางการพูด (Speech Development) นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดให
ความหมายของพัฒนาการทางการพูดไวดังน้ี 
 รจนา  ทรรทรานนท (2537: 10) พัฒนาการทางการพูดเปนการเรียนรูการเขาใจ
คําพูดของผูอ่ืนโดยเริ่มจากการเขาใจคําศัพทประเภทตางๆ เด็กจะสะสมความเขาใจคําศัพทอยู
ระยะหนึ่งกอนที่จะใชคําศัพทเหลานั้นในการพูดสื่อภาษากับผูอ่ืน 
 เบญจมาศ  พระธานี (2538 : 8) พัฒนาการทางภาษา (Language Development)  
หรือพัฒนาการทางการพูด (Speech  Development)  เปนความกาวหนาในการใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน  เพ่ือรับรูหรือแสดงความรูสึก  ความคิดเห็นและติดตอซ่ึงกันและกันแบง
ออกเปน  2  ดาน คือพัฒนาการดานความเขาใจภาษาและการพัฒนาดานการแสดงออกทาง
ภาษา 
 สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2546: 7)  พัฒนาการทาง
ภาษาและการพูดเปนการเรียนรูการเขาใจคําพูดของผูอ่ืน  โดยเริ่มจากการเขาใจคําศัพท
ประเภทงายๆ  เด็กจะสะสมความเขาใจคําศัพทอยูระยะหนึ่ง  กอนที่จะใชคําศัพทเหลานี้ในการ
พูดสื่อภาษากับผูอ่ืน  คําศัพทที่เด็กเรียนรูประกอบดวย  คํานาม  ที่ใชเรียกชื่อคน  สัตว  สิ่งของ 
อวัยวะรางกาย  ชื่อพืช ผัก ผลไม และอาหาร  ชื่อสี  คําบอกความรูสึกสัมผัส บอกสถานที่  
ทิศทาง  เวลา  ขนาด  จํานวน  ระยะทาง  กิริยาอาการ  คําวิเศษณคําบุพบท  และคําสันธาน  
เด็กปกติเรียนรูคํานามไดกอนคําประเภทอ่ืน  แตเม่ืออายุมากขึ้น  อัตราการเรียนรูคํานามลดลง  
จะเรียนรูคําประเภทอื่นแทนไดแก  คํากิริยา  คําบุพบท คําวิเศษณ  และคําสันธาน  ดานจํานวน
คําศัพทที่เด็กรูก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่รูจักเพียงแคสิบคําเม่ืออายุ  1  ปกลายเปน  2,000 
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คํา เม่ืออายุ 4 ปในชวง  2 – 4 ปเด็กจะมีพัฒนาการดานการเรียนรูคําศัพทที่รวดเร็วมาก  และมี
อัตราการพัฒนาการสูงกวาในชวงอายุอ่ืนๆ  การพัฒนาภาษาและการพูดเปนไปตามลําดับขั้น 
 กลาวโดยสรุป  พัฒนาการทางการพูดหมายถึง  การเรียนรูเพ่ือที่จะเขาใจคําพูดของ
ผูอ่ืนโดยสะสมความเขาใจคําศัพทกอน ในชวง 1 – 4 ขวบเด็กจะรูจํานวนคําศัพทไดรวดเร็วมาก
มีอัตราการพัฒนาการสูงกวาในชวงอายุอ่ืนๆการรูคําศัพทเพ่ิมมากขึ้นชวยใหสามารถนําไปใชใน
การพูดสื่อสารกับผูอ่ืนเพ่ือแสดงความรับรูแสดงความรูสึกความคิดเห็นและติดตอซ่ึงกันและกัน 
 

 2.2 ความสําคัญของพัฒนาการทางการพูด 
 ภาษาพูดเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูภาษาอานและภาษาเขียนและเพื่อที่จะไดประโยชน
จากการเรียนในวิชาอ่ืนๆ (ศันสนีย   ฉัตรคุปต. 2543:35) ภาษาและการพูดเปนสิ่ง ที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย   ตามทฤษฎีและแนวคิดของการดเนอร 
(Gardner) ในทฤษฎีพหุปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540 : 138) 
กลาวถึงสติปญญาทางดานภาษา (Linguistic Intelligence) วาทักษะทางภาษานับเปนสวนหนึ่ง
ของสติปญญาดังนั้นพัฒนาการทางการพูดจึงมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับเด็กปฐมวัยที่
ตองเติบโตเปนผูใหญในอนาคต 
 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไวดังน้ี 
 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542:63 – 64) กลาววา การพูดเปนเครื่องมือสําคัญของการ
ติดตอสื่อสารที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิตการฝกพูดเปนพ้ืนฐานที่จะชวยฝกทักษะดานภาษา
ไดอยางดีซ่ึงจุดประสงคของการฝกพูดมีดังน้ี 
  1. เพ่ือใหเด็กพัฒนาการพูดไดคลองเปนธรรมชาติไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ 
 2. พัฒนาความสามารถในการพูดไดชัดเจน  ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก เชน  
“ส” นอกจากนี้ยังควรพูดดวยน้ําเสียงที่นาฟง ร่ืนหู ไมดัง ไมคอยเกินไป มีความมั่นใจในการพูด 
  3. พูดถูกตองจนเปนนิสัยเชนเด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธวา “ผมเปลาทํา”ตองแก
เปน “ผมไมไดทําครับ” หรือ “ไมไดทําคะ” 
  4. เพ่ือใชภาษาเปนเครื่องมือติดตอสังคมกับเพ่ือนๆ  และบุคคลอื่นๆการที่เด็กจะเปน
ที่นาคบหาสมาคมดวยยอมตองมีภาษาที่สุภาพดังน้ันการใหการศึกษาเด็กวัยน้ียอมจะฝกเด็กให
รูจักใชคําสุภาพทั้งหลาย เชน คําวา  “ขอโทษ” “ขอบคุณ “ขอบใจ” โดยตองเปนแบบใหเด็กและ
ตองใชอยางสมํ่าเสมอนอกจากนี้จะตองใหรูจักกาลเทศะดวย เสียงที่พูดในหองเรียนยอมจะไม
ตองดังเหมือนเสียงที่ใชในสนาม 
 5. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืนคือไมเพียงแตแสดงความคิดเห็น
ของตนเทานั้นแตยังสามารถเขาใจสิ่งที่คนอ่ืนพูด  สามารถพูดสิ่งที่มีผูกลาวไวได 
 6. การฝกเลียนเสียงคําพูดกอนที่จะบรรยายเรื่องราวตางๆ หากไมฝกในเรื่องนี้เด็ก
บางคนจะเลาเรื่องไมตรงจุด  เชน  เด็กอาสาจะเลาเรื่อง “ไปเที่ยวทะเล” แทนที่จะพูดถึงการไป
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ทะเล   เด็กบางคนจะมัวพะวงแตจุดไมสําคัญ เชน การแตงตัว การซื้อของตางๆ สําหรับการ
เดินทาง ครูอาจตองชวยเตือนเด็กใหพูดเขามาหาเรื่องอีกทีหน่ึง 
 7. เรียนรูเกี่ยวกับภาษา  เชน  หลักของการออกเสียง  เสียงวรรณยุกต  การเวนวรรค  
การเรียบเรียงคําใหเปนประโยค  และคําบางคํามีความหมายไดหลายอยาง 
 กลาวโดยสรุป   การพูดเปนรากฐานของการพัฒนาภาษา  สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญา  เปนเครื่องมือสื่อสารอยางหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลมีความสุข หรือ ทุกข ดังน้ันในเด็ก
การพัฒนาการทางการพูดจึงเปนแนวทางที่จะวางใหเด็กมีความสุขในอนาคตไดสวนหนึ่ง 
 
 2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย  

  มีนักการศึกษาไดคนพบวาเด็กปฐมวัยที่ มี พัฒนาการพูดที่แตกตางกันน้ันมี
กระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยดังตอไปน้ี 

 จรรยา  สุวรรณทัต และคนอื่น ๆ (Suvannathat and others. 1985 : 122) ได
กลาวถึงกระบวนการเรียนรูทางภาษาวา  เกิดขึ้นจากความชํานาญ (Empricist Approach) ซ่ึง
เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาอยางไมเปนกฎเกณฑ แตเรียนรูภาษาในลักษณะเดียวกับการฝกทักษะ
ความชํานาญและความสามารถดานอ่ืน ๆ การเรียนรูคําไดจากการไดยินคนอื่นพูดซ้ํา ๆ แลว
นํามาพูด ซ่ึงเด็กจะเรียนรูไดเร็วถาคําที่เด็กเรียนรูเปนประสบการณใกลตัวเด็กรูปแบบการเรียนรู
ที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย คือ ตองมีการปฏิสัมพันธกับวัตถุ  เชน ครูนําวัตถุสิ่งของ  ของเลนมา
จัดวางในหองเรียนและตั้งคําถาม  เพ่ือเราใหเด็กหาคําตอบ  ซ่ึงเปนการใหเด็กสํารวจวัตถุน้ัน
ดวยตัวเอง 
 ศรียา  และประภัสสร นิยมธรรม (2541: 27–30) ไดกลาวถึง ทฤษฎีพัฒนาการทาง
ภาษาและการพูดไวดังน้ี 
 1. ทฤษฎีเสริมกําลัง (Reinforcement  Theory) ทฤษฎีน้ีอาศัยจากหลักทฤษฎีการ
เรียนรู ซ่ึงถือวาพฤติกรรมทั้งหลายถูกสรางขึ้นโดยอาศัยการวางเงื่อนไข  ไรนโกลด 
(Rheingold) และคณะพบวาเด็กจะพูดมากขึ้นเม่ือใหรางวัลหรือเสริมกําลัง  วินิทซ (Winitz) ได
อธิบายถึงการที่เด็กเกิดการรับรู  ในระยะการเลนเสียงตอนตนๆ วาเปนการกระทําตามธรรมชาติ
ของมนุษย   ในการที่จะมีจุดหมายปลายทางตัวอยางเชน  เม่ือเด็กหิวก็เคลื่อนไหวปาก  ซ่ึงมี
จุดหมายปลายทางที่การดูด  และการกิน  ตอมาเม่ือโตขึ้นก็อาจใชวิธีทําเสียงออแอ  โดยหวังวา
แมจะเขามาหาและเลนเสียงคุยตามไปดวย 
  2. ทฤษฎีการรับรู (Motor  Theory  of  Perception) ในบางครั้ง  เด็กจะพูดคําที่ไม
เคยพูดหรือไมเคยถูกสอนใหพูดมากอนเลย  แมแตในระยะเลนเสียงก็มิไดเปลี่ยนแปลงเสียงที่
คลายกับคํานั้น  จึงสงสัยวาเด็กเรียนรูไดอยางไร  ทฤษฎีน้ีใหคําตอบในแงน้ีซ่ึงลิเบอรแมน 
(Liberman) ตั้งสมมติฐานไววา   การรับรูทางการฟงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงเสียง จึงเห็นได
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วาเด็กมักจองหนาเวลาเราพูดดวย  ทํานองเดียวกับเด็กหูตึง การทําเชนน้ีอาจเปนเพราะเด็กฟง
พูดซ้ําดวยตนเองหรือหัดเปลงเสียงโดยใชอานริมฝปากแลวจึงเรียนรูคํา 
   3. ทฤษฎีสภาวะติดตัวมาแตกําเนิด (Innateness Theory) ซอมสกี้ (Chomsky) 
นักภาษาศาสตรอเมริกันผูคิดทฤษฎีน้ีเขาอธิบายวา  เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับเครื่องมือในการ
เรียนรูภาษา (Language Acquisition Devic) ซ่ึงเรียกวา แอล เอ ดี (L.A.D.) เครื่องมือน้ีจะเปน
ฝายรับขอมูลทางภาษา ซ่ึงมาจากประโยคตางๆ เด็กก็จะเกิดการเรียนรูกฎตางๆ ทางไวยากรณ
ที่มีใชในภาษากฎทางไวยากรณตางๆ น้ีก็คือความรูในภาษา (Competence) 
 4. ทฤษฎีความสัมพันธ(Interaction Theory) ไดมีนักสังคมวิทยาภาษาศาสตรและ
นักจิตวิทยากลุมหน่ึงเสนอขึ้นโดยกลาววา  คนเราเกิดมานั้นจะตองมีบางสิ่งบางอยางติดตัวมา
ทําใหคนผิดไปจากสัตวอ่ืน  แต ไมใช แอล เอ ดี  สิ่งน้ันคือ ความสามารถในการเรียนภาษา 
(Language  Capacity) และความรูเกี่ยวกับโลก (Cognitive  Knowledges) 
 5.  ทฤษฎีความบังเอิญจากการเลนเสียง (Babble Luck) ซ่ึงธอรนได (Thondike) เปน
ผูคิดโดยอธิบายวา   เม่ือเด็กกําลังเลนอยูน้ันเผอิญมีบางเสียงไปคลายกับเสียงที่มีความหมายใน
ภาษาพูดของพอแม พอแมจึงใหรางวัลในทันทีดวยวิธีน้ีเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาไปเรื่อย 
 6.  ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theory) ของอิริค  เลนเนเบอรก (Eric Lenneberg) 
เชื่อวา  พัฒนาการทางภาษานั้นมีพ้ืนฐานทางชีววิทยาเปนสําคัญ  กระบวนการที่คนพูดไดก็เกิด
จากการที่คนสามารถายทอดภาษากันได 
 7.   ทฤษฎีการใหรางวัลของแม (Mother Reward Theory) จอหน ดอลลารด (John 
Dollard) และนิล มิลเลอร (Neel  Miller) เปนผูคิดตั้งทฤษฎีน้ี  โดยย้ําเกี่ยวกับบทบาทของแมใน
การพัฒนาภาษาของเด็กวาภาษาที่แมใชในการเลี้ยงดูเพ่ือสนองความตองการของลูกจะเปนเหตุ
ใหเกิดภาษาพูดแกลูก 
 จากการศึกษาทฤษฎีและกระบวนการการเรียนรูภาษาดังกลาวมาจะเห็นไดวา
พัฒนาการทางภาษาหรือการพูดของเด็กปฐมวัยน้ัน    จะตองผานกระบวนการพัฒนามาเปน
ลําดับขั้น  เด็กสามารถเรียนรูภาษาไดหลายรูปแบบแตกตางกันไปและการเรียนรูน้ันเปนไป
อยางรวดเร็ว  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ทางสังคม  เชน สิ่งแวดลอม  ตัวเด็กเอง  
ตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนองจากสิ่งเรา โดยกระบวนการเรียนรูเร่ิมอยางไมเปนกฎเกณฑ  มีการ
ปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆและบุคคลใกลตัวในลักษณะการเลียนแบบหรือการปฏิบัติแบบลองผิดลอง
ถูก  และเม่ือเด็กไดรับการเสริมแรงก็จะเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการ
เรียนรูน้ันเปนการเชื่อมโยงความรูใหม  เขากับความรูเดิม  ก็จะทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษา
หรือพัฒนาการทางการพูดไดดียิ่งขึ้น 
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 2.4 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
  มีนักการศึกษาไดใหความหมายของพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 

 เบญจมาศ  พระธานี (2538: 8) พัฒนาการทางภาษา (Language  Development) 
หรือพัฒนาการทางการพูด(Speech Development) เปนความกาวหนาในการใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน   เพ่ือรับรูหรือแสดงความรูสึก   ความคิดเห็นและติดตอซ่ึงกันและกัน ซ่ึง
แบงออกเปน 2 ดาน คือพัฒนาดานความเขาใจภาษาและพัฒนาการดานการแสดงออกทาง
ภาษา 
 ตามปรัชญาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษานั้นเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
ตั้งแต 0 - 5 ป ดังน้ันพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยจึงไดแสดงไวดังตารางพัฒนาการทางภาษา
และการพูดในดานความเขาใจและการใชภาษา  (สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต
กระทรวงศึกษาธิการ. 2546.   7 –10) ดังตาราง 2 
 
ตาราง 1   พัฒนาการทางภาษาและการพูดในดานความเขาใจและการใชภาษา 
 

อายุ ความเขาใจภาษา การใชภาษา 

1 เดือน - เมื่อไดยินเสียงดังจะสะดุง ขยับตัว  
ขยิบตา หรือรองไห   

-    เด็กรองไหเมื่อหิว  เปยก  หรือไมสบาย 

3 เดือน - เมื่อไดยินเสียงแมอยูใกลๆเด็กจะยิ้มหรือ  
นิ่งฟง     

-    ทําเสียงออแอเมื่อมีความพึงพอใจ 

6 เดือน -    หันไปมองยังที่มาของเสียงที่ไมดังนัก - เลนเสียงทีละพยางคหรือสองพยางค   
      เชน กา – กา   อา – คา เปนตนเริ่ม 
      เลนเสียงตาง 

9 เดือน - ทําตามคําส่ังได  เชน  บายบาย 
- หยุดเลนเมื่อถูกดุ  หรือ  เมื่อบอกวา 

“อยา” 

- ทําเสียงโตตอบไมเปนภาษาเมื่อมีคน 
มาพูดดวย 

- เลียนแบบการเลนเสียงของผูอ่ืน 
- ทําเสียงเพ่ือเรียกรองความสนใจ 
- เลียนเสียงแปลกๆเชน สุนัขเหา  เสียง

จิ้งจก 
12 เดือน - หันไปหาเมื่อถูกเรียกชื่อ 

- เขาใจคําพูดที่ไดยินบอยๆ เชน “เอา” 
“ไมเอา” 

-     เขาใจคําศัพทได10 คํา 

- การเลนเสียงเปนภาษายังมีอยู  แต 
      เพ่ิม จํานวนพยางคมากขึ้น 
- เริ่มพูดคําที่มีความหมายได  2 – 3 คํา 
      เชน  พอ  แม  หม่ํา  ไป  เปนตน 
- ตอบสนองตอคาํพูดโดยใชทาทาง 
      งายๆเชน พยักหนา  หรือส่ันหัว 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

อายุ ความเขาใจภาษา การใชภาษา 

18 เดือน - เขาใจ  และทําตามคําส่ังงายๆ ไดเชน  
“ไปเอารถมา”  “นั่งลง”   “ยืนขึ้น”เปนตน 

- ชี้สวนตางๆของรางกายได 1 - 3  อยาง 
- ชี้ส่ิงของหรือบุคคลที่คุนเคยไดเมื่อบอกใหชี้  

เชน  “แมอยูไหน”  “พออยูไหน” 
“นาฬิกาอยูไหน” 

-     เขาใจคําศัพทได  50  คํา 

- ยังพูดไมเปนภาษา บางครั้งอาจพูดคํา 
ที่มีความหมาย และไมมีความหมายปนกัน
โดยมีน้ําเสียงแบบผูใหญ 

- พูดเปนคําที่มีความหมายไดประมาณ 
10 – 20 คํา  โดยมากจะใชคําพูดเมื่อ
เรียกชื่อส่ิงตางๆที่เด็กเห็นบอยๆ เชน  
หมา  แมว 

- บอกความตองการงายๆ ได  เชน    
      “เอา”   “ไป”   
- พูดโตตอบโดยพูดซ้ําหรือพูดเลียน 
      แบบ คําพูด ผูอ่ืน 
- ชอบออกคําส่ังโดยใชคําพูดรวมกับ 
      ทาง 

2 ป - ชี้สวนตางๆของรางกายได  5 อยาง 
- เขาใจคําถามไดมากขึ้น  เชน 
      “นี่อะไร…”  “….อยูไหน” 
- ชี้รูปส่ิงของตางเมื่อบอกใหชีได 
- เขาใจคําศัพท 1,200 คํา 

- พูดคําที่มีความหมายได 50 – 400 คํา 
- พูดเปนประโยคที่ยาว 2 – 3 คําได เชน  

“เอามา”  “ไปเที่ยว” 
- ยังคงชอบเลียนคําพูดของผูอ่ืน 
- พูดเสียงวรรณยุกตไดถูกตองทุกเสียง 
- พูดแบบไมเปนภาษาลดลงอยางมากจน

แทบไมมีเลย 
3 ป - แสดงความสนใจที่จะฟงคําพูดเมื่อแม 

อธิบายใหเด็กฟง 
- ชอบฟงนิทาน 
- ชี้สวนตางๆของรางกายไดไมตํ่ากวา 7 อยาง 
- เขาใจคํากริยางายๆได 
- เขาใจคําศัพท  2.400 – 3,600  คํา 
- เขาใจคําที่เปนประโยคยาวๆได เชน 

“หนูกินขาวใหเสร็จกอนแลวแมจะพาไปนั่ง
รถ” 

- เขาใจคําบุพบท เชน บน ใต  ขึ้น  ลง   
      เปนตน 

- บอกชื่อตนเองได 
- ชอบพูดคนเดียวในขณะที่ทําส่ิงตางๆ 
- ชอบถามคําถามมากขึ้น  เชน 
      “สีอะไร”  “แมอยูไหน”  “นั่นใคร”           
-     พูดคําศัพทได  900  -  1,200 คํา 
- พูดเปนประโยคไดประมาณ  3  คํา   

แตอาจพูดไมชัด 
- ชอบเลาเหตุการณที่กําลังประสบอยู 
- มีการพูดไมคลองได 
- พูดเสียงสระไดชัดเจนทุกเสียง 
- เสียงที่พูดไดชัดเจน  คือ  ( ม น ห ย ค อ 

ว  บ  ป ก ) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

อายุ ความเขาใจภาษา การใชภาษา 

4 ป - เขาใจคําศัพท  4,200 – 5,600  คํา 
- มีทักษะในการฟงดีขึ้นและตั้งใจฟงไดนานขึ้น 

- พูดใหคนอื่นเขาใจไดดีแตพูดไมชัด 
- พูดเปนประโยคยาวๆได  4 คําโดยเฉลี่ย 
- เลาเรื่องไดโดยมีเนื้อหาที่ตอเนื่องกัน 
- พูดโออวดและวิจารณผูอ่ืน 
- ชอบถาม “ทําไม”  “เมื่อไร” 
- พูดไดต้ังแต  1,500 -  1,800 คาํ 
- ใชประโยคซบัซอนไดมากขึ้น  มีลักษณะ

ทางไวยากรณเกือบสมบูรณ     
- สามารถบอกคําตรงกันขามได  เชน 
      “ชางตัวใหญ”  “กระตายตัวเล็ก” 
- เสียงพยัญชนะที่พูดไดเพ่ิมเติมคือ        

(ท  ต  ล  จ  พ  ง  ด ) 
5 ป -     เขาใจคําศัพท  6,500 – 9,600 คํา - พูดคําศัพทประมาณ 2,000 คําขึ้นไป 

- พูดไดเปนประโยคไดประมาณ 4 – 5 คํา 
- ใชไวยากรณไดถูกตองเกือบเทาผูใหญ 
- สามารถบอกไดวาของสิ่งนั้นทําดวยอะไร  

เชน “บานทํามาจากอะไร” 
- เสียงพยัญชนะที่ออกไดชัดเพ่ิมขึ้น  คือ (ฟ  

ช 
 6 ป - เขาใจคําศัพทไดประมาณ   

     13,500 – 15.000  คํา 
- พูดไดประมาณ 2,500 คําขึ้นไป 
- พูดเปนประโยคยาวได  6 คําโดยเฉลี่ย 
- รูจักใชคําเปรียบเทียบ ขนาด รูปราง 
- เสียงพยัญชนะที่ออกไดชัดเพ่ิมขึ้นคือ 

(ส)สวนเสียง (ร) เด็กจะพูดชัดเมื่ออายุ 7ป
ขึ้นไป 

 

สรุป พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยหมายถึงความกาวหนาในการสื่อสารของเด็ก
ปฐมวัยซ่ึงหมายรวมทั้งความเขาใจในภาษาหรือการพูดและการแสดงออกหรือการใชภาษา 
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 2.5 กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย 
 กิจกรรมที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางการพูดใหกับเด็กนั้น  มีกิจกรรมหลายรูปแบบ
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย  ซักถาม  และแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  
เพ่ือใหเกิดประสบการณตรงเกิดการเรียนรู  ไดพัฒนาครบทุกดาน (กรมวิชาการ. 2540: 36 –
37) ตามแนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน 
  1. การสนทนา อภิปราย  เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟง 
รูจักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ซ่ึงสื่อที่ใชอาจเปนของจริง ของ
จําลอง รูปภาพ  สถานการณจําลองฯลฯ 
 2. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงใหเกิด
คุณธรรม  จริยธรรม  วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น  ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจเปน
รูปภาพ  หนังสือนิทาน หุนการแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง 
  3. การสาธิต  เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามขั้นตอน
ของกิจกรรมนั้นๆ  ในบางครั้งครูอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับครู  เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงเชนการเพาะเมล็ด  การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา 
 4.  การทดลองปฏิบัติการ  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เพราะได
ทดลองปฏิบัติดวยตนเองไดสังเกตการเปลี่ยนแปลง  ฝกการสังเกต  การคิดแกปญหา  และ
สงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็น  และคนพบดวยตัวเอง  เชน การประกอบอาหาร   การ
ทดลองวิทยาศาสตรงายๆ  การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  การปลูกพืช ฯลฯ 
  5. การศึกษานอกสถานที่  เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงอีก
รูปแบบ หน่ึงดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆรอบโรงเรียน  หรือสถานที่นอกโรงเรียนเพื่อ
เปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก 
 6. การเลนบทบาทสมมุติ  เปนตัวละครตางๆ ตามเนื้อเร่ืองในนิทาน  หรือเร่ืองราว
ตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพ่ือเราความสนใจและกอใหเกิดความสนุกสนาน เชน 
หุนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคน  และสัตวรูปแบบตางๆ  เครื่องแตงกายและอุปกรณของจริง
ชนิดตางๆ 
 7. การรองเพลง  เลนเกม  ทองคําคลองจองเปนการจัดใหเด็กไดแสดงออกเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ 
 ปริศนา  สิริอาชา (2537: 91 – 96) กลาววา   การที่ดีจะชวยใหเด็กเปนนักพูดที่ดี  คือ
การพูดคุยกับเด็กบอยๆ  คําพูดตางๆ ของเด็กอายุ 3 ขวบ  มักเปนคําที่ไดรับมาจากพอแม  และ
ผูใกลชิด  หลังจากนั้นเด็กจึงเริ่มเรียนรูคําตางๆ  เองดังนั้น  การพูดจาของบุคคลที่แวดลอมเด็ก
อยูจึงเปนสิ่งสําคัญมาก  เชน การสอนใหเด็กรูจักความหมายของคํา เชน หนูกินขาวดวยขันหรือ
ลูกบอลจะ?  หรือหนูใชตามองหรือใชน้ิวมองจะ? การสอนคําจากทาทางสอนจากการอานนิทาน
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ใหฟง  การเลนเกมสมมุติ  การรองเพลงประกอบทาทาง การหัดใหเด็กไดตอบคําถาม การเลน
นําทาง  การเรียงลําดับเหตุการณประจําวันเปนตน 
 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด 
 ไดมีผูวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางการพูดของเด็กทั้งในประเทศและตางประเทศหลาย
ทานดังตอไปน้ี 
  

 งานวิจัยตางประเทศ 
 โลวินเจอร (ภรณี คุรุรัตนะ. 2535 :17 – 18; อางอิงจาก Lovinger. 1974  “Socio – 
dramatic Play and Langauge Delvelopment in Preschool Disadvantaged” Psychology in 
the school. 313–320)  ผูเชี่ยวชาญทางการพูดไดทําการทดลอง  โดยเขาไปมีปฏิสัมพันธกับ
เด็กวัย 4 – 5 ขวบ ในระหวางการเลนอยางอิสระของเด็กเปนเวลา 1 ช.ม.ตอวันเปนเวลาทั้งหมด 
25 สัปดาหโดยเขาแบงระดับของการปฏิสัมพันธระหวางเขากับตัวเด็กออกเปน 2 ระดับดวยกัน
คือ 
 1.  เขาไปมีสวนรวมในการเลนของเด็กอีกทั้งแนะนําการเลนตางๆใหกับเด็กพรอมทั้ง
ติดตามดูแลอยางใกลชิด 
 2. ใหเด็กไดแสดงการเลนจากประสบการณของตนเอง 
 3. สรางสภาพการณการเลนสนับสนุนใหเด็กเลน  ซ่ึงในแตละชั่วโมงน้ันไมไดเนนที่
การฝกฝนและไมมีการบังคับเด็กใหเลน   แตเด็กจะไดรับการสนับสนุนใหสนองตอบตอการเลน
และการใชคําพูดที่เด็กตองการ 
 จากการทดลองเขาพบวา  การที่เขาไดมีโอกาสเขาไปมีสวนปฏิสัมพันธกับการเลน
ของเด็ก  ทั้ง  3 ระดับน้ี  มีผลทําใหการแสดงออกทางภาษาของเด็กเพิ่มขึ้น  มีการเลนที่
ซับซอนมากยิ่งขึ้นในขณะที่กลุมควบคุม (ไมมีปฏิสัมพันธใดๆทั้งสิ้น) ไมมีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้เขาพบวาในการฝกหัดใหเด็กปฐมวัยไดรูจักเลนแบบละครจะชวยพัฒนาภาษาของเด็ก
ไดมากยิ่งขึ้น  ในการที่จะชวยพัฒนาดานภาษาใหแกเด็ก  ผูใหญจะตองรูถึงลักษณะของกิจกรรม
ตลอดจนรูจักการใชภาษาของเด็ก  คําพูดของผูใหญจะชวยทําใหการเลนดีขึ้น  แตก็อาจจะมีผล
ในทางลบไดเชนกัน  ถาสิ่งที่ผูใหญชักจูงใหเด็กเลนนั้นยังไมอยูในความสนใจของเด็ก  การพูด
ของผูใหญจะตองดูเวลาที่เหมาะสมกับสภาพการณ  การชวยเหลือของผูใหญน้ันจําเปนตอการ
เลนของเด็กแตไมควรจะเปนการชวยโดยตรง  เพราะอาจทําใหเด็กรูสึกวาไมเปนอิสระ 
 ไพน (Pine) และคณะไดศึกษาวิจัยเรื่อง   รูปแบบที่แตกตางกันในขั้นตอนการใชคํา
เด่ียวที่มีผลตอความสัมพันธระหวางการใชคําพูดของแมและการผสมคําของเด็ก (Stylistic  
Variation  at the “Single Word “ Stage : Relation  between Matermal Speech  
Characteristic  and Children’s Vocabulary Composition and Usage) พบวา ความสัมพันธ
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ของการใชคําของเด็กแตกตางกันไปตามการใชคําพูดของแมโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปน
แมและเด็ก 26 คู เด็กผูหญิง 14 คน และเด็กผูชาย 12 คนเริ่มจากคํา 10 คํา 5 คํา และ 100 คํา 
ตามลําดับ  วิธีการพูดของแมมีอิทธิพลตอพัฒนาการการใชคําพูดของลูกโดยตรงคือแมที่
พยายามอธิบายความหมายคําศัพทโดยอิงสภาพแวดลอมจะสามารถถายทอดคําพูดใหมๆใหลูก
ไดมากกวา แมที่พูดโดยวิธีการออกคําสั่งวา เชนน้ัน เชนนี้ และแมที่พูดเกงๆ จะทําใหเด็กเรียนรู
คําตางๆ เชน คําอุทาน คําสั้นๆ ไดเปนเปอรเซ็นตที่สูงกวาแมที่ไมคอยพูด  โดยมีเช็คลิสต 
(Checklist) ใหแมเช็ค คําตางๆ ทีเด็กเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นและมีการอัดเสียงพูดของเด็ก  เพ่ือดู
พัฒนาการทางภาษาพูดของเด็ก  อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น (Pine, Lieven & 
Roland.1997 : 807 – 819) 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 จุฬารัตน  อินนุพัฒน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษา พัฒนาการทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปและมุมบล็อกแบบปกติโดยใช
กลุมตัวอยาง เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติมีพัฒนาการ
ทางการพูดที่ไมแตกตางกัน 
 นงเยาวคลิกคลาย (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษา   ความสามารถดานการฟง และการ
พูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบ โดยใช
กลุมตัวอยาง เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและ
การพูดสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา     เด็กสามารถพูดไดตามความพรอมของเด็กแตละคน
โดยปกติในเด็กวัยใกลเคียงกันก็จะพูดไดในระดับที่ใกลเคียงกันอาจสังเกตจากการพูด 
ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําศัพท  การที่เด็กอยูในสิ่งแวดลอมที่ตางกันจะสงผล
ตอพัฒนาการทางการพูด  หากเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีสถานการณยั่วยุใหเด็กคิด
เพ่ือที่จะพูดการไดเลนกับเพื่อนการที่มีผูใหญพูดคุยอยางเหมาะสม  รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการ
พูดตางๆ นิทาน คําคลองจอง เพลง กิจกรรมทางศิลปะเหลานี้ลวนมีผลตอพัฒนาการทางการพูด
ของเด็ก 
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3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหุน 

3.1 ความหมายของหุน  
 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหุนไวดังน้ี 
 จิระประภา  บุญยนิตย (2522: 7) ไดใหความหมายวา หุนคือสิ่งที่ไมมีชีวิตเคลื่อนไหว
ไดในรูปแบบละคร  โดยมนุษยเปนผูบังคับ  หุนมีหลายประเภทแตตองไมใชตุกตาหรือหุนยนต 
 อรชุมา  ยุทธวงศ (2527: 568) ไดกลาววา หุนเปนวัตถุที่คนสรางขึ้นแลวนํามาทําให
เคลื่อนไหวเพ่ือสื่อความหมายกับผูอ่ืน หุนมีไวเพ่ือสื่อสารและนําความรูสึกนึกคิด อารมณ แรง
บันดาลใจ และความฝนมาทําใหเปนตัวแทนขึ้นมา 
 จักรพันธ  โปรษยกฤต (2535: 7-12) กลาววา   หุนคือรูปแบบจําลองมาจากของจริง
ทําคลายของจริงประดิษฐดวยวิธีปนหรือแกะสลักใชในการเลนมหรสพเคลื่อนไหวดวยการชัก
หรือเชิด บังคับใหเคลื่อนไหวเพื่อแสดงเปนเรื่องราว 
 สรุป  หุนเปนสิ่งที่ไมมีชีวิตประดิษฐขึ้นมาเพื่อจําลอง เลียนแบบ หรือทําคลายของจริง
การเคลื่อนไหวของหุนดําเนินไปตามความคิดจินตนาการและความตองการของคน 
 
 3.2 ความสําคัญของหุน 
 หุนมีความสําคัญหลายประการดังที่ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญไวดังนี้ 
 ลัดดา  นีละมณี. (จิตราภรณ  เตมียกุล. 2531:30; อางอิงจาก  ลัดดา  นีละมณี.  
2522: 54) กลาววา  หุนเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณคาตอเด็กๆ มาก และมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกของเด็ก  สรางบรรยากาศภายในชั้นเรียนไดอยางดี  กระตุนใหเด็กสนใจบทเรียน
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะวิชาที่ตองอาศัยการฝกฝนและนามธรรมเกินไปสําหรับเด็กเล็ก 
 ศิริกาญจน  โกสุมภ (จิตราภรณ  เตมียกุล. 2531: 30 – 31; อางอิงจาก ศิริกาญจน 
โกสุมภ.  2522: 10-16) มีความเห็นสอดคลองในเร่ืองคุณคาของหุนวา  เปนสื่อการเรียนที่เปน
ประโยชนในการจัดการศึกษามาก  นําไปใชในการสอนไดหลายๆ เน้ือหา  และเปนสื่อที่
เคลื่อนไหวได  นาสนใจกวาภาพธรรมดา  ถาไดมีการนําหุนมาใชในหองเรียนของเด็กปฐมวัย  
จะเปนประโยชนแกเด็กอยางมากทั้งในดานจิตวิทยา  สงเสริมใหเด็กเกิดความคิดริเริ่ม  
จินตนาการ ความเปนผูกลาแสดงออก  การใชหุนประกอบการสอนใหผลดีโดย 

1.  สามารถเลียนแบบของจริงได 
2.  ทําใหผูเรียนสนใจและชักจูงใหผูเรียนรวมกิจกรรมในการเรียน (สาโรจน   แพงยัง.  

2524 : 20 –27) 
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 อรชุมา  ยุทธวงศ (2527: 579 -580) หุนมีประโยชนหลายดานเชน 
1.  ใหความบันเทิง  มีการใชหุนแสดงในรายการบนเวที  รายการโทรทัศน  และการ

แสดงละครหุนทั้งเรื่องหรือรวมกับการแสดงประเภทอื่นๆ เปนที่ดึงดูดความสนใจสําหรับผูใหญ
และเด็กบางครั้งก็ใชหุนประชาสัมพันธหรือโฆษณา   

2.  ใหประโยชนในการเรียนรู  นิยมใชหุนเพ่ือการเรียนรู  และปลูกฝงแนวความคิด
ตางๆ ใหกับเด็ก เชน 
  2.1 สอนทําหุนในการเรียนวิชาศิลปะ  โดยเนนการแสดงออก  ความคิด
สรางสรรค และจิตนาการ 
    2.2 ใชหุนเปนสื่อกลางการสอนวิชาตางๆ เชน ดนตรี สังคมวิทยา คณิตศาสตร 
ภาษา  ฯลฯ  เพราะเปนการเรียนรูอยางสนุกสนาน  ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
  2.3 หุนชวยใหเด็กไดรับการชี้แนะแนวทางในการประพฤติ  ปลูกฝงคานิยมตางๆ 
เชน การรักษาความสะอาด การเสียสละฯลฯ รวมทั้งการใชหุนเพ่ือเผยแพรแนวความคิด  เชน 
ในเรื่องความรูเรื่องประชาธิปไตย   สารธารณสุข 
  2.4 การแสดงละครหุนชวยใหฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   2.5 หุนชวยแกปญหาเฉพาะตัวของแตละคนได  เชน  เด็กที่ขี้อาย  ติดอาง 
กาวราว หรือมีปญหาในดานการสื่อสารโดยเด็กจะสื่อสารกับผูอ่ืนผานตัวหุน  จะงายกวาการ
สื่อสารดวยตัวเองโดยตรง 
 สรุป หุน   เปนการเลียนแบบของจริงทั้งรูปรางหนาตาถายทอดทั้งความรูสึกนึกคิด
ของผูที่เกี่ยวของในการนําเสนอเรื่องราวตางๆที่มาจากหุนหุนจึงมีความสําคัญมากมาย โดยมี
จุดเริ่มตนจากการกระตุนเราความสนใจ  ดวยการเคลื่อนไหวที่เหมือนมีชีวิต  ชวยสงเสริมจิตนา
การ  การกลาแสดงออก   ชักจูงใหรวมกิจกรรม  ชวยปลูกฝงแนวความคิด  เปนสื่อการเรียนทุก
วิชาเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน  ใหความบันเทิงในการแสดงบนเวที  การโฆษณา หุน
จึงเปนสื่อที่สงจากความรูสึก ความตองการของผูถายทอดเพื่อใหถึงผูรับการถายทอดดวยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
 3.3  ประเภทของหุน 

  นักการศึกษาไดแบงประเภทของหุนไวหลายประเภทดังน้ี 
 อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร (2540: 57 – 60) ไดแบงหุนตามรูปแบบที่นํามาเลนกัน ไว 
5 ประเภทคือ 
 1. หุนเงา (Shadow Puppet)   มีลักษณะแบน ทําดวยหนัง  กระดาษ  หรือ พลาสติก  
มีไมเสียบตรงกลางหุนสําหรับมือถือ  และมีไมโยงจากอวัยวะสวนที่ตองการใหเคลื่อนไหว  การ
แสดงจะตองใชจอขึง  การเชิดตองเชิดจากโรงหนัง  โดยมีไฟสองหลังตัวหุน   การเคลื่อนไหว
ของหุนจะปรากฏเปนเงาทาบลงบนจอ 
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  2. หุนมือ(Hand  Puppet)   เปนหุนที่ทํางายที่สุดในบรรดาหุนทังหลายอาจใชถุง
กระดาษหรือถุงเทามาทํา  เวลาเชิดก็เอามือสอดเขาไปหุนจะเคลื่อนไหวตามลีลาของการขยับ
ขอมือและนิ้วมือ หุนประเภทนี้มักมีแตหัวและแขนบางครั้งอาจจะมีทั้งตัวก็ได 
  3. หุนเชิด (Rod Puppet) บางครั้งเรียกวาหุนกระบอก   เปนหุนที่เชิดดวยไมหรือ
ลวดจากมือทั้งสองขาง  และแกนกลางของตัวหุน  หุนเชิดจึงตัวใหญกวาหุนมือบางทีการเชิด
อาจจะใชคนเชิดถึง 3 คน 

 4. หุนสายชัก (String Puppet) เปนหุนทั้งตัวมีลักษณะสําคัญคือ   มีสายโยงจาก มือ  
เทา และอวัยวะสวนตางๆ ของหุน ผูกโยงขึ้นไปผูกกับไมถือรูปกากบาท  เวลาเชิดก็อาศัยการ
ขยับไมหรือสายโยงแตละเสน  ตัวหุนอาจทํางายหรือวิจิตรพิสดารก็ไดการที่จะใหหุนเคลื่อนไหว
ไดมากเพียงใดขึ้นอยูกับรายละเอียดของตัวหุน  และเชือกที่ใชบังคับ 

 5. หุนสรางสรรค (Apply Puppet) หุนชนิดนี้แตกตางออกไปจากหุนที่ไดกลาวมาแลว
ทั้งหมด คือเปนหุนที่ไมมีขอจํากัดในรูปแบบและวิธีเชิด หุนจะมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร จะเชิด
อยางไรขึ้นอยูกับจินตนาการของผูสราง เชน   หุนที่ทําจากกระติ๊บขาวเหนียว   ทอนํ้าพลาสติก 
ผา  ฟองน้ํา กระดาษ  แกลลอนน้ํามันและลูกบอลพลาสติก ฯลฯ 
 เกศินี  โชติกเสถียร (2524:  9) ไดกลาวถึงการสรางหุน    มีองคประกอบที่สําคัญคือ   
  1. ขนาด จะสรางใหมีขนาดใหญโตเพียงใดก็ได  แตสัดสวนที่ไดขนาดเฉลี่ยมักจะเปน
ขนาด 1/3 ของขนาดมนุษย  ในการสรางในแตละเรื่อง ผูสรางยอมมีวัตถุประสงคตางกัน 
  2. สวนที่ตองการเนนเปนพิเศษในหุนแตละตัว จะมีลักษณะที่ทําใหผูดูรูลักษณะอุนิสัย
ของหุนได 
  3. ศึกษาแหลงกําเนิดของหุนประเภทตางๆ ที่เคยมีมาในโลก  เพ่ือรูถึงวิธีการทําหัว  
ลําตัว  การเชิด  การเขียนหนาตา  ที่เนนความรูสึกของตัวหุน 
 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา(2519:81) เกศินี   โชติกเสถียร (2524 : 20 - 
23) และเสรี  คุปคีตพันธ.  ม.ป.ป.: 1 - 3) มีความเห็นสอดคลองกันวา   ในปจจุบันการใชหุน
เพ่ือการศึกษาและเพื่อพัฒนาเด็กไดแบงหุนออกเปนประเภทตางๆ ดังน้ี 

1.  หุนเงาหรือหุนหนังตะลุง(Shadow Puppet) เปนหุนที่ทํามาจาก แผนหนังหรือ
กระดาษแข็ง มีไมเสียบหรือสายใจตอเขาสวนรางกายใชเคลื่อนไหวประกอบเรื่องที่แสดง  การ
เลนหุนเงาอาจจะเลนที่ภาพเงาดําลวน  หรือภาพสีตางๆ ไดโดยใชแสงไฟ 

2.  หุนมือ (Hand  Puppet) เปนหุนเชิดโดยใชน้ิวมือและมือสอดเพื่อขยับใหมือ  หัว
และปากของหุนเคลื่อนไหวไดตามตองการ  หุนมือมีหลายแบบ  เชน หุนมือถุงกระดาษ หุนมือ
ถุงเทา  และหุนนิ้วมือ 

3.  หุนเชิด (Rod Puppet) เปนหุนเชิดดวยไมหรือสายเชือกจากขางลางของตัวหุนให 
เคลื่อนไหวตามตองการ  ทําไดหลายวิธี  สามารถประดิษฐตัวหุนไดขนาดตางๆ 
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  4. หุนชัก(Morionette) เปนหุนที่ใชสายโยงเปนเสนดายหรือลวดติดกับตัวหุน  เวลา
ชักก็ยกไมขางบน  พรอมกับเชือกตามตองการที่จะใหอวัยวะสวนใดเคลื่อนไหวไดหุนประเภทนี้
ตองหัดใหชํานาญในการชักตัวหุน 
 ชัยณรง  เจริญพานิชยกุล (2532: 121-128) กิจกรรมศิลปะเด็กอนุบาลไดกลาวถึง   
การทําหุนแบบตางๆดังน้ี 

1.  หุนมือจริง  ใชน้ิวมือแสดงทาทดแทนสิ่งตางๆ 
2.  วาดรูปบนมือ 
3.  หุนน้ิวมือโผล 
4.  หุนชอน ((Spoon Puppets) 
5.  หุนน้ิวมือ(Finger Puppets) 
6.  หุนไม(Stick Puppets) 
7.  หุนมือ ( Hand Puppets) 
8.  หุนถุงเทา (Sock Puppets) 
9.  หุนถุงมือ (Glove Puppets) 

 10.  หุนถุงกระดาษ(Paper bag Puppets) 
 11.  หุนกระบอก (Marionettes Puppets) 
 12.  หุนซองจดหมาย (Envelope Puppets) 
 13.  หุนกระปอง (Tin Puppets) 

 สรุป จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา  มีการแบงประเภทของหุนไวเปนประเภทตางๆ 
หลายประเภท อาจแบงตามลักษณะของการใชหรือลักษณะการเชิด  หรือแบงตามวัสดุหรือสิ่งที่
นํามาประดิษฐเปนหุน 
 
 3.4 กิจกรรมการประดิษฐในเด็กปฐมวัย 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงกิจกรรมการประดิษฐไวดังน้ี 
 เฮอรลอค (สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี. 2534 : 5; อางอิงจาก Hurlock) กลาววา   เด็ก
ปฐมวัยจะแสดงออกทางความคิดสรางสรรคในรูปแบบของการเลน การเลนแบบสรางสรรคที่เปน
ที่รูจักและนิยมที่สุดของเด็กคือการประดิษฐสิ่งตาง ๆ และการวาดภาพ ไมมีอะไรที่จะสรางความ
พอใจและสนุกสนานเทากับการที่เด็กไดมีโอกาสสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาดวยตัวของเด็กเอง 
 สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี (2534 : 1-2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยนอกจากจะเปนการเตรียมความพรอมใหแกเด็ก สําหรับขึ้นไปสูระดับประถมศึกษาแลว 
เปาประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการพัฒนาตัวเด็กทั้งในดานสวนตัวและสังคม การจัด
ประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กจะชวยพัฒนาตัวเด็กไปสูเปาหมายดังกลาวได เน่ืองจาก
กิจกรรมทางศิลปะจําทําใหผูใหญไดเขาใจความหมายความรูสึกนึกคิด และความตองการของ
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เด็ก ซ่ึงโดยปกติเด็กปฐมวัยยังไมพรอมที่จะพูด อาน และเขียนเชนเดียวกับเด็กประถมแตเด็กจะ
อาศัยศิลปะเปนเครื่องมือสื่อสารถายทอดความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ และความตองการ
ดังกลาวออกกมาในลักษณะของการวาด นอกจากนี้กิจกรรมทางศิลปะอ่ืน ๆ อาทิเชน การปน 
การพับ ตัด ฉีก ปะ และการประดิษฐ ยังมีสวนชวยสรางเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและจิต
นาการ มีความละเอียดลออประณีตเรียบรอย และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 เกสร  ธิตะจารี (2543 : 279) กลาววา   การประดิษฐเปนสวนหนึ่งของศิลปะ การ
ประดิษฐชวยสงเสริมทักษะ การใชสื่อและความคิดสรางสรรค การฝกปฏิบัติอยูเสมอจะเปน
ประสบการณที่ดีตอไปในอนาคต การทํางานระยะแรก ๆ เด็กจะไดรับอิทธิพลของธรรมชาติ ของ
สภาพแวดลอมที่ใกลชิดและไดสัมผัส จากประสบการณเหลานี้เด็กจะถายทอดออกมาเปนผลงาน
อิสระตามที่ตองการแสดงออก แมวาจะทําออกมาไมเหมือนจริงก็ตาม ทั้งน้ีอาจขึ้นอยูกับ
ความสามารถและประสบการณ 
 สรุปกิจกรรมการประดิษฐในเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกทาง
ความรูสึกนึกคิด แสดงออกถึงความตองการ รวมทั้งการแสดงความคิดสรางสรรค กิจกรรมการ
ประดิษฐยังชวยใหเด็กมีความประณีตเรียบรอย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได งานที่เด็ก
ประดิษฐขึ้นอาจเปนสื่อใหเด็กไดพูดถายทอดความรูสึกออกมาจากงาน ชวยใหเด็กไดพัฒนา
ภาษาไปพรอม ๆ กัน ผลงานที่ไดจะชวยทําใหเด็กมีความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจซึ่งจะเปน
บุคลิกภาพที่ดีติดตัวเด็กไป 
 
 3.5 สื่อที่ใชประดิษฐหุน 
 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและนักการศึกษาไดกลาวถึงสื่อไว
ดังน้ี 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 65-73)   สื่อเปนตัวกลางในการถายทอด
เรื่องราวเนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับ ทําใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไวชวยใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรมที่เด็กเขาใจงาย เรียนรูได
งาย รวดเร็วและเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตัวเอง การใชสื่อตองเหมาะสมกับวัย 
วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจและความตองการของเด็กที่หลากหลาย 
 ในการประดิษฐหุนนั้นจะใชสื่อวัสดุทั้งสิ้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) 
ใหความหมายวัสดุวา  คือวัตถุที่นํามาใช เชน วัสดุกอสราง ของที่มีอายุนอย การใชงานในระยะ
สั้น ๆ เชน กระดาษ ดินสอ ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีแบงวัสดุออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  วัสดุธรรมชาติ วัตถุที่เกิดมีและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้น ไดแก ผัก ผลไม 
ใบไม กิ่งไม ตนไม เปนตน 
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 2.  วัสดุสังเคราะห คือวัตถุที่ไดมีการทําใหมีธาตุปฏิกิริยาเคมีจนเปนสารประกอบ ทํา
ใหสารประกอบมีปฏิกิริยาเคมีกันเปนสารประกอบอื่น คือวัสดุที่สรางขึ้นโดยวิธีการทางเคมี เชน 
กระดาษ พลาสติก โลหะ ผา เปนตน 
 ชัยยงค  พรหมวงศ. (วรวิทย  นิเทศศิลป. 2549; อางอิงจาก ชัยยงค พรหมวงศ.
2523) ไดแบงประเภทของสื่อไวดังน้ี 
 1.  วัสดุ  หมายถึงสิ่งชวยสอนที่มีลักษณะผุพังสิ้นเปลือง  เชน ชอลค  ฟลม ภาพถาย 

 2.  อุปกรณ  หมายถึง สิ่งที่ชวยสอนที่เปนเครื่องมือ เชน กระดานดํา กลองถายรูป  
เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องรับโทรทัศน 
 3.  กระบวนการและวิธีการ ไดแก การจัดระบบ การสาธิต  การทดลอง  เกม กิจกรรม
ตางๆ 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 77-79)   สื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับชวยสรางเสริมการ
เรียนรูในเด็ก เราอาจจําแนกประเภทของสื่อตามลักษณะของสื่อไดเปน 5 ประเภทคือ 

1. วัสดุ 
2. อุปกรณ 
3. เครื่องมือเทคโนโลยี 
4. แหลงเรียนรู 
5. เทคนิคการสอน 

 สรุป สื่อที่ใชประดิษฐหุนคือวัสดุ 2 ชนิด ไดแก วัสดุธรรมชาติหมายถึงวัสดุที่นํามาจาก
ธรรมชาติ โดยปกติธรรมดาของมัน และวัสดุสังเคราะหคือวัสดุที่ไดนําไปผานกระบวนการผลิต
ทางเคมีทําใหกลายเปนสารประกอบทั้งที่เปนตัวมันเองประกอบกับสารใหม หรือเปลี่ยนจากตัว
มันเองเปนสารอื่น 
 
 3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหุน 
 สุนีย  ชินศักดิ์ชัย (2526: 61) ไดใชหุนมือเปนแมแบบพัฒนาจริยธรรมดานความ
เอ้ือเฟอในเด็กชั้นประถม 2 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน 
ละครหุนมือที่ใชเปนนิทานเรื่องสั้นๆประมาณ 20 นาที จํานวน 7 เร่ือง  หลังจากนั้น 1 สัปดาห 
วัดพฤติกรรมความเอื้อเฟอโดยใชแบบทดสอบพบวา กลุมที่ดูตัวแบบนิทานประกอบหุนมือมี
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบสูงกวาที่ไมไดดูแบบ 
 กันยา  ประสงคเจริญ(2526: 85 ) ไดทดลองใชตัวแบบนิทานประกอบหุนมือจํานวน 7 
เรื่อง เปนตัวแบบในการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่
มีความรับผิดชอบต่ํา จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมควบคุมที่ไมใชหุนมือประกอบ กับกลุมทดลอง
ที่ใชหุนมือประกอบใหดูหุนมือครั้งละหนึ่งเรื่อง เวนชวงครั้งละ 1 วัน ภายหลังดูหุนมือพบวากลุม
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ทดลองที่ใชนิทานประกอบหุนมือ มีการพัฒนาจริยธรรมดานความรูสึกกรับผิดชอบสูงขึ้นและสูง
กวากลุมควบคุมที่ไมใชหุนมือประกอบการเลานิทาน 
 จิตราภรณ  เตมียกุล (2531: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพในการฟงนิทาน
ของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปภาพและหุนมือประกอบชองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 30 คน
แบงเปนกลุมที่ไดรับการสอนฟงนิทานโดยการใชรูปภาพประกอบ และกลุมที่ไดรับการสอนฟง
นิทานโดยการใชโดยใชหุนมือประกอบ กลุมที่ฟงโดยใชหุนมือประกอบมีสมรรถภาพการฟงสูง
กวากลุมที่ใชรูปภาพประกอบ 
 จากผลการวิจัยขางตน จะเห็นวาหุนมือเปนสื่อที่พัฒนาในดานตางๆ ไดเปนอยางดี ไม
วาจะเปนพัฒนาการทางกายที่ไดดูและฟงการเชิดหุนประกอบการพูดของผูอ่ืนทําใหมีการกวาด
สายตามองการเชิดของผูใชหุนประกอบการพูด พัฒนาทางดานจิตใจอารมณทั้งผูเชิดหุน
ประกอบการพูดผูฟงและดูจะเกิดอารมณรวมไปตามเรื่องราวที่ผูพูดไดใชหุนประกอบการพูด  
พัฒนาการทางดานสังคมขณะที่มีการพูดโดยใชหุนที่มีทั้งผูพูดและผูฟงทําใหมีการรับฟงกัน
สงเสริมการกลาแสดงออกในทางที่ถูกตองมีการรอคอย ฝกการเปนผูนําผูตาม  พัฒนาการ
ทางดานสติปญญาขณะที่ผูพูดไดใชความคิดขณะที่จะเรียบเรียงคําพูดออกมา ผูฟง ก็จะเกิด
ความรูความจําอาจมีขอสงสัยทําใหตองสอบถามเพิ่มเติมการที่เด็กไดใชประสาทสัมผัสในการ
มอง ฟง สัมผัสนับเปนการสงเสริมธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่อยากรูอยากเห็นอยากสํารวจ  สื่อ
หุนมือเปนสื่อรูปธรรมที่สามารถจับตองไดจึงนับเปนการสนองตอบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  
หุนมือจึงเปนสื่อที่พัฒนาในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม และดาน
สติปญญา 

 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครอง 
 4.1 ความหมายของการมีสวนรวมของผูปกครอง   
 นิตยา  ประพฤติกิจ (2539: 264) กลาววาการมีสวนรวมของผูปกครองหมายถึงการ
รวมมือกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง โดยเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีบทบาทมากขึ้นใน
การชวยพัฒนาและจัดการศึกษาแกบุตรธิดาของตน รวมทั้งใหแกตนดวย 
 นภเนตร  ธรรมบวร (2541: 31) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง 
ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชนรวมมือกันเพ่ือประโยชนของเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัชรี   สวนแกว.(2536: 55 - 56) กลาววา   การมีสวนรวมจากผูปกครองและชุมชน
เปนหลักที่สําคัญยิ่งในการชวยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน ผูปกครองคือสวนหน่ึงของ
การศึกษาผูปกครองอาจเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในบทบาทและหนาที่ตางๆดังน้ี 
 ในฐานะเปนครูของลูกหลาน  ผูปกครองคือครูคนแรกของลูกดวยการเริ่มจากการ
อบรม 
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เลี้ยงดูและการเปนตัวแทนปลูกฝงคานิยมและเจตคติตางๆ  ผูปกครองสามารถที่จะเลือกใช
ความรูตางๆ เชนหนังสือคูมือการทํากิจกรรมตางๆสําหรับเด็กรวมทั้งการศึกษานอกระบบมาจัด
สอนใหแกเด็กในทุกระดับการศึกษา  การที่ผูปกครองรูบทบาทหนาที่ตัวเอง  รวมทั้งการให
ความชวยเหลือทางการศึกษาจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ผูปกครองที่มีความรูความสามารถพิเศษเฉพาะดาน  
โรงเรียนอาจจะเชิญมาเปนวิทยากรใหความรูแกครูและนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งผูปกครองคน
อ่ืนดวย 
 ในฐานะอาสาสมัครของโรงเรียน  ครู  ควรเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดเลือกทําสิ่งที่
ชอบหรือทําไดสะดวก ในสวนของงานดานการสอน ไดแก  ผูสอนพิเศษ  ผูดูแลศูนยการเรียน  
ผูรับฟงเด็ก  เลนเกมกับเด็ก  เลานิทาน  เลนเกมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  สอนหรือดูแลและ
ทํางานรวมกับเด็กที่เรียนชา  ชวยเลือกหนังสือในหองสมุดสําหรับเด็กๆ  สอนเด็กทางดานศิลปะ 
ชวยสอน  เตรียมและฝกฝนการใชคําพูด  ชวยเด็กในการปรับปรุงคัดลายมือ  นําเด็กเขาสูศูนย
ความรู  อานใหเด็กฟง  ชวยเด็กสรางสรรคการเลน  ดูแลการทําหนังสือ  ดูแลการผลิตหนังสือ
ขาวสารหรือหนังสือพิมพ  เปนผูชวยในศูนยการเรียนรู  อธิบายงานอดิเรกหรือความรูพิเศษ พูด
เกี่ยวกับการเดินทาง  ขนบธรรมเนียมทั่วโลก  แสดงการเย็บหรือทอผา แสดงการเตรียมอาหาร 
 ในฐานะผูกําหนดวัตถุประสงค  ในบางครั้งผูปกครองจะเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงค ตางๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะผูนําทองถิ่น  และตัวแทนผูปกครองซึ่ง
คณะกรรมการเหลานี้จะเปนผูรวมกําหนดวัตถุประสงคดานการศึกษาอันจะสงผลโดยตรงกับเด็ก 
 สรุป ความหมายของการมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึงการที่ผูปกครองกับ
โรงเรียนรวมกันทํากิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 
    4.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545: 6) การศึกษาปฐมวัยตองแสดงภาพการประสานและ
รวมมือกันระหวางครูและผูปกครอง  การสรางสัมพันธที่ดีกับผูปกครองจะชวยใหครูทราบความ
คาดหวังของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน รูความยุงยากของผูปกครองและมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรักและการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับเด็ก (Seefeldt and  Barbarour. 1994: 209)ใน
ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาปฐมวัยตองสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความตองการของ
ชุมชนในการพัฒนาเด็กดวยความเปนวิชาปฐมวัยคือ  การสรางสานความเขาใจการจัดการศกึษา
ที่มีคุณภาพสําหรับเด็กรวมกันระหวาง  ครู  ผูปกครอง  และชุมชน 
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 อรุณี  หรดาล (2536: 9  - 12) กลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง
ที่มีตอเด็กและโรงเรียนดังน้ี 

1. ความสําคัญตอเด็กปฐมวัย  มีดังน้ี 
  1.1   เด็กมีความรูสึกปลอดภัยขณะอยูที่โรงเรียน เพราะผูปกครองมีความคุนเคย 
สนิทสนมกับบุคคลในโรงเรียน 
  1.2   เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและมีความสนใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
  1.3   เด็กมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง การที่ผูปกครองมีความสัมพันธกับ 
เด็กไดรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมกับเด็ก ทําใหเด็กมีสติปญญา 
 2.  ความสําคัญตอผูปกครอง มีดังน้ี 
  2.1 ผูปกครองสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แกสถานศึกษาอันเปน
ประโยชนตอบุตรหลานของตน 
  2.2  ผูปกครองมีความกระตือรือรนในการรวมมือชวยกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น 
  2.3  ผูปกครองมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษาเพราะไดเห็นปญหาและอุปสรรคตางๆ 
  2.4  ผูปกครองมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเด็ก หลักการอบรมเลี้ยงดู ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกตใชในการสงเสริมความรูและประสบการณใหเด็กที่บานมากขึ้น 
 3.  ความสําคัญตอสถานศึกษาปฐมวัย มีดังน้ี 
  3.1  สถานศึกษาปฐมวัย รูถึงความตองการความสนใจของผูปกครองสามารถจัด
กิจกรรมตาง ๆ ใหตรงกับความตองการ 
  3.2  การที่ปกครองอาสาสมัครเขามาชวยในสถานศึกษา ทําใหอัตราสวนจํานวน
ผูใหญตอเด็กถูกตองตามหลักวิชาการ 
  3.3  สถานศึกษาปฐมวัยอาจใหผูปกครองที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางเปน
แหลงความรูใหแกเด็กและครูได 
  3.4  การมีสวนรวมของผูปกครองทําใหคํานึงถึงตัวเด็ก (Child Oriented) มากกวา
ความรูดานวิชาการที่จะใหเด็ก (Text Oriented) 
  3.5 การใหขอมูลยอนกลับของผูปกครองชวยใหครูปรับปรุงการทํางาน และ
ภาคภูมิใจในการทํางานมากขึ้น 
 สรุป ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง เปนการสานสัมพันธที่ดีระหวาง 
บานและโรงเรียน ชวยตอบสนองความตองการทางการศึกษาของทั้งผูปกครอง ครู รวมทั้ง
นักเรียน โดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสังคม วางแนวทางบุคลากร
ในอนาคตตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยมุงเนนใหเด็กเรียนรูไดเต็มศักยภาพเอื้อ
ประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 
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 4.3 บทบาทของผูปกครองเด็กปฐมวัย    
 หนวยงานทางการศึกษาและนักการศึกษาไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครองเด็ก
ปฐมวัยไดดังน้ี 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษา (2546: 101) การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัด 
ใหแกเด็กที่ผูสอนและพอแมหรือผูปกครองตองสื่อสารกันตลอดเวลา  เพ่ือความเขาใจตรงกันและ
พรอมรวมมือกันในการจัดการศึกษาใหกับเด็กดังน้ัน พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่
ดังน้ี 
 1.  มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นชอบกําหนด
แผนการเรียนรูของเด็กรวมกับผูสอน 
 2.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็ก
ตามศักยภาพ 
 3.  เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 4.  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความจําเปน 
 5.  อบรมเลี้ยงดุ เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของเด็ก 
 6.  ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงคโดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูเกี่ยวของ 
 7.  เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมี
คุณธรรมนําไปสูการพัฒนาใหเปนสถาบนัแหงการเรียนรู 
 8.  มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กและในการประเมินการจัด
การศึกษา 
 สรุป บทบาทของผูปกครองเด็กปฐมวัยไดแกบทบาทของครอบครัวในการใหความรัก 
ความอบอุน อบรมเลี้ยงดูใหเติบโตอยางปลอดภัย เปนแบบอยางที่ดี จัดบรรยากาศบานใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
บทบาทที่มีตอสถานศึกษา คือการมีสวนรวมกับสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
เปนเครือขายการเรียนรู ซ่ึงทั้งบทบาทที่มีกับโรงเรียนและที่บานจะสอดประสานกันอยางลงตัว
หากทั้งบานและโรงเรียนรวมกับจัดการศึกษาจะชวยพัฒนาเด็กไดเต็มตามศักยภาพ 
   

 4.4 แนวทางในการจัดกิจกรรมที่ผูปกครองมีสวนรวม 
 โรงเรียนเปนหนวยงานที่พัฒนาคนเพื่อใหคนในชุมชนมีชีวิตที่ ดีการถายทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและการเตรียมสมาชิกของสังคมใหเปนบุคคลที่สังคมยอมรับจึงเปน
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หนาที่สําคัญของโรงเรียน บานและชุมชนมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับโรงเรียน และมีสวน
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนดังตอไปน้ี 
 ซัมซัน  และยอนเน (ชมแข  พงษเจริญ. 2542 : 43; อางอิงจาก Sumption and 
Yvonne) กลาววา    ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครอง นักเรียน ในการจัดการศึกษาคือการ
ที่ผูปกครอง หรือประชาชนมีสวนรวมในโรงเรียน โดยการสนับสนุนดานความคิดเห็น การ
ตัดสินใจ สละแรงงานและเวลาใหโรงเรียน การแกปญหา พัฒนาและสนับสนุนดานการเงิน การ
ประเมินผลการทํางาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประการคือ 
 1.  การมีสวนรวมอยางเปนทางการ คือ การมีสวนรวมอยางอิสระ มีสวนรวมอยางไม
มีกฎระเบียบประเพณี และขอตกลงรองรับ การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ โดยปจเจกบุคคล
คือการเกี่ยวของเฉพาะคราว เชน ในฐานะผูชํานาญพิเศษในสาขาอาชีพ 
 2.  การมีสวนรวมอยางเปนทางการ คือ การมีสวนรวมโดยมีกฎหมาย ระเบียบ 
ประเพณี 
 พัชรี  สวนแกว (2536: 47-79) ไดกลาวถึง   การติดตอระหวางผูปกครองกับครูวา 
การติดตอระหวางครูกับผูปกครองควรทําสองทาง คือ จากบานถึงโรงเรียน และจากโรงเรียนถึง
บาน ซ่ึงวิธีการที่ครูและผูปกครองจะติดตอกันอาจทําไดโดย 
 1.  การเยี่ยมเยียนโดยไมตั้งใจ ซ่ึงตอนเชาเวลาที่ผูปกครองมาสงเด็กและพบครูโดย
บังเอิญ อาจทําใหครูทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กดวย 
 2.  การที่ครูไปเยี่ยมบานเด็กและผูปกครอง เพ่ือเปดโอกาสใหครูทราบสภาพ
ครอบครัว สรางความคุนเคยกับผูปกครองเด็ก 
 3.  การที่ผูปกครองมาเย่ียมโรงเรียน ซ่ึงควรทําตอนที่นําเด็กมาฝากใหมเพราะเด็กยัง
ไมคุนกับโรงเรียน 
 4.  การจัดใหมีการอภิปรายกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
 5.  เชิญผูปกครองมาทํากิจกรรมของโรงเรียน 
 6.  การสนทนา เพราะการปรึกษาทางโทรศัพทสามารถชดเชยการเยี่ยมเยียนไดมอริ
สัน (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2542: 33-34; อางอิงจาก Morrison.2000: 365 – 365) ไดกลาวถึง 
วิธีการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองวา   ครู  สามารถจัดกิจกรรมที่จะใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมไดอยางนอย  4 วิธี 
  6.1 วิธีใหมีสวนรวมในการทํางาน  เปนวิธีที่มุงใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การ 
ทํางานตามความสามารถของผูปกครอง  เชน  การเปนผูชวยครู การเปนพ่ีเลี้ยงเด็ก การหาทุน 
การรวมทําธุรการ 
  6.2 วิธีการใหมีการสวนรวมโดยเนนกระบวนการ  เปนการมีสวนรวมที่เกี่ยวของ 
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กับกระบวนการจัดการศึกษาเปนผูเปนผูใหแนวคิด  เสนอแนะการจัดการศึกษา เชน การ
วางแผนหลักสูตรการคัดเลือกตํารา  การวางมาตรฐานการทํางาน  วิธีการนี้กําลังแพรหลาย  
เพราะผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง  ในการตัดสินใจทางการศึกษา 
  6.3 วิธีการมีสวนรวมโดยเนนการพัฒนา  เปนการมีสวนรวมที่มุงพัฒนาคุณภาพ 
ครอบครัวเปนหลัก ซ่ึงเปนประโยชนกับผูปกครองโดยตรง  เพราะผูปกครองที่เขารวมจะได
เรียนรูวิธีการปฏิบัติที่เปนการเสริมสรางครอบครัว 
  6.4 วิธีการมีสวนรวมแบบสมบูรณ  คือ  การประมวลวิธีการดังกลาวขางตนมา 
ประสานกัน  โดยเนนครอบครัวเปนสวนกลาง  ใหครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
 สรุป  แนวทางในการจัดกิจกรรมที่ผูปกครองมีสวนรวม  หมายถึงการสราง
ความคุนเคยระหวางครูและผูปกครอง  ไมวาจะเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันการเยี่ยมเยียนซึ่งจะทําใหใกลชิดเขาใจเห็นใจกันเพ่ิมมากขึ้น  การจัดกิจกรรมที่ผูปก
ครอบเขามามีสวนรวมในการทํางาน  เนนกระบวนรวมคิดรวมตัดสินใจกับโรงเรียน  การพัฒนา
คุณภาพครอบครัว  โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ไดใหผูปกครองมีสวน
รวมโดยการจัดกิจกรรมประดิษฐหุนกับเด็กปฐมวัย มีบทบาทในการสรางวามคุนเคยกับเด็ก 
สรางขอตกลงในการทํากิจกรรม กระตุนใหเด็กพูด ใชคําถามถามเด็ก วางแผนการพูดรวมกับ
เด็ก และประเมินการพูดของเด็ก 
 
 4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปกครอง 
 วารี   กฤติกา (2540: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการรับรูและแนวทางการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษาในโรงเรียนเอกชน  อําเภอเมืองเชียงใหมพบวา  
ผูปกครองสวนใหญมีการรับรูและเขาใจในการจัดอนุบาลศึกษาอยูในเกณฑมากทั้ง  4  หัวขอ  
คือ  หลักการจัดอนุบาลศึกษา  จุดมุงหมายการจัดอนุบาลศึกษา  จุดมุงหมายการจัด
ประสบการณอนุบาลและแนวการจัดประสบการณอนุบาลศึกษา  สําหรับแนวทางการมีสวนรวม
ของผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษา  พบวาผูปกครองนักเรียนสวนใหญเกือบทั้งหมด
สามารถมีสวนรวมในการจัดอนุบาลศึกษาทั้ง  6  ดาน คือ  การเลี้ยงดู  การติดตอสื่อสาร  การ
อาสาสมัคร  การเรียนรูของเด็กที่บานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และการสรางความรวมมือ
กับชุมชน  และสามารถมีสวนรวมในระดับมาก คือ  ทุกครั้งในการเลี้ยงดู  และการเรียนรูของ
เด็กที่บาน  สวนในดานการติดตอสื่อสาร  การอาสาสมัคร  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และ
การสรางความรวมมือกับชุมชน  ผูปกครองนักเรียนสามารถมีสวนรวมไดในระดับปานกลาง  คือ  
เขารวมไดเปนบางครั้ง 
 คาวว (Crowe. 2000) ไดศึกษา  การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองเพื่อ
เปนเครื่องมือใหความชวยเหลือในการเรียนของเด็กอยางมีคุณภาพ  โดยไดทดลองศึกษาการ
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ติดตอสื่อสารระหวางพอแมกับทางโรงเรียน  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  กลุมพอแมที่มี
รายไดนอยกับกลุมพอแมที่มีรายไดสูง  พบวาการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะสงผลใหนักเรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนสูงขึ้น  ทั้งทางดานสติปญญา   
รางกาย   การแสดงออก  เพ่ิมศักยภาพดานตางๆ ของนักเรียน  เชน ดานสังคม  ลดความ
กาวราว  รวมมือกับทางโรงเรียน  เปดโอกาสใหพอแมไดมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการเรียน
ของลูก 
 กลาวโดยสรุป  การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนจะชวย
สงเสริมใหผูปกครองมีความรู  มีเปาหมายและวิธีการพัฒนาเด็กสอดคลองกับทางโรงเรียนซึ่งจะ
ชวยใหเด็กพัฒนาไดโดยองครวมอันจะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับนักเรียนทุกคนไดเปนอยางดี 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3. การสรางเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
 4. แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
 5. วิธีดําเนินการเก็บขอมูล  
 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กนักเรียนชายหญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป    ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูใน  ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่  1    ปการศึกษา  2550   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 217 คน 
  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ปซ่ึง
กําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเลก็ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2550 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร จํานวน 
15 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงมาหนึ่งหองเรียนจากนั้นใชคะแนนจากแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนตวัแปรแบงชั้น สูง กลาง และต่ํา แลวสุมแตละ
ระดับมาระดับละ 5 คน ตามรายละเอียดดังตาราง 3   
 
 
 
 
 
 
 



 43 

ตาราง 2  จํานวนกลุมตัวอยางตามความสามารถทางดานการพูด 
 

ความสามารถทางดานการพูด
ระดับสูง 

ความสามารถทางดานการพูด
ระดับกลาง 

ความสามารถทางดานการพูด
ระดับต่ํา 

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน
ที่คัดเลือกไว 

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน
ที่คัดเลือกไว 

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน
ที่คัดเลือกไว 

7 5 38 5 9 5 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูด 

 ดานที่  1  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท  จํานวน  12 ขอ 
 ดานที่  2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค  จํานวน  12 ขอ 
 ดานที่  3  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว  จํานวน  12 ขอ 
 

การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาคนควา 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
  1.1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ภาษาเนนความสามารทางดานการพูดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหุนและการมีสวนรวมของผูปกครอง  
ของจิตราภรณ  เตมียกุล (2531)  จุฬารัตน  อินนุพัฒน (2543) จงรัก  อวมมีเพียร (2547) อภิร
ตี  สีนวล (2547)  ปานใจ  จารุวณิช (2548) คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
(สําหรับเด็กอายุ 3–5 ป) จักรพันธ  โปรษยกฤต (2535) จิระประภา  บุญยนิตย (2543) และพัชรี  
สวนแกว (2536)  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสา 
  1.2 สรางแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาจํานวน  24 
แผน  ซ่ึงประกอบดวยจุดประสงคเน้ือหา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสา(ขั้นนํา  ขั้นดําเนินการสอน  ขั้นสรุป) 
  1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาใหผูเชี่ยวชาญ  
3  ทานพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองกับจุดประสงคเน้ือหา  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  สื่อ  
และการประเมิน ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1.  ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคย  ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาราชบุรีเขต 1 จังหวัดราชบุรี 
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   2.   อาจารยศิราณี  นฤมลวัฒนกูล อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธติ กรุงเทพฯ 

   3.   อาจารยอภิรตี  สีนวล  อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบานเขาญานเฒา 

            จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1.4 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา ตามคํา
ชี้แนะของผูเชี่ยวชาญโดยใชเกณฑพิจารณาจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3ทานให
เหมาะสมโดยปรับภาษาใหถูกตองตั้งแตขั้นนํา  ขั้นสอนและขั้นสรุป เชน ในขั้นดําเนินการสอน
ขั้นของการวางแผนการพูดรวมกับผูปกครองอาสาตองสอดคลองกับเน้ือหาซ่ึงมีแผนการจัด
กิจกรรมบางแผนที่ผูวิจัยทําไมสอดคลองกับเน้ือหาจึงไดปรับใหสอดคลองตามคําแนะนํา  มีการ
เพ่ิมเติมแนวทางการผลิตหุนอยางละเอียด และเพิ่มเติมบัตรคําศัพทควบคูไปกับการแนะนําสื่อ
ของผูปกครอง 
  1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมดานเวลาที่กําหนด เน้ือหา และภาษาที่ใช 
  1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาที่ผานการ
ทดลองใชมาปรับปรุงเพ่ือจัดทําเปนแบบฉบับจริงและนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยมีลําดับขั้นตอนการ
สรางดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางดานการ
พูดของเด็กปฐมวัย ของจุฑา  สุกใส (2545) รจนา ทรรทรานนท (2537) สถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข(2546) เ พ่ื อ เปนแนวทาง ในการสร า งแบบทดสอบวั ด
ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
  2.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยจํานวน  3 
ดาน รวม 60 ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   ดานที่   1   แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท จํานวน  
20  ขอ 
   ดานที่   2   แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดคําเปนประโยค
จํานวน  20   ขอ 
        ดานที่   3   แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว  
จํานวน  20   ขอ 
  2.3  นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยไปให
ผูเชี่ยวชาญ 
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จํานวน  3  ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการประเมินความสอดคลองของ
แบบทดสอบกับวัตถุประสงคดังมีรายนามตอไปน้ี 
   1.   ดร.อรินทร  นวมถนอม  อาจารยผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

       โรงเรียนบางกะป กรุงเทพฯ 
   2.   ผูชวยศาสตราจารยนพดล กองศิลป อาจารยผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา 
        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  
        (ฝายประถม) กรุงเทพฯ 
   3.  อาจารยไพบูลย อุปนโน  อาจารยประจําภาควิชาประถมศึกษา 
        คณะศกึษาศาสตร  
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  2.4   นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index 
of Consistency) ซ่ึง  ตองมีคา  IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 89) ไดขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูในชวง .67 ถึง 1.00 จํานวน 45 
ขอ และปรับแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตรงกันโดยใช
เกณฑพิจารณาจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  2 ใน 3ทาน ใหเหมาะสมโดย  ปรับระดับ
คะแนนในแบบทดสอบตอนที่  3 จาก 0 - 4 คะแนน เปน 0 - 3  คะแนน  โดยตัดเกณฑที่ 4 ออก 
วาดภาพจานในแบบทดสอบขอสุนัขคาบจานขออาหารใหมใหชัดเจนขึ้น 
    2.5   นําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
เด็กเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบดานความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ดานที่  1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพทและดาน
ที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค แลวคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย ระหวาง 
.20 - .80 และคาอํานาจจําแนกตั้ง 0.2 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหพบวา คุณภาพเครื่องมือรายขอ
ดานที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพทมีคาความยาก อยูระหวาง .400 - .800 และมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .297 - .779 จํานวน 12 ขอ   ดานที่ 2 มีคาความยากอยูระหวาง .333 - 
.733 และมีคาอํานาจจําแนก ระหวาง .357 - .810 จํานวน 12 ขอ สวนดานที่ 3 ความสามารถ
ทางดานการพูดเปนเรื่องราว เปนแบบทดสอบที่ใหคะแนนหลายคาผูวิจัยจึงทําการหาอํานาจ
จําแนก ซ่ึงไดคาอํานาจจําแนก ระหวาง  .402 - .820  จํานวน 12 ขอ 
   สวนผลการวิ เคราะหคาความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบทั้ งฉบับ  ดานที่  1 
ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท และดานที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค
วิเคราะหดวยสูตร สูตร KR-20 มีคาเทากับ .796 และ .890 ตามลําดับดาน สวนดานที่ 3 
ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราววิเคราะหดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient) มีคาเทากับ .820 
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               2.6  นําแบบทดสอบทั้งหมดมาจัดทําสําเนาตามตนฉบับจริงสําหรับใชเปน
แบบทดสอบวัดความสามารถสามารถทางดานการพูดกับกลุมตัวอยาง 

 
วิธีการดําเนินการทดลอง 

 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ผูวิจัย     
ไดดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ One Group Pre test – Posttest Design (ลวน 
สายยศ ละอังคณา  สายยศ. 2538: 249) มีลักษณะการทดลองดังน้ี 
 

Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
 T1 Pretest  แทน การทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดกอนการทดลอง 
 X  Treatment แทน การจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 T2  Posttest แทน การทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูด  หลังการทดลอง  
  
 วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  เปนเวลา  8  
สัปดาห สัปดาหละ  3 วันไดแก วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  ใชเวลาวันละ  50 นาที  
ระหวางเวลา 10.20 น. – 11.10 น. ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550   ถึงวันที่ 6 กันยายน  
พ.ศ. 2550  รวม  24 วัน โดยมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ในวันปฐมนิเทศผูปกครองของนักเรียนใหมผูวิจัยไดแนะนําโครงการผูปกครอง
อาสาถึงวัตถุประสงคของโครงการที่จะเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือรับสมัครคณะกรรมการผูปกครองอาสาและเลือกผูปกครองที่สนใจและมีเวลา
วางในชวงเวลาที่จะทําการวิจัยสามารถเขารวมทําการวิจัยไดจํานวน  11 คน 
 2. นัดหมายผูปกครองเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดกับผูปกครองที่เขารวมวิจัยถึง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในวัย 5 ขวบ แนวทางและวิธีการประดิษฐหุนประเภทตาง ๆ แนวทาง
ในการสงเสริมความสามารถทางดานการพูด บทบาทของผูปกครองในการวิจัย กําหนด 
ระยะเวลา สถานที่ นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง รายละเอียดในการใชเครื่องมือ รวมทั้งขอบขาย
ในการรวบรวมขอมูล 
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 3. ทําการทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดจาก
นักเรียนทั้งหองจํานวน  54 คน แลวเลือกนักเรียน 15 คน   จากกลุมคะแนนสูงกลางต่ําอยางละ 
5 คนเพื่อกําหนดเปนกลุมตัวอยาง 
 4. จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ  สถานที่ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม 
 5. ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ในการประดิษฐหุนโดย
ผูปกครองอาสาดังตารางวันและกิจกรรมที่ดําเนินการทดลอง 
 
ตาราง 3 วันและกิจกรรมที่ดําเนินการทดลอง 
 

การประดิษฐหุน สัปดาห 
ที่ 

วัน 
ประเภทวัสดุ วัสด ุ

บทบาทผูปกครอง 

อังคาร ธรรมชาต ิ มะเขือยาว มะเขือเหลือง 
ถั่วฝกยาว คะนา เมล็ดแตงโม 

พุธ สังเคราะห ซองจดหมาย 

1 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

กระดาษโปสเตอรหลากสี ไม
ไอศกรีม 

อังคาร ธรรมชาต ิ ใบตอง  กานกลวย ดอกไม  
กิ่งไผ  เชือกปอ  เชือกกลวย 

พุธ สังเคราะห กระดาษโปสเตอรหลากสี ไม
ไอศกรีม 

2 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

กระปองน้ําอัดลมหรือกระปอง
อ่ืนๆ กระดาษวาว  ตะเกยีบ  
ลูกปด  แตงกวา  เชือกฟาง 

อังคาร ธรรมชาต ิ กิ่งไม ใบไม ฟาง ไมเสียบลูชิ้น 
พุธ สังเคราะห เศษผา ถุงเทา ถุงมือ ไหม

พรม เชือกขาว เอ็นตกปลา 

3 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

ขวาสติก  ลวดกํามะหยี่   
ตะเกียบ  แอปเปล  เงาะมงัคุด  
ไมกลัด 

สรางความคุนเคย   
สรางขอตกลง  
กระตุนใหนักเรียน  
พูดดวยคําถาม   
วางแผนการพูด
รวมกับเด็ก 
ประเมินการพูดของ 
เด็ก 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

การประดิษฐหุน สัปดาห 
ที่ 

วัน 
ประเภทวัสดุ วัสด ุ

บทบาทผูปกครอง 

อังคาร ธรรมชาต ิ มะระ เมล็ดฟกทอง ไมเสียบ
ลูกชิ้นตัดปลาย 

พุธ สังเคราะห กระดาษโปสเตอรหลากสี 
ลูกโปง หนังสติ๊ก กานลูกโปง 
ฯลฯ 

4 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

กระปองน้ําอัดลม กระดาษวาว 
ตะเกียบ  แตงกวา  ลูกปด 
เชือกฟาง 

อังคาร ธรรมชาต ิ ฟกทอง  เมล็ดพริกไทยออน  
ถั่วลสิง  เปลือกจากฝก
ขาวโพด  ดอกเฟองฟา 

พุธ สังเคราะห กระดาษลูกฟกู หรือกระดาษ
จากกลองกระดาษ  ตะเกียบ
ไมไผ 

5 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

ลวดเสียบกระดาษสายไฟเลก็  
ใบไม  กิ่งไม 

อังคาร ธรรมชาต ิ กาบไผ เปลือกถั่วลสิง กลวย
นํ้าวาดิบ  กานและใบมะละกอ 
กานและใบมะละกอ 

พุธ สังเคราะห ถุงดํา  ขวดนม  หนังสติ๊ก  
เอ็นตกปลา ฯ 

6 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

เมล็ดพืช หลอด แกนหลอด
ดาย 

อังคาร ธรรมชาต ิ กะหล่ําปลีมวง  หนอไมสด 
พุธ สังเคราะห แผนซีดีเกา ขวดแบรน ไม

หนีบผา ถวยพลาสติก 

7 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

กาบมะพราว  กระดาษซองสี
นํ้าตาล 

สรางความคุนเคย   
สรางขอตกลง  
กระตุนใหนักเรียน  
พูดดวยคําถาม   
วางแผนการพูด
รวมกับเด็ก 
ประเมินการพูดของ 
เด็ก 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

การประดิษฐหุน สัปดาห 
ที่ 

วัน 
ประเภทวัสดุ วัสด ุ

บทบาทผูปกครอง 

อังคาร ธรรมชาต ิ ฝรั่ง  มะมวง  องุน ตะเกียบ 
ไมไผ 

พุธ สังเคราะห มุงลวด  ลวดกํามะหยี 

8 

พฤหัสบด ี ธรรมชาติและ
สังเคราะห 

กระเจ๊ียบ แกนกระดาษทิชชู 
แกนหลอดดาย มุงลวด 

สรางความคุนเคย   
สรางขอตกลง  
กระตุนใหนักเรียน  
พูดดวยคําถาม   
วางแผนการพูด
รวมกับเด็ก 
ประเมินการพูดของ 
เด็ก 

 
 การทดลองครั้งน้ีผูปกครองมีสวนรวมในการทดลองทุกๆวันมีบทบาทโดยละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 1. สรางความคุนเคยชวนพูด ชวนคุยดวยทาทีอบอุน 
 2. สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียนและผูปกครอง 
 3. สอบถามเด็กเกี่ยวกับชื่อวัสดุ อุปกรณ 
 4. กระตุนใหเด็กพูดดวยการใชคําถามยัว่ยุใหเด็กตอบหรือถามกลับในสิ่งที่สงสัย

หรือไมทราบ 
 5. ถามเด็กวาจะทําอะไรกับวัสดุอุปกรณทีเ่ตรยีมไวไดบางเพื่อสังเกตการพูด ความคิด

และจิตนาการ 
 6. สอบถามถึงความตองการในการประดษิฐหุนแบบตางๆรายวัน 
 7. ใหนักเรียนลองบอกขั้นตอนในการประดิษฐหุนกอนลงมือทํา 
 8. หากเด็กคิดทําในสิ่งที่ยากเกินไปสอบถามเด็กๆ วาคิดวาขั้นตอนไหนที่จะทําไดหรือ

ทําไมได 
 9. สนับสนุนใหเกิดงานตามความคิดของเด็ก 
 10.  กระตุนใหเด็กปฏิบัตติามขอตกลงทีต่ั้งไว 
 11.  เปดโอกาสใหเด็กนําหุนมาใชประกอบการพูดโดยใหการเสริมแรงในกลุมเล็ก 
 12.  วางแผนนําหุนที่ทําเสร็จแลวในวันที่  1  และวันที่  2  เพ่ือใชในวันที ่ 3 ในการพูด

กับกลุมใหญ รวมทั้งการเกบ็หุนใหถึงวันที่  3 และวางแผนการพูดใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
เหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 
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13.  รวบรวมขอมูลการพูดของเด็กแตละคนไวในแบบสังเกตการพูด 
14.  บันทึกการพูดของเด็กลงในแบบบันทึกการพูด 
15.  การพูดกับกลุมใหญประเมินภาพรวมวาพูดไดดีตามแผนที่วาวางไวหรือไมบันทึก

ลงใน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. นัดหมายนักเรียนเพ่ือทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
 2. ทําการทดสอบกอนการทดลอง(Pretest) 
 3.  ทําการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 50 นาที 
 4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาหแลว ผูวิจัยทําการทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานการพูดหลังทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชในการทดสอบกอน
การทดลอง(Pretest) 
 5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบ ทั้งกอนและหลังการทดลองมาตรวจใหคะแนนและ
นําไปทําการไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 36) โดยใช
สูตร 

 

   
N
XX ∑=         

 
 เม่ือ X  แทน คาเฉลี่ย 

   ∑ X  แทน    ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

   N  แทน    จํานวนเด็กปฐมวัย 
 
  1.2 คํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) (บุญเชิด   
ภิญโญอนันตพงษ .  2521 : 55 ) โดยใชสูตร 
  

   
)1(

)( 22

−
∑ ∑−

=
NN

XXNS  

 



 51 

        เม่ือ   S แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
           ∑ X  แทน    ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

    ∑ X 2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง   
 

 2. สถิติการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูด 
    2.1 การแสดงหลักฐานความเที่ ยงตรง เชิ ง เนื้ อหาของแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานความสามารถทางดานการพูด (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) โดย
ใชดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค 
 

   
N
RIOC ∑=         

                                           

 เม่ือ  IOC  แทน   คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 
   ∑R  แทน   ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

    N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 คํานวณหาคาความยากงาย (Difficulty) ของขอสอบรายขอ (บุญเชิด ภิญโญอนัต
พงษ. 2526 : 89)   
    

  
N
RP =  

       

  เม่ือ   P แทน คาความยากงาย 

    R แทน จํานวนที่ทําขอน้ันถูก 

        N แทน จํานวนเด็กที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 
 2.3  คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีการวิเคราะห

สหสัมพันธแบบพอยดไบซีเรียล (Point Biserial / Correlation) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ . 
2521 : 258) โดยใชสูตร 
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  เม่ือ rpbis แทน คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยด ไบซีเรียล 
    Mp แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
       Mq แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
     St แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
    p แทน สัดสวนของคนตอบถูก 

   q แทน 1-p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
 

  2.4  คํานวณคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ใชสูตร Kuder Richarson. KR - 20 
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ . 2526 : 165) โดยใชสูตร 
 
 
 

  เม่ือ    rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
       n แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
      p แทน สัดสวนของคนตอบถูกในแตละขอ 

        q แทน สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ 
       S2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 

 3. สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน 
  เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครอง
อาสา ใชสูตร t-test แบบ Dependent Sample (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ . 2526 : 99) โดย
ใชสูตร 
                       

 
  

  เม่ือ    t แทน คาสถิติที่ใชใน t – distribition 
        D แทน คาความแตกตางของคะแนน 
        N แทน จํานวนคูของคะแนน 
        D แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
      SD แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
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 การแปรผลระดับความสามารถทางดานการพูด 
 การแปลผลระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย ในการศึกษาคนควา
ครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดการแปลผลจากคาคะแนนทั้ง 3 ดานโดยใชเกณฑดังน้ี 
 

 ชวงคะแนนรวม   แปลความหมาย 
 41 – 60   มีความสามารถทางดานการพูดสูง 
 21 – 40   มีความสามารถทางดานการพูดปานกลาง 
  0  –  20   มีความสามารถทางดานการพูดต่ํา 
 

 ชวงคะแนนความสามารถ แปลความหมาย 
 ทางดานการพูดดานที่ 1  

 และดานที่ 2 
 9 – 12    มีความสามารถทางดานการพูดสูง 
 5 – 8    มีความสามารถทางดานการพูดปานกลาง 
 0 – 4       มีความสามารถทางดานการพูดต่ํา 
 

 ชวงคะแนนความสามารถ แปลความหมาย 
 ทางดานการพูดดานที่ 3 
 25 – 36   มีความสามารถทางดานการพูดสูง 
 13 – 24   มีความสามารถทางดานการพูดปานกลาง 
  0 – 12    มีความสามารถทางดานการพูดต่ํา 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
จึงกําหนดอักษรตาง ๆ ทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  N   แทน จํานวนกลุมนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  k   แทน จํานวนแบบทดสอบ 
  X    แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
  SD   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  t   แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t. distribution 
  D    แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
  DS    แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
  P   แทน คาระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ
  **   แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาคนควาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถทางดาน
การพูด 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางดานการพูดกอนและหลังการ
ทดลอง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 
  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ  
 

กอน หลัง 
ความสามารถ 

X  SD X  SD 
ดานที่ 1   การพูดคําศัพท 5.80 1.70 10.53 0.99 
ดานที่ 2   การพูดเปนประโยค 4.20 4.00 11.20 0.94 
ดานที่ 3   การพูดเปนเรื่องราว 12.13 2.56 27.20 7.97 

โดยรวม 22.13 4.49 48.93 8.37 

 
  ผลการวิเคราะหตาราง 4 ปรากฏวา คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานการพูด มีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลงัการการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสา โดยรวมเทากับ 22.13 และ 48.93  ตามลําดับและเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว
พบวา ดานที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพทกอนการทดลองเทากบั 5.80 มี
ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท ปานกลาง หลังการทดลองเทากับ 10.53 มีความสามารถ
ทางดานการพูดคําศัพท สูง ดานที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค กอนการ
ทดลองเทากบั 4.20 มีความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคต่ํา หลังการทดลองเทากบั 
11.20 มีความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค ปานกลาง และดานที่  3 ความสามารถ
ทางดานการพูดเปนเรื่องราวกอนการทดลองเทากับ  12.13 มีความสามารถทางดานการพูดเปน
เรื่องราวต่ํา หลังการทดลองเทากับ 27.20 มีความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราวสูง 
 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูด 
  การวิเคราะหขอมูลตอนนี ้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานการพูด มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางโดย
ใช t- test ทดสอบคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบ ในตาราง 5 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดกอนและหลังจัดกิจกรรม  
 

กอน หลัง 
ความสามารถทางดานการพูด 

X  SD X  SD D  DS  t P 

ดานที่  1  การพูดคําศัพท 5.80 1.70 10.53 0.99 4.73 1.87 9.81 .00 
ดานที่  2  การพูดเปนประโยค 4.20 4.00 11.20 0.94 7.00 3.98 6.81 .00 
ดานที่  3  การพูดเปนเรื่องราว 12.13 2.56 27.20 7.97 15.07 7.86 7.42 .00 

โดยรวม 22.13 4.49 48.93 8.37 26.80 7.80 13.32** .00 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .01 
   
 ผลการวิเคราะหตาราง 5 ปรากฏวาความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาหลังการจัดกิจกรรมมีผลตางเฉลี่ย 
เทากับ 26.80 ซ่ึงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
 ดานความสามารถทางการพูดคําศัพทที่ไดจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสากอนการทดลองมีคา X เทากับ 5.80 คะแนนหลังการจัดกิจกรรมมีคา X เทากับ 
10.53 คะแนน  เม่ือเปรียบเทียบแลวพบวาหลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ทางดานการพูดคําศัพทสูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 ดานความสามารถทางการพูดเปนประโยคที่ไดจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสากอนการทดลองมีคา X เทากับ 4.20 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมมีคา X

เทากับ11.20 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบแลวพบวาหลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนน
ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 ดานความสามารถทางการพูดเปนเปนเรื่องราวที่ไดจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสากอนการทดลองมีคา X เทากับ 12.13 คะแนนหลังการจัดกิจกรรมมีคา X  
เทากับ27.20 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบแลวพบวาหลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนน
ความสามารถทางดานการพูดเรื่องราวสูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 เม่ือพิจารณาโดยรวมกอนจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครอง X  เทากับ 
22.13 คะแนน หลังจัดกิจกรรมมีคา X  เทากับ 48.93 คะแนน สวนคา SD กอนจัดกิจกรรมมีคา
เทากับ 4.49 คะแนนหลังจัดกิจกรรม SD มีคาเทากับ 8.37 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01แสดงวาการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา สงเสริมให
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุน
รวมกับผูปกครองอาสา 



 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเดก็
ปฐมวัยที่ไดรับการทํากิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนและ
เปนแนวทางสําหรับครู  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไดเห็น
ถึงความสําคัญของกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา   และสามารถนําไป
ประยุกตใชในกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลของการวิจัยโดยสรุปดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
ประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา กอนและหลังการทดลอง 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํา
กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา    
   

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังไดรับการทํากิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสามี
ความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กนักเรียนชายหญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป    ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูใน  ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่  1    ปการศึกษา  2550   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 217 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ปซ่ึง
กําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเลก็ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2550 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายประถม)สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพฯ จํานวน 15 
คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงมาหนึ่งหองเรียนจากนั้นใชคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนตัวแปรแบงชั้น สูง กลาง และต่ํา แลวสุมแตละ
ระดับมาระดับละ  5 คน  
 

ตัวแปรที่จะศึกษา 
 1.   ตัวแปรอิสระไดแก   กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 2.   ตัวแปรตามไดแก    ความสามารถทางดานการพูด 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.   แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 2.   แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใชการวิเคราะห
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบั ดานที่  1  ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
วิเคราะหดวยสูตร KR - 20 มีคาเทากับ .796 ดานที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปน
ประโยควเิคราะหดวยสูตร KR – 20 มีคาเทากับ .890 ดานที่ 3  ความสามารถทางดานการพูด

เปนเรื่องราววเิคราะหดวยสตูร α - Coefficient มีคาเทากับ .889  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กอนดําเนินการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ (Pretest) กลุมตัวอยางทั้งหมด โดยใช
แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลวตรวจให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 2. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรม
การประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาใชระยะเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห โดยจัดสัปดาหละ 
3 วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ  50 นาที ชวงเวลา 9.20 -10.10 น. ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี และ
ชวงเวลา 10.10 น.- 11.00 น. ของวันพุธ  รวมทั้งสิ้น  24 ครั้ง 
 3. หลังเสร็จสิ้นการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ หลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบที่ใชกอนการทดลองแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
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 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยมา
ทําการวิเคราะหขอมูล 
  

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
ทดลองมาหาคาสถิติพ้ืนฐานโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)       
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถทางดานการพูดของเด็ก
ปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยวิธีการทางสถิติ  t – test for Dependent  
Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังไดรับกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสามีความสามารถ
ทางดานการพูดคําศัพทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาΧ  = 10.53 คะแนน ซ่ึงกอนการ
ทดลองมีคาΧ  = 5.8 คะแนน   ในดานความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีคา Χ  = 11.20  คะแนน และกอนการทดลองมีคา Χ  =  4.20 คะแนน 
และในดานความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกันโดย มี
คะแนนหลังการทดลองคา Χ = 27.20  คะแนนและกอนการทดลอง มีคา Χ  = 12.13 คะแนน  
คาคะแนน Χ  กอนและหลังการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสานั้นจะเห็นวา
มีความสามารถทางดานการพูดแตละดานสูงขึ้นทั้งหมดสงผลใหความสามารถทางดานการพูด
โดยรวมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณา
ความสามารถทางดานการพูดโดยรวมพบวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสานักเรียนมีคะแนนความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูด
ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ีเด็กปฐมวัยหลังไดรับการทํากิจกรรมการประดิษฐหุน
รวมกับผูปกครองอาสา มีความสามารถทางดานการพูดโดยรวมสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐาน ที่วา  เด็กปฐมวัยหลังไดรับกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสามี
ความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะวา  กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
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ผูปกครองอาสา เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กปฐมวัยใชความสามารถในการพัฒนาความสามารถ
ทางดานการพูดทั้งทางดานการพูดคําศัพทจากการเรียนรูวัสดุที่นํามาประดิษฐหุน การพูด
ประโยคและการพูดเปนเรื่องราวโดยผูปกครองอาสาเปนตัวเราความสนใจและเสริมแรงเอ้ือให
เด็กไดมีการพัฒนาความสามารถความสามารถทางดานการพูดสอดคลองกับ ฮอลลาแฮม และ
คูฟแมน (ศรีเรือน  แกวกังวาน. 2548: อางอิงจาก; Hallaham &  Kauffan.1994)  กลาวถึง 
กระบวนการเรียนภาษาของเด็กเกิดจากการตอบสนองหลายอยางตอสิ่งเราหลายตัว พฤติกรรม
ตอบสนองสิ่งเรา คือ ความพยายามลองใชอวัยวะเครื่องเปลงเสียงตางๆ ทํางานสัมพันธกันหลาย
สวนพรอมกัน ไดแก สวนสมอง ทําหนาที่ในการมองเห็น ไดยิน สะสมความจํา จําไดวาแมแบบ
(คือตัวเรา) น้ันทําริมฝปากอยางไรมีสีหนาทาทีสายตา คิ้ว และสัมผัส ดวยอาการอยางไร เด็กก็
จะทําพฤติกรรมตอบสนองเชนเดียวกัน เชนเม่ือพูดก็ยกมือ ขยับตัว ฯลฯ พฤติกรรมตอบสนอง
ตอสิ่งเราในกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาคือการที่เด็กสนใจลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมประดิษฐหุนจากสื่อสิ่งเราตัวแรก และการพูดคุยโตตอบ วางแผนที่จะพูดรวมกับ
ผูปกครอง จากสิ่งเราตอมาคือผูปกครองรวมถึง การพูดใหเพ่ือนฟงพรอมกับใชหุนที่ตนประดิษฐ
ขึ้นมา เพ่ือนผูฟงและเพื่อนในกลุมที่พูดรวมจึงเปนสิ่งเราถัดมา ดวยการตอบสนองตอสิ่งเรา
หลายอยางพรอมๆกัน ทําใหเด็กไดใชมือ ใชสายตาจับจองผูฟง วางสีหนา นํ้าเสียง สอดใส
อารมณ ใชรางกายในการเคลื่อนไหวกับหุน ใชความคิดที่สั่งการจากสมอง ประกอบการพูดใน
จังหวะและเรื่องราวสวนที่เปนของตนกรณีนัดแนะพูดรวมกับเพ่ือนตามคิวตัวละครที่พูดหรือ
จังหวะการโตตอบการพูดที่เหมาะสม ทําใหกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา เปน
กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยใชความสามารถในการบังคับกลามเน้ือมือในการประดิษฐหุน 
สงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการในขณะที่ไดพบเห็นวัสดุและคิดประดิษฐหุนเกิดการ
เรียนรูจากสื่อผานการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและผูปกครองอาสา เชน เม่ือ เด็กเห็นฟาง ไมเสียบ
ลูกชิ้นตัดปลายและเชือกปาน คนที่เคยรูจักอาจพูดกับเพ่ือนๆวา “น่ีฟาง”แลวหันไปขอคํายืนยัน
จากผูปกครองอาสา”ใชม้ัยคะนาโรจน (ชื่อผูปกครองอาสา) ผูปกครองอาสาตอบรับวา ”ใชจะ” 
และอาจถามเด็กๆวา ”มันเหมือนอะไร” เด็กๆ อาจจะหยิบมาดูใกลๆแลวบอกวา “มันเหมือน
ตนหญาแหงๆ” ผูปกครองอาสาอาจถามตอวา”ใครรูบางวามันคือตนอะไรมาจากที่ไหน”ถาเด็ก
บางคนตอบไดในขณะที่เด็กในกลุมไมรูจักเด็กคนที่ตอบไดจะเกิดความภาคภูมิใจที่ตนได
ถายทอดความรูใหเพ่ือนๆ ขณะเดียวกันผูปกครองอาสาอาจจะเพิ่มเติมเรื่องราวไดอีกตามความ
เหมาะสมของเวลาและความสนใจของเด็กหรือในขณะที่เด็กบางกลุมไมรูจัก วัสดุเหลานั้น
ผูปกครองอาสาก็จะใหความรูกับเด็กๆ  เกี่ยวกับวัสดุทั้งหมด หลังจากนั้นเด็กๆ  จะประดิษฐหุน
จากฟางขาวเชือกปานและไมเสียบลูกชิ้นตามความคิดและจินตนาการของตนเองนํามาเชิดและ
พูดตามจินตนาการของตนเลนขณะที่เก็บของเสร็จและรอเพื่อนที่ยังประดิษฐไมเสร็จเม่ือทุกคน
ในกลุมประดิษฐหุนเสร็จก็จะนําหุนทั้งหมดที่ไดในมาใชเชิดประกอบการพูด โดยมีผูปกครอง
อาสากระตุนใหใชหุนไปพูดเรื่องที่กําหนดสั้นๆ ดังน้ันเด็กปฐมวัยจึงมีความสามารถทางดานการ
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พูดเพิ่มขึ้น  กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสานั้นเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือ
ปฏิบัติทั้งการปฏิบัติการประดิษฐหุนและปฏิบัติการพูดโดยมีการเลียนแบบพฤติกรรมการพูดจาก
ผูใหญคือผูปกครองอาสาซึ่งจะสงผลใหเด็กมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น สอดคลอง
กับเพียเจต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 39; อางอิงจาก Piaget.1896-1982) ไดกลาวไววา 
เด็กชวงอายุ 2- 6 ป ถือเอาตนเองเปนสําคัญ (Egocentric) และเรียนรูจากการกระทํากับสื่อวัสดุ
ดวยตนเองเมื่อมีการเรียนรูจากการกระทํากับสื่อดวยตนเองทั้งประดิษฐหุนและเรียนรูการพูด
ขณะทํากิจกรรมมีการเลียนแบบการพูดจากผูปกครองอาสาดวยตนเองทําใหเด็กไดพัฒนา
ความสามารถทางดานการพูดเพิ่มขึ้นดังน้ันหลังจัดกิจกรรมความสามารถทางดานการพูดจึง
สูงขึ้นดวยเชนกัน     ทั้งน้ีกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา เป ด โอกาสให เ ด็ก
เรียนรูจากประสบการณตรง ไดถายทอดความรูสึก นึกคิด และอารมณจากการประดิษฐหุน
รวมกับผูปกครองอาสาเกิดความสนุกขณะที่ไดเชิดหุนประกอบการพูด    ไดรับประสบการณ
ใหมๆหลายดาน.  เปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง ไดสํารวจดวยตนเอง
อยางอิสระปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดี  ไดถายทอดความรูสึก นึกคิด และอารมณจากการเชิดหุน
ขณะที่พูด  และเม่ือพิจารณาความสามารถทางดานการพูดเปนรายดาน  แลวสามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
  เปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดคําศัพทกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา   ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถทางดาน
การพูดคําศัพทสูงกวากอนการทดลองที่เปนเชนนี้เพราะการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับ
ผูปกครองอาสาสามารถพัฒนาความสามารถทางดานการพูดคําศัพทไดดีซ่ึงกอนการทดลองเด็ก
ไดดูภาพเพียงอยางเดียวอาจเคยรูจักบางไมรูจักบาง ขณะทําการทดลองผูวิจัยไดนําสื่อที่เปน
ของจริงมาใหเด็กไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมจากสื่อมีการพูดคําศัพทจากสื่อใหเพ่ือนและ
ผูปกครองอาสาฟงเด็กเกิดภาคภูมิใจที่มีคนสนใจฟงในสิ่งที่ตนพูดทําใหพูดคําศัพทไดมากขึ้น
รวมถึงกลาที่จะพูดคําศัพทไดไดอยางแคลวคลอง 
 เปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคกอนและหลังที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา   ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถ
ทางดานการพูดเปนประโยคสูงกวากอนการทดลองที่เปนเชนนี้เพราะขณะจัดกิจกรรมมีการ
พูดคุยถามคําถามตอบคําถามระหวางผูปกครองอาสาและเด็กการจะไดคําตอบที่ชัดเจนรูเรื่องก็
ตองมาจากคําถามที่ชัดเจนเชนกัน ซ่ึงผูปกครองจะกระตุนดวยคําถามที่เปนประโยคเพื่อใหเด็ก
ตอบไดอยางชัดเจนหากเด็กคนใดเพียงพยักหนาสายหนาหรือตอบสั้นๆก็จะมีการแนะนําแกไข
ใหเด็กมีการตอบใหชัดเจนเด็กๆก็จะเรียนรูการพูดใหเปนประโยคหรือหากเด็กทราบแลวแตยัง
ไมคอยพูดก็นับเปนการชวยใหเด็กไดโอกาสฝกพูดจนชินไมตอบไมถามเพียงสั้นๆแบบเดิมซ่ึง
สงผลใหหลังการทดลองเด็กมีความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้น 
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 เปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราวกอนและหลังที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา   ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีความสามารถ
ทางดานการพูดเปนเรื่องราวสูงกวากอนการทดลองที่ซ่ึงจะเห็นไดวากิจกรรมการประดิษฐหุน
รวมกับผูปกครองอาสานั้นหลังจากเด็กประดิษฐหุนเสร็จเด็กๆจะนําหุนไปใชประการพูดรวมกับ
เพ่ือนมีการคิดชื่อตัวละครผูกเรื่องพูดไปตามบทบาทที่เด็กๆไดคิดรวมกับผูปกครองอาสาซึ่ง
เรื่องราวที่พูดจะไดใจความทําใหผูฟงสนใจติดตามฟงจนจบหรืออาจมีประเด็นขมวดใหผูฟงคิด
ตอก็ไดการฝกฝนที่จะพูดเปนเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น 
   

ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 1. การเปดโอกาสใหเด็กไดทํางานอยางอิสระในการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครอง
อาสาเปนการสงเสริมความสามารถดานการพูดแลวเด็กยังไดรูจักการเอื้อเฟอแบงปนการรอคอย
อุปกรณที่ใชรวม 
 2. หุนเปนสื่อที่เด็กคุนเคยแตไมคอยไดลงมือประดิษฐเองบอยนักยิ่งไดประดิษฐ
รวมกับผูปกครองอาสาเมื่อเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะมีความตื่นเตนและตองการที่จะ
ประดิษฐหุนอิสระตามความคิดและจิตนาการของตนเองเพื่อนําไปใชประกอบการพูดของตนหรือ
พูดรวมกับกลุมจะนําไปสูความความคลองแคลวในขณะที่ตนเองใชประกอบการพูดอยาง
ประสานกันดวยดี 
  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยโดยมุงเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหเด็กไดกระทํา
ตามแบบที่ตนเองชอบเปนการสรางปฏิสัมพันธกับผูปกครองและเพื่อนในขณะทํากิจกรรมซึ่งใน
ระหวางทํากิจกรรมครูและผูปกครองควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. ใหเด็กไดมีสวนรวมในการนําสื่อที่สามารถหามาไดเพ่ือใชในการประดิษฐหุนเพ่ือ
เด็กจะไดเกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขณะที่เด็กไปหาสื่ออาจได
เรื่องราวเพิ่มเติมจากสื่อที่จะนํามาใชประดิษฐหุนถายทอดดวยการพูดเลาใหเพ่ือนหรือผูปกครอง
อาสาฟง 
 2. ในการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาควรมีการจัดเตรียม  สื่อ  
อุปกรณ  ใหพรอมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
 3. เม่ือเด็กประดิษฐหุนเรยีบรอยแลวควรมีที่จัดวางหุนแสดงใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาและวิจัยการทํากิจกรรมประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาที่มีตอ
ตัวแปรตามอื่นๆของเด็กปฐมวัย เชน มิติสัมพันธ  ความคิดสรางสรรค  ความเชื่อม่ันในตนเอง  
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  การรอคอย  การแบงปน  ระเบียบวินัย การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 2. ควรมีการศึกษาความสาสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาในหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาชุมชน  เปนตน 
 3.  ควรมีการศึกษาความสามารถทางดานการพูด การฟง การอานและการเขียนไป
พรอมๆกันนับเปนการศึกษาพัฒนาการทางดานทักษะภาษาโดยผูปกครองมีสวนรวมมีการนํา
หุนซึ่งเปนสื่อเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาที่เด็กสนใจมาเปนสื่อในการศึกษา 
 

 

 

 
 
 
  
 

 
 



บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ.  (2540).  คูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (อายุ 3 – 5 ป).  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ.(2535).ความคิดสรางสรรค หลักการ ทฤษฎี การเรียนการ

สอน การประเมินผล. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
_______.  (2546).  คูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 อายุ 3 – 5 ขวบ).

กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธกิาร. 
กันยา  ประสงคเจริญ. (2526).  ผลการใชเทคนิค ”แมแบบ” เพ่ือพัฒนาวินัยในตนเองดาน

ความรูสึกรับผิดชอบ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  (2542).  การเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน 3 - 5 ขวบ. กรุงเทพฯ: โชติสุข. 
_______.  (2547).  การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส. 
เกศินี  โชติกเสถียร.  (2524). แนวการจัดโรงเรียนอนุบาล. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศกึษาแหงชาติ. เอกสารอันดับ12/2525 คุรุสภา. 
เกสร  ธิตะจารี.  (2543).  กิจกรรมศิลปะสําหรับครู.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
จงรัก  อวมมีเพียร.  (2547).  ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมศิลปะ

สื่อผสม.  กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

จรรยา  สุวรรณทัตและคนอ่ืนๆ.  (2533).  ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ. กรุงเทพฯ:  รายงานวิจัยฉบบัที่  44 สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

จักรพันธ  โปรษยกฤต.  (2535).  สารานุกรมสําหรับเยาวชนชุดศิลปะและงานสรางสรรคศิลปะ
พ้ืนบาน.  กรุงเทพฯ: แสงศิลปการพิมพ. 

จิตราภรณ  เตมียกุล.  (2531).  การศึกษาเปรียบเทียบสมรรภาพในการฟงนิทานของเด็ก
ปฐมวัยโดยการใชรูปภาพและหุนมือประกอบ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา
ปฐมวัย).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

จุฑา  สุกใส.  (2545).  ผลการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบมีความหมายที่มีตอพัฒนาการ
พูดของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

 



 66 

จุฬารัตน  อินนุพัฒน. (2543). พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
การเลนมุมบล็อก. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

จิระประภา  บุญยนิตย. (2525).  หุนการทําแลวธิีใช.  กรุงเทพ: สํานักพิมพปาณยา. 
ฉันทนา  ภาคบงกช.  (2538).  การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสื่อเพ่ือพัฒนาเด็กไทยในวัยเรียนรู.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 
ชนันพร  โอภาสพันธ.  (2536). การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางการพูดของเด็กไทยภาค

กลางเด็กไทยเหนือและเด็กไทยมงที่มีอายุ 7 – 9 ป. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การ
ประถมศึกษา)  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถาย
เอกสาร. 

ชไมมน  ศรีสุรักษ. (2540). การศึกษาความสัมพันธทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผนปฏิบัติทบทวนและแบบปกติ.  ปริญญา
นิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ชัชวาล  เรืองประพันธ. (2541). สถิติพ้ืนฐาน:พรอมยกตัวอยางการวิเคราะหโปรแกรม MINITAB 
SPSS และ SAS. ขอนแกน: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล. (2532). กิจกรรมศิลปะเด็กอนุบาล. กรุงเทพฯ: แปลน ลิชชิ่ง. 
ดวงเดือน  ศาสตรภัทร.(2529).การเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการเด็ก.กรุงเทพฯ: ภาควิชา

จิตวิทยา.คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 
ทิศนา  แขมณี และคณะ. (2535). การเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด.กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน. 
นภา  สุขะมงคล. (2545). เลือกโรงเรียนอนุบาลใหลูกรัก.  กรุงเทพฯ: สกายบุคส. 
นภาพร  ปรีชามารถ. (2545). จิตวิทยาปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา

จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
นงเยาว  คลิกคลาย. (2543). ความสามารถดานการฟงและพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชเพลงประกอบ. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
(การศึกษาปฐมวัย). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

นนทพันธ  ภักดีผดุงแดน. (2546).  เราจะฝาขามภพขามชาติ We shall overcome. กรุงเทพฯ: 
นิตยา  ประพฤติกิจ.(2536).”ผูปกครองกับการจัดการศึกษาปฐมวัย”ในประมวล 3 ชุดวิชา

หลักการแนะแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยหนวยที่ 13.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. 

นภเนตร  ธรรมบวร. (2541). บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 



 67 

เบญจมาศ  พระธานี. (2538).  ความผิดปกติทางการพูดและภาษา.  ขอนแกน: ภาควิชาโสต คอ 
นาสิก ลาริงซ วิทยาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

บุญเชิด  ภิญโยอนัตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองการวัดและประเมินการ
เรียนรู.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

_______. (2526).  การสอนแบบอิงเกณฑ: แนวคิดและวิธีการ.  กรงุเทพฯ: ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

_______. (2521). การวัดประเมินผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
บุษบง  ตันตวิงศ. (2535). ”มิติใหมการสอนระดับปฐมวัย” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง

นวัตกรรมการสอนภาษาธรรมชาติในการอานเขียนของเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: 
สถาบันราชภฏัจันทรเกษม. 

ปานใจ  จารุวณิช. (2548). พฤติกรรมทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคํา 
คลองจอง.  กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ปริศนา  สิริอาชา.(2537). เตรียมตัวเตรียมใจกอนไปโรงเรียน. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดบูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน). 

ปรียานุช  จุลพรหม.(2547).การพัฒนาความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจอง. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การศึกษา
ปฐมวัย). บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.(2545).หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 29.กรุงเทพฯ: 
 หจก.กอปป แอนด พร้ินท. 
พัชรี  สวนแกว.  (2545). การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาโรงเรียน

สาธิต คณะครศุาสตร สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต. ศูนยการพิมพดวงกมล. 
_______.  (2545).  การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาโรงเรียนสาธติ  
 คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎสวนดุสิต.ศูนยการพิมพดวงกมล. 
ภรณี  คุรุรัตนะ.  (2535).  การเลนของเด็ก: เอกสารคาํสอนวิชา ปว.333.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนุกรม. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
รจนา ทรรทรานนท.  (2537). รวมบทความทางวิชาการเรื่องปญหาทางการพูดและวิธีการแกไข.

กรุงเทพฯ: คลีนิคโสตสัมผัสและการพูด  ภาควิชานาสิก  โสต  ศอ  ลาริงซวิทยา  
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วงพักตร  ภูพันธ  และศรีนันท  ดํารงผล. (2532). จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 



 68 

วรวิทย  นิเทศศิลป.  (2549).  แผนใสประกอบการสอนรายวิชาสื่อการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา. เชียงใหม: สาขาวิชาสังคมศึกษา/สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม. 

วราภรณ รักวิจัย. (2533).  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วารี  กฤติกา.  (2540). การรับรูและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัด
อนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชนอําเภอเมืองเชียงใหม.  กรุงเทพฯ:  ปริญญานิพนธ    
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.        
ถายเอกสาร. 

วิจิตรา  วิเศษสมบัติ.(2540). ความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
ความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาการปน. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา
ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ศรีเรือน  แกวกังวาล.  (2548).  ภาษาและความคิดเราคิดดวยภาษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
_______. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะ 
 ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ศันสนีย  ฉัตรคุปต. (2542). สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา. 
_______.  (2543).  ความบกพรองในการเรียนรูหรือแอลดีปญหาการเรียนรูที่แกไขได.  

กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
ศิรประภา  พินิตตานนท. (2546). การศึกษาพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กรณีศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครศรี
อยุธยา.  กรุงเทพฯ:  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ศรียา  นิยมธรรม  และประภัสสร  นิยมธรรม. (2541)  พัฒนาการทางภาษา.  พิมพครั้งที่ 2.
กรุงทพฯ:  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2546). คูมือการฝกพูดเบื้องตน.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

สมาพร  สามเตี้ย. (2545). พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการ
เลนเกมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สมจินตนา  ภักดีวงศ, คุณหญิง. (2538). มารยาทในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. 



 69 

สมคิด  ชนแดง. (2540) .ผลการจัดประสบการณการเลาเรื่องคํารูปธรรมและการเลาเรื่องคํา
รูปธรรมประกอบการวาดภาพที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย. ปริญญา
นิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สิริมา   ภิญโญอนันตพงษ. (2545). การวัดและการประเมินแนวใหม:เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

______.  (2543). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองปจจัยสิ่งแวดลอมทางบาน โรงเรียน และ
ทองถิ่นตามวิถีไทย ที่สงผลตอศักยภาพทางปญญาของเด็กปฐมวัยในชนบท . 
กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุภาภรณ  มาละโรจน. (2544). การเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
เรียนกับครูที่ใชภาษาตางกัน.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุภาวดี  ศรีวรรธนะ. (2542). พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยและวิธีการสงเสริม.

นครสวรรค: เจ.กรุป แอดเวอรไทซิ่งการพิมพ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2540). ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการ

คิด.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี. (2544). แนวคิดและประสบการณการจัดการศึกษาที่ผูเรียนเปนสําคัญ ใน 
 สหรัฐอเมริกา.กรุงเทพฯ: พิมพดี. 
สํานักราชเลขา. (2540). พระราชดํารัสในพิธิพระราชทานปริญญาบัตร. กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขา. 
หรรษา  นิลวิเชียร.  (2535).  ปฐมวัยศึกษา.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
อรชุมา  ยุทธวงศ.  (2527)."การแสดงหุนสําหรับเด็กปฐมวัย, ". วรรณกรรมและลีลาคดีระดับ

ปฐมวัย เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหนวยที่ 8-15. นนทบุรีฯ: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

อุทัยวรรณ ปนประชาสรรค. (2540). เอกสารประกอบการสอนวิชาประถม 461 การละครสําหรับ
ครูประถม.  กรุงเทพฯ: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม). 

Blood, R.W.  (1996).  What’s in a name ? The Role of Name Writing in Children Listeracy 
Acquisition.  Virginia: University of Virginia. 

Carroll, J.B.  (1964).  Language and Thought.  New Jersey: Prentice–Hall. 



 70 

Connie Champi. (1998). StorytellingPuppet. AMARICA LIBRARY ASSOCIATION. 
Chicaco: and London. 

Cowe.AH.  (2000).  Connecing parents and school: An ecological Construction of parent  
 Invovement in their children’s.  New York: Willey. 
Dale, P.S.  (1987).  Language learning Early Encychopedia of Education 5.   
Halliday, M.A.K.  (1977).  Exploration Hall in the Function of lounge,New York El rdvier. 
Macnado, M.J.  (2003).  Early childhood experience in Language Art , Canada : 

Thomsm–Delmar learning. 
Otto,B.  (2002). Language development in early childhood,New Jersey, Merril Prenrice. 
Pine, J.M., Liven,Elena V. M., &  Rowland,C.F (1997, October). “Single - world Stage:  
 Relations between Maternal Speech Characteristics and Children’s Vocabulary  
 Composition and Usage,”  Child development. 68(5) : 807 – 819. 
Suvannathat C. others. (1985). Hanbook  of  Asian  Child  Devenlopment  and  Child  

Read  Practices.  Bangkok: Behavioral  Science  Research  Institute, 
Srinakharinwirot  University Prasarnmit.   

Vygotsky, L.S. (1986). Mind and Socity : The development of Higher Psychological 
Process. Cambridge M.A.:  Harvard University Press. 

Vokellen,V. Christic,J,J. &  Enz, B. Helping young children learn language and listeracy. 
 Boston: Allyn and Bacom. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 
 -  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 -  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 

หลักการและเหตุผล 
 มนุษยเปนสัตวโลกประเภทเดียวที่สามารถเห็นริมฝปากของกันและกันไดอยางชัดเจน
ตลอดเวลา  เพราะมนุษยเดินสองเทา  ตามองตรงไปขางหนาบริเวณใบหนาคอนขางแบนราบไม
มีสวนใดยื่นไปกําบังนัยนตาทั้งสองขาง  แตสัตวโลกชนิดอ่ืนมักมองตรงลงไปยังพ้ืนโลกหรือมอง
ไปขางๆหรือไมก็มองฟาและมักมีใบหนายาวเรียวกําบังนัยนตาไวไมใหเห็นริมฝปากของกันและ
กันไดอยางชัดเจนและตลอดเวลา  น่ีจึงเปนสาเหตุสําคัญที่สัตวอ่ืนพูดไมไดแตมนุษยพูดได
ประกอบ กับการมีสมองที่เฉลียวฉลาดมากกวาสัตวทุกชนิดในโลกทําใหมนุษยสามารถประดิษฐ
และพัฒนาภาษาใหกวางขวางวิจิตรพิสดารออกไป  การพูดไดจึงเปนคุณสมบัติที่วิเศษประการ
หน่ึงของมนุษยที่สัตวชนิดอ่ืนไมมี  ความสําคัญของการพูดมิไดหยุดเพียงแคพูดไดหรือพูดเปน
เทานั้นหากความจําเปนมากมายอยูที่ความมีศิลปะในการพูดซึ่งตองไดรับการฝกฝนตั้งแต
ปฐมวัยผูที่จะฝกฝนคือพอแมผูปกครอง  ครู และผูใกลชิดเด็ก  คนจะดีน้ันจะตองประกอบไปดวย
การคิดดี  ทําดีและพูดดี การปลูกฝงใหเด็กพูดดีพูดอยางมีศิลปะนับเปนหน่ึงในปจจัยของการ
เปนคนดีซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนตั้งแตเยาววัย  การพูด  เปนทักษะในการสื่อ
ความหมายซึ่งเปนทักษะการคิดพื้นฐานการจัดโครงสรางของสิ่งที่จะพูดไดถูกตอง  ครบถวน 
การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะพูดไดตอเน่ือง  และสอดคลอง  การเลือกวิธีนําเสนอ และ
สํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการพูด  การเรียบเรียงความคิดทั้งหมดแลว
ถายทอดออกมาเปนคําพูด  การใชเทคนิคตางๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอ
ความคิดดวยการพูด เชน นํ้าเสียง  สีหนาทาทาง  จังหวะ การพูดตามที่เรียบเรียงไวเพ่ือ
นําเสนอความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเน่ือง  ครอบคลุม  ประเด็นสําคัญและมีรายละเอียด
ครบถวน  โดยใชวิธีที่เหมาะสม  ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนองตามที่ผูพูดตองการ  ผูใหญที่
ใกลชิดเด็กที่สําคัญที่สุดคือผูปกครองเพราะนอกจากจะเปนครูคนแรกแลวยังตองเปนครูและเปน
แบบอยางตลอดเวลานั่นยิ่งทําใหผูปกครองมีความสําคัญตอการพัฒนาการพูดของเด็กเปนอยาง
มากในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับผูปกครอง
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกันการที่ นําผูปกครองเขามารวมกิจกรรมนี้สอดคลองกับ พ.ร.บ.
นอกจากนั้นหุนยังเปนสื่อที่ใชประกอบการพูดที่มีชีวิตชีวา  การที่เด็กไดประดิษฐหุนเองจะทําให
การพูดของเด็กมีความหมายสรางความภาคภูมิใหกับเด็กชวยใหเด็กมีความมั่นใจขณะที่พูดและ
วางรากฐานบุคลิกภาพที่ดีในอนาคต 
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จุดมุงหมาย 
 สงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางดานการพูดในดานตอไปน้ี 
 1. การพูดคําศัพท 
 2. การพูดประโยค 
 3. การพูดเปนเรื่องราว 
 

หลักการจัดกิจกรรม 
 1.  กิจกรรมครั้งน้ีเปนกิจกรรมที่นําผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพูด 
ของเด็กตามแนวทางที่ครูไดวางแผนรวมกับผูปกครองโดยกอนดําเนินการจัดกิจกรรมจะรับ
สมัครผูปกครองอาสาที่สนใจและสามารถเขารวมกิจกรรมไดเขาอบรมในเรื่องพัฒนาการทางดาน
การพูดของเด็ก  แนวทางการประดิษฐหุน และแนวทางการสงเสริมการพูดของเด็ก 
 2. จัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา เปนระยะเวลา  8 สัปดาหๆ ละ 
3 วนั วันละ 1 คาบ คาบละ 50  นาทีใน วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 
 3. เด็กจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาโดยเลือกประดิษฐหุนวันละ 
1 ประเภทเทานั้น 
 4. เด็กจะทํากิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาจากสื่อวัสดุธรรมชาติและ
วัสดุสังเคราะหที่เตรียมไวตามความคิดและจิตนาการของตนเองอยางอิสระภายใตขอตกลง
รวมกันผูปกครองเปนผูกระตุนใหเด็กพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณและวิธีการประดิษฐ
หุนรวมถึงการนําหุนไปใชประกอบการพูด 
  

ลักษณะการจัดกิจกรรม 
 1. ครูและผูปกครองวางแผนรวมกันโดยใชสื่อที่เปนวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห 
โดยวันอังคารจะใชสื่อธรรมชาติเปนหลัก  วันพุธจะใชวัสดุสังเคราะหเปนหลัก วันพฤหัสบดีจะใช
ทั้งวัสดุสังเคราะหและวัสดุธรรมชาติรวมกัน 
 2. สื่อสวนใหญ ครูจะเปนผูเตรียมให 
 3. เปนกิจกรรมที่จัดในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 
ขั้นตอน คือขั้นนํา  ขั้นดําเนินการ  และขั้นสรุป   ขั้นนํานั้นใชเวลาประมาณ 5 นาทีขั้นนําในวัน
แรกเปนการแนะนําหุนแบบตางๆรวมถึงวิธีการใชประกอบการพูด   ตัวอยางการพูดโดยใชหุน
ประกอบ    แนะนําวัสดุที่ใชประดิษฐหุนซึ่งจะจําแนกเปนวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหและ
ในทุกๆ วันจะมีการแนะนําผูปกครองอาสา หลังจากนั้นอาจนําดวยปริศนาคําทาย  คําคลองจอง 
เพลงสั้นๆเพ่ือโยงเขาหาสื่อในแตละวัน   ขั้นดําเนินการใชเวลาชวงนี้ประมาณ  40  นาที 
ผูปกครองและนักเรียนสรางขอตกลงรวมกันเพ่ือใหการดําเนินการประดิษฐเปนไปดวยความ
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เรียบรอยและรวดเร็ว หลังจากนั้นผูปกครองกระตุนใหเด็กพูดเกี่ยวกับสื่อในแตละวันกอน ใหเด็ก
วางแผนการประดิษฐและแผนการนําหุนไปใชประกอบการพูด  แลวลงมือประดิษฐหุน นําหุนไป
ใชประกอบการพูดกับกลุมใหญ  ขั้นสรุป ประมาณ 5 นาที ครูนักเรียนและผูปกครองรวมกันสรุป
ถึงความสามารถทางดานการพูดของนักเรียนชมเชยความสามารถของนักเรียน 
 4. มีการประเมินผลโดยทดสอบความสามารถทางดานการพูดกอนจัดกิจกรรมการ
ประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา (Pre–test) เปนแบบทดสอบทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชทดสอบกับเด็กทั้งหองจํานวน 55 คน  แลวเลือกเด็กที่มีคะแนนสูง  กลาง  และต่ําคละกัน
จํานวน  15  คนเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยผูวิจัยดําเนินการทดลองรวมกับผูปกครองอาสา  
ระหวางที่ทําการทดลองนักเรียนที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอยูในความ
ดูแลของอาจารยผูชวยประจําชั้น  เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาหผูวิจัยทําการทดสอบหลัง
จัดกิจกรรม (post–test) วัดความสามารถทางดานการพูดดวยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานการพูดชุดเดียวกับที่วัดครั้งแรก  แลวนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการทดสอบ
ทางสถิติเพ่ือสรุปผล 
  

บทบาทเด็ก 
 1. รวมกันสนทนาและตอบคําถาม 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหตามความคิดและ
จินตนาการของตนอยางอิสระภายใตขอตกลงรวมกัน 
 3. นําเสนอผลงานโดยการสรางเรื่องดวยตนเอง 

 

บทบาทครูและผูปกครองอาสา 
 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอแกความตองการของเด็กขณะที่เด็กลงมือทํา
กิจกรรมครูและผูปกครองจะคอยดูแลความเรียบรอยเพ่ือใหกิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น 
 2. ใชคําถามเชื่อมโยงความรูทางดานการพูด  โดยใชการกระตุนดวยคําถามมีการ
เสริมแรงอยางเหมาะสม 
 3. จัดกิจกรรมการประดิษฐหุนโดยผูปกครองมีสวนรวม 
 4. เปดโอกาสใหเด็กสรางขอตกลงรวมกันในการทํากจิกรรม 
 5. กระตุนใหเด็กใชวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย 
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แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่ .............. 

สัปดาหที่  1  ครั้งที่ 1 
วันอังคารที่ ......  เดือน ........................................ พ.ศ ............... 

 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานการพูดดังตอไปน้ี 
 1. ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
 2. ความสามารถทางดานการพูดประโยค 
 2. ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เน้ือหา 
 ชื่อเปนสิ่งที่ใชเรียกแทนคนทุกคนเรามีชื่อเพ่ือใหเราไดรูจักและจดจําชื่อของตนเองและ
แนะนําใหคนอ่ืนรูจัก  ชวยใหสะดวกในการพูดคุย  ทักทาย  และทํากิจกรรมอ่ืนๆรวมกัน ชื่อคน
มีทั้งชื่อจริงชื่อเลนนามสกุล  และชื่อเลน 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 ข้ันนํา  (5  นาที) 
 แนะนําหุนชนิดตางๆ แนะนําผูปกครองอาสาประจําวัน 
  

 ข้ันดําเนินการสอน  (40   นาที) 
 1. ดําเนินกิจกรรมโดยผูปกครองอาสากระตุนใหเด็กพูดชื่อสื่อประจําวันหากนักเรียน
ไมรูจักชื่อวัสดุอุปกรณที่เปนสื่อเหลานั้นนักเรียนทําอยางไรจึงจะรูจักไดใหนักเรียนเลือกวาจะ
ประดิษฐหุนแบบใด  เพื่อนําไปใชประกอบการพูดเกี่ยวกับเรื่องชื่อ  จะใชวัสดุใดบางลองบอกวิธี
ประดิษฐกอนลงมือทําวางแผนถาคิดไมออกจะทําอยางไร  บันทึกในแบบสังเกต  หากนักเรียน
ขอคําแนะนํา  หรือถามคําถามหรือขอใหชวยประดิษฐในขั้นตอนที่นักเรียนทําไมได  ลงมือ
ประดิษฐหุน 
 2. เก็บวัสดุเม่ือใชเสร็จ 
 3. นักเรียนรวมกับผูปกครองอาสาวางแผนในการนําหุนที่ไดน้ีไปใชประกอบการพูด
เพ่ือจะใชประกอบการพูดเกี่ยวกับชื่อ ถาเราไมมีชื่อจะเปนอยางไร  บางคนมีชื่อเดียวบางคนมี
สองชื่อ ถามีสองชื่อชื่อสองชื่อน้ันจะเรียกวาอะไรดีจะใชแตละชื่ออยางไร  นอกจากนั้นยังมีชื่อ
สกุลดวย การมีชื่อสกุลอาจจะทําใหรูจักไปถึงพอแมและญาติพ่ีนองดวย 
 4. นําหุนไปใชประกอบการพูด 
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 ข้ันสรุป (5   นาที) 
 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาถึง ความสามารถทางการพูดของนักเรียนรวมกับเพ่ือนๆ
หลังจากจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา  ชมเชยนักเรียนที่สามารถประดิษฐ
หุนและนํามาใชประกอบการพูดได 
  

สื่อ 
 มะเขือยาว มะเขือเหลือง ถั่วฝกยาว คะนา เมล็ดแตงโม ทางมะพราว เชือกปอ หรือ 
เชือกปาน มีด กรรไกร  ตะเกียบไมไผ  เขียงไม  เมจิกสีตางๆ 
  

การประเมินผล 
 สังเกตความสามารถทางการพูด  การตอบคําถาม  การใชคําถาม  การประดิษฐหุน  
ความสนใจในการทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่ .............. 

สัปดาหที่  1  ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ ......  เดือน ........................................ พ.ศ ............... 

 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานการพูดดังตอไปน้ี 
 1. ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
 2. ความสามารถทางดานการพูดประโยค 
 3. ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
 คนมีสองเพศ คือหญิงและชายทั้งหญิงและชายมีความเหมือนและแตกตางกัน 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 ข้ันนํา  (5  นาที) 
 แนะนําผูปกครองอาสาประจําวันนําสูการประดิษฐดวยปริศนาคําทาย“อะไรเอยบุรุษ
ไปรษณียนํามาใหเปดดูขางในมีเร่ืองฝากถึง”คําตอบคือซองจดหมายซึ่งเปนสื่อสังเคราะหหลัก
ประจําวันกระตุนใหนักเรียนรวมสนทนาถึงซองจดหมายนั้นทําจากกระดาษกระดาษไดมาจาก
เยื่อจากตนไมที่นํามายอยใสสีตามตองการผานขั้นตอนการทําเปนแผนและนําแผนกระดาษที่
ไดมาแปรสภาพเปนซองจดหมายการที่เรานําวัสดุธรรมชาติคือตนไมมาผานการผลิตดวยวิธีการ
ทางเคมีคือยอยตนไมจนเปนชิ้นเล็กๆเขาเครื่องอัดเปนแผนอบใหแหงใสสีอาจเติมสารเคมีอ่ืน
เพ่ือเพ่ิมความเรียบและเหนียวเราเรียกซองจดหมายวาเปนวัสดุสังเคราะห นําซองจดหมายไปใช
ประดิษฐหุน 
  

 ข้ันดําเนินการสอน  (40   นาที) 
 1. ผูปกครองอาสากระตุนใหเด็กพูดชื่อสื่อประจําวัน  ใชซองหลายแบบกระตุนใหเด็ก
พูดถึงประสบการณเดิมเกี่ยวกับซองจดหมายใหความรูเกี่ยวกับซองชนิดตางๆหากนักเรียนพูด
ไมครบไมรูจักชื่อบันทึกการถามของเด็กใหนักเรียนเลือกวาจะประดิษฐหุนแบบใด  เพ่ือนําไปใช
ประกอบการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศ  จะใชวัสดุใดบางลองบอกวิธีประดิษฐกอนลงมือทําวางแผนถา
คิดไมออกจะทําอยางไร  บันทึกในแบบสังเกต  หากนักเรียนขอคําแนะนํา  หรือถามคําถามหรือ
ขอใหชวยประดิษฐในขั้นตอนที่นักเรียนทําไมได   
 2.   ลงมือประดิษฐหุน   
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 3. เก็บวัสดุเม่ือใชเสร็จ 
 4. นักเรียนรวมกับผูปกครองอาสาวางแผนในการนําหุนที่ไดน้ีไปใชประกอบการพูด
เพ่ือจะใชประกอบการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 5. นําหุนไปใชประกอบการพูด 

 

ข้ันสรุป (5   นาที) 
 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาถึง ความสามารถทางการพูดของนักเรียนรวมกับเพ่ือนๆ
หลังจากจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา  ชมเชยนักเรียนที่สามารถประดิษฐ
หุนและนํามาใชประกอบการพูดได 
  

สื่อ 
 ซองจดหมาย  ดาย ตะเกียบ  เมจิกสีตางๆ  กาว  กรรไกร ที่เย็บกระดาษ  เทปใส  
เทปกาวยน 
  

การประเมินผล 
 สังเกตความสามารถทางการพูด  การตอบคําถาม  การใชคําถาม  การประดิษฐหุน  
ความสนใจในการทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่ .............. 

สัปดาหที่  1  ครั้งที่ 3 
วันพฤหัสบดีที่ ......  เดือน ........................................ พ.ศ ............... 

 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานการพูดดังตอไปน้ี 
 1. ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
 2. ความสามารถทางดานการพูดประโยค 
 3. ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
 คนทุกคนมีเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง  อาจมีสิ่งที่ตนเองรักชอบหวงแหนเกลียดกลัวที่
สามารถบอกใหคนอ่ืนทราบได 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 ข้ันนํา  (5  นาที) 
 นําดวยปริศนาคําทายเพื่อโยงเขาหาสื่อประจําวัน “อะไรเอยกลมๆก็มี รีๆก็มาก ขาง
นอกสีเขียวขางในสีแดง (แตงโม) ”กระตุนใหนักเรียนพูดถึงผลไมชนิดนี้มีรสอะไรใครชอบบาง
เคยเห็นเขานําผลไมน้ีไปทําอะไรไดบาง (ภาพแตงโมแกะสลัก ภาพกระทงจากแตงโม) อ่ืนๆ 
แตงโมเปนวัสดุธรรมชาติ  และของบางอยางคนอื่นมักนําไปทิ้งขยะแตเราจะนํามาใชวันนี้ไดแก
ขวดพลาสติกที่เปนวัสดุสังเคราะหสามารถนําทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหมาใชรวมกัน
เพ่ือประดิษฐเปนหุนได  นําหุนไปใชประกอบการเลาเรื่องเก่ียวกับตัวเราเอง 
  

 ข้ันดําเนินการสอน  (40   นาที) 
 1. ดําเนินกิจกรรมโดยผูปกครองอาสากระตุนใหเด็กพูดชื่อสื่อประจําวันหากนักเรียน
ไมรูจักชื่อวัสดุอุปกรณที่เปนสื่อเหลานั้นนักเรียนทําอยางไรจึงจะรูจักไดใหนักเรียนเลือกวาจะ
ประดิษฐหุนแบบใด  เพื่อนําไปใชประกอบการพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเอง เชนรักอะไร
ชอบอะไรทําไมจึงชอบชอบแลวแสดงออกอยางไรหากมีใครมาแยงของที่เราชอบไปเราจะเปน
อยางไร  เกลียดอะไร กลัวอะไรทําไมจึงเกลียดและกลัวเปนตน  จะใชวัสดุใดบางลองบอกวิธี
ประดิษฐกอนลงมือทําวางแผนถาคิดไมออกจะทําอยางไร  บันทึกในแบบสังเกต  หากนักเรียน
ขอคําแนะนํา  หรือถามคําถามหรือขอใหชวยประดิษฐในขั้นตอนที่นักเรียนทําไมได   
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 2. ลงมือประดิษฐหุน 
 3. เก็บวัสดุเม่ือใชเสร็จ 
 4. นักเรียนรวมกับผูปกครองอาสาวางแผนในการนําหุนที่ไดน้ีไปใชประกอบการพูด
เพ่ือจะใชประกอบการพูดเกี่ยวกับตัวเรา ถาเรารัก ชอบเกลียด กลัวอะไร การรักชอบเกลียดกลัว
แบบใดมีเหตุผลไมมีเหตุผลเพราะอะไรควรจะแกไขหรือไมอยางไรควรแสดงทาทีอยางไรเม่ือเจอ
คนรัก ชอบ  เกลียดกลัวแบบตางๆ   
 5. นําหุนไปใชประกอบการพูด 
 

 ข้ันสรุป (5   นาที) 
 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาถึง ความสามารถทางการพูดของนักเรียนรวมกับเพ่ือนๆ
หลังจากจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา  ชมเชยนักเรียนที่สามารถประดิษฐ
หุนและนํามาใชประกอบการพูดได 
 

สื่อ 
 แอปเปล เงาะ มังคุดขวดพลาสติก  ลวดกํามะหยี่  มีด  เขียงไม  เมจิกสีตางๆ  ไม
ไอศกรีม  ดาย  ไหมพรม เมจิกสีตางๆ 
 

การประเมินผล 
 สังเกตความสามารถทางการพูด  การตอบคําถาม  การใชคําถาม  การประดิษฐหุน  
ความสนใจในการทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
ชั้นเด็กเล็ก  2   ภาคเรียนที่ .............. 

สัปดาหที่ 2  ครั้งที่ 1 
วันอังคารที่ ......  เดือน ........................................ พ.ศ ............... 

 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานการพูดดังตอไปน้ี 
 1. ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
 2. ความสามารถทางดานการพูดประโยค 
 3. ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
 ตาเปนอวัยวะที่สําคัญเพราะเรามีตาเราจึงมองเห็นและทําสิ่งตางๆ ได เชน อาน เขียน 
เรียนหนังสือ เลน ดูหนัง  ดูทีวี ทํางานเปนตนเพราะตาเปนอวัยวะที่สําคัญเราตองรักษาดวงตา
ใหไวใหนานจวบจนตลอดชีวิตเราจึงตองดูแลรักษาดวงตาใหสะอาดและปลอดภัย ดวยการลา
หนาลางตาใหสะอาด ไมอานหนังสือในที่ที่มีแสงจาเกินไปหรือมืดเกินไป ไมดูทีวีใกลเกินไปเปน
ตน 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 
 ข้ันนํา  (5  นาที) 
 นําดวยเพลงเกี่ยวกับอวัยวะตางๆของรางกาย  
  

 ข้ันดําเนินการสอน  (40   นาที) 
 1. ดําเนินกิจกรรมโดยผูปกครองอาสากระตุนใหเด็กพูดชื่อสื่อประจําวันหากนักเรียน
ไมรูจักชื่อวัสดุอุปกรณที่เปนสื่อเหลานั้นนักเรียนทําอยางไรจึงจะรูจักไดใหนักเรียนเลือกวาจะ
ประดิษฐหุนแบบใด  เพ่ือนําไปใชประกอบการพูดเกี่ยวกับเรื่องตา หนาที่และการระวังรักษาตา
ใหสะอาดปลอดภัย  จะใชวัสดุใดบางลองบอกวิธีประดิษฐกอนลงมือทําวางแผนถาคิดไมออกจะ
ทําอยางไร  บันทึกในแบบสังเกต  หากนักเรียนขอคําแนะนํา  หรือถามคําถามหรือขอใหชวย
ประดิษฐในขั้นตอนที่นักเรียนทําไมได  ลงมือประดิษฐหุน 
 2. เก็บวัสดุเม่ือใชเสร็จ 
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 3. นักเรียนรวมกับผูปกครองอาสาวางแผนในการนําหุนที่ไดน้ีไปใชประกอบการพูด
เพ่ือจะใชประกอบการพูดเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะตางๆ ของรางกายหนาที่และการระวังรักษา
รางกายใหสะอาดปลอดภัย 
 4. นําหุนไปใชประกอบการพูด 
 

 ข้ันสรุป (5   นาที) 
 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาถึง ความสามารถทางการพูดของนักเรียนรวมกับเพ่ือนๆ
หลังจากจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา  ชมเชยนักเรียนที่สามารถประดิษฐ
หุนและนํามาใชประกอบการพูดได 
 

สื่อ 
  ใบตอง  กานกลวย  ดอกไม  กิ่งไม เชือกปอ มีด เขียง ไม  เขียงไม  เมจิกสีตางๆ 
 

การประเมินผล 
 สังเกตความสามารถทางการพูด  การตอบคําถาม  การใชคําถาม  การประดิษฐหุน  
ความสนใจในการทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

- คูมือการใชแบบทดสอบความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
- ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถทางดานการพูดของเด็ก 
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คูมือการใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 

 

คําแนะนํา 
 แบบทดสอบนี้ผูดําเนินการทดสอบจะทดสอบนักเรียนไดทีละคน โดยผูดําเนินการ
ทดสอบจะอานแบบทดสอบใหนักเรียนฟงแลวบันทึกการพูดของนักเรียนตามเวลาที่กําหนด โดย
นักเรียนจะเปดแบบทดสอบและดูภาพตามคําสั่งของผูดําเนินการทดสอบ ผูทดสอบดําเนินการ
ทดสอบจะบันทึกคําพูดของนักเรียนลงในแบบบันทึกการตอบแบบทดสอบของนักเรียนแตละคน 
 
ตอนที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท (ขอละ 40 วินาที หากนักเรียนทําเสร็จกอน

ผานไปขอตอไปไดเลย) 
 เกณฑการใหคะแนนการพูด ตอนที่ 1 
 คะแนน  0 ถาตอบไมได หรือตอบผิด หรือตอบถูกเพราะเดา 
 คะแนน  1 ถาตอบถูก 
 
ตอนที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค (ขอละ 40 วินาที) 
  เกณฑการใหคะแนนการพูด ตอนที่ 2 
 คะแนน  0 ถาไมพูด หรือพูดไมเปนประโยค 
 คะแนน  1 ถาพูดเปนประโยคไดสอดคลองกับภาพ 
 
ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว (ขอละไมเกิน 2 นาที)  
  เกณฑการใหคะแนนการพูด ตอนที่ 3 
 คะแนน  0 ถาไมพูด หรือพูดโดยไมไดมีเน้ือหาจากภาพเลย 
 คะแนน  1 ถาพูดเลาเรื่องจากภาพไดแตยังเก็บรายละเอียดของภาพไมหยุด 
 คะแนน  2 ถาพูดเลาเรื่องจากภาพไดโดยเก็บรายละเอียดของภาพไดหมด 
  คะแนน  3 ถาพูดเลาเรื่องจากภาพไดโดยเก็บรายละเอียดของภาพไดและสามารถ 
      พูดสรางเรื่องตอเติมจากภาพได 
 
 
 
 
 



 86 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา 

 
ตอนที่ 1  ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
  
    ภาพใดคือกระทอน 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
    ภาพใดคือแกวมังกร 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

1 

2 
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ตอนที่ 2  แบบทดสอบวัดดานการพูดเปนประโยค 
 
    ใหนักเรียนด ูรูปภาพแลวแตงประโยคใหสอดคลอง 
 
         
 

 

 

         

         
         
 
     

    ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวแตงประโยคใหสอดคลอง 
 
         
 

 

 

         

         
         

9 

10 
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    ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวแตงประโยคใหสอดคลอง 
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ภาคผนวก  ค 
 

ภาพกิจกรรมการประดิษฐหุนของนักเรียนรวมกับผูปกครองอาสา 
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ภาพกิจกรรมการประดิษฐหุนของนักเรียนรวมกับผูปกครองอาสา 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 
 -  ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงายและอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ 
 - ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
 

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 
ขอที่ 

P r P r r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.633 

.667 

.433 

.633 

.800 

.633 

.533 

.900 

.667 

.700 

.667 

.567 

.400 

.867 

.600 

.481 

.423 

.571 

.501 

.413 

.441 

.297 

.513 

.665 

.779 

.465 

.291 

.585 

.436 

.578 

.500 

.500 

.200 

.533 

.367 

.567 

.400 

.333 

.633 

.433 

.400 

.533 

.733 

.800 

.767 

.622 

.682 

.670 

.718 

.735 

.621 

.758 

.810 

.508 

.709 

.804 

.357 

.400 

.472 

.175 

.588 

.583 

.560 

.402 

.704 
-.111 
.747 
.746 
.150 
.667 
.374 
.765 
.699 
.763 
.820 

Reliability 
Statistics 

KR20 
.796 

KR20 
.890 

Alpha 
.889 
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ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เน้ือหา ขอสอบ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

MR IOC 

1. ความสามารถ
ทางดานการพูด
คําศัพท 

ดาว  1 ภาพใดคือกระทอน 
ดาว  2  ภาพใดคือแกวมังกร 
ดาว  3   ภาพใดคือมะปราง 
ดาว  4   ภาพใดคือทับทมิ+ 
ดาว  5  ภาพใดคือมะเขือยาว 
ดาว  6  ภาพใดคือหนอไมฝรั่ง 
ดาว  7  ภาพใดคือมะระจีน 
ดาว  8  ภาพใดคือพริกไทยออน 
ดาว  9  ภาพใดคือขวด 
ดาว 10  ภาพใดคือกระปอง 
ดาว  11  ภาพใดคือกระดาษลูกฟูก 
ดาว  12  ภาพใดคือหุน 
ดาว  13  ภาพใดคือทางมะพราว 
ดาว  14  ภาพใดคือกานกลวย 
ดาว  15  ภาพใดคือฟาง 
ดาว  16  ภาพใดคือใบมะละกอ 
ดาว  17  ภาพใดคือเมล็ดฟกทอง 
ดาว  18  ภาพใดคือภาพฟาแลบ 
ดาว  19  ภาพใดคือกะลา 
ดาว  20  ภาพใดคือถุงกอบแกบ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
-1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.67 
1 
1 
0 
1 
1 

.67 
0 

.67 
0 

.33 

.67 

.33 
2. ความสามารถ
ทางดานการพูด
เปนประโยค 

หัวใจ 1  ภาพเด็กผูชายกําลังทาน 
อาหาร 

หัวใจ 2  ภาพเด็กผูชายอาบน้ํา 
หัวใจ 3  ภาพเด็กผูหญิงรองเพลง 
หัวใจ 4  ภาพเด็กผูชายว่ิงลงบันได 
หัวใจ 5  ภาพเด็กผูชายเขียนหนังสือ 
หัวใจ 6  ภาพเด็กเลนเปาฟองสบู 
หัวใจ 7  ภาพเด็กผูหญิงยืนดม

ดอกไม 
หัวใจ 8  ภาพเด็กผูหญิงนั่งดูทีวี 
หัวใจ 9  ภาพเด็กผูหญิงเตนกับเพลง 
หัวใจ 10  ภาพชายคนหนึ่งกําลังขน

ของดวยรําเข็ญ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
0 
1 
1 
0 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
2 
3 
3 
1 

 
1 

.67 
1 
1 
1 
1 
 

.67 
1 
1 

.33 
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ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เน้ือหา ขอสอบ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

MR IOC 

 หัวใจ  11  ภาพเด็กผูชายกําลัง
กระโดดน้ํา 

หัวใจ  12  ภาพเด็กชายใสชุดกันฝน
เดินลุยฝน 

หัวใจ  13 ภาพขยะลอยเตม็แมน้ํา 
หัวใจ  14  ภาพเด็กผูหญิงกับ

เด็กผูชายกําลังขามไปอีก
ฝงดวยลําไมไผ 

หัวใจ  15  ภาพลิงกินกลวยแลวปา
เปลือกทิ้งที่พ้ืนไปแลว  2  
ลูก 

หัวใจ  16  ภาพลูกนกรองหาแม 
หัวใจ  17  ภาพผูชายรดน้ําตนไมแต

เลยไปเปยกผูหญิงที่นั่ง
หลังพุมไม 

หัวใจ  18  ภาพชายคนหนึ่งนั่งดูทีวี
บนโซฟา แตเผลอหลับไป
ไมไดปดทีวี 

หัวใจ  19  ภาพงูใหญพันอยูบนตนไม 
หัวใจ  20  ภาพเด็กผูหญิงกําลังเดาะ

ลูกเทนนิส 

 
1 
 
1 
1 
 
 

-1 
 
 

-1 
1 
 
 
1 
 
 

-1 
1 
 

-1 

 
1 
 
1 
0 
 
 
0 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
0 
1 
 
0 

 
1 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
2 
1 
 
 

-1 
 
 
1 
3 
 
 
3 
 
 
0 
3 
 
0 

 
1 
 

.67 

.33 
 
 

.33 
 
 

.33 
1 
 
 
1 
 
 
0 
1 
 
0 

3. ความสามารถดาน
การพูดเปน
เรื่องราว 

วงรี 1   ภาพเด็กผูชายเลนเรอืใบ 
วงรี  2  ภาพครอบครัวทักทายเพ่ือน

บาน 
วงรี  3  ภาพจิตรกรกับสุนัขคูใจ 
วงรี 4  ภาพเด็กนอนรมิหนาตางที่มี

ลูกโปงติดที่กิ่งไม 
วงรี  5  ภาพเด็กผูชาย 2 คนกวาด

ขยะ 
วงรี  6  ภาพเด็กหญิงกําลังรองไห

เพราะลูกหมาลอยน้ําไป 
วงรี  7  ภาพเด็กฝนตกหนักที่

หมูบานชายทะเล 

1 
 
0 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 

0 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 

-1 

2 
 
2 
3 
 
3 
 
3 
 
2 
 
0 

.67 
 

.67 
1 
 
1 
 
1 
 

.67 
 
0 
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ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เน้ือหา ขอสอบ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

MR IOC 

 วงรี  7  ภาพเด็กฝนตกหนักที่
หมูบานชายทะเล 

วงรี  8  ภาพเด็กชายใชกลองสอง
ทางไกลมองคนบนเกาะขณะ
ลอยเรืองกลางทะเล 

วงรี 9  ภาพเด็กชายขี่ชิงชาบนดวง
จันทร 

วงรี 10 ภาพรถไปแลนผานโรงเรยีน 
วงรี 11 ภาพผูหญิงกําลังตากผาและ

ตุกตาหมา 
วงรี 12  ภาพเด็กชาย 3 คนเลนของ

เลนดวยกัน 
วงรี 13 ภาพหองครัวมีแมว 2 ตัวใต

โตะหนู 3 ว่ิงออกมาจากซอก
ขางตูเย็น 

วงรี 14  ภาพหญิงสาวเลือกชุดในตูที่
มีแตเสือ้ผาลายเดียวกัน 

วงรี 15  ภาพคนติดฝนอยูนอกบาน
มองผานหนาตางกระจกเขา
มาในหอง 

วงรี 16  ภาพเด็กชายกําลังจะเตะ
บอลออกไปจากประต ู

วงรี 17 ภาพสุนัข 2 ตัวคาบจานขอ
อาหาร 

วงรี 18 ภาพนักยิมนาสติกลีลาใหม
กําลังแสดงโดยใชอุปกรณคอื 
ลูกบอล 

วงรี 19 ภาพนักบินชนสายวาวทีค่น
กําลังเลน 

วงรี 20 ภาพตัวตลกขายลูกโปง 

 
0 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
0 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
 
0 
 
0 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

 
0 
 
 

-1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
0 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

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

 
.33 

 
 
0 
 

.67 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

.67 
 
 

.67 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

หมายเหตุ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 คือ ดร.อรินทร  นวมถนอม 
  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 คือ ผูชวยศาสตราจารย นพดล  กองศิลป 
  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 คือ อาจารยไพบูลย  อุปนโน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
 1. ผูเชี่ยวชาญในดานการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรมกับผูปกครอง
อาสา 
  1.1 ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคย 
    ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
    จังหวัดราชบุรี 
  1.2 อาจารยศิราณี  นฤมลวัฒนกูล 
    อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 
    กรุงเทพมหานคร 
  1.3 อาจารยอภิรดี  สีนวล 
    อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนบานเขาญานเฒา 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 2. ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูด 
  2.1 ดร.อรินทร  นวมถนอม 
    อาจารยหัวหนาหมวดวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา 
    โรงเรียนบางกะป  กรุงเทพมหานคร 
  2.2 ผูชวยศาสตราจารย นพดล  กองศิลป 
    อาจารยผูสอนชั้นประถมศึกษา 
    โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
    กรุงเทพมหานคร 
  2.3 อาจารยไพบูลย  อุปนโน 
    อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล  
    โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    จังหวัดเชียงใหม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล   นางสมศรี  ปาณะโตษะ 
วันเดือนปเกิด   26   เมษายเน  2507 
สถานที่เกิด   อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน  47/298  อุดมสุข ซอย 9  แขวงบางนา  เขตบางนา 
    กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10260 
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  อาจารย ระดับ 7 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    ประสานมิตร (ฝายประถม) 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2523  มัธยมศึกษาปที่  3  
   จาก  โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
 พ.ศ. 2526  มัธยมศึกษาปที่  5  
   จาก  โรงเรียนกบินทรวทิยา 
 พ.ศ. 2538  คบ. (การประถมศึกษา)  
   จาก  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2551  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)    
   จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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