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 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย
ที่เปนผลมาจากการจัดประสบการณเลานทิานประกอบการวาดภาพ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณ
เลานิทานประกอบการวาดภาพ   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงมาหนึ่งหองเรียนจากนั้นใชคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลวเลือกเด็กที่มีคะแนนต่ําสุด 15 คนสุดทาย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ  
และแบบวัดความสามารถทางดานการพูดที่ใชการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับใชสูตรไดคาทากับ  
.82 ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ใชแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest  -  Posttest  design และ  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถติิ t - test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา 
  หลังการทดลองระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
เลานทิานประกอบการวาดภาพ โดยรวมและรายดานอยูในระดบั ดี ทัง้สามดาน ไดแก การพูดคําศัพท  
การพูดเปนประโยค และการพูดเปนเรื่องราว ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวยัหลังการจัด 
ประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ มีคาสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคญัทาง 
สถิติ .01 ซึ่งแสดงวา แผนการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ สามารถสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น 
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 The purpose of this research was to investigate and compare the verbal ability of 
preschool children before and after use of fable story telling with drawing. 
 Samples used in the study were preschool boys and girls, about 4 – 5 year of  age, 
of kindergarten 2 at Panchasap School under the jurisdiction of DinDang District office, 
Bangkok Metropolitan Administration, in first semester of 2011 academic year.  One class was 
drawn, and then 15 children were selected by purposive sampling.  By testing as an experimental 
group with lowest scores. 
             The instruments used in study were the plan fable story telling with drawing, and 
test of verbal ability.  The reliability of the whole test paper was .82.  The research followed 
one group pretest - posttest design.  The data were analyzed by using t - test dependent 
sample. 
            The  results of study revealed that :- 
            The verbal ability of preschool children after the use of fable story telling with  
drawing was at the good level both in general and in three individual areas of words, 
sentences and discourses.  The verbal ability after the experiment was higher than the one  
before the experiment with statistical significance at the level .01.  This showed that the use  
of fable story telling with drawing could make the verbal ability of preschool children higher. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบันี ้สําเรจ็สมบูรณไดดวยความเมตตาจาก  รองศาสตราจารย ดร. สิริมา   
ภิญโญอนันตพงษ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดกรณุาใหคาํปรึกษาแนะนาํ ใหความชวยเหลอื สนับสนุน เอาใจใส 
ชวยแกไขขอบกพรองตาง  ๆตลอดจนใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุ
ไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณะกรรมการสอบปากเปลาทุกทาน  รองศาสตราจารย  ดร.กุลยา  
ตันติผลาชวีะ และรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต ที่ไดใหคําแนะนําเพิม่เติม ชวยปรบัปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ ของปริญญานิพนธฉบบัน้ีใหมีความสมบูรณเรยีบรอยและมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารยภาควิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ไดประสิทธปิระสาท
วิชา อบรมสั่งสอน ใหความรูตางๆ ดวยความรักและเมตตา และเปนกําลังใจชวยในการทําปริญญานิพนธ
ฉบับน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยธิติมา เรืองสกุล อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ อาจารยกณิกาณ  
พงษพันธุสถาพร ผูชวยศาสตราจารย นภดล กองศิลป อาจารยสนอง ตรงเที่ยง อาจารยนันทัชพร 
จิรขจรชัย ที่กรุณาใหคาํแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ และเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน ขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ในโรงเรียนปญจทรัพย  
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ไดใหคําแนะนํา ประสบการณที่ดี นักเรียนระดับชั้นปฐมวยัปที่ 2/3 ทุกๆ คน  
ที่ใหการสนับสนุนและรวมมือในการศึกษาทดลองเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอบรรจง พานุพันธ คุณพอผูใหโอกาสในดานการศึกษาจนสามารถ
นํามาพัฒนาตนเอง ใหคําแนะนําในดานการดําเนินชีวติในสังคม คณุแมสอน-คณุพอไสว นนทะชัย 
นางสาวรุงฤดี นนทะชยั เด็กชายนวิัฒธํารง เด็กชายอัครวิชญ เด็กชายวิสุทธศิักดิ์ โยธาศรี นายอภชิาต ิ
โยธาศรี และ นายพลภัทร ถาวรานุรักษ  
 ขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่มีสวนชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธ
ฉบับนี้ใหสมบรูณยิ่งขึ้น 
 คุณคาและประโยชนของการทําปรญิญานพินธฉบบัน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบดิามารดา  
ที่ใหชีวิต ใหการอบรมเลี้ยงดู ใหโอกาสทางดานการศึกษาแกผูวิจัย ตลอดจนผูมีพระคุณ และพระคุณ
คณาจารยทุกทานที่ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษามีบทบาทสาํคัญที่สุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนามนุษย เพราะเด็กในวัยน้ี
เปนวยัแหงชวงการเจริญเตบิโตของชวีิต ควรไดรับการอบรมเลีย้งดูสัง่สอนอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแต 
เร่ิมตน เพ่ือใหเตบิโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2546: บทนํา) และ 
จากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (สํานักราชเลขาธิการ.  2540) ทรงพระราชทานวา  
 
  …บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจยัประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน คือ  
 การศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่งกับการอบรมบมนิสัยใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝเจริญ ละอายชั่วกลัวบาป  
 สวนหนึ่งคือการพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบทั้งสองสวน เพ่ือใหบุคคลไดมีความรูไวใชประกอบการ  
 และมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยาง ใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควร การศึกษาจึงเปน 
 ปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศโดยเริ่มพัฒนาตั้งแตเด็กปฐมวัย ทั้งดานความรูทางวิชาการ  
 และการอบรมบมนิสัยถือเปนบทบาทสําคัญของบาน โรงเรียน และชุมชน ที่มีความสําคัญตอการพัฒนา 
 ศักยภาพของเด็กในการจัดกระบวนการอบรมเลี้ยงดู ส่ังสอน และจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา 
 เด็กใหเต็มศักยภาพทางดานปญญานั้น… 

 
          พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 
 สพริบทฮอลล (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2546: บทนํา; อางอิงจาก  Spribthall. 1998) ได
กลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญาวา ความสําคัญของความเปนมนุษยอยูที่มนุษย มีความสามารถใน
การสรางความรูผานการปรับตัวใหเขากับสิง่แวดลอม ซึ่งปรากฏในตวัเด็กตั้งแตแรกเกิด ความสามารถนี้
คือ การปรับตัว (Adaptation) เปนกระบวนการทีเ่ด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Scheme) โดยมี
การปฏิสัมพันธ ซึมซับประสบการณ (Accommodation) ตามสภาพแวดลอม เพ่ือใหเกิดความสมดุล
ในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) ความสามารถนี้ เปนสวนสําคัญของโครงสรางทางสมอง  
ดังนั้นจะเห็นไดวา ศักยภาพดานสติปญญาเปนพัฒนาการที่สําคัญที่ควรพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
หน่ึงในพัฒนาการทางดานสติปญญาที่สําคัญคือ พัฒนาการทางดานภาษา ภาษามีหนาที่สําคัญ ดังที่  
ฮอลิเดย (Holiday.  1997) กลาววา หนาที่ของภาษา คือ สิ่งที่เด็กใชในการแปลความหมายตั้งแตเล็ก  
โครงสรางทางภาษาเปนการเริ่มตนสมมตุิฐานของโครงสรางในการออกเสยีงของเด็ก ซึ่งเปนพัฒนาการ
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ทางภาษาในเบื้องตน โครงสรางภาษาคือเครื่องมือ หมายถึง สิ่งทีเ่ด็กใชทําใหเกิดความพึงพอใจที่จะได
สิ่งตางๆ ตามความตองการ โครงสรางภาษาคือ การทําซ้ํา หมายถึง หนาทีข่องภาษาที่เด็กใชในการ
ควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ืนใหทําอีก โครงสรางภาษาคือการปฏิสัมพันธ หมายถึง หนาที่ที่เด็กใชภาษา 
เพ่ือติดตอผูอ่ืน โครงสรางทางภาษา คือ หนาที่ของแตละบุคคลที่เด็กใชในการแสดงออกถึงการตระหนัก 
ในตนเองและแสดงความรูสึก โครงสรางภาษา คือ จินตนาการเปนหนาที่ของภาษาที่เด็กใชในการ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมดวยตนเอง บทบาทสมมติและการเลน โครงสรางภาษา คือ ขอมูลเปนหนาที่ของ
เด็ก ภาษาที่เด็กใชในการสื่อขอมูล  
 การพูดนับเปนทักษะหนึ่งของภาษา การพูดเปนทักษะในการสื่อความหมาย ซึ่งเปนทักษะ
การคิดพ้ืนฐานที่บอกแนนอนวา จะพูดเพื่อถายทอดความคดิเกี่ยวกับอะไรและเพ่ืออะไร การจัดการโครงสราง
ของสิ่งที่จะพูดไดถูกตอง ครบถวน การจัดลําดับความคดิของเรื่องที่จะพูดไดตอเน่ือง และสอดคลองกัน 
การเลือกวธิีนาํเสนอและสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวตัถุประสงคในการพูด การเรียบเรียงความคิด
ทั้งหมด แลวถายทอดอกมาเปนคําพูด การใชเทคนิคตางๆ ที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอ
ความคิดดวยการพูด เชน น้ําเสียง สีหนาทาทาง จังหวะ การพูดตามที่เรียบเรียงไวเพ่ือนําเสนอความคิด
ของตนออกมาตามลําดับอยางตอเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสําคัญและมีรายละเอียดครบถวน โดยใชวิธี
ที่เหมาะสม ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนองตามที่ผูพูดตองการ  ความสามารถทางดานการพูดของเด็กคือ 
ความสามารถทางภาษาที่เด็กแสดงออกดวยการใชถอยคาํ ถายทอดความรูสกึ ความตองการออกมา
เปนภาษาพูด เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ และสื่อสารไดอยางถูกตอง แบงออกเปน 3 สวน คือ ความสามารถ
ทางดานการรูจักคําศพัท ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค และความสามารถทางดานการพูด
เปนเรื่องราว ผูใหญควรสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น ซึ่งนับเปนการสงเสริม
พัฒนาการทางภาษาที่จําเปน เพราะเม่ือเด็กเตบิโตขึ้นภาษาจะแสดงใหเห็นวาบุคคลที่พูดเปนอยางไร 
ดังที่ นนทพันธ ภักดีผดุงแดน (2546: 88) กลาววา คนดีนั้นคือ ดีดวยการมวีิชาความรูศิลปะศาสตร
ตางๆ และประพฤตติวัดี พรอมทั้งกาย วาจา ทั้งอัธยาศัยใจคอ สุภาพเรียบรอย สมกับหนาที่ของตน 
การปลูกฝงใหเด็กดีดวยวาจา หรือการพูดดีพูดอยางมีศิลปะ นับเปนหนึ่งในปจจัยของการเปนคนดี ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนตั้งแตเยาววยั เม่ือมีศักยภาพทางดานสติปญญา ในสวนของภาษา คือ 
การพูดแลว การปลูกฝงใหพูดดี พูดอยางมีศิลปะจึงรวมเอาทั้งสวนของการศึกษาดานวิชาการ และ
การอบรมบมนิสัยเขาดวยกัน   
 การสงเสริมทักษะดานการพูด มีกิจกรรมที่หลากหลายที่สงเสริมทักษะดานการพูด นิทานเปน
สิ่งที่มีความสําคัญกับเด็กปฐมวัยมาก ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 80 – 81) กลาววา ครูปฐมวยัสามารถ
นํานิทานมาใชในการฝกทักษะทางดานการพูด การฟง ใหกับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี เพราะเด็กปฐมวัย
เปนวัยที่มีความชอบนิทานเปนชีวติจิตใจ เด็กมักจะรบเราใหครูเลานิทานใหฟงเสมอ โดยปกติครูปฐมวัย
มักจะเลานิทานใหเด็กฟง เน่ืองจากวา เด็กยังอานหนังสือยังไมได ทั้งที่จริงแลวเด็กสามารถเขาใจเรื่องราว
ของนิทานจากภาพในหนังสือหรือภาพวาดไดเปนอยางดี ขณะที่ครเูลานิทานใหเด็กฟง เด็กเกิดการ
จินตนาการจากนิทานที่ไดฟง และมีพัฒนาการทางการพูดดีขึ้น ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 125 – 126) 
กลาววา การเลานิทานนั้น มีความสําคญัและมีประโยชนตอเด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะเด็กในระดับ
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ปฐมวัย การที่ผูใหญและครูไดใกลชิดกับเด็ก โดยการเลานิทานใหเด็กฟง จะเปนเครื่องมือชวยใหเขาใจ
เด็กดีขึ้น การเลานิทาน มีประโยชนและมีความสําคัญในดานการชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา 
ความคิดและจินตนาการ ฝกใหเด็กเปนนักฟงที่ดี เก็บเกี่ยวเรื่องที่ฟงไดตามสมควรแกวัย สรางความ
เพลิดเพลินใหแกเด็ก ปลูกฝงความรูสกึชอบนิทานและความรูสกึชื่นชอบในหนังสือนิทาน กอนทีจ่ะอาน
ไดอยางเขาใจ ปลูกฝงเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริงในชีวิตประจําวัน ชวยใหครูและผูใหญได
ทราบถงึความรูสึกนึกคิดของเด็ก จากการสนทนาหรือซักถามในขณะฟงนิทาน วรรณี ศิริสุนทร (2532: 21) 
กลาววา นิทานที่เด็กไดรับฟงแมจะเปนเร่ืองเลก็ๆ นอยๆ แตก็เปนสิง่ที่มีประโยชนชวยเสริมพัฒนาการ
หลายดาน ฝกใหเด็กเปนผูรูจักฟง พูด มีสมาธิ รูจักรวบรวมอิรยิาบถของตนเอง ทําใหเด็กไดผอนคลาย
อารมณ ไดรบัความสนุกสนานเพลิดเพลนิ เพ่ิมพูนความรูจากการฟง เพ่ิมพูนความรูทางภาษา เด็ก
รูจักคํามากขึ้น รูจักเกบ็ใจความสาํคัญและเน้ือเรื่อง ขณะทีเ่ด็กฟงนทิานครูผูดําเนนิกิจกรรมเปดโอกาส
ใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่พบในเนื้อเร่ือง ครูกระตุนเด็กดวยภาพและชวนเดก็สนทนา ซักถาม 
จะทําใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการพูดที่ดีขึ้น 
 นอกจากนั้นแลว การวาดภาพจากเรื่องราวที่ไดฟงและเปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกบัผลงานของตนเอง เปนอีกวธิีหนึ่งที่ชวยสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการทางการพูดที่ดีขึ้น ปยะชาต ิ 
แสงอรุณ (2526: 49 – 52) ไดกลาววา กิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมทางศิลปะที่จัดใหแกเด็ก ใน
ลักษณะเชิงของเลน เด็กจะมีความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรูสึกเหมอืนไดเลนของเลน 
ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดสรางสรรค ทักษะความสัมพันธระหวาง
กลามเน้ือมือกบัความคิดเด็กจะสามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักคนควา และทดลอง  
การถายทอดความรูสึกจากผลงาน ผานการพูด ฝกทักษะดานการเปนผูฟงที่ดี และการทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน รูจักใชเหตุผล รูจักสรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้การวาดภาพ
ยังเปนกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึ้นในจิตใจ ความรูสึกของเด็กอันเปนพ้ืนฐานที่สําคญัใน
พัฒนาสติปญญาและความเจริญเติบโตของเด็กตอไป การวาดภาพของเด็กปฐมวัย เปนการแสดงออก
ของเด็กที่สนองการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ โดยการถายทอดความเขาใจ ความคิดของตนตามวัย
ซึ่งมีความหมายตอตัวเด็ก ความพรอมของเด็กแตละคนและจะคอยๆ พัฒนาไปตามวุฒิภาวะของเด็ก 
 การจัดประสบการณเลานทิานประกอบการวาดภาพ เปนการจัดประสบการณในชวงกจิกรรม
เสริมประสบการณ โดยครูเลานิทานใหเด็กฟง ในขณะที่ครูเลานทิาน กระตุนใหเด็กพูดสนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน และนําเขาสูวาดภาพ โดยวาดภาพใหสอดคลองกับเร่ืองราว
ที่ไดฟง เด็กวาดภาพเปนกลุม ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ ครูคอยดูแลเด็กและใชคําถามกระตุน เพ่ือให
เด็กตอบเกี่ยวกับภาพที่เด็กกําลังวาด ครูบันทึกสิ่งที่เด็กพูด หลังจากนั้นครูใหเด็กเลาเรื่องราวจากผลงาน
จนครบทุกกลุมและครบทุกคน กิจกรรมดงักลาว จะชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการพูดดีขึ้น 
 จากเหตผุลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถทางดานการพดูของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพวา หลังจาการจัดประสบการณเด็กจะมีความสามารถ
ทางดานการพูดมากนอยเพียงใด 
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 ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่
เปนผลมาจากการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ  โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานการพูดของเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการวาดภาพสําหรับครู เพ่ือพัฒนาทักษะ
ดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป  
ชั้นอนุบาลปที ่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 38 คน 
 2. กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป  
ชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพมหานคร จํานวน 
15 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางดานการพูดทีผู่วิจัย
สรางขึ้นแลว เลือกเด็กที่มีคะแนนต่ําสุด 15 คนสุดทาย 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
                 ตัวแปรตน ไดแก การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
              ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรยีนที ่1 
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย เขตดินแดง กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร   
 2. ความสามารถทางดานการพูด หมายถึง ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัที่
แสดงออกดวยการใชถอยคํา ถายทอดความรูสึกนึกคิด ความตองออกมาเปนคําพูด เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
และสื่อสารไดอยางถูกตองแบงได ดังน้ี   
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  2.1 การพูดคําศัพท คือ เด็กสามารถบอกชื่อสิ่งที่พบเห็น และอธิบายลักษณะตามที่
เด็กคิด บอกใหผูอ่ืนรับรู ซึ่งวัดโดยใชแบบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  2.2 การพูดเปนประโยค คือ เด็กสามารถคิดคํา รูจักการใชคําทีเ่หมาะสมเรียบเรียง
เปนประโยคดวยภาษาที่สละสลวยมีองคประกอบครบ โดยอาศัยการผูกคํา วลี และประโยคทีเ่คยไดยิน 
ซึ่งวัดโดยใชแบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
  2.3 การพูดเปนเรือ่งราว คือ เด็กสามารถพดูอธิบาย เพ่ือสื่อสารใหผูฟงเกิดความเขาใจ 
โดยการพูดตามลําดับเหตกุารณ เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร อยางตอเน่ือง ซึ่งวัดโดยใชแบบ
วัดความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 3. การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ หมายถึง การจัดประสบการณ
ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณโดยครูเลานิทานใหเด็กฟง ในขณะท่ีครูเลานิทาน กระตุนใหเด็กพูด
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวทีไ่ดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน และนําเขาสูวาดภาพ โดยวาดภาพให
สอดคลองกับเร่ืองราวที่ไดฟง เด็กวาดภาพเปนกลุม ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ ครูคอยดูแลเด็ก และ
ใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกี่ยวกบัภาพที่เด็กกาํลังวาด ครูบนัทึกสิ่งที่เด็กพูด หลังจากนั้น ครู
ใหเด็กเลาเรื่องราวจากผลงานจนครบทุกกลุมและครบทุกคนดําเนินการ  ดังนี้ 
  3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูนําเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยเลือก
กิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ไดแก การรองเพลง การทองคําคลองจอง การใชปริศนาคําทาย เพ่ือกระตุน
ใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม 
  3.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลงหรือทบทวนขอตกลงในการทํา
กิจกรรม ครูแนะนํานิทานที่จะใชทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งนิทานที่ครูใชเลาใหเด็กฟงเปนนิทานที่ครูแตง
ขึ้นเอง ครูเลานิทานใหเด็กฟง ในขณะที่เลานิทานครูกระตุนเด็กดวยคาํถาม เพ่ือใหเด็กไดสนทนาพูดคุย
เกี่ยวกับสิ่งทีพ่บเห็น และเรื่องราวที่ไดฟง นําเขาสูการวาดภาพ ในขณะที่เด็กกําลงัวาดภาพ ครูคอย
ดูแลเด็กและใชคําถามกระตุนเพ่ือใหเด็กตอบเกี่ยวกับภาพที่เด็กกําลังวาด ครูบันทึกสิ่งที่เด็กพูด หลังจากนั้น
ครูใหเด็กเลาเรื่องราวที่ละกลุมจนครบทุกคน 
  3.3 ขั้นสรุป เด็กและครูสนทนาถึงนิทานที่ไดฟง กิจกรรมการวาดภาพ ใหการเสริมแรง
เด็กที่สามารถเลาเรื่องราวจากผลงาน และสามารถวาดภาพนํามาใชประกอบการพูด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ มีความสามารถทาง 
ดานการพูดสูงขึ้น 
 

 
การจัดประสบการณเลานิทาน
ประกอบการวาดภาพ 
 

ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
    1. การพูดคําศัพท 
    2. การพูดเปนประโยค 
    3. การพูดเปนเร่ืองราว 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา 
   1.1 ความหมายของภาษา 
   1.2 ความสําคัญของภาษา 
   1.3 พัฒนาการทางภาษา 
   1.4 พัฒนาการทางความคิดกับพัฒนาการทางภาษา 
   1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
   1.6 แนวทางในการสงเสริมทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
   1.7 บทบาทของครูกับการจัดกิจกรรมดานภาษา 
   1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาของเด็กปฐมวัย 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด 
   2.1 ความหมายของพัฒนาการทางการพูด 
   2.2 ความสําคัญของพัฒนาการทางการพูด 
   2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
   2.4 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยทฤษฎี 
   2.5 กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย 
   2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
   3.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
    3.1.1 ความหมายของนิทาน 
    3.1.2 ความสําคัญและประโยชนของนิทาน 
    3.1.3 ประเภทของนทิาน 
    3.1.4 วิธีการเลานิทานและการเลอืกนิทาน 
    3.1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะ 
   3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
    3.2.1 ความหมายและความสําคญัของการวาดภาพ 
    3.2.2 การวาดภาพกับการเจริญเติบโตของเด็ก 
    3.2.3 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยั 
    3.2.4 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
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    3.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางภาษา 
 1.1 ความหมายของภาษา 
  ภาษาเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานทีส่ําคัญของกระบวนการคิด ภาษาใชในการตดิตอทําความเขาใจ
กับผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนเขาใจตนเองไดจึงควรสงเสริมทักษะทางดานภาษา ตั้งแตระดับปฐมวยั มีผูใหความหมาย
ของคําวา “ภาษา” ไวดังนี้ 
  หรรษา นิลวเิชียร (2535: 201) กลาววา ภาษาเปนสิ่งทีม่นุษยใชในการสื่อสารระหวางกัน 
ดวยวธิีการที่หลากหลายรูปแบบซึ่งวธิทีี่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การพูดและการเขียน ซึ่งการพัฒนา
ทักษะดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตางๆ ในสภาพแวดลอมไดดียิ่งขึ้น 
  บุษบง ตันตวิงษ (2535) กลาววา ภาษาเปนสัญลักษณในการสื่อสารที่ตองใชใหเหมาะสม
กับเรื่องที่ตองสื่อสาร เด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาตางๆ ไดแก ภาษาศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกาย 
ละคร และคณิตศาสตร ซึ่งสามารถใชสื่อความคิดแตละเร่ืองโดยการใชสัญลักษณหลายแบบผสมผสาน
สลับกัน 
  ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541: 1) กลาวถึง ความหมายภาษาใน
ดานภาษาศาสตรไววา ภาษาและภาษาพูดมีความหมายอยางเดียวกัน จึงมักเปนคําพูดที่ใชแทนกันได 
กลาวคือ เม่ือพูดถึงภาษาก็หมายถึง ภาษาที่ใชพูดเพื่อสื่อความหมายในชุมชนหน่ึงๆ ในดานจิตวิทยา
ภาษา หมายถงึ ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน ภาษาจึงรวมเอาวิธกีารทุกๆ อยางที่ใชในการตดิตอ
เพ่ือสื่อความหมาย หรือเพ่ือแสดงความรูสึก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานของไทย (2546: 822)  
ภาษา หมายถงึ ถอยคําทีใ่ชในการพูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความหมายของชนกลุมหน่ึงหรอืเพ่ือสื่อความหมาย
เฉพาะวงการเสียง ตัวหนังสือหรืออากัปกริยาที่สื่อความหมายได โดยปริยายหมายความวา สาระเรื่องราว  
เน้ือความที่เขาใจกันได 
  บูมเลย (Vokenline, Chrite; & Enz.  2002; อางอิงจาก Bromrey.  1998) กลาววา ภาษา
มีคําจํากัดความกวางมาก หมายถึง สัญลกัษณที่ใชในการเชื่อมโยง 
  โวเคนเลน ครสิตี ้และ อิง (Vokenline, Chritie; & Enz.  2002) กลาววา ความหมายของ
สัญลักษณตางๆ ในภาษา ไดแก เสียง การเคลื่อนไหวน้ิวมือ การพิมพและอ่ืนๆ ภาษา หมายถึง ภาษาพูด 
การสื่อสารโดยใชการพูดและการฟง 
  แมคชาโดว (Machodo.  2003: 54) กลาววา ภาษาหมาย ถึงระบบของการสื่อสารโดย
ความตั้งใจ และการแสดงออกของตนเองโดยใชเสยีง สัญญาณ หรือสัญลกัษณซึ่งทําใหผูอ่ืนเขาใจพัฒนาการ
ทางภาษา ถึงการสงและรับขอมูล 
  ออตโต (Otto.  2002) กลาววา เด็กใชภาษาพูดในการสือ่สารความคิดและคําถามระหวาง
การเรียนรูกจิกรรมการพูดเปนการแสดงออกถึงภาษาทีใ่ชดวยปาก เด็กใชภาษาดวยปากไดหลายอยาง  
ไดแก การสนทนาเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ โดยตรง เพ่ือแสดงออกถึงความตองการเพื่อถามคําถาม 
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และการแกปญหา 
 สรุปไดวา ภาษาเปนความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาที่สัมผัสได โดยโสตประสาท หรือ
อาจเปนเครื่องหมายตางๆ ที่สัมผัสได ภาษาประกอบดวยการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
 1.2 ความสําคัญของภาษา 
  ภาษาเปนพ้ืนฐานของพัฒนาการทางดานตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม  
และสตปิญญามีนักการศึกษาไดใหความสาํคัญของภาษาไว ดังนี้ 
  ดวงเดือน ศาตรภัทร (2529: 214 – 215) กลาววา ภาษามีความสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก 
   1. เด็กสามารถจะใชภาษา เพ่ือการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเปดโอกาสใหเกิด
กระบวนการทางสังคมขึ้น 
   2. เด็กสามารถใชภาษาเปนคาํพูดที่เกิดขึ้นภายใน จากรูปแบบการคดิโดยระบบ
ของการใชสัญลักษณ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางภาษาในระดับตอไป 
   3. ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึน้ภายในตัวเด็ก ดังนั้นเด็กจึงไมตองอาศัยการจัด
กระทํากับวัตถจุริงๆ เพ่ือแกปญหา เด็กสามารถสรางจินตนาการกับวัตถุ แมวาวัตถุนัน้ จะอยูนอกสายตา
หรือเคยพบเห็นมาแลว เด็กสามารถทําการทดลองในสมองและทําไดรวดเร็วกวาการจัดกระทํากับวัตถุ
นั้นจริงๆ 
  ทิศนา แขมณี และคนอื่นๆ (2535: 107) กลาวถึง ความสําคัญของภาษาไววา เด็กจําเปน 
ตองเรียนรูภาษา เพ่ือใชในการคิดและสื่อความหมายการปรับตวัรับความรูใหม เด็กสามารถใชภาษา
ในการติดตอกับผูอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
  วราภรณ รักวิจัย (2533: 77) ไดกลาววา ภาษามีความสําคัญกับเด็กมาก เพราะการอยู
ในสังคมเด็กจะตองสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได ความพรอมในดานภาษา คือ ความพรอมในการพูด การอาน  
การฟง (การเขาใจ) และการเขียน 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 111) ไดกลาววา ภาษาเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญา  
เด็กกอนวัยเรยีนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางภาษามาก รูจักคําศัพทมากขึ้น พัฒนาคําพูดเดี่ยวสูคําพูด
เปนวลีและเปนประโยคในทีสุ่ด 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542ก: 60) ไดกลาววา ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยควรเปนการเตรียม
ความพรอมในการสื่อสารการพูด เด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับระบบของเสียง รูจักเรียงคําศัพท โดยเด็กจะเรียนรู
พ้ืนฐานของภาษาไดอยางรวดเร็ว 
  เพียเจต และ อินเฮสเตอร (สมาพร สามเตี้ย.  2545: 9 – 10; อางอิงจาก Piaget; & Inholder. 
120 – 122) กลาววา เด็กอายุ 2 – 4 ป มีพัฒนาการเรียนรูคํามากขึ้น การพูดคุยเปนลักษณะการสือ่สาร
แบบสังคม (Social Communication) แตเด็กจะยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ เด็กจะพูดกับตนเอง โดย
ไมฟงผูอ่ืนซึ่งเรียนการพูดเดียวแบบรวมหมู (Collection Monolanguage) เด็กจะไมพยายามเขาใจถึง
คําพูดของผูอ่ืน ในชวงเด็กอายุ 5 – 6 ป เด็กกาวไปสูการคิดแบบหยั่งรู (Initiative) ซึ่งเปนการคิดโดย
อาศัยการรับรู คือ การมองเห็นสิ่งตางๆ แลวบอกวา สิ่งน้ันเปนอยางไร 
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  ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสร นิยมธรรม (2541: 2) ไดใหความสําคัญของภาษาไววา 
ภาษาเปนเครื่องมือใหมนุษยไดแลกเปลี่ยนความคิดที่เปนนามธรรมตอกัน ภาษาเปนพฤติกรรมชนิดหนึ่ง
ซึ่งเปนตัวชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางสังคม ชวยใหเด็กเกิดความอบอุนม่ันคง ภาษาชวยใหมีแนวคิด  
ความรูสึก ตลอดจนเจตคตติางๆ การปรบัตวัของเด็กก็ไดรับอิทธิพลมาจากภาษาพูด 
 สรุปไดวา ภาษามีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก เพราะภาษาชวยใหมนุษยดํารงอยูใน
สังคม สามารถติดตอสื่อสารกันได แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดความรักความอบอุนม่ันคง  
เกิดการเรียนรู 
 1.3 พัฒนาการทางภาษา 
  โลแกน และ โลแกน (เยาวพา เดชะคุปต.  2542ก: 60 – 62; อางอิงจาก Logan.  1974: 207)  
ไดแบง พัฒนาการทางภาษาออกเปน 7 ขั้น ดังน้ี 
   1. ระยะเปะปะ (Random Stage Sinv Prellinguistic Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 เดือน  
ในระยะนี ้ เปนระยะที่เด็กจะเปลงเสยีงตางๆ ที่ยังไมมีความหมาย การเปลงเสียงของเด็กก็เพ่ือบอก
ความตองการของเขาและเมือ่ไดรับการตอบสนองเขาจะรูสึกพอใจ ตวัอยางเชน เด็กจะรองเม่ือถูกปลอย
ใหอยูคนเดียว เม่ือรูสึกหิว ฉี่ ฯลฯ หรือเพราะรูสึกเปนสุขที่ไดสงเสียงออกมา เม่ือเด็กอายุได 6 เดือน  
จะเร่ิมออกเสียง ออ แอ และเร่ิมเปลงเสียงตางๆ ซึ่งไมมีผูใดเขาใจหรือแยกแยะไดนอกจากนักภาษาศาสตร  
ในชวงนี้ จะเปนชวงที่ดีของการสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการทางการพูดและที่มีสุขภาพทั้งกายและใจ
จะมีโอกาสพัฒนาทางภาษาไดดีกวาเด็กที่ไมสบาย เจ็บปวย รองไห โยเย 
   2. ระยะแยกแยะ (Jergon Stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ป หลังจาก 6 เดือนขึ้นไป  
เด็กจะรูสึกพอใจที่ไดสงเสียง และถาเสียงใดที่เขาเปลงออกมาไดรับการตอบสนองในทางบวกเขาก็จะเริ่ม
เสียงนั้นซ้ําอีกในบางครั้งเด็กจะเลียนเสียงสูงๆ ต่ําๆ ที่มีคนพูดคุยกับเขาได 
   3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อายุ 1 – 2 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริ่มเลียนเสียง
ตางๆ ที่เขาไดยิน เชน เสียงของพอแม ผูที่อยูใกลชิด เสียงที่เปลงออกมาอยางไมมีความหมายจะคอยๆ 
หายไปและเด็กจะเริ่มฟงเสยีงที่ไดรับการตอบสนอง ซึ่งนับวาพัฒนาการทางภาษาจะเริ่มตนอยางแทจริง
ในระยะนี้ 
   4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ  2 – 4 ป ในระยะนี้เด็กจะหัดพูด 
โดยจะเริ่มจากการหัดเรียกชื่อคน สัตว และสิ่งของที่อยูใกลตัวเขาจะเริ่มเขาใจถึงการใชสัญลักษณ ใน
การสื่อความหมาย ซึ่งเปนการสื่อความหมายในโลกของผูใหญการพูดของเด็กในระยะแรกๆ จะเปน
การออกเสียงคํานามตางๆ เปนสวนใหญ เชน พอ แม นอง แมว หมา ฯลฯ และคุณสรรพตางๆ ที่เขาเห็น  
รูสึก และไดยินซึ่งในวัยตางๆ เขาจะสามารถพูดได ดังนี้ 
    อายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดเปนคําโดยจะสามารถใชคํานามได 20 % 
    อายุ 3 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดเปนประโยคได 
    อายุ 4 ขวบ เด็กจะเริ่มใชคาํศัพทตางๆ และรูจักการใชคําเติมหนาและลงทาย
อยางที่ผูใหญใชกัน 
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   5. ระยะโครงสราง (Structure Stage) อายุ 4 – 5 ขวบ ระยะนี้เด็กเริ่มพัฒนา ความ 
สามารถในการรับรูและการสังเกต เด็กจะเริ่มเลนสนุกกับคํา และรูจักคิดคําและประโยคของตนเอง โดย
อาศัยการผูกคําจากวลี และประโยคที่เขาไดยินคนอื่นๆ พูด เด็กจะเริ่มคิดกฎเกณฑในการประสมคํา และ
หาความหมายของคําและวล ีโดยเด็กจะเริ่มรูสึกสนุกกับการเปลงเสียง โดยเขาจะเลนเปนเกมกับเพือ่นๆ 
หรือสมาชิกในครอบครัว 
   6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5 – 6 ขวบ ในระยะน้ีความสามารถ
ในการคิดและพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้น เขาจะเริ่มพัฒนาภาษาไปสูภาษาที่เปนแบบแผน
มากขึ้น เขาจะเริ่มพัฒนาภาษาไปสูภาษาทีเ่ปนแบบแผนมากขึ้น และใชภาษาเหลานั้นกบัสิ่งตางๆรอบๆ ตวั 
การพัฒนาภาษาของเด็กในวัยนี้จะเร่ิมตนเม่ือเขาเขาเรียนในชั้นอนุบาลโดยเด็กเล็กจะเริ่มใชไวยากรณ 
อยางงายได รูจักใชคําเกี่ยวของกับบานและโรงเรียน 
   7. ระยะสรางสรรค (Creative Stage) อายุ 6 ป ขึ้นไป ในระยะน้ีไดแกระยะที่เด็ก
เริ่มเขาโรงเรียนเด็กจะเลนสนุกกับคํา และหาวิธีสื่อความหมายดวยตัวเอง เด็กในระยะน้ีจะพัฒนา วิเคราะห
และสรางสรรคทักษะในการสื่อความหมายโดยใชถอยคําสํานวน การเปรียบเทียบ และภาษาพูดที่เปน
นามธรรมมากขึ้น และเขาจะรูสึกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียน 
 สรุปไดวา พัฒนาการทางภาษาแบงออกเปนหลายขั้นตอนตามความเหน็ของนกัวชิาการ โดย
เร่ิมศึกษาตั้งแตเด็กแรกคลอดเปนตนไป เร่ิมจากการเปลงเสียงตางๆ ที่ยังไมมีความหมายตอนแรกคลอด
ไปจนถึงเด็กสามารถแสดงภาษาทาทาง แสดงภาษาพูด และทักษะอ่ืนๆ เชน การฟง และการเขียน 
 1.4 พัฒนาการทางความคิดกับพัฒนาการทางภาษา 
  พัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางสติปญญา มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมได  
ทั้งน้ีเน่ืองจากพัฒนาการทางภาษาถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา
ภาษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาดานสตปิญญา ความคิดตางๆ จะถายทอดผานทางภาษา (นภเนตร  
ธรรมบวร.  2544: 116) ทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการการใชภาษา มนุษยจะ ตองใชกระบวนการคิด
ควบคูกันเสมอ โดยปรับเปลี่ยนเรียบเรียงถอยคําที่เลือกสรรแลวนั้น จนกระทั่งการถายทอดเปนเสียง
หรือระบบสัญลักษณเพ่ือใหผูรับสามารถเกิดมโนภาพตรงกับผูสงสาร เพราะฉะนั้นการสื่อสารความคิด
ระหวางบุคคลจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยภาษาเปนเครื่องมือสําคัญ เพราะภาษาเปนเครื่องมือที่ใชแทนความคิด  
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย.  2538: 2) 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542ข: 56 – 66; อางอิงจาก ประสาท อิศรปรีดา. 2521: 20) ถึง
พัฒนาการทางความคิดของเพียเจท (Piaget) ไวดังนี้ 
   พัฒนาการทางสติปญญาหรือความคิด แบงออกเปน 4 ระยะ ดวยกัน ซึ่งแตละระยะ
ก็จะมีกระบวนการทางสตปิญญา หรือ “โครงสราง (Structure)” เกิดขึ้น โครงสรางเหลานี้จะแตกตาง 
ไปในแตละระยะของพัฒนาการ มีดังนี้ 
    ระยะที่ 1 ขั้นประสาทสัมผสัและการเคลือ่นไหว (Sensorimotor Period) อายุ
ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ ในขั้นน้ี เด็กจะรูจักการใชประสาทสัมผัสทางปาก หู และตา ตอสภาพแวดลอม
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รอบๆ ตวั พฤติกรรมทางสติปญญาของเด็กจะแสดงออกในรูปของการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา  
หรือพฤติกรรมสะทอน (Reflex) ในวัยทารก ซึ่งพฤตกิรรมนี้จะถกูปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโดยความ ตั้งใจ
และความตองการของเด็กเองในการติดตอกับโลกภายนอก ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว จะถูกพัฒนาเปน
แบบแผนของการคิดตอไป ในระยะน้ี เด็กจะสรางแบบฉบับของการคิดที่เรียกวา การคงที่ของวัตถุ (Object 
Permanence) ขึ้น กลาวคอื เด็กจะสามารถจําไดวาวตัถุและเหตุการณบางอยาง เปนอยางเดียวกัน  
ไมวาจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด และสิ่งน้ันจะยังคงอยู แมวาคนจะมองไมเห็น 
    ระยะที่ 2 ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Pre-Operational Period) อยูในชวง
อายุ 2 – 6 ขวบ เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูดและเขาใจเครื่องหมายตางๆ หรือเขาใจสภาพแวดลอม
บาน สัญลักษณตางๆ เด็กจะเร่ิมพัฒนาความสามารถในการรูจักสิ่งที่เปนตวัแทน (Representative) 
และเด็กจะสามารถสรางโครงสรางทางสมองแบบงายๆ โดยไมไดเห็นวัตถุหรือเหตุการณนั้น สัมพันธ
อยูดวย ซึ่งจัดเปนการคิดแบบพื้นฐานที่ยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ เด็กในวัยน้ีจะยังไมสามารถคิด
แบบใชเหตุผลได เด็กในวัยน้ีจะยังมีความเห็นแกตัว (Egocentrism) อยูมากจึงมักจะย้ําความสนใจลง
เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง โดยไมนําพากับสวนอ่ืนเลย (Centration หรือ Centering) นอกจากนี้ เด็กในวัยน้ี
จะไมสามารถคิดยอนกลับได (Irreversibility) ลกัษณะของเด็กในวัยน้ีที่สําคัญอีกลักษณะหนึ่งคือ ความสามารถ
ในการเลียนแบบคนอื่นในชวงสั้นๆ (Referred Initiation) ความสามารถในการเลนสมมติ (Make Believe) 
และความสามารถในการหยัง่รู (Insight an Intuition) และความสนใจในการใชภาษาได ในขั้นของ
พัฒนาการระยะนี้ ยังสามารถแยงยอยออกเปนขั้นกอนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Conceptual) อายุ
ระหวาง 2 – 4 ขวบ ซึ่งเปนขั้นที่เด็กจะเรยีนรูจากสัญลกัษณเปนสําคญั และขั้นหยั่งรูหรือขั้นกอนการคิด 
(Intuitive) อายุระหวาง 4 – 6 ขวบ ซึ่งเปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจความสัมพันธระหวางบุคคลกับวัตถ ุ
    ระยะขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบตัิการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) 
อายุระหวาง 7 – 11 ป ในชวงอายุดังกลาวเด็กจะสามารถใชเหตุผลกบัสิ่งที่แลเห็นและมองความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น ทั้งน้ีเพราะเด็กจะพัฒนาโครงสรางการคดิที่จําเปนตอการจัดการกบัความสมัพันธ
ที่สลับซับซอนที่เกี่ยวของกับระบบการทํางานตางๆ โครงสรางที่สําคัญประการหนึ่งของพัฒนาการ ใน
ขั้นนี้ คือ การแบงกลุม (Grouping) เด็กในวัยนี้จะสามารถจัดของออกเปนกลุม โดยอาศัยลักษณะที่
เหมือนกัน ซึ่งจะชวยใหเด็กแลเห็นโลกภายนอกวาประกอบดวยวตัถุและเหตุการณตางๆ วา มีระบบ
และความมั่นคง ลักษณะความเห็นแกตวั (Egocentrism) ในระยะที่ 2 จะถูกทดแทน ดวยความรูสึก
และความเขาใจในสิ่งที่เปนจริงและสิ่งที่เทีย่งตรงของโลกภายนอก การพุงความสนใจ ไปยังของอยางใด
อยางหนึ่ง (Centering) ถูกทดแทนดวยการขยายความสามารถที่จะคิดยอนกลับใจ 
    ระยะที่ 4 ขั้นปฏิบัติการคดิแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ 
11 – 15 ป เปนชวงที่เด็กจะเขาใจ ใชเหตุผลและการทดลองไดอยางมีระบบ และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรม
ได เพ่ือการคาดคะเนพยากรณไดดีขึ้น และสามารถใชการคิดเชิงวิทยาศาสตรโดยสามารถตั้งสมมตฐิาน 
และแกปญหา การคิดเชิงตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพัฒนาอยางสมบูรณ เปนขั้นที่เกิดโครงสราง
ทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กในวัยน้ีจะมีความคดิอานเทาผูใหญ แตอาจจะแตกตางกันทีคุ่ณภาพ 
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เน่ืองจากประสบการณแตกตางกันและดวยเหตผุลหลายประการ (เยาวพา เดชะคปุต.  2542ข: 65 – 66; 
อางอิงจาก ประสาท อิศรปรีดา.  2521: 20) 
  ศรีเรือน แกวกังวาล (2540: 215) ไดกลาววา ความคิดของเด็กในวัยเด็กตอนตน มี
ความเจริญกาวหนาเปนลําดับขั้นโดดเดนจากวัยทารก เพียเจท (Jean Piaget) เรียกลักษณะความคิด
ของเด็กในระยะนี้วา “Pre-Operation” เพียเจท อธิบายวา ความคดิของเด็กในชวง Pre-operation 
แบงยอยออกไดเปน 2 ระยะ คือ 
   ระยะที่ 1 อายุระหวาง 3 ถึง 4 ป (Preconcentual Stage) เปนความคิดที่ยังยึดตนเอง
เปนหลัก ไมรูจักคิดแบบใจเขาใจเรา ไมสามารถนึกไดวา คนอ่ืนมีความคิดแตกตางไปจากตนอยางไร  
คิดเห็นแตดานที่เหมือนกัน ยังไมเห็นสวนที่ตางกันในวัตถุหรือเหตุการณ เชน เด็กชนบทไดยินผูใหญ
ชี้บอกวา “นั่นแนะ นายอําเภอ” เด็กเห็นผูนั้นใสเสื้อกางเกงสีกากี ตอมาเห็นใครๆ ใสเสื้อกางเกงสีกากี 
ก็สําคัญวา เปนนายอําเภอทุกคน 
   ระยะที ่2 อายรุะหวาง 4 ถึง 7 ป (Intuitive Stage) เด็กรูจักสังเกตเห็นความแตกตาง 
ทําใหความคิดพัฒนาถึงขั้นรูคิดเปรยีบเทียบคิดแยกวตัถอุอกเปนหมวดหมูขั้นตอนได รูจักคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ได รูจักนับจํานวนเลข (ศรีเรือน แกวกังวาล.  2540: 215) 
  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 129 – 131) กลาววา พัฒนาการทางภาษาสวนหนึ่งขึ้นอยู 
กับการฝกหัดโดยทั่วไป เม่ือกลาวถึงพัฒนาการทางภาษา เรามักนึกถึงแตเฉพาะทักษะทั้ง 4 ดาน ไดแก  
การฟง การพูด การอาน และการเขียนเทานั้น แตปจจุบนันักการศึกษาจํานวนมาก (นภเนตร ธรรมบวร. 
2544: 126; อางอิงจาก Fisher.  1992, Smith.  1992) กลาววา ทักษะสําคัญประการหนึ่งของภาษาที่
มักถูกมองขามไปคือ การพูดในใจ (Inner Speech) ซึ่งถอืเปนทักษะที่สําคญัมากในการพัฒนากระบวนการคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  

ภาพประกอบ 2 ลักษณะสําคัญของภาษา (ดัดแปลงจาก Fisher.  1992) 

ความฉลาดทางดานภาษา 

การฟง การพูด  

การอาน การเขียน 

การพูดในใจ (Inner speech)
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   1. การพัฒนาการคิดโดยผานทักษะทางภาษา 
    การพูดในใจ (Inner Speech) คือ การพูดกับตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นในบางโอกาส
เม่ือมนุษยประสบกับปญหาการพูดในใจหรือการพูดกับตนเอง มีลักษณะที่ไมแตกตางจากการสนทนา  
พูดคุยที่เรามีกับบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเพราะการพูดทั้งสองแบบลวนเปนผลมาจากการคิด หรือการสะทอน
ความคิดของ ผูพูด การพูดในใจเปนความสามารถเฉพาะของแตละบุคคลที่พัฒนาขึ้นอยางชาๆ และมี
บทบาทสาํคัญในการควบคุมพฤตกิรรมของมนุษย สิ่งที่บคุคลพูด หรือบอกกับตนเองจะมีผลตอทศันคต ิ
การกระทําและการมองโลกของบุคคลนั้นๆ ฟชเชอร (นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 129; อางอิงจาก  
Fisher. 1992) กลาววา การสงเสริมใหเด็กพูดในใจกับตนเองขณะทาํสิ่งตางๆ จะชวยใหเด็กมีสมาธิ
มากขึ้น และมีแนวโนมที่จะประสบความสาํเร็จในการแกปญหา หรือการทํางาน การพูดในใจเปนทกัษะ
ที่ชวยเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กรูและการกระทําของเด็กเขาดวยกัน ครู หรือผูปกครองสามารถสงเสริม ทักษะ
การพูดในใจแกเด็กไดโดยการเปนแบบอยางผานกระบวนการคิดดังๆ ซึ่งไมจํากัดแตเฉพาะสถานการณ
ที่ประสบความสําเร็จ หรือราบเรียบ แตรวมถึงสถานการณที่ตองใชความพยายาม เพ่ือหาทางออกใน
การแกปญหา การลังเลใจ การทบทวน และการตระหนกัในปญหาใหมที่เกิดขึน้ เชน ในขณะที่แมกําลัง
นําผาเขาเครื่องซักผา แมอาจพูดถึงลําดับขั้นตอนในการซักผา อาทิเชน “ขั้นที่ 1 ตองแยกผาสีและผาขาว
ออกจากกัน นําผาขาวเขาเครื่อง หลังจากนั้นเทน้ํายาซักผาออกมา 2 ฝา ใสในชองหมายเลข 1 และ
น้ํายาปรับผานุม 1 ฝา ใสในชองหมายเลข 2 น้ํายาปรับผานุมจะทําใหผานุมและหอม แลวกดปุมตรงกลาง” 
   2. การที่เด็กไดยินผูปกครอง หรือครูคิดดังๆ ทําใหเด็กไดเรยีนรูการวางแผน ลําดับ
ความคิดวาตองทําอะไรกอน – หลัง เรียนรูความสัมพันธของงาน การตัดสินใจ รวมตลอดถึงปญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งตางๆ ดังกลาวถือเปนลักษณะของการเรียนรูอยางแทจริง 
    การพูดและการฟง การเรียนรูการพูดของเด็กเล็กๆ เกิดขึ้นเม่ือเด็กอยูในบริบท
ทางสังคม นั่นคือ เด็กอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการสนทนา พูดคุยที่มีความหมายกับตัวเด็ก เชน แมหรือ
คนเลี้ยงพูดคุยกับเด็ก การพูดและการฟงจะพัฒนาไดดีที่สุด เม่ือผูใหญรอบตัวเด็กพูดคุย และสนทนา
กับเด็กโดยตรง (นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 130; อางอิงจาก Robbins.  1984; Wells.  1985) ถาเด็ก
อยูในสิ่งแวดลอม ที่มีการพูดคุย สนทนากันมาก เด็กก็จะไดฟงมาก และเรียนรูคําศัพทตางๆ มากขึ้น 
ในเด็กเล็กๆ การพูดของแมจะชวยสงเสริมใหเด็กมีทักษะการพูดและการฟงที่ดีขึ้น เชน การพูดเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจําวัน ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของภาษา จากเรื่องงาย
ไปสูเรื่องทีย่ากและสลับซับซอน เห็นบทบาทของภาษาในการสื่อความคดิ หรือเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของตน 
     เม่ือเด็กโตขึ้นภาษาชวยใหเด็กเรียนรู และทําความเขาใจกับโลกรอบตวั โดย
ผานวิธีการตางๆ มากมาย เชน การถามคําถาม การตีความเกีย่วกบัประสบการณใหม และการมุง
ความสนใจ (Focusing Attention) เปนตน ดวยเหตุนี้กิจกรรมในชั้นเรียน จึงควรสงเสริมใหเด็กมีการ
แสดงออกทางดานภาษาอยางหลากหลายโดยผานการอภิปรายกลุม ทั้งในกลุมใหญและกลุมยอย การพดูคุย 
แกปญหารวมกับเพ่ือน รวมตลอดถึงการทํางานเดี่ยว  (นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 130; อางอิงจาก  
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Lindfors.  1987) 
  ฟชเชอร (นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 131; อางอิงจาก Fisher.  1992) ไดเสนอแนะวิธกีาร
ในการสงเสริมการคิดของเด็กโดยผานการพูด ดังน้ี 
   1. การหยุด (Pausing) เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดมีเวลาคิดในระหวางการตอบคําถาม  
หรือการอภิปราย การรอคอยคําตอบของเด็กถือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับเด็ก เพราะเปนการแสดง
ใหเห็นวา ครูมีความมั่นใจในตัวเด็กวาสามารถตอบคําถามได 
   2. การอธิบาย (Clarifying) เม่ือครูไมเขาใจในคําตอบของเด็กหรือสิ่งที่เด็กพยายาม 
พูด ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดอธิบายความคิดเห็น หรือคําตอบของตนเพิ่มเติม เพราะการอธิบายสิ่ง
ที่เด็กพยายามพูดจะชวยใหเด็กเขาใจความคิดของตนเองไดดีขึ้น 
   3. การทาทาย (Challenging) เด็กตองการการทาทายหรือการถามคาํถามเพื่อชวย
ใหเด็กไดคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนพูดอีกครั้งหน่ึง ขณะเดียวกันครูก็อาจสงเสริมใหเด็กทาทายความคิดเห็น
ซึ่งกันและกนั โดยการถามคําถาม เชน “เด็กๆ เห็นดวยกบัที่มะปรางพูดหรือไม ถาไมเห็นดวย เพราะอะไร” 
หรือ “เด็กๆ คิดอยางไรกับสิ่งที่ชมพูพูด” เปนตน 
  บลูม (Bloom) (ณรงค ม่ันเศรษฐวิทย.  2540: 60 – 64; อางอิงจาก Bloom.  1956) ได
กลาวถึงระดับการคิดของคนจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นวิจารณญาณ สรุปไวเปน 6 ขั้น ดังนี้ 
   1. ความจํา เปนระดับความคดิในขั้นแรกสดุ คือ ความจํา หมายความวา บุคคล
สามารถจําเรื่องราวเหตุการณหรืออาจเปนถอยคํา ประโยคที่เกี่ยวของกับภาษาหรือสิ่งที่ไดพบเห็นตางๆ 
ระดับการคิดในขั้นนี้หรือเปนระดับที่งายที่สุด 
   2. ความเขาใจ ระดับความคิดในขั้นนี้สูงกวาขัน้ความจํา ทั้งน้ีความคิดในขั้นแรกของ
คนจะตองอาศัยการจดจําแตเพียงอยางเดียว เม่ือนานวันเขาก็จะมีการลืมเขามาเกี่ยวของ ความคงทน
ในการจําจะเกดิขึ้นไดกต็องอาศัยความเขาใจ ซึ่งหมายความวา เขาใจลําดับเหตุการณวาอะไร มากอน
มาหลัง สามารถสรุปประเด็นสําคัญของเร่ืองราวได ระดบัความคิดในขัน้ความเขาใจหาไดรับการพฒันา
หรือแนะนําจากผูรูก็จะชวยวางรากฐานในการพัฒนาความคิดในขั้นตอไป 
   3. การประยุกตเพ่ือนําไปใช หมายความวา บุคคลภายนอกจะเขาใจเรื่องราว และ 
เหตุการณ หรือวิธีการตางๆ แลวยังเปนการคิดที่จะนําเหตุการณหรือวิธีการนั้นไปใชประโยชนใหเกิด
ขึ้นกับตนเองและผูอ่ืนมากที่สุด 
   4. การวิเคราะห ระดับความคิดในขั้นนี้บุคคลจะตองมีพ้ืนฐานความคิดทั้งสามขั้น
เรียงลําดับ คือ ขั้นจํา เขาใจ และการนําไปใชแลวก็จะสามารถวิเคราะหที่ไดฟงและไดอาน การคิดเพื่อ
วิเคราะหนั้นเปนการแยกแยะลักษณะพิเศษของเรื่อง 
   5. การสังเคราะห ระดับความคิดในการสังเคราะหเปนขั้นที่สูงกวาการวิเคราะหใน
ขั้นน้ี บุคคลจะตองรูจักพิจารณาตามเหตุการณที่ไดพบเห็น ไมวาจะเปนการฟง พูด อาน และเขียน วา
มีลักษณะคลายคลึงหรือแตกตาง จากเหตุการณที่ไดเคยพบมากอน จะตองรูจักหาแนวคิดที่เหมาะสม
มากที่สุด พิจารณาแนวคิดที่ไกลออกไป ซึ่งตนไดมีประสบการณมาแลว หาขอเปรียบเทียบวา คลาย
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หรือแตกตางกันดวยเหตุใด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใชถอยคําภาษิต คติเปนขอสรุป จากเรื่องที่ได
ฟงหรืออารน 
   6. การประเมินคา ระดับความคิดในขั้นนี้เปนความคิดขั้นสูงสุด ซึ่งผูคิดจะตองอาศัย 
พ้ืนฐานระดับความคิดทั้ง 5 ที่กลาวมาแลว การคิดประเมินความคิดเกี่ยวกับการหาเหต ุและผลจากการฟง  
พูด อาน และเขียน พิจารณาวา อะไรเปนขอจริง อะไรเปนขอเท็จ คุณคาที่ไดจากเรื่องการทํานาย
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป สิ่งเหลานี้ผูเขียนถายทอดความคิด การประเมินคาออกเปนตัวอักษร  การใช
ภาษาแสดงความซาบซึ้งเกีย่วกับการบรรยายเหตุการณ และถาหากผูอานมีปฏิกิริยาโตตอบแสดงวา
มีความเขาใจรวมกันและมีอารมณรวมกัน 
 จากเอกสารสรุปไดวา ภาษาและพัฒนาการทางปญญามีความเกี่ยวเน่ืองกัน เน่ืองจากภาษา
เปนรากฐานทีส่ําคัญในการพฒันาดานสติปญญา ความคิดจะถายทอดผานทางภาษาดังที่ เพียเจท (Piaget)  
กลาววา เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาพูดและเขาใจเครื่องหมายตางๆ เด็กอยูในขั้นความคิดกอนปฏิบัติการ 
(Pre-Operational Period) ซึ่งอยูในชวง 2 – 6 ขวบ และภาษายังเกี่ยวของกับการคิดของเด็กอีกดวย
กลาวคือ ภาษานอกจากจะประกอบดวยทกัษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนแลว ทักษะทีส่ําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การพูดในใจ (Inner Speech) ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญมากในการพัฒนากระบวนการคิด 
ดังที่ ฟชเชอร (Fisher) ไดแนะวธิีการในการสงเสริมการคิดของเดก็โดยผานการพูด โดยการหยุด (Pausing) 
เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กคิดหรืออภิปราย เปดโอกาสใหเด็กไดอธิบายความคิดเห็น ฯลฯ 
 1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
  การที่ภาษาจะพัฒนาไดดีมากนอยเพียงใดนั้น มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล ดังที่ 
นักการศึกษาหลายทานกลาวไว ดังนี้ 
  ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541: 42 – 47) กลาววา องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา มีดังน้ี 
   1. สุขภาพ การเจบ็ปวยเรื้อรังหรือรุนแรง ในชวง 2 ปแรกของเด็ก มักทําใหการเริ่มพูด
และการรูจักประโยคชาไปราวๆ 1 – 2 เดือน เพราะการปวยทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะสมาคมกบัเด็กอ่ืน  
นอกจากนี้การปวยทําใหเด็กไมอยากพูดจากับใคร สวนเด็กหูหนวกหรือหูตึงจึงเรียนพูดไดชา ทั้งน้ีเพราะ
เด็กไมมีโอกาสไดยินคนอ่ืนหรือแมแตคําพูดของตนเอง ทําใหขาดตวัอยางในการเลยีนแบบ ซึ่งเปนสวน
สําคัญในการเรียนรูและพัฒนาภาษา 
   2. สติปญญา ความสําคัญระหวางสติปญญา และภาษาเกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจน
และเพิ่มมากขึ้นจนอายุ 2 ขวบ หลังจากนั้น ความสัมพันธจะเปนไปอยางแนนแฟน เด็กที่มีระดับ
สติปญญาต่ําเทาใด ภาษาพดูก็ยิ่งไมดีเทานั้น สวนเด็กทีมี่ระดับสตปิญญาเฉลยีวฉลาด พบวา มีปญญา
ดีเยี่ยมทั้งในดานคําศัพทและการใชประโยค 
   3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กที่มาจากครอบครวัทีมี่ฐานะทางเศรษฐกิจและ 
สังคมสูงไดมีของเลนไดพบเห็นหนังสือ ไดอานหรือฟงนิทานเลาเรื่อง มีโอกาสติดตอเกี่ยวของกับผูใหญ  
ทําใหมีโอกาสจะพัฒนาภาษาไดดีกวาเด็กที่ถูกปลอยอยูตามลําพังกับเพ่ือน 
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   4. อายุและเพศ นับเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลตอพัฒนาการ
ทางดานการใชภาษาของเด็ก หากสังเกตจะพบวา เด็กผูหญิงจะแสดงการใชภาษาพูดไดเหนือกวาเด็ก 
ผูชาย 
   5. ความสัมพันธในครอบครัว จากการศึกษา พบวา เด็กในสถานสงเคราะหเลี้ยงดู
เด็กกําพรามักมีพัฒนาการลาชากวาเด็กทัว่ไป เพราะเด็กเหลานั้นขาดความสัมพันธสวนตวั กบัแมหรือ
พ่ีเลี้ยงเด็ก ลกูคนเดียวมักมีทักษะภาษาสูงกวาเด็กที่มีพ่ีนองในทุกดาน เพราะเด็กที่เปนลูกคนเดียว
อยูในความสนใจแมมากกวาและตองแขงขันกับพี่นอง 
   6. การพูดหลายภาษา ทําใหเด็กเกิดความสับสนในการพูด ไมสามารถพูดไดโดยเสรี  
ตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะพูดอยางไร จะถูกในโอกาสใด เด็กจะรูสึกวามีปญหาในการปรับตัว กลัวถูก
หัวเราะเยาะหรือเปนที่รําคาญของคนอื่น ไมกลาพูดกับคนอ่ืนจนกลายเปนคนเกบ็ตวั อันเปนปญหาทาง 
ดานบุคลิกภาพ เด็กเหลานี้จะรูสึกดีขึ้นหากไดอยูในภาวะที่มีคนอ่ืนซึ่งมีปญหาคลายคลึงกับตัวเอง 
   7. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็ก
เปนอยางมาก กลาวคือ เด็กอยูในสิ่งแวดลอมใด การใชภาษาของเด็กจะเปนไปตามสิ่งแวดลอมน้ัน ยิ่ง
อยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเทาใด เด็กก็ยิ่งมีโอกาสไดเรียนรูคําศัพทแปลกๆ ใหมๆ มากขึ้นเทานั้น 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 141 – 142) กลาววา เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางภาษา
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งทางดานความสมบูรณทางรางกาย ประสบการณและปฏิสัมพันธ
ที่เด็กไดรับ ซึ่งองคประกอบตางๆ ที่สัมพันธกับพัฒนาการทางภาษาที่สําคัญจําแนกเปน ดังนี้ 
   1. ความพรอมทางดานรางกาย การออกเสียงและเปลงเสียงของเด็กตองอาศัยความพรอม 
ของอวัยวะในการเปลงเสียงที่อยูตามธรรมชาติ ไดแก ฟน เหงือก เพดานปาก ลิ้นไก และสายเสียง  
เม่ือพรอมเด็กจะเปลงเสียงออกมาได แตถาหากพิการเด็กจะไมสามารถพูดได เม่ือเด็กมีความพรอม
ทางกายเด็กเริ่มเลนเสียงเม่ืออายุขวบแรก เสียงที่ออกไดครั้งแรกมาจากเสียงของความคุนเคย เชน คํา
เรียกวา แม และตอไปเด็กจะเลียนแบบการออกเสียง เรียนรูคําศัพทตางๆ คําแรกๆ ที่เด็กคิดไดและรู
ความหมายจะเปนคําที่ใชมาก เด็กไดยินบอย เชน แม ในระยะแรกเด็กอาจฟงจนคุนกอนแลว จึงออก
เสียงคุนดวยการลองผิดลองถูก ถาไดรับการสนองตอบวาถูก เกิดเปนการเรียนรู หากการพูดนั้นไดรับ
การเสริมแรงดวยเด็กจะใชการพูดการฟงนัน้อยางตอเนื่องดวยความพอใจและเพลิดเพลิน ซึ่งการพฒันา
ภาษาจะดขีึ้น การมีปฏิสัมพันธการถามตอบชวยใหเด็กเรียนรูระเบียบภาษา จากแนวคิดของการพฒันา
ภาษาเนนประสบการณ (Whole Language) ที่เด็กสามารถเรียนรูภาษาแบบองครวม คือ ฟง พูด อาน  
และเขียนไปพรอมกัน โดยเนนการประสานความรูและประสบการณที่ติดตัวมาผนวกเขากับสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการเรียนรู ภาษาของเด็ก และการสงเสริมครู (เดคาร ราเคล.  2542: 26 – 28) 
   2. ความพรอมทางสติปญญา เด็กบางคนสามารถเรยีนภาษาไดเร็ว มีความสามารถ
ในการรับรู จําแนกภาพ ตัวหนังสือและเสียง ประกอบการคิดอยางมีเหตุผลเด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับ
ความสามารถในการรบัรูภาษา โดยเด็กเรยีนรูภาษาจากการใชภาษาของตนเองทัง้ทางดานความหมาย 
ประโยค และเสียงจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (หรรษา นิลวเิชียร. 2535: 206) การเขาใจความหมาย  
ภาษาที่ใชในการพูดและคําศพัทของเด็กจะยากงายขึ้นอยูกับชุมชนและสิ่งแวดลอมทางภาษาที่เด็กไดรับ
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ที่สําคัญเด็กจะใชคําศัพทและสําเนียงภาษาเหมือนกับสิ่งที่เด็กคุนเคย ตวัอยาง เชน เด็กใชสํานวน และ
สําเนียงภาษาเหมือนกับคนเลี้ยงของตนที่เปนคนชนบทเด็กจะออกเสียงเปนชนบทดวย 
   3. ความพรอมทางสิ่งแวดลอม การพัฒนาภาษาของเด็กตองเกิดจากการกระตุนของ
สิ่งแวดลอมและประสบการณ โอกาสทางภาษามีผลตอเด็กมาก เด็กตองการเรียนรูความหมายของภาษา
จากผูใหญและตองการปฏิบตัิ ปจจัยรวมทีมี่ผลตอการเรยีนรูภาษาของเด็กประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี 
    3.1 ตําแหนงเด็กในครอบครัว เด็กคนกลางพูดแตกตางจากคนอื่น ลูกแฝดใช
ภาษาชากวาปกต ิ
    3.2 เพศ เด็กหญิงจะพูดเร็วกวาเด็กชาย 
    3.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ เด็กที่อยูในชุมชนแออัด จะขาดโอกาสการเรียนรูภาษา
ที่ถูกตอง และใชภาษาไมไดถูกวิธ ี
    3.4 การใชภาษาของผูเลี้ยงเด็ก 
    3.5 การมีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูใหญ ตัวอยางเชน เด็กอายุ 3 ขวบ และยัง
พูดไมไดหรือพัฒนาการพูดไมดี อาจเนื่องจากมีปญหาความสามารถในการฟง หรือความสามารถทาง
สติปญญา ยังพบวา เด็กที่มีปญหาพัฒนาการของการพดูเนื่องมาจากความสัมพันธของเดก็กับแม ไมดี 
เปนเหตใุหอารมณไมดีไปดวย หรือขาดการกระตุนที่เพียงพอ เด็กกําพราจะมีปญหาการเรียนรูเรื่องการพูด
มากกวาเด็กทั่วไป 
   4. แรงจูงใจใหใชภาษา แรงจูงใจ (Motivation) เปนแรงขบัใหคนเกิดการกระทํา และ 
ตอบสนอง ในแงทฤษฏีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory) เชื่อวา สิ่งจูงใจทางบวกจะเปนตัวสรางแรงจูงใจที่
มีประสิทธิภาพมากทําใหคนตอบสนองและกระทําในสิ่งน้ันๆ (Roediger; et al.  1984: 417) เชนเดียวกับ
การพัฒนาภาษาของเด็กพบวา ภาษาสามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีการยอมรับและ
ใหกําลังใจ วธิีการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาผูใหญตองรูจักรับฟงเด็ก ใหโอกาสเด็กในการพูด คุย  
สนทนา มีการตอบโตและปฏิสัมพันธจะชวยใหเด็กไดพัฒนาภาษาไดเปนอยางดี 
 กลาวโดยสรุป องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษามีปจจัยหลักสามประการ คือ  
ปจจัยทางดานรางกาย ปจจัยทางดานสติปญญา และปจจัยทางดานสภาพแวดลอม หากปจจัยทั้งสามประการ
เอ้ือตอกันจะสงผลตอพัฒนาการทางภาษาใหเปนไปในทางที่ดี 
 1.6 แนวทางในการสงเสริมภาษาของเด็กปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเรว็ จากฟงอยางไมรูความ เปนเร่ืองมากมาย  
จากพูดไมไดเปนพูดไดคลองแคลว จากการอานไมไดเปนอานไดจากคําที่คุนหรืออานจากสัญลักษณ
งายๆ จากเขียนแบบขีดเขี่ยเปนเขียนแบบสื่อความได พัฒนาการทางภาษาจะเกิดรวดเร็วมากในวัยน้ี
หากไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสม จะชวยใหเด็กใชภาษาไดเปนอยางดี ดังที่มีผูกลาวถึง แนวใน
การสงเสริมไว ดังนี้ 
  ฉันทนา ภาคบงกช (2538: 1 – 2) กลาววา ภาษาสามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที ่
ผอนคลาย มีการยอมรบัและไมถูกวิพากษวิจารณ ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเด็กไดมีความกาวหนา 
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ทางภาษาอยางรวดเร็ว มีดังน้ี 
   1. การจัดสภาพแวดลอมทางภาษา ชั้นเรียนและโรงเรียนควรตกแตงดวยคํา หรือ
ขอความ ซึ่งเกี่ยวกับชีวติประจําวัน 
   2. การเลน การเลนของเด็กเปรียบไดกับการทํางานในโลกของผูใหญ การพัฒนา
ภาษาสวนมากเกิดจากประสบการณจริง จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ใหเด็กไดเลน 
   3. การอาน การอานเปนสื่อของการเรียนรูควรจูงใจใหเด็กรกัการอาน เชน การอาน 
นิทานใหฟง 
   4. การเขียน การอานมีความสัมพันธกับการเขยีน ควรจัดกิจกรรมการเขียนใหสัมพันธ
กับสิ่งที่เด็กอาน 
   5. การใชสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การสื่อขอความถึงเด็กและขอความ
ถึงผูปกครอง การซื้อสิ่งของ เปนตน 
  สุมาลี เรืองศิลป (2537) กลาวถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กได เชน กิจกรรมเลาเรื่องที่มีรูปภาพประกอบจะมีการชี้วัตถุที่อยูในรูปภาพ ซึ่งใหญพอใหเด็กเห็น 
หนาที่สําคัญของกิจกรรมนี้คือ การสงเสริมความเขาใจและพรรณนาเรื่องเลาไดอยางชัดเจน กิจกรรม
การเลาเรื่อง จึงดึงดูดความสนใจของเด็กไดใหความสนุกสนาน ความผอนคลายสามารถสอนคําและชวย
ใหเด็กจดจําขอมูลตางๆ ไดงายขึ้นดวย 
  วราภรณ รักวจัิย (2535: 83 – 87) กลาวถงึ กิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางดานภาษา ดังนี้   
   1. การเลานิทาน (Story Telling) การเลานิทาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็ก การเลา
นิทานเปนการแสดงการใหความรัก การดูแล เอาใจใสตอเด็กแบบหนึ่ง เพราะเด็กปฐมวัยจะสนใจ และ
ชอบหนังสือนิทาน การเลาเรื่องตางๆ ซึ่งจะเปนการพัฒนาการทางดานภาษาและในขณะเดียวกัน ก็เปน
การสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเกี่ยวกบัชีวติประจําวัน ทําใหเกิดความคดิ ความเขาใจ และความสนุกสนาน
ดวย การเลานิทานใหเด็กฟงจะชวยใหเด็กไดคิด การคิดจินตนาการ และทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
ตอไป 
   2. การเลนบทบาทสมมุติ (Role Playing) เด็กปฐมวัยชอบเลียนแบบผูใหญที่อยู
ใกลชิดหรือผูใหญที่ตนรักเคารพ การเลนบทบาทสมมุต ิ จึงเปนสิ่งที่เด็กชอบ เด็กชอบบทบาทสมมุติ
ตนเองเปนพอ แม หรือสัตวที่ตนเองชอบ เด็กจะเลนที่ไหนก็ได การเลนบทบาทสมมุติเปนการเลนอิสระ
ที่เด็กๆ จะเลนไดเม่ือตองการ ผูใหญจะชวยเตรยีมหรือสงเสริมการเลนโดยการชี้แนะและจัดหาอุปกรณ
ของเลนให 
    จุดมุงหมายในการเลนบทบาทสมมุติ 
     - ฝกความกลาแสดงออก 
     - ฝกความมั่นใจในตนเอง 
     - เรียนรูบทบาทของตนเองในสังคม 
     - สงเสริมความคิดสรางสรรคทางภาษา 
     - สงเสริมและพัฒนาทางดานภาษ 
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   3. การสนทนาอภิปราย การสนทนาอภิปรายจะทําใหเด็กเรียนรูทางดานภาษา และ 
ความคิดตางๆ ซึ่งจะเปนการชวยใหเด็กไดทันคิด หัดสังเกต เปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ชีวิตของเด็ก การสนทนาระหวางพอแมและลูก ควรจะมีเวลาและทําใหมากเพราะลูกจะเรียนรูสิ่งตางๆ 
จากการอธิบายของพอแม 
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 233 – 234) ไดแนะแนวทางประกอบการสอนภาษาศิลป ใน
ชั้นเรียนเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   1. การใชมือและน้ิวประกอบการทองบทรอยกรอง ประกอบการรองเพลง และประกอบ 
การเลานิทาน เชน เพลงแมงมุมลาย เปดนอยหาตัว เปนตน 
   2. ละครสมมุติ เด็กแสดงทาทางและบทบาทตามเรื่องราวที่ไดฟงจากการเลา หรือ
การอานของครู 
   3. การใชหุน หุนที่ทําขึน้จากวสัดุหลากหลายชนิด เชน หุนน้ิวมือ หุนถงุมือ หุนถุง 
กระบอก หนังตะลุง ฯลฯ โดยครูทําเองดวยความรวมมือจากนักเรียน หรือจากที่ซื้อหามา สามารถนํามา
ประกอบการเลาเรื่องในชวงเวลาพักผอนของเด็กได วัสดุที่ใชทําหุน ไดแก ถุงเทา ถุงกระดาษ ไม ผาสําลี 
จานกระดาษ ฝาขวด ฯลฯ เด็กจะไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการฟง ตลอดจนพัฒนาการใชภาษาอยาง
ถูกตองดวย 
 1.7 บทบาทของครูกับการจัดกิจกรรมดานภาษา 
  บทบาทครูมีความสาํคัญกับการจัดกิจกรรมภาษา เพราะครูตองเปนผูกระตุน ชี้แนะแนวทาง
และคอยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาเปนไปตามวัย ฉะน้ัน ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม
ตามความสนใจและกิจกรรมนั้น ก็ควรจดัใหสอดคลองกับสภาพชีวติจริงของเด็ก เพราะจะทําใหเด็ก
สามารถเรียนรูภาษาไดเร็ว ดังนั้นในทางปฏิบัต ิครูจึงมีบทบาทที่สําคัญ ดังนี้ 
   1. ตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง เขาใจถึงวุฒิภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
การดูแลเอาใจใส และสงเสริมเปนรายบุคคล 
   2. ควรใหกําลังใจเด็ก โดยการพยายามกระตุนชักจูงใจใหเด็กมีความมั่นใจที่จะพูด 
อานละเขียนโดยไมมีความกลัวหรือลังเลใดๆ ทั้งสิ้น 
   3. จัดประสบการณใหครอบคลุม ทั้งการฟง พูด อาน เขียน ไปพรอมๆ กัน และมี 
รูปแบบที่หลากหลาย 
   4. ครูตองเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกนัระหวางเพ่ือนและครู ซึ่งเปนการชวย
สงเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
   5. ครูควรจัดสภาพแวดลอมในบรรยากาศที่เกี่ยวของกับภาษา เพ่ือเปดโอกาสให
เด็กไดเลือกกระทําอยางอิสระดวยตัวเด็กเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยแนะนํา กระตุน สงเสริมและชวยเหลือ
เม่ือเด็กตองการ 
   6. ครูควรพบปะพูดคุยกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ เพ่ือแนะนําและใหขอมูลขาวสาร 
ตางๆ เกีย่วกบัการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ เด็กจะไดพัฒนาทกัษะทางภาษา อยาง 
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ตอเนื่อง ทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
   7. ใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก โดยพาเด็กไปทัศนศึกษา
ชี้แนะใหดูเครื่องหมายตางๆ ใหเด็กไดพูดคุยสัมภาษณกับบุคคลภายนอก 
   8. การจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม โดยครูอาจจะตกลงกฎกติกางายๆ ติดไว  
ตามสนาม อาจมีภาพประกอบจะชวยฝกการอานและเขียนของเด็กได 
   9. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีบรรยากาศในการฟง พูด อาน เขียน เชน 
เพลง คําคลองจอง อานนิทานใหเด็กฟง ใหเด็กพูดใสเทป เพ่ือเปดฟงเสียงของตนเอง อานคํางายๆ 
จากบัตรคํา ซึ่งเปนสิ่งที่เด็กคุนเคยและพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนสิ่งที่เด็กสามารถเดาและคาดคะเน
ได 
   10. ครูควรสอนในสถานที่ทีเ่ปนธรรมชาตทิี่สุด สอนจากสิง่ทีเ่ด็กรูแลวไปยงัสิ่งที่เด็ก
ยังไมรู    
   11. ควรสอนโดยไมมีการแบงแยกกลุมเด็กเกงและเด็กออน การแบงแยกกลุมจะเปน
การสรางปมดอย และทําลายความเชื่อม่ันในตนเองใหกับเด็ก เด็กทุกคนควรมีโอกาสในการเรียนที่เทากัน  
(นิรมล ชางวัฒนชัย.  2541: 193 – 194) 
  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 139 – 140) กลาวถึง บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมดาน
ภาษา ดังนี้ 
   1. ครูควรจัดสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการพูดและการเขียน
โดยการเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย อภิปราย วาดรูป และเลาเรื่องในสิ่งที่ตนสนใจ 
   2. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชการเขียน และการอานวธิีการที่มีความหมายตอ 
ตัวเด็กขณะทีเ่ด็กสํารวจ และเรียนรูเกีย่วกับโลกรอบตัว โดยการจัดหากระดาษ ดินสอ สมุดโทรศัพท 
นิตยสารตางๆ รวมตลอดถึงวัสดุอุปกรณเกี่ยวกบัการอานและการเขยีนไวที่มุมบทบาทสมมติ ทั้งน้ีเพ่ือ
สงเสริมใหเด็กไดเลนเลียนแบบสิ่งที่เด็กเห็นในชีวิตประจําวัน 
   3. ครูควรกําหนดชวงเวลาของการอานที่แนนอน ตายตวั เปนประจําทุกวัน โดย
อาจเชิญพอแมผูปกครองมาอานหนังสือใหเด็กฟง ขณะเดียวกันกค็วรจัดหาโอกาสในการพาเด็กไปหองสมุด
โดยพยายามสงเสริมใหเด็กเลือก และยืมหนังสือดวยตนเอง 
   4. สงเสริมใหเด็กใช “ภาษา” อ่ืนๆ นอกเหนือจากการใชภาษาพูดเพียงอยางเดียว 
เด็กสามารถใช “ภาษา” ตางๆ มากมายนอกเหนือจากภาษาพูดในการแสดงออกซึ่งความตองการ และ
ความรูสึกของตนเอง เชน ใชการเคลื่อนไหวดนตรี ศลิปะ และภาษาเขียน เปนตน ภาษาตางๆ เหลานี้
จะพัฒนาอยางรวดเรว็ในระดับปฐมวัย ดังนั้น ครูจึงควรเปดโอกาสใหเด็กไดสื่อสารโดยผานการใชภาษา
ที่หลากหลาย เพ่ือชวยใหเด็กสามารถสื่อสารไดในทุกรูปแบบ 
   5. เปดโอกาสใหเด็กไดตีความหมาย และแกปญหาตางๆ โดยผานนิทาน นิทาน
ถือเปนเครื่องมือสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาความคิด ทัศนคติและความรูของเด็ก (นภเนตร  
ธรรมบวร.  2544: 139; อางอิงจาก Nutbrown.  1994) นอกจากนั้น นิทานยังเปดโอกาสใหเด็กเรียนรู  
เกี่ยวกับตนเองและโลกรอบตัว สามารถจดัการกับความเครียด หรือความวติกกังวลของตนเอง และ
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โลกรอบตวั สามารถจัดการกับความเครียด หรือความวิตกกังวลของตนเอง ดวยเหตุนี้ ครูจึงควรสงเสริม
ใหเด็กตีความหมายของนิทาน และสื่อสารความเขาใจของตนผานรปูแบบตางๆ เชน การแสดงละคร
โดยใชหุนมือ การวาดรูปบางตอนของนิทานที่ประทับใจ เปนตน ครูสามารถสงเสริมการคิดแกปญหา
ของเด็กโดยผานการใชนิทานได อาทิ เม่ือครูเลานิทานเรื่อง “เจาสาวบนดวงจันทร” (วรธิดา อุดมสม. 
ม.ป.ป.) ซึ่งมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับกระตายหนุมสาวลงมาจากพระจันทร เม่ือครูเลานิทานจบลง ครตูั้งคําถาม
ถามเด็กวา “ถาเด็กๆ อยากชวยกระตายสาวลงมาจากพระจันทร แตไมมีพวกสัตวมาชวยเหลือ เด็กๆ 
จะทําอยางไร” โดยครูมอบหมายใหเด็กคิดแกปญหาผานการทํางานกลุมรวมกับเพ่ือน 
 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับภาษาของเด็กปฐมวัย 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วิจิตตรา วิเศษสมบัต ิ(2539: 73) ไดศึกษา ความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการความคิดรวบยอดประกอบการสนทนากิจกรรมการปน ผลการวิจัยพบวา 
เด็กปฐมวัยไดรับการจัดประสบการณความคิดรวบยอกในการปน มีความพรอมทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สมคิด ชนแดง (2540) ศึกษาผลของการจัดประสบการณการเลาเรือ่งคํารูปธรรม
และการเลาเรื่องคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา 
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณกิจกรรมเลาเรื่องคาํรูปธรรมประกอบการวาดภาพกบักจิกรรม
การเลาเรื่องปกติมีความสามารถแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จุฬารัตน อินนุพัฒน (2543) ไดศึกษา พัฒนาการทางการพูดเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลนมุมบลอ็กแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกต ิพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด 
ประสบการณการเลนมุมบลอ็กแบบเต็มรปูแบบและเด็กปฐมวัยประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบปกติ
มีพัฒนาการพูดที่ไมแตกตางกัน 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   เมนยุค (ชนันพร โอภาสพันธ.  2536: 34; อางอิงจาก  Menyuk.  1978) ไดศึกษา
ความสามารถทางการพูดของเด็ก 2 กลุม คือ เด็กเตรียมอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปที่ 1 โดยใช
วิธีการเก็บขอมูล 3 วิธีคือ บันทึกคําพูดของเด็กจาก การพูดคุยกับผูทดลอง บันทึกคําพูดของเด็กจาก
การเลนบทบาทสมมติ (Role Play) นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการพูดของเด็กในหองเรียน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความตรงของการเก็บขอมูลการของเด็กอีกดวย ผลการศึกษาพบวา เด็กเตรียมอนุบาลพูดไดโดยเฉลี่ย 
82.8 ประโยค (SD = 16.7) เด็กประถมศึกษาปที่ 1 พูดคําโดยเฉลี่ยประกอบ 95.7 ประโยค (SD = 15.2) 
และจากการใช t - test พบวา ความแตกตางมีนัยสาํคญัทางสถติิ (P< .01) และยงัพบวา เด็กชัน้ประถม
ปที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงประโยคมากกวาเด็กเตรียมอนุบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  จากเอกสารวิจัยตางๆ ที่กลาวมานั้นสรปุไดวา ครูเปนผูที่มีสวนในการสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทางภาษาดีขึ้น โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและอยูในความสนใจ ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
ครูตองคอยกระตุน ชี้แนะแนวทางดวยกิจกรรมที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางใหกําลังใจเด็ก 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางการพูด 
 2.1 ความหมายของพัฒนาการทางการพดู 
  ความหมายของพัฒนาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยตามที่นักการศึกษาไดใหความหมาย 
ไว มีดังตอไปน้ี 
  วงพักตร ภูพันธศรี และ ศริินันท ดํารงผล  (2532: 27) กลาววา พัฒนาการ หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปในทิศทางที่ดีตามระยะเวลาของมัน
และตอเนื่องกนัไปตามลําดบัขั้นตอนอยางมีระบบไมมีการยอนกลบั ลาํดับขั้นทีเ่กิดหลังจากการรวบรวม
ลักษณะของเดิมไวดวย   
  สิริมา ภิญโญอนัตพงษ (2545: 27) กลาววา พัฒนาการ (Development) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาดานการทําหนาที่ (Function) และ
วุฒิภาวะ (Maturation) ของอวัยวะระบบตางๆ ในดานโครงสราง การจัดระเบียบสวนตางๆ ของรางกาย 
รวมทั้งพฤตกรรมที่แสดงออก มีลักษณะและทิศทางที่แนนอนสัมพันธกับเวลา ทําใหสามารถทําหนาที่
ไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ทําสิ่งที่ยาก สลับซับซอนมากยิ่งขั้น ตลอดจนเพิ่มทักษะใหมๆ จึงเปนแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม ผสมผสาน กาวหนาเปนลําดับขั้นตอน
ตอเน่ืองกนัไปโดยพัฒนาการครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่สรรีะวทิยา (Physiological 
Development) ของระบบอวัยวะ เปนการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ (Quantitative Change) ไดแก 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนของเซลลประสาทในสมอง ขนาดของรูปราง การขยายสวนตางๆ ของรางกาย
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของมนุษย (Human Development) เปนความสามารถในการฟง 
พูด อาน เขียน การคิดเลข การแกปญหา ทักษะการชวยตนเอง การทรงตัว การเคลื่อนไหว การกระโดด 
การรูจักแบงปน มีน้ําใจ ยิ้มแยม ซึ่งพัฒนาการทุกดานของมนุษย ถาไดรับการตอบสนองตรงตาม
ความตองการแลว พัฒนาการของมนุษยจะเปนไปอยางสมวัย 
  พัชรี สวนแกว (2545: 108) พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
พฤติกรรมที่มีทิศทางและรูปแบบที่แนนอน จากชวงระยะหนึ่งของชีวิตไปสูอีกระยะหนึ่ง ซึ่งพัฒนาการ
เปนผลรวมของการกระทํารวมกันระหวางวุฒิภาวะและการเรียนรู 
 สรุปไดวา พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษยทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา เปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพฤติกรรมอยางมีระบบ ลําดับขั้นของ
พัฒนาการไมมีการยอนกลับเปนผลรวมของการกระทํารวมกันระหวางวุฒิภาวะและการเรียนรู  
 พัฒนาการทางการพูด (Speech Development) นักการศึกษาและนักจติวทิยาไดใหความหมาย
ของพัฒนาการทางการพูดไว ดังนี้ 
  รจนา ทรรทรานนท (2537: 10) พัฒนาการทางการพูดเปนการเรียนรู การเขาใจคําพูด
ของผูอ่ืน โดยเริ่มจากการเขาใจคําศัพทประเภทตางๆ เด็กจะสะสมความเขาใจคาํศัพทอยูระยะหนึ่ง
กอนที่จะใชคาํศัพทเหลานัน้ในการพูดสื่อภาษากับผูอ่ืน 
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  เบญจมาศ พระธานี (2538: 8) พัฒนาการทางภาษา (Language Development) หรือ
พัฒนาการทางการพูด (Speech Development) เปนความกาวหนาในการใชภาษาตดิตอสื่อสารกบัผูอ่ืน 
เพ่ือรับรูหรือแสดงความรูสึก ความคิดเห็นและติดตอซึ่งกันและกัน แบงออกเปน 2 ดาน คือ พัฒนาการ
ดานความเขาใจภาษาและการพัฒนาดานการแสดงออกทางภาษา 
  วรรณี โสมประยูร (2539: 99) ไดกลาววา การพูดเปนการสื่อความหมายอยางหนึ่ง โดย
ใชน้ําเสียง ภาษา กิริยาทาทาง เพ่ือถายทอดสิ่งที่อยูในใจใหผูฟงรับรูหรือเขาใจความตองการ เพราะ
การพูดเปนทักษะการแสดงออกตามหลักของภาษาศลิป   
  รังสรรค จันตะ (2541: 21) ไดกลาวถึงการพดูไววา การพูดเปนกระบวนการหนึ่งในการสื่อสาร
ของมนุษย ผูพูดจะเปนผูสงสารอันเปนเนื้อหาสาระของขอมูล ความรู กับอารมณความรูสึก ความตองการ
และความคิดเห็นของตนเองประกอบกับกิริยาตางๆ สงไปยังผูฟงหรือผูรับสาร เพ่ือใหไดรับทราบ และ
เกิดการตอบสนองในขั้นตอนสุดทาย   
  สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 86) ไดกลาววา การพูด หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารตอกัน
ระหวางบุคคลดวยการใชถอยคํา น้ําเสียง ภาษา อากับกิริยา ทาทาง สีหนา แววตา เพ่ือถายทอด
ความรูสึก ความคิด ความตองการของผูพูดไปสูผูฟงเพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถตอบสนองได 
  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงธารณสุข (2546: 7) พัฒนาการทางภาษา
และการพูดเปนการเรียนรูการเขาใจคําพูดของผูอ่ืน โดยเริ่มจากการเขาใจคําศัพทประเภทงายๆ เด็ก
จะสะสมความเขาใจคําศัพทอยูระยะหนึ่ง กอนที่จะใชคําศพัทเหลานี้ในการพูดสื่อภาษากับผูอ่ืน คําศัพท
ที่เด็กเรียนรูประกอบดวย คํานาม ที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ อวัยวะรางกาย ชื่อพืช ผัก ผลไม และ
อาหาร ชื่อสี คําบอกความรูสึกสัมผัส บอกสถานที่ ทิศทาง เวลา ขนาด จํานวน ระยะทาง กิริยา อาการ 
คําวิเศษณ คาํบุพบท และคําสันธาน เด็กปกติเรียนรูคํานามไดกอนคําประเภทอื่น แตเม่ืออายุมากขึ้น 
อัตราการเรียนรูคํานามลดลง จะเรียนรูคําประเภทอื่นแทน ไดแก คํากิริยา คําบุพบท คําวิเศษณ และ
คําสันธาน ดานจํานวนคําศัพทที่เด็กรูก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่รูจักเพียงแค สิบคํา เม่ืออายุ 1 ป 
กลายเปน 2,000 คํา เม่ืออายุ 4 ป ในชวง 2 – 4 ป เด็กจะมีพัฒนาการดานการเรียนรูคําศัพทที่
รวดเรว็มาก และมีอัตราการพัฒนาการสูงกวาในชวงอายุอ่ืนๆ การพฒันาภาษาและการพูดเปนไป ตาม 
ลําดับขั้น 
 กลาวโดยสรุป พัฒนาการทางการพูด หมายถึง การเปลงเสียงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การถายทอดความรูสึกนึกคิดหรือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย โดยใชถอยคํา น้ําเสยีง ภาษา อากบักริิยา  
เปนตน ความตองการของผูพูดไปสูผูฟง 
 2.2 ความสําคัญของพัฒนาการทางการพดู 
  ภาษาพูดเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูภาษาอานและภาษาเขียน และเพื่อที่จะไดประโยชน
จากการเรียนในวิชาอ่ืนๆ (ศันสนีย ฉัตรคุปต.  2543: 35) การพูดเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทาง 
ดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย ตามทฤษฎีและแนวคิดของการดเนอร การสงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญาของเด็กปฐมวัย ตามทฤษฎีและแนวคิดของการดเนอร (Gardner) ในทฤษฎี พหุปญญา 
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(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 138) กลาวถึงสตปิญญาทางดานภาษา (Linguistic 
Intelligence) วา ทักษะทางภาษานับเปนสวนหนึ่งของสติปญญา ดังนั้นพัฒนาการทางการพูด จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมากสําหรับเด็กปฐมวัยทีต่องเตบิโตเปนผูใหญในอนาคต 
  นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไว ดังน้ี  
  สุภาวดี ศรวีรรธนะ (2542: 63 – 64) กลาววา การพูดเปนเคร่ืองมือสาํคัญของการติดตอ 
สื่อสารที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิตการฝกพูดเปนพ้ืนฐานที่จะชวยฝกทักษะดานภาษาไดอยางดี ซึ่ง
จุดประสงคของการฝกพูด มีดังน้ี 
   1. เพ่ือใหเด็กพัฒนาการพูดไดคลองเปนธรรมชาติไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ  
   2. พัฒนาความสามารถในการพูดไดชัดเจน ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก เชน 
“ส” นอกจากนี้ยังควรพูดดวยน้ําเสียงที่นาฟง รื่นหู ไมดัง ไมคอยเกินไป มีความมั่นใจในการพูด 
   3. พูดถูกตองจนเปนนิสัยเชนเด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธวา “ผมเปลาทํา” ตอง
แกเปน “ผมไมไดทําครับ” หรือ “ไมไดทําคะ” 
   4. เพ่ือใชภาษาเปนเคร่ืองมือตดิตอสังคมกับเพ่ือนๆ และบคุคลอ่ืนๆ การที่เด็กจะเปน
ที่นาคบหาสมาคมดวยยอมตองมีภาษาทีสุ่ภาพ ดังนั้นการใหการศึกษาเด็กวัยนี้ยอมจะฝกเด็กใหรูจัก
ใชคําสุภาพทัง้หลาย เชน คําวา “ขอโทษ” “ขอบคุณ” “ขอบใจ” โดยตองเปนแบบใหเด็กและตองใช
อยางสม่ําเสมอนอกจากนีจ้ะตองใหรูกาลเทศะดวย เสียงที่พูดในหองเรียนยอมจะไมตองดังเหมือนเสียง 
ที่ใชในสนามเพื่อพัฒนาความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืนคือ ไมเพียงแตแสดงความคิดเห็นของตน
เทานั้นแตยังสามารถเขาใจสิ่งที่คนอ่ืนพูด สามารถพูดสิ่งที่มีผูกลาวไวไดการฝกเลียนเสียงคําพูดกอน 
ที่จะบรรยายเร่ืองราวตางๆ หากไมฝกในเรื่องนี้เด็กบางคนจะเลาเรื่องไมตรงจุด เชน เด็กอาสาจะเลา
เรื่อง “ไปเที่ยวทะเล” แทนที่จะพูดถึงการไปทะเล เด็กบางคนจะมัวพะวงแตจุดไมสําคัญ เชน การแตงตวั 
การซื้อของตางๆ สําหรับการเดินทาง ครูอาจตองชวยเตอืนเด็กใหพูดเขามาหาเรื่องอีกทีหน่ึง เพ่ือเรียนรู
เกี่ยวกับภาษา เชน หลักของการออกเสียง เสียงวรรณยุกต การเวนวรรค การเรียบเรียงคําใหเปนประโยค 
และคําบางคํามีความหมายไดหลายอยาง 
  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 113 – 114) กลาวถึงพัฒนาการทางการพูดวา การพูดถือเปน
การแสดงออกทางพัฒนาการทางภาษาดานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญพอๆ กับการเขียนเลยทีเดียว การพูด
เปนการรวบรวมประสบการณดานตางๆ ของเด็กๆ เขาดวยกัน ไดแก ความรูสึก ความคิด การรับรู  
การเรียนรู ความจํา และความเขาใจ 
 กลาวโดยสรปุ การพูดเปนทกัษะทางภาษาที่สําคญัอยางหนึ่งที่ใชในการสื่อสาร การถายทอด
ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็น เพ่ือใหผูอ่ืนไดรูและเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กปฐมวัย หากผู
ที่เก่ียวของคือพอแม ครู รูจักหาวิธีการที่จะสงเสริมพัฒนาการทางการพูดที่เหมาะสมและใหเด็กไดฝก
บอยๆ ก็จะทําใหเด็กพูดไดอยางชัดถอยชัดคํา กลาแสดงออกทางการพูด รูจักเรียงลําดับการพูดเรื่องราว
กอนหลังไมวกไปวนมา ทําใหการสื่อสารถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของตนเองถูกตอง
และชัดเจนขึ้น 
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 2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
   มีนักการศึกษาไดคนพบวา เด็กปฐมวัยทีมี่พัฒนาการพูดที่แตกตางกนัน้ัน มีกระบวนการ
เรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยดังตอไปน้ี 
  จรรยา สุวรรณทัต และคนอื่นๆ (Suvannathat; et al.  1985: 122) ไดกลาวถึงกระบวนการ
เรียนรูทางภาษาวา เกิดขึ้นจากความชํานาญ (Empiricist Approach) ซึ่งเด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาอยาง
ไมเปนกฎเกณฑ แตเรียนรูภาษาในลักษณะเดียวกับการฝกทักษะความชํานาญและความสามารถดาน 
อ่ืนๆ การเรียนรูคําไดจากการไดยินคนอื่นพูดซ้ําๆ แลวนํามาพูด ซึ่งเด็กจะเรียนรูไดเร็วถาคําที่เด็กเรียนรู
เปนระสบการณใกลตัวเด็กรูปแบบการเรียนรูที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย คือ ตองมีการปฏิสัมพันธกับ
วัตถุ เชน ครูนําวัตถุสิ่งของ ของเลนมาจัดวางในหองเรียนและตั้งคําถาม เพ่ือเราใหเด็กหาคําตอบ ซึ่ง
เปนการใหเด็กสํารวจวัตถุนั้นดวยตัวเอง 
  ศรียา และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541: 27 – 30) ไดกลาวถึง ทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา
และการพูดไว ดังนี้ 
   1. ทฤษฎีเสริมกําลัง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีนี้อาศัยหลักทฤษฎีการเรียนรู 
ซึ่งถือวา พฤติกรรมทั้งหลายถูกสรางขึ้นโดยอาศัยการวางเงื่อนไข ไรนโกลด (Rheingold) และคณะ
พบวา เด็กจะพูดมากขึ้นเม่ือใหรางวัลหรือเสริมกําลัง วินิทซ (Winitz) ไดอธิบายถึง การที่เด็กเกิดการรับรู 
ในระยะการเลนเสยีงตอนตนๆ วา เปนการกระทําตามธรรมชาติของมนุษย ในการที่จะมีจุดหมายปลายทาง
ตัวอยางเชน เม่ือเด็กหิวก็เคลื่อนไหวปาก ซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่การดูด และการกิน ตอมาเม่ือโตขึ้น
ก็อาจใชวิธีทําเสียงออแอ โดยหวังวา แมจะเขามาหาและเลนเสียงคุยตามไปดวย 
   2. ทฤษฎีการรบัรู (Motor Theory of Perception) ในบางครัง้ เด็กจะพูดคําที่ไมเคยพดู
หรือไมเคยถูกสอนใหพูดมากอนเลย แมแตในระยะแลนเสียงก็มิไดเปลี่ยนแปลงเสียงที่คลายกับคํานั้น 
จึงสงสัยวาเด็กเรียนรูไดอยางไร ทฤษฎีนี้ใหคําตอบในแงซึ่ง ลิเบอรแมน (Liberman) ตั้งสมมุติฐานไว
วา การรับรูทางการฟงขึ้นอยูกับการเปลีย่นแปลงเสียง จึงเห็นไดวา เด็กมักจองหนาเวลาเราพูดดวย 
ทํานองเดียวกับเด็กหูตึง การทําเชนนี้อาจเปนเพราะเด็กฟงพูดซ้ําดวยตนเองหรือหัดเปลงเสียงโดยใช
อานริมฝปากแลวจึงเรียนรูคํา 
   3. ทฤษฎีสภาวะติดตวัมาแตกาํเนิด (Innateness Theory)  ซอมสกี้ (Chomsky)  
นักภาษาศาสตรอเมริกาผูคิดทฤษฎีนี้เขาอธิบายวา เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับเครื่องมือในการเรียนรู
ภาษา (Language Acquisition Device) ซึ่งเรียกวา แอล เอ ดี (L.A.D) เครื่องมือน้ีจะเปนฝายรับขอมูล
ทางภาษา ซึ่งมาจากประโยคตางๆ เด็กก็จะเกิดการเรียนรูกฎตางๆ ทางไวยากรณ ที่มีใชในภาษากฎ
ทางไวยากรณตางๆ นี้ ก็คือ ความรูในภาษา (Competence) 
   4. ทฤษฎีความสัมพันธ (Interaction Theory) นักสังคมวิทยาภาษาศาสตร และ 
นักจิตวิทยากลุมหน่ึงเสนอขึน้โดยกลาววา คนเราเกิดมานั้นจะตองมีบางสิ่งบางอยางติดตวัมา ทําใหคน
ผิดไปจากสัตวอ่ืน แตไมใช แอล เอ ดี สิ่งนั้นคือ ความสามารถในการเรียนภาษา (Language Capacity) 
และความรูเกี่ยวกับโลก (Cognitive Knowledges) 
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   5. ทฤษฎีความบังเอิญจากการเลนเสียง (Babble Luck) ซึ่งธอรนไดธ (Thondike) 
เปนผูคิดโดยอธิบายวา เม่ือเด็กกําลังเลนอยูนั้น เผอิญมีบางเสียงไปคลายกับเสยีงที่มีความหมายใน
ภาษาพูดของพอแม พอแมจึงใหรางวัลในทันทีดวยวิธีนี ้เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาไปเรื่อย 
   6. ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theory) ของ อิริค เลนเนเบอรก (Eric Lenneberg) 
เชื่อวา พัฒนาการทางภาษานั้น มีพ้ืนฐานทางชีววิทยาเปนสําคัญ กระบวนการที่คนพูดไดก็เกิดจาก
การที่คนสามารถถายทอดภาษากันได 
   7. ทฤษฎีการใหรางวัลของแม (Mother Reward Theory) จอห คอลลารด (John Dollard) 
และ นลี มิลเลอร (Neel Miller) เปนผูคิดตัง้ทฤษฎีนี้ โดยย้ําเกี่ยวกบับทบาทของแมในการพัฒนาภาษา
ของเด็กวาภาษาที่แมใชในการเลี้ยงดูเพ่ือสนองความตองการของลูกจะเปนเหตุใหเกิดภาษาพูดแกลูก 
 จากการศกึษาทฤษฎีและกระบวนการการเรียนรูภาษาดังกลาวมาจะเหน็ไดวาพัฒนาการทาง 
ภาษาหรือการพูดของเด็กปฐมวัยน้ัน จะตองผานกระบวนการพัฒนามาเปนลําดับขั้น เด็กสามารถเรียนรู
ภาษาไดหลายรูปแบบแตกตางกันไป และการเรียนรูนัน้เปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับองคประกอบ
ตางๆ ทางสังคม เชน สิ่งแวดลอม ตัวเด็กเองตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนองจากสิ่งเรา โดยกระบวนการ
เรียนรูเร่ิมอยางไมเปนกฎเกณฑ มีการปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ และบุคคลใกลตัวในลกัษณะการเลียนแบบ
หรือการปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก และเมื่อเด็กไดรับการเสริมแรงก็จะเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเรียนรูนั้นเปนการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิม ก็จะทําใหเด็กมี
พัฒนาการทางการพูดไดดียิ่งขึ้น 
 2.4 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวยั 
  มีนักการศึกษาไดใหความหมายของพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยไว ดังนี้ 
  เบญจมาศ พระธานี (2538: 8) พัฒนาการทางภาษา (Language Development) หรือ
พัฒนาการทางการพูด (Speech Development) เปนความกาวหนาในการใชภาษาในการติดตอ สือ่สาร
กับผูอ่ืน เพ่ือรบัรูหรือแสดงความรูสกึ ความคิดเห็นและติดตอซึ่งกนัและกนั ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
พัฒนาดานความเขาใจภาษาและพัฒนาการดานการแสดงออกทางภาษา 
  ตามปรัชญาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษานั้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก   
ตั้งแต 0 – 5 ป ดังน้ัน พัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยจึงไดแสดงไวดัง ตารางพัฒนาการทางภาษา และ
การพูดในดานความเขาใจและการใชภาษา (สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546: 7 – 10) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 พัฒนาการทางภาษาและการพูดในดานความเขาใจและการใชภาษา 
 

อายุ ความเขาใจภาษา การใชภาษา 
   

1 เดือน - เม่ือไดยินเสียงดังจะสะดุง ขยับตัว   
ขยิบตา หรือรองไห 

- เด็กรองไหเม่ือหิว เปยก หรือไมสบาย 

3 เดือน - เม่ือไดยินเสียงแมอยูใกลๆ เด็กจะยิ้ม  
หรือนิ่งฟง 

- ทําเสียงออแอเม่ือมีความพึงพอใจ 

6 เดือน - หันไปมองยังที่มาของเสียงที่ไมดังนัก - เลนเสียงทีละพยางคหรือสองพยางค เชน 
กา - กา อา - คา เปนตนเร่ิมเลนเสียงตาง 

9 เดือน - ทําตามคําสั่งได เชน บายบาย 
- หยุดเลนเม่ือถูกดุ หรือ เม่ือบอกวา 
“อยา” 

- ทําเสียงโตตอบไมเปนภาษาเมื่อมีคนมาพูด
ดวย 
- เลียนแบบการเลนเสียงของผูอ่ืน 

  - ทําเสียงเพื่อเรียกรองความสนใจ 
- เลียนเสียงแปลกๆ เชน สุนัขเหา เสียงจ้ิงจก 

12 เดือน - หันไปหาเมื่อถูกเรียกชื่อ 
- เขาใจคําพูดที่ไดยินบอยๆ เชน “เอา” 
“ไมเอา” 
- เขาใจคําศัพทได 10 คํา 

- การเลนเสียงเปนภาษายังมีอยูแตเพ่ิม
จํานวนพยางคมากขึ้น 
- เร่ิมพูดคําที่มีความหมายได 2 – 3 คํา เชน 
พอ แม หมํ่า ไป เปนตน 
- ตอบสนองตอคําพูดโดยใชทาทางงายๆ 
เชน พยักหนา หรือสั่นหัว 

18 เดือน 
 
 
 
 
 
 

- เขาใจ และทําตามคําสั่งงายๆ ไดเชน 
“ไปเอารถมา” “นั่งลง” “ยืนขึ้น” เปนตน 
- ชี้สวนตางๆ ของรางกายได 1 – 3  
อยาง 
- ชี้สิ่งของหรือบุคคลที่คุนเคยไดเม่ือบอก
ใหชี้ เชน “แมอยูไหน” “พออยูไหน” 

- ยังพูดไมเปนภาษา บางครั้งอาจพูดคําที่มี
ความหมายและไมมีความหมายปนกันโดยมี
น้ําเสียงแบบผูใหญ 
- พูดเปนคําที่มีความหมายไดประมาณ 10 - 
20 คํา โดยมากจะใชคําพูดเมื่อเรียกชื่อสิ่ง
ตางๆ ที่เด็กเห็นบอยๆ เชน หมา แมว 
- บอกความตองการงายๆ ได เชน “เอา” 

2 ป 
 
 
 

- ชี้สวนตางๆ ของรางกายได  5 อยาง 
- เขาใจคําถามไดมากขึ้น เชน “นี่อะไร...” 
“...อยูไหน” 
- ชี้รูปสิ่งของตางเม่ือบอกใหชี้ได 
- เขาใจคําศัพท 1,200 คํา 

- พูดคําที่มีความหมายได 50 – 400 คํา  
- พูดเปนประโยคที่ยาว 2 – 3 คํา ได เชน  
“เอามา” “ไปเท่ียว” 
- ยังคงชอบเลียนแบบคําพูดของผูอ่ืน 
- พูดเสียงวรรณยุกตไดถูกตองทุกเสียง 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

อายุ ความเขาใจภาษา การใชภาษา 
   

 3 ป - แสดงความสนใจที่จะฟงคําพูดเม่ือแม
อธิบายใหเด็กฟง 
- ชอบฟงนิทาน 
- ชี้สวนตางๆ ของรางกายไดไมต่ํากวา 7 
อยาง  
- เขาใจคํากริยางายๆ ได 
- เขาใจคําศัพท 2,400 – 3,600 คํา 
- เขาใจคําที่เปนประโยคยาวๆ ได เชน  

- บอกชื่อตนเองได 
- ชอบพูดคนเดียวในขณะที่ทําสิ่งตางๆ ชอบ
ถามคําถามมากขึ้น เชน   “สีอะไร” “แมอยู
ไหน” “นั่นใคร” 
- พูดคําศัพทได 900 – 1,200 คํา 
- พูดเปนประโยคไดประมาณ 3 คํา แตอาจ
พูดไมชัด 
- ชอบเลาเหตุการณที่กําลังประสบอยู 

3 ป (ตอ) “หนูกินขาวใหเสร็จกอนแลวแมจะพาไป
นั่งรถ”  
- เขาใจคําบุพบท เชน บน ใต ขึ้น ลง       
เปนตน 

- มีการพูดไมคลองได 
- พูดเสียงสระไดชัดเจนทุกเสียง 
- เสียงที่พูดไดชัดเจน คือ (ม   น   ห   ย   ค  
อ   ว   บ   ป   ก ) 

4 ป - เขาใจคําศัพท 4,200 - 5,600 คํา 
- มีทักษะในการฟงดีขึ้นและตั้งใจฟงได
นานขึ้น 
 

- พูดใหคนอ่ืนเขาใจไดดีแตพูดไมชัด 
- พูดเปนประโยคยาวๆ ได 4 คํา โดยเฉลี่ย 
- เลาเรื่องไดโดยมีเน้ือหาที่ตอเนื่องกัน 
- พูดโออวดและวิจารณผูอ่ืน 

5 ป - เขาใจคําศัพท 6,500 - 9,600 คํา - พูดคําศัพทประมาณ 2,000 คําขึ้นไป 
- พูดไดเปนประโยคไดประมาณ 4 – 5 คํา 
- ใชไวยากรณไดถูกตองเกือบเทาผูใหญ 
- สามารถบอกไดวาของสิ่งน้ันทําดวยอะไร 
เชน “บานทํามาจากอะไร” 
- เสียงพยัญชนะที่ออกไดชัดเพิ่มขึ้น คือ (ฟ ช) 

6 ป - เขาใจคําศัพทไดประมาณ  
13,500 – 15,000 คํา 

- พูดไดประมาณ 2,500 คําขึ้นไป 
- พูดเปนประโยคยาวได 6 คํา โดยเฉลี่ย 
- รูจักใชคําเปรียบเทียบ ขนาดรูปราง 
- เสียงพยัญชนะที่ออกไดชัดเพิ่มขึ้นคือ (ส) 
สวนเสียง (ร) เด็กจะพูดชัดเม่ืออายุ 7 ปขึ้นไป 
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 สรุปไดวา พัฒนาการทางการพูดแบงเปนหลายขั้นตอน เร่ิมตั้งแตแรกคลอดซึ่งมีพัฒนาการ
การที่เด็กแสดงออกโดยการรองไหพยายามเปลงเสียง ฝกพูดจาเลียนแบบ การพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ
ทางภาษาใหดีขึ้นนั้นขึ้นอยูกับบุคคลรอบขางดวยการสงเสริมหรือฝกทักษะใหเด็กพูดเปนคํา เปนประโยค
และพูดเปนเรื่องราวตางๆ ได  ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
 2.5 กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางการพูดใหกับเด็กนั้น มีกิจกรรมหลายรูปแบบ
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือใหเกิด
ประสบการณตรงเกิดการเรยีนรู ไดพัฒนาครบทกุดาน (กรมวิชาการ. 2540: 36 – 37) ตามแนวการจัด 
กิจกรรมเสริมประสบการณที่สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน 
   1. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟง
รูจักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจรงิ ของจําลอง รปูภาพ 
สถานการณจําลอง ฯลฯ 
   2. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงให
เกิดคุณธรรม จริยธรรม วธิกีารนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจเปนรูปภาพ 
หนังสือนิทาน หุนการแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง 
   3. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหสังเกต และเรียนรูตามขั้นตอนของ 
กิจกรรมนั้น ในบางครั้งครูอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับครู เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง เชน  
การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา 
   4. การทดลองปฏิบัตกิาร เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรบัประสบการณตรง เพราะได
ทดลองปฏบิัตดิวยตนเองไดสังเกตการเปลีย่นแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา และสงเสรมิใหเด็ก
มีความอยากรูอยากเห็น และคนพบดวยตวัเอง เชน การประกอบอาหาร การทดลองวิทยาศาสตรงายๆ 
การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ 
   5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง
อีกรูปแบบหนึง่ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษารอบโรงเรียนหรือสถานที่นอกโรงเรียน เพ่ือเปนการเพิ่มพูน
ประสบการณแกเด็ก 
   6. การเลนบทบาทสมมุติ เปนตัวละครตางๆ ตามเนื้อเรื่องในนิทานหรือเรื่องราว
ตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมตุิเพ่ือเราความสนใจและกอใหเกิดความสนกุสนานเชน หุนสวมศีรษะ 
ที่คาดศีรษะรูปคน และสัตวรูปแบบตางๆ เครื่องแตงกายและอุปกรณของจริงชนิดตางๆ  
   7. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออก เพ่ือ
ความสนุกสนานเพลิดเพลนิ และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ 
  ปริศนา  สิริอาชา (2537: 91 – 96) กลาววา การจะชวยใหเด็กเปนนักพูดที่ดี คือ การพดูคุย
กับเด็กบอยๆ คําพูดตางๆ ของเด็กอายุ 3 ขวบ มักเปนคําที่ไดรับมาจากพอแม และผูใกลชิด หลังจากนั้น
เด็กจึงเริ่มเรียนรูคําตางๆ ดวยตนเอง ดังน้ันการพูดของบุคคลที่แวดลอมเด็กอยู จึงเปนสิ่งสําคัญมาก 
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เชน การสอนใหเด็กรูจักความหมายของคํา เชน หนูกินขาวดวยชอน หรือลูกบอลจะ? หรือหนูใชตามอง 
หรือใชนิ้วมองจะ? การสอนคําจากทาทาง สอนจากการอานนิทานใหฟง การเลนเกมสมมุติ การรองเพลง
ประกอบทาทาง การหัดใหเด็กไดตอบคําถาม การเลนนําทาง การเรียง ลําดับเหตุการณประจําวัน เปนตน 
  เยาวพา เดชะคุปต  (2542ก:  75 – 76) เสนอแนะวิธีสงเสริมพัฒนาการทางการพูดวา  
องคประกอบทีส่ําคัญตอการจัดโปรแกรมที่จะสงเสริมพัฒนาการทางการพูด คือ ตัวครู การจัดบรรยากาศ  
และจุดมุงหมายของกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมเพื่อฝกพูดครูควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   1. การฝกพูดควรฝกในกลุมเล็ก เพ่ือใหมีการตอบสนองระหวางครูและเด็กใหมากที่สุด 
   2. คําพูดของครู ควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก 
   3. การฝกพูดควรอยูในลักษณะที่เปนธรรมชาติที่สุด ไมวาจะเปนการสนทนาในกลุมยอย
หรือขณะที่เด็กกําลังเลน 
   4. การสงเสริมพัฒนาการทางการพูด ควรทําควบคูไปกับการสงเสริมใหเด็กคิดและ
ใชเหตุผล 
   5. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการพูด ควรเปนบรรยากาศที่เด็กรูสกึอบอุนปลอดภัย
สบายใจ และที่จะแสดงออก สนุกสนาน และมีความเปนอิสระ 
   6. วิธีการสงเสริมการพูด คือ การสนทนากับเด็ก ครูถามคําถามใหเด็กตอบ ครูอาน
นิทาน หนังสือ หรือเปดเทปเด็กฟง ใหเด็กไดเลาประสบการณของตนเอง ใหเด็กทองจําบท รอยกรอง  
การรองเพลง ฯลฯ และทําทาทางประกอบ   
 สรุปไดวา กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กมีหลายกิจกรรม เชน การสนทนา  
การเลานทิาน การอธิบาย การรองเพลง การทองหรือพูดคาํคลองจอง การเลาเรื่องราวประกอบการวาดภาพ  
หรือแมแตการเปดเทปใหเด็กฟง การสงเสริมพัฒนาการทางการพูดจึงควรฝกในเด็กกลุมเล็กๆ โดยฝกพูด
ใหเปนธรรมชาติที่สุด โดยมีครูเปนผูนําในการพูด เปนแบบอยางที่ดี การฝกพูดควรสงเสริมควบคูไปกับ
การคิด 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับพฒันาการทางการพูด 
  งานวิจัยในประเทศ 
   จุฬารัตน อินนุพัฒน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย   
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเตม็รูป และมุมบล็อกแบบปกติโดยใชกลุมตัวอยาง 
เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายรุะหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณ
การเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติมีพัฒนาการทางการพูดที่ไมแตกตางกัน 
   นงเยาว คลิกคลาย (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสามารถดานการฟง และการพูด
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจรรมเสริมประสบการณ โดยการใชเพลงประกอบโดยใชกลุมตัวอยาง 
เด็กปฐมวัย  ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมที่ไดรับการจัดกิจกรรม
สงเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมคีวามสามารถดานการฟงและการพดูสูงกวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับกิจกรรมเสริมประสบการณปกติ 
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   จุฑา สุกใส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบมี
ความหมายที่มีตอพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใชกลุมตัวอยาง เด็กปฐมวัยชาย – หญิง  
อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบมี
ความหมายกอนและหลังการทดลอง มีพัฒนาการทางการพูดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบปกติกอนและหลังการทดลองมีพัฒนาการ
ทางการพูดแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.1 เด็กปฐมวยัที่ไดรบัการจดักิจกรรมทองคํา
คลองจองแบบมีความหมาย และเด็กปฐมวยัที่ไดรบัการจดักิจกรรมทองคําคลองจองแบบปกติ มีพัฒนาการ
ทางการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.1 เด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมทอง
คําคลองจองแบบมีความหมาย  และเด็กปฐมวัยทีไ่ดรบัการจัดกิจกรรมทองคําคลองจองแบบปกติ  มี
ความกาวหนาของพัฒนาการทางการพูดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น 
   ปานใจ จารวุณิช (2548: บทคัดยอ) ไดศกึษา พฤตกิรรมทางการพูดของเดก็ปฐมวยั
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจอง โดยใชกลุมตัวอยาง เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ขวบ 
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจองมีพฤติกรรมทางการพูดหลังจัดกิจกรรม
สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.5 เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
คําคลองจองมีพฤตกิรรมการพูดดานทักษะทางการพูด การเขาใจความหมาย และดานการใชภาษา เพ่ือ 
ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
   สมศรี ปาณะโตษะ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสามารถทางดานการพูดของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกบัผูปกครองอาสา โดยใชกลุมตวัอยาง เด็กปฐมวยั
ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองระดับความสามารถทางดาน
การพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา โดยรวมและรายดาน
อยูในระดบัดีมาก และความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยหลงัการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุน
รวมกับผูปกครองอาสา มีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งแสดงวา ผล
การจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความ สามารถทางดาน
การพูดสูงขึ้นอยางชัดเจน 
   กณิการ พงศพันธุสถาพร (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษา พัฒนาการทางการพูดของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน โดยใชกลุมตวัอยาง เด็กปฐมวัย
ชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ขวบ ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองระดับความสามารถทางดาน
การพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับดีทัง้สามดาน ไดแก การพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค การพูดเรื่องราว และพัฒนาการพูด
ของเด็กปฐมวยัหลังการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน มีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งแสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน สามารถ
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น 
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  งานวิจัยตางประเทศ 
   โลวินเจอร (ภรณี คุรุรัตนะ.  2535: 17 – 18; อางอิงจาก Lovinger.  1974: 313 – 
320 : Socio - dramatic Play and Language Development in Preschool Disadvantaged Psychology 
in the school) ผูเชี่ยวชาญทางการพูดไดทําการทดลอง โดยเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กวัย 4 – 5 ขวบ    
ในระหวางการเลนอยางอิสระของเด็กเปนเวลา 1 ชั่วโมง ตอวันเปนเวลาทั้งหมด 25 สัปดาห โดยเขา
แบงระดับของการปฏิสัมพันธระหวางเขากับตัวเด็กออกเปน 2 ระดับดวยกัน คือ 
    1. เขาไปมีสวนรวมในการเลนของเด็ก อีกทั้งแนะนําการเลนตางๆ ใหกบัเด็ก
พรอมทั้งติดตามดูแลอยางใกลชิดใหเด็กไดแสดงการเลนจากประสบการณของตนเอง สรางสภาพการณ  
การเลนสนับสนุนใหเด็กเลน ซึ่งในแตละชั่วโมงนั้นไมไดเนนที่การฝกฝนและไมมีการบังคับเด็กใหเลน 
แตเด็กจะไดรับการสนับสนุนใหสนองตอบตอการเลนและการใชคําพูดที่เด็กตองการจากการทดลอง พบวา 
การทีเ่ขาไดมีโอกาสเขาไปมีสวนปฏิสัมพันธกบัการเลนของเดก็ ทั้ง 3 ระดบันี้ มีผลทําใหการแสดงออก
ทางภาษาของเด็กเพิ่มขึ้น มีการเลนที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นในขณะทีก่ลุมควบคุม (ไมมีปฏิสัมพันธใดๆ ทัง้สิ้น) 
ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
    2. การฝกหัดใหเด็กปฐมวัยไดรูจักเลนแบบละคร จะชวยพัฒนาภาษาของเด็ก
ไดมากยิ่งขึ้น ในการที่จะชวยพัฒนาดานภาษาใหแกเด็ก เชนนี้ และแมที่พูดเกงๆ จะทําใหเด็กเรียนรูคํา
ตางๆ เชน คําอุทานคําสั้นๆ ไดเปนเปอรเซ็นตที่สูงกวาแมที่ไมคอยพูด โดยมีเช็คลิสต (Checklist) ใหแม
เช็คคําตางๆ ที่เด็กเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น และมีการอัดเสียงพูดของเด็ก เพ่ือดูพัฒนาการทางภาษาพูดของเด็ก 
อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น (Pine, Lieven & Roland.  1997: 807 – 819) 
 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา เด็กสามารถพูดไดตามความพรอมของเด็กแตละคน โดยปกติ
ในเด็กวัยใกลเคียงกันก็จะพูดไดในระดบัทีใ่กลเคียงกัน สังเกตจากการพูดสื่อความหมาย ความสามารถ
ในการเขาใจความหมายของคําศัพท เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมทีต่างกันจะสงผลตอพัฒนาการทางการพูด 
หากเด็กไดมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมที่มีสถานการณใหเด็กคิดเพื่อที่จะพูด ไดทํากิจกรรมกับเพ่ือน 
ครูพูดคุยกับเด็กอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางดานการพูดตางๆ เชน นิทาน 
คําคลองจอง เพลง กิจกรรมทางศิลปะเหลานี้ลวนมีผลตอพัฒนาการทางการพูดของเด็ก 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทานประกอบการวาดภาพ 
 3.1 เอกสารที่เก่ียวของกับนทิานประกอบการวาดภาพ 
  3.1.1 ความหมายของนิทาน 
   นักการศึกษาหลายทาน ใหความหมายของนิทานเอาไว ดังนี้ 
   ลัดดา นีละมณี (2527: 248) ไดใหความหมายของการเลานิทานไววา การเลานิทาน 
หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และวธิีการที่นําเปนตัวกลางในการถายทอด ความรู ความเขาใจ อารมณ ความรูสึก 
ความสนใจ ประสบการณ ทัศนคติและนิยมที่เหมาะสมสําหรับเด็กมาใชเลานิทาน นอกจากนี้ยังครอบคลุม
ถึงวสัดุ อุปกรณและวธิีการทีค่วรสงเสริมใหเด็กเล็กๆ ใช เพ่ือเลานทิานใหเพ่ือนๆ ชมและฟงบาง เน่ืองดวย
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เด็กมีจินตนาการและมโนภาพสูงมากอยูแลว เด็กสามารถจะชวยกันเลานิทาน โดยแตงเรื่องนิทานใหมๆ 
แปลกๆ ขึ้นเอง ซึ่งการเลานิทานโดยใหเด็กเปนเลานั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ คือ 
    1. การเลานิทานโดยเด็กเปนผูเลาดวยตนเอง 
    2. การเลานิทานจากหนังสือภาพ 
    3. การเลานิทานตอจากเรื่องที่ไมจบสมบูรณ 
    4. การขยายเรื่องราวจากนิทานที่ไดฟง (Stewig.  1995: 145 – 151) 
   ดังนั้นการเลานิทานจึงหมายถึงการถายทอดเรื่องราวของนิทานใหเด็กไดเขาใจดวย
การเลาโดยใชน้ําเสียง ทาทาง สื่อวัสดุอุปกรณ ตลอดจนวิธีการประกอบการเลา และยังครอบคลุมถึง
การสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเปนผูเลาดวยตนเอง 
   วรรณ ศรีสุนทร (2532: 21) กลาววา นิทานที่เด็กไดรับฟงแมจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ 
แตก็เปนสิ่งที่มีประโยชนชวยเสริมพัฒนาการทางดานตางๆ ดังนี้ 
    1. ฝกใหเด็กเปนผูรูจักฟง มีสมาธิ รูจักรวบรวมอิริยาบถของตนเอง 
    2. ทําใหเด็กไดผอนคลายอารมณ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพ่ิมพูน 
ความรูจากการฟง 
    3. ชวยเพ่ิมพูนความรูทางภาษา เด็กรูจักคํามากขึ้น รูจักเกบ็ใจความและเนือ้เรื่อง 
    4. ชวยใหเกิดความรูสึกอบอุน มีที่พ่ึงทางใจ รูสกึวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสงัคม 
    5. ทําใหเกิดจินตนาการจากเรื่องราวที่ไดฟง เชน เร่ืองเกี่ยวกับนางฟา เร่ืองสัตว  
และเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติงายๆ 
    6. ชวยใหเด็กรูจักโลกจากแงมุมเล็กๆ นอยๆ จากนิทานที่ไดฟง ทําใหสามารถ
ตัดสินใจในดานการแสดงออกและสนองตอเหตุการณตางๆ ไดถูกตอง 
   จันทรเพ็ญ สุภาผล (2535: 26) กลาววา นิทานหมายถึง เร่ืองราวที่เลาสืบตอกันมา
โดยอิงความจริงหรือจินตนาการ มีวัตถุประสงคใหเกิดความสนุกสนานและแฝงความคิดสอนใจ เพ่ือให
เกิดการเรียนรูจากเนื้อเรื่องในนิทาน 
   เกริก ยุนพันธ (2539: 8) กลาววา นิทาน หมายถึง เร่ืองราวที่เลาสืบตอกันมาตั้งแต
สมัยโบราณเปนการผกูเรื่องขึ้น เพ่ือใหผูฟงเกิดความสนกุสนานตลอดจนแทรกแนวคิดเพื่อใหเด็กนําไป
เปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
   พจมาน เทียนมนัส (2539: 19) กลาววา นิทานหมายถึง เร่ืองที่เลาสืบตอกันมาชานาน 
อิงความจริงหรือจินตนาการวัตถุประสงค ทําใหเกิดความสนุกสนานและคติใจหรือความรูจากเนือ้หา
ของนิทาน 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 2 – 10) กลาววา นิทานหมายถึง สื่อที่มีประสิทธิภาพ 
สําหรับการสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ 
ความฝน ความคิด ความเขาใจและการรับรูใหกับเด็ก 
 สรุปไดวา นิทานเปนสื่อของครูในการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย สงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการที่ดีหลายดาน ทั้งในดานการใชภาษา ทักษะดานคณิตศาสตร การสังเกต นิทานชวย
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สรางจินตนาการ ความคิด ความเขาใจและการรับรูใหกับเด็ก นิทานเปนสื่อที่ชวยสงเสริมนิสัยรักการอาน
ของเด็ก 
  3.1.2 ความสําคัญและประโยชนของนิทาน  
   ไดมีผูกลาวถงึประโยชนของนิทาน ดังตอไปน้ี 
   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 125 – 126) กลาววา การเลานิทานนั้น มีความสําคัญ
และมีประโยชนตอเด็กปฐมวัย เปนอยางมากโดยเฉพาะเด็กในระดับกอนประถมศกึษา การที่ผูใหญ และ
ครูไดใกลชิดกบัเด็กโดยการเลานิทานใหเด็กฟงจะเปนเครื่องมือชวยใหเขาใจเด็กดีขึน้ ซึ่งการเลานิทาน 
มีประโยชนและความสําคัญ ดังนี้ 
    1. ชวยชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา ความคิด และจินตนาการ 
    2. ฝกใหเด็กเปนนักฟงที่ดี เก็บความเรื่องทีฟ่งไดตามสมควรแกวัย 
    3. สรางความเพลิดเพลินใหแกเด็ก 
    4. ชวยปลูกฝงความรูสึกชอบนิทาน และความรูสึกชื่นชอบในหนังสือนิทาน
กอนที่จะอานไดอยางเขาใจ 
    5. ปลูกฝงเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริงในชีวิตประจําวัน 
    6. ชวยใหครูและผูใหญ ไดทราบถึงความรูสึกนึกคิดของเด็ก จากการสนทนา 
หรือซักถามในขณะฟงนิทาน 
   สรรชัย ศรีสุข (2530: 26) กลาววา นิทาน การเลานิทานเปนเครื่องมือที่กอใหเกิด
การเรียนรูแกผูเรียนเปนอยางดี เราสามารถนําเอาวิธีการเลานิทานมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักเรียน
ไดหลายๆ ประการ นิทานมีความสําคัญและมีประโยชน ดังนี้คือ 
    1. เปนการลดความตึงเครยีดทีข่จัดความเบื่อหนายของนักเรียนในขณะที่เรียน 
    2. เปนการเขาสูบทเรียน หรือเตรียมความพรอมเด็ก 
    3. เปนการเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อที่ผดิๆ บางประการ 
    4. ใชสอนจริยธรรมแกเด็ก เชน ในเรื่องความซื่อสัตย ความกตัญู เปนตน 
    5. ใชสอนวิชาเรยีงความ เชน ใหนักเรียนเขยีนเรื่องที่ตนเองชอบ เปนตน 
    6. ใชสอนหรือฝกทักษะทางภาษา เชน การฟง การพูด การอาน การเขียน 
เปนตน 
    7. เปนการฝกทกัษะทางดานการอาน ชวยใหเด็กรักการอาน  เปนตน 
    8. ฝกใหเด็กมีความกลาที่แสดงออก เชน การแสดงทาทางประกอบเรื่องราว
ที่กําหนดให 
    9. เปนการสรางความสนิทสนมและความเขาใจในตวัครูใหเกิดขึ้นกับเด็ก 
    10. ชวยพัฒนาในดานความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ใหกับเด็ก 
   นอกจากนั้น ดวงเดือน แจงสวาง (2542: 15 – 20) ยังกลาวถึง ความสําคัญของ
นิทานและประโยชนของนิทาน คือ นิทานชวยใหการนอนหลับของเด็ก เปนการพักผอนที่สมบูรณ 
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ชวงเวลากอนนอนหลบั เปนชวงสําคญัชวงหนึ่งของชีวติประจําวันของเด็กปฐมวัย และเปนชวงทีดี่ที่สุด
ของครอบครวั พอแมจะมีเวลาวางไดอยูกับลกูๆ และเด็กๆ จะอยูในภาวะจติใจที่สงบยินดี รบัฟงทุกสิ่ง
ทุกอยาง ถาพอแมฉวยโอกาสสรางสัมพันธภาพที่อบอุนใหเกิดขึ้นดวยการเลานิทานที่มีเน้ือเร่ืองที่สดชื่น
งดงาม สงบเยือกเย็น สอดแทรกคตธิรรม ขอเตือนใจที่ดีงาม โดยปฏิบัตเิปนประจําทุกวัน เด็กก็จะ
นอนหลับไปดวยความรูสึกผอนคลาย เก็บเร่ืองราวที่งดงามที่ไดยินไดฟงน้ัน สะสมไวในจิตใจใตจิตสาํนึก
สมํ่าเสมอ และหลอหลอมรวมกันเขาเปนบุคลิกภาพทางความคิดและจริยธรรมที่งดงามของเด็ก ซึ่งจะ
ปรากฏใหเห็นเดนชัดขึ้นเม่ือเติบโตเปนผูใหญภายหลัง ขณะเดียวกันนิทาน เปนสื่อที่จะชวยสงเสริม
ใหเด็กรักหนังสือ และรักการอาน ถาหากครูจัดหนังสือนิทานดีๆ เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 
มีภาพโตๆ ชัดเจน สีสันสวยงามมาใหเด็กฟงอยางสม่ําเสมอ เด็กจะสนใจภาพเมื่อครูอานใหฟง พรอมทั้ง
ชี้ภาพใหดู เด็กจะเกิดความสนใจภาพและสนใจเรื่อง อันจะนําไปสูการสนใจตวัอักษร ตลอดจนการถายทอด
เร่ืองราวตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมทาง ดานจิตใจและเจตคติของเด็กในเรื่องการอาน 
เปนการกระตุนใหเด็กสนใจใครรู อยากจะอานหนังสือใหรูเร่ืองดวยตนเอง 
   อภิรตี สีนวล (2547) เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ป เปนวัยแหงการเพอฝน สามารถ
สรางจินตนาการมากมายแตความจํากัดทางการรับรูที่ขาดประสบการณตางๆ ฉะนัน้เด็กวัยน้ีที่เหมาะสม
ที่อาจจะเสริมเพ่ิมพูนประสบการณดานความคิดสรางสรรคโดยการเลานิทาน เพ่ือชวยใหเด็กปรับตวั 
และเตรียมที่จะรับสถานการณในชีวติประจําวันได  
 จากการศกึษาความสําคัญและประโยชนของนิทาน สรปุไดวา นทิานจึงมีความสําคัญในการชวย
พัฒนาภาษา การฟง การพูด สงเสริมความคิดจินตนาการที่จะนําไปสูความคิดสรางสรรคใหกับเด็กได
เปนอยางดี ประสบการณจากการฟงนิทาน จะทําใหเด็กเกิดการพัฒนาทางดานอารมณ สังคม จิตใจ 
และสติปญญา ดังน้ันการเลานิทาน จึงมีความสําคัญตอการจัดประสบการณในชั้นอนุบาลและเด็กเล็ก 
เพ่ือใหบรรลวุตัถุประสงคตามตองการ 
  3.1.3 ประเภทและองคประกอบของนิทาน 
   การแบงประเภทของนิทาน มีวิธีการกําหนดที่แตกตางกันไมมีเกณฑตายตวั แตที่
นิยมมาก  คือ การแบงนิทานออกเปนประเภทตามรูปแบบของนิทาน ดังนี้ 
   อรทัย จันทรวชิานุวงษ (2523: 21) แบงนิทานออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. นิทานปรัมปรา หมายถึง นิทานที่มีเร่ืองราวสลับซบัซอน เปนเรื่องสมมติ
ทั้งบุคคล เวลา และสถานที ่เน้ือที่เรื่องประกอบดวยอิทธิฤทธิป์าฏิหาริย ตัวเอกมักมีคุณสมบัตพิิเศษ 
เชน มีเวทมนต กลาหาญ มีไหวพริบ ซื่อสัตย เปนตน 
    2. นิทานทองถิ่น หมายถึง นิทานที่อาศัยเคาโครงเรื่องจริงเปนหลัก ตัวละคร
สําคัญ และสถานที ่ที่กลาวตองเปนเรื่องจริงหรือเปนเรื่องเลาแฝง ความเชื่อเกี่ยวกับกําเนิดของสัตว 
ธรรมชาติ สถานที่ และวีรบรุุษ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
     2.1 นิทานอธิบายเหตุผล เปนนิทานที่อธิบายปรากฏการณธรรมชาติ เชน 
ทําไมตองมีพระราหูกับพระจันทร ซึ่งเปนอริกัน ทําไมเสือจึงมีลาย 
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     2.2 นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานที่กลาวถึงคุณธรรม ความฉลาด ความกลาหาญ 
ของบุคคลสวนมากเปนวีรบุรุษของบานเมือง กําหนดตัวบุคคล เวลา และสถานทีแ่นนอนลงไป 
    3. นิทานเรื่องสัตว หมายถึง นิทานที่มีสัตวเปนตัวเอก แตสมมติวามีความคิด
และการกระทาํตางๆ อยางมนุษยเปนเรือ่งสั้นๆ ที่แฝงคติสอนใจ เชน นิทานชาดก 
     3.1 นิทานคตธิรรม เปนเรื่องที่กลาวถึงพฤติกรรมของสัตว เลาเชิงเปรยีบเทียบ
กับชีวิตมนุษย เปนเรื่องสั้นๆ ที่แฝงคติสอนใจ เชน นิทานอิสป นิทานชาดก  เปนตน 
     3.2 นิทานไมรูจบ เปนเร่ืองที่มีการเลาซ้ําเปนชวงๆ เหตุการณจะดําเนินไป
ชาๆ เชน เร่ือง ยายกะตา 
   วรรณี ศิริสุนทร (2532: 13 – 19) แบงนิทานสําหรับเด็กออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
    1. นิทานพื้นบาน (Folk Tales) เปนเร่ืองที่เลาสืบตอกนัมาเปนเวลาชานาน 
แบงเปน 
     1.1 นิทานเกี่ยวกบัสัตวพูดได (Talking - Beast Tales)  
     1.2 นิทานไมรูจบ (Commutative Tales) 
     1.3 นิทานตลกขบขัน (The Drools or Humorous Tales) 
     1.4 นิทานอธบิายเหตุ (Pourboire Stories or Tales that Tell Why) มีเน้ือเรือ่ง
ที่อธิบายหรือตอบคําถามของเด็กๆ วา “ทําไม ...” เชน ทําไมกระตายจึงหางสั้น ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม 
     1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales) ตัวละครจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยหรือเปนผูวิเศษ
สามารถทําสิ่งที่มนุษยทั่วไปทําไมได 
    2. นิทานสอนคตธิรรม (Fables) เปนเรื่องสั้นๆ ตัวละครมีทั้งคนและสตัว มี
โครงเรื่องงายใชบทเรียนทีส่อนใจ เชน นิทานอิสป (Aesop’s Fables) นิทานประเภทนี้ รวมนิทาน
เทียบสุภาษิตและนิทานชาดกไวดวย 
    3. เทพปกรณัม (Myth) เปนเร่ืองที่แสดงใหเห็นถึงเหตุการณ และเรื่องราวใน
บรรพกาลเกี่ยวกับพ้ืนที่โลก และพฤติกรรมมนุษยที่เทพเจาเปนผูควบคุมปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ 
ที่เกิดขึ้น 
    4. มหากาพย และนิทานวีรบุรษุ (Epic and Hero Tales) คลายกบัเทพปกรณัม 
ตางกันวา ตัวละครของนิทานประเภทนี ้มนุษยไมใชเทพเจา มีการกระทําที่กลาหาญฟนฝาอุปสรรค
และประสบผลสําเร็จในที่สดุ 
    5. หนังสือภาพที่เปนเรื่องอานเลนสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตวัเอกเปนสัตว (Animal 
Stories) 
   ไพรวรรณ อินทนิล (2534: 27 – 28) แบงนิทานตามรูปแบบ (Form) เปน 5 ประเภท 
ดังนี้ 
    1. นิทานปรัมปราหรือเทพนิยาย (Fairy Tale) มักกําหนดสถานที่เลื่อนลอยไม
แนชัด เชน ในกาลครั้งหน่ึงมีเมืองๆ หน่ึง ตัวละครมีฤทธิ์เดชมาก ถาเปนชายยากจนก็ตองแตงงานกับ
เจาสาวสูงศักดิ์ เชน สังขทอง ปลาบูทอง สโนวไวท   



 38 

    2. นิทานทองถิ่น (Legend) หรือเรียกวา “ตํานาน” มักเปนเรื่องขนาดสั้นเกี่ยวกับ
ความเชื่อถือขนบธรรมเนียมประเพณี เปนเร่ืองพิสดารแตวาเกิดขึ้นจริงๆ เชน เรื่องพระยาพาน พระรวง 
นิทานทองถิ่น 
    3. เทพปกรณัม (Myth) ตัวบุคคลในเรื่องมักเกีย่วกับความเชือ่ เชน เร่ืองพระอินทร 
ทาวมหาสงกานต เมขลา - รามสูร 
    4. นิทานเรื่องสัตว (Animal Tale) แตมีความประพฤติกรรมเชนเดียวกบัคน 
แบงออกเปน 2 ประเภท คอื 
     4.1 นิทานสอนคตธิรรม (Fables) คลายกับนิทานสอนใจ คือ ตัวเอกตองเปน 
สัตว แตมีคตสิอนใจ เชน ราชสีหกับหนู 
     4.2 นิทานประเภทเลาซ้ํา  ๆหรือเลาไมรูจบ (Formula Tales) เชน เร่ืองยายกะตา 
มีวิธีการเลาแบบจําเพาะ 
    5. นิทานตลกขบขัน (Jest) เปนเรื่องสั้นๆ จุดสําคัญที่เรื่องไมนาเปนไปได อาจจะ
เปนเรื่องการแกเผ็ด แกลํา การแสดงปฏิภาณไหวพริบเปนการแสดงออกทางดานอารมณของมนุษยที่
ตองการหลุดพนจากกรอบของวัฒนธรรม ประเพณี และกิจวัตรฉะน้ันนิทานประเภทนี้จึงรวมไปถึงนิทาน
เหลือเชื่อ ซึ่งทั้งผูฟงและผูเลาไมติดใจในความไมสมจริงเหลานั้น 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 235) กลาวถึง องคประกอบของนิทาน สอน 
คติธรรม ประกอบดวย 
    1. เคาโครงเรื่อง เปนเรื่องสั้นๆ และงาย มีตัวละครเพียง 2 – 3 ตวั เชน เรื่อง
กระตายกับเตา กระตายและเตาวิ่งแขงกัน และเตาเปนผูชนะทั้งๆ ที่กระตายเปนสัตวที่วิ่งเร็วกวาเตามาก  
ทั้งน้ีเปนเพราะกระตายมีความประมาทและเตา มีความมานะพยายาม เรื่องทุกเรื่องของนิทานสอนคติธรรม 
จะจบลงดวยขอสรุปที่เปนคติสอนใจ 
    2. ตัวละคร แทบทุกเรื่องมีตัวละครเปนสัตว เชน เตา กบ ลิง สิงโต ฯลฯ ตัวละคร
ในบางเรื่องเปนคน หรือเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน ตนไม เปนตน 
    3. ฉาก เปนธรรมชาติ มีปาเขา ลําธาร ตามสถานที่อยูอาศัยของสัตวในเรื่อง 
ซึ่งจะแตกตางจากสัตวในนิทานพื้นบาน ที่มีที่อยูอาศัยและชีวิตแบบคน 
    4. คุณธรรม นิทานสอนคติธรรม มุงที่จะใหขอสรุปที่เปนคติสอนใจ ในเรื่อง
ของความดี ความชั่ว ความฉลาด ความโง ฯลฯ 
   เกริก ยุนพันธ (2539: 20 – 22) กลาวถึง การแบงประเภทของนิทานตามรูปแบบ
ของนิทานแบงออกเปนประเภทตางๆ 8 ประเภท คือ 
    1. เทพนิยายหรือเร่ืองราวปรัมปรา เปนนิทานหรือนิยายที่เกินเลยความเปนจริง
ของมนุษย สวนใหญเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอภินิหาร ตัวเอกหรือตัวละครเดนๆ จะมีอภินิหารหรือ
เวทยมนต ฤทธิ์เดช ฉากหรือสถานที่ในเรื่องมักเปนสถานที่พิเศษ หรือถูกกําหนดขึ้นมา เชน สรวงสวรรค
หรือเมืองบาดาล มีพระเอกเปนตัวเจาชาย มีนางเอกเปนเจาหญิง มีนางฟา เทวดา ยักษ เปนตน 
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    2. นิทานประจําทองถิ่นหรือนิทานพื้นบาน มักเปนนิทานที่ถูกเลาขาน ทอด
ตอเนื่องกันมาเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวัติความเปนมาของทองถิ่น ภูเขา ทะเล 
แมน้ํา เร่ืองราวของวัตถุโบราณที่มีเหตุที่มาของการสราง 
    3. นิทานคติสอนใจ เปนนิทานที่เรียบเคียงชีวิตเปรียบเทียบกับชีวิตและความ
เปนอยูรวมกันในสังคม ใหบังเกิดผล ในการดํารงชีวิต และความเปนอยูใหพิถีพิถันละเอียด รอบคอบ 
และไมประมาท ชวยเหลือหรือเมตตาตอผูอ่ืน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    4. นิทานวีรบุรษุ เปนนิทานทีก่ลาวอางถึงบคุคล ที่มีความสามารถ องอาจ 
กลาหาญ มักเปนเรื่องที่ถายทอดเรื่องจริงของบุคคลสาํคัญๆ ไว มักสรางฉากหรือสถานการณที่นา
ตื่นเตน เกินความเปนจริงเพื่อใหเร่ืองราวสนุกสนานทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามบุคคลที่เปนวีรบุรุษ
นั้น มีความสามารถ และนาสนใจจริงๆ 
    5. นิทานอธิบายเหตุ เปนเรื่องราวของเหตทุี่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด และอธิบาย
พรอมตอบคาํถามเรื่องราวน้ันๆ ดวย เชน เร่ืองกระตายในดวงจันทร ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม นกยงูกับกา  
เปนตน 
    6. เทพปกรณัม เปนนิทานทีเ่กีย่วกบัความเชือ่ โดยเฉพาะตวับคุคลที่มีอภินิหาร 
เหนือความจริงลึกลับ ไดแก พระอินทร พระพรหม ทศกัณฐ เปนตน 
    7. นิทานที่มีสัตวเปนตัวเอก เปรียบเทียบเร่ืองราวเกี่ยวกับชวีติมนุษยที่อยูรวมกัน
ในสังคม สอนจริยธรรม แฝงแงคิดและแนวทางแกไข บางครั้งสอนแบบทางออม ผูอานหรือผูฟงจะตอง
พิจารณาเอง เปนเรื่องบันเทิงคดีที่สนุกสนาน 
    8. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องเปรียบเทียบชวีติความเปนอยู แตมีมุขทีต่ลกขบขนั
สนุกสนาน ทาํใหเกิดความรูสึกเปนสุข เนื้อเรื่องเก่ียวกับไหวพริบ เรื่องราวแปลกๆ เรื่องเหลอืเชื่อ 
เรื่องเกินความจริง เปนตน 
   นิทานมีหลายประเภทดวยกนั การแยกประเภทนทิานขึน้อยูกับลักษณะของเรื่องและ 
ที่มาของนิทานเปนสําคัญ ซึ่งจะขอแบงประเภทของนิทานออกเปน 8 ประเภท (สัณหพัฒน อรุณธารี.  
2542: 17) ตามสภาพการณปจจุบัน ดังน้ี 
    1. นิทานปรัมปรา 
    2. นิทานทองถิ่น 
    3. นิทานเทพนิยาย 
    4.  นิทานตลกขบขัน 
    5.  นิทานสรางเสริมคุณธรรม 
    6.  นิทานเรื่องเก่ียวกับสตัว 
    7.  นิทานที่ใหความรูเฉพาะเรื่อง เชน เร่ืองยาเสพติด เร่ืองสิ่งแวดลอม เปนตน 
    8.  นิทานสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
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 จากการศึกษา สรุปไดวา นิทานมีหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทมีความแตกตางกัน ตาม
รูปแบบของนทิาน ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย จึงควรใชหลักเกณฑตามเนื้อหารูปแบบของ
นิทานใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 
  3.1.4 วิธีการเลานิทานและการเลือกนิทาน 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 16 – 17) กลาวถึง การเลานิทาน มีขั้นตอนการดําเนินการ
เปนลําดับแตละขั้นตอนของการเลา ตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม จึงจะทําใหการเลานิทานมคีวามหมาย 
ประทับใจผูฟง แมวานิทานจะเปนสิ่งที่เด็กชอบ และพรอมที่จะฟงอยูเสมอก็ตาม นิทานทุกเรื่อง กับ
การเลาทุกครัง้ ไมสามารถตรึงใหเด็กอยูกับที่ไดตั้งแตตนจนจบ เวนแตกระบวนการการเลานัน้ จะมี
ขั้นตอนการเตรียมการที่นอกจากจะทําใหนิทานดําเนินไปสูจุดประสงคของผูเลาที่ตองการแลว ตองทํา
ใหเด็กเพลิดเพลนิกับการฟงนิทานดวย ในการเตรียมการเพ่ือเลานิทาน ถาครูเปนผูเลาควรจัดเตรียม
เน้ือหาในนิทานกอน ถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือนิทาน ครูตองอานใหเขาใจ จําเนื้อเรื่องใหได เม่ือ
นําไปเลาประกอบภาพในหนังสือจะไดพูดความตอเน่ืองเปนเรื่องราว มีหยุดพัก ถามตอบจะทําใหเขาใจงาย
ไมลืม 
    1. การเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่นั่งของเด็กกับครูตองใกลชิดกัน ครูอาจ
นั่งสูงกวาเด็กเล็กนอย เพ่ือใหสามารถแสดงภาพในหนังสือ หรือภาพอ่ืนๆ บนตักในระดับสายตา ขณะเลา
ควรจัดเด็กเปนกลุมเลก็ๆ ถาเปนกลุมใหญใหนั่งลอมวงครู แลวครูเริ่มกจิกรรมเตรียมเด็ก ดวยการรองเพลง  
ดูภาพ หรือกลาวคําจูงใจ เพ่ือใหเด็กมีอารมณพรอมที่จะฟง เม่ือพรอมแลว จึงเร่ิมตนดวยการเลานิทาน 
หากมีจุดประสงคของการฟงตองบอกเด็กดวย 
    2. การดําเนินเรื่องอาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูดเพียงอยางเดียว หรือใช
ภาษาทาทางหรือใชสื่อประกอบตางๆ ทั้งแถบบันทึกเสียงและภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาที่เด็ก
เขาใจงาย ถูกหลักไวยากรณ บทสนทนา อาจใชภาษาถิ่น หรือใชคําคุนที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลา
มีประสิทธิภาพ และความหมายตรงกับจุดประสงคของผูเลามากขึ้น 
    3. การสรุปเรื่อง ขั้นตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่อง
ดวยคําถามเกี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง ลักษณะของตัวแสดงในเรื่อง ความรูและคําสอนที่ได
จากเรื่อง เพ่ือใหเด็กไดคิด ทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทานเปนการย้ําเตือน ทําใหเด็กจดจําเรื่องราว
ไดดี 
   การเลานิทานใหสนุกและเปนที่ชื่นชอบของผูฟง จะตองฝกฝนอบรมจนเปนทักษะ
หรือเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวที่มีมาแตเดิม หากผูเลามีความตองการเปนผูเลานิทานที่ดี เกง มี
ความสามารถในการจูงใจเด็กที่เปนผูฟง ควรที่จะศึกษา คนควาหาความรู ทดลองปฏิบัติและเลานิทาน
ใหเด็กฟงอยูเปนประจําสม่ําเสมอ สัณหพัฒน อรุณธารี (2542: 25) กลาววา การเลานทิาน ผูเลาจําเปนตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
    1.  การเลือกเร่ืองที่จะเลา 
    2.  การดัดแปลงเนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง 
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    3.  การเตรียมตวัและจัดเตรียมสื่อเลานิทานของผูเลา 
    4. การลงมือเลานิทาน ผูเลาจะตองเลาใหราบรื่นตลอด ดวยรูปแบบและเทคนิค
เฉพาะของผูเลาเอง 
    5.  สถานที่และเวลาที่ใชเลานิทาน ผูเลาจะตองพิจารณาเพื่อความเหมาะสม 
    6.  การติดตามผลการเลานิทาน ผูเลาจะตองสังเกตความพึงพอใจของผูฟงดวยวา
ใหความสนใจมากนอยเพียงใด 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 78 – 79) ไดเสนอวิธีการเลา
นิทานที่ครูควรทราบ ดังนี้คือ 
    1. เน้ือเรื่องตองเหมาะสมกับวยั ใชเรื่องทีค่วามดีชนะความชั่วเสมอไปและผูเลา
ตองจําเนื้อเรื่องไดทุกตอน 
    2. เสียงผูเลาจะตองใหเด็กทั้งหมดไดยินเสียงผูเลาอยางชัดเจน ระดับเสียงและ
จังหวะพูดถูกตอง ตองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ใสความรูสึกลงไปในน้ําเสียง ถาผูเลาสามารถทําเสียงสูง
ต่ํา ทําเปนเสียงเด็ก เสียงคนแก หรือทําเสียงตามลักษณะของตัวละครได เด็กจะยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้น 
    3. ทาทาง ถามีภาพประกอบผูเลาไมตองใชทาทางมากนัก แตเนนที่ภาพ หาก 
ไมมีภาพประกอบกค็วรใชทาทางประกอบบางตามโอกาส แตอยาใชมากเกนิไป พึงระวังใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ 
    4.  จังหวะ จังหวะการพูดเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหนิทานนาสนใจ 
    5.  อารมณ ในขณะที่เลาควรเลาใหเด็กเห็นถึงความรูสึก และอารมณของผูเลา 
เชนอารมณรื่นเริง ความรูสึกตื่นเตน หรืออารมณเศรา ฯลฯ 
    6.  ขอตกลง กอนฟงนิทาน ควรมีขอตกลงกันวาผูฟงจะตองไมพูดแซงในขณะ 
ที่ฟงนิทาน 
    7.  เวลาในการเลา เด็กอายุ 4 – 5 ขวบ หรือ 5 – 6 ขวบ ใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาท ี
   สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2549: 40 – 41) กลาววา หลักการเลานิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีหลักปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
    1.  การเลือกนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกนิทานสําหรับนํามาเลา หรืออาน
ใหเด็กปฐมวัยฟง เปนเรื่องที่ครูจะตองพิถีพิถันและพิจารณาใหรอบคอบ ทั้งน้ีเพราะการฟงนิทานเปน
กิจกรรมที่จะสงผลกระทบถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
    2.  นิทานที่ครูเลือกจะตองเหมาะสมกับวัย ความพรอมและวุฒิภากวะสําหรับเด็ก 
    3. นิทานเรื่องนั้นสนองความตองการพื้นฐานและความตองการตามธรรมชาติ
ของเด็ก 
    4. นิทานควรจะไดมีสวนในการกระตุนปลุกเราจินตนาการของเด็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงที่เด็กอายุ 4 – 6 ขวบ เปนชวงที่เด็กกําลังพัฒนาความคิดและจินตนาการ 
    5. นิทานที่นํามาเลาหรืออานใหเด็กปฐมวัยฟง จะตองเปนวรรณกรรมที่ดี ทั้ง
โครงเรื่องและพฤติกรรม มีภาษาเหมาะสม ชัดเจน งาย และเสนอแนะวิธีแกปญหาแกเด็กๆ ในการเผชิญ
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อุปสรรคและความยากลําบากดวยวิธีการสรางสรรค ใชความเพียร มานะอดทน และสติปญญาในการ
แกไขปญหา 
    6. ในการเลือกควรเลือกนิทานที่มีเน้ือหาหลากหลาย ในการเลาแตละครั้ง ควร
จะมีเน้ือหาเรื่องที่แตกตางกันออกไปหลายๆ แนว 
    7. นิทานที่ม่ีเน้ือหาสาระที่มุงใหเด็กไดขยายประสบการณ ไดรับขอมูลขาวสาร
ที่แปลกใหม ครูสมควรนํามาเลือกเลาใหเด็กๆ ฟงโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับชวงอายุวุฒิภาวะ และ
ประสบการณพ้ืนฐานเดิมของเด็ก 
    8.  นิทานที่เหมาะสมแกการเลือกนํามาเลาใหเด็กฟง ควรเปนนิทานที่ชวยปลูกฝง
ลักษณะนิสัยที่ดีงามใหแกเด็ก 
    9.  นิทานที่ชวยเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมงายๆ ซึ่งเด็กปฐมวัยทําได  
เชน การชวยเหลือตนเอง การเอื้อเฟอแบงปนของเลนใหเพ่ือน การดูแลรักษาเครื่องใช เปนตน 
  3.1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับนทิาน 
   งานวิจัยในประเทศ 
    วาร ีนิยมธรรม (2636: 46 – 49) ไดศึกษา ผลการใชเทคนิคแมแบบจากนทิานชาดก 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ในนกัเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2535 
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อําเภอเมือง จังหวดปราจีนบุรี จํานวน 90 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 ไดรับ
แมแบบจากนิทานชาดก กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอน โดยแผนการสอนของกองวิชาการ สวนกลุม
ควบคุมไมไดรับการสอน พบวา กลุมที่สอนโดยใชแมแบบนิทานชาดก มีพัฒนาการเชิงจริยธรรม ดาน
ความเมตตากรุณามากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมากวากลุมควบคุม 
และกลุมที่สอนตามแผนการสอนของกองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพัฒนาการทางจริยธรรม 
ดานความเมตตากรุณามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมที่สอนโดย
ใชแมแบบนิทานชาดก มีพัฒนาการเชิงจริยธรรม ดานความเมตตากรุณามากกวากลุมที่สอนตามแผน 
การสอนของ กองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ อยางไมมีนัย สําคัญทางสถิติ โดยกลุมที่สอนโดยใช
นิทานชาดก มีคาคะแนนเฉลีย่ 10.23 และกลุมที่สอนตามแผนการสอนของกองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.2 และกลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ย 7.2 
    สุภัค ไหวหากิจ (2543: 61) ไดศึกษาเปรียบเทยีบการรับรูวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรม และการเลนเกมแบบรวมมือ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 
2543 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 315 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน 
และการจัด กิจกรรมการเลนแบบรวมมือ มีการรับรูวินยัในตนเอง หลังการทดลองไมแตกตางกนั ซ้ํายัง
ไมเปนตามสมมตฐิานที่ตั้งไว แตพบวากลุมที่ไดรับการจดักิจกรรมเลานิทานคตธิรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย 
การรับรูวินัยในตนเองสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือ โดยคาเฉลี่ยเทากับ 
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39.87 และคาเฉลี่ยเทากับ 36.80 ตามลําดับและแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
ตามลําดับ 
    ประไพ แสงดา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมการเลา
นิทานไมจบเร่ืองที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาลปที่ 1 
อายุ 4 – 5 ป ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จํานวน 15 คน ซึ่ง
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานไมจบเร่ือง   
    อภิรตี สีนวล (2547: บทคดัยอ) ไดศึกษา ความสามารถในการแกปญหาของ
เด็กปฐมวัย ทีไ่ดรับการจัดกจิกรรมเลานทิานฉงน กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง  
5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนปทุมานุกูล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานฉงน มีความสามารถ
ในการแกปญหาตนเอง และความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน มีคาสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวยั หลังจากการจัด
กิจกรรมเลานิทานฉงน มีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมนิทานฉงนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 
    วราภรณ ปานทอง (2548: 61) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
คติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมติ ที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปน
เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลังศกึษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการศกึษาพบวา เด็กปฐมวยักอนการจัดกิจกรรม
และระหวางการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมติ ในแตละชวงสัปดาห 
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม โดยเฉลี่ยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    จิราพร ปนทอง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการเชิดหุนมือกับกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง  
ที่มีอายุ 5 – 6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียน 1 ปการศกึษา 2549 โรงเรียนเซนตไมเกิ้ล จํานวน 19 คน 
ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดประสบการณและระหวางจัดประสบการณการเลานิทานประกอบ 
การเชิดหุนมือในแตละชวงสัปดาห มีความเชื่อม่ันในตนเองโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดบั .01 และเม่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสปัดาห พบวา คะแนนความเชือ่ม่ัน
ในตนเอง โดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึ้นตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห เม่ือวิเคราะห
คะแนนเฉลี่ยความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก การกลาแสดงออกเปนตัว
ของตัวเอง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ความภาคภูมิใจในตนเอง พบวา คะแนนความเชื่อม่ันใน
ตนเองทั้ง 3 ดาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะทีส่อดคลองกบัการวิเคราะหแบบคะแนนรวมทั้งหมด  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    บุษนีย สมญาประเสริฐ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานประกอบการเลนเกมที่มีผลตอการรกัการอานของเด็กปฐมวัยกบักลุมตัวอยาง เปนนักเรียนปฐมวัย   



 44 

ชาย – หญิง ทีมี่อายุระหวาง 4 – 5 ป ชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนจิตตเมตต 
(ปฐมวัย) จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ทั้งกอนและหลงัการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห มีการพัฒนานิสัยรักการอาน โดยเฉลีย่รวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 และเม่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห พบวา 
คะแนนนิสัยรักการอานโดยเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึ้น ตลอดชวง 8 สัปดาห และเม่ือ
วิเคราะหคะแนนนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก ความสนใจ ดานเจตคติ ดาน
การดูแลเก็บรักษาหนังสือ พบวา คะแนนนิสัยรักการอานทั้ง 3 ดาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ
ที่สอดคลองกับผลวิเคราะหคะแนนรวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    อิงอร รอดนอย (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา พฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย
ที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการฝกปฏิบัติจริงกับกลุมตัวอยาง 
เปนนักเรยีนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน
วัดทองเพลง จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา หลังจากจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบ การฝก
ปฏิบัติจริง เด็กปฐมวัย มีคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยที่พึงประสงคโดยรวม เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นตลอด ทุกชวงสัปดาหอยางชัดเจนและรายดานทุกดาน คือ มารยาทดานการทําความเคารพ 
มารยาทดานวาจา และมารยาทดานการแสดงอิริยาบถเพ่ิมขึ้น ตลอดทกุชวงสปัดาหอยางชัดเจนเชนกัน 
ยกเวนมารยาทดานการแสดงอิริยาบถในชวงสัปดาหที่ 5 เทานั้นที่เพ่ิมขึ้นเล็กนอย แสดงวา กิจกรรม
การเลานิทานประกอบการฝกปฏิบตัิจริงที่ผูวิจัยสรางขึน้ สามารถสงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีพฤตกิรรม
การแสดงมารยาทไทยที่พึงประสงค โดยรวมและรายดานเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น   
    อริสา โสคําภา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสป ประกอบการใชสถานการณจําลอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจดักิจกรรมเลานิทานอีสปประกอบการใชสถานการณจําลอง ในแตละชวงสัปดาหมีคาเฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ P <.01 และเม่ือวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงระหวางชวงสปัดาห พบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
ตลอดชวงการทดลองยกเวนสัปดาหที่ 3 เทานั้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กนอย เม่ือวิเคราะห
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก ดานความรวมมือ ดาน
การชวยเหลือ และดานการแบงปน พบวา คะแนนพฤติกรรมทั้ง 3 ดานมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 
ดานความรวมมือชวงสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 
ดานการชวยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในชวงสัปดาหที่ 1, 6, 7 และสัปดาหที่ 8 เพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 และดานการแบงปนสัปดาหที่ 1, 2 และสัปดาหที่ 3 เพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P <.01 และในชวงสัปดาหที่ 4, 7 และสัปดาหที่ 8 เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดบั P<.05 ในชวงสัปดาหที่ 5 – 6 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิสรุปวา 
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การจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสบประกอบ การใชสถานการณจําลองสงเสริมใหพฤติกรรมทางสังคม 
โดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยสูงขึน้อยางชัดเจน 
 สรุปไดวา นิทานเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานภาษาของเด็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทักษะทางดานการพูดเพราะในขณะที่เด็กฟง เด็กไดเก็บเกีย่วประสบการณตางๆ จากเรื่องราว
ที่ไดฟง สามารถสนทนาโตตอบและพูดแสดงความคิดเห็นไดเปนการฝกทักษะดานการพูด ทําใหเด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
   งานวิจัยตางประเทศ 
    ดิกสัน จอหนสัน และ ซอลซ (Dixon, Johnson; & Salts.  1977: 367 – 379) ได
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับเด็กอนุบาล 3 – 4 ป ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด 
จํานวน 46 คน แบงออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 เลานิทานใหเด็กฟงแลวแสดงบทบาทประกอบตามเนื้อเรื่อง 
กลุมที่ 2 เลานิทานใหฟงพรอมกับพาไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน ไปสวนสตัว ไปซ้ือของ กลุมที่ 3 
เลานิทานแลวสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัเร่ืองที่เลาใหฟง และกลุมที่ 4 เปนกลุมควบคมุ ผลพบวา กลุมเด็ก
ที่ไดแสดงบทบาทประกอบตามเรื่องไดแสดงบทบาท เลยีนแบบตวัละครในเนื้อเรื่องไปดวย จะพัฒนาจิต
ลักษณะตางๆ ไดดีที่สุด แสดงวา เม่ือเด็กไดฟงนิทานแลว เกิดความตองการที่จะเลียนแบบตัวละครที่
ตัวชอบ หรือตวัละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนัน้ และเน้ือหาในนิทานถาเปนเรื่องไกลความจริง 
เชน เทพนิยายแลวจะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็กไดดีกวานิทานที่มีเน้ือหาใกลชีวิตเด็ก 
    คลอร และ เบรย (สุภาวดี ใยพิมล.  2533: 30; อางอิงจาก Clore; & Bray.  1978: 156) 
ไดศึกษาผลของการใชนิทานที่สงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก โดยใชหุนจําลองและการแสดง
บทบาทสมมติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย จํานวน 62 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง โดย
ใหนักเรียนแสดงอุปนิสัยทาทางใหเหมือนกับตัวละครในนิทานนั้น เม่ือเรียนจบแลววัดทัศนคติทันที พบวา
เด็กชายเหลานั้นมีทัศนคติที่ดีตอสัตว และหลังจากนั้นอีก 6 สัปดาห ทําการวัดอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏ
วา การวัดทัศนคติของเด็กชายทั้งสองโรงเรียนมีความมั่นคงเด็กชายที่เคยลาสัตว ก็เลิกลาสัตว ก็เลิก
ลาสัตวโดยแนนอน ผลการศึกษาครั้งนีแ้สดงวา นิทานมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมและทัศนคตทิี่ม่ันคง
ของเด็ก 
  3.2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวยั 
  3.2.1 ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ 
   เลิศ อานันทนะ (2523: 138) ใหความหมายของการวาดภาพวา การวาดภาพเปน
กิจกรรมที่แสดงออกทางสติปญญา ที่สามารถถายทอดและสื่อความหมายไดงาย เปนภาษาสากลที่ทั้ง
เด็กและผูใหญสามารถแปลความหมาย และเขาใจไดอยางแจมชัด ภาพวาดจึงมีความหมายตอเด็กๆ มาก 
เพราะเด็กยอมพอใจเม่ือไดวาดภาพตางๆ 
   ผดุง พรมมูล (วิรุณ ตั้งเจริญ.  2526: 11; อางอิงจาก ผดุง พรมมูล.  2524) กลาววา 
การวาดภาพเปนการเรียนรูที่ดีวิธีหน่ึง เพราะการที่เด็กวาดภาพและสิ่งตางๆ ไดอยางนอยตองมีการสังเกต  
และทําความเขาใจจึงจะสะทอนออกมาเปนภาพได 
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   ชวลิต ดาบแกว และ สุดาวดี เหมทานนท (2525: 30 – 31) กลาววา เด็กจะเริ่มทดลอง
กับวสัดุหลายๆ อยางในชั้นเด็กเล็ก เปนความเจรญิตามธรรมชาติ เปนระยะที่เด็กเริม่รูจักวาตนสามารถ
ถายทอดความคิดความเขาใจโดยการวาดระบายสีชอลก ปน หรือระบายสีดวยมือ ครั้งแรกเด็กจะวาด
ไมเปนตัวตน ตอมาจะเริ่มเจริญขึ้นและเขาใจความหมายของการวาดของตน เด็กจะคอยๆ วาดเปนรูป
เปนราง แตการจัดภาพในกระดาษยังไมเปนระเบียบ กระจัดกระจายอยูทั่วไป 
   วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 1) กลาวถึง การวาดภาพของเด็กปฐมวัยวา เปนการแสดงออก 
เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่สําคัญ คือ เพ่ือใหสัมพันธกับการเคลื่อนไหวรางกาย เพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และเพื่อเรียนรูการสรางสรรคและเรียนรูสิ่งแวดลอม 
   จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541: 31) กลาววา การวาดภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่มี
คุณคาสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว ในขณะที่เด็กกําลังวาด เด็กจะ
ไดฝกการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ โดยผานประสบการณตรง 
   ปยะชาติ แสงอรุณ (2526: 49 – 52) ไดกลาววา กิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรม
ทางศิลปะที่จัดใหแกเด็กในลักษณะเชิงของเลน เด็กจะมีความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรูสึก
เหมือนไดเลนของเลน ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ
ความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับความคิด เด็กจะสามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจักแกปญหา 
รูจักคนควา และทดลอง รูจักใชเหตุผล รูจักสรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้
ยังเปนกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึ้นในจิตใจ-ความรูสึกของเด็กอันเปนพื้นฐาน ที่สําคัญใน
พัฒนาสติปญญาและความเจริญเติบโตของเด็กตอไป 
   กุศล สุจรรยา (วิรุณ ตั้งเจริญ.  2527: 181; อางอิงจาก กุศล สุจรรยา.  2523) กลาววา 
การวาดภาพของเด็กมีปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ เด็กตองรูจักสิ่งที่วาดและตองมีความสัมพันธกับสิ่ง
ที่วาด 
   ฉัตรสุดา เธียรปรีชา (2537: 13) การวาดภาพเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของเด็กที่จะนํา
เด็กไปสูการแสดงออกทางความคิด ความคิดทั้งหมดนี้ยอมมีความหมายสําหรับเขา และเปนวิถี ทาง 
การเรียนรูทางหนึ่ง ซึ่งไดจากการรับรู การสังเกต เขาใจกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา การวาดภาพของเด็กปฐมวัย เปนการแสดงออกของเด็กที่สนอง
การเจริญเติบโตตามธรรมชาติ โดยการถายทอดความเขาใจ ความคิดของตนตามวัยซ่ึงมีความหมาย
ตอตัวเด็ก ความพรอมของเด็กแตละคน และจะคอยๆ พัฒนาไปตามวุฒิภาวะของเด็ก 
  3.2.2 การวาดภาพกับการเจริญเติบโตของเด็ก 
   วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 49 – 52) กลาวถึงการวาดภาพวามีสวนสะทอนใหเห็นพัฒนาการ
หรือความเจริญเติบโตในดานตางๆ ดังน้ี 
    1. ความเจริญเติบโตทางสติปญญา การที่เด็กแสดงออกทางศิลปะในแตละวัย
หรือแตละคนแตกตางกัน ยอมแสดงถงึความแตกตางทางสติปญญาดวย ขอแตกตางนั้น อาจจะปรากฏ
ในแงของรายละเอียด การแสดงรูปทรง การออกแบบ การระบายสี หรือการแสดงจินตนาการ ขอแตกตางนี้
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สามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของวัย บุคคล หรือในแตละชวงเวลา กระบวนการทํางานทาง
ศิลปะนั้น จะเร่ิมจากการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนประสบการณ ความคิดและจินตนาการเขาดวยกันแลว
จึงสังเคราะหเสน รูปทรง สี ในขั้นสุดทาย และยอมเปนกระบวนการเรียนรูหนึ่งที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
เปนอยางมาก 
    2. ความเจริญเตบิโตทางอารมณ เม่ือเด็กรับรูสะสมประสบการณ และเรียนรู
นั้น นอกจากจะตองปรับพฤตกิรรมตาง  ๆแลว ยังตองปรับอารมณของเขาอีกดวย สําหรับพฤติกรรมการวาด
ภาพเด็กไดแสดงออกอยางสนุกสนานเพลดิเพลิน เพราะไดถายทอดประสบการณ ไดแสดงความสามารถ
และไดเห็นผลสําเร็จจากการแสดงออกของตน สิ่งเหลานี้จะชวยพัฒนาอารมณของเด็กไดอยางดีเย่ียม 
ทั้งความสนใจ ความกระตือรือรนและความตั้งใจอยางแนวแนในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเทากับเปน
พัฒนาการความเชื่อและความมั่นคงทางอารมณในการทํางาน เพราะเด็กจะมีความพรอมในการเผชิญ
กับสิ่งแปลกใหม และเกิดความรูสึกวาเปนเร่ืองปกติธรรมดาในการที่จะพาตัวเองเขาไปสูสิ่งตางๆ หรือ
ปญหาตางๆ 
    3. ความเจริญเตบิโตทางรางกาย การวาดภาพกับความเจรญิเติบโตทางรางกาย
เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นความสามารถของการใชสายตาที่สัมพันธกบัการเคลื่อนไหว ในสวนที่ตองใช
ทักษะในการควบคุมทศิทางการลากเสน การเจริญเติบโตของรางกาย จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรปูแบบ
การวาดที่เริ่มจากการขีดเขีย่ (Scribbling Stage) เปนเสนยุงๆ ไปสูความสามารถควบคุมเสนใหเปน
ระเบียบขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของเสนจะเปนอยางซ้ําๆ อยูในระยะหนึ่ง แลวจึงสามารถลากเสน
เปนรูปทรงใหปรากฏขึ้นและเม่ือเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการทางทักษะการเคลื่อนไหวจะทําใหรูปแบบ
การวาดภาพพัฒนาจากเสนที่วาดเปนรูปรางงายๆ ไปสูรูปรางที่เลียนแบบของจริงมากขึ้น 
    4. ความเจริญเตบิโตทางสังคม การวาดภาพของเด็กเปรียบเสมือนเปน การ
ถายทอดสารหรือสาระ (Message) ซึ่งสวนใหญจะเนนสาระที่เกีย่วของกบัความคิดคํานงึสวนตัว สิ่งแวดลอม 
และสังคม โดยเฉพาะสาระที่เกี่ยวของกบัสังคมนั้น นอกจากจะเปนสือ่สารใหรับรูถงึการที่เด็กมีความคิด 
มีความสัมพันธกับสังคมอยางไรแลว ยังเนนใหเด็กคิดคํานึงถึงสังคมรอบตัว ความสัมพันธ ที่เขาพึงมี
ตอสังคมและการทํางานรวมกันอีกดวย 
    5. ความเจริญเติบโตทางการรับรู สมรรถภาพทางการรับรูเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ในตัวเด็กในอันที่จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและการสะสมประสบการณที่ดี เพราะการรับรูที่มีสมรรถภาพ 
ยอมเก่ียวของกับประสาทสมัผัสโดยตรง การรับรูของเด็กในวัยนี้ สวนใหญจะเปนการรับรูทางสายตา  
โดยการรับรูเกีย่วกบัสี รปูราง และบรเิวณวาง พัฒนาการรับรูทางสายตาจะเริ่มพัฒนาแยกแยะสิ่งตางๆ 
จากการแยกแยะสีและรูปรางในระยะแรก ตอมาเมื่อเด็กมีพัฒนาการการรับรูมากขึ้นที่จะแสดงการรับรู
ของบริเวณวาง ซึ่งมีความสาํคัญสําหรับเด็ก เด็กจะสามารถนาํพัฒนาการรบัรูบริเวณวางมาใชได อยาง
เหมาะสม สามารถถายทอดความรูสึกจากสิ่งที่ตนรับรูออกมาในพื้นที่สวนตางๆ ของภาพใหมีความหมาย
และสัมพันธกันได ภาพที่วาดจึงประกอบดวยการใชบริเวณวาง รูปราง สีสัน และความรูสึก 
    6. ความเจริญเติบโตทางสุนทรียภาพ แสดงใหเห็นถึงประสาทสัมผัสที่ไดบูรณาการ
ประสบการณทั้งมวล ซึ่งเกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก และการรับรูผลจากการบูรณาการนี้ สามารถ
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ที่จะพบไดจากเอกภาพของการจัดภาพที่ประสานกลมกลืนกัน และแสดงออกซึ่งความรูสึก นึกคิดดวย
ภาวะของบริเวณวาง เสน ลักษณะผิด และสี 
    7. ความเจริญเตบิโตทางการสรางสรรค จะเร่ิมพัฒนาตั้งแตเด็ก ทําเครื่องหมาย
ได ในครั้งแรกและเรียกสิ่งนัน้วา “ผูชาย” “บาน” หรือ “ภูเขา” ภาพที่เขาสรางขึ้นมานีท้ําใหเกิดความคิด
สรางสรรคสิ่งงายๆ เหลานีจ้ะนําไปสูการสรางสิ่งยากๆ ซึ่งจะผานขั้นตอนที่ซับซอนขึ้น อยางไรก็ตาม
การสรางสรรคงานของเด็กที่ตองอาศัยเสรภีาพทางความคิดและการแสดงออกเปนสิ่งประทับใจเด็กเสมอ 
และยอมสรางความมั่นใจในการแสดงออกไดอยางมาก และเม่ือตางมีความมั่นใจเด็กก็พรอมที่จะสรางสรรค
งานใหมๆ ไดตอไป 
   สําหรับ โลเวนเฟลด (Lowenfeld.  1970: 23 – 27) ไดกลาวถึงการวาดภาพวา มี
สวนสะทอนใหเห็นพัฒนาการหรือความเจริญเติบโตในดานตางๆ ดังน้ี 
    1. ความเจริญเตบิโตทางดานอารมณ (Emotional Growth) เนนใหเห็นวา 
การสรางสรรคภาพนั้นมี ความหมายและความสําคัญตอเด็ก เพราะเด็กจะตองใชความสามารถใน
การปรับตัวกับสถานการณแปลกใหมหรือประสบกับปญหาการรับรูที่ตอเน่ือง เปนกระบวนการที่ตองอาศัย
ประสบการณที่กวางและสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยในขณะสรางสรรคภาพ และภาพเหลานี้จะแสดง
ใหเห็นได เชน เด็กที่วาดภาพซ้ําๆ เหมือนกันตลอดเวลายอมแสดงวา เด็กมีปญหาในการปรับตัวและ
ไมม่ันใจในการแสดงออกเชนเดียวกับกรณีผูใหญ ใหเด็กลอกรูปแบบเรขาคณติเปนประจํา เด็กก็จะ
ทําเชนน้ันและทําไดดี แตเด็กเหลานี้จะสญูเสียความมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะและการคดิ เด็ก
ที่รูสึกมีอิสระ มีความมั่นใจในการแสดงออก จะสรางสรรคภาพจากประสบการณแสดงออกทางเนื้อหา 
วัสดุที่ใช วาดภาพหลายแบบและไมกลัวผิด หรือกังวลกับสิ่งที่ทํา ลักษณะเชนน้ีเปนการแสดงถึงความ 
เจริญเติบโตทางอารมณของเด็ก 
    2. ความเจริญเตบิโตทางดานสติปญญา (Intellectual Growth) การที่เด็กแสดงออก
ทางศิลปะในแตละวัย หรือแตละคนแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความแตกตางทางดานสติปญญาดวย 
ขอแตกตาง จะปรากฏในแงของรายละเอียด การแสดงรูปทรง การออกแบบ การระบายสี หรือจินตนาการ 
ขอแตกตางนี้ สามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของวัยบุคคลหรือในแตละชวงเวลา กระบวนการ
ทํางานทางศิลปะนั้น จะเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนประสบการณบูรณาการ ความคิด และจินตนาการ
เขาดวยกัน แลวจึงสังเคราะหเสนรูปทรง สี 
    3. ความเจริญเตบิโตทางดานรางกาย (Physical Growth) การวาดภาพกับ
ความเจริญเติบโตดานรางกาย เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นความสามารถของการใชสายตาที่สัมพันธ
กับการเคลื่อนไหวในสวนทีต่องใชทักษะในการควบคุมทศิทางการลากเสน การเจริญเตบิโตของรางกาย 
จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวาดที่เร่ิมจากขั้นขีดเขี่ย  (Scribbling Stage) เปนเสนยุงๆ ไปสู
ความสามารถควบคุมเสนใหเปนระเบียบขึ้นเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวของเสนจะเปนอยางซ้ําๆ อยูระยะหนึ่ง 
แลวสามารถลากเสนใหเปนรปูทรงใหปรากฏขึ้น และเม่ือเด็กเจริญเติบโตพัฒนาการทางทักษะการเคลือ่นไหว 
จะทําใหรูปแบบการวาดพัฒนาจากเสนที่วาดเปนรูปงายๆ ไปสูรูปรางที่เลียน แบบของจริงมากขึ้น 
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    4. ความเจริญเตบิโตทางดานการรับรู (Perceptual Growth) โลเวนเฟลด 
กลาววา ประสบการณในชีวิตประจําวันที่เด็กรับรูความหมาย และคุณภาพของสิ่งของตางๆ จะแสดง
ใหเห็นไดจากประสบการณที่ไดรับจากการใชประสาทสมัผัส การรับรูสวนใหญจะเปนการรับรูทางสายตา 
โดยการรับรูเกี่ยวกับสี รูปราง (Form) และบริเวณวาง (Space) พัฒนาการการรับรูทางสายตาจะเริ่ม
พัฒนาแยกแยะสิ่งตางๆ จากการแยกแยะสี การแยกแยะรูปรางในระยะแรก ตอมาเมื่อเด็กมีพัฒนาการ
ของการรับรูทกุดานมากขึ้น เด็กจะแสดงกับการรับรูบรเิวณวาง ซึ่งเด็กรูวา ตนเองเปนสวนหนึง่ของ
สิ่งแวดลอม ระยะพัฒนาการเกี่ยวกับบริเวณวางมีความสําคัญสําหรับเด็กมาก เหมือนกับวาเมื่อเด็ก
เติบโตขึ้น เด็กจะสามารถนําพัฒนาการการใชบริเวณวางไดเหมาะสมขึ้น หรือสามารถถายทอดความรูสึก
จากสิ่งที่ตนรับรูออกมาในพื้นที่สวนตางๆ ของภาพใหมีความหมาย และมีความสัมพันธกันได ภาพวาด
จึงประกอบ ดวยการใชบริเวณวาง รูปราง สีสัน ความรูสึก โลเวนเฟลด กลาววา เด็กที่มีการสังเกตดี 
จะรูวาวตัถตุางๆ ยอมมีความตางกันดานรูปราง รูปทรง สี ความเรียบ และขรุขระ ความรูสึกตอแสง
และความมืด การรับรูเหลานี้ลวนมาจากประสบการณ จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมสําหรับครู
ที่สอนเด็กเล็กๆ ควรจัดใหเด็กไดรับประสบการณจากการเลน ที่จะพัฒนาการรับรูทางสายตา และมี
ความรูสึกประสาทสัมผัสจากสิ่งที่แวดลอม 
    5. ความเจริญเติบโตทางดานสังคม (Social Growth) การวาดภาพเปนการถายทอด
สารหรือสาระ สวนใหญจะเนนเกี่ยวกับความคิดคํานึงสวนตวั สิ่งแวดลอม สังคม และในอีกแงหนึ่ง
แสดงถึงการทํางานรวมกันเม่ือเด็กเริ่มวาดลักษณะไดในระยะแรก จะวาดคนทีใ่กลชิด เชน พอ แม 
ตัวเอง เพ่ือน แตเม่ือเด็กเติบโตขึ้น สิ่งที่จะวาดมาจากประสบการณทางสังคมที่ใกลตวัออกไป ซึ่ง
แสดงวา เด็กรับรูโลกภายนอกที่กวางขึ้น ประสบการณเหลานี้จะเกิดจากการสะสมความรู มีความสนใจ
ตอสิ่งตางๆ เชน เด็กวาดภาพคนดับเพลิง บุคคลอาชีพตางๆ ในสังคม เปนตน 
    6. ความเจริญเตบิโตทางดานสนุทรยีภาพ (Aesthetic Growth) พัฒนาการทาง 
ดานสุนทรียภาพแสดงใหเห็นถึงประสาทสัมผัสที่ไดบูรณาการประสบการณทั้งมวลซึ่งเกีย่วของกบัความคิด 
ความรูสึกและการรับรู ผลจากการบูรณาการนี้ สามารถที่จะพบไดจากการจัดภาพที่ประสานกลมกลนื
เปนเอกภาพ และแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดดวยภาวะของบริเวณวาง เสนลักษณะผิว และสี 
    7. ความเจริญเติบโตทางดานการสรางสรรค (Creative Growth) โลเวนเฟลด 
กลาววา พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็ก เริ่มพัฒนาตั้งแตเด็กทําเครื่องหมายไดครั้งแรก 
แลวเรียกสิ่งทีเ่ขาสรางนั้นวา “ผูชาย” “บาน” หรือ “ภูเขา” รูปที่เขาสรางขึ้นมานี้ทําใหเกิดความคิด 
สรางสรรค จากการคิดสรางสิ่งงายๆ เหลานี้จะนําไปสูการสรางสิ่งยากๆ ซึ่งจะผานขั้นตอนที่ซับซอน 
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามพัฒนาการทางดานสรางสรรคตองอาศัยเสรีภาพทางความคิดและการกระทํา เม่ือ
เด็กรูสึกมีอิสรภาพและความกลาที่จะแสดงออก การแสดงออกในครั้งตอๆ ไป เด็กจะสรางรูปราง และ
ใสบางสิ่งลงในภาพของตน สิ่งที่แสดงออกมานั้นมาจากความคิด จินตนาการ ความรูสึกอิสระและมั่นใจ 
ที่สรางสิ่งใหมๆ รวมถึงการใชวัสดุในการสรางสรรคดวย เด็กที่จะถูกขัดขวางหรือยับยั้งดวยกฎเกณฑ
หรือขอบังคับที่ไมมีเหตุผล มักจะขาดความเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง การแสดง ออกมักเลียนแบบ
ผูอ่ืน 
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   นอกจากนี้ ประเทิน มหาขันธ (2506: 264 – 268) ไดกลาวถึงเด็กที่มีความเจริญ
ทางดานตางๆ ยอมแสดงออกทางการวาดภาพ ดังน้ี 
    1. เด็กที่มีความเจริญทางสติปญญา ภาพที่เด็กวาดยอมแสดงสิ่งเหลานี้ 
     1.1 แสดงความแจมชัดออกมาในภาพ เด็กฉลาดวาดไดโดยละเอียด แมจะ
เปนเพียงสวนประกอบยอยๆ เชน เสนผม เล็บ ขนตา สวนเด็กที่สติปญญายังไมเจริญมักจะเขียนไว
เปนจุดๆ เทานั้น 
     1.2 รูจักเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของที่วาดไดถูกตอง ใกลความจริง 
     1.3 แสดงความคิดออกมาอยางเดนชัดในภาพที่เขาวาด เชน ถาวาดครูกับ 
พอของเขา เด็กก็จะวาดแตกตางกัน 
     1.4 เม่ือเปรียบเทยีบผลงานครัง้หลังสุดกับผลงานครั้งกอน จะเห็นวา เด็ก
มีความงอกงามทางการวาดภาพมากขึ้น 
    2. เด็กที่มีความเจริญทางอารมณ ภาพที่เด็กวาดจะแสดงสิ่งเหลานี้ 
     2.1 ภาพที่วาดจะเปลี่ยนแบบไปเสมอ ไมซ้ําซาก 
     2.2 วาดในขอบเขตที่จํากัดได เด็กบางคนครใูหวาดในกรอบสี่เหลีย่ม แตมัก 
จะวาดล้ําออกมาหรือไมถึงกรอบ 
     2.3 ภาพที่เด็กวาด เสนจะหนักแนนม่ันคง และมักจะวาดติดตอกันโดย ไม
ขาดตอน 
    3. เด็กที่มีความเจริญทางรางกาย การวาดภาพจะแสดงใหเห็นสิ่งเหลานี้ 
     3.1 เด็กที่มีสขุภาพดี จะแสดงความรูสกึทีเ่ปนอิสระออกมาในภาพทีเ่ขาวาด 
     3.2 มีการแสดงความเคลื่อนไหวในภาพ เชน ถาวาดคนวิ่งเขาจะแสดงการ
เคลื่อนไหวใหปรากฏที่ขา  เปนตน 
     3.3 เด็กจะสามารถบังคับมือใหลากเสนไดเรียบรอย ทําใหรูปชัดเจน ไม
เปรอะเปอน  เสนงดงาม 
     3.4 เด็กแสดงออกทางภาพ ซึ่งมีรองรอยชี้ใหเห็นความไวตอความรูสึกของ
เด็กเชน มีการเนนที่ตา มือ และปาก เพ่ือแสดงความรูสึกบางอยางออกมาในภาพ 
    4. เด็กที่มีความเจริญทางสังคม  ภาพที่เด็กวาดจะแสดงใหเห็นสิ่งเหลานี้ 
     4.1 สามารถแสดงรายละเอียดในภาพไดมาก เพราะเด็กไดมีโอกาสสราง
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดมาก 
     4.2 เด็กรูจักสรางจุดสําคัญของภาพกอนแลวสรางสวนประกอบที่ละเอียด
ภายหลัง 
     4.3 เด็กจะแสดงคุณสมบัติพิเศษที่เขาเคยมีตอสิ่งแวดลอมลงในภาพที่เขาวาด 
    5. เด็กที่มีความเจริญทางการรับรู  การแสดงออกทางภาพที่เด็กวาดภาพ คือ 
     5.1 เด็กจะสามารถกะระยะเปรียบเสมือนไดอยางถูกตอง เชน แขนตอง ไม
โตกวาขา  นิ้วมือจะวาดไดครบถวน เปนตน 
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     5.2 เด็กจะวาดภาพจากสวนใหญของภาพกอน แลวจึงเพ่ิมเติมสวนยอย
ภายหลัง 
     5.3 เด็กจะลาดเสนติดตอกันไปโดยมาก ไมขยุกขยิกหรือขาดตอน 
     5.4 เด็กสามารถใชสีไดอยางใกลเคียงกับสีธรรมชาต ิ
    6. เด็กที่มีความเจริญทางสุนทรียภาพ ความเจริญดานนี้หมายถึงการรูจักคุณคา
ของสิ่งที่สวยงาม รูจักจําแนกวาอะไรสวย อะไรไมสวย การวาดภาพของเขาจะแสดงสิ่งเหลานี้ 
     6.1 แสดงการตกแตงประดับประดาภาพของเขาไดอยางงดงาม 
     6.2 เด็กรูจักจัดระเบียบของภาพไดดี รูวาอะไรควรวางไวที่ใด 
     6.3 เด็กจะคํานึงถึงความสําคัญของสวนรวมในภาพกอน แลวจึงตกแตง ประดับ
ประดารายละเอียดภายหลัง 
    7. เด็กที่มีความเจริญทางสรางสรรค  ภาพที่เด็กวาดจะแสดงสิ่งตอไปน้ี 
     7.1 มักหาเรื่องราวที่แปลกๆ และเหมาะสมมาวาดเปนภาพได 
     7.2 เด็กรูจักวาดภาพที่คิดขึ้นเปนเร่ืองราวตางๆ ทั้งรูจักตั้งชื่อภาพไดอยาง
เหมาะสม 
 สรุปไดวา การวาดภาพของเด็กปฐมวัยพัฒนาไปพรอมกับความเจริญเตบิโตทางดาน การมองเห็น 
การรับรูสิ่งแวดลอมรอบ  ๆตวั เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวาดภาพ ซึ่งจะปรากฏออกมาในแงของรายละเอียด 
การแสดงรูทรง การออกแบบ และการระบายสี  เปนตน 
  3.2.3 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
   การวาดภาพของเด็กปฐมวัย เปนการแสดงออกถึงการปรับตัวในวัยที่กําลังมีการเจริญ 
เติบโตของรางกาย ทั้งในดานการมองเห็น การรับรูสิ่งแวดลอม ความคิดภายในและการแสดงออก ที่
แตกตางกัน ซึ่งเง่ือนไขเหลานี้มีสวนในการผลักดันใหรูปแบบและเนื้อหาในการแสดงออกทางการวาดภาพ
ของเด็กเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การแสดงออกนี้จะแตกตางกันไปตามระดับอายุ และประสบการณที่ตางกัน
จึงมีผูศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการวาดภาพของเด็กตอไป ดังตอไปนี้ 
   โลเวนเฟลด (Lowenfeld.  1957: 33 – 39) ไดทําการศึกษาขั้นพัฒนาการดานศิลปะ
ของเด็ก โดยแบงขั้นพัฒนาการไว ดังน้ี 
    1. ขั้นขีดเขี่ย (The Scribbling Stage) อายุ 2 – 4 ป 
    2. ขั้นเริ่มเปนสัญลักษณหรือขั้นเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre-Schematic Stage) 
อายุ 4 – 7 ป 
    3. ขั้นเริ่มใชสัญลกัษณหรือขั้นเขียนภาพไดคลายของจริง (Schematic Stage) 
อายุ 7 – 9 ป 
    4.  ขั้นเขียนภาพของจริง (Drawing Realistic) อายุ 9 – 11 ป 
    5.  ขั้นเขียนภาพเหมือนของจริง (Pseudo Realistic) อายุ 11 – 12 ป 
    6.  ขั้นความคิดสรางสรรค (Period of Decision) อายุ 12 – 16 ป 
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   ในที่นี้จะกลาวเฉพาะขั้นพัฒนาการในระยะ 2 – 6 ป ซึ่งมีขั้นพัฒนาการ ดังตอไปน้ี 
    1. ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) อายุประมาณ 2 – 4 ป ในขั้นน้ีเด็กจะสนุก
กับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมือ และเปนการเพิ่มความสัมพันธระหวางมือกับตา การขีดเขี่ยของเด็กจะเปน 
ไปตามลําดับขั้นที่สามารถทํานายได ซึ่งในขั้นนี้ยังแบงออกเปนขั้นยอยๆ 4 ขั้น ดังนี้ 
     1.1 ขั้นการขีดเขี่ยไมเปนระเบียบ (Disordered Scribbling) หมายถึง การลากเสน
ของเด็กจะยุงเหยิงสับสน ไมคํานึงวาเปนรูปอะไร แสดงใหเห็นวา การควบคุมทางกลามเน้ือของเด็ก
ยังไมเจริญพอ จึงไมสามารถบังคับมือใหเปนไปตามตองการได 
     1.2 ขั้นเสนนอน (Longitudinal Scribbling) หมายถึง ขั้นที่เด็กสามารถขีดเขยีน
เสนในแนวนอนยาวๆ ได เปนขั้นที่พัฒนากวาขั้นที่ขีดเขี่ยไปเปนระเบียบ 
     1.3 ขั้นวงกลม (Circular Scribbling) หมายถึง ขั้นที่เด็กสามารถขีดเขี่ยได
เปนวงกลม เด็กเคลื่อนไหวไดทั้งแขน แสดงวา กลามเน้ือเริ่มแข็งแรงขึ้น 
     1.4 ขั้นตั้งชื่อ (Naming Scribbling) หมายถึง ขั้นที่เด็กเขียนอะไรลงไปก็จะ
ใหชื่อสิ่งที่เขียนนั้นวาชื่ออะไร คืออะไร เด็กเริ่มใชความคิดคํานึงในขณะเขียนภาพคน สัตว หรือวัตถุ 
สิ่งที่เด็กเขียนจะไมเปนภาพที่ถูกตองหรือมีรูปรางในสายตาของผูใหญ แตจะมีความหมายสําหรับเด็ก 
เด็ก จะพอใจสนุกสนานกับสิ่งที่เขาเขียนขึ้น ขั้นนี้จะเปนหัวเลี้ยงหัวตอในการวาดภาพของเด็กตอไป 
    2. ขั้นเริ่มเปนสญัลักษณหรือขั้นเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre-Schematic 
Stage) อายุประมาณ 4 – 7 ป เปนขัน้เริม่ตนของการแสดงออกที่มีความหมาย ภาพสิ่งของสิ่งเดยีวกนั
อาจจะเขียนไดหลาย  ๆแบบ ในระยะนี้โลกที่เด็กเห็นหรือรูจัก จึงแตกตางจากโลกที่เด็กเขียนภาพ การพัฒนา
ความคิดเกี่ยวกับคนและสิ่งของยังไมเดนชัด ทําใหภาพที่เด็กวาดบรรยายถึงสิ่งเหลานี้ อยูในรูปแบบ
ทางเรขาคณติ เชน ในการวาดรูปคน เด็กจะเขียนวงกลมแทนศีรษะ เสนตามแนวขวางแทนแขนและ
เสนตามแนวตัง้แทนขา แตยงัไมมีรายละเอียดสวนตางๆ ของรางกาย การใชสี ในขั้นน้ีการใชสขีองเด็ก
ยังไมเปนไปตามธรรมชาติ สีที่เด็กใชเขียนภาพกับสีที่เด็กเห็นจริงๆ จะไมเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะเด็ก
ใชสตีามอารมณ แลวแตวาสีไหนจะสะดุดตาเด็ก หรือเดก็ชอบสไีหนเปนพิเศษก็จะใชสีนั้น ซึ่งไมจําเปน
จะตองสอดคลองกับความเปนจริง บริเวณวางหรือชองไฟ เด็กยังไมเขาใจวา ควรจะเขียนรูปตรงไหน 
ขนาดเทาใด จึงจะเหมาะสม แตจะวาดลงไปโดยไมคํานงึถงึความสัมพันธของสิ่งตางๆ ตรงไหนมีบริเวณวาง
เด็กจะเขียนสิ่งตางๆ ลงไป (Lowenfeld.  1957: 33 – 39) 
   ภรณี คุรุรัตนะ (2523: 115 – 116) ไดกลาวถึง ระดับความสามารถในการวาดรูป
ดวยสีเทียน และลักษณะภาพวาดของเด็กปฐมวัย ไวดังน้ี 
    ความสามารถในการวาดภาพดวยสีเทียน 
     อายุ 1 – 2 ขวบ จะสามารถลากเสนยุงๆ โดยไมมีความหมาย เด็กจะลากเสน
ตามความพอใจของตนเอง 
     อายุ 3 – 4 ขวบ เด็กจะเริ่มบอกชื่อภาพที่ตนวาดได 
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     อายุ 4 – 5 ขวบ เด็กจะพบวา ตนสามารถวาดภาพของจริงได ภาพที่วาด
จะเปนสิ่งที่เด็กคุนเคย 
     อายุ 5 – 6 ขวบ จะเริ่มปรับตัวโดยการสังเกต จะพยายามวาดภาพตาม
ความเปนจริงแตจะยังไมแสดงความถูกตอง ในเรื่องของสี ขนาด และความเปนจริง 
    ลักษณะภาพวาดของเด็ก 
     1. มีลักษณะโปรง อาจมองเห็นสิ่งที่อยูหลังกําแพงหรือฝาได 
     2. ไมเปนไปตามธรรมชาติและไมไดสัดสวน เชน กระตายสูงกวาบาน 
     3. ภาพจะเปนไปตามความตองการของเดก็ เชน หากมคีนสองคนยืนหางกัน 
ถาประสงคจะใหคนทั้งสองจับมือกันก็จะลากมือยาวจนมือชนกัน 
     4. สับสนในเรื่องฤดูกาล สถานที่และเวลา เชน วาดภาพใหพระอาทิตย 
พระจันทรและดาว ขึ้นพรอมกัน 
     5. สีไมเปนไปตามความเปนจริง 
      เด็ก 5 – 6 ขวบ จะพยายามใชสีเหมือนจริงมากขึ้น 
   วิชัย วงษใหญ (2523: 58) ไดแบงพัฒนาการทางศิลปะเปน 10 ระยะดวยกัน โดย
เร่ิมตั้งแตเด็กวัยทารก เปนตนมา คือ 
    1. ระยะแหงการแสวงหา (The Search) 8 สัปดาหถึง 2 ขวบ ความสามารถ
ในการใชมือจะสามารถจับวัตถุได จับเอาของเขาปากได เลนกับน้ิวเทา ขยํากระดาษ เลนกับนํ้า เวลา
อาบนํ้า เวลาจับแทงไมสี่เหลี่ยมจะใชสองมือแลวเอาเขาปาก ความสามารถในการแสดงออกซึ่งความ 
เขาใจ เชน ยิม้กับตัวเองในกระจก ตบขวดนม เปลงเสยีงแหลม เปนตน พัฒนาการทางศิลปะไดเกิดขึ้น
แอบแฝงกับพฤติกรรมเหลานี้ 
    2. ระยะของการขีดเขี่ย (Scribbles and Scribbling) พัฒนาการเด็กระยะน้ีอยู
ในอายุประมาณ 2 – 3 ขวบ การขีดเขี่ยเปนพฤติกรรมที่เด็กสามารถกระทําไดทันทีโดยปราศจากการ
กระตุนเม่ือเด็กโตขึ้นการขีดเขี่ยจะไปปรากฏเปนสวนประกอบของการเขียนรูปตอไป เชน เปนสวนของผม
เม่ือวาดคน ใบของตนไม ควันไฟ กอนเมฆ ระยะการขดีเขี่ยเด็กจะใชเปนการตอบสนองการเคลื่อนไหว
ของมือและแขนตามความพอใจของเด็กเอง การขีดเขี่ยของเด็กระยะนี้จะใชเสนพ้ืนฐานเหลานีใ้นการขีดเขีย่
ออกมาเสนพ้ืนฐานตางๆ คือ เสนตรง (Vertical) เสนนอน (Horizontal) เสนทแยงมุม (Diagonal) 
วงกลม (Circular) เสนโคง (Curving) เสนเปนคลื่น (Waving) การขีดเขี่ยนั้นรวมถึงรูปแบบตางๆ มี
อยูประปรายอยูอยางไมชัดเจน 
    3. ระยะของการซอนเรนรูปทรง (The Secrets of Shape) การพัฒนาทางศิลปะ
ระยะนี้จะอยูอายุระหวาง 2 – 3 ขวบ เด็กอายุ 2 ขวบ ไมสามารถวาดรูปวงกลมไดสมบูรณตามใจปรารถนา 
รูปแบบการเขียนจะปรากฏออกมาแบบขีดเขี่ย มีรูปทรงเกิดขึ้น รูปทรงจะปรากฏใหเห็นไดเม่ืออายุ 3 ขวบ  
เด็กจะสามารถเขียนรูปสีเ่หลี่ยม วงกลม และรูปราง ภายนอกของรูปทรงอ่ืนๆ และรูปทรงเหลานี้จะ
ปรากฏออกมากับการขีดเขยีนทั่วไป 
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    4. ระยะของการสรางเคาโครงทางศิลปะ (Art in Outline) พัฒนาการทางศลิปะ
ขั้นนี้อยูในระหวางอายุประมาณ 3 – 4 ขวบ เด็กจะเริ่มวาดรูปทรงตางๆ เชน วงกลม วงรี รูปสามเหลี่ยม   
สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมจัตุรสั และรูปกากบาท ระยะนี้เปนระยะที่สําคญัที่เด็กจะสรางความพอใจสําหรับ
เด็กที่มีความเจริญเติบโตทางศิลปะ 
    5. ระยะของการออกแบบ (The Child and Design) พัฒนาการระยะนี้อยูใน
ระหวางอายุประมาณ 3 – 5 ขวบ เด็กจะเริ่มนําเอารูปทรงตางๆ มาผสมผสานกันเม่ือเด็กเอารูปทรง
มาประกอบเขาดวยกันเปนการเริ่มพัฒนาการออกแบบ เด็กจะแสดงความสามารถในการใชรูปทรงหลายๆ 
รูปทรงได อยางคลองแคลวระยะของการพัฒนา วงกลม ดวงอาทิตย และรศัมี (Mandalas Sun and 
Radials) พัฒนาการทาง 
    6. ศิลปะระยะนี้อยูในอายุประมาณ 3 – 5 ขวบ ความสําคัญของการแสดงออก
อยางแจมชัดของการพัฒนาในระยะนี้คอนขางจะเพอฝนจากคําพูดของเด็ก การแสดงออกในการวาด
รูปคอนขางจะสมบูรณ มีความสมดุล มีความงดงามในการออกแบบเด็กสามารถเขียนรูปดวงอาทิตย 
มีรัศมี และการพัฒนาจากดวงอาทิตยก็จะไปสูการวาดรูปหนาคน และเสนรัศมีของดวงอาทิตย เด็กจะ
นํามาใชเปนเสนผม เม่ือวาดรูปหนาคน 
    7. ระยะการวาดรปูคน (People) เด็กเริ่มเขยีนรปูคนไดในอายปุระมาณ 4 – 6 ขวบ 
แตหนาตาจะใหญโตมาก แขนขาจะมีขนาดเล็ก จะมุงความสนใจเขยีนแตหนาตา แขนจะตอออกมา
ทางศีรษะ และเร่ิมเขียนขา ตอมาจะเขียนรูปคนโดยลืมเขียนแขนจะมีแตขาเพื่อใหเกิดความสมดุล 
    8. ระยะของการวาดรูปคอนขางจะเปนเร่ืองราว (Almost Pictures) อยูในอายุ
ประมาณ 4 – 6 ขวบ เด็กสวนมากจะเริ่มพัฒนาเขาสูระยะของการออกแบบรูปทรง เด็กจะเขียนรูปคน
ชัดเจนขึ้น และมองดูตามทีต่นเห็นเหมือนผูใหญมากขึ้น เด็กเริ่มเขียนรปูสตัวมีขา 4 ขา อยูบนขางเดียวกนั
ของรูปภาพและใสหูบนหัว เขียนตนไมคลายแขนมนุษย ตอไปก็จะพัฒนาดีขึ้นการเขียนรูปมีเร่ืองราว
มากขึ้น เชน มีผลไม มีดอกไม และมีบาน เปนตน เด็กจะเริ่มสรางภาพจริง มีดวงอาทิตย มีรัศมี มีเรือ 
    9. ระยะของการวาดภาพ มีเร่ืองราว (Pictures) ระยะน้ีแบงออกเปนสองตอน 
คือระยะตน การเขียนรูปของเด็กจะวาดรูปคน สัตว บาน และตนไม เปนตน ตอมาคือ ระยะหลัง เด็ก
จะวาดรูปตางๆ มีความชัดเจนมากขึ้น และงายตอการเขาใจและการยอมรับของผูใหญ 
    10. ระยะของการซอนเรนสิง่ที่มีคุณคา (Hidden Treasures) เด็กวยั 5 – 7 ขวบ 
จะเขียนภาพที่เรียกวา x-ray Picture ลักษณะภาพจะแสดงถึงสวนละเอียดภายในเชนสิ่งของภายใน
บานที่มองเห็นไดจากภายนอก 
 สรุปไดวา พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยั จะพัฒนาเปนลําดับตามวยัของพัฒนาการ
ของการใชกลามเนื้อยอย ประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ ตลอดจนการเรียนรูสิ่งแวดลอม รอบๆ ตัว 
โดยเริ่มจากการขีดเขียนที่ไมมีความหมายไปสูการวาดภาพที่มีความหมาย และสามารถใชสัญลักษณ
แทนสิ่งที่ตนเขาใจไดตามลําดับพัฒนาการ 
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  3.2.4 องคประกอบที่เก่ียวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
   จากการศึกษาพบวา การวาดภาพของเด็กปฐมวัยตองอาศัยองคประกอบดานตางๆ 
ดังนี้ 
   1. ทางดานการใชกลามเน้ือยอยและประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ การวาดภาพ
ของเด็กปฐมวยัเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยการใชความสามารถของกลามเน้ือยอย และประสาทสัมพันธ
ระหวางตากบัมือ ซึ่งพบวา พัฒนาการจากการใชมือและตา ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวติประจาํวัน 
เชน การชวยเหลือตัวเองในการแตงกาย การเลนเกมและการเลนของเลนตางๆ พัฒนาการทางการใช
กลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางตากับมือจะอยูในระดับใด ขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็น
และประสบการณที่เด็กมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมมากนอยเพียงใด (สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหง
ประเทศไทย.  2524: 123 – 124) 
   2. ทางดานการรบัรู  เม่ือเด็กวาดภาพในชวงแรกรูปทรงตางๆ จะเปนเพยีงสัญลักษณ 
ที่สื่อสารเฉพาะตัว ซึ่งจะกระตุนการรับรูใหเปนรูปธรรมขึ้น เพราะในชวงการเรียนรู สิ่งแวดลอมของ
เด็กปฐมวัย รปูทรงของสิ่งตางๆ จะมีสภาพเปนนามธรรมหรือการรับรูที่ยังไมกระจางชัด ซึ่งเม่ือเด็ก
มองดูสิ่งแวดลอมเขายอมมองถึงรูปราง รูปทรง มวล ปริมาตร และพ้ืนผวิของสิ่งน้ัน สมัพันธกับการสราง
ศิลปะของเขา การรับรูสิ่งแวดลอมจึงชวยใหเด็กรูจักการสังเกต การพินิจพิเคราะห หรือการวิเคราะห
สิ่งตางๆ และเขียนออกมาเปนภาพได 
   3. ทางดานการคิด ขณะที่เด็กวาดภาพเขาจะจัดระบบความคิดอยางรวดเร็ว และ
ตอเนื่อง ในอันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่คิดคํานึง เด็กสวนใหญเม่ือวาดภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
จะแปลความรปูทรงตางๆ ออกมามากมายหลายชนดิ และเกือบไมซ้ํากนัในแตละครั้ง ภาพวาดของเด็ก
จะเปลีย่นไปตามแงมุมความคดิตางๆ นั้น ซึง่ความคิดทั้งหมดยอมมี “ความหมาย” สําหรับเขาการวาดภาพ
ของเด็กจึงเปรยีบเสมือนการแสดงออกทางความคิดของเด็กทางหนึ่งนัน่เอง (วิรุณ ตัง้เจริญ.  2526: 19) 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยจะเปนไปตามลําดับขั้นตอน
และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเริ่มจากการพัฒนากลามเน้ือยอย ประสาทสัมพันธระหวางตากบัมือ ไปสูการเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก ประกอบกับเด็กในวัยน้ียังยึดตนเองเปนศูนยกลางฉะนั้นเวลาวาดภาพเด็ก
จึงยึดเอาความคิดของตนเองเปนหลัก และเพิ่มเติมสิ่งที่ตนรูเขาไปในสิ่งที่ตนเห็นดวย 
  3.2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวาดภาพ 
    งานวิจัยในประเทศ 
    ภัทรา สุคนธทรัพย (2505: 67 – 69) ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะของ
เด็กไทยในชั้นประถมศึกษาตอนตน ของโรงเรยีนประถมสาธติวทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมติร ที่มี
อายุ 5 – 11 ป จํานวน 160 คน เปนกลุมตัวอยาง ทดสอบเด็กในดานการวาดภาพและการปน เพ่ือศึกษา
พัฒนาการทางศิลปะของเด็กตามเกณฑของ วิคเตอร โลเวนเฟลด (Victor Lowenfeld) ผลการศึกษา
พบวา 
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     1. เด็กจะมีพัฒนาการทางศิลปะอยูในขั้นตางๆ ตามระดับอายุ ดังน้ี 
      ตั้งแต 5 – 6 ขวบ จนถึง 7 ขวบ พัฒนาการขั้นที่ 2 หรือขั้นตนของการเขียน
ภาพใหมีความหมาย 
      ตั้งแต 7 – 8 ขวบ จนถึง 10 ขวบ อยูในขั้นที่ 3 หรือขั้นเขยีนรูปไดคลาย
ของจริง 
      ตั้งแต 9 – 11 ขวบ อยูในขั้นที่ 4 หรือ เร่ิมตนของการเขียนภาพอยาง
ของจริง 
      ตั้งแต 11 ขวบ ขึ้นไป เปนวัยที่มีความโนมอยูในระยะตนของขั้นพัฒนาการ
ขั้นที่ 5 หรือขั้นการใชเหตุผลสําหรับขั้นพัฒนาการขั้นที่ 1 เด็กทุกคนในกลุมตัวอยางมีพัฒนาการพน
ขั้นนี้หมดทุกคน 
     2. เด็กที่อยูในขั้นพัฒนาการทางศิลปะขั้นเดียวกัน เขียนภาพแสดงลักษณะ
รูปคน การใชชองไฟ การใชสีและการออกแบบแตกตางกันไปตามลําดับดวย เด็กอายุมากจะเขียนภาพ
มีลักษณะใกลลักษณะของภาพในขั้นพัฒนาการขั้นตอไปมากขึ้น 
     3. เด็กสวนมากมีพัฒนาการทางการเขียนภาพอยูในขั้นเดียวกันการปน 
     4. เด็กหญิงทุกวัยชอบวาดภาพบานและคน แตวัย 9 – 10 ขวบ วาดภาพ
ทิวทัศนเพ่ิมขึน้ 10 – 11 ขวบ วาดฉากนวนิยายหรือเรื่องราว และภาพสัตวเพ่ิมขึ้น สวนเด็กผูชายทุก
วัยชอบวาดฉากรบ แตบางวัยมีการวาดจากสิ่งอ่ืนๆ รองลงไปจากฉากรบ คือ 5 ขวบ วาดฉากนิยาย
หรือเรื่องราว 9 ขวบ วาดฉากการตอสู 10 ขวบ วาดทิวทัศนและบาน 11 ขวบ วาดฉากทองทะเล 
     5. เด็กหญิงสวนมากของกลุมตัวอยางวาดภาพบานและคนมากที่สุด และ
ปนภาชนะที่ใชในบานมากที่สุด แตเด็กชายสวนมากวาดฉากรบมากที่สุด 
    อัชชา แสงอัสนีย (2514: 61 – 62) ไดศึกษา ขั้นพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนตนที่เรียนศิลปะตามแนวเกาและแนวใหม กลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 4 ขั้นและ 1 หองเรียน จากโรงเรียนสาธิตราชดําริ ซึ่งเปน
ตัวแทนโรงเรียนที่สอนศิลปะตามแนวเกาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตัวแทน
โรงเรยีนทีส่อนศิลปะตามแนวใหม วเิคราะหผลการทดสอบเพื่อแบงขั้นพัฒนาการทางศลิปะตามหลักเกณฑ
ของ วิคเตอร โลเวนเฟลด ผลการวิจัยปรากฏวา 
     1. นักเรียนที่เรียนศิลปะแนวใหม มีขั้นพัฒนาการทางศิลปะ เปนไปตาม
หลักเกณฑของ วิคเตอร โลเวนเฟลด มากกวานักเรียนที่เรียนศลิปะแนวเกา 
     2. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 2 ที่เรียนศิลปะแนวใหม วาดภาพคน
มากลักษณะกวานักเรียนที่เรียนศิลปะแนวเกา 1 ลักษณะ 
     3. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 2 ที่เรียนศิลปะแนวใหมใชชองไฟ
และสีมาก ลักษณะกวานักเรียนที่เรียนศลิปะแนวเกา 1 ลักษณะ 
     4. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 3 ทีเ่รียนศลิปะแนวใหมและแนวเกา 
วาดภาพคน 3 ลักษณะเทากัน 
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     5. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 3 ที่เรียนศิลปะแนวใหมใชชองไฟ
มากลักษณะกวานักเรียนทีเ่รียนศิลปะแนวเกา 2 ลักษณะ 
     6. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 3 ทีเ่รียนศลิปะแนวใหมและแนวเกา
ใชสี 4 ลักษณะเทากัน 
     7. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 4 วิเคราะหเฉพาะนักเรียนที่เรียนศลิปะ
ตามแนวใหมไดผลคือ วาดภาพ คน 4 ลักษณะ ใชชองไฟ 5 ลักษณะ และใชสี 2 ลักษณะ 
     8. นักเรียนที่เรียนศิลปะตามแนวเกา วาดภาพคนหนาตรงมากที่สุด ทุกขั้น
พัฒนาการ แตนักเรียนที่เรียนศิลปะตามแนวใหม วาดภาพคนหนาตรงมากที่สุดในขั้นพัฒนาการทาง
ศิลปะขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 สวนขั้นที่ 4 วาดภาพหนาตรงและหนาดานขางปนกันมากที่สุด 
    นนทศุกรีย คาทันเจริญ (2522: 76 – 78) ไดศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวปญญา
ของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใชแบบสอบวาดภาพ กูดอีนัฟ – แฮรริส กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็ก
อนุบาลที่มีอายุตั้งแต 4 – 6 ป จํานวน 328 คน จากโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 4 แหง ผลการศึกษาปรากฏวา นักเรียนที่มีอายุตางกันมีวุฒิภาวะ 
ทางเชาวปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดบั .01 ทุกมาตรา โดยที่วุฒิภาวะทางเชาวปญญา เพ่ิมขึ้น
ตามระดับอายุ ตั้งแตอายุ 4 ป จนถึง 6 ป นักเรียนชายมีวุฒิภาวะทางเชาวปญญาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 ทุกมาตรา ยกเวนมาตราผูชาย โดยนักเรียนหญิงมีวุฒิภาวะทางเชาวปญญาสูง
กวานกัเรยีนชายในมาตราผูหญิงและมาตราตวัเอง และวุฒิภาวะทางเชาวปญญามีความสาํคัญทางบวก
กับความพรอมในการเรียนอาน 
    บุญไท เจรญิผล (2533) ไดศึกษาถึงความสัมพันธของการวาดภาพกับวุฒิภาวะ
ทาง สติปญญาที่แสดงออก โดยการวาดภาพทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป 
จํานวน 120 คน โดยใชแบบทดสอบวาดภาพคนและกูดอีนัฟ-แฮรริสกับแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร ดานการสงัเกต จําแนก และเปรียบเทยีบ ผลจากการศึกษาครั้งนีพ้บวา ความสามารถ 
ทางสติปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยจําแนกตัวตามตัวแปร
อายุ และเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การวาดภาพของเด็กนอกจากเปนไปตาม 
ลําดับขั้นพัฒนาการของแตละคนแลว ยงัสามารถชี้ใหเห็นถึงความสามารถทางสตปิญญาของเด็กได
อีกดวย ซึ่งสิง่เหลานี้ไดมาจากการที่เด็กมีประสบการณและการเรยีนรูจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตวั นอกจากนี้
ในการวาดภาพเด็กจะมีลักษณะการคิดตามวิถีทางเฉพาะตัว โดยเด็กจะใชการสังเกตการเปรียบเทียบ
และการทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมน้ันๆ แสดงออกมาเปนภาพวาดตามความคิดของตน 
 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
พบวา การวาดภาพเด็กสามารถนํามาใชเปนสื่อในการสงเสริมทักษะดานตางๆ เชน ทักษะทางดาน
การพูด ความคิดสรางสรรค การใชกลามเนื้อ หรือความสามารถอีกหลายดานไดเปนอยางดี 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. กําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
  

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
      ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป 
ชั้นอนุบาลปที ่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 38 คน 
     กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป  
ชั้นอนุบาลปที ่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 15 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยใชคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางดานการพูด
ที่ผูวิจัยสรางขึน้แลวเลือกเด็กที่มีคะแนนต่าํสุด 15 คนสุดทาย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 2. แบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
  ดานที่ 1 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท จํานวน 10 ขอ แตละขอใหคะแนนเต็ม 
3 คะแนน 
  ดานที่ 2 แบบวัดความสามารถดานการพูดเปนประโยค จํานวน 10 ขอ แตละขอใหคะแนนเต็ม 
3 คะแนน 
  ดานที่ 3 แบบวัดความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว จํานวน 10 ขอ แตละขอใหคะแนนเต็ม 
3 คะแนน 
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 การสรางเครือ่งมือในการศึกษาคนควา 
  1. แผนการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ  
   1.1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษา
เนนความสามารถทางดานการพูด   
   1.2 ศึกษาคูมือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช 2546   
   1.3 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเลานิทาน วารี นิยมธรรม (2536) สุภัค  
ไหวหากิจ (2543) ประไพ แสงดา (2544) อภิรตี สีนวล (2547) วราภรณ ปานทอง (2548) จิราพร  
ปนทอง (2550) บุษนีย สมญาประเสรฐิ (2551) อิงอร รอดนอย (2551) อริสา โสคําภา (2551) เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
   1.4 สรางแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ จํานวน 24 แผน  
ซึ่งประกอบดวยจุดประสงค เนื้อหา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลานทิานประกอบการวาดภาพ (ขัน้นํา 
ขั้นดําเนินกิจกรรม ขั้นสรุป) 
   1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  
ซึ่งประกอบดวย ครูผูสอนระดับปฐมวัย 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองกับจุดประสงค เน้ือหา ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม สื่อ และการประเมิน มีรายนาม ดังตอไปนี้ 
    1. อาจารยธิติมา เรืองสกลุ  ศึกษานเิทศก สํานักงานเขตพื้นที่นราธวิาส เขต 2  
จังหวัดนราธิวาส 
    2. อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ อาจารยระดับ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศรีนรินทรวิโรฒประสาน (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 
    3. อาจารยกณิกาณ พงษพันธุสถาพร อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธติ
พัฒนา กรุงเทพมหานคร 
   1.6 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ   
   1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพที่ปรับปรุงแลว ไป
ทดลองใชกับทดลองใชจริงกับเด็กระดับชัน้ปฐมวัยปที่ 2 จํานวน 30 คน ที่เลือกมาโดยการสุมอยางงาย 
แตไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนด เน้ือหาและภาษาที่ใช 
  2. แบบวัดความสามารถทางดานพูด 
   2.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพูดของ รจนา ทรรทรานนท (2537) สถาบัน 
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546) จุฬารัตน อินนุพัฒน (2543) นงเยาว คลกิคลาย 
(2543) จุฑา สุกใส (2545) ปานใจ จารุวณิช (2548) สมศรี ปาณะโตษะ (2551) เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวยั 
   2.2 สรางแบบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย จํานวน 3 ดาน รวม 
45 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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    ดานที่ 1 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท จํานวน 15 ขอ   
    ดานที่ 2 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค จํานวน 15 ขอ 
    ดานที่ 3 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเร่ืองราว จํานวน 15 ขอ 
   2.3 นําแบบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยไปใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและทดสอบ 2 ทาน ครูผูสอนระดับปฐมวัย  
1 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการประเมินความสอดคลองของแบบวัดความสามารถ
ทางดานการพูดกับวัตถุประสงค 
    1. ผูชวยศาสตราจารย นพดล กองศลิป อาจารยผูสอนชั้นประถมศกึษา โรงเรียน 
สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
    2. อาจารยสนอง ตรงเที่ยง ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดเชิงกระบือ จังหวัดนนทบุร ี
    3. อาจารยนันทัชพร จิรขจรชัย  อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ตราด จังหวัดตราด  
   2.4 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด โดย
นําแบบวัดความสามารถทางดานการพูดไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน 
ดังนี้ 
    + 1  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลอง 
     0  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมแนใจ 
    - 1  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมสอดคลอง      
    นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index 
of Consistency) ซึ่งตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89)  
ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ มีคา IOC ตั้งแต 0.66 – 1.0 
   2.5 ปรับปรุงแกไขแบบวัดความสามารถทางดานการพูดตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
ที่มีความคิดเห็นตรงกัน โดยใชเกณฑการพิจารณาจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทาน ให
เหมาะสม  
   2.6 นําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงแกไขในขอ 2.5 ไปทดสอบกับเด็กระดับ ชั้น 
ปฐมวัยปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพแบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
    2.7 นําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก (r) โดยหาคาความ 
สัมพันธรายขอกับคะแนนรวมขออ่ืนๆที่เหลือ คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไปได 30 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .30 – .69 
   2.8 นําแบบวัดทีค่ดัเลือกไวในขอ 2.7 มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับใชสูตร  
สัมประสทิธิข์อง ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ไดคาเทากับ .82 ซึ่งมีความเชื่อม่ันสูงเพียงพอทีน่ํามา 
ใชในการวิจัยและคัดเลือกแบบวัดความสามารถทางดานการพูดไวอยางละ 10 ขอ รวม 30 ขอ ดังน้ี 
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    ดานที่ 1 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท จํานวน 10 ขอ   
    ดานที่ 2 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค จํานวน 10 ขอ 
    ดานที่ 3 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเร่ืองราว จํานวน 10 ขอ 
   2.9 จัดทําเปนแบบวัดความสามารถทางดานการพูดฉบับสมบูรณและจัดทําคูมือ
แบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
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ตาราง 2 วันและกิจกรรที่ดําเนินการทดลอง 
 

สัปดาหที่ วัน ชื่อหนวย ชื่อนิทานประกอบการวาดภาพ 
    

จันทร นิ้วมือ ชื่อของน้ิว 
พุธ การรักษาความสะอาด แกวรูจักรักษาความสะอาดรางกาย 1 
ศุกร การแตงกาย เด็กดีของคุณครู 
   

จันทร บาน อยูกับใครด ี
พุธ อาชีพ หนูนิดอยากเปนหมอ 2 

ศุกร โรงเรียน นองกองอยากไปโรงเรียน 
    

จันทร ฤดูกาล วันฝนตก 
พุธ ดอกไม ค่ําคืนของดอกไม 3 
ศุกร ผีเสื้อ ผีเสื้อแสนงาม 

    

จันทร สุขภาพ ธิดาเปนหวัด 
พุธ การอนุรักษน้ํา แมน้ําผูนาสงสาร 4 
ศุกร ดวงอาทิตย - ดวงจันทร ดวงอาทิตย  ดวงจันทร 

    

จันทร การเลน ตนกลาจอมซน 
พุธ การเขาหองน้ํา นองฟาคนเกง 5 
ศุกร การรับประทานอาหาร นองชุปกินมูมมาม 

    

จันทร สถานที ่ หมูบานหรรษา 
พุธ สมาชิกในครอบครัว บานของการตูน 6 
ศุกร การปฏิบัตตินในครอบครวั สัญญาของแมวนอย 

    

จันทร ทะเล ลุงเตาใจด ี
พุธ สัตวบก น้ําใจของกระตาย 7 
ศุกร ตนไม ถาโลกขาดตนไม 

    

จันทร ความกตัญ ู ลายอดกตัญู 
พุธ ผลไม ตุกตาชอบผลไม 8 
ศุกร สัตวมีพิษ อันตรายจากสัตวมีพิษ 
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วิธีการดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบ One - Group Pretest - Posttest Design (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 36) ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 

Pretest Treatment Posttest 
   

T1 X T2 
   

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
   T1   แทน การทดสอบความสามารถทางดานการพูด กอนการทดลอง 
  X แทน กิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ              
  T2  แทน การทดสอบความสามารถทางดานการพูด หลังการทดลอง 
 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร วันละ 40 นาที ในชวงเวลา 09.00 – 09.40 น. รวม 
24 ครั้ง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สรางความคุนเคยกับกลุมตวัอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 
  2. นําแบบวัดความสามารถทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึน้มาทดสอบ (Pretest) กับ
กลุมตัวอยาง 
  3. ดําเนินการทดลองกบักลุมตวัอยาง โดยเดก็และครูรวมกนัสรางขอตกลงหรือทบทวน
ขอตกลงในการทํากิจกรรม ครูแนะนํานิทานที่จะใชทํากจิกรรมรวมกัน ซึ่งนิทานที่ครูใชเลาใหเดก็ฟง
เปนนิทานที่ครูแตงขึ้นเอง ครูเลานิทานใหเด็กฟง ในขณะที่เลานิทานครูกระตุนเด็กดวยคําถาม เพ่ือให
เด็กไดสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบัสิ่งที่พบเห็นและเร่ืองราวทีไ่ดฟง นําเขาสูการวาดภาพ ในขณะที่เด็กกําลัง
วาดภาพครูคอยดูแลเด็กและใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกี่ยวกับภาพที่เด็กกําลังวาด ครบูันทึก
สิ่งที่เด็กพูด หลังจากนั้นครูใหเด็กเลาเรื่องราวที่ละกลุมจนครบทุกคน เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 ครั้ง    
  4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบวัดความสามารถทางดานการพดูฉบบัเดียวกนักับแบบวัดทีใ่ชกอนการทดลองอีกครั้ง 
  5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิต ิ
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐานทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 36) โดยใชสูตร 
 

     N
X

X ∑=            

 
 

   เม่ือ  X   แทน  คาเฉลี่ย 
       ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
     N   แทน จํานวนเด็กปฐมวัย 
 
  1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) คํานวณจากสตูร (บุญเชิด  
ภิญโญอนัตพงษ.  2521: 55) 
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   เม่ือ  S   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

     ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2. สถิติการหาคณุภาพของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
  2.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 179) โดยใชดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค 
 

   N
R

IOC ∑=                
 

   เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค 
     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
     N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.2 หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธรายขอกบั
คะแนนขออ่ืนๆ ที่เหลือจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 258) ดังนี้ 
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   เม่ือ  totalitemr −  แทน คาอํานาจจําแนกรายขอ 
     i   แทน คะแนนรายขอ 
     t   แทน คะแนนรวมของขออ่ืนๆที่เหลือ 
 
  2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถทางการพูด โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 291) ดังนี้ 
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   เม่ือ  ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
      K   แทน   จํานวนขอของแบบวัดความสามารถทางดานการพูดทั้งหมด 
      si แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดรายขอ 
                       2

ts  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
 
  2.4 สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทําการวิเคราะห 
   2.4.1 หาคะแนนเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

   2.4.2 เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลอง
โดยใชสถิติ Paired t-test 
 3. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 การเปรียบเทยีบคะแนนความตางของคะแนนเฉลี่ย จากแบบวัดความสามารถทาง 
ดานการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ โดยใชสูตร t - test for 
Dependent Samples (บญุเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 99) 
 

   
DS

Dt =  
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   เม่ือ     t    แทน คาสถิตทิี่ใชใน   t - distribution 

     D แทน   คาความแตกตางของคะแนน 

           N  แทน    จํานวนคูของคะแนน 

                        D  แทน    คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
                        

D
S  แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง  และการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล
ใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 N  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 X  แทน   คาเฉลี่ยของคะแนน 
 SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t - distribution 
 D  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
 Df แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
 P แทน คาระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ
 ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการทางดานการพูดกอนและหลังการทดลอง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 
  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางดานการพูด
กอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 4  
และแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 
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ตาราง 4  คาสถิติพ้ืนฐานของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด กอนการจัดกิจกรรม 
 

กอน 
ความสามารถทางดานการพูด 

X  SEM SD 
    

ดานที่  1  การพูดคําศัพท 15.87 .45635 1.77 
ดานที่  2  การพูดเปนประโยค 16.93 .46257 1.79 
ดานที่  3  การพูดเปนเรื่องราว 16.87 .23637 0.92 

    

โดยรวม 49.67 .92924 3.60 
    

  
 ผลการวิเคราะหตาราง 4 พบวา คาสถติิพ้ืนฐานของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด  
มีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพโดยรวมเทากับ  49.67 เม่ือ 
พิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ดานที ่ 1 ความสามารถทางดานการพดูคําศพัทกอนการทดลอง เทากับ 
15.87 แสดงวา ความสามารถทางดานการพูดคําศัพทอยูในระดับ ปานกลาง ดานที่ 2 ความสามารถ
ทางดานการพูดเปนประโยค กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.93  ความสามารถทางดาน
การพูดเปนประโยค ปานกลาง ดานที่ 3 ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว  กอนการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.87 มีความสามารถทางดานการพูดเปนเร่ืองราวอยูในระดับ ปานกลาง  
 
ตาราง 5  คาสถิติพ้ืนฐานของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด หลังการจัดกิจกรรม 
 

หลัง 
ความสามารถทางดานการพูด 

X  SEM SD 
    

ดานที่  1  การพูดคําศัพท 19.53 .27372 1.06 
ดานที่  2  การพูดเปนประโยค 24.33 .31873 1.23 
ดานที่  3  การพูดเปนเรื่องราว 23.00 .41404 1.60 

    

โดยรวม 66.87 .56793 2.20 
    

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 5 พบวา คาสถติิพ้ืนฐานของแบบวัดความสามารถทางดานการพูด  
มีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพโดยรวมเทากบั 66.87 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ดานที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
หลังการทดลองเทากบั 19.53 แสดงวา ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท สูง ดานที่ 2 ความสามารถ
ทางดานการพดูเปนประโยคหลังการทดลองเทากบั 24.33 มีความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค  
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สูง ดานที่ 3 ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว  คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากบั 23.00 
มีความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว สูง  
 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูด 
  การวิเคราะหขอมูลตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางดานการพูด  
มาวิเคราะหหาขอเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัดความแตกตางโดยใช t - test ทดสอบคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบในตาราง 6 
 
ตาราง 6 คะแนนจากแบบวัดความสามารถทางดานการพูดมาวิเคราะหหาขอเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
     และวัดความแตกตางโดยใช t - test   
 

กอน หลัง ความสามารถทาง 
ดานการพูด X  SD X  SD D  D

S  t df P 

          

ดานที่ 1 การพูดคําศัพท 15.87 1.77 19.53 1.06 3.67 1.72 8.27 14 .00 
ดานที่ 2 การพูดเปนประโยค 16.93 1.79 24.33 1.23 7.40 2.10 13.66 14 .00 
ดานที่ 3 การพูดเปนเรื่องราว 16.87 0.92 23.00 1.60 6.13 1.55 15.30 14 .00 

          

โดยรวม 49.67 3.60 66.87 2.20 17.20 3.80 17.52 14 .00 
          

 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .01 
 

 ผลการวิเคราะหตาราง 6 พบวา พัฒนาการทางดานการพูดโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนไดรับ
การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 49.67 หลังไดรับการจัดประสบการณ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 66.87 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ 17.20 และ
ไดคา t = 17.52 p = 0.00 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังไดรับการจัดประสบการณ
เด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการดานการพูดโดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา 
  ดานที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคาํศัพท กอนไดรับการจัดประสบการณเลานิทาน
ประกอบการวาดภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.87 หลังไดรับการจัดประสบการณมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.53 
เม่ือเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ 3.67 และไดคา t = 8.27 p = 0.00 ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาหลังไดรับการจัดประสบการณเด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถ
ทางดานการพูดคําศัพทเฉลี่ย สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
  ดานที่ 2 ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค กอนไดรับการจัดประสบการณเลา
นิทานประกอบการวาดภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.93 หลังไดรับการจัดประสบการณมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
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24.33 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ 7.40 และไดคา t = 13.66  p = 0.00  
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาหลังไดรับการจัดประสบการณเด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถ
ทางดานการพูดเปนประโยคเฉลี่ย สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
  ดานที่ 3 ความสามารถทางดานการพูดเปนเร่ืองราว กอนไดรับการจัดประสบการณเลา
นิทานประกอบการวาดภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.87 หลังไดรับการจัดประสบการณมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
23.00 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ 6.13 และไดคา t = 15.30 p = 0.00  
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวาหลังไดรับการจัดประสบการณเด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถ
ทางดานการพูดเปนเรื่องราวเฉลี่ย สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยใชกลุมทดลองกลุมเดียว 
ศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบ 
การวาดภาพเปนแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย พัฒนาการจัด
ประสบการณการเลานทิานประกอบการวาดภาพสาํหรบัครู เพ่ือพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย
ตอไป ซึ่งลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลของการวิจัยโดยสรุป ดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ มีความมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย
ที่เปนผลมาจากการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพมีความสามารถทาง 
ดานการพูดสูงขึ้น 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
             ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง      
4 – 5 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 38 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง  
4 – 5 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 15 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางดานการพูด
ที่ผูวิจัยสรางขึน้แลวเลือกเด็กที่มีคะแนนต่าํสุด 15 คน สุดทาย 
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 ตัวแปรที่ศึกษา  
                 ตัวแปรตน ไดแก การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
              ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 2. แบบวัดความสามารถทางดานการพูด 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 40 นาที ในชวงเวลา 09.00 – 09.40 น. รวม 24 ครั้ง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. สรางความคุนเคยกับกลุมตวัอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 
 2. นําแบบวัดความสามารถทางดานการพูดที่ผูวิจัยสรางขึน้มาทดสอบ (Pretest) กับกลุม
ตัวอยาง 
 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมตวัอยาง  โดยเด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง หรือทบทวน 
ขอตกลงในการทํากิจกรรม ครูแนะนํานิทานที่จะใชทํากจิกรรมรวมกัน ซึ่งนิทานที่ครูใชเลาใหเดก็ฟง
เปนนิทานที่ครูแตงขึ้นเอง ครูเลานิทานใหเด็กฟง ในขณะที่เลานิทานครูกระตุนเด็กดวยคําถาม เพ่ือให
เด็กไดสนทนาพูดคุยเกีย่วกบัสิ่งทีพ่บเห็นและเรื่องราวทีไ่ดฟง นําเขาสูการวาดภาพ ในขณะทีเ่ด็กกําลัง
วาดภาพครูคอยดูแลเด็กและใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกี่ยวกับภาพที่เด็กกําลังวาด ครูบันทึก
สิ่งที่เด็กพูด หลังจากนั้นครูใหเด็กเลาเรือ่งราวที่ละกลุมจนครบทุกคน เปนเวลา 8 สัปดาหๆ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 40 นาที 
 4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบวัดความสามารถทางดานการพูดฉบับเดียวกันกับแบบวัดที่ใชกอนการทดลองอีกครั้ง 
 5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. นําคะแนนที่ไดจากการวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง 
การทดลองมาหาคาสถิติพ้ืนฐาน โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย กอน
และหลังการทดลองโดยใชวธิีการทางสถติ ิt - test for Dependent Sample 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ ผลการศึกษา พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ มีความสามารถทางดานการพูดคําศัพทสงูขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีคา X  = 19.53 คะแนน ซึ่งกอนการทดลองมีคา X  = 15.87 ในดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิมีคา X  = 24.33 คะแนน ซึ่งกอนการทดลองมีคา X =16.93 ในดานการพูด

เปนเรื่องราวสูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิ มีคา X = 23.00 คะแนน ซึ่งกอนการทดลองมีคา X  = 16.87  

คาคะแนน X  กอนและหลังการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพนั้นจะเห็นไดวา ความสามารถ

ทางดานการพดูของเด็กปฐมวัยแตละดานสงูขึ้นทั้งหมด สงผลใหความสามารถทางดานการพูดโดยรวม
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

อภิปรายผล   

 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรบัการจัดประสบการณเลานทิานประกอบการวาดภาพ ผลการวิจัยอภิปราย
ได ดังนี้  
 เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ มีความสามารถ
ทางดานการพูดคําศัพท การพูดประโยค การพูดเปนเรื่องราว สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา 
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ มีความสามารถทางดานการ
พูดสูงขึ้นที่เปนเชนนี้เพราะวา กิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็ก
ปฐมวัยไดพัฒนาความสามารถทางดานการพูดทั้งทางดานการพูดคําศัพทจากเนื้อเร่ืองในนิทาน การพูด
เปนประโยคและการพูดเปนเรื่องราว โดยใชการวาดภาพประกอบการเลานิทานเปนตัวเราความสนใจ 
และเสริมแรงเอ้ือใหเด็กไดมีพัฒนาการทางการพูดสูงขึ้น สอดคลองกับ ฮอลลาแฮม และ คูฟแมน (ศรีเรือน 
แกวกังวาน.  2548; อางอิงจาก Hallaham; & Kauffan. 1994) กลาวถึงกระบวนการเรียนภาษาของเด็ก 
เกิดจากการตอบสนองหลายอยางตอสิ่งเราหลายตวั พฤติกรรมตอบสนองสิ่งเรา คือ ความพยายาม
ลองใชอวัยวะเครื่องเปลงเสยีงตางๆ ทํางานสัมพันธกนัหลายสวนพรอมกัน ไดแก สวนสมองทําหนาที่
ในการมองเห็น ไดยิน สะสมความจํา จําวาแมแบบ (คอืตัวเรา) นั้น ทําริมฝปากอยางไร มีสีหนาทาที 
สายตา คิว้ และสัมผัส ดวยอาการอยางไร เด็กก็จะทําพฤติกรรมตอบสนองเชนเดยีวกัน เชน เม่ือพูด
ก็ยกมือ ขยับตัว ฯลฯ พฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราในกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
คือ นิทานที่ครูเลาใหเด็กฟงในแตละครั้งที่เขารวมกิจกรรม สิ่งเราตัวตอมาคือ การวาดภาพและการ
เลาเรื่องราวจากภาพวาด การเลาเรื่องราวจากภาพวาด เด็กสนใจที่จะอาสาออกมาเลาเรื่องราวใหเพ่ือน
และครูฟง เพ่ือนในหองเรียนจึงเปนสิ่งเราถัดมา ดวยการตอบสนองตอสิ่งเราหลายอยางพรอมๆ กัน 
กิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ ทําใหเด็กสามารถบังคับกลามเนื้อมือในการวาดภาพ สงเสริม
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ในขณะที่เด็กไดเห็นรูปภาพ ที่ครูนํามาประกอบการเลานิทาน 
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ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม หลังจากการเลานทิานประกอบ การวาดภาพจะมีการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องราวในนิทาน หรือเรื่องราวเกี่ยวกับภาพทีเ่ด็กวาดวา เด็กๆ ไดรูจักและเคยพบเห็นอะไร 
เชน กระตายในหนังสือนิทานที่เด็กๆ เคยเห็น กระตายมีหูยาวๆ 2 หู กินแครอทเปนอาหาร มีสีขาว เดิน
ก็ได กระโดดก็ได หรือจากภาพวาดของเด็ก เตามีกระดอง มีขา 4 ขา เดินชา ชอบกินผักบุงเปนอาหาร 
เปนตน เด็กจะมีโอกาสไดพูดในสิ่งที่ตนเองพบเห็น ไดแลกเปลี่ยนประสบการณทางภาษากบัเพ่ือน สงผล
ใหเด็กมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น ทําใหเด็กมีประสบการณที่กวางขวาง สอดคลองกับปรัชญา
ของ จอหน ดิวอ้ี ที่กลาววา เด็กจะเรียนรูดวยดีจากการกระทํา (Learning by doing)  และเด็กเรยีนรู
ดวยดีจากประสบการณตรง (พัฒนา ชัชพงศ.  2540: 15) ในระยะเวลาตลอด 8 สัปดาหของการ
ทดลอง เด็กมีโอกาสไดฝกพูดตลอดทุกๆ วัน ที่เขารวมกิจกรรม ไดฝกพูดซ้ําๆทั้งการพูดเปนคําศัพท 
การพูดเปนประโยค และการพูดเปนเรื่องราว เม่ือครูกระตุนใหเด็กพูด สอดคลองกับกฎการฝกหัด (Laws 
of Exercise) ของ ธอรนไดค (Thorndike) ที่กลาววา เม่ือตองการใหเด็กมีทักษะจะตองใหเด็กเกิด
ความเขาใจและหมั่นฝกฝนบอยๆ เด็กจะเรียนรูจากการสังเกต โดยการฟงในสิ่งที่ครูพูด อานริมฝปากของ
ครูและพูดตาม ซึ่งสอดคลองกับ เพียเจท (Piaget) ที่กลาววา พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กในขั้น
ที่ 2 ขั้นกอนปฏิบัติการ เด็กชวงอายุ 2 – 6 ป จะถือเอาตนเองเปนสําคัญ (Self Centered) และการเรียนรูจาก
การสัมผัสและใชทุกสวนของรางกายในการทํากิจกรรม นอกจากการที่เด็กไดแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ทางภาษากับเพื่อนและครู ซึ่งทําใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการพูดสูงขึ้นแลว บรรยากาศในขณะทํา
กิจกรรมก็เปนสวนหนึ่งที่กระตุนใหเด็กไดมีโอกาสไดฝกพูด เพ่ือใหมีพัฒนาการทางการพูดสูงขึ้น สอดคลอง
กับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 115) และ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550; อางอิงจาก Bruner.  1960: 60) 
ที่กลาววา การสงเสริมและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก เปนสิ่งจําเปนในการเปนแรงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูสําหรับเด็ก เน่ืองจากเด็กเริ่มเรียนรูภาษาจากการเลยีนแบบเสยีงมาเปนภาษาพดู และ
สอดคลองกบั นภเนตร ธรรมบวร (2544: 130; อางอิงจาก Robbins Well.  1985) ที่กลาววา ที่กลาววา  
ถาเด็กอยูในสิง่แวดลอมที่มีการพูดคยุ สนทนากนัมาก เด็กก็จะไดพูด และเรยีนรูคาํศัพทตางๆ มากขึ้น  
การฝกใหเด็กไดพูดคุยเกี่ยวกับกิจวตัรประจําวันของตนเอง หรือเรื่องราวที่ตนเองพบเห็น ถือเปนสิ่ง 
จําเปนในการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของภาษา จากเรื่องงายไปสูเรื่องยากและสลับซับซอน
ไดเปนอยางดี 
 นอกจากนี้การใชรูปภาพมาประกอบในการเลานิทาน และนําภาพวาดจากผลงานของเด็กๆ มา
เปนสื่อ ทําใหเด็กเขาใจความหมายของคําชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในขณะวาดภาพหลังจากเลานิทานจบ 
ครูไดตั้งคําถามโดยเลือกคําถามที่งาย เด็กสามารถเขาใจ เพ่ือใหเด็กตอบเปนการเรียนรูคําศัพทและ
การพูดเปนประโยคตางๆ ใหเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการพูดสนทนาโตตอบเร่ืองราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูใหสนุกสนาน สอดคลองกับ กรวิภา สรรพกิจจํานง 
(2547: 63) ทีก่ลาววา การจดัประสบการณสําหรับเด็กในรูปแบบการบูรณาการใหเด็กไดปฏิบตัิกจิกรรม
ที่หลากหลายไดรับการฝกฝนการใชภาษา มีโอกาสไดยินไดฟงภาษาที่เหมาะสมกับวัย สามารถแสดง
ความรูสึกนึกคิด ตามความตองการ และการใชภาพขนาดใหญที่มีสีสันสวยงามหลากหลาย ทําใหเกิด
แรงจูงใจสําหรับเด็กในการเขารวมกิจกรรม    
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 เปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดคําศัพทกอนและหลังที่ไดรับการจัดประสบการณ
เลานิทานประกอบการวาดภาพ ปรากฏวา หลังการทดลองเด็กมีความสามารถทางดานการพูดคําศัพท
สูงขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ สามารถชวยใหเด็กมี
ความสามารถทางดานการพูดคําศัพทสูงขึน้ ซึ่งจากการทดสอบกอนการทดลองเด็กไดดูภาพเพียงอยางเดียว  
เด็กบางคนอาจจะรูจักและสามารถพูดไดอยางถูกตอง แตเด็กบางคนยังไมรูจักและไมสามารถพูดคําศัพท
ไดขณะทําการทดลอง ผูวิจัยไดนําสื่อที่เปนรูปภาพและของจริงมาใหเด็กไดเรียนรูและนําไปประกอบ 
การเลานทิาน ทําใหเด็กพูดคําศัพทจากสือ่ใหเพ่ือนฟงและเด็กเกิดความภาคภูมิใจที่มีคนสนใจฟงในสิ่ง
ที่ตนเองพูดและการวาดภาพหลังจากฟงนิทาน เด็กมีโอกาสพูดคาํศพัทจากการเลาเรื่องราวจากผลงาน
ทําใหเด็กพูดคําศัพทไดมากขึ้นรวมถึงกลาที่จะพูดคําศัพทไดเปนอยางดี 
 เปรียบเทียบความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคกอนและหลังที่ไดรับการจัดประสบการณ 
เลานิทานประกอบการวาดภาพ ปรากฏวา หลังการทดลองเด็กมีความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค
สูงขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะขณะจัดกิจกรรมมีการพูดคุยถามคําถามระหวางทํากิจกรรมและหลังทํากิจกรรม
แตละครั้ง ทําใหเด็กไดคําตอบชัดเจน ซึ่งครูจะเปนผูกระตุนดวยคําถามที่เปนประโยคชัดเจน ทําให
เด็กเขาใจและตอบคําถามไดอยางชัดเจนเชนกัน หากเด็กคนใดเพียงพยักหนาสายหนาหรือตอบสั้นๆ
ก็จะมีการแนะนําแกไขใหเด็กมีการตอบที่ชัดเจน เด็กๆ ก็จะเรียนรูการพูดใหเปนประโยคหรือหากเด็ก
ทราบแลวแตยงัไมคอยพูดก็นับเปนการชวยใหเด็กไดมีโอกาสฝกพูดจนชิน ไมตอบและไมถามเพียงสั้นๆ 
แบบเดิม ซึ่งสงผลใหหลังการทดลองเด็กมีความสามารถทางดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้น 
 เปรยีบเทยีบความสามารถทางดานการพดูเปนเรื่องราวกอนและหลังทีไ่ดรับการจัดประสบการณ
เลานิทานประกอบการวาดภาพ ปรากฏวา หลังการทดลองเด็กมีความสามารถทาง ดานการพูดเปน
เร่ืองราวสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ ระหวางที่เด็กวาดภาพ ครู
ดูแลเด็กอยางใกลชิด ใหเด็กเลาเรื่องราวจากภาพวาดใหครูฟง หลังจากวาดภาพเสร็จเด็กๆ จะนําผลงาน
ของตนเอง ไปเลาใหเพ่ือนฟงหนาหองผูฟงสนใจและติดตามฟงจนจบ หรือเด็กอาจพูดคุยซักถามกับ
เพ่ือนๆ ตอ ทําใหเด็กฝกฝนการพูดเปนเร่ืองราวไดดียิ่งขึ้น 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย  
 1. ในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ ในระยะแรกที่เขารวมกิจกรรม ครูตั้ง
คําถามเพื่อฝกทักษะดานการพูดเด็กไมกลาพูด เพราะยังไมคุนเคยกบัการแสดงความคิดเห็น แตเม่ือ
ครูกระตุนเด็กดวยคําถามและใหการเสริมแรง เด็กพยายามที่จะพูด ใหความสนใจในการสนทนามากขึ้น 
 2. การวาดภาพหลังจากที่เลานิทานจบ ระยะแรกเด็กยังไมกลาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่
เด็กวาด เปนเพียงการตอบคําถามสั้นๆ เทานั้น แตในระยะหลังเด็กเริ่มที่จะแสดงความคิดเห็นพูดเปน
เร่ืองราวไดมากขึ้น บางคนไดนําผลงานที่เพ่ือนในกลุมเดียวกันวาดมาเปนสวนประกอบในการเลาเรื่องราว
ของตนเอง ผูวิจัยคิดวา เด็กรูจักคําศัพทมากขึ้น พูดเปนประโยคได และสามารถเลาเรื่องราวใหผูอ่ืน
ฟงไดดี 
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 3. การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ เด็กชอบวาดภาพเปนกลุม ในแตละครั้ง
ที่ใหเด็กจับกลุมเพ่ือทํากิจกรรม เด็กสามารถปรบัตัวเขากบัผูอ่ืนไดดี มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน ทํากจิกรรม
รวมกันอยางมีความสุข รูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน รูจักอดทนและรอคอย ในขณะที่ออกมาเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับผลงานหนาชั้นเรียน เปนผูฟงที่ดี   
 4. การวาดภาพของเด็กและการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ สวนมากเด็กจะเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเองที่ไดรับจากบคุคลใกลชิด และไดพบเห็นในชวีิตประจําวัน บางคนเลียนแบบจาก
เร่ืองราวในนิทานที่ไดฟง   
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการนํานิทานมาใชในการจัดกิจกรรมควรเลือกนิทานทีเ่ด็กใหความสนใจโดยเปดโอกาส
ใหเด็กเปนผูเลือกนิทาน เพ่ือนํามาใชในการทํากิจกรรม 
 2. การวาดภาพหลังจากเลานิทานจบ ควรใหเวลากับเด็กเพิ่มขึ้น ครูตั้งคําถามไมควรใชคําถาม
ที่ยากและซับชอนเกินไป มีสื่อรูปภาพที่หลากหลายเพื่อกระตุนความสนใจของเด็กในการเขารวมกิจกรรม   
 3. กอนจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ ครูควรนําอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํา
กิจกรรมมาอธิบายถึงขั้นตอนในการทํากิจกรรมใหชัดเจน  เพ่ือใหเด็กเกิดความเขาใจตรงกัน 
 4. การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ ควรเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การเขารวมกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ ศึกษาในตัวแปรอ่ืน นอกเหนือจาก 
ความสามารถทางดานการพูด เชน ทักษะดานสังคม การแกปญหาเฉพาะหนา ความคิดสรางสรรค เปนตน 
 2. ในการจัดกิจกรรมเลานทิานประกอบการวาดภาพ ควรมีการศึกษาความสามารถทางดาน
การฟง การอานและการเขยีนไปพรอมๆ กัน ซึ่งทักษะดังกลาวนับเปนการพัฒนาทางภาษาโดยเปด
โอกาสใหผูปกครองมีสวนรวม 
 3. เม่ือเด็กวาดภาพเรียบรอยแลว ควรมีการนําผลงานมาแสดงใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมทักษะดานการพูดของเด็กปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมไดหลายวิธี  
อีกวิธีหน่ึงที่สามารถจัดใหเด็กได คือ การเลานิทานประกอบการวาดภาพ การเลานิทาน เปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับเด็ก การเลานทิานเปนการแสดงถงึการใหความรัก การดูแลเอาใจใสตอเด็กแบบหนึ่ง เพราะเด็ก
ปฐมวัยจะสนใจและชอบหนังสือนิทาน การเลาเรื่องราวตาง  ๆจะเปนการพัฒนาทักษะดานการพูด การวาดภาพ
เปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณที่สามารถถายทอดเรื่องราวในการสื่อความหมายไดงาย เปนภาษา 
สากล ทั้งเด็กและผูใหญสามารถแปลความหมายและเขาใจไดอยางแจมชัด ภาพที่เด็กวาดเปนสิ่งที่มี
ความหมายตอเด็ก เม่ือเด็กเกิดความพอใจก็สามารถถายทอดใหผูอ่ืนฟงได การพูดเปนทักษะในการสื่อ
ความหมาย ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานการจัดโครงสรางของสิ่งที่จะพูดไดถูกตอง ครบถวน การจัดลําดับ
ความคิดของเรื่องที่จะพูดไดอยางตอเนื่องและสอดคลอง การเลือกวิธีการนําเสนอและสํานวนภาษาให
เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการพูด การเรียบเรียงความคิดทั้งหมดถายทอดออกมาเปนคําพูด การใช
เทคนิคตางๆ จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอความคิดดวยการพูด ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนอง
ตามที่ผูพูดตองการ การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะดานการพูดของเด็กจะสงผลใหเด็ก
มีทักษะดานภาษาเหมาะสมกับวัย   
 กิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการพูดดีขึ้น 
สามารถพูดคําศัพท พูดประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น พูดเปนเรื่องราวใหผูอ่ืนฟงไดดี เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เด็กมีความมั่นใจขณะที่พูด อีกทั้งเปนวางรากฐานบุคลิกภาพที่ดีในอนาคต 
 

จุดมุงหมาย 
 สงเสริมใหเด็กมีความสามารถดานการพูดในดานตางๆ ตอไปน้ี 
 1. การพูดคําศัพท 
 2. การพูดเปนประโยค 
 3. การพูดเปนเรื่องราว 
 

หลักการจัดกิจกรรม 
 1. การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีครูเลานิทานใหเด็กฟง ในขณะที่ครูเลานทิาน ครูใชคําถามกระตุน
เพ่ือใหเด็กสนทนาเกี่ยวกบัเร่ืองราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน ฯลฯ จากนั้นครูใหเด็กวาดภาพ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ไดฟงเปนกลุม ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพครูคอยดูแลเด็กและใชคําถามกระตุน เพ่ือ 
ใหเด็กตอบเกีย่วกับภาพทีเ่ด็กกําลังวาด ครูบันทึกสิ่งทีเ่ด็กพูด หลงัจากนั้นครูใหเด็กเลาเรื่องราวจาก
ผลงาน โดยสลับกันเลาที่ละกลุมและเด็กเลาเรื่องราวครบทุกคน 
 2. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร  
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วันละ 40 นาที ซึ่งจัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ ตั้งแตเวลา 09:00 – 09.40 น. รวม 24 วัน  
 3. การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ ครูเลานิทานวันละ 1 เร่ืองโดยครูเปนผูแตง
นิทานเอง 
 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 
 ครูจัดกิจกรรมในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ข้ันนํา 
  ครูใชการรองเพลง  การทองคําคลองจอง  ปริศนาคําทาย (ซ้ําๆ) และสนทนารวมกัน 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม  
  1. เด็กและครูสรางขอตกลงในการทํากิจกรรม พรอมทั้งใหเด็กทบทวนอีกครั้ง 
  2. ครูเลานทิานใหเด็กฟง ในขณะทีเ่ลานทิานครูกระตุนเดก็ดวยคาํถาม เพ่ือใหเด็กสนทนา
เกี่ยวกบัเร่ืองราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานทิาน เพ่ือนําเขาสูการวาดภาพใหสอดคลองกบัเร่ืองราว
ที่ไดฟง ครูใหเด็กวาดภาพเปนกลุม ในขณะที่เด็กวาดภาพครูคอยดูแลเด็กและตั้งคําถาม เพ่ือใหเด็ก
ตอบเกี่ยวกับภาพที่เด็กกําลังวาด ครูบันทึกสิ่งที่เด็กพูด หลังจากนั้นครูใหเด็กนําเสนอผลงานโดยการเลา
เรื่องราวจากผลงาน เด็กเลาเรื่องราวทีละกลุมและเด็กเลาเรื่องราวจนครบทุกคน  
        ข้ันสรุป 
  เด็กและครูสนทนาถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกัน นิทานที่ไดฟง ใหการเสริมแรงเด็กที่สามารถ
เลาเรื่องราวจากผลงาน และสามารถวาดภาพนํามาใชประกอบการพูด 
 

การประเมินผล 
 สังเกตความสามารถดานการพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค การพูดเปนเร่ืองราว การตอบ
คําถาม และความสนใจในขณะทํากิจกรรม 
    

บทบาทของครู 
 1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 2. จัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 3. เปดโอกาสใหเด็กสรางขอตกลงรวมกัน 
 4. บันทึกสิ่งที่เด็กพูด 
 5. ใชคําถามเชื่อมโยงความรู ฝกทักษะดานการพูดโดยใชคาํถามกระตุนและใหการเสริมแรง 
 

บทบาทของเด็ก 
 1.  สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกัน 
 2.  เขารวมกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 3.  นําเสนอผลงานของตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาหที่ 1 วันที่ 1 เร่ืองนิ้วมือ 

วัน …………… วันที่ ………  เดือน ........................  พ.ศ.  ............... เวลา  09:00 – 0 9:40 น. 
 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการพูด ดังตอไปน้ี 
 1.  ความสามารถดานการพูดคําศัพท 
 2.  ความสามารถดานการพูดเปนประโยค 
 3.  ความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
 รางกายของเรามี มือ เปนอวัยวะที่สําคัญ มือประกอบดวยนิ้วมือ 5 นิ้ว ซึ่งน้ิวมือของคนเรา
มีลักษณะ มีชือ่เรียกแตกตางกันไป ไดแก  นิ้วโปง  นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  นิ้วกอย 
 

คําศัพทที่ควรรู 
     มือ นิ้วมือ ลางมือ สะอาด สกปรก รางกาย หิว รับประทาน ปวดทอง   
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
            ข้ันนํา   
  เด็กและครูรวมกันรองเพลง นิ้วอยูไหน โดยครูนําแผนภาพเพลงมาใหเด็กดูและใหเด็ก
ชูนิ้วมือขึ้นมาทีละนิว้ เม่ือรองเพลงจบครสูนทนากับเด็กเกี่ยวกบัภาพ ดังนี้ 
   - นิ้วมือของเรามีกี่นิ้ว 
     ตอบ 5 นิ้ว 
   - นิ้วมือแตละนิว้ มีลักษณะอยางไร 
     ตอบ ตามความคิดเห็นของเด็กและที่สิ่งเด็กพูด 
   - นิ้วมือของคนเรามีนิ้วอะไรบาง 
     ตอบ นิ้วโปง  นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  นิ้วกอย 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม  
  1. เด็กและครูสรางขอตกลงในการทํากิจกรรม 
  2. ครูเลานิทาน เรื่อง ชื่อของน้ิวมือ ใหเด็กฟง ในขณะที่ฟงนิทาน ครูใชคําถามกระตุน  
เพ่ือใหเด็กสนทนาเกี่ยวกบัเรื่องราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน เน้ือหาของนิทานมี ดังนี้ 
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   กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีเด็กผูหญิงสองคนเปนพ่ีนองที่รักกันมาก พ่ีเปนคนที่ดูแล
เอาใจใสในการรักษาความสะอาดรางกาย แตนองเปนคนที่ไมรักษาความสะอาด วนัหนึ่งในขณะที่กําลัง
เลนตุกตาอยู แมมาจากตลาด แมซื้อผลไมมาใหเด็กสองคน แมบอกเด็กๆ วา วันนี้แมซื้อผลไมมาฝาก
แตกอนจะกินผลไมตองไปลางมือใหสะอาด และมาใหแมดูกอนวามือสะอาดหรือยัง พี่ไปลางมือดวย
ความเต็มใจ แตนองสาวถามแมวา ทําไมตองลางมือดวยเพราะตอนนี้หนูหิวมาก แมบอกวา ตองไปลางมือ 
เพราะมือสกปรกเวลาหยิบผลไมเขาปากเชื้อโรคจะเขาไปในทอง เด็กหญิงจึงไปลางมือ เม่ือลางมอืเสร็จ
ลูกทั้งสองก็มาหาแม แมจึงถามวาลูกรูไหมวามือของเราประกอบดวยนิ้ว หานิ้วแตละนิ้วมีชื่ออะไรบาง  
พ่ียกมือและบอกวา นิ้วของเรานิ้วแรกคือ นิ้วโปง นิ้วที่สอง คือ นิ้วชี้ นิ้วที่สามคือ นิ้วกลาง นิ้วที่สี่คือ  
นิ้วนาง นิ้วที่หา คือ นิ้วกอย คะ แมจึงชมวา หนูเกงมากที่ตอบคําถามแมได แมจะใหรางวัลเปนผลไม  
สวนนองแม ก็ใหรางวัลเชนเดียวกันที่ตั้งใจฟง เม่ือโตข้ึนหนูก็จะเกงเหมือนพ่ีเชนเดียวกัน เด็กทั้งสอง
คนก็รับประทานผลไมที่แมซื้อมาให เม่ือเลานิทานจบครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน เชน  
    - แมซื้อไปตลาดซื้ออะไรมาฝากเด็กสองคน  
      ตอบ  ผลไม หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นที่เด็กพูด 
    - กอนรับประทานผลไมที่แมซื้อมาใหควรทําอยางไรกอน 
      ตอบ  ลางผลไม และลางมือ หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นที่เด็กพูด 
    - ถาไมรูจักรักษาความสะอาด หรือไมลางมือกอนรับประทานผลไม ขนม จะเปน
อยางไร 
      ตอบ  ปวดทอง ไมสบาย หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นที่เด็กพูด 
    - ภาพผลไมที่เด็กๆมองเห็นมีผลไมอะไรบาง   
      ตอบ  แตงโม มะมวง ทุเรียน เงาะ หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นที่เด็กพูด 
  3. ครูใหเด็กวาดภาพจากเรื่องราวที่ไดฟงเปนกลุมโดยครูเปนผูกําหนดหัวขอในการวาดภาพ  
เชน วันน้ีครูใหเด็กวาดภาพ ลางมือกันดีกวา ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ ครูคอยดูแลเด็กเมื่อเด็กทํา
กิจกรรมกลุมและใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกีย่วกับภาพทีเ่ด็กกําลังวาดตามความคิดของเด็ก  
ครูบันทึกสิ่งทีเ่ด็กพูด  
  4. ครูใหเด็กนําเสนอผลงาน โดยเลาเรื่องราวจากผลงานทีละกลุมและเลาเรื่องราว จน
ครบทุกคน 
 ข้ันสรุป    
  1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกบักิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกันสรปุเนื้อเรื่องจากนิทานที่ไดฟง 
วามีใคร ทําอะไร ทีไ่หน ดังคาํถามตอไปน้ี 
   - ครอบครัวนี้มีคนอาศัยอยูกี่คน ใครบาง 
     ตอบ  3 คน มี  แม  พ่ี  นอง 
   - นิ้วมือของคนเรามีกี่นิ้ว  นิ้วอะไรบาง 
     ตอบ  5 นิ้ว ไดแก  นิ้วโปง  นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  นิ้วกอย 
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     ครูชักชวนใหเด็กๆ ติดตามนิทานในวันตอไป 
 

สื่อ 
 1. นิทาน เรื่อง ชื่อของน้ิวมือ (ที่ครูแตงขึ้นเอง) 
 2. เพลง นิ้วอยูไหน 
 3. ภาพวาด 
 4. รูปภาพ 
 

การประเมินผล  
 สังเกตความสามารถดานการพูด 3 ดาน คือ การพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค การพูด
เปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในขณะทํากิจกรรม 
 

ภาคผนวก 
 เพลง น้ิวอยูไหน  
  ไมปรากฏนามผูแตง 
                                                

   นิ้วโปงอยูไหนๆ อยูนี่จะๆ สุขสบายดีหรือไร สุขสบายทั้งกายและใจ ไปกอนละ สวัสด ี 
สวัสดี (เปลีย่นเปนนิ้วชี้ นิว้กลาง นิ้วนาง นิ้วกอย) 
 

นิทานเร่ือง ชื่อของนิ้วมือ 
    กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว มีเด็กผูหญิงสองคนเปนพ่ีนองที่รักกันมาก พ่ีเปนคนที่ดูแลเอาใจใส
ในการรักษาความสะอาดรางกาย แตนองเปนคนที่ไมรักษาความสะอาด วันหนึ่งในขณะที่กําลังเลนตุกตา
อยู แมมาจากตลาด แมซื้อผลไมมาใหเด็กสองคน แมบอกเด็กๆ วา วันนี้แมซื้อผลไมมาฝาก แตกอน
จะกินผลไมตองไปลางมือใหสะอาดและมาใหแมดูกอนวามือสะอาดหรือยัง พ่ีไปลางมือดวยความเต็มใจ  
แตนองสาวถามแมวาทาํไมตองลางมือดวย เพราะตอนนีห้นูหิวมาก แมบอกวาตองไปลางมือ เพราะมือ
สกปรกเวลาหยิบผลไมเขาปากเชื้อโรคจะเขาไปในทอง เด็กหญิงจึงไปลางมือ เม่ือลางมือเสร็จ ลูกทั้งสอง
ก็มาหาแม แมจึงถามวาลูกรูไหมวามือของเราประกอบดวยนิ้ว หานิ้วแตละนิ้วมีชือ่อะไรบาง พ่ียกมือ
และบอกวา นิ้วของเรานิ้วแรกคือ นิ้วโปง นิ้วที่สอง คือ นิ้วชี้ นิ้วที่สามคือ นิ้วกลาง นิ้วที่สี่คือ นิ้วนาง  
นิ้วที่หาคือ นิ้วกอยคะ แมจึงชมวา หนูเกงมากที่ตอบคําถามแมได แมจะใหรางวัลเปนผลไม สวนนอง
แมก็ใหรางวัลเชนเดียวกันทีต่ั้งใจฟง เม่ือโตขึ้นหนูก็จะเกงเหมือนพ่ีเชนเดียวกัน เด็กทั้งสองคนก็รับประทาน
ผลไมที่แมซื้อมาให 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาหที่ 1 วันที่ 2 เร่ือง การรักษาความสะอาด 
วัน …………… วันที่ ………  เดือน ........................  พ.ศ.  ............... เวลา  09:00 – 0 9:40 น. 
 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการพูด ดังตอไปน้ี 
 1.  ความสามารถดานการพูดคําศัพท 
 2.  ความสามารถดานการพูดเปนประโยค 
 3.  ความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
          ศีรษะ เปนอวยัวะที่มีความสําคัญและมีอวัยวะอ่ืนเปนสวนประกอบหลายอยาง เชน ตา จมูก  
หู ผม ปาก เราตองรูจักรักษาอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายใหสะอาดอยูเสมอ ซึ่งมีวิธีการที่แตกตาง
กันไป 
 

คําศัพทที่ควรรู 
     จมูก  คิ้ว  คาง  หู  ปาก  ตา  ศีรษะ  ฟน  มือ  อาบนํ้า  สระผม  ลางหนา  แปรงฟน   
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
            ข้ันนํา   
  เด็กและครูรวมกันรองเพลง ศีรษะ พรอมใหสัมผัสสวนที่กลาวถึง ครนูําแผนภาพเพลง
และนําภาพศรีษะมาใหเด็กดู เม่ือรองเพลงจบครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเพลงและรูปภาพ ดังนี้ 
  - บนศีรษะของเรามีอะไรบาง 
    ตอบ  มีหู  มีตา  มีปาก  มีจมูก  และอ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของเด็ก 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม   
  1. เด็กและครูสรางขอตกลงในการทํากิจกรรม หลังจากนั้นสนทนารวมกันเกี่ยวกับเนื้อหา
นิทานที่ไดฟงครั้งที่ผานมา 
             2.  ครูเลานิทาน เรื่อง แกวรูจักรักษาความสะอาด ใหเด็กฟง ในขณะที่ฟงนิทาน ครูใช
คําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กสนทนาเกี่ยวกบัเร่ืองราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน เนื้อหาของนิทาน
มีดังนี้   
   แกวเปนเด็กหญิงที่ไมรักษาความสะอาด วันหน่ึงคุณแมมาปลุกแกวใหตื่น แกวก็
ยังนอนตอจนกระทั่งสาย เม่ือแกวตื่นจึงลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผา แลวรีบรับประทานอาหาร เสร็จแลวก็ไป
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โรงเรียน เม่ือไปถึงโรงเรียนแกวก็ไปหาเพื่อนยิ้มใหกับเพื่อน และกลาวทักทาย สวสัดี แกวเห็นเพ่ือน
ทําทาประหลาด แลวเอามือปดจมูก แกวเพ่ิงจะนึกออกวาไมไดแปรงฟนทั้งกอนและหลังอาหาร เม่ือ
เจอเพ่ือนอีกครั้ง เพ่ือนก็ทักแกววา ทําไมฟนเหลืองและมีคราบขี้ตา เม่ือแกวไดยินดังนั้น จึงรูสึกอาย
รีบเดินไปสองกระจกและลางหนา เม่ือถึงเวลาเขาแถวครูเดินผานมา ก็ถามแกวอีกวา แกวไมไดสระผม
มากี่วันแลว กลิ่นเหม็นมาก เม่ือครตูรวจเลบ็และหู ครูจึงบอกกบัแกววา วันน้ีครูจะพาไปอาบน้าํ สระผม  
ตัดเลบ็และแปรงฟน จึงจะเขาหองเรียนได เพราะฉะนั้นแลว แกวจะไมมีใครอยากเขาใกล เพราะตัว
ของแกวมีกลิน่ ตั้งแตนั้นมา แกวจึงเปลีย่นนิสัยของตนเองใหม รีบตื่นแตเชาเพื่อมาทําความสะอาด
รางกายใหเรียบรอยกอนจึงไปโรงเรียน เพ่ือนๆ และครูชมวา แกวฟนขาว หนาตาสวย นารัก และ
ทุกคนอยากเปนเพื่อนกับแกว เม่ือเลานทิานจบครูสนทนากับเด็กเกีย่วกับเน้ือเรื่องในนิทาน เชน  
    - เม่ือตื่นนอนแกวทําอะไรกอนไปโรงเรียน   
     ตอบ  เปลี่ยนเสื้อผา และไปรับประทานอาหารไมอาบน้ําและแปรงฟน 
    - ถาแกวไมแปรงฟน  อาบนํ้า  กอนไปโรงเรียนจะเปนอยางไร 
     ตอบ เพ่ือนไมมาเลนดวย มีกลิ่นตัว หรอือ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของเด็ก 
    - เม่ือไปถึงโรงเรียนใครพาแกวไปอาบน้ํา  แปรงฟน 
     ตอบ  คุณครู 
    - เราควรอาบน้าํ  แปรงฟน  วันละกีค่รั้ง   
     ตอบ  วันละ 2 ครั้ง ตอนเชา และตอนเยน็ 
  3. ครูใหเด็กวาดภาพจากเรื่องราวที่ไดฟงเปนกลุมโดยครูเปนผูกําหนดหัวขอในการวาดภาพ  
เชน วันน้ีครูใหเด็กวาดภาพ ฉันชอบอาบนํ้า ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ ครูคอยดูแลเด็กเมื่อเด็กทํา
กิจกรรมกลุมและใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกีย่วกับภาพทีเ่ด็กกําลังวาดตามความคิดของเด็ก  
ครูบันทึกสิ่งทีเ่ด็กพูด  
  4. ครูใหเด็กนําเสนอผลงานโดยเลาเรื่องราวจากผลงานทีละกลุม และเลาเรื่องราวจน
ครบทุกคน 
                

 ข้ันสรุป    
  1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกัน สรุปเนื้อเรื่องจากนิทานที่ไดฟง
อีกครั้ง วามีใคร ทําอะไร ที่ไหน ครูชักชวนใหเด็กๆ ติดตามนิทานในวันตอไป 
 

สื่อ 
 1. นิทาน เรื่อง แกวรูจักรักษาความสะอาด (ที่ครูแตงขึ้นเอง) 
 2. เพลง  ศีรษะ 
 3. ภาพวาด 
 4. รูปภาพ 
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การประเมินผล  
 สังเกตความสามารถดานการพูด 3 ดาน คือ การพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค การพูด
เปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในขณะทํากิจกรรม 
      

ภาคผนวก 
 เพลง  ศีรษะ 
  กิติยวดี บุญชือ่ 
 
    คาง  คิ้ว  ปาก  ตา  หู      จมูก  คิ้ว  คาง  หู  ปาก  ตา  หัว 
   ปาก  คาง  คิ้ว  ตา  จมูก  หู   ปาก  ตา  คิ้ว  คาง  จมูก  หัว 
 

นิทานเร่ือง แกวรูจักรักษาความสะอาดรางกาย 
 แกวเปนเด็กหญิงที่ไมรักษาความสะอาด วันหนึ่งคุณแมมาปลุกแกวใหตื่น แกวก็ยังนอนตอ
จนกระทั่งสาย เม่ือแกวตื่นจึงลุกขึ้นเปลีย่นเสื้อผา แลวรีบรับประทานอาหาร เสร็จแลวก็ไปโรงเรียน  
เม่ือไปถึงโรงเรยีนแกวกไ็ปหาเพ่ือนยิ้มใหกับเพื่อน และกลาวทกัทาย สวัสดี แกวเห็นเพือ่นทําทาประหลาด 
แลวเอามือปดจมูก แกวเพ่ิงจะนึกออกวาไมไดแปรงฟนทั้งกอนและหลังอาหาร เม่ือเจอเพ่ือนอีกครั้ง  
เพ่ือนก็ทกัแกววา ทําไมฟนเหลืองและมีคราบขีต้า เม่ือแกวไดยนิดังนัน้จึงรูสึกอายรบีเดินไปสองกระจก
และลางหนา เม่ือเวลาเขาแถวครูเดินผานมา แกวกถ็ามอกีวา แกวไมไดสระผมมากีว่นัแลว กลิ่นเหม็นมาก  
เม่ือครตูรวจเลบ็และหู ครูจึงบอกกบัแกววา วันน้ีครูจะพาไปอาบน้าํ สระผม ตัดเลบ็และแปรงฟน จึงจะ
เขาหองเรียนได เพราะฉะนั้นแลว แกวจะไมมีใครอยากเขาใกล เพราะตัวของแกวมีกลิ่น ตั้งแตนั้นมา  
แกวจึงเปลี่ยนนิสัยของตนเองใหม รีบตื่นแตเชาเพื่อมาทําความสะอาดรางกายใหเรียบรอยกอน จึงไป
โรงเรียน เพ่ือนๆ และครูชมวา แกวฟนขาว หนาตาสวย นารัก และทุกคนอยากเปนเพื่อนกับแกว 
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  แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาหที่ 1 วันที่ 3 เร่ือง การแตงกาย 

วัน …………… วันที่ ………  เดือน ........................  พ.ศ.  ............... เวลา  09:00 – 0 9:40 น. 
 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการพูด ดังตอไปน้ี 
 1. ความสามารถดานการพูดคําศัพท 
 2. ความสามารถดานการพูดเปนประโยค 
 3. ความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
 เราควรยืน เดิน นั่ง ใหถูกทาทางชวยใหเรามีทาทางที่สงางาม และปลอดภัย เราควรรักษา
ความสะอาดรางกายอยูเสมอ แตงกายดวยเสื้อผาที่สะอาดและแตงกายใหเรียบรอย 
 

คําศัพทที่ควรรู 
     กางเกง  เสื้อ  กระโปรง  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  กิน  แตงกาย  พูด  แบงปน 
 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 ข้ันนํา 
  เด็กและครูรวมกันทองคําคลองจอง การแตงกาย ครูนําแผนภาพคําคลองจองและนําภาพ
การแตงกายตามโอกาสตางๆมาใหเด็กดู เม่ือทองคําคลองจองเสร็จครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับคําคลองจอง
และรูปภาพ ดังนี้ 
   - เครื่องแตงกายของเรามีอะไรบาง 
    ตอบ  เสื้อ  กางเกง  กระโปรง  หรืออ่ืนๆตามความคดิเห็นของเด็ก 
   - เราควรแตงกายอยางไร 
    ตอบ  สะอาด  เรียบรอย  หรืออ่ืนๆตามความคิดเห็นของเด็ก 
   - เราควรแตงกายอยางไรเม่ือมาโรงเรียน 
    ตอบ  เด็กผูชายใสเสื้อ และกางเกง เด็กผูหญิงใสเสื้อ และกระโปรง หรืออ่ืนๆ
ตามความคิดเห็นของเด็ก 
            ข้ันดําเนินกิจกรรม   
  1. เด็กและครูทบทวนขอตกลงในการทํากิจกรรม หลังจากนั้นสนทนารวมกันเกี่ยวกับ
เน้ือหานิทานที่ไดฟงครั้งที่ผานมา 
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  2. ครูเลานิทาน เร่ือง เด็กดีของคุณครู ใหเด็กฟง ในขณะที่ฟงนิทาน ครูใชคําถามกระตุน  
เพ่ือใหเด็กสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน เน้ือหาของนิทานมี ดังนี้ 
   หองเรียนแหงหน่ึงมีเด็กๆอยูในหองหลายคน ครูถามเด็กๆ วา  กอนเรามาโรงเรียน
เราควรปฏิบัติอยางไร นองดีดีตอบวา เราตองสวัสดีคุณพอ คุณแม ในตอนเชา คะ นองดีน เราตอง
รับประทานอาหารเชา ครับ นองเอมตอบวา กอนมาโรงเรียนเราตองแตงกายใหเรียบรอย ถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียนคะ คุณครูจึงกลาววาวันนี้เด็กๆ เกงมากสามารถตอบคําถามครูและมีความกลาที่
จะแสดงความคิดเห็น คุณครูจึงเรียกนองเอมออกมาหนาหองและใหเด็กๆทุกคนดนูองเอม วา วันน้ี
นองเอมแตงกายเรียบรอยหรือไม เพ่ือนจึงบอกวา วันน้ีนองเอมแตงกายเรียบรอย สะอาด และเปนเด็ก
มีน้ําใจกับเพ่ือน คุณครูจึงบอกวา เด็กทุกคนก็เปนเด็กดีเด็กนารักเหมือนนองเอมได ถาแตงกายเรียบรอย 
พูดจาไพเราะ และรูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน เด็กๆ ทุกคนตกลงกับคุณครูวาจะเปนเด็กดีเหมือนนองเอม  
เม่ือเลานิทานจบครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน เชน 
    - กอนไปโรงเรียนนองดีดี ทําอยางไร 
     ตอบ  สวัสดีคณุพอ คุณแม หรืออ่ืนๆตามความคิดเห็นของเด็ก 
    - กอนไปโรงเรียนนองดีน ทําอยางไร 
     ตอบ  รับประทานอาหารเชา หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของเด็ก 
    - นองเอมบอกวากอนไปโรงเรียนในตอนเชาตองทําอยางไร 
     ตอบ ตองแตงกายใหเรียบรอย เม่ือมาถึงโรงเรียนตองพูดจาไพเราะ และ
ตองรูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของเด็ก 
  3. ครูใหเด็กวาดภาพจากเรื่องราวที่ไดฟงเปนกลุม โดยครูเปนผูกําหนดหัวขอในการ
วาดภาพ เชน วันน้ีครูใหเด็กวาดภาพ ชุดที่ฉันชอบใส ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ ครูคอยดูแลเด็ก
เม่ือเด็กทํากิจกรรมกลุมและใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกี่ยวกบัภาพทีเ่ด็กกาํลังวาดตามความคิด
ของเด็ก ครูบันทึกสิ่งที่เด็ก 
  4. ครูใหเด็กนําเสนอผลงาน โดยเลาเรื่องราวจากผลงานทีละกลุมและเลาเรื่องราว จน
ครบทุกคน 
 ข้ันสรุป    
  1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกัน สรุปเน้ือเรื่องจากนิทานที่ไดฟง
อีกครั้ง วามีใคร ทําอะไร ที่ไหน ครูชักชวนใหเด็กๆ ติดตามนิทานในวันตอไป 
 

สื่อ 
 1.  นิทาน เรื่อง เด็กดีของคุณครู (ที่ครูแตงขึ้นเอง) 
 2.  คําคลองจอง การแตงกาย 
 3.  ภาพวาด 
 4.  รูปภาพ 
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การประเมินผล  
 สังเกตความสามารถดานการพูด 3 ดาน คือ การพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค การพูด
เปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในขณะทํากิจกรรม 
 

ภาคผนวก 
 คําคลองจอง การแตงกาย 
   แตงกายสะอาด ไมตองฉูดฉาด ดูสงางาม 
  ผูคนตองถาม  หนูสงางาม  หนูชื่ออะไร 
  หนูๆ นารัก  ทุกคนตองทัก  เร่ืองกายแตงกาย 
  ถาหนูใสใจ  เรื่องกายแตงกาย  เรียบรอยดูดี 
 

นิทานเร่ือง  เด็กดีของคุณครู 
 หองเรียนแหงหน่ึงมีเด็กๆ อยูในหองหลายคน ครูถามเด็กๆ วา กอนเรามาโรงเรียนเราควร
ปฏิบตัิอยางไร นองดีดีตอบวา เราตองสวสัดีคุณพอ คุณแม ในตอนเชา คะ นองดีน เราตองรบัประทาน
อาหารเชา ครบั นองเอมตอบวา กอนมาโรงเรยีนเราตองแตงกายใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบยีบของ
โรงเรียนคะ คุณครูจึงกลาววา วันนี้เด็กๆ เกงมากสามารถตอบคําถามครู และมีความกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็น คุณครูจึงเรียกนองเอมออกมาหนาหองและใหเด็กๆ ทกุคนดูนองเอม วา วันน้ีนองเอม
แตงกายเรียบรอยหรือไม เพ่ือนจึงบอกวา วันนี้นองเอมแตงกายเรียบรอย สะอาด และเปนเด็กมีน้ําใจ
กับเพื่อน คุณครูจึงบอกวา เด็กทุกคนก็เปนเด็กดีเด็กนารักเหมือนนองเอมได ถาแตงกายเรียบรอย  
พูดจาไพเราะ และรูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน เด็กๆ ทุกคนตกลงกับคุณครูวาจะเปนเด็กดีเหมือนนองเอม   
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แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาหที่ 2 วันที่ 1 เร่ือง บาน 

วัน …………… วันที่ ………  เดือน ........................  พ.ศ.  ............... เวลา  09:00 – 0 9:40 น. 
 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการพูด  ดังตอไปน้ี 
 1. ความสามารถดานการพูดคําศัพท 
 2. ความสามารถดานการพูดเปนประโยค 
 3. ความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว 
 

เนื้อหา 
 ลักษณะของบานที่อยูอาศัย เชน บานที่สรางดวยปูน เราเรียกวา บานตึก บานที่สรางดวย
ไมและอยูบนพ้ืนดิน เราเรียกวา บานไม บานที่สรางดวยไมอยูในน้ํา เราเรียกวา แพ   
 

คําศัพทที่ควรรู 
     บาน  ตึก  พ้ืน  ดิน  ไม  แพ  ดีใจ  ซอมแซม  ให  เลี้ยงดู  เดิน   
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 ข้ันนํา   
  เด็กและครูรวมกันรองเพลง บานเธออยูไหน ครูนําแผนภาพเพลงและนําภาพบานแบบ
ตางๆ มาใหเด็กดู เม่ือรองเพลงจบครูสนทนากับเด็กเกีย่วกับเน้ือหาของเพลงและรูปภาพ ดังนี้ 
   - วัสดุที่ใชในการสรางบานที่เด็กๆ รูจักมีอะไรบาง 
    ตอบ  ปูน  ไม  หรืออ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของเด็ก 
   - เราสามารถชวยเหลือคุณพอ คุณแมในการดูแลรักษาความสะอาดบานอยางไร 
    ตอบ ชวยกวาดบาน ชวยถูบาน ทิ้งขยะใหถูกที่ หรอือ่ืนๆ ตามความคิดเห็น
ของเด็ก 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม   
  1. เด็กและครูทบทวนขอตกลงในการทํากิจกรรม หลังจากนั้นสนทนารวมกันเกี่ยวกับ
เน้ือหานิทานที่ไดฟงครั้งที่ผานมา 
  2. ครูเลานิทาน เรื่อง อยูกับใครดี ใหเด็กฟง ในขณะที่ฟงนิทาน ครูใชคําถามกระตุน  
เพ่ือใหเด็กสนทนาเกี่ยวกบัเรื่องราวที่ไดฟง ภาพประกอบการเลานิทาน  เน้ือหาของนิทานมี ดังนี้ 
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   กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว มีสามีภรรยาคูหน่ึง เขาทั้งสองมีลูกสองคน เวลานั้นเขารูสึก
วา เขาแกชรามาก จึงอยากมอบสมบัตทิี่มีใหลูกของเขา ลูกคนแรกเขาไดมอบบานไมให แตลกูคนแรก
เห็นวา บานเกาจนเกินไปจึงร้ือบานและทําใหมเปนบานตึกตามความชอบใจ สวนลูกคนที่สองเขาให
บานไมเปนมรดก ลูกคนที่สองเห็นคุณคาของบานไมที่พอแมมอบให จึงซอมแซมใหสวยงามและอาศัย
อยูบานหลังน้ัน พอแมจึงเดินทางมาหาลูกคนแรก เขาเห็นบานที่เขามอบใหเปนบานใหม จึงเขาไปหา
ลูกและบอกวา พอแมคิดวาจะมาอยูกับลูก แตเห็นบานหลังใหมที่ไมใชบานเดิมจึงรูสึกเสียใจมาก จึง
พูดวา พอแมไมอยูกับลกูหรอก เพราะบานที่เราตองการจะอยูตองเปนบานเดิมของเราเทานัน้ หลงัจาก
พูดจบก็เดินทางไปหาลกูคนที่สอง พอเขาทั้งสองเดินทางมาถึง เห็นบานหลังทีเ่ขามอบใหไดรับการดูแล
เอาใจใสเปนอยางดี ทาสี ซอมแซมใหม ก็ดีใจ และไดอาศัยอยูกับลูกคนที่สองอยางมีความสุขเรื่อยมา  
เม่ือเลานิทานจบครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน เชน 
      - ครอบครัวนี้มีลูกกี่คน 
     ตอบ  2  คน   
    - ลูกชายคนแรกพอแม ไดยกสมบัติอะไรใหเขา และลูกชายคนแรกไดทําอะไร
กับสิ่งที่ไดรับ   
     ตอบ บานตึกที่ทําจากปูน เขารื้อบานหลังเกาทิ้งและทําบานใหม หรืออ่ืนๆ 
ตามความคิดเห็นของเด็ก 
    - ลูกชายคนที่สองพอแม ไดยกสมบตัิอะไรใหเขา และลกูชายคนแรกไดทําอะไร
กับสิ่งที่ไดรับ  
     ตอบ บานทีท่าํจากไม เขาดูแลรักษาบานที่ไดรับเปนอยางดี หรืออ่ืนๆ ตาม
ความคิดเห็นของเด็ก 
    - พอแมตัดสินใจไปอาศัยอยูกับใคร 
     ตอบ  ลูกคนที่ 2   
  3. หลังจากนั้น ครูใหเด็กวาดภาพจากเรื่องราวที่ไดฟงเปนกลุม โดยครูเปนผูกําหนด
หัวขอในการวาดภาพ เชน วนัน้ีครใูหเด็กวาดภาพ บานทีห่นูชอบ ในขณะทีเ่ด็กกําลังวาดภาพ ครูคอยดูแล
เด็ก เม่ือเด็กทํากิจกรรมกลุมและใชคําถามกระตุน เพ่ือใหเด็กตอบเกี่ยวกับภาพทีเ่ด็กกําลังวาด ตาม
ความคิดของเด็ก ครูบันทึกสิ่งที่เด็กพูด  
  4. ครูใหเด็กนําเสนอผลงาน โดยเลาเรื่องราวจากผลงานทีละกลุมและเลาเรื่องราว จน
ครบทุกคน 
 ข้ันสรุป    
  1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกัน สรุปเนื้อเรื่องจากนิทานที่ไดฟง 
อีกครั้ง วามีใคร ทําอะไร ทีไหน ครูชักชวนใหเด็กๆ ติดตามนิทานในวันตอไป 
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สื่อ 
 1.  นิทาน เรื่อง อยูกับใครดี (ที่ครูแตงขึน้เอง) 
 2.  เพลง บานเธออยูไหน  
 3.  ภาพวาด 
 4.  รูปภาพ 
 

การประเมินผล  
 สังเกตความสามารถดานการพูด 3 ดาน คือ การพูดคําศัพท การพูดเปนประโยค การพูด
เปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในขณะทํากิจกรรม 
 

ภาคผนวก 
 เพลง บานเธออยูไหน 
  กิติยวดี บุญชือ่ 
    บานเธออยูไหน  บานเธออยูไหน  
   อยูนี่จะ  อยูนี่จะ   
   อยูไมใกลและไมไกล  อยูไมใกลและไมไกล 
   ใกลโรงเรียน  ใกลโรงเรียน 
 
 

นิทานเร่ือง อยูกับใครดี 
 กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว มีสามี ภรรยาคูหน่ึง เขาทั้งสองมีลูกสองคน เวลานั้นเขารูสึกวาเขา
แกชรามากจึงอยากมอบสมบัติที่มีใหลูกของเขา ลูกคนแรกเขาไดมอบบานไมให แตลูกคนแรกเห็นวา  
บานเกาจนเกินไปจึงร้ือบาน และทําใหมเปนบานตึกตามความชอบใจ สวนลูกคนที่สองเขาใหบานไม
เปนมรดก ลูกคนที่สองเห็นคุณคาของบานไมที่พอแมมอบให จึงซอมแซมใหสวยงามและอาศัยอยูบาน
หลังน้ัน พอแมจึงเดินทางมาหาลูกคนแรก เขาเห็นบานที่เขามอบใหเปนบานใหม จึงเขาไปหาลูกและ
บอกวา พอแมคิดวาจะมาอยูกับลูกแตเห็นบานหลังใหมที่ไมใชบานเดิมจึงรูสึกเสียใจมาก จึงพูดวา พอแม
ไมอยูกับลูกหรอก เพราะบานที่เราตองการจะอยูตองเปนบานเดิมของเราเทานั้น หลังจากพูดจบก็เดินทาง
ไปหาลูกคนที่สอง พอเขาทั้งสองเดินทางมาถึง เห็นบานหลังที่เขามอบใหไดรับการดูแลเอาใจใส เปน
อยางดี ทาสี ซอมแซมใหม ก็ดีใจ และไดอาศัยอยูกับลูกคนที่สองอยางมีความสุขเรื่อยมา 
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ภาคผนวก  ข 
 

 - คูมือการใชแบบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

 - ตัวอยางแบบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวยั 
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คูมือการใชแบบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ 

 

คําแนะนํา 
 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดสอบเด็กทลีะ 1 คน โดยผูดําเนินการ
ทดสอบจะนําภาพแบบวัดความสามารถทางดานการพูดใหเด็กดูทีละภาพ ใหเด็กบอกชื่อภาพ พูดเปนประโยค 
พูดเปนเรื่องราว ผูดําเนินการทดสอบบันทึกสิ่งที่เด็กพูดในแตขอ บันทึกเด็กแตเปนรายบุคคล 
 
ตอนที่ 1 แบบวัดความสามารถทางดานการพูดคําศัพท ขอละ 30 วินาที หากเด็กทําเสร็จกอนผาน
ไปขอตอไปได 
 เกณฑการใหคะแนนการพูดคําศัพท 
  คะแนน 3 ถาบอกชื่อภาพไดและบอกรายละเอียดทีม่องเห็นไดครบ 
  คะแนน 2 ถาบอกชื่อภาพไดและบอกรายละเอียดทีม่องเห็นไดบางสวน 
  คะแนน 1 ถาบอกชื่อภาพไมไดแตบอกรายละเอียดที่มองเห็นไดบางสวน หรือบอกชื่อ 
     ภาพไดแตบอกรายละเอียดไมได 
              คะแนน 0 ถาบอกชื่อภาพไมไดและบอกรายละเอียดที่มองเห็นไมได 
  
ความสามารถทางดานการพูด เกณฑการใหคะแนน การบอกชื่อภาพ บอกรายละเอยีด 

3   
2   
1   
1   

1. ดานการพูดคําศัพท 

0   
 

ความหมายของสัญลักษณ   
 เครื่องหมาย    บอกชื่อภาพไดและบอกรายละเอียดที่มองเห็นไดครบ 
 เครื่องหมาย    บอกรายละเอยีดที่มองเห็นไดบางสวน 
 เครื่องหมาย    อกชื่อภาพไมไดและบอกรายละเอียดที่มองเห็นไมได 
 

ตอนที่  2  แบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค  (ขอละ 40 วินาที) 
 เกณฑการใหคะแนนการพูดเปนประโยค 
  คะแนน 3 ถาพูดเปนประโยคสอดคลองกับภาพทั้งหมด 
  คะแนน 2 ถาพูดเปนประโยคสอดคลองกับภาพบางสวน 
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  คะแนน 1 ถาพูดเปนวลสีอดคลองกับภาพบางสวน 
  คะแนน 0 ถาพูดเปนประโยค/วลีไมได 
 

2. ดานการพูด 
เปนประโยค 

เกณฑการ 
ใหคะแนน 

พูดเปนวล ี
สอดคลองกับภาพ 

พูดเปนประโยค 
สอดคลองกับภาพ 

 3 -  
 2 -  
 1   
 0   

 

ความหมายของสัญลักษณ   
 เครื่องหมาย       พูดเปนประโยคสอดคลองกับภาพทั้งหมด 
 เครื่องหมาย        พูดเปนประโยค/วลีสอดคลองกับภาพบางสวน 
 เครื่องหมาย       พูดเปนประโยค/วลีไมได 
 
ตอนที่  3  แบบวัดความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว (ขอละไมเกิน 2 นาที) 
 เกณฑการใหคะแนนการพูดเปนเรื่องราว 
  คะแนน 3 ถาพูดเปนเรื่องราวสอดคลองกับภาพมีรายละเอียดครบ 
  คะแนน 2 ถาพูดเปนเรื่องราวสอดคลองกับภาพบางสวน 
  คะแนน 1 ถาพูดเปนเรื่องราวแตไมสอดคลองกับภาพ 
  คะแนน 0 ถาพูดไมได  หรอืพูดโดยไมมีเน้ือหาจากภาพ 
 
3. ดานการพูดเปนเรื่องราว เกณฑการใหคะแนน พูดเปนเรื่องราว สอดคลองกับภาพ 
 3   
 2   
 1   
 0   
 

ความหมายของสัญลักษณ   
 เครื่องหมาย       พูดเปนเรื่องราวสอดคลองกับภาพมีรายละเอียดครบ 
 เครื่องหมาย        พูดเปนเรื่องราวสอดคลองกับภาพบางสวน 
 เครื่องหมาย       ถาพูดไมได  หรือพูดโดยไมมีเน้ือหาจากภาพ 
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แบบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
การจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ 

 
ตอนที่ 1 ความสามารถทางดานการพูดคําศัพท 
 
  1. เด็กดูภาพและบอกครูวาภาพนี้คือภาพอะไร  และมีลักษณะที่มองเห็นเปนอยางไร  
 

 
 
ชื่อภาพ ........................................................................................................................................ 
ลักษณะที่มองเห็น ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปคะแนนที่ได  

         
 2. เด็กดูภาพและบอกครูวาภาพนี้คือภาพอะไร  และมีลักษณะที่มองเห็นเปนอยางไร   
                         

 
 
ชื่อภาพ ........................................................................................................................................ 
ลักษณะที่มองเห็น ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปคะแนนที่ได  
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3. เด็กดูภาพและบอกครูวาภาพนี้คือภาพอะไร  และมีลักษณะที่มองเห็นเปนอยางไร       
               

 
 
ชื่อภาพ ........................................................................................................................................ 
ลักษณะที่มองเห็น ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปคะแนนที่ได  

 
ตอนที่  2  ความสามารถทางดานการพูดเปนประโยค 
 1. ใหเด็กดูภาพแลวพูดประโยคใหสอดคลอง 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปคะแนนที่ได  
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2. ใหเด็กดูภาพแลวพูดเปนประโยคใหสอดคลอง 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปคะแนนที่ได  

              
 3. ใหเด็กดูภาพแลวพูดเปนประโยคใหสอดคลอง 
 

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

สรุปคะแนนที่ได  
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ตอนที่ 3 ความสามารถทางดานการพูดเปนเรื่องราว 
 1. ใหเด็กดูภาพแลวพูดเปนเรือ่งราวเกี่ยวกบัภาพ 
 

 
       
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………… 
 
สรุปคะแนนที่ได  
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 2. ใหเด็กดูภาพแลวพูดเปนเรือ่งราวเกี่ยวกบัภาพ 
 
 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปคะแนนที่ได  
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ภาคผนวก  ค 

 
    - ตารางผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก 
    - ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก 
 
ตอนที่ 1     

ขอที่  อํานาจจําแนก หมายเหตุ 
1  0.51  ใชได 
2  0.44  ใชได 
3  0.44  ใชได 
4  0.14  ตัดออก 
5  0.44  ใชได 
6  0.00  ตัดออก 
7  0.47  ใชได 
8  0.05  ตัดออก 
9  0.54  ใชได 
10  0.38  ใชได 
11  0.14  ตัดออก 
12  0.53  ใชได 
13  0.41  ใชได 
14  -0.34  ตัดออก 
15  0.60  ใชได 
ความเชื่อม่ัน 0.70   
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก เมือ่ตัดขอที่ไมมีคุณภาพออก 
 
ตอนที่ 1     

ขอที่  อํานาจจําแนก หมายเหตุ 
1  0.54   
2  0.43   
3  0.46   
5  0.48   
7  0.51   
9  0.44   
10  0.43   
12  0.58   
13  0.48   
15  0.62   
ความเชื่อม่ัน 0.82   
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก 
 
ตอนที่ 2     

ขอที่  อํานาจจําแนก หมายเหตุ 
1  0.54  ใชได 
2  0.47  ใชได 
3  0.40  ใชได 
4  0.18  ตัดออก 
5  0.17  ตัดออก 
6  0.52  ใชได 
7  0.07  ตัดออก 
8  0.47  ใชได 
9  0.44  ใชได 
10  -0.02  ตัดออก 
11  0.37  ใชได 
12  0.38  ใชได 
13  0.54  ใชได 
14  0.08  ตัดออก 
15  0.51  ใชได 
ความเชื่อม่ัน 0.73   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก เมือ่ตัดขอที่ไมมีคุณภาพออก 
 
ตอนที่ 2     

ขอที่  อํานาจจําแนก หมายเหตุ 
1  0.54   
2  0.30   
3  0.51   
6  0.45   
8  0.52   
9  0.58   
11  0.56   
12  0.53   
13  0.57   
15  0.51   
ความเชื่อม่ัน 0.82   
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก 
 
ตอนที่ 3     

ขอที่  อํานาจจําแนก หมายเหตุ 
1  0.44  ใชได 
2  0.36  ใชได 
3  0.45  ใชได 
4  0.13  ตัดออก 
5  0.47  ใชได 
6  0.57  ใชได 
7  0.15  ตัดออก 
8  0.42  ใชได 
9  0.50  ใชได 
10  0.46  ใชได 
11  0.13  ตัดออก 
12  0.66  ใชได 
13  0.65  ใชได 
14  0.15  ตัดออก 
15  0.09  ตัดออก 
ความเชื่อม่ัน 0.76   
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก เมือ่ตัดขอที่ไมมีคุณภาพออก 
 
ตอนที่ 3     

ขอที่  อํานาจจําแนก หมายเหตุ 
1  0.51   
2  0.37   
3  0.45   
5  0.52   
6  0.56   
8  0.34   
9  0.60   
10  0.39   
12  0.67   
13  0.69   
ความเชื่อม่ัน 0.82   
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ตาราง 7 แสดงดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเชียวชาญ เน้ือหา แบบวัดความสามารถทางดานการพูด 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
MR IOC 

       

1. ความสามารถ
ทางดานการพูด
คําศัพท 

สี่เหลี่ยม  1  ภาพมังคุด 
สี่เหลี่ยม  2  ภาพทุเรียน 
สี่เหลี่ยม  3  ภาพนก 
สี่เหลี่ยม  4  ภาพดวงอาทิตย 
สี่เหลี่ยม  5  ภาพแครอท 
สี่เหลี่ยม  6  ภาพผักกาด 
สี่เหลี่ยม  7  ภาพองุน 
สี่เหลี่ยม  8  ภาพมะมวง 
สี่เหลี่ยม  9  ภาพเตา 
สี่เหลี่ยม  10 ภาพปลา 
สี่เหลี่ยม  11  ภาพดวงจันทร 
สี่เหลี่ยม  12  ภาพเงาะ 
สี่เหลี่ยม  13  ภาพยีราฟ 
สี่เหลี่ยม  14  ภาพนาฬิกา 
สี่เหลี่ยม  15  ภาพชาง 

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

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

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

1 
1 
1 

.66 

.66 

.66 
1 
1 
1 
1 

.33 

.66 
1 

.66 
1 

2. ความสามารถ    
ทางดานการพูด 
เปนประโยค  

วงรี 1  ภาพเด็กผูชายปลูกตนไม 
วงรี 2  ภาพเด็กผูชายถูพ้ืน 
วงรี 3  ภาพเด็กผูหญิงตากผา 
วงรี 4  ภาพเด็กผูชายอาบน้ํา 
วงรี 5  ภาพเด็กผูชายวิ่ง 
วงรี 6  ภาพเด็กผูชายขี่มา 
วงรี 7  ภาพเด็กผูหญิงชูมือถือกลอง
ของขวัญ   
วงรี 8  ภาพเด็กผูหญิงนั่งอานหนังสือ 
วงรี 9  ภาพผูหญิงทําอาหาร 
วงรี 10 ภาพผูชายนั่งฟงเพลง 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 

.66 
1 
 
1 
1 
1 
1 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของ
เชียวชาญ เน้ือหา แบบวัดความสามารถทางดานการพูด 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
MR IOC 

       

 วงรี  11  ภาพเด็กผูชายดื่มนํ้า 
วงรี  12  ภาพเด็กผูหญิงขี่รถจักรยาน 
วงรี  13  ภาพเด็กผูหญิงจูงสุนัข 
วงรี 14   ภาพเด็กผูหญิงเลน 
            คอมพิวเตอร   
วงรี  15  ภาพเด็กผูหญิงทิ้งขยะ 

0 
1 
1 
 
1 
0 

1 
1 
1 
 
1 
1 

1 
1 
1 
 
1 
1 

2 
3 
3 
 
3 
2 

.66 
1 
1 
 
1 

.66 
3. ความสามารถ
ทางดานการพูด
เปนเรื่องราว 

วงกลม 1  ภาพเด็กใหอาหารไก 
วงกลม 2  ภาพเด็กเก็บที่นอนใน    
             ตอนเชา 
วงกลม 3  ภาพเด็กสองคนถือหนังสือ 
             วิ่งเลน 
วงกลม 4  ภาพเด็กไปโรงเรียนสวัสด ี
             คุณครู 
วงกลม 5  ภาพผูชายอานหนังสือ 
              ใหเด็กสองคนฟงใตตนไม 
วงกลม 6  ภาพเด็กสามคนนั่งเลน 
             ของเลน 
วงกลม 7 ภาพเด็กผูหญิงใสบาตร 
วงกลม 8 ภาพเด็กผูหญิงถือตุกตา 
วงกลม 9 ภาพเด็กสองคนพายเรือ 
วงกลม 10 ภาพเด็กสองคนลอย   
              กระทง 
วงกลม 11ภาพชายสองคนปลูกตนไม 
วงกลม 12 ภาพเด็กเที่ยวชายทะเล 
วงกลม 13 ภาพเด็กสามคนกําลัง 
              ปรบมือรองเพลง 
วงกลม 14 ภาพเด็กกราบแม 
วงกลม 15 ภาพเด็กกําลังเลนฟุตบอล 

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

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

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

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

.66 
 

.66 
 

.33 
 
0 
 
1 
 
1 

.66 

.66 

.66 
 
1 

.66 
1 
 

.33 
1 

.66 
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ภาคผนวก  ง 
 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
ผูเชี่ยวชาญในดานการตรวจแผนการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 
อาจารยธิติมา  เรืองสกุล       ศึกษานิเทศก    
           สํานักงานเขตพื้นที่นราธิวาส  เขต  2   
           จังหวัดนราธิวาส 
 
อาจารยสมศรี  ปาณะโตษะ      อาจารยระดับ 7 
           โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
           ประสานมิตร (ฝายประถม)  
            กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยกณิกาณ  พงษพันธุสถาพร    อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย   
           โรงเรียนสาธติพัฒนา  
                                   กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผูเชีย่วชาญในดานการตรวจแผนการจดัประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
 
ผูชวยศาสตราจารย นภดล  กองศิลป    ผูชวยศาสตราจารย 
           อาจารยผูสอนช้ันประถมศึกษา 
                                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
           ประสานมิตร (ฝายประถม) 
           กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยสนอง  ตรงเที่ยง       ผูอํานวยการ 
           โรงเรียนวัดเชงิกระบือ  
                                    จังหวัดนนทบรุี 
 
อาจารยนันทัชพร  จิรขจรชัย      อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย  
                                   โรงเรียนอนุบาลตราด 
           จังหวัดตราด  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวจีรวรรณ  นนทะชัย 
วันเดือนปเกิด     7 ตุลาคม 2521 
สถานที่อยูปจจุบัน   212 ซอย  โชคชัยรวมมิตร  ถนน วิภาวดี -  รังสิต   
      เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
 
ประวตัิการศึกษา    
 พ.ศ. 2542           มัธยมศึกษาปที่ 6 
      จาก โรงเรียนบานดุงวิทยา  จังหวัดอุดรธานี 
 พ.ศ. 2546   ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย 
      จาก สถาบันราชภัฎราชนครินทร 
      จังหวัด ฉะเชงิเทรา 
 พ.ศ. 2555   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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