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The purpose of this research were to investigate and compare the speaking ability
of preschool children before and after
Samples used in the study were preschool boys and girls , with 4 - 5 years of age, of
kindergarten 1 at Sawaddeewittaya School under the jurisdiction of Watthana District Office,
Bangkok Metropolitan Administration, in second semester of 2011 academic year. One class
was drawn, and then 20 children were selected by simple random sampling. The experiment
was carried from 2 classes out within the period of 8 weeks - 3 days per week and 30 – 45
minutes per day.
The instruments used in study were the Lesson plans of fable story telling with
puppets and the test of speech development. The reliabilities of the whole test paper was
.875. The research followed one group pretest – posttest design. The data were analyzed by
using dependent samples t - test.
The results of study revealed that :
The speech ability of preschool children after the use of fable story telling with
puppets was at the high level both in general and individual areas. When comparing speech
before the experiment, it was found that the speaking ability after the experiment was higher
with statistical significance at the level of.01. This showed that the use of fable story telling
with puppets could make the verbal development of preschool children higher.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การพูดเปนรูปแบบหนึ่งของภาษา ที่มนุษยใชเพื่อสื่อความหมาย แสดงความคิด ความรูสึก
ทัศนคติ ความสามารถทางสติปญญา และการปรับตัวเขากับสังคม การพูดจึงเปนวิธีสื่อความหมายที่
มนุษยใชมากที่สุด และเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสื่อความหมายอีกดวย ภาษาพูดเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูภาษาอานและภาษาเขียน และเปนประโยชนตอ การเรียนในสาขาวิชาตางๆ (ศันสนีย ฉัตรคุปต.
2543: 35) ดังนั้นการพูดจึงเปนความสามารถทางภาษาที่สําคัญ ที่ควรสงเสริมใหแกเด็กปฐมวัย เด็กที่
พูดไดเร็วจะไดรับประโยชนดานการสื่อสารมากกวาเด็กที่พูดชา การพูดเปนเครื่องมือชวยในการสงเสริม
พัฒนาการดานอื่นๆ ความสามารถดานการพูดในเด็กกอนวัยเรียน จึงเปนเสมือนกุญแจเปดทางไปสู
ความเจริญงอกงามทางสติปญ
 ญา การพัฒนาชีวิตทางสังคม และการชวยเหลือตนเอง การทีค่ รูมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับลําดับขั้นของความสามารถทางภาษา จะชวยใหครูสามารถสงเสริมทักษะทาง
ภาษา ใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองเปนไปใน
ลักษณะของการบูรณาการเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทุกดาน
ทั้งดานการฟงและการพูด การเรียนรูที่เหมาะสม คือ ใหผูเรียนไดเรียนและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่กําหนด ดวยการใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ไดประพฤติปฏิบัติ ลงมือกระทําจริง การจัดกิจกรรมตางๆ ตองใหนักเรียน
มีโอกาสรับรู โดยผานการรับรูหลายๆ ทาง อาทิ การฟง การพูด การถาม การสัมผัส และการทดลอง
การจัดกิจกรรมตองทาทาย ชวนคิด มีความยากงายพอเหมาะกับวัย และความสามารถของนักเรียน
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 196)
การเลานิทานเปนวิธีที่งาย และนิยมกันแพรหลาย ในการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
ทางภาษา มาลกินา (Malkina. 1995: 38) กลาววา การเลานิทานเปนเครื่องมือที่มปี ระสิทธิผลตอผูเริ่ม
เรียนภาษาเพราะสามารถแสดงถึงอารมณตางๆ การรับรู และความตองการไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับเด็ก เพราะการเลานิทาน สามารถกระตุนความสนใจของเด็ก เพราะเรื่องที่นํามาเลานั้น เด็กสามารถ
รับรูอารมณ และเรียนรูว ัฒนธรรมจากเรื่องที่ฟงได การเลานิทานจึงเปนกิจกรรมหนึ่ง ที่ครูสามารถ
นํามาใชในการพัฒนาทักษะดานการใชภาษาของนักเรียน เมื่อนักเรียนไดฟงครูเลานิทาน จะจดจํา
ความตอเนื่องของเรื่องราว ตลอดจนไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ ซึ่งจะชวยใหเด็กมีความสามารถทางการพูด
เพิ่มขึ้นดวย เชน ในงานวิจัยของ นภาภรณ อันทะผลา (2547) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมการเลานิทาน
ที่มีตอทักษะการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน มีทักษะทางการพูดมากกวานักเรียนที่ไมไดรับ
การจัดกิจกรรมการเลานิทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการเปดโอกาสใหเด็กไดจินตนาการโดย
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ใชนิทานเปนสื่อ ยังเปนการกระตุนใหเด็กรูจักคิด และพูดออกมาดวยดังที่ ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 81)
กลาวไววา การจัดประสบการณเลาเรื่องมีความสําคัญ เพราะชวยสงเสริมพัฒนาการทางภาษา รวมทั้ง
การคิดและจินตนาการของเด็กดวย
สําหรับกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการพูดสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้ มีหลากหลายกิจกรรม
เชน การเลานิทาน การเลนบทบาทสมมุติ การสนทนา การอภิปราย การรองเพลง การพูดคําคลองจอง
การใชปริศนาคําทาย การใชนิทานภาพ หรือสื่อประกอบการเลานิทาน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ เปน
การเปดโอกาสใหเด็กไดฟง ไดพูดโตตอบ และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเด็ก
มีความสามารถทางภาษาดีขึ้น วิชยั วงษใหญ (2537: 20) กลาววา ถานิทานไดรับการเสริมสรางให
นาสนใจดวยเทคนิคใหมๆ ก็จะไดผลในการสอนเด็กเหลือคณานับ ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบ ผลยืนยัน
วา การเลานิทานประกอบกับการใชสื่อตางๆ สามารถชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานการพูดสูงขึ้น เชน
งานวิจัยของ จีรวรรณ นนทชัย (2555) ที่ศึกษาการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ
งานวิจัยของ กณิการ พงศพันธุสถาพร (2553) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน
และงานวิจัยของ ณัฐธยาน ยิ่งยงค (2553) ที่ศึกษาผลการเลานิทานพืน้ บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ
งานวิจยั ทั้งสามเรื่องนี้ตา งก็พบวา การเลานิทานประกอบสื่อตางๆ ทําใหความสามารถดานการพูดของ
เด็กปฐมวัยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การเลานิทานประกอบสื่อโดยใชหุนมือ เปนวิธีหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดมาก
เด็กจะฟงนิทานดวยความสนุกสนาน และจดจําไดงาย (เกศินี โชติกเสถียร. 2524:9) มีผูนําวิธีการเลา
นิทานประกอบหุนมือไปใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายดาน เชน สมฤดี วังจินดา (2540) ศึกษา
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบั การเลานิทานประกอบหุนมือ มีการรับรูความเจ็บปวดจากการฉีดวัคซีนนอยกวา
เด็กที่ไมไดรับการเลานิทานประกอบหุนมือ และ สุดาวดี ใยพิมล (2534) ศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ได
ฟงการเลานิทานโดยใชหุนมือ มีความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมดานความซื่อสัตยสูงขึ้นมากกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การนําหุนมือมาประกอบการเลานิทาน สามารถทําไดหลาย
แบบ เชน หุนถุงกระดาษ หุนถุงมือ หุนถุงเทา หุนนิ้วมือ (จิตราภรณ เตมียกุล. 2531: 34) แมวาจะมี
ผูนําหุนแตละแบบ ไปใชประกอบการเลานิทานกันอยางแพรหลาย แตงานวิจัยที่นาํ หุนหลายแบบมาใช
ประกอบการเลานิทานในเรื่องเดียวกันยังมีนอยมาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทดลองนําหุนทั้ง
สามแบบ ไดแก หุนจากถวยกระดาษ หุนจากไมไอศครีม และหุน จากถุงกระดาษ มาใชเปนสื่อประกอบ
การเลานิทานในเรื่องเดียวกัน เพื่อใหเกิดความแปลกใหม และดึงดูดความสนใจของเด็กไดมากขึ้น ยกเวน
ตัวละครเอกของเรื่อง จะใชหุนแบบเดียวกันตลอดเรื่อง เพื่อปองกันไมใหเด็กเกิดความสับสน
นอกจากการใชหุนหลายแบบมาประกอบการเลานิทานแลว ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยังใชเทคนิค
การเลานิทานไมจบเรื่องในวันเดียวกัน เพือ่ เปนการกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ อยากรู และจินตนาการ
วานิทานตอนตอไปนาจะเปนอยางไร และอยากมาโรงเรียน เพื่อมาฟงนิทานใหจบ โดยนิทานแตละเรื่อง
ผูวิจัยจะแบงออกเปน 3 ตอน แตละตอนจะใชหุนเพียงแบบเดียวเพื่อปองกันความสับสนของเด็ก การเลา
นิทานประกอบหุนเปนกิจกรรมที่ผูวิจัยคาดวานาจะชวยสงเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
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ไดอยางมาก เนื่องจากมีการใชสื่อในรูปแบบของตัวละครหุน หุนดังกลาวนี้จะชวยกระตุนใหเด็กอยากพูด
อยากแสดงความคิดเห็น เพราะผูวิจัยใชรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ มีลูกเลนหลากหลายมากกวา
การจัดกิจกรรมเลานิทานทีม่ ีภาพประกอบทั่วไปแตเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นเด็กยังไดมีสวนรวม
ในการเปนผูเลา และยังสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณที่ใชประกอบการเลาไดหลายรูปแบบ ซึ่งจะชวยให
เด็กไดฝกทักษะการพูดกับเพื่อนและครู นอกจากนั้นเด็กยังเกิดอารมณรวมขณะฟงครูเลานิทาน และ
เกิดจินตนาการ รวมทั้งความคิดสรางสรรคในการเตรียมตัว ออกมาเลาเรื่องหนาชั้นเรียนดวย
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการทดลอง
ใชหุนมาเปนสื่อประกอบการเลานิทาน เพื่อเปรียบเทียบวาหลังจากการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบ
หุนแลว เด็กปฐมวัยจะมีความสามารถทางการพูดสูงกวากอนการทดลองหรือไม เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
ครูผูสอน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพื่อใหเด็กไดใชทักษะทางการพูด เปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะดานอื่นๆ ตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อศึกษาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่
เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน โดยกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบหุน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบหุน

ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนแนวทางใหครูและผูทเี่ กี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไดนําการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนไปใช เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และสงเสริมความสามารถ
ทางการพูดของเด็กปฐมวัยตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองรวม 30 คน
ของโรงเรียนสวัสดีวทิ ยา สังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา สังกัด
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สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยใชวธิ ีสุมอยางงายดวยการจับสลากมา 1 หองเรียน จาก
2 หองเรียน และใชวธิ ีการจับสลากนักเรียนมา 20 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหอง 34 คน
ตัวแปรที่ที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป จํานวน 20 คน ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสวัสดีวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
2. ความสามารถทางการพูด หมายถึง การแสดงออกทางภาษาของเด็กปฐมวัย ดวยการใช
ถอยคํา เรียบเรียงเปนภาษาพูด เพื่อถายทอดความคิด และสื่อสารใหผูอื่นไดเขาใจ แบงลักษณะ
ความสามารถทางการพูดไดดังนี้
2.1 การรูคําศัพท คือ ความสามารถในการพูด และบอกความหมายของคํา ที่สอดคลอง
กับหนวยการเรียนของเด็ก
2.2 การพูดเปนประโยค คือ ความสามารถในการคิดคํา รูจักใชคําที่เหมาะสมเรียบเรียง
เปนประโยคของตนเอง อาศัยจากการผูกคํา วลีและประโยคที่เคยไดยิน การพูดเปนประโยคที่สมบูรณ
ตองประกอบไปดวย ใคร ทําอะไร ที่ไหน
2.3 การพูดเปนเรื่องราว คือ ความสามารถในการใชถอยคําที่เหมาะสม เรียบเรียงเปน
ประโยคที่มีความหมาย แลวถายทอดตามลําดับเหตุการณอยางตอเนื่องตามจินตนาการ ซึ่งสามารถ
วัดไดจากแบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
3. การจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
โดยใชแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบสื่ออุปกรณ ในรูปแบบของการใชหุนที่แตกตางกันสามแบบ
เปนสื่อประกอบการเลา ไดแก หุนจากถวยกระดาษ หุนจากไมไอศครีม และหุน จากถุงกระดาษ ซึ่ง
เนื้อหาของนิทานจะเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับหนวยการเรียน และเปนเรื่องใกลตัวเด็ก โดยครูเลา
นิทานไมจบเรื่องแลวใหเด็กเปนผูเลาตอ ตามจินตนาการของเด็กเอง เพื่อฝกความสามารถ
ดานภาษาและการพูด ซึ่งนิทานประกอบหุนนี้ จะชวยดึงดูดความสนใจเด็ก มีสวนชวยกระตุนใหเด็ก
อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็น เด็กไดมีสวนรวมในการเลา และกลาแสดงออก ซึ่งการวิจัยประกอบ
ไปดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นนํา (ประมาณ 5 นาที) นําเด็กเขาสูกิจกรรมโดยเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ดังนี้ การทองคําคลองจอง การใชปริศนาคําทาย หรือรองเพลง เพื่อใหเด็กสงบและมีสมาธิ เตรียมความพรอม
กอนเขาสูกิจกรรม

5
3.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม (ประมาณ 20 นาที) เด็กและครูรวมกันสราง หรือทบทวนขอตกลง
ในการทํากิจกรรม ครูเลานิทานไมจบเรื่องประกอบอุปกรณ เปนตัวละครหุน ที่ประดิษฐขึ้นจากถวย
กระดาษ ไมไอศครีม และถุงกระดาษ ในระหวางที่ครูเลา ครูกระตุนใหเด็กใชภาษาพูด โดยเนนใหเด็ก
พูดคําศัพทจากเนื้อเรื่อง พูดเปนประโยค และพูดเปนเรื่องราว จากนั้นแบงกลุมเด็ก ออกเปนกลุมละ 5 คน
และใหเด็กในแตละกลุมเลือกวาจะเปนตัวละครใดในกลุมของตนเอง แลวสงตัวแทนออกมาพูดบทสนทนา
ตามครูโดยใชสื่ออุปกรณที่ครูจัดเตรียมใหประกอบการเลา พูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
จนจบเรื่อง
3.3 ขั้นสรุป (ประมาณ 10 นาที) แตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปเรื่องราวที่ไดฟง ครู
ตั้งคําถามเพื่อกระตุนความสนใจ เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ใน
ชั้นเรียน โดยเด็กในแตละกลุมจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาเปนตัวแทน เลาสรุปเรื่องราวที่
ไดฟงในแตละวัน กลุมละคนจนครบ ครูสรุปกิจกรรม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
2. แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน เปนการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนา
ความสามารถทางการพูด โดยใชหุนเปนสื่อประกอบการเลาเรื่องราวตามจินตนาการของเด็กเอง เพื่อ
สงเสริมความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ตามกรอบแนวคิด ดังนี้

การจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน

ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
1. ดานการรูคําศัพท
2. ดานการพูดเปนประโยค
3. ดานการพูดเปนเรื่องราว

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนมีความสามารถทางการพูดสูงขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ ซึ่งจะนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษา
1.1 ความหมายของภาษา
1.2 ความสําคัญของภาษา
1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา
1.4 แนวทางในการสงเสริมภาษาของเด็กปฐมวัย
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาของเด็กปฐมวัย
1.5.1 งานวิจัยตางประเทศ
1.5.2 งานวิจัยในประเทศ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด
2.1 ความหมายของพัฒนาการ
2.2 พัฒนาการทางการพูด
2.3 ความสําคัญของพัฒนาการทางการพูด
2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
2.5 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
2.6 กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
2.7.1 งานวิจัยตางประเทศ
2.7.2 งานวิจัยในประเทศ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทานและการเลานิทาน
3.1 ความหมายของนิทาน
3.2 ประเภทของนิทาน
3.3 จุดประสงคของการเลานิทาน
3.4 คุณคาของนิทานตอการเรียนรูของเด็ก
3.5 หลักในการเลือกนิทาน
3.6 เทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็ก
3.7 รูปแบบการเลานิทาน
3.8 องคประกอบของการเลานิทาน
3.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทานและการเลานิทาน
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3.9.1 งานวิจัยตางประเทศ
3.9.2 งานวิจัยในประเทศ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชหุนมือ
4.1 ความหมายของหุน
4.2 ความสําคัญของหุน
4.3 ประเภทของหุน
4.4 การสรางหุน
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชหุนมือ
4.5.1 งานวิจัยตางประเทศ
4.5.2 งานวิจัยในประเทศ

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา
1.1 ความหมายของภาษา
ภาษาเปนเครื่องมือพื้นฐานทีส่ ําคัญของกระบวนการคิด ภาษาใชในการติดตอทําความเขาใจ
กับผูอื่นทําใหผูอื่นเขาใจตนเองได จึงควรสงเสริมทักษะทางภาษาตั้งแตปฐมวัยมีผูที่ไดใหความหมาย
ของคําวา “ภาษา” ไวดังนี้
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 201) กลาววา ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสารระหวาง
กันดวยวิธีการหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการพูดและเขียน ซึ่งการพัฒนาทักษะ
ดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตางๆ ในสภาพแวดลอมไดดียิ่งขั้น
บุษบง ตันติวงษ (2535) กลาววา ภาษาเปนสัญลักษณในการสื่อสารที่ตองใชใหเหมาะสม
กับเรื่องที่ตองสื่อสาร เด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาตางๆ ไดแก ภาษาศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกาย
ละคร และคณิตศาสตร ซึ่งสามารถใชสื่อความคิดแตละเรื่อง โดยการใชสัญลักษณหลายแบบผสมผสาน
สลับกัน
ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541: 1) กลาวถึง ความหมายของภาษา
ในดานภาษาศาสตรไววา ภาษาและภาษาพูดมีความหมายอยางเดียวกัน จึงมักเปนคําพูดที่ใชแทนกันได
กลาวคือเมื่อพูดถึงภาษาก็หมายถึงภาษาที่ใชพูด เพื่อสื่อความหมายในชุมชนหนึง่ ๆ ในดานจิตวิทยา
ภาษา หมายถึง ความสามารถในการติดตอกับผูอื่น ภาษาจึงรวมเอาวิธกี ารทุกๆ อยางที่ใชในการติดตอ
เพื่อสื่อความหมายหรือเพื่อแสดงความรูสึก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานของไทย (2546: 822) ใหความหมายของภาษาไววา
ภาษาหมายถึง ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายของชนกลุมหนึ่ง หรือเพื่อสื่อความหมาย
เฉพาะวงการ เสียงตัวหนังสือหรืออากัปกริยาที่สื่อความหมายได โดยปริยายหมายความวา สาระเรื่องราว
เนื้อความที่เขาใจกันได
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บรูมเรย (Bromrey. 1998) กลาววา ภาษามีคําจํากัดความกวางมาก หมายถึง สัญลักษณ
ที่ใชในการเชื่อมโยง
โวเคนเลน คริสตี้ และ อิง (Vokenline, Chritie; & Enz. 2002) กลาววา ความหมายของ
สัญลักษณตางๆ ในภาษา ไดแก เสียง การเคลื่อนไหวนิว้ มือ การพิมพ และอื่นๆ ภาษา หมายถึง ภาษาพูด
การสื่อสารโดยใชการพูดและการฟง
แมคชาโดว (MaChodo. 2003: 54) กลาววา ภาษาหมายถึงระบบของการสื่อสารโดย
ความตั้งใจและการแสดงออกของตนเอง โดยใชเสียงสัญญาณหรือสัญลักษณ ซึ่งทําใหผูอื่นเขาใจ
พัฒนาการทางภาษาถึงการสงและรับขอมูล
ออตโต (Otto. 2002) กลาววา เด็กใชภาษาพูดในการสื่อสารความคิดและคําถาม ระหวาง
การเรียนรูกิจกรรมการพูด เปนการแสดงออกถึงภาษาที่ใชดวยปาก เด็กใชภาษาดวยปากไดหลายอยาง
ไดแก การสนทนาเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอื่นๆ โดยตรง เพื่อแสดงออกถึงความตองการ เพื่อถามคําถาม
และการแกปญหา
ฮอลิเดย (Holiday. 1997) กลาววา หนาที่ของภาษา คือ สิ่งที่เด็กใชในการแปลความหมาย
ตั้งแตยังเล็ก โครงสรางภาษาเปนการเริ่มตนสมมุติฐานของโครงสรางในการออกเสียงของเด็ก ซึ่งเปน
พัฒนาการทางภาษาในเบื้องตน โครงสรางทางภาษา ไดแก
1. เครื่องมือ (Instrumental) ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่เด็กใชทาํ ใหเกิดความพึงพอใจ
ที่จะไดสิ่งตางๆ ตามความตองการ และสามารถชวยใหเด็กไดรับสิ่งตางๆ และบริการที่เด็กตองการ
2. การควบคุม (Regulatory) หมายถึง หนาที่ของภาษาที่เด็กใชในการควบคุม
พฤติกรรมของผูอื่นใหทําอีก
3. การปฏิสัมพันธ (Interaction) หมายถึง หนาที่ที่เด็กใชภาษา เพื่อติดตอผูอื่น
รอบตัวเด็ก
4. หนาที่ของแตละบุคคล (Personal Function) ที่เด็กใชในการแสดงออกถึงการตระหนัก
ในตนเอง และแสดงความรูสึก
5. การตั้งคําถาม (Heurisne) หนาที่ของภาษา หมายถึง หนาที่ในการตั้งคําถาม
ที่เด็กใชในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมโดยการตั้งคําถาม
6. จินตนาการ (Imaginative) เปนหนาที่ของภาษา ที่เด็กใชในการสรางสรรคสิ่งแวดลอม
ดวยตนเอง บทบาทสมมุติ และการเลน
7. ขอมูล (Information) เปนหนาที่ของภาษาที่เด็กใชในการสื่อขอมูล
คารโรลล (Carroll. 1964: 4) กลาววา ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อความรู ความคิด
ความรูสึก สูกนั และกัน
สรุปไดวา ภาษา คือ วิธีการที่มนุษยใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางกัน สามารถทําไดหลาย
รูปแบบทั้งการพูด การเขียน อากัปกริยาตางๆ ที่สําคัญผูพูด (ผูสงสาร) ตองเลือกใชภาษาใหเหมาะสม
กับเรื่องที่ตองการสื่อสาร (ตัวสาร) เพื่อสงตอไปยังผูฟง (ผูรับสาร) หนาทีข่ องภาษา คือ ชวยแปลความหมาย
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เพื่อสรางความเขาใจ บอกความตองการ แสดงความรูสึก สืบทอดวัฒนธรรม และเปนสื่อสรางความสงบสุข
รวมกันในสังคม
1.2 ความสําคัญของภาษา
ภาษาเปนพื้นฐานของพัฒนาการดานตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา ทั้งยังเปนสื่อในการถายทอดวัฒนธรรมไทย มีนักการศึกษาใหความหมาย ความสําคัญของ
ภาษาไว ดังนี้
ดวงเดือน ศาสตรภัทร (2529: 214 – 215) กลาววา ภาษามีความสําคัญอยู 3 ประการ
ไดแก
1. เด็กสามารถจะใชภาษา เพือ่ การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเปดโอกาสใหเกิด
กระบวนการทางสังคมขึ้น
2. เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดขึ้นภายใน จากรูปแบบของการคิด โดยระบบ
ของการใชสัญลักษณ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางภาษาในระดับตอไป
3. ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึน้ ภายในตัวเด็ก ดังนั้นเด็กจึงไมตองอาศัยการจัด
กระทํากับวัตถุจริงๆ เพื่อแกปญหา เด็กสามารถสรางจินตนาการกับวัตถุ แมวาวัตถุนั้นจะอยูนอกสายตา
หรือเคยพบเห็นมาแลว เด็กสามารถทําการทดลองในสมอง และทําไดรวดเร็วกวาการจัดกระทํากับวัตถุ
นั้นจริงๆ
ทิศนา แขมณี และคณะ (2535: 107) กลาวถึง ความสําคัญของภาษาไววา เด็กจําเปน
ตองเรียนรูภาษา เพื่อใชในการคิด และสื่อความหมาย การปรับตัวรับความรูใหม เด็กสามารถใชภาษา
ในการติดตอกับผูอื่น ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
วราภรณ รักวิจัย (2533: 77) กลาววา ภาษามีความสําคัญกับเด็กมาก เพราะการอยูใน
สังคม เด็กจะตองสามารถสื่อสารกับผูอื่นได ความพรอมในดานภาษา คือความพรอมในการพูด การอาน
การฟง (การเขาใจ) และการเขียน
เลฟ เซมาโนวิท ไวกอตสกี (Lev Semanovich Vygotsky. 1934: 60) กลาววา ภาษามี
ความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษย ในแงบุคคลและสังคมหลายทิศทาง ภาษาเปนสื่อใหคนไดติดตอ
สัมพันธ สื่อสาร ทั้งความรูสกึ สวนตัว ความรู ความคิด และวิทยาการตางๆ ภาษาเปนสื่อถายทอดมรดก
ทางวิชาการและวัฒนธรรม จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง จากคนรุนหนึ่งไปยังรุนถัดไป ภาษาเปน
ระบบสัญลักษณที่เพิ่มพูนพัฒนาการทางสติปญญาระดับบุคคล สังคม และอารยธรรมของโลก
สรุปไดวา ภาษามีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก เพราะภาษาชวยใหมนุษยดํารงอยูเปน
สังคม สามารถสื่อสารกันได ชวยพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ กอใหเกิดความรูใหม เปนการถายทอด
ความรู ความคิด และวัฒนธรรม โดยใชภาษาเปนสื่อ
1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา
การทีภ่ าษาจะพัฒนาไดดีมากนอยเพียงใดนั้น มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล ซึ่งสงผลตอ
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก ดังที่มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว ดังนี้

10
ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสร นิยมธรรม (2541: 42 – 47) กลาววา องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา มีดังนี้
1. สุขภาพการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือรุนแรงในชวง 2 ปแรกของเด็ก มักทําใหการเริ่มพูด
และการรูจักประโยคชาไปราวๆ 1 – 2 เดือน เพราะการปวยทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะสมาคมกับเด็กอืน่
นอกจากนี้การปวยทําใหเด็กไมอยากพูดจากับใคร สวนเด็กหูหนวกหรือหูตึง จึงเรียนพูดไดชา ทั้งนี้
เพราะเด็กไมมีโอกาสไดยินคนอื่น หรือแมแตคําพูดของตนเอง ทําใหขาดตัวอยางในการเลียนแบบ ซึ่ง
เปนสวนสําคัญยิ่งในการเรียนรูและพัฒนาภาษา
2. สติปญญา ความสําคัญระหวางสติปญญาและภาษา เกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจน
และเพิ่มมากขึน้ จนอายุ 2 ขวบ หลังจากนัน้ ความสัมพันธจะเปนไปอยางแนนแฟน เด็กที่มีสติปญญาต่ํา
เทาใด ภาษาพูดก็ยิ่งเลวเทานั้น สวนเด็กที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดพบวา มีปญญาดีเยี่ยมทั้งในดานศัพท
และการใชประโยค
3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กที่มาจากครอบครัวทีม่ ีฐานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคมสูง ไดมีของเลน ไดพบเห็นหนังสือ ไดอานหรือฟงนิทานเลาเรื่อง ไดมีโอกาสติดตอเกี่ยวของกับ
ผูใหญ ทําใหมีโอกาสจะพัฒนาภาษาไดดีกวาเด็กที่ถกู ปลอยอยูตามลําพังกับเพือ่ น
4. อายุและเพศ นับเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลตอพัฒนาการ
ดานการใชภาษาของเด็ก หากสังเกตจะพบวา เด็กผูหญิงจะแสดงการใชภาษาพูดไดเหนือกวาเด็กผูช าย
5. ความสัมพันธในครอบครัว จากการศึกษาพบวา เด็กในสถานสงเคราะหเลี้ยงดู
เด็กกําพรา มักมีพัฒนาการลาชากวาเด็กทั่วๆ ไป เพราะเด็กเหลานั้นขาดความสัมพันธสวนตัวกับแม
หรือพี่เลี้ยง เด็กลูกคนเดียว มักมีทักษะทางภาษาสูงกวาเด็กที่มีพนี่ องในทุกดาน เพราะเด็กที่เปนลูก
คนเดียว อยูในความสนใจของแมมากกวา และไมตองแขงขันกับพีน่ อง
6. การพูดหลายภาษา ทําใหเด็กเกิดความสับสนในการพูด ไมสามารถพูดไดโดยเสรี
ตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะพูดอยางไร จะถูกในโอกาสใด เด็กจะรูสึกวามีปญหาในการปรับตัว กลัวถูก
หัวเราะเยาะ หรือเปนที่รําคาญของผูอื่น ไมกลาพูดกับคนอื่น จนกลายเปนคนเก็บตัว อันเปนปญหา
ทางดานบุคลิกภาพ เด็กเหลานี้จะรูสึกดีขนึ้ หากไดอยูในภาวะที่มีคนอื่น ซึ่งมีปญหาคลายคลึงกับตัวเอง
7. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็ก
เปนอยางมาก กลาวคือ เด็กอยูในสิ่งแวดลอมใด การใชภาษาของเด็กจะเปนไปตามสิ่งแวดลอมนั้น ยิ่งอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ดีเทาใด เด็กก็ยิ่งมีโอกาสไดเรียนรูคําศัพทแปลกๆ ใหมๆ มากขึ้นเทานั้น
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 141 – 142) กลาววา เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางภาษา
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ทั้งทางดานความสมบูรณทางรางกาย ประสบการณ และ
ปฏิสัมพันธที่เด็กไดรับ ซึ่งองคประกอบตางๆ ที่สัมพันธกับพัฒนาการทางภาษาที่สําคัญจําแนกเปน ดังนี้
1. ความพรอมทางรางกาย การออกเสียงและเปลงเสียงของเด็ก ตองอาศัยความพรอม
ของอวัยวะในการเปลงเสียงที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก ฟน เหงือก เพดานปาก ลิ้นไก และสายเสียง
เมื่อพรอมเด็กจะเปลงเสียงออกมาได แตถาหากพิการ เด็กจะไมสามารถพูดได เมื่อเด็กมีความพรอม
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ทางกาย เด็กเริ่มเลนเสียงเมื่ออายุขวบแรก เสียงที่ออกไดครั้งแรก มาจากเสียงของความคุนเคย เชน
คําเรียกวา แม และตอไปเด็กจะเลียนแบบการออกเสียง แอ เรียนรูคําศัพทตางๆ คําแรกๆ ที่เด็กคิดได
และรูความหมาย จะเปนคําที่ใชมาก เด็กไดยินบอย เชน แม ในระยะแรก เด็กอาจฟงจนคุนกอน แลว
จึงออกเสียงภาษาที่คุนดวยการลองผิดลองถูก ถาไดรับการสนองตอบวาถูก เกิดเปนการเรียนรู หาก
การพูดนั้นไดรับการเสริมแรงดวย เด็กจะใชการพูดการฟงนั้นอยางตอเนื่องดวยความพอใจและเพลิดเพลิน
ซึ่งการพัฒนาภาษาจะดีขึ้น การมีปฏิสัมพันธ การถามตอบ ชวยใหเด็กเรียนรูระเบียบภาษา จากแนวคิด
ของการพัฒนาภาษารวมกับหลักการเรียนรูภาษาโดยธรรมชาติ จึงทําใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาแบบเนนประสบการณ (Whole language) ที่เด็กสามารถเรียนรูภาษาแบบองครวมคือ ฟง พูด อาน
และเขียนไปพรอมกัน โดยเนนการประสานความรูและประสบการณที่ติดตัวมาผนวกเขากับสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูภาษาของเด็ก และการสงเสริมของครู (เดคาร ราเคล. 2542: 26 – 28)
2. ความพรอมทางสติปญญา เด็กบางคนสามารถเรียนภาษาไดเร็ว มีความสามารถ
ในการรับรู จําแนกภาพ ตัวหนังสือ และเสียง ประกอบการคิดอยางมีเหตุผล เด็กทุกคนเกิดมาพรอม
กับความสามารถในการรูภาษา โดยเด็กเรียนรูการใชภาษาของตนเอง ทั้งทางดานความหมาย ประโยค
และเสียง จากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 206) การเขาใจความหมาย ภาษา
ที่ใชพูด และคําศัพทของเด็กจะยากงาย ขึ้นอยูกับชุมชนและสิ่งแวดลอมทางภาษาที่เด็กไดรับที่สําคัญ
เด็กจะใชศัพทและสําเนียงภาษา เหมือนกับสิ่งที่เด็กคุนเคย ตัวอยางเชน เด็กใชสํานวนและสําเนียงภาษา
เหมือนกับคนเลี้ยงของตนที่เปนคนชนบท เด็กจะออกเสียงเปนชนบทดวย
3. ความพรอมทางสิ่งแวดลอม การพัฒนาภาษาของเด็ก ตองเกิดจากการกระตุน
ของสิ่งแวดลอมและประสบการณ โอกาสทางภาษามีผลตอเด็กมาก เด็กตองการเรียนรูความหมายของ
ภาษาจากผูใหญ และตองการฝกปฏิบตั ิ ปจจัยรวมที่มีผลตอการเรียนรูภาษาของเด็กประกอบดวยปจจัย
ดังตอไปนี้
3.1 ตําแหนงเด็กในครอบครัว เด็กคนกลางพูดแตกตางจากคนอื่น ลูกแฝดใชภาษา
ชากวาปกติ
3.2 เพศ เด็กหญิงจะพูดเร็วกวาเด็กชาย
3.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ เด็กที่อยูในชุมชนแออัด จะขาดโอกาสการเรียนรูภาษา
ที่ถูกตอง และใชภาษาไมไดถูกวิธี
3.4 การใชภาษาของผูเลี้ยงเด็ก
3.5 การมีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูใหญ ตัวอยางเชน เด็กอายุ 3 ขวบ และยัง
พูดไมได หรือมีพัฒนาการดานการพูดไมดี อาจเนื่องจากมีปญหาความสามารถในการฟง หรือความสามารถ
ทางสติปญ
 ญา นอกจากนี้ยังพบวา เด็กที่มปี ญหาพัฒนาการดานการพูด เนื่องมาจากความสัมพันธของ
เด็กกับแมไมดี เปนเหตุใหเด็กอารมณไมดี หรือขาดการกระตุนทีเ่ พียงพอ เด็กกําพราจะมีปญหาการเรียนรู
เรื่องการพูดมากกวาเด็กทั่วไป
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กลาวโดยสรุป องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา มีปจจัยหลักสามประการ คือ
ปจจัยทางดานรางกาย ดานสติปญญา และสภาพแวดลอม หากปจจัยทั้งสามประการเอื้อ จะสงผล
ตอพัฒนาการทางภาษาใหเปนไปในทางที่ดี
1.4 แนวทางในการสงเสริมภาษาของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเร็ว จากฟงอยางไมรูความเปนรูเรื่องมากมาย
จากพูดไมไดเปนพูดไดคลองแคลว จากอานไมไดเปนอานได จากคําคุนหรืออานจากสัญลักษณงายๆ
จากเขียนแบบขีดเขี่ยเปนเขียนแบบสื่อความได พัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วมากมายในวัยนี้ หาก
ไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสม จะชวยใหเด็กใชภาษาไดเปนอยางดี ดังที่มีผูกลาวถึงแนวทางในการสงเสริม
ไว ดังนี้
ฉันทนา ภาคบงกช (2538: 1 – 2) กลาววา ภาษาสามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที่
ผอนคลาย มีการยอมรับ และไมถูกวิพากษวิจารณ ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเด็กไดมีความกาวหนา
ทางภาษาอยางรวดเร็ว มีดังนี้
1. การจัดสภาพแวดลอมทางภาษา ชั้นเรียนและโรงเรียนควรตกแตงดวยคํา หรือ
ขอความ ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
2. การเลน การเลนของเด็กเปรียบไดกับการทํางานในโลกของผูใหญ การพัฒนา
ภาษาสวนมากเกิดจากประสบการณจริง จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ใหเด็กไดเลน
3. การอาน การอานเปนสื่อของการเรียนรู ควรจูงใจใหเด็กรักการอาน เชน การอาน
นิทานใหฟง
4. การเขียน การอานมีความสัมพันธกับการเขียน ควรจัดกิจกรรมการเขียนใหสัมพันธ
กับสิ่งที่เด็กอาน
5. การใชสิ่งที่เกีย่ วของกับชีวติ ประจําวัน เชน การสื่อขอความถึงเด็ก และขอความ
ถึงผูปกครอง การซื้อสิ่งของ เปนตน
สุมาลี เรืองศิลปกลการ (2537) กลาวถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กไวดังนี้ กิจกรรมการเลาเรื่องที่มีรูปภาพประกอบ จะมีการชี้วัตถุที่อยูในรูปภาพ ซึ่งใหญพอให
เด็กเห็นหนาที่สําคัญของกิจกรรมนี้ คือ การสงเสริมความเขาใจ และพรรณนาเรื่องเลาไดอยางชัดเจน
กิจกรรมการเลาเรื่องจึงดึงดูดความสนใจของเด็กได ใหความสนุกสนาน ความผอนคลาย สามารถสอนคํา
และชวยใหเด็กจดจําขอมูลตางๆ ไดงายขึ้นดวย
วราภรณ รักวิจัย (2535: 83 – 87) กลาวถึง กิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางดานภาษาไว
ดังนี้
1. การเลานิทาน (Story telling) การเลานิทานเปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็ก การเลา
นิทานเปนการแสดงความรัก การดูแลเอาใจใสตอเด็กแบบหนึ่ง เพราะเด็กปฐมวัยจะสนใจและชอบหนังสือ
นิทาน การเลาเรื่องตางๆ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทางดานภาษา และในขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริม
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ใหเด็กเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เกิดความคิด ความเขาใจ และทําใหเกิดความสนุกสนาน
ดวย การเลานิทานใหเด็กฟงจะชวยใหเด็กไดคิด เกิดจินตนาการ และทําใหเกิดความคิดสรางสรรคตอ ไป
2. การเลนบทบาทสมมติ (Role Playing) เด็กปฐมวัยชอบเลียนแบบผูใ หญที่อยู
ใกลชิด หรือผูใ หญทตี่ นรักเคารพ การเลนบทบาทสมมุติจึงเปนสิ่งทีเ่ ด็กชอบ เด็กชอบสมมุตติ นเองเปน
พอแม หรือสัตวที่ตนเองชอบ เปนหุนยนตตามภาพยนตรในโทรทัศน เด็กจะเปนอะไรไดทั้งนั้นในสิ่งที่
เขาชอบ เด็กจะเลนที่ไหนก็ได การเลนบทบาทสมมุติเปนการเลนอิสระที่เด็กๆ จะเลนไดเมื่อตองการ
ผูใหญจะชวยเตรียมหรือสงเสริมการเลนโดยการชี้แนะ และจัดหาอุปกรณของเลนให
จุดมุงหมายในการเลนบทบาทสมมุติ
1. ฝกความคิดและกลาแสดงออก
2. ฝกความมั่นใจในตนเอง
3. เรียนรูบทบาทของตนในสังคม
4. สงเสริมความคิดสรางสรรคทางภาษา
5. สงเสริมและพัฒนาทางดานภาษา
3. การสนทนาอภิปราย การสนทนาอภิปราย จะทําใหเด็กเรียนรูทางดานภาษา และ
ความคิดตางๆ ซึ่งจะเปนการชวยใหเด็กไดหัดคิด หัดสังเกต เปนการเพิ่มพูนความรู และประสบการณ
ชีวิตของเด็ก การสนทนาระหวางพอแมและลูก ควรจะมีเวลาและทําใหมาก เพราะลูกจะเรียนรูสิ่งตางๆ
จากการอธิบายของพอแม
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 233 – 234) แนะแนวทางประกอบการสอนภาษาศิลปในชั้นเรียน
เด็กปฐมวัยไว ดังนี้
1. การใชมือและนิ้ว ประกอบการทองบทรอยกรอง ประกอบการรองเพลง และประกอบ
การเลานิทาน เชน เพลงแมงมุมลาย เปดนอยหาตัว เปนตน
2. ละครสมมติ เด็กแสดงทาทาง และบทบาทตามเรื่องราวที่ไดฟง จากการเลา หรือ
การอานของครู
3. การใชหุน หุนที่ทําขึ้นจากวัสดุหลากหลายชนิด เชน หุนนิ้วมือ หุนถุงมือ หุน
ถุงกระบอก หนังตะลุง ฯลฯ โดยครูทําเองดวยความรวมมือจากนักเรียน หรือจากที่ซื้อหามา สามารถ
นํามาประกอบการเลาเรื่อง ในชวงเวลาพักผอนของเด็กได วัสดุที่ใชทําหุน ไดแก ถุงเทา ถุงกระดาษ
ไม ผาสําลี จานกระดาษ ฝาขวด ฯลฯ เด็กจะไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการฟง ตลอดจนมีพัฒนาการ
ดานการใชภาษาอยางถูกตองดวย
4. แผนปายสําลี การเลานิทานโดยการใชแผนปายสําลี จะชวยฝกทักษะการฟง
การทํานายเหตุการณ การเรียงลําดับ ตลอดทั้งการชวยใหเด็กแตงนิทานขึ้นมาเอง และการใชตัวละคร
ที่เปนรูปธรรมประกอบ
5. การฟงเทปนิทาน เทปเหลานั้นอาจซื้อมาจากรานคา หรืออัดเองโดยครู หรือบุคคลอื่น
เปนผูเลา
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6. การแตงเรื่องจากภาพ เด็กๆ จะไดพัฒนาการใชภาษา และการเรียนรูคําศัพทที่
เพิ่มขึ้น
7. หนังสือเด็ก ครูและผูปกครองเปนบุคคลสําคัญในการชวยใหเด็กรักการอาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกหาหนังสือที่ดีมีคุณคา สอดคลองกับความสนใจ และระดับความยากงาย
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ครูและผูป กครองอานหนังสือใหเด็กฟงเปนประจํา มีการตั้งคําถาม และสนทนา
เกี่ยวกับตัวละคร หรือเนื้อเรื่องหลังการอาน นอกจากนี้ ครูอาจใหเด็กจัดทําหนังสือเอง ทั้งการเขียน
เรื่อง และวาดภาพประกอบ สําหรับชั้นเด็กเล็ก ครูอาจใหเด็กเปนผูเลา และครูชวยเขียนใหตามคําบอก
8. การทําบัตรในโอกาสตางๆ เชน บัตรอวยพรปใหม วันเกิด วันแม บัตรเชิญ
บัตรแสดงความยินดี ฯลฯ โดยที่เด็กเปนผูเขียนเอง หรือเด็กบอกใหครูเขียน
9. การพานักเรียนไปหองสมุดประชาชน หรือหองสมุดของสถานศึกษาอื่นๆ ที่ใกลเคียง
ตามโอกาส
10. การเชิญวิทยากร ครูอาจเชิญผูสูงอายุ ผูปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ในทองถิ่น
มาอานหนังสือ หรือเลานิทานใหเด็กฟงตามโอกาส การจัดประสบการณดานภาษาใหแกเด็กปฐมวัย
จะตองคํานึงถึงการบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ตลอดจนวิชาการตางๆ
เขาดวยกัน เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ในสิ่งแวดลอมที่มีความหมาย ครูควรจัดกิจกรรมให
เด็กไดมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ไดมีโอกาสสํารวจ คนควาทดลอง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณสมบัติ
ของการเปนผูสงสารและรับสารอยางมีประสิทธิภาพ ใหทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันและอนาคต
จากที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา แนวทางในการสงเสริมภาษาใหเด็กปฐมวัยมีหลายวิธี ทั้ง
การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และวิธีการนําเสนอที่เราความสนใจเด็ก ซึ่งจะชวยสรางความพรอมทางภาษา
ใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก การฟง การอาน ในสิ่งที่เด็กสนใจ เด็กจะไดรับความรู อยากพูด อยากเขียน สือ่ สาร
ออกมาอยางมั่นใจและมีความสุข เปนความพรอมที่ผูใหญสามารถชวยสงเสริมใหกับเด็กได
1.5 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับภาษาของเด็กปฐมวัย
งานวิจัยตางประเทศ
เมนยุค (ชนันพร โอภาสพันธ. 2536: 34; อางอิงจาก Menyuk. 1978) ศึกษา
ความสามารถทางการพูดของเด็ก 2 กลุม คือ เด็กเตรียมอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปที่ 1 โดยใช
วิธีการเก็บขอมูล 3 วิธีคือบันทึกคําพูดของเด็ก จากการพูดคุยกับผูทดลอง บันทึกคําพูดของเด็ก จาก
การเลนบทบาทสมมติ (Role Play) นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตการพูดของเด็กในหองเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบความตรงของการเก็บขอมูลของเด็กอีกดวย ผลการศึกษาพบวา เด็กเตรียมอนุบาลพูดได
โดยเฉลี่ย 82.8 ประโยค (SD = 16.7) เด็กประถมศึกษาปที่ 1 พูดคําโดยเฉลี่ยประกอบ 95.7 ประโยค
(SD = 15.2) และจากการใช t- test พบวา ความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .01) และยังพบวา
เด็กชั้นประถมปที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงประโยคมากกวาเด็กเตรียมอนุบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เดล (Del. 1978: 307) ศึกษาการใชถอยคําของเด็กในชวงอายุตา งๆ ตั้งแตอายุ 2 ป
ถึง 12 ปโดยวิธีการทดสอบคําศัพทจากรูปภาพ ผลการศึกษาพบวา ความถูกตองในการใชคําศัพทของ
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เด็กเพิ่มขึ้นตามลําดับอายุ กลาวคือ ชวงอายุ 2 ปเริ่มที่ 25 คําถึง 60 คํา เมื่อเด็กอายุ 6 ป และเพิ่มถึง
90 คํา เมื่ออายุ 12 ป อัตราการเพิ่มของคําศัพทตางๆ จะสูงขึ้นอยางรวดเร็วในระยะกอนวัยเรียน
หลังจากวัยนีค้ ําศัพทจะคอยๆ เพิ่มขึ้นอยางชาๆ แตจะไมมีการหยุดนิ่งสัดสวนของคําชนิดตางๆ ที่เด็ก
นํามาใช มักจะเปลี่ยนไปดวยกลาวคือ สัดสวนของการใชคํานามจะลดลง ในขณะที่สัดสวนของการใช
คําวิเศษ บุรพบท และสันธานจะเพิ่มมากขึ้น พิจารณาจากจํานวนคําที่เด็กนํามาใชทั้งหมด
บลัด (Blood. 1996: 153) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กอายุ 3 – 5 ป
จํานวน 67 โรงเรียน โดยการทดสอบพัฒนาการทางภาษา การรับรู การเขียน และมีการศึกษาระยะยาว
มีผูปกครองของเด็กจํานวน 6 คน เขามามีสวนรวมในการเรียนของเด็ก จากการศึกษาพบวา การเรียนรู
ทางภาษาของเด็กขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก และเจตคติของผูปกครองในกระบวนการเรียนรู เพือ่
การอานออกเขียนได และสงเสริมใหเด็กเขียนชื่อตนเอง จะทําใหมคี วามสามารถในการเรียนรู การสอน
อานเขียนไดอยางมีความหมายเพราะชื่อของเด็กจะถูกเรียกอยูเปนประจํา และเปนคําที่นึกภาพได หาก
เด็กสามารถเขียนชื่อตนเองได จะเปนแนวทางขยายความสามารถในการรับรูคําอื่นๆ ตอไป
งานวิจัยในประเทศ
วิจิตรา วิเศษสมบัติ (2539: 73) ศึกษาความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั
การจัดประสบการณความคิดรวบยอดประกอบการสนทนากิจกรรมการปน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัย
ไดรับการจัดประสบการณความคิดรวบยอดในการนั้น มีความพรอมทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับ
การจัดกิจกรรมการปนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมคิด ชนแดง (2540) ศึกษาผลของการจัดประสบการณการเลาเรือ่ ง คํารูปธรรม
และการเลาเรือ่ งคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพ ที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมเลาเรื่องคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพ
กับกิจกรรมการเลาเรื่องปกติ มีความสามารถแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จุฬารัตน อินนุพัฒน (2543) ศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั
การจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับ
การจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลน
มุมบล็อกแบบปกติมีพัฒนาการทางการพูดที่ไมแตกตางกัน
จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่กลาวมานั้น สรุปไดวา ผูที่มีสวนในการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ทางภาษาดีขึ้นได คือ พอแม ผูปกครอง และครู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ความสอดคลองของสื่อกิจกรรม สภาพแวดลอมที่มีตอพัฒนาการ และบริบทที่แวดลอมตัวเด็ก

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด
2.1 ความหมายของพัฒนาการ
ความหมายของพัฒนาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย ตามที่นักการศึกษาใหความหมาย
ไวมีดังตอไปนี้
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วงพักตร ภูพันธศรี และ ศิรนิ ันท ดํารงผล (2532: 1) กลาววา พัฒนาการ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาไปในทิศทางที่ดี ตามระยะเวลาของมัน และ
ตอเนื่องกันไปเปนลําดับขั้นอยางมีระบบ ไมมีการยอนกลับลําดับขั้นที่เกิด หลังจากรวบรวมลักษณะ
ของเดิมไวดวย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 27) กลาววา พัฒนาการ (Development) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ดานการทําหนาที่ (function)
และวุฒิภาวะ (maturation) ของอวัยวะระบบตางๆ ในดานโครงสราง การจัดระเบียบสวนตางๆ ของ
รางกาย รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก มีลักษณะและทิศทางที่แนนอนสัมพันธกับเวลา ทําใหสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ทําสิ่งที่ยากสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มทักษะใหมๆ เปน
ความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม ผสมผสานกาวหนาเปนลําดับขั้นตอเนื่องกันไป โดย
พัฒนาการครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่สรีระวิทยา (Physiological development)
ของระบบอวัยวะ เปนการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ (Quantitative Change) รูปราง การขยายสวนตางๆ
ของรางกาย และการเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของมนุษย (Human development) เปนความสามารถ
ในการฟง พูด อาน เขียน การคิดเลข การแกปญหา ทักษะการชวยตนเอง การทรงตัว การเคลื่อนไหว
การกระโดด การรูจักแบงปน มีน้ําใจ ยิ้มแยม ซึ่งพัฒนาการทุกดานของมนุษย ถาไดรับการตอบสนอง
ตรงตามความตองการแลว จะเปนไปอยางสมวัย
พัชรี สวนแกว (2545: 108) พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
พฤติกรรมที่มที ิศทาง และรูปแบบที่แนนอน จากชวงระยะหนึ่งของชีวิตไปสูอีกระยะหนึ่ง พัฒนาการ
เปนผลรวมของการกระทํารวมกันระหวางวุฒิภาวะและการเรียนรู
กลาวโดยสรุป พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลีย่ นแปลงในตัวมนุษย ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนลําดับขั้น ไมมีการยอนกลับ
เปนปฏิสัมพันธกันระหวางวุฒิภาวะและการเรียนรู
2.2 พัฒนาการทางการพูด (Speech Development)
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของพัฒนาการทางการพูดไว ดังนี้
รจนา ทรรทรานนท (2537: 10) พัฒนาการทางการพูด เปนการเรียนรูการเขาใจคําพูด
ของผูอื่น โดยเริ่มจากการเขาใจคําศัพทประเภทตางๆ เด็กจะสะสมความเขาใจคําศัพทอยูระยะหนึ่ง
กอนที่จะใชคาํ ศัพทเหลานัน้ ในการพูดสื่อภาษากับผูอื่น
เบญจมาศ พระธานี (2538: 8) พัฒนาการทางภาษา (Language Development) หรือ
พัฒนาการทางการพูด (Speech Development) เปนความกาวหนาในการใชภาษา ในการติดตอสือ่ สาร
กับผูอื่น เพื่อรับรูหรือแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และติดตอซึ่งกันและกัน แบงออกเปน 2 ดาน คือ
พัฒนาการดานความเขาใจภาษา และพัฒนาการดานการแสดงออกทางภาษา
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546: 7) พัฒนาการทางภาษา
และการพูดเปนการเรียนรู การเขาใจคําพูดของผูอื่น โดยเริ่มจากการเขาใจคําศัพทประเภทงายๆ เด็ก
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จะสะสมความเขาใจคําศัพทอยูระยะหนึ่ง กอนที่จะใชคําศัพทเหลานี้ในการพูดสื่อภาษากับผูอื่น คําศัพท
ที่เด็กเรียนรูประกอบดวยคํานามที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ อวัยวะ รางกาย ชื่อพืชผักผลไม และ
อาหาร ชื่อสี คําบอกความรูส ึก สัมผัส บอกสถานที่ ทิศทาง เวลา ขนาด จํานวน ระยะทาง กิริยาอาการ
คําวิเศษณ คําบุพบท และคําสันธาน เด็กปกติเรียนรูคํานามไดกอนคําประเภทอื่น แตเมื่ออายุมากขึ้น
อัตราการเรียนรูคํานามจะลดลง เด็กจะเรียนรูคําประเภทอื่นแทน ไดแก คํากิริยา คําบุพบท คําวิเศษณ
และคําสันธาน ดานจํานวนคําศัพททเี่ ด็กรูก็มีจํานวนเพิ่มขึ้น จากจํานวนที่รูจักเพียงแคสิบคําเมื่ออายุ
1 ป กลายเปน 2,000 คํา เมื่ออายุ 4 ป ในชวง 2 – 4 ป เด็กจะมีพัฒนาการดานการเรียนรูคําศัพทที่
รวดเร็วมาก และมีอตั ราการพัฒนาสูงกวาในชวงอายุอื่นๆ การพัฒนาภาษาและการพูดเปนไปตามลําดับขัน้
กลาวโดยสรุป พัฒนาการทางการพูด หมายถึง การเรียนรูเพื่อที่จะเขาใจคําพูดของผูอื่น โดย
สะสมความเขาใจคําศัพทกอน ในชวงอายุ 1 – 4 ป เด็กจะมีอัตราการพัฒนาดานการเรียนรู และจดจํา
คําศัพทไดรวดเร็วมาก การรูค ําศัพทมากขึน้ จะชวยใหเด็กสามารถสื่อสารกับผูอื่น เพือ่ แสดงความตองการ
ความรูสึกความคิดเห็น และติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดมากขึ้น
2.3 ความสําคัญของพัฒนาการทางการพูด
ภาษาพูดเปนพื้นฐานในการเรียนรูภาษาอานและภาษาเขียน และเพื่อที่จะไดประโยชน
จากการเรียนในวิชาอื่นๆ (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2543: 35) ภาษาและการพูดเปนสิ่งที่ชว ยสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย ตามทฤษฎีและแนวคิดของ การดเนอร (Gardner) ในทฤษฎีพหุปญญา
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 138) กลาวถึง สติปญ
 ญาทางดานภาษา
(Linguistic Intelligence) วา ทักษะทางภาษานับเปนสวนหนึ่งของสติปญญา ดังนั้นพัฒนาการทาง
การพูดจึงมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับเด็กปฐมวัย ที่ตองเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากนี้
ยังมีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของการพูดไว ดังนี้
สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 63 – 64) กลาววา การพูดเปนเครื่องมือสําคัญของการติดตอ
สื่อสาร ที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวติ การฝกพูดเปนพื้นฐานที่จะชวยฝกทักษะดานภาษาไดอยางดี ซึ่ง
จุดประสงคของการฝกพูดมี ดังนี้
1. เพื่อใหเด็กพัฒนาการพูดไดคลอง เปนธรรมชาติ ไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ
2. พัฒนาความสามารถในการพูดไดชัดเจน ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก เชน
“ส” นอกจากนี้ยังควรพูดดวยน้ําเสียงที่นาฟง รื่นหู ไมดังไมคอยเกินไป มีความมั่นใจในการพูด
3. พูดถูกตองจนเปนนิสัย เชน เด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธวา “ผมเปลาทํา”
ตองแกเปน “ผมไมไดทําครับ” หรือ “หนูไมไดทําคะ”
4. เพื่อใชภาษาเปนเครื่องมือติดตอสังคมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นๆ การที่เด็กจะ
เปนที่นาคบหาสมาคมดวย ยอมตองมีภาษาที่สุภาพ ดังนั้นการใหการศึกษาเด็กวัยนี้ ยอมจะฝกเด็ก
ใหรูจักใชคําสุภาพทั้งหลาย เชน คําวา “ขอโทษ” “ขอบคุณ “ขอบใจ” โดยตองเปนแบบใหเด็ก และตอง
ใชอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ จะตองใหรูจักกาลเทศะดวย เสียงทีพ่ ูดในหองเรียน ยอมจะตองไมดัง
เหมือนเสียงที่ใชในสนาม
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5. เพื่อพัฒนาความสามารถในการติดตอกับผูอื่น คือ ไมเพียงแตแสดงความคิดเห็น
ของตนเทานัน้ แตยังสามารถเขาใจสิ่งทีค่ นอื่นพูด สามารถพูดสิ่งที่มีผูกลาวไวได
6. การฝกเลียนเสียงคําพูดกอนที่จะบรรยายเรื่องราวตางๆ หากไมฝกในเรื่องนี้
เด็กบางคนจะเลาเรื่องไมตรงจุด เชน เด็กอาสาจะเลาเรื่อง “ไปเที่ยวทะเล” แทนที่จะพูดถึงการไปทะเล
เด็กบางคนจะมัวพะวงแตจุดไมสําคัญ เชน การแตงตัว การซื้อของตางๆ สําหรับการเดินทาง ครูอาจ
ตองชวยเตือนเด็ก ใหพูดเขามาหาเรื่องอีกทีหนึ่ง
7. เรียนรูเ กีย่ วกับภาษา เชน หลักของการออกเสียง เสียงวรรณยุกต การเวนวรรค
การเรียบเรียงคําใหเปนประโยค และคําบางคํามีความหมายไดหลายอยาง
กลาวโดยสรุป การพูดเปนรากฐานของการพัฒนาทางภาษา ชวยสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา
เปนเครื่องมือสื่อสารที่ชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการในการสื่อความหมาย เพื่อใชในการติดตอกับผูอื่นและ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข
2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
มีนักการศึกษาไดคนพบวา เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางการพูดที่แตกตางกันนั้น มี
กระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย ดังตอไปนี้
จรรยา สุวรรณทัต และคณะ (Suvannathat; et al. 1985: 122) กลาวถึง กระบวนการ
เรียนรูทางภาษาวา เกิดขึ้นจากความชํานาญ (Empricist Approach) ซึ่งเด็กจะเริ่มเรียนรูภาษา อยาง
ไมเปนกฎเกณฑ แตเรียนรูภาษาในลักษณะเดียวกับการฝกทักษะ ความชํานาญ และความสามารถ
ดานอื่นๆ การเรียนรูคําไดจากการไดยินคนอื่นพูดซ้ําๆ แลวนํามาพูด ซึ่งเด็กจะเรียนรูไดเร็ว ถาคําที่
เด็กเรียนรูเปนประสบการณใกลตวั เด็ก รูปแบบการเรียนรูที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย คือ ตองมีการ
ปฏิสัมพันธกบั วัตถุ เชน ครูนําวัตถุสิ่งของ ของเลน มาจัดวางในหองเรียน และตั้งคําถาม เพื่อเราให
เด็กหาคําตอบ ซึ่งเปนการใหเด็กสํารวจวัตถุนั้นดวยตัวเอง
ศรียา และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541: 27 – 30) ไดกลาวถึง ทฤษฎีพัฒนาการทาง
ภาษาและการพูดไว ดังนี้
1. ทฤษฎีเสริมกําลัง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีนี้อาศัยจากหลักทฤษฎีการเรียนรู
ซึ่งถือวา พฤติกรรมทั้งหลายถูกสรางขึ้น โดยอาศัยการวางเงื่อนไข ไรนโกลด (Rheingold) และคณะ
พบวา เด็กจะพูดมากขึ้น เมื่อใหรางวัลหรือเสริมกําลัง วินิทซ (Winitz) ไดอธิบายถึงการที่เด็กเกิดการรับรู
ในระยะการเลนเสียงตอนตนๆ วา เปนการกระทําตามธรรมชาติของมนุษยในการที่จะมีจุดหมายปลายทาง
ตัวอยางเชน เมื่อเด็กหิวก็เคลื่อนไหวปาก ซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่การดูดและการกิน ตอมาเมื่อโตขึน้
ก็อาจใชวิธที ําเสียงออแอ โดยหวังวาแมจะเขามาหา และเลนเสียงคุยตามไปดวย
2. ทฤษฎีการรับรู (Motor Theory of Perception) ในบางครั้งเด็กจะพูดคําที่ไมเคยพูด
หรือไมเคยถูกสอนใหพูดมากอนเลย แมแตในระยะเลนเสียง ก็มิไดเปลี่ยนแปลงเสียงที่คลายกับคํานั้น
จึงสงสัยวา เด็กเรียนรูไดอยางไร ทฤษฎีนใี้ หคําตอบในแงนี้ ซึ่งลิเบอรแมน (Liberman) ตั้งสมมติฐาน
ไววา การรับรูทางการฟงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงเสียง จึงเห็นไดวา เด็กมักจองหนาเวลาเราพูดดวย
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ทํานองเดียวกับเด็กหูตึง การทําเชนนี้ อาจเปนเพราะเด็กฟงพูดซ้ําดวยตนเอง หรือหัดเปลงเสียงโดย
ใชอานริมฝปากแลวจึงเรียนรูคํา
3. ทฤษฎีสภาวะติดตัวมาแตกาํ เนิด (Innateness Theory) ชอมสกี้ (Chomsky)
นักภาษาศาสตรอเมริกันผูคิดทฤษฎีนี้ เขาอธิบายวา เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับเครื่องมือในการเรียนรู
ภาษา (Language Acquisition Devic) ซึ่งเรียกวา แอล เอ ดี (L.A.D.) เครื่องมือนี้จะเปนฝายรับขอมูล
ทางภาษา ซึ่งมาจากประโยคตางๆ เด็กก็จะเกิดการเรียนรูกฎตางๆ ทางไวยากรณที่มีใชในภาษา กฎ
ทางไวยากรณตางๆ นี้ก็คือความรูในภาษา (Competence)
4. ทฤษฎีความสัมพันธ (Interaction Theory) ไดมีนักสังคมวิทยาภาษาศาสตร และ
นักจิตวิทยากลุมหนึ่งเสนอขึ้นโดยกลาววา คนเราเกิดมานั้นจะตองมีบางสิ่งบางอยางติดตัวมา ทําให
คนผิดไปจากสัตวอื่น แตไมใชแอล เอ ดี สิ่งนั้นคือ ความสามารถในการเรียนภาษา (Language Capacity)
และความรูเกี่ยวกับโลก (Cognitive Knowledges)
5. ทฤษฎีความบังเอิญจากการเลนเสียง (Babble Luck) ซึ่งธอรนไดค (Thondike)
เปนผูคิด โดยอธิบายวา เมื่อเด็กกําลังเลนอยูนั้น เผอิญมีบางเสียงไปคลายกับเสียงที่มีความหมาย ใน
ภาษาพูดของพอแม พอแมจึงใหรางวัลในทันที ดวยวิธนี ี้เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาไปเรื่อย
6. ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theory) ของอิริค เลนเนเบอรก (Eric Lenneberg)
เชื่อวา พัฒนาการทางภาษานั้น มีพื้นฐานทางชีววิทยาเปนสําคัญ กระบวนการที่คนพูดได ก็เกิดจาก
การที่คนสามารถถายทอดภาษากันได
7. ทฤษฎีการใหรางวัลของแม (Mother Reward Theory) จอหน ดอลลารด (John Dollard)
และ นีล มิลเลอร (Neel Miller) เปนผูค ิดตัง้ ทฤษฎีนี้ โดยย้ําเกี่ยวกับบทบาทของแมในการพัฒนาภาษา
ของเด็กวา ภาษาที่แมใชในการเลีย้ งดู เพื่อสนองความตองการของลูก จะเปนเหตุใหเกิดภาษาพูดแกลูก
จากการศึกษาทฤษฎีและกระบวนการการเรียนรูภาษาดังกลาวจะเห็นไดวา พัฒนาการทาง
ภาษาหรือการพูดของเด็กปฐมวัยนั้น จะตองผานกระบวนการพัฒนามาเปนลําดับขั้น เด็กสามารถเรียนรู
ภาษาไดอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ทางสังคม เชน
สิ่งแวดลอม ตัวเด็กเอง ตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนองจากสิ่งเรา โดยกระบวนการเรียนรู เริ่มจากการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ และบุคคลใกลตัว ในลักษณะการเลียนแบบ หรือการลองผิดลองถูก การเรียนรู
ภาษาจะดียิ่งขึน้ ถาเด็กไดรบั การเสริมแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
ความรูเดิม ก็จะทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษา หรือพัฒนาการทางการพูดดียิ่งขึ้น
2.5 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความกาวหนาในการใช
ภาษาติดตอสื่อสารกับผูอื่น เพื่อรับรู หรือแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และติดตอซึ่งกันและกัน นักการศึกษา
ไดใหความหมายของพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยไว ดังนี้
เบญจมาศ พระธานี (2538: 8) พัฒนาการทางภาษา (Language Development) หรือ
พัฒนาการทางการพูด (Speech Development) เปนความกาวหนาในการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
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กับผูอื่น เพื่อรับรู หรือแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และติดตอซึ่งกันและกัน ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน
คือ พัฒนาการดานความเขาใจภาษา และพัฒนาการดานการแสดงออกทางภาษา ตามปรัชญาการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษานั้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต 0 – 5 ป ดังนั้นพัฒนาการทาง
การพูดของเด็กปฐมวัยจึงไดแสดงไวตาม ตารางพัฒนาการทางภาษาและการพูดในดานความเขาใจและ
การใชภาษา (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. 7 –10) ดัง ตาราง 1
ตาราง 1 พัฒนาการทางภาษาและการพูดในดานความเขาใจและการใชภาษา
อายุ
1 เดือน

ความเขาใจภาษา

การใชภาษา

- เมื่อไดยินเสียงดังจะสะดุง ขยับตัว ขยิบ - เด็กรองไหเมื่อหิว เปยก หรือไมสบาย
ตา หรือรองไห
3 เดือน - เมื่อไดยินเสียงแมอยูใกลๆ เด็กจะยิ้ม
- ทําเสียงออแอเมื่อมีความพึงพอใจ
หรือนิ่งฟง
6 เดือน - หันไปมองยังที่มาของเสียงที่ไมดังนัก - เลนเสียงทีละพยางค หรือสองพยางคเชน
กา – กา อา – คา เปนตน เริ่มเลนเสียง
ตางๆ
9 เดือน - ทําตามคําสั่งได เชน บายบาย
- ทําเสียงโตตอบไมเปนภาษา เมื่อมีคนมา
- หยุดเลนเมื่อถุกดุ หรือบอกวา “อยา”
พูดดวย
- เลียนแบบการเลนเสียงของผูอื่น
- ทําเสียงเพื่อเรียกรองความสนใจ
- เลียนเสียงแปลกๆ เชน สุนัขเหา เสียงจิ้งจก
12 เดือน - หันไปหาเมื่อถูกเรียกชื่อ
- การเลนเสียงเปนภาษายังมีอยู แตเพิ่ม
- เขาใจคําพุดที่ไดยินบอยๆ เชน “เอา”
จํานวนพยางคมากขึ้น
“ไมเอา”
- เริ่มพูดคําที่มีความหมายได 2 – 3 คํา เชน
- เขาใจคําศัพทได 10 คํา
พอ แม หม่ํา ไป เปนตน
- ตอบสนองตอคําพูดโดยใชทาทางงาย ๆ
เชน พยักหนา หรือสั่นหัว
18 เดือน - เขาใจและทําตามคําสั่งงายๆ ได เชน
-ยังพูดไมเปนภาษาบางครั้งอาจพูดคํา
“ไปเอารถมา” “นั่งลง” “ยืนขึ้น” เปนตน ที่มีความหมายและไมมีความหมายปนกัน
- ชี้สวนตางๆ ของรางกายได 1 – 3 อยาง โดยมีน้ําเสียงแบบผูใหญ
-ชี้สิ่งของ หรือบุคคลที่คุนเคยได เมื่อบอก - พูดเปนคําที่มีความหมายไดประมาณ
ใหชี้ เชน “แมอยูไหน” “พออยูไหน”
10 – 20 คําโดยมากจะใชคําพูดเมื่อเรียกชื่อ
“นาฬิกาอยูไหน”
สิ่งตางๆ ที่เด็กเห็นบอยๆ เชน หมาแมว
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ตาราง 1 (ตอ)
อายุ

ความเขาใจภาษา
- เขาใจคําศัพได 50 คํา

2 ป

- ชี้สวนตางๆของรางกายได 5 อยาง
- เขาใจคําถามไดมากขึ้นเชน
“นี่อะไร…” “….อยูไหน”
- ชี้รูปสิ่งของตางๆ เมื่อบอกใหชได
- เขาใจคําศัพท 1,200 คํา

3 ป

- แสดงความสนใจที่จะฟงคําพูดเมื่อแม
อธิบายใหเด็กฟง
- ชอบฟงนิทาน
- ชี้สวนตางๆของรางกายไดไมต่ํากวา 7
อยาง
- เขาใจคํากริยางายๆได
- เขาใจคําศัพท 2,400 – 3,600 คํา
- เขาใจคําที่เปนประโยคยาวๆไดเชน
“หนูกินขาวใหเสร็จกอนแลวแมจะพาไป
นั่ง
รถ”
- เขาใจคําบุพบทเชนบนใตขึ้นลงเปนตน
- เขาใจคําศัพท 4,200 – 5,600 คํา
- มีทักษะในการฟงดีขึ้น และตั้งใจฟงได
นานขึ้น

4 ป

การใชภาษา
- บอกความตองการงายๆ ได เชน
“เอา” “ไป”
- พูดโตตอบโดยพูดซ้ําหรือพูดเลียน
แบบคําพูดผูอื่น
- ชอบออกคําสั่งโดยใชคําพูดรวมกับทาง
- พูดคําที่มีความหมายได 50 – 400 คํา
- พูดเปนประโยคที่ยาว 2 – 3 คําไดเชน
“เอามา” “ไปเที่ยว”
- ยังคงชอบเลียนคําพูดของผูอื่น
- พูดเสียงวรรณยุกตไดถูกตองทุกเสียง
- พูดแบบไมเปนภาษาลดลงอยางมากจน
แทบไมมีเลย
- บอกชื่อตนเองได
- ชอบพูดคนเดียวในขณะที่ทําสิ่งตางๆ
- ชอบถามคําถามมากขึ้นเชน
“สีอะไร” “แมอยูไหน” “นั่นใคร”
- พูดคําศัพทได 900 - 1,200 คํา
- พูดเปนประโยคไดประมาณ 3 คํา
แตอาจพูดไมชัด
- ชอบเลาเหตุการณที่กําลังประสบอยู
- มีการพูดไมคลองได
- พูดเสียงสระไดชัดเจนทุกเสียง
- เสียงที่พูดไดชัดเจนคือ ( มนหยคอ
วบปก )
- พูดใหคนอื่นเขาใจไดดีแตพูดไมชัด
- พูดเปนประโยคยาวๆได 4 คําโดยเฉลี่ย
- เลาเรื่องไดโดยมีเนื้อหาที่ตอเนื่องกัน
- พูดโออวดและวิจารณผูอื่น
- ชอบถาม “ทําไม” “เมื่อไร”
- พูดไดตั้งแต 1,500 - 1,800 คํา
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ตาราง 1 (ตอ)
อายุ

ความเขาใจภาษา

5 ป

- เขาใจคําศัพท 6,500 – 9,600 คํา

6 ป

- เขาใจคําศัพทไดประมาณ13,500 –
15.000 คํา

การใชภาษา
- ใชประโยคซับซอนไดมากขึ้นมีลักษณะ
ทางไวยากรณเกือบสมบูรณ
- สามารถบอกคําตรงกันขามไดเชน
“ชางตัวใหญ” “กระตายตัวเล็ก”
- เสียงพยัญชนะที่พูดไดเพิ่มเติม คือ (ทต
ลจพงด)
- พูดคําศัพทประมาณ 2,000 คําขึ้นไป
- พูดไดเปนประโยคไดประมาณ 4 – 5 คํา
- ใชไวยากรณไดถูกตองเกือบเทาผูใหญ
- สามารถบอกไดวาของสิ่งนั้นทําดวยอะไร
เชน “บานทํามาจากอะไร”
- เสียงพยัญชนะที่ออกไดชัดเพิ่มขึ้นคือ (ฟช)
- พูดไดประมาณ 2,500 คําขึ้นไป
- พูดเปนประโยคยาวได 6 คําโดยเฉลี่ย
- รูจักใชคําเปรียบเทียบขนาดรูปราง
- เสียงพยัญชนะที่ออกไดชัดเพิ่มขึ้นคือ (ส)
สวนเสียง (ร) เด็กจะพูดชัดเมื่ออายุ 7 ปขึ้นไป

สรุป พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความกาวหนาในการใชภาษาติดตอสื่อสาร
กับผูอื่น เพื่อรับรู หรือแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และติดตอซึ่งกันและกัน ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน
คือ พัฒนาการดานความเขาใจภาษา และพัฒนาการดานการแสดงออกทางภาษา
2.6 กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางการพูดสําหรับเด็กนั้น มีหลายรูปแบบ เปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อใหเด็กเกิดประสบการณตรง
เกิดการเรียนรู ไดพัฒนาครบทุกดาน (กรมวิชาการ. 2540: 36 – 37) ตามแนวการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณที่สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน
1. การสนทนาอภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา ในการพูด การฟง
รูจักแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง ของจําลอง
รูปภาพ สถานการณจําลองฯลฯ
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2. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงให
เกิดคุณธรรมจริยธรรม วิธกี ารนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น ในการเลานิทาน สื่อที่ใชอาจเปนรูปภาพ
หนังสือนิทาน หุน การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง
3. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกต และเรียนรู ตามขั้นตอน
ของกิจกรรมนัน้ ๆ ในบางครัง้ ครูอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับครู เพื่อนําไปสูก ารปฏิบัติจริง
เชน การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา
4. การทดลองปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง เพราะ
ไดทดลองปฏิบัติดวยตนเองไดสังเกตการเปลี่ยนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา และสงเสริมให
เด็กมีความอยากรูอยากเห็น และคนพบดวยตัวเอง เชน การประกอบอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร
งายๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง
อีกรูปแบบหนึง่ ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆ รอบโรงเรียน หรือสถานที่นอกโรงเรียน เพือ่ เปน
การเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก
6. การเลนบทบาทสมมติเปนตัวละครตางๆ ตามเนื้อเรื่องในนิทาน หรือเรื่องราว
ตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติ เพื่อเราความสนใจ และกอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุน
สวมศีรษะ ทีค่ าดศีรษะรูปคนและสัตวรปู แบบตางๆ เครื่องแตงกาย และอุปกรณของจริงชนิดตางๆ
7. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออก เพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ
ปริศนา สิริอาชา (2537: 91 – 96) กลาววา การจะชวยใหเด็กเปนนักพูดที่ดี คือ การพูดคุย
กับเด็กบอยๆ คําพูดตางๆ ของเด็กอายุ 3 ขวบ มักเปนคําที่ไดรับมาจากพอแมและผูใกลชิด หลังจากนั้น
เด็กจึงเริ่มเรียนรูคําตางๆ เอง ดังนั้นการพูดจาของบุคคลที่แวดลอมเด็กอยู จึงเปนสิ่งสําคัญมาก เชน
การสอนใหเด็กรูจักความหมายของคํา เชน หนูกินขาวดวยขันหรือลูกบอลจะ? หรือหนูใชตามองหรือ
ใชนิ้วมองจะ? การสอนคําจากทาทาง สอนจากการอานนิทานใหฟง การเลนเกมสมมติ การรองเพลง
ประกอบทาทาง การหัดใหเด็กไดตอบคําถาม การเลนนําทาง การเรียงลําดับเหตุการณประจําวัน เปนตน
กลาวโดยสรุป กิจกรรมที่สงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเลนเกม
การเลนบทบาทสมมติ การรองเพลง การเลานิทาน การไปศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนการทดลองปฏิบตั ิจริง
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ครูและผูเกี่ยวของดานการศึกษาปฐมวัยควรใหความสําคัญ และเลือกวิธีปฏิบตั ิตาม
ความเหมาะสม
2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
มีผูวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางการพูดของเด็กทั้งตางประเทศและในประเทศหลายทาน
ดังตอไปนี้
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งานวิจัยตางประเทศ
โลวินเจอร (ภรณี คุรุรัตนะ. 2535: 17 – 18; อางอิงจาก Lovinger. 1974: 313 – 320)
ผูเชี่ยวชาญทางการพูดไดทําการทดลอง โดยเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กวัย 4 – 5 ขวบ ในระหวางการเลน
อยางอิสระของเด็กเปนเวลา 1 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลาทั้งหมด 25 สัปดาห โดยเขาแบงระดับของการปฏิสัมพันธ
ระหวางเขากับตัวเด็กออกเปน 2 ระดับดวยกัน คือ
1. เขาไปมีสวนรวมในการเลนของเด็ก อีกทั้งแนะนําการเลนตางๆ ใหกับเด็ก
พรอมทั้งติดตามดูแลอยางใกลชิด
2. ใหเด็กไดแสดงการเลนจากประสบการณของตนเอง
3. สรางสภาพการณการเลน สนับสนุนใหเด็กเลน ซึ่งในแตละชั่วโมงนั้น ไมไดเนน
ที่การฝกฝนและไมมีการบังคับเด็กใหเลน แตเด็กจะไดรับการสนับสนุนใหสนองตอบตอการเลน และ
การใชคําพูดที่เด็กตองการ จากการทดลองเขาพบวา การที่เขาไดมีโอกาสเขาไปมีสวนปฏิสัมพันธกบั
การเลนของเด็กทั้ง 3 ระดับนี้ มีผลทําใหการแสดงออกทางภาษาของเด็กเพิ่มขึ้น มีการเลนที่ซับซอน
มากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุมควบคุม (ไมมีปฏิสัมพันธใดๆทั้งสิ้น) ไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เขายัง
พบวา ในการฝกหัดใหเด็กปฐมวัยไดรูจักเลนแบบละคร จะชวยพัฒนาภาษาของเด็กไดมากยิ่งขึ้น ใน
การที่จะชวยพัฒนาดานภาษาใหแกเด็ก ผูใหญจะตองรูถึงลักษณะของกิจกรรม ตลอดจนรูจักการใชภาษา
ของเด็ก คําพูดของผูใ หญจะชวยทําใหการเลนดีขึ้น แตก็อาจจะมีผลในทางลบไดเชนกัน ถาสิ่งทีผ่ ูใหญ
ชักจูงใหเด็กเลนนั้น ยังไมอยูในความสนใจของเด็ก การพูดของผูใหญจะตองดูเวลาที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ การชวยเหลือของผูใหญนั้น จําเปนตอการเลนของเด็ก แตไมควรจะเปนการชวยโดยตรง
เพราะอาจทําใหเด็กรูสึกวาไมเปนอิสระ
ไพน และคณะ (Pine; et al.) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบที่แตกตางกันในขั้นตอนการใช
คําเดี่ยวที่มีผลตอความสัมพันธระหวางการใชคําพูดของแม และการผสมคําของเด็ก (Stylistic Variation
at the “Single Word “ Stage : Relation between Matermal SpeechCharacteristic and Children’s
Vocabulary Composition and Usage) พบวา ความสัมพันธของการใชคําของเด็กแตกตางกันไปตาม
การใชคําพูดของแม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนแมและเด็ก 26 คู เด็กผูหญิง 14 คน และเด็กผูชาย
12 คน เริ่มจากคํา 5 คํา 10 คําและ 100 คํา ตามลําดับ วิธีการพูดของแม มีอิทธิพลตอพัฒนาการการใช
คําพูดของลูกโดยตรง คือ แมที่พยายามอธิบายความหมายคําศัพท โดยอิงสภาพแวดลอมจะสามารถ
ถายทอดคําพูดใหมๆ ใหลูกไดมากกวาแมที่พูดโดยวิธีการออกคําสั่งวา เชนนั้น เชนนี้ และแมที่พดู เกงๆ
จะทําใหเด็กเรียนรูคําตางๆ เชนคําอุทานคําสั้นๆ ไดเปนเปอรเซ็นตทสี่ ูงกวาแมที่ไมคอยพูด โดยมีเช็คลิสต
(Checklist) ใหแมเช็คคําตางๆ ที่เด็กเรียนรูเพิ่มมากขึน้ และมีการอัดเสียงพูดของเด็ก เพื่อดูพัฒนาการ
ทางภาษาพูดของเด็กอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น (Pine, Lieven; & Roland. 1997: 807 – 819)
งานวิจัยในประเทศ
จุฬารัตน อินนุพัฒน (2543: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปและมุมบล็อกแบบปกติ โดยใชกลุมตัวอยาง
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เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจยั พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการจัดประสบการณ
การเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติ มีพัฒนาการทางการพูดที่ไมแตกตางกัน
นงเยาว คลิกคลาย (2543: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูด
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบ โดยใชกลุมตัวอยาง
เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบ มีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ
จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการพูดของเด็ก จะขึ้นอยูกับความพรอมของ
เด็กแตละคน ซึ่งเด็กวัยใกลเคียงกัน จะพูดไดในระดับที่ใกลเคียงกัน สังเกตไดจากการพูด ความสามารถ
ในการเขาใจความหมายของคําศัพท การที่เด็กอยูในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ก็จะสงผลตอพัฒนาการ
ทางการพูดทีแ่ ตกตางกันไปดวย หากเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่เราใหเด็กไดคิด ไดพูด ไดเลนกับเพื่อน
หรือการที่มีผูใหญคอยพูดคุยดวย รวมทั้งไดรับการสงเสริมกิจกรรมการพูดตางๆ เชน การเลานิทาน
การทองคําคลองจอง การรองเพลง และกิจกรรมศิลปะ เหลานี้ลว นมีผลตอความสามารถทางการพูด
ของเด็กทั้งสิ้น

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทานและการเลานิทาน
3.1 ความหมายของนิทาน
นิทานเปนศาสตรที่สรางความรื่นรมยแกผูเรียนได ซึ่งนิทานที่เลาสามารถแสดงวัฒนธรรม
ของแตละชาติ เปนวิธีการทีส่ ามารถกระตุน ความสนใจแกผูเริ่มเรียนภาษา โดยเฉพาะกับเด็ก เพราะ
เรื่องที่นํามาเลานั้น ผูเรียนสามารถรับรูอารมณ และเรียนรูวัฒนธรรมจากเรื่องที่ฟงได นักการศึกษา
ไดใหความหมายของนิทานไว ดังนี้
เกริก ยุนพันธ (2539: 16) กลาววา นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบทอดตอๆ กันมา
ตั้งแตโบราณ โดยเนี้อหาที่เลา เปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดี เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
ของคน ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความดี และเปนตัวอยางแกสังคม
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 210) กลาววา นิทาน คือ สื่อที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการสราง
การเรียนรูใ หกบั เด็ก นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความฝน ความคิด ความเขาใจ และการรับรูใ หกบั เด็ก
วันเนาว ยูเด็น (2542: คํานํา) กลาววา นิทาน คือ ชีวติ เรื่องราวในนิทานที่แทจริงเปน
เรื่องราวของชีวิต นิทานมิใชเรื่องสําหรับเพียงเพื่อฟง อานเพื่อสนุก หรือรับคําสอนที่แทรกอยูเทานั้น
สัณหพัฒน อรุณธารี (2542: 2) กลาววา นิทาน คือ เรื่องที่มีผูแตงขึ้นใหม โดยยึดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เปนการเลาเรื่องใหเขากับสภาวการณในเวลานั้นๆ ซึ่งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
คติสอนใจที่พึงประสงค ใหผูฟงนําไปใชในชีวิต จากเนื้อหาของนิทาน เพื่อใชเปนสื่อในการสรางการเรียนรู
ใหกับเด็ก
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สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 48) ใหความหมายของนิทานไววา
1. เปนเรื่องราวที่ผูกขึ้น
2. เปนเรื่องราวที่ใชวาจาเปนสื่อในการถายทอด
3. เปนบทประพันธ ที่มีลีลาการเลาแบบเปนกันเอง
4. เปนเรื่องเลาทีม่ ีจุดประสงคหลัก เพื่อความบันเทิงใจ มีสิ่งสอนใจเปนจุดประสงครอง
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 588) นิทาน หมายถึง เรื่องที่เลากันมา เชน นิทานชาดก
นิทานอีสป
วิเชียร เกษประทุม (2547: 1) นิทาน หมายถึง เรื่องเลาที่เลาสืบตอกันมา เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ใชวาจาเปนสื่อในการถายทอด
ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540: 45) กลาววา นิทานเปนเรื่องราวที่เลาสืบทอดกันมา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสืบทอดประสบการณ ความรู ความคิด หรือคานิยมบางอยางใหผูฟง พรอมทั้งสอดแทรก
ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน
บุบผา เรืองรอง (2551: ออนไลน) นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา หรือมีผูแตงขึ้น
ตองการสอนคนในการดํารงชีวิต เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานสวนใหญจะถายทอดดวยวิธี
มุขปาฐะ ที่ทั้งผูเลาและผูฟงตางมุงสนองความสุขทางจิตใจของคน
มาลกินา (Malkina. 1995: 38) กลาววา การเลานิทาน เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลกับ
ผูเริ่มเรียนภาษา เพราะสามารถแสดงถึงอารมณตางๆ การรับรู และความตองการไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับเด็ก
จากความหมายของนิทานดังกลาวขางตน สรุปไดวา นิทานเปนเรื่องเลาที่แตงขึ้นมา โดย
การผูกเรื่องตามความคิด จินตนาการ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิตนที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม
3.2 ประเภทของนิทาน
การเลานิทานเปนกิจกรรมทีม่ ีมาแตเกากอน นิทานแบงออกเปน 2 ยุค ไดแก นิทานสมัยเกา
หรือนิทานชาวบาน และนิทานสมัยใหม ดังที่นักวิชาการไดกําหนดไว ดังนี้
เกริก ยุนพันธ (2539: 20 – 22) แบงนิทานตามรูปแบบของนิทาน และตามเนื้อหาสาระ
ที่เปนเรื่องราวของนิทานออกเปน 8 ประเภท คือ
1. เทพนิยายหรือเรื่องราวปรัมปรา เปนนิทานหรือนิยายที่เกินเลยความเปนจริงของ
มนุษย สวนใหญเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอภินิหาร ตัวเอกหรือตัวละครเดนๆ จะมีอภินิหาร หรือเวทมนต
ฤทธิ์เดช ฉากหรือสถานที่ในเรื่อง มักเปนสถานที่พิเศษ หรือถูกกําหนดขึ้นมา เชน สรวงสวรรค หรือ
เมืองบาดาล มีพระเอกเปนเจาชาย มีนางเอกเปนเจาหญิง มีนางฟา เทวดา ยักษ เปนตน
2. นิทานประจําทองถิ่น หรือนิทานพื้นบาน มักเปนนิทานที่ถกู เลาขานตกทอดตอเนื่อง
กันมา เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวัติความเปนมาของทองถิ่น ภูเขา ทะเล แมน้ํา
เรื่องราวของโบราณวัตถุ ทีม่ ีเหตุแหงที่มาของการสราง การคิด ฯลฯ
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3. นิทานคติสอนใจ เปนนิทานที่เรียบเรียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวติ และความเปนอยู
รวมกันในสังคม ใหบังเกิดผลในการดํารงชีวติ และความเปนอยู ใหพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ และไมประมาท
ชวยเหลือหรือเมตตาตอผูอื่น และอยูรวมกันอยางมีความสุข
4. นิทานวีรบุรษุ เปนนิทานที่กลาวอางถึงบุคคลที่มคี วามสามารถ องอาจ กลาหาญ
มักเปนการถายทอดเรื่องจริงของบุคคลสําคัญๆ ไว มักสรางฉากหรือสถานการณที่นาตื่นเตนเกิน
ความเปนจริง เพื่อใหเรื่องราวสนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามวา บุคคลที่เปนบรรพบุรุษนั้น
มีความสามารถ และนาสนใจจริงๆ
5. นิทานอธิบายเหตุ เปนเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด และอธิบายพรอม
ตอบคําถามเรื่องราวนั้นๆดวย เชน เรื่องกระตายในดวงจันทร ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม เปนตน
6. เทพปกรณัม เปนนิทานเกี่ยวกับความเชื่อ โดยเฉพาะตัวบุคคลที่มีอภินิหาร เหนือ
ความเปนจริง ลึกลับ ไดแก พระอินทร พระพรหม ทศกัณฐ เปนตน
7. นิทานที่มีตวั สัตวเปนตัวเอก เปรียบเทียบเรื่องราวเกีย่ วกับชีวติ มนุษยทอี่ ยูรวมกัน
ในสังคม สอนจริยธรรม แฝงแงคิด และแนวทางแกไข บางครั้งสอนแบบทางออม ผูอา นหรือผูฟงจะตอง
พิจารณาเอง เปนเรื่องบันเทิงคดีที่สนุกสนาน
8. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องเปรียบเทียบชีวิตความเปนอยู แตมีมุขที่ตลกขบขัน
สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกที่เปนสุข เนื้อเรื่องเกี่ยวกับไหวพริบ เรื่องราวแปลกๆ เรื่องเหลือเชื่อ
เรื่องเกินความจริง เปนตน
สัณหพัฒน อรุณธารี (2542: 17) แบงประเภทของนิทาน ตามสภาพการณปจจุบันออกเปน
8 ประเภท ดังนี้
1. นิทานปรัมปรา
2. นิทานทองถิ่น
3. นิทานเทพนิยาย
4. นิทานตลกขบขัน
5. นิทานสรางเสริมคุณธรรม
6. นิทานเรื่องเกี่ยวกับสัตว
7. นิทานที่ใหความรูเฉพาะเรือ่ ง เชน สิ่งแวดลอม ยาเสพติด เปนตน
8. นิทานสงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรค
วิเชียร เกษประทุม (2548: 5 – 9) แบงนิทานที่เปนปจจุบันไว 11 ประเภท ดงนี้
1. เทวปกรณหรือเทพปกรณัม เปนเรื่องอธิบายถึงกําเนิดของจักรวาล
2. นิทานศาสนา มีจุดมุงหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชน
3. นิทานคติ เปนการเลาเรื่องที่ใหเห็นคุณคาของจริยธรรมและผลแหงการประกอบ
กรรมดีและกรรมชั่ว
4. นิทานมหัศจรรย เปนนิทานเกี่ยวกับเทวดา นางฟา หรือความมหัศจรรยของธรรมชาติ
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5. นิทานชีวติ เปนการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริง มีความยาวหลายอนุภาค
6. นิทานประจําถิ่น เนนเรื่องเลาสืบเนื่องกันมา เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่สําคัญ
7. นิทานอธิบายเหตุ เปนเรื่องที่อธิบายถึงกําเนิด ความเปนมาของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ
8. นิทานเรื่องสัตว เปนเรื่องที่สัตวเปนตัวเอก
9. นิทานเรื่องผี มีผีเปนตัวเอกของเรื่อง
10. มุขตลก มีขนาดสั้น ไมซับซอน สนุกขบขัน ไมนาเบื่อ
11. นิทานเขาแบบ โครงเรื่องมีความสําคัญเปนรองของแบบสราง เชน นิทานไมรูจบ
นิทานลูกโซ
จิระประภา บุณยนิตย ลออ ชุติกร และ ศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551: 17 – 21) ไดแบง
นิทานออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. นิทานปรัมปรา มีลักษณะทีเ่ ห็นไดชัด คือ เปนเรื่องคอนขางยาว และเปนเรื่อง
สมมุติวา เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง ไมกําหนดไวชัดเจนวาทีไ่ หน และมักขึ้นตนวา “ในกาลครั้งหนึ่ง” ตัวบุคคล
ในเรื่องไมใชมนุษยธรรมดา มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
2. นิทานทองถิ่น มีขนาดสั้นกวานิทานปรัมปรา เปนเรื่องเหตุการณเดียว และเกี่ยวกับ
ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลางหรือคตินิยม
3. เทพนิยายเปนนิทานที่มีเทวดา นางฟา
4. นิทานเรื่องสัตว ตัวเอกของเรือ่ งจะเปนสัตว มีความคิดและการกระทําตางๆ เหมือน
มนุษยธรรมดา มักเปนเรื่องตลกขบขัน และมีคติสอนใจ
5. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับการแสดงปฏิภาณไหวพริบ การผจญภัย
จากประเภทของนิทานที่กลาวขางตน สรุปไดวา นิทานมีหลายประเภท ทั้งนิทานที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวของกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเปนระยะเวลานาน และ
นิทานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับเหตุการณปจจุบัน ที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรูทางสังคม
และสิ่งแวดลอม
3.3 จุดประสงคของการเลานิทาน
นิทานและวิธีเลานิทาน เปนกิจกรรมการสอนวิธีหนึ่ง ทีน่ ักการศึกษาใหความสนใจ ศึกษา
คนควาและยอมรับวา นิทานมีความสําคัญตอเด็ก จุดประสงคของการเลานิทาน มักมุงใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเปนหลัก สวนจุดประสงคอื่นมักขึ้นอยูกับผูเลา นิทานเรื่องเดียวกัน ผูเลาอาจมีจุดประสงค
ในการเลาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 11 – 12) กลาววา การเลานิทานใหเด็กฟงนั้น มีจุดมุงหมาย
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ใหเด็กไดพัฒนาภาษาและความคิด การเลานิทาน จึงไมควรมาจากครูคนเดียว
ครูควรใหเด็กเปนผูเลานิทานเองดวย เพราะการใหเด็กไดเลานิทานเอง จะชวยใหเด็กไดแสดงออกถึง
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ความรูสึก ขยายความคิดของตนเองใหกระจาง และพัฒนาภาษา หากครูเลาเอง ควรมีการถามตอบโต
ที่ใหเด็กคิดระหวางการเลานิทานดวย
2. สรางความรักการอานหนังสือใหกับเด็ก เวลาเลานิทาน เปนเวลาทีส่ รางความสนใจ
ในการอานหนังสือใหกับเด็กมาก ครูควรเตรียมใหพรอม โดยการอานนิทานเลมที่จะเลาใหเขาใจ จําได
เวลาเปดหนังสือเสมอตาเด็ก ตาครูจับที่เด็ก คอยสังเกต คอยตั้งคําถามเปนชวงๆ เพื่อชวยใหเด็กทบทวน
รายละเอียด และตื่นตัวที่จะฟงอยูเสมอ เวลาเลานิทานควรจัดเปนกลุมเล็กๆ 4 – 5 คน ถาไมไดก็ให
เด็กนั่งเปนวง เห็นหนาครูชดั เจน และครูเห็นเด็กทุกคน ถาเด็กเพลิดเพลินกับนิทานจากหนังสือทีค่ รูเลา
เด็กจะชอบและสนใจที่จะอานหนังสือดวยตนเอง สิ่งนี้เปนจุดเริ่มตนของการสรางนิสัยรักการอาน และ
ความรักหนังสือที่ดี
3. สรางการเรียนรูอยางมีความหมายใหกับเด็ก ทั้งทางดานสังคม อารมณ คุณธรรม
หรือแมแตการพัฒนาสติปญญา ก็สามารถใชนิทานเปนสื่อของการเรียนรูได จุดสําคัญที่จะนําไปสูจุดประสงค
ของการเรียนรูน ั้น นอกจากเนื้อหาของนิทานตรงประเด็นแลว บรรยากาศในการเลา ก็มีความสําคัญมาก
ผูเลาที่ดีตองสนุกกับการเลานิทาน และสามารถสื่อสารเรื่องราวใหเด็กเกิดความกระตือรือรนที่จะฟง
ในขณะเดียวกันตองหยุดถามเปนระยะ หรือใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทาน โดยเฉพาะประเด็นที่
ตองการใหเกิดผลตามวัตถุประสงค การเลานิทานอาจเลาซ้ําได ทั้งนีเ้ พื่อใหเด็กไดถายโยงขอมูลใหม
เปรียบเทียบ เพื่อหาขอสรุปที่ถูกตอง ตามหลักเกณฑทฤษฎีของเพียเจท ที่วาดวยการคิดเพื่อพัฒนา
ความรูใหม
จิระประภา บุณยนิตย ลออ ชุติกร และ ศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551: 23 – 24) กําหนด
จุดมุงหมายในการเลานิทานไว ดังนี้
1. เพื่อสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็ก เพราะโดยธรรมชาติแลวเด็กๆ ชอบ
ฟงนิทาน
2. เพื่อชวยใหเด็กมีจิตใจเบิกบาน ผอนคลายอารมณ ความเครียด และสรางเสริม
อารมณขันใหกับเด็ก
3. เพื่อเปนการปกปอง สงเสริมพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค และจินตนาการ
ของเด็ก
4. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของเด็ก
5. เพื่อชวยใหเด็กไดเรียนรูวิชาการตางๆ ที่สอดแทรกอยูในนิทานเรื่องนั้นๆ
6. เพื่อชวยกระตุนใหเด็กอยากอานหนังสือ
7. เพื่อชวยใหผใู หญและเด็ก มีความใกลชิดสนิทสนมกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
แปลน ฟอร คิดส (2551) กลาวถึง ประโยชนที่เด็กไดรับจากนิทานไววา
1. เติมเต็มความสนุกสนาน
2. เสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรค
3. ฝกสมาธิ
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4. พัฒนาทักษะดานภาษา
5. ปลูกฝงนิสัยรักการอาน
แอลลิส และ บรูสเตอร (Ellis; & Brewster. 1991: 1 – 2) กลาววา ธรรมชาติของเด็ก
เพลิดเพลินกับการฟงการเลานิทาน ดังนั้นจึงมีการนํานิทานมาเปนสื่อในการเรียนภาษาตางประเทศ
ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. นิทานชวยสรางความสนุกสนาน และชวยพัฒนาทัศนคติในทางบวกในการเรียน
ภาษาตางประเทศในอนาคต และเปนตัวชวยในการตัดสินใจเรียนภาษาตางประเทศ
2. นิทานชวยสรางจินตนาการ เด็กสามารถจินตนาการตัวเองแทนตัวละครในเรื่อง
ซึ่งประสบการณแหงการจินตนาการ ชวยพัฒนาพลังแหงความคิดสรางสรรค
3. นิทานเปนเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงจินตนาการใหสัมพันธกับโลกแหงความเปนจริง
ของเด็ก ซึ่งเด็กสามารถสรางจิตสํานึกของตนเอง ใหเชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตในแตละวัน ระหวางบาน
กับโรงเรียน
4. การฟงนิทานในหองเรียน เปนการปนประสบการณทางสังคม ซึ่งการอานและ
การเขียน เปนเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้น แตการฟงนิทานสามารถแบงปนความรูสึกตางๆ เชน ความสุข
จากเสียงหัวเราะ ความตื่นเตน และการคาดคะเน ซึ่งไมใชเปนเพียงความสนุกสนานเทานั้น แตสามารถ
ชวยสรางความมั่นใจ และกระตุนพัฒนาการทางดานสังคม และอารมณใหดีขึ้น
5. การฟงนิทานซ้ําไปซ้ํามา ทําใหเกิดการเรียนรูทางภาษา ในขณะที่ทักษะอื่นๆ ตอง
ไดรับการกระตุนหรือผลักดัน ซึ่งนิทานแตละเรื่อง มักจะมีคํา และโครงสรางประโยคซ้ําไปซ้ํามา เพื่อชวย
ใหเด็กจดจําทุกรายละเอียดได
6. การฟงนิทาน ชวยใหครูแนะนําคําศัพท หรือเปนการทบทวนคําศัพท โครงสราง
ภาษา โดยเปดใหเด็กไดจดจํา และเทียบเคียงบริบท โดยใชความคิดแลวคอยๆ นําไปสูคําพูดของเด็กเอง
7. การฟงนิทาน ชวยพัฒนาการฟงและทักษะอื่นเขาดวยกัน โดยผานสิ่งตอไปนี้
คือ สื่อที่มองเห็น ไดแก รูปภาพ หนังสือที่มีภาพประกอบ ความรูท างภาษาทีเ่ คยเรียนมา ความรูทั่วไป
สิ่งเหลานี้ชวยใหเด็กเขาใจความหมายของเรื่อง และมีความเกี่ยวเนื่องกับประสบการณตัวเอง
8. นิทานสรางสรรค พัฒนาการเรียนรูของเด็กใหตอเนื่องกับวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
9. การเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเลา สามารถวางรากฐานทางภาษาในการเรียน
ระดับที่สูงขึ้น จากจุดประสงคของการเลานิทาน ดังที่กลาวขางตน
สรุปไดวา การเลานิทานมีจุดประสงค เพื่อใชนิทานเปนสื่อการเรียนรู เพื่อชวยพัฒนาดานภาษา
ดานความคิด อารมณ จิตใจ สรางสมาธิ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค และสงเสริมนิสยั รัก
การอาน
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3.4 คุณคาของนิทานตอการเรียนรูของเด็ก
การเลานิทาน เปนวิธกี ารที่สามารถกระตุนความสนใจแกผูเริ่มเรียนภาษา โดยเฉพาะกับเด็ก
เพราะเรื่องทีน่ ํามาเลานั้น ผูเรียนสามารถรับรูอารมณ และเรียนรูว ฒ
ั นธรรมจากเรื่องที่ฟงได การเลา
นิทานสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการฟง เมื่อนักเรียนได
ฟงเรื่องเลาจากครู จะจดจําความตอเนื่องของเรื่องราว ตลอดจนไดเรียนรูคําศัพทใหม ชวยเสริมประสบการณ
ของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงคุณคาของนิทานตอการเรียนรูของเด็ก
ไวดังนี้
เกริก ยุนพันธ (2539: 55 – 56) กลาวถึงคุณคาของนิทานไว ดังนี้
1. เด็กเกิดความรูสึกอบอุน หรือเปนกันเองกับผูเลา
2. เด็กเกิดความรูสึกรวมในขณะฟง ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลาย
3. เด็กมีสมาธิ หรือความตั้งใจที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น โดยเฉพาะผูเลาที่มีความสามารถ
ในการดึงดูดใหผูฟง มีใจจดจอกับเรื่องราวที่ผูเลาเลา เรื่องราวที่มีความยาว
4. เด็กจะถูกกลอมเกลาดวยนิทาน ที่มีเนื้อหาสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทําให
ผูฟงเขาใจในความดีและความงามยิ่งขึ้น
5. ชวยใหเด็กสามารถใชกระบวนการคิด ในการพิจารณาแกปญหาได
6. ชวยใหเด็กมีความละเอียดออน รูจักการรับและการให มองโลกในแงดี
7. สรางความกลาใหกับเด็ก ในการแสดงออก ผานกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ
8. เด็กไดความรูที่เปนประโยชน สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
9. ชวยเสริมสรางจินตนาการที่กวางไกล ไรขอบเขตใหกับเด็ก
10. ชวยใหเด็กไดรูจักใชภาษาที่ถูกตอง
สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 59 – 62) กลาววา การเลานิทาน เปนวิธกี ารใหความรูวธิ หี นึ่ง
ที่ทําใหเด็กสนใจในการเรียนรู สามารถจดจํา กลาแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปดรับพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนานอกจากนี้ยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เชน ความอยากรูอยากเห็น ความสัมฤทธิ์ผล
ความตองการเปนที่ยอมรับ เนื้อหาของนิทาน ที่มีความสัมพันธกับความตองการดังกลาว จะชวยใหเด็ก
สมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือรนที่จะเรียนรู นิทานจึงมีคุณคา ดังนี้
1. เปนเครื่องมือในการสอน ที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงใหผูเรียนไดคลอยตาม
เปนตัวกระตุน และแรงจูงใจในตัวผูเ รียน ทั้งยังเปนการกระตุนความคิดสรางสรรค และการแสดงออก
ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และบุคลิกภาพของผูเรียน
2. เปนเครื่องกระตุน และโนมนาวใหเด็กเปดใจ ที่จะยอมรับพฤติกรรมดานตางๆ
และตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็กดวย
3. เปนตัวแทนในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก ชวยเสริมสราง
พัฒนาการของเด็ก ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ใหเหมาะสมกับพัฒนาการ
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ตามวัย ชวยปรุงแตงบุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็ก ใหเปนไปตามตัวแบบในนิทานที่เด็กชื่นชอบ
มีสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขาง
แปลน ฟอร คิดส (2551) กลาวถึงคุณคาของนิทานไว ดังนี้
1. นิทานชวยสรางเสริมความผูกพันระหวางพอแม ลูก และทุกคนในครอบครัว
2. นิทานชวยสรางสมาธิ พัฒนาทักษะการฟง และการพูด
3. นิทานชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ และนิสัยที่ดีงามใหแกเด็ก
4. นิทานชวยกระตุนความคิดสรางสรรค และเสริมสรางจินตนาการอยางไรขีดจํากัด
5. นิทานเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูตามแนว Whole Language
จากคุณคาของนิทานดังกลาวขางตน สรุปไดวา นิทานเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหคุณคาในดานการฝกทักษะทางภาษา สรางกระบวนการคิด ชวยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ไมดี สรางสมาธิ และผอนคลายอารมณ
3.5 หลักในการเลือกนิทาน
ในการเลือกนิทานที่จะเลาใหเด็กฟง ครูตองรูจักเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะ
เด็กแตละวัย มีความสนใจและความตองการที่แตกตางกัน ซึ่งนักการศึกษาไดเสนอแนะไว ดังนี้
พัชรี วาศวิท (2537: 63) และ สุภัสสร วัชรคุปต (2543: 37) ใหแนวทางในการเลือก
เรื่องที่จะนํามาเลา ใหเหมาะสมกับเด็กนักเรียนที่คลายคลึงกันไว ดังนี้
1. เปนเรื่องสั้นงาย แตมีใจความสมบูรณ โดยปกติจะมีความยาวประมาณ 15 – 20
นาที มีการดําเนินเรื่องไดอยางรวดเร็ว เนนเหตุการณเดียว ใหนักเรียนพอคาดคะเนเชื่อไดบาง อาจสอดแทรก
เกร็ดที่ชวนใหเด็กสงสัยวาอะไรเกิดขึ้นตอไป เพื่อทําใหเรื่องมีรสชาตินาตื่นเตน
2. เปนเรื่องที่เด็กใหความสนใจ อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวติ เด็กๆ ครอบครัว สัตว
หรือเรื่องที่เด็กจินตนาการตามได
3. เปนเรื่องที่มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กสวนมาก ไมสามารถฟงเรื่องราวที่เปน
ความเรียงไดดีพอ และภาษาที่ใชตองสละสลวย ไมควรใชคําศัพทแสลง (slang) ควรใชภาษางายๆ ประโยค
สั้นๆ มีการกลาวซํ้า คําสัมผัส ซึ่งจะชวยใหนักเรียนจดจําเรื่องไดงายและรวดเร็ว
4. เปนเรื่องที่มีตัวละครนอย ซึ่งประกอบดวยตัวละครเอกและตัวประกอบ และชื่อของ
ตัวละครเปนชือ่ งายๆ ควรเนนใหเห็นลักษณะเดนของตัวละครแตละตัว เพื่อเด็กจะไดเขาใจความหมายได
5. เปนเนื้อเรื่องที่จบงายๆ และนาพึงพอใจ เมื่อเด็กฟงเรื่องเลาจบ เด็กควรมีความสุข
หรือถามีความทุกข ก็ตองมีคติสอนใจดวย ซึ่งเนื้อเรื่องควรสอดแทรกคติธรรมสอนใจ และสงเสริมใหเด็ก
มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม
นอกจากนี้ มานิตา โทชวลิต (มานิตา. 2549: ออนไลน) ยังใหแนวคิดในการเลือกนิทาน
เพื่อเลาเรื่องใหเขาถึงจิตใจของเด็ก โดยใชภาษาที่สละสลวย และสามารถใหภาพในจินตนาการจากเรื่องราว
ในนิทาน ไปสูการสรางโยงใยของสมอง และพัฒนาการขึ้นดวยการนําจินตนาการของตนมาสรางสรรค
เปนเรื่องราวผานสิ่งเราที่เหมาะสมภายนอกที่ครูจัดไวรองรับ เชน การเปนตัวอยางที่ดีของครู ของเลน
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ธรรมชาติที่ไมเนนรายละเอียด หรือสภาพหองที่เอื้อตอการจินตนาการ โดยคัดเลือกนิทานที่มเี นื้อหา
ใกลเคียงกับเด็ก ดังตอไปนี้
1. ปรับเรื่องใหไมซํ้าซอน ดําเนินเรื่องตามลําดับเวลา และมีการดําเนินเรื่องซํ้าๆ
อยางเปนจังหวะ
2. จํานวนตัวละครที่มากเกินไป ทําใหเด็กสับสน โดยตัดตัวละครทีไ่ มชวยทําใหเรื่อง
ดําเนินไปออกบาง หรือกลาวถึงแตเพียงโดยรวม
3. แทรกบทสนทนาสั้นๆ ระหวางบทบรรยายอยางมีจังหวะสมํ่าเสมอ เพื่อใหเด็ก
ไดเรียนรูผานกิจกรรมที่มีการซํ้า ยํ้า ทวน อยางเปนจังหวะ เนื่องจากบทสนทนาสั้นๆ จะชวยใหเด็ก
สามารถจดจําถอยคําในนิทานไดงายขึ้น
สมใจ บุญอุรพีภิญโญ (2539: 7 – 8) กลาววา การเลือกนิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟง
ควรคํานึงถึงอายุ และความสนใจของเด็ก นิทานที่เหมาะสมกับเด็ก ควรมีภาพประกอบที่ชัดเจน สีสัน
สวยงาม และเสนอภาพที่สะทอนความคิดของเด็กในทางที่ดีงาม กระตุนจินตนาการ และตอบสนองให
เด็กไดแสดงทาทางประกอบนิทาน รับรูและเขาใจความรูสึกของเด็ก ใหความเห็นอกเห็นใจ เปนเรื่อง
ที่มีสัตวพูดได ใชภาษาที่งายนาฟง
เกริก ยุนพันธ (2539: 59) กลาวถึง การเลือกนิทานสําหรับเด็กวา ผูเลานิทานจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจ ประสบการณ และความสามารถที่จะแยกแยะ เลือกนิทานใหเหมาะสมกับความสนใจ
และความตองการของเด็ก นิทานสําหรับเด็กควรมีตัวเดินเรื่อง หรือตัวเอกที่เปนสัตวพูดได เปนนิทาน
ที่เปยมดวยคุณคาทางเนื้อหา ไดอรรถรส รูปแบบการใชถอยคํา สํานวนภาษา ความคิดสรางสรรค สงเสริม
คุณภาพ ยกระดับสติปญญา และจิตใจในทางที่ดี นอกจากนี้ผูเลายังมีสวนอยางมากในการนําเสนอให
นิทานเรื่องนั้นๆ มีความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีแงมุม มีชั้นเชิง และเห็นรายละเอียดที่
จะเลาใหเด็กฟง ไมวาจะเลานิทานปากเปลา นิทานวาดไปเลาไป และลีลาการเลา จะตองสงผลใหเด็กๆ
เห็นภาพ และเกิดความสนุกสนานประทับใจ
จิระประภา บุณยนิตย ลออ ชุติกร และ ศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551: 59 – 60) กําหนด
หลักเกณฑที่ควรยึดถือในการเลือกนิทานสําหรับเด็ก ดังนี้
1. เรื่องงาย มีโครงเรื่องและการดําเนินเรื่องดี เด็กสามารถคาดการณลว งหนาได
พอสมควร
2. ควรมีบทสนทนามากๆ
3. มีการใชคําซ้ําๆ คําคลองจอง คําที่นาสนใจ ที่เด็กจําไดงายและรวดเร็ว
4. มีการกลั่นกรองภาษาที่ใชเปนอยางดี และมีชีวติ ชีวา
5. เหตุการณในเรื่อง ตองเปนเหตุการณที่เด็กคุนเคย
6. เนื้อเรื่องเปนเรื่องที่เขาใจงาย และจบลงอยางนาพอใจ
7. ไมควรมีตวั ละครที่สําคัญมาก เพราะจะทําใหเด็กสับสนได
8. ความยาวของเรื่อง ตองเหมาะสมกับวัยของเด็ก
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แปลนฟอร คิดส (2551) กลาวถึง เสนหข องหนังสือนิทานไว ดังนี้
1. เนื้อหาสนุก แฝงขอคิด ความยาวเหมาะกับความสามารถในการอานของเด็ก
2. ภาพประกอบสีสันสวยงาม หลากหลายเทคนิค ชวยปลูกฝงรสนิยมดานศิลปะ
3. ขนาดและรูปแบบของตัวหนังสืออานงาย
4. โครงเรื่อง แนวคิด ระดับภาษา สอดคลองกับพัฒนาการ และความสามารถของเด็ก
จากหลักการเลือกนิทานสําหรับเด็ก สรุปไดวา นิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟง ควรเปนนิทาน
ที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็ก มีเนื้อหาที่สนุกสนาน มีภาพประกอบทีช่ ดั เจน สีสนั สวยงาม
เปนเรื่องที่อยูใกลตวั เด็ก มีตัวละครไมมากนัก ใชคําศัพทงาย ตัวละครควรมีลกั ษณะเดน เพื่อใหเด็ก
สามารถเห็นและจดจําไดงาย มีเนื้อหาที่สรางสรรค สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก
3.6 เทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็ก
การเลานิทานใหสนุก และเปนที่ชื่นชอบของผูฟง มีความจําเปนทีผ่ ูเลาจะตองมีเทคนิค
ในการเลา ซึ่งเกิดจากการฝกฝนอบรม จนเปนทักษะ หรือเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวที่มาแตดงั้ เดิม
ทั้งนี้หากครูในฐานะที่เปนผูเลา มีความตองการเปนผูเลาที่ดี เกง มีความสามารถในการจูงใจนักเรียน
ที่เปนผูฟง ควรที่จะศึกษาคนควาหาความรู ทดลองปฏิบัติ และเลานิทานใหเด็กฟงอยูเสมอเปนประจํา
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหทรรศนะ ถึงหลักในการเลานิทานใหประสบผลสําเร็จไว ดังนี้
ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540: 45 – 46) กลาววา ในการเลานิทาน สิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง คือ
การสรางความประทับใจใหแกผูฟง จุดเริ่มตนอยูที่การเตรียมใหพรอม ซอมใหดีของผูเลา ผูที่จะเลาจะตอง
หาจุดสําคัญของเรื่องใหครบ และสรุปใหไดใจความสําคัญดังนี้ ประโยคแรกทีใ่ ชในการเริ่มเรื่อง ควรหา
ถอยคําที่ฟงดูแลวนาตื่นเตน จูงใจใหติดตามเรื่องตอไป คอยสังเกตวาผูฟงยังใหความสนใจกับบทบาท
ลีลาการเลาอยูหรือไม ถารูสึกวากําลังสูญเสียความสนใจ ควรเปลี่ยนบรรยากาศดวยการหยุดพัก แลว
ถามปญหาอะไรเอย ปญหาเชาวน หรือปญหาสนุกๆ การจบเรื่องประโยคสุดทาย จะปดเรื่องตองมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาประโยคแรกที่เริ่มเรื่อง ผูเลาจะตองคิดและเตรียมไวกอนวา จะปดเรื่อง
ดวยประโยคใดจึงจะเปนการสรุปจบที่จับใจผูฟง โดยทั่วไปมักปดการเลานิทานดวยถอยคําที่กินใจ ให
ขอคิด หรือทิ้งทายไวใหคิด กิจกรรมหลังการเลานิทานเปนสิ่งที่ไมควรละเลย หลังจากที่เลานิทานจบ
ควรมีคาํ ถามเกี่ยวกับนิทานที่นํามาเลาใหเด็กตอบ ซึ่งอาจเปนคําถามที่เกี่ยวกับชื่อตัวละครที่สาํ คัญ
เหตุการณที่สาํ คัญ และขอคิดที่ไดจากการฟง
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 16 – 17) กลาวถึง การเลานิทาน ที่มขี ั้นตอนการดําเนินการ
เปนลําดับในแตละขั้นตอนของการเลา ตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม จึงจะทําใหการเลานิทานมีความหมาย
ประทับใจแกผูฟง แมวานิทานจะเปนสิ่งที่เด็กชอบ และพรอมที่จะฟงอยูเสมอก็ตาม นิทานทุกเรื่องกับ
การเลาทุกครั้ง ไมสามารถตรึงใจใหเด็กอยูกับที่ไดตั้งแตตนจนจบ เวนแตกระบวนการเลานั้น จะมีขั้นตอน
การเตรียมการที่ดี นอกจากจะทําใหนิทานดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่ผูเลาตองการแลว ตองทําใหเด็ก
เพลิดเพลินกับนิทานที่เลาดวย ในการเตรียมการเพื่อการเลา ครูเปนผูเลา ครูตองจัดเตรียมเนื้อหานิทาน
กอน ถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือนิทาน ครูควรตองอานใหเขาใจ จําเนือ้ เรื่องใหได เมื่อนําไปเลาประกอบ
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ภาพในหนังสือ จะไดพูดความตอเนื่องเปนเรื่องราว มีการหยุดพัก ถามตอบ จะทําใหเขาใจงาย ไมลืม
การเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่นั่งของครูและเด็กจะตองใกลชิดกัน ครูอาจนั่งสูงกวาเด็กเล็กนอย เพื่อ
ใหสามารถแสดงภาพในหนังสือ หรือภาพอื่นๆ ในระดับสายตาเด็ก ขณะเลาครูควรจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ
ถาเปนกลุมใหญใหนั่งลอมวงครู ครูเริ่มกิจกรรมเตรียมเด็กดวยการใหเด็กรองเพลง ดูภาพ หรือกลาว
คําจูงใจ เพื่อใหเด็กมีอารมณพรอมที่จะฟง เมื่อพรอมแลว จึงเริ่มตนดวยการเลานิทาน การดําเนินเรื่อง
อาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูดอยางเดียว หรือใชภาษาทาทาง หรือใชสื่อประกอบตางๆ ทั้งแถบบันทึกเสียง
และภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาที่เด็กเขาใจงาย ถูกหลักไวยากรณ การสนทนาอาจใชภาษาถิ่น หรือ
ใชคําคุนที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลามีประสิทธิภาพ และมีความหมายตรงกับจุดประสงคของผูเลา
มากขึ้น การสรุปเรื่องขั้นตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่อง ดวยคําถามเกีย่ วกับ
ประเด็น สาระสําคัญของเรื่องลักษณะของตัวแสดงในเรี่อง ความรูและคําสั่งสอนที่ไดจากเรื่อง เพื่อให
เด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตือน ทําใหเด็กจดจําเรื่องราวไดดี
จิระประภา บุณยนิตย ลออ ชุติกร และ ศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551: 53 – 58) กลาวถึง
ศิลปะการเลานิทานพอสรุปได ดังนี้
1. เสียงของผูเลา ผูเลาตองใชเสียงตัวเอง ใหไดความหมายตามจุดประสงค เสียง
ชัดเจน ระดับเสียง และจังหวะเหมาะสมตามทองเรื่อง
2. ทาทางของผูเลา การทําทาทางเปนสิ่งที่จําเปน แตควรทําเพียงเล็กนอย เพียง
เพื่อใหเด็กเกิดมโนภาพ ไมควรเปนการแสดงที่จริงจัง
3. จังหวะการพูด จะพูดชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เลา จังหวะ
การพูด จะทําใหนิทานนาสนใจ ชองวางระหวางการพูด ทําใหเด็กใจจดใจจอวา ตอไปจะเกิดอะไรขึ้น
4. การเตรียมตัวลวงหนาของผูเลา เพื่อใหเขาใจอยางถองแทวา เรื่องจะดําเนินไป
อยางไร ผูเลาควรจําเนื้อเรื่องในนิทานใหได
5. การใชสายตาทอดไปที่เด็ก เพื่อจะไดเห็นถึงความรูสกึ ของผูเลา ทีฉ่ ายออกมา
ทางดวงตา เวลาฟงนิทาน สายตาเด็กจะจับจองอยูที่ผูเลา
6. การใชคําถาม ถามเด็กขณะเลา เพื่อเปนการดึงความสนใจของเด็ก หลังจากที่
เลานิทานไปไดระยะหนึ่ง
7. ใชสื่อประกอบการเลานิทาน อาจเปนการวาดภาพ ใชภาพประกอบ ใชหุน หรือ
ตุกตาประกอบ จะทําใหบรรยากาศในการเลานิทาน สนุกสนานนาสนใจยิ่งขึ้น
บุปผา เรืองรอง (2551: ออนไลน) กลาววา วิธกี ารเลานิทาน แบงกันไปตามแตละเกณฑ
ในที่นี้แบงวิธกี ารเลานิทาน ตามลักษณะการเลาเปน 2 แบบ คือ
1. วิธีการเลาปากเปลา ครู (ผูเลา) จะใชรางกายของตนเปนสวนสําคัญ ในการสื่อ
ใหนิทานนั้นสนุกสนาน และเขาใจไดงายขึน้
2. วิธีการเลาประกอบสื่อ สื่อตางๆ ที่นํามาใชประกอบการเลานิทาน จะชวยใหเด็ก
สนใจเขาใจเรื่องราวของนิทานไดดี สื่อที่ใชในการเลานิทาน ไดแก เพลง เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ
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แผนภาพ รูปภาพ แผนใส หุนตางๆ หนังสือนิทาน กระดาษพับเปนรูปตางๆ กระดาษเสน เปนตน
เมื่อครูเลานิทานจบแลว ควรจัดกิจกรรมหลังการเลา เพื่อทดสอบนักเรียนวา มีความรูความเขาใจมากนอย
เพียงใด ซึ่งสอดคลองกับ แอลลิส และ บรูวส เตอร (Ellis; & Brewster. 1991: 41 – 42) ที่ไดเสนอกิจกรรม
หลังเลานิทานไววา
2.1 นําประโยคทีใ่ ชในการเลามาวางสลับที่กัน แลวใหนักเรียนเรียงลําดับใหถูกตอง
2.2 จัดนักเรียนเปนกลุม โดยนักเรียนแตละคนในกลุม จะไดภาพในสวนของเรื่อง
ที่แตกตางกัน ใหนักเรียนบรรยายภาพของตนใหเพื่อนฟง แลวเรียงลําดับใหถูกตอง
2.3 เขียนประโยคของเรื่องที่เลา นําแตละประโยคมาตัดเปน 2 สวน จับสลับที่กัน
แลวใหนักเรียนบรรยายภาพของตนใหเพื่อนฟง แลวเรียงลําดับภาพใหถูกตอง
2.4 ใหเรื่องที่ไดตัดบางสวนออกไป แลวใหนักเรียนเติมสวนที่หายไป
2.5 ใหนักเรียนแสดงละครเรื่องที่เลา หรือใชหุนแทน
2.6 ใหนักเรียนแสดงทาทางประกอบเรื่องขณะที่ครูเลา
2.7 ใหนักเรียนวาดภาพการตูนจากเรื่องที่ฟง
จากเทคนิคการเลานิทานดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเลานิทาน ผูเลาควรเตรียมตัวลวงหนา
ใหพรอม เลือกเรื่องทีเ่ หมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก เลาดวยน้ําเสียงที่ดังชัดเจน ใชสื่อและอุปกรณ
ประกอบการเลาตามความเหมาะสม ที่สําคัญควรใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทาน
3.7 รูปแบบการเลานิทาน
การเลานิทาน สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเลาแบบปากเปลา หรือการใชอุปกรณ
มาประกอบการเลา ซึ่งจะชวยเราความสนใจ และเพิ่มสีสนั ใหกับเรื่องทีเ่ ลา และในบางครั้งยังชวยใหเด็ก
ไดรับการพัฒนาทักษะดานอื่นๆ ไปดวย เชน ทักษะการวาดรูป การพับกระดาษ หรือการแสดง เปนตน
มีนักการศึกษากลาวถึงรูปแบบการเลานิทานไว ดังนี้
สมใจ บุญอุรพีภิญโญ (2539: 9 – 10) แบงรูปแบบของการเลานิทานไว 8 ประเภท ดังนี้
1. การเลานิทานปากเปลา ผูเลาจะใชคาํ พูดถายทอดเรื่องราว ดวยเสียงตามธรรมชาติ
ของตนเอง ผูเลาบางคนมีความสามารถพิเศษ ในการทําเสียงเลียนเสียงตางๆ ชวยใหนิทานนาสนใจ
มากขึ้น
2. การเลานิทานประกอบภาพวาด ในสมัยโบราณมีการเลานิทานประกอบภาพวาด
ลงบนพื้นดิน พื้นทราย ฝาผนังของถ้ํา แผนหนัง ตอมาเริ่มวาดลงบนกระดาษและผา
3. การเลานิทานประกอบภาพ ผูเลาจะเตรียมหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบสวยๆ
ใหผูฟงไดชม ในขณะฟงนิทาน หนังสือบางเลมอาจมีเฉพาะภาพ แตไมมีตัวอักษร ผูเ ลาตองเตรียมเนื้อเรี่อง
ใหสัมพันธกับภาพ
4. การเลานิทานประกอบเสนเชือก ผูเลาจะเตรียมเชือก นําปลายทั้ง 2 ขางมาผูกติดกัน
ใชนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ทําเสนเชือกเปนรูปตางๆ หรืออาจใชเสนเชือกวางเปนรูปรางตางๆ บนกระดาน หรือ
แผนโปรงใส
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5. การเลานิทานประกอบหุนประดิษฐ ผูเลาจะเตรียมหุนใหสัมพันธกับเนื้อเรื่อง
ขณะเลานิทานจะนําหุน ออกมาแสดงประกอบ หุนที่ใชมีลักษณะหลากหลาย เชน หุนมือ หุนถุงกระดาษ
หุนกระบอก หุนถุงเทา เปนตน
6. การเลานิทานประกอบหุนปะ ผูเลาตองเตรียมกระดาษ ผาสําลี กระดานแมเหล็ก
หรือเวทีจําลอง และเตรียมตัวละครทีท่ ําจากกระดาษ ดานหลังติดกระดาษทราย สําหรับติดบนกระดาน
ผาสําลี จะทําใหนิทานสนุกสนานยิ่งขึ้น
7. การเลานิทานประกอบการพับผาเช็ดหนา หรือการพับกระดาษ ผูเลาตองเตรียม
กระดาษเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั หรือสีเ่ หลีย่ มผืนผา ขณะเลานิทาน ครูตอ งสาธิตการพับผา หรือกระดาษ
เปนรูปสัตว รูปดอกไม สิ่งของตางๆ เด็กจะสนุกสนาน ทั้งยังไดฝกทักษะการใชกลามเนื้อเล็ก และสายตา
ไปดวย
8. การเลานิทานประกอบการรองเพลง ผูเลาอาจนํานิทานมาเขียนใหมใหเปนบทเพลง
และใสทํานอง กระตุนใหเด็กสนใจในเพลง คนไทยสมัยกอน มักนําเนื้อหาของนิทานมาขับรอง ทําให
เกิดความไพเราะในการใชภาษา เชน ตํานานดาวลูกไก
เกริก ยุนพันธ (2539: 36 – 55) กลาวถึง รูปแบบของการเลานิทานไว ดังนี้
1. การเลานิทานแบบปากเปลา เปนนิทานที่ผเู ลาเรื่องจะตองเตรียมตัวใหพรอม ตั้งแต
การเลือกเรื่องใหเหมาะสม และสอดคลองกับกลุมผูฟง นิทานปากเปลาเปนนิทานที่ดึงดูดและเราความสนใจ
ของผูฟง ดวย น้ําเสียง แววตา ลีลา และทาทางประกอบ การเลาของผูเ ลาที่สงางาม และพอเหมาะพอดี
2. นิทานวาดไปเลาไป เปนการเลานิทานที่ผูเลาตองมีประสบการณการเลานิทาน
แบบปากเปลาอยูมากพอสมควร แตตองเพิ่มการวาดรูปในขณะเลาเรื่องราว รูปหรือภาพที่เลาออกมา
อาจสอดคลองกับเรื่องที่เลาหรือบางครั้งเมื่อเลาจบ รูปที่วาดจะไมสอดคลองกับเรื่องที่เลาเลยก็ได คือ
จะไดภาพใหมเกิดขึ้น
3. นิทานที่เลาโดยใชสื่ออุปกรณ ในขณะที่เลาเปนนิทานที่ผูเลาจะตองใชสื่อที่เตรียม
หรือหามา เพื่อใชประกอบการเลา เชน เลาโดยใชหนังสือ นิทานหุนนิ้วมือ นิทานเชิด นิทานเชือก เปนตน
หรือขณะเลาอาจมีดนตรีประกอบจังหวะ เพื่อทําใหการเลาสนุกสนานยิ่งขึ้น
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 12 – 14) กลาวถึง รูปแบบการเลานิทานไว ดังนี้
1. การเลานิทานปากเปลา เปนการเลาที่อาศัยคําพูดและน้ําเสียง ไมมีการใชส่ือ
ประกอบการเลา การเลานิทานแบบนี้ ตองใชศิลปะในการพูดที่จูงใจมาก การเลานิทานปากเปลา อาจ
ใหเด็กเลาเอง ผูใหญเลาบาง หรือชวยกันเลา
2. การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานแบบนี้ เปนการเลานิทานที่มีชีวิตชีวา
มากกวาการเลานิทานปากเปลา เพราะเด็กสามารถติดตามเรื่องที่เลาได และจินตนาการเปนรูปธรรม
มากขึ้น ตามทาทางของผูเลา สนุกสนานมากขึ้น เพราะเห็นภาพพจนของเรื่องที่เลา ทาทางที่ใชประกอบ
การเลานิทาน อาจเปนทาทางของผูเลา ทาทางแสดงรวมของเด็ก ไดแก การทําหนาตา การแสดง
ทาทางกาย หรือการเลนนิ้วมือประกอบการเลา
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3. การเลานิทานประกอบภาพ ภาพที่ใชในการเลามีหลายชนิด มีทั้งภาพถาย ภาพวาด
ภาพโปสเตอร ภาพจากหนังสือ ภาพสไลด ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย การที่มีภาพสวยๆ มาประกอบ
การเลา เปนการจูงใจใหเด็กติดตามเรื่องราว ดวยความอยากรู เด็กจะสนุกสนานมากขึ้น ถาในขณะฟงเรื่อง
และดูภาพ ผูเลาจะตองกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น และรวมสรางจินตนาการใหกับนิทานทีเ่ ลา
4. การเลานิทานประกอบเสียง ไดแก เสียงเพลง เสียงดนตรี แถบบันทึกเสียงตางๆ
สามารถนํามาประกอบการเลานิทานได จุดประสงคเพื่อสรางบรรยากาศ เพื่อกระตุน เราใหเกิดความตืน่ เตน
อยากติดตาม นอกจากการใชเสียงเพลงดนตรีแลว ในการเลานิทานเราอาจใชเสียงเด็กมาประกอบการเลา
ได เชน เมื่อเลาถึงรถไฟวิ่ง ผูเลาอาจชักชวนใหเด็กๆ ที่ฟงรวมทําเสียงรถไฟวิ่งประกอบการเลา ซึ่งทําให
บรรยากาศการฟงนิทานสนุกสนานไปอีกแบบ
5. การเลานิทานประกอบอุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐที่มีอยู หรือผูเลาจัดทําขึ้น เชน
หนากากตัวแสดงในนิทานอุปกรณสามารถทําใหเด็กสนุกสนาน ตื่นตาไปกับนิทานที่เลาไดเปนอยางดี
สรางความสนใจในการฟงนิทานใหแกเด็กมากกวารูปแบบอื่น
มหาวิทยาลัยพายัพ (2551: ออนไลน) ไดแบงรูปแบบการเลานิทานไว 4 วิธี ไดแก
1. เลาปากเปลา ผูเลาตองเตรียมตัวใหพรอมเสมอ เพราะจุดสนใจของเด็กที่กําลังฟง
นิทาน จะอยูที่ผูเลาเทานั้น วิธีเตรียมตัวในการเลานิทาน มีดังนี้
1.1 เตรียมตัวดานเนื้อหาของนิทาน
1.1.1 อานนิทานที่จะเลา และทําความเขาใจกับนิทานเสียกอน
1.1.2 จับประเด็นนิทานใหไดวา นิทานที่จะเลาใหอะไรแกเด็กที่ฟง
1.1.3 แบงขั้นตอนของนิทานใหดี
1.1.4 การนําเสนอขัน้ ตอนของนิทานในขณะทีเ่ ลา ไมจําเปนตองเหมือนกับ
ที่อานเสมอไป
1.1.5 เพิ่มหรือลดตัวละคร เพื่อความเหมาะสมในการเลา ที่สําคัญผูเลา ตอง
สามารถปรับนิทานใหสอดคลองกับความสนใจของเด็กไดดวย เพราะถาเห็นวา เด็กกําลังสนุกสนาน ก็
เพิ่มเนื้อหาเขาไปได
1.2 น้ําเสียงที่จะเลา ผูเลาตองมีน้ําเสียงที่นาฟง ซึ่งไมจําเปนตองเปนเสียงที่ไพเราะ
และที่สําคัญที่สุดคือ การเวนจังหวะ การเนนเสียงใหดูนาสนใจ ไมควรใหน้ําเสียงราบเรียบมากเกินไป
เสียงเบา-เสียงหนัก พูดเร็ว–พูดชา ก็เปนการบงบอกอารมณของนิทานไดเชนกัน
1.3 บุคลิกของผูเลานิทานตอหนาเด็กจํานวนมาก ตองมีบุคลิกที่นาสนใจ
สําหรับเด็กคือไมนิ่งจนเกินไป ไมหลุกหลิกจนเกินไป ตองมีการเคลือ่ นไหวที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ
นิทาน มีการแสดงทาทางที่เหมาะสมกับเนื้อหาอยางพอเหมาะ มีทาที่ผอนคลาย และดูเปนกันเองกับ
เด็กๆ
1.4 เสื้อผาที่สวมใส ตองเปนเสื้อผาที่มั่นใจในการเคลื่อนไหว
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1.5 บรรยากาศในการฟงนิทาน ตองไมวุนวายจนเกินไป อยูใ นสถานทีท่ ี่สามารถ
สรางสมาธิสําหรับคนฟงและคนเลาไดเปนอยางดี
2. เลาโดยใชหนังสือประกอบการเลา การใชหนังสือประกอบการเลานี้ หมายถึง
การใชหนังสือที่มีภาพประกอบ ผูที่จะใชหนังสือภาพตองมีการเตรียมตัว ดังนี้
2.1 อานนิทานใหขึ้นใจ เวลาเลาจะไดเปดหนังสือภาพ ใหสัมพันธกับเรื่องที่เลา
2.2 ศึกษาความหมายของสีที่ใชประกอบภาพ เพราะหนังสือสําหรับเด็ก มักจะ
ใชสีเปนสื่ออารมณของเรื่องดวย
2.3 ศึกษาภาพประกอบที่เปนปกหนาปกหลัง เพราะบางเรื่องตอนเริ่มเรื่อง
อยูที่หนาปก และตอนจบอยูที่ปกหลังก็มี
2.4 การถือหนังสือ ตองอยูในตําแหนงที่ผูฟงสามารถมองเห็นภาพประกอบได
อยางทั่วถึง ถาผูฟงนั่งเปนรูปครึ่งวงกลม ตองมีการยกภาพใหมองเห็นทั่วทั้งหมด การจัดที่นั่งใหเปน
กลุมเดียว จะทําใหผูเลา สามารถยกภาพใหดูในตําแหนงเดียวและครั้งเดียวไดเลย เพราะผูฟงสามารถ
มองเห็นภาพไดพรอมกันหมด
2.5 นิ้วมือตองสอด เตรียมพรอมที่จะเปดหนาตอไป การใชหนังสือประกอบ
การเลานิทาน ไมจําเปนตองถือหนังสืออยูนิ่งตลอดเวลา อาจจะโยกหนังสือ หรือขยับหนังสือตามเหตุการณ
ในนิทานก็ได เมื่อผูเลากําลังเลานิทานกระตายกับเตา ตอนที่พูดถึงกระตายวิ่ง ก็ควรขยับหนังสือใหเหมือนกับ
กระตายวิ่งหรือกระโดด พอพูดถึงเตาคลาน ก็ใชนิ้วไตบนหนังสือแสดงการเดินชาๆ ของเตา เปนตน
3. เลาโดยใชภาพประกอบ ภาพประกอบที่ใชในการเลานิทานนี้ ไมใชภาพประกอบ
จากหนังสือนิทาน เราอาจเปดภาพจากหนังสือใหเด็กดู พรอมกับเลาหรืออานก็ได
4. เลาโดยใชสอื่ ใกลตัว หรืออุปกรณประกอบการเลา
4.1 การเลาโดยใชสื่อใกลตัว สื่อใกลตัวในที่นี้ หมายถึง สื่อหรืออุปกรณประกอบ
การเลานิทาน
4.2 การเลานิทานโดยใชอุปกรณประกอบ ผูเลานิทาน สามารถนําเอาวัสดุ
มาสรางสรรคสอื่ หรือผูเลาอาจจัดหาสื่อสําเร็จมาประกอบการเลา เกิดเปนการเลานิทานประกอบสื่อ การเลา
นิทาน โดยมีอุปกรณประกอบ จะมีทั้งน้ําเสียงของผูเลา ลีลาทาทางของผูเลา และสื่อประกอบการเลา
สื่อที่ใชประกอบการเลานิทานมีหลากหลาย เชน
4.2.1 การเลานิทานประกอบสือ่ หุนกระดาษ นิทานหุนกระดาษ หมายถึง
นิทานที่เลาประกอบสื่อที่จัดสรางขึ้น โดยสรางสรรคจากกระดาษ แลวระบายสีทั้งฉากและตัวละคร หุน
กระดาษของเรื่องที่ผูเลาเลือกนํามาเลาแกผูฟง
4.2.2 การเลานิทานประกอบสื่อนิทานเชือก เปนนิทานที่ผูเลา จะเลาแบบ
ปากเปลา ประกอบกับการสรางสรรคเชือก ใหมีความสัมพันธกับการเลาอยางตอเนื่อง ผูดูหรือผูฟง จะตื่นเตน
กับการสรางสรรคเชือกจากผูเลาเปนรูปรางตางๆ ประกอบการเลาเรื่อง
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4.2.3 นิทานพับกระดาษและฉีกกระดาษ เปนนิทานที่ผูเลาจะตองเลานิทาน
ไปพรอมๆ กับการพับกระดาษ และฉีกกระดาษ การเลาและการพับกระดาษ ฉีกกระดาษ จะตองพอดี
กับเหตุการณ หรือสัมพันธกันอยางพอเหมาะพอดีตลอดทั้งเรื่อง การเลานิทานทั้งหมดนั้น จะนาสนใจ
หรือไม อยูที่วิธีการเลา น้ําเสียง การเวนจังหวะ และระยะเวลาในการนําเสนอนิทานของผูเลา
รูปแบบการเลานิทานทั้งหลายดังที่กลาวมานี้ ผูเลาอาจนํามาบูรณาการ ผสมผสานกันได
หลายรูปแบบ ดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไป ตามความเหมาะสมและความถนัดของผูเลา จึงสรุปไดวา
การเลานิทานมีหลายรูปแบบ ทั้งการเลานิทานแบบปากเปลา และการเลานิทานประกอบสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณตางๆ
3.8 องคประกอบของการเลานิทาน
การเลานิทานใหบรรลุวัตถุประสงคของเรื่อง จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่หลากหลาย
ซึ่งผูเลาควรคํานึงถึงความเหมาะสม และใหความสนใจ ดังตอไปนี้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 14 – 15) กลาวถึงองคประกอบของการเลานิทานไว ดังนี้
1. ตัวผูเ ลา เปนองคประกอบทีส่ ําคัญที่สุดของการเลานิทาน เทคนิค วิธกี าร ภาษา
ทาทาง ความสามารถในการสรางบรรยากาศในการเลานิทาน ถือเปนศิลปะเฉพาะตัวของผูเลานิทาน
สามารถฝกฝนได ผูเลานิทานที่ดีตองมีอารมณ และสนุกกับการเลา มีความพรอมที่จะใหนิทานสนุก
สอดคลองกับสถานการณขณะเลานิทานได
2. เนื้อหานิทาน นิทานที่เหมาะสําหรับเด็ก คือ นิทานทีม่ ีความถูกตองชัดเจนใน
เรื่องของภาษา เนื้อหาสั้น งาย เปนเรื่องใกลตวั เด็ก เกี่ยวกับผูปกครอง พี่นอง เพื่อนเลน สัตวเลี้ยง
ไมวาจะเปนนิทานที่นํามาเลา หรือผูเลาแตงเองก็ตาม ถาเนื้อหาในนิทานมีความสัมพันธกับเด็กมาก
เด็กจะสนใจมากกวานิทานไกลตัว นิทานที่เด็กฟงและสนใจมาก เชน เด็กไมชอบกินผัก ครูเลานิทาน
เรื่องหนูนอยชอบกินผักใหฟง ประการหนึ่งที่สําคัญคือ เนื้อหาในนิทานตองเปนบทสนทนามากๆ เพราะ
เด็กไมชอบการเลาแบบบรรยายความ ที่มเี นื้อหายาวๆ ตัวละครมากๆ เพราะเด็กยังไมสามารถถายโยง
เรื่องราวที่ซับซอนได
3. สื่อประกอบการเลานิทาน สื่อที่ใชประกอบการเลานิทาน เปนตัวขยายความใน
นิทานใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรายละเอียด ทาทางของตัวแสดง และบรรยากาศ ทําใหเด็กมี
จินตนาการติดตามเรื่องราวไดอยางแจมชัด อีกทั้งสนุกตื่นเตน ดวยการกระตุนจากสื่อประกอบการเลา
นิทาน ซึ่งผูเลาอาจสรางสื่อขึ้นเองหรือซื้อจากสื่อสําเร็จรูปก็ได
สรุปไดวา การเลานิทานมีองคประกอบทีส่ ําคัญ 3 ประการ คือ ผูเลา เนื้อหานิทาน และสื่อ
ประกอบการเลานิทาน ซึง่ ผูเ ลาควรเลือกเรื่องที่จะนํามาเลา และสื่อประกอบการเลา ที่มีความเหมาะสม
สอดคลองกัน การเลานิทานจึงจะบรรลุวตั ถุประสงคไดเปนอยางดี
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3.9 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับนิทานและการเลานิทาน
งานวิจัยตางประเทศ
ลารท และ มาสัน (Lartz; & Mason. 1988: 193 – 208) ศึกษากรณีเด็กคนหนึ่งที่
ยังอานหนังสือไมออก เขียนยังไมได ไดเลาเรื่องที่ตนเองไดยิน เรื่องที่สมบูรณในครั้งแรก และมีการเลาซ้ํา
ในแตละสัปดาหรวมเวลา 8 สัปดาห มีการบันทึกเทป เพื่อวิเคราะหดกู ารเปลี่ยนแปลง และธรรมชาติ
ของเด็กในการเลาเรื่องนั้นๆ กลับอีกครัง้ ผลพบวา เด็กสามารถเลาเรื่องราวตางๆ ไดโดยการเลากลับ
ในชวงแรก 2 สัปดาหแรก จะสั้นๆ จากนั้นเด็กจะพยายามเลาเรื่อง โดยพยายามที่จะอานหนังสือตัวโตๆ
ในเรื่อง จากผลการวิจัยผูว ิจัยไดแนะนําวา เด็กที่มีการอานเรื่องใหฟงที่บา น สามารถใชกิจกรรมการอานซ้ํา
ชวยได และในที่สุดเด็กก็จะเลาเรื่องนัน้ กลับไดใกลเคียงกับเรื่องที่ไดฟง จริงๆ จนนําไปสูการอานเองได
ซิมปสัน (Simpson. 1988) ศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ป ที่ไดรับ
การจัดประสบการณการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา ผลการวิจัยพบวา การเลาเรื่องซ้ําชวยสงเสริมความสามารถ
ดานการสื่อสารมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการถายทอดภาษา
ใหชัดเจนละเอียดลออ ครอบคลุมความหมายที่ตองการสื่อใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจ ซึ่งความสามารถนี้
วัดไดเปนจํานวนคําตอประโยค (Length of a T-Unit) ไมไดวัดที่ปริมาณคํา
ดิกสัน จอหนสัน และ ซอลท (Dixson, Jonson; & Salf. 1977: 367 – 379) ศึกษา
เด็ก 4 กลุมในจํานวน 3 กลุม ใหไดรับการเลานิทานใหฟง โดยแตละกลุม หลังจากที่ไดฟงนิทานแลว
มีการสนทนาหรือพาไปศึกษานอกสถานที่ หรือแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละคร และอีกกลุมเปนกลุม
ควบคุม ผลการทดลองพบวา ในการฟงนิทานนั้น ถาเด็กไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเรื่องไปดวย
จะพัฒนาความคิดตางๆไดดีที่สุด แสดงวาเมื่อเด็กไดฟงนิทานแลว เด็กยอมมีความตองการที่จะเลียนแบบ
ตัวละครทีต่ นชอบ หรือตัวละครที่ประสบผลสําเร็จ และยังพบวา เนื้อเรื่องในนิทาน ถาเปนเรื่องไกลความจริง
จะไดผลดีตอความคิดของเด็กไดดีกวานิทานที่มีเนื้อเรือ่ งใกลชีวติ จริงของเด็ก
งานวิจัยในประเทศ
ทัศนีย อินทรบํารุง (2539: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน และเด็กปฐมวัยที่จดั กิจกรรมกอนกลับบานปกติ พบวา
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน มีวินัยในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับ
การจัดกิจกรรมกอนกลับบานแบบปกติ
พจมาน เทียนมนัส (2539: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการแสดงละครสรางสรรค และประกอบ
การวาดภาพ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการแสดงละครสรางสรรค
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการวาดภาพ
ปราณี ปริยวาที (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดย
ใชนิทานและติดตามผล พบวา เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานและติดตามผล มี
การพัฒนาจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานอยูในระดับดีมาก
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อลิสา เพ็ชรรัตน (2539: 55) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจับใจความ
ของเด็กวัยอนุบาล โดยใชเทคนิคการเลานิทานแบบเรื่องซ้ํา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา มีความสามารถในการจับใจความและการใชภาษาพูดสื่อ
ความหมายสูงกวานักเรียนทีไ่ ดรับการจัดประสบการณการเลานิทานแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชหุนมือ
4.1 ความหมายของหุน
คําวาหุน หมายถึง วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ ทีถ่ ูกนํามาสมมุติเปนตัวละคร ซึ่งมีผูใหความหมาย
ไวดังนี้
วรรณี ศิริสุนทร (2532: 59) ใหความหมายวา หุน คือ สิ่งที่ไมมีชีวิต เคลื่อนไหวไดในรูปแบบ
ของละคร โดยมนุษย
อรชุมา ยุทธวงศ (2527: 568) กลาววา หุนเปนวัตถุทคี่ นสรางขึ้น แลวนํามาทําใหเคลื่อนไหว
เพื่อสื่อความหมายจากผูอื่น หุนมีไวเพื่อสื่อสาร และนําความรูสึกนึกคิด อารมณ แรงบันดาลใจ และ
ความฝนมาทําใหเปนตัวแทนขึ้นมา
สรุปไดวา หุน คือ วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ ที่มนุษยสรางขึ้น โดยการใหชีวิตกับสิ่งทีไ่ มมีชีวิต
เปนตัวแทนของมนุษย เพื่อสื่อความรูสึกนึกคิด สรางแรงบันดาลใจ และจินตนาการของผูชม
4.2 ความสําคัญของหุน
หุน เปนสื่อการเรียนการสอนที่สําคัญสําหรับเด็ก ซึ่งมีผูกลาวถึงความสําคัญของหุนไว
ดังนี้
ลัดดา นีละมณี (จิตราภรณ เตมียกุล. 2531: 30 – 31; อางอิงจาก ลัดดา นีละมณี. 2522: 54)
กลาววา หุนเปนสื่อการเรียนการสอนทีส่ าํ คัญ และมีคณ
ุ คาตอเด็กๆมากและมีอทิ ธิพลตอความรูสึกของ
เด็ก สรางบรรยากาศในชั้นเรียนไดเปนอยางดี กระตุนใหเด็กไดสนใจบทเรียนตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลา
ที่ตองอาศัยการฝกฝน และเปนนามธรรมเกินไปสําหรับเด็กเล็ก
ศิริกาญจน โกสุมภ (จิตราภรณ เตมียกุล. 2531: 30 – 31; อางอิงจาก ศิริกาญจน โกสุมภ.
2522: 10 – 16) มีความเห็นในเรื่องของหุนวา เปนสื่อการเรียนที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษามาก
สามารถนําไปใชในการสอนไดหลายๆ เนื้อหา และเปนที่เคลื่อนไหวได นาสนใจกวาภาพธรรมดา ถา
ไดมีการนําหุนมาใชในหองเรียนของเด็กปฐมวัย จะเปนประโยชนแกเด็กอยางมาก
นอกจากนี้ อรชุมา ยุทธวงศ (2527: 579) กลาวถึงหุนวา หุนมีความสําคัญหลายดาน
ดวยกัน เชน
1. ความสําคัญในดานการบันเทิง มีการใชหุนแสดงบนเวที รายการโทรทัศน และ
การแสดงละครหุนหรือรวมกับการแสดงประเภทอื่นๆ เปนที่ดึงดูดความสนใจสําหรับผูใหญและเด็กตลอดมา
เชน รายการเพลงบัลเลย เลนกล เปนตน และบางครั้งก็ใชหุนประชาสัมพันธหรือโฆษณา เปนการนํา
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ผูชมไปสูโลกของความฝน และความสนุกในวัยเด็ก จาตุรงค อาจารีย (2522: 3) มีความเห็นในการนํา
หุนมือมาใชในดานความบันเทิงทางสื่อมวลชน เพื่อเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุก เชน
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดทําการผลิตรายการโทรทัศน เพื่อการศึกษา
คือ รายการเพือ่ นของเด็ก โดยใชหุนมือทีเ่ ปนหุนคน หุนสัตวแสดงประกอบการเลานิทาน เปนทีช่ ื่นชอบ
ของเด็กๆ มาก
2. ความสําคัญในการเรียนรู นิยมใชหุนในการเรียนรู และปลูกฝงแนวคิดตางๆ ให
กับเด็ก เชน
2.1 สอนทําหุนในการเรียนวิชาศิลปะ โดยเนนการแสดงออก ความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ
2.2 ใชหุนเปนสื่อการสอนวิชาตางๆ เพราะเปนการเรียนรูอยางสนุกสนาน และ
ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดตี อวิชาที่เรียน
2.3 หุนชวยใหเด็กๆ ไดรับการชี้แนะ แนวทางในการประพฤติ ปลูกฝงคานิยม
ตางๆ เชน การรักษาความสะอาด การเสียสละ ฯลฯ
2.4 การแสดงละครหุน ชวยใหฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
2.5 หุนชวยแกปญหาเฉพาะตัวของแตละคนได เชน เด็กขี้อาย ติดอาง กาวราว
หรือมีปญหาในดานการสื่อสาร โดยเด็กจะสื่อสารกับผูอื่นผานตัวหุน จะงายกวาการสื่อสารดวยตัวเอง
โดยตรง
สรุปวา หุนมีความสําคัญตอการจัดเรียนการสอนของเด็ก ในสถานศึกษาระดับตางๆ เชน
ศูนยพัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการนําหุนมาใชในดานการบันเทิง
ทางสื่อมวลชน ทําใหหุนมีบทบาทมากขึน้ เชน ในสวนสนุก โทรทัศน ตลอดจนงานธุรกิจโฆษณา
4.3 ประเภทของหุน
การใชหุนเพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนาเด็กนั้น มีการแบงหุนเปนประเภทตางๆ ดังนี้
(จิตราภรณ เตมียกุล. 2531: 34)
1. หุนเงา หรือหนังตลุง (Shadow puppet) เปนหุนทีใ่ ชแผนหนัง หรือกระดาษแข็ง
มีไมเสียบ หรือสายใยตอเขาสวนรางกาย ใชเคลื่อนไหวประกอบเรื่องที่แสดง หุนเงาเปนหุน 2 มิติ ตองใช
ประกอบกับจอหุนเงา (Shadow screen) และตองมีแหลงกําเนิดแสง เชน กองเพลิง ตะเกียง หลอดไฟ
และเครื่องฉายตางๆ เพื่อฉายยังตัวหุน ใหเกิดเงาทาบทับบนจอ อาจจะเลนเปนภาพเงาดําลวน หรือ
ภาพสีตางๆ โดยใชแสงไฟ
2. หุนมือ (Hand puppet) เปนหุนที่ใชนิ้วมือ และมือ ตลอดจนแขน เปนแกนหลัก
ในการรับน้ําหนัก และเปนกลไกในการเชิด โดยตัวหุนจะสวมอยูกับอวัยวะดังกลาว ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หุนมือมีหลายแบบ เชน หุนมือถุงกระดาษ หุนมือถุงมือ หุนมือถุงเทา และหุนนิ้วมือ
3. หุนเชิด (Rod puppet) เปนหุนเชิดดวยไม หรือสายเชือกจากขางลางของตัวหุน
ใหเคลื่อนไหวไดตามตองการ ทําไดหลายวิธี สามารถประดิษฐตัวหุนไดหลายๆ ขนาด
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4. หุนชัก (Morionette) เปนหุนที่ใชสายโยงเปนเสนดาย หรือลวดติดกับตัวหุน
เวลาชักก็โยงไมขางบน พรอมกับเชือกตามตองการ ที่จะใหอวัยวะสวนใดเคลื่อนไหวได หุนประเภทนี้
ตองหัดใหชํานาญในการชักตัวหุน การเชิดหุนชักตองคํานึงถึงหลักความโนมถวงของโลก เนื่องจากผูเชิด
ตองควบคุมหุนจากดานบนเสมอ
จากประเภทของหุนดังที่กลาวมานี้ จะเห็นวา หุนมือเปนหุนที่เหมาะแกการนําไปใชประโยชน
ดานการศึกษา ทั้งนี้เพราะทําจากวัสดุที่หาไดงาย ใชเวลาในการประดิษฐนอยกวาหุนชนิดอื่น และมีใหเลือก
ใชไดหลายแบบ ตามความเหมาะสม ซึ่งครูควรเลือกหุนที่จะนํามาใชเปนตัวละคร ใหสอดคลองกับเนื้อหา
ของเรื่อง
4.4 การสรางหุน
ในการสรางหุนแตละครั้งนั้น มีองคประกอบสําคัญที่ควรคํานึงถึง ดังตอไปนี้
เกศินี โชติกเสถียร (2524: 9) กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญในการสรางหุนไว ดังนี้
1. ขนาด จะสรางใหมีขนาดเล็กหรือใหญอยางไรก็ได แตสัดสวนที่ไดขนาดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1/3 ของขนาดมนุษย ความไดสัดสวนกันระหวางคนกับสัตวในเรื่อง เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง
แตก็ไมเสมอไป ทั้งนีเ้ พราะการสรางหุนในแตละเรื่อง ผูสรางยอมมีวตั ถุประสงคหรือเปาหมายทีแ่ ตกตางกัน
2. สวนทีต่ องการเนนเปนพิเศษในตัวหุนแตละตัว จะมีลักษณะที่ทําใหผูดู รูลักษณะ
นิสัยของตัวหุนได
3. ศึกษาแหลงกําเนิดของหุนประเภทตางๆ ที่เคยมีมาในโลก เพื่อเรียนรูวิธีการทําหัว
เครื่องแตงกาย ลําตัวการเชิด การชัก การเขียนหนาเขียนตา ที่เนนความรูสึกของตัวหุน
จากที่กลาวมา สรุปไดวา สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการสรางหุน ไดแก ขนาดที่เหมาะสมของ
ตัวหุน ลักษณะพิเศษของหุนแตละตัว ตลอดจนการศึกษาถึงแหลงกําเนิดของหุนแตละประเภท ทั้งนี้
เพื่อคงความเปนเอกลักษณ และสื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของผูสราง
4.5 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการใชหุนมือ
งานวิจัยตางประเทศ
ซุลจีวิค (Zuljevic. 2005: 37 – 44) พบวา ครูผูสอนเด็กปฐมวัยรายงานวา การใชหุน
ในหองเรียน ชวยเพิ่มการมีสวนรวม และยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการในดานการอาน การพูด และทักษะ
การสื่อสารเพิ่มขึ้นดวย
งานวิจัยในประเทศ
อุบล เวียงสมุทร (2540: 63 – 75) ศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลางควบคูกับภาษาถิ่น
และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลางโดยศึกษากับ
เด็กอายุ 5 – 6 ป จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน การทดลองใช
เวลา 8 สัปดาหๆ ละ 5 วันวันละ 20 นาที ผลการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
การเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลางควบคูกับภาษาถิ่น มีความพรอมทางภาษาแตกตางจาก
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เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
จิตราภรณ เตมียกุล (2531: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพในการฟงนิทาน
ของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปภาพและหุนมือประกอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 30 คน แบงเปน
กลุมที่ไดรับการสอนฟงนิทานโดยการใชรูปภาพประกอบ และกลุมที่ไดรับการสอนฟงนิทานโดยการใช
หุนมือประกอบ ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ฟงโดยใชหุนมือประกอบมีสมรรถภาพการฟงสูงกวากลุมที่ใช
รูปภาพประกอบ
จากเอกสารและงานวิจัยทีก่ ลาวมา พอสรุปไดวา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถ
ทําไดหลายลักษณะ และมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลายใหเลือกใช ไดแก การทดลองปฏิบัติจริง เชน
การเลานิทานประกอบหุนมือ การเลาเรื่อง การใชปริศนาคําทาย การรองเพลง การทองคําคลองจอง
การสนทนา และการตั้งคําถามระหวางทํากิจกรรม ซึ่งในแตละกิจกรรมชวยสงเสริมใหเด็กมีความสามารถ
ทางการพูดสูงขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การวิจัยครั้งนีม้ ีรูปแบบเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีจ่ ะใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา สังกัดสํานักงาน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน รวม 30 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปท1ี่ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา สังกัดสํานักงาน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หอง ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุม แบบจับฉลาก จํานวน 20 คน
จากจํานวนนักเรียนทั้งหอง 34 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน มีดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
2. แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน การสรางแผนการจัดกิจกรรม
การเลานิทานประกอบหุน มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ
2. ศึกษาแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1 ฉบับปรับปรุงของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
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3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับรูปแบบ และเทคนิค
การสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ
4. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน โดยเลือกเลานิทานทีม่ ีคําศัพทงาย และ
เหมาะสมกับแผนการจัดประสบการณชนั้ อนุบาลปที่ 1 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นพูดคุยทําความเขาใจเกี่ยวกับขอตกลงที่ใชในการจัดกิจกรรมและรูปแบบการเลา
นิทานประกอบหุน
4.2 ฟงผูวิจัยสาธิตการใชอุปกรณ และสงตัวแทนกลุมออกมาเลานิทาน
4.3 สรุปสิ่งที่ไดจากการฟงและเลานิทาน โดยจัดกิจกรรมในชวงกิจกรรมกอนกลับบาน
เรื่องละ 1 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันละ 30 – 45 นาที รวมทั้งสิ้น
8 สัปดาห
5. นําแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน จํานวน 3 ทาน
ไดแก นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัย 1 ทาน และอาจารยผูสอนระดับชั้นอนุบาล 2 คน ไดแก
5.1 อาจารยกมลา ลําพูน อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
5.2 อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ อาจารยระดับ 7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร
5.3 อาจารยกณิการ พงศพันธุสถาพร อาจารยระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
6. ปรับปรุงแผนการสอน การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
เชน ปรับขนาดภาพใหมีขนาดใหญขึ้น ปรับวัสดุทใี่ ชจัดทําหุนใหมีความเหมาะสม เพื่อสะดวกตอการนํา
กลับมาใชใหม
7. นําแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
อายุ 4 – 5 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม
8. นําแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ไปทําเปนแผนการเรียนรูฉบับจริง เพื่อนํา
ไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง

ขั้นตอนในการสรางแบบวัดความสามารถทางการพูด
การสรางแบบวัดความสามารถทางการพูด มีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดความสามารถทางการพูด
พูลสุข สงเสริม (2551) ณภัทรสร จรจรัญ (2551) วราภรณ รักวิจัย (2535) เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบวัดความสามารถทางการพูด
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2. สรางแบบวัดความสามารถทางการพูด ประกอบไปดวย ตอนที่ 1 แบบวัดความสามารถ
ดานการรูคําศัพทจํานวน 15 ขอ (ขอละ 3 คะแนน) ตอนที่ 2 แบบวัดความสามารถดานการพูดเปน
ประโยคจํานวน 10 ขอ (ขอละ 3 คะแนน) และตอนที่ 3 แบบวัดความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว
จํานวน 10 ขอ (ขอละ 3 คะแนน)
3. นําแบบวัดความสามารถทางการพูด และคูมือดําเนินการวัดที่สรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษาปฐมวัย เพือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามขอคําถาม และใหสอดคลองทางพฤติกรรม
จํานวน 3 ทาน ไดแก
3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กองศิลป อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร
3.2 อาจารย ดร.มิ่ง เทพครเมือง อาจารยประจําโรงรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร
3.3 อาจารยเยาวนุช ทานาม อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4. หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความสามารถทางการพูด โดยนําแบบวัด
ความสามารถทางการพูดไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลอง
0 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมแนใจ
-1 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมสอดคลอง
แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคแลว
เลือกขอที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ขึ้นไป ได
จํานวน 35 ขอ มีคา IOC ตั้งแต .67 – 1.0
5. นําแบบวัดความสามารถทางการพูดที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช
(Try out) กับเด็กอนุบาลชัน้ ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยผูวิจัยทําการสังเกต และ
บันทึกการสังเกตแบบวัดความสามารถทางการพูด เพื่อศึกษาความชัดเจน และหาคุณภาพของแบบ
วัดความสามารถทางการพูด
6. นําแบบวัดความสามารถทางการพูดที่ผานการทดลองใช มาตรวจใหคะแนนตามกฎเกณฑ
การใหคะแนน
7. วิเคราะหรายขอ เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยหาคาความสัมพันธรายขอกับคะแนน
รวมขออื่นๆ ที่เหลือ คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไปไดจํานวน 35 ขอ
8. นําแบบวัดที่คัดเลือกไวในขอ 7 มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ไดคาเทากับ .875 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูงเพียงพอ
ที่จะนํามาใชในการวิจัยได
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9. จัดทําเปนแบบวัดความสามารถทางการพูดฉบับสมบูรณ และจัดทําคูมือแบบวัดความสามารถ
ทางการพูด
10. จัดทําเกณฑการประเมินผล ดังนี้
10.1 แบบวัดพัฒนาการดานการพูดคําศัพทจํานวน 15 ขอๆ ละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม
45 คะแนน เกณฑประเมินระดับพัฒนาการดานการพูดคําศัพท
31 – 45 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดคําศัพท อยูในระดับ ดี
16 – 30 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดคําศัพท อยูในระดับ ปานกลาง
0 – 15 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดคําศัพท อยูในระดับ ควรปรับปรุง
10.2 แบบวัดพัฒนาการดานการพูดเปนประโยคจํานวน 10 ขอ ขอละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม
30 คะแนน เกณฑประเมินระดับพัฒนาการดานการพูดเปนประโยค
21 – 30 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนประโยคอยูในระดับ ดี
11 – 20 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนประโยค อยูในระดับ ปานกลาง
0 – 10 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนประโยค อยูในระดับ ควรปรับปรุง
10.3 แบบวัดพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวจํานวน 10 ขอ ขอละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม
30 คะแนน เกณฑประเมินระดับพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราว
21 – 30 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวอยูในระดับ ดี
11 – 20 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวอยูในระดับ ปานกลาง
0 – 10 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวอยูในระดับ ควรปรับปรุง
10.4 แบบวัดรวมพัฒนาการดานการพูดทุกดาน คะแนนเต็ม 105 คะแนน เกณฑประเมิน
ระดับรวมพัฒนาการดานการพูดทุกดาน
72 – 105 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวอยูในระดับ ดี
36 – 71 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวอยูในระดับ ปานกลาง
0 – 35 คะแนน มีพัฒนาการดานการพูดเปนเรื่องราวอยูในระดับ ควรปรับปรุง

การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ One-Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ;
และ อังคณา สายยศ. 2538: 249) ตามตาราง 2 ดังนี้
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ตาราง 2 แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pre-test Post-test Design
กลุม

Pre -test

Treatment

Post-test

ทดลอง

T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการศึกษาคนควา
T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน

วิธีดําเนินการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ดังนี้
1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย
2. กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมอยางงายมา 1 หองเรียน จาก 2 หองเรียน
3. สุมนักเรียนจํานวน 20 คน จาก 34 คน มาเปนกลุมทดลอง โดยใชวธิ ีการสุมอยางงาย
3. นักเรียน 20 คน ใชเปนกลุม ตัวอยางในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
4. ผูวิจัยทําการดําเนินการทดลอง โดยเลานิทานสัปดาหละ 1 เรื่อง ใชเวลาทดลอง 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 – 45 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยใชชว งกิจกรรมกอนกลับบานเวลา
13.30 – 14.15 น.
5. สรางความคุนเคยกับเด็กในกลุมตัวอยาง และจัดเตรียมสภาพแวดลอม ภายในสถานที่
ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
6. ผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถทางการพูดมาวัดกอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง
7. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน ในชวงกิจกรรม
กอนกลับบาน ใชระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 – 45 นาที ในชวงเวลา 13.30 – 14.15 น.
ดังปรากฏใน ตาราง 3
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ตาราง 3 กําหนดการทดลอง
สัปดาหที่ วันที่ทําการทดลอง
จันทร
1
อังคาร
พุธ
จันทร
2
อังคาร
พุธ
จันทร
3
อังคาร
พุธ
จันทร
4
อังคาร
พุธ
จันทร
5
อังคาร
พุธ
จันทร
6
อังคาร
พุธ
จันทร
7
อังคาร
พุธ
จันทร
8
อังคาร
พุธ

ชื่อเรื่อง
มีมี่ลูกแมวเห็นแกตัว

เมืองของเลน

มังคุดยักษ

ยายจาหญิงชราผูใจดี

จะเอ ! ตะขาบอยูไหน

พอไกหงอนแดง

ถวยฟูชอบไปโรงเรียน

จิงโจนอยติดแม

สื่อที่ใชประกอบการเลานิทาน
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถวยกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากไมไอศครีม
หุนจากถุงกระดาษ
หุนจากถวยกระดาษ

8. ผูวิจัยดําเนินการทดลองจนครบ 8 สัปดาห จากนั้นทําการวัดความสามารถทางการพูด
(Post-test) หลังการทดลอง ซึ่งใชแบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใชทดสอบครั้งกอนการทดลอง แลวนํามา
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
9. นําขอมูลที่ไดจากการวัดความสามารถทางการพูด ไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือและขอมูล
1. สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหคณ
ุ ภาพของเครื่องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความสามารถทางการพูด โดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) โดยคํานวณ
จากสูตร

∑R

IOC =

เมื่อ

N

IOC

∑R

N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

1.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดรายขอ โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธรายขอกับ
คะแนนขออื่นๆ ที่เหลือจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 258) ดังนี้
=

ritem − total

เมื่อ

ritem − total

I
t

n∑ it − (∑ i )(∑ t )

[n∑ i

2

][

− (∑ i ) n∑ t − (∑ t )
2

2

]

แทน คาอํานาจจําแนกรายขอ
แทน คะแนนรายขอ
แทน คะแนนรวมของขออื่นๆ ที่เหลือ

1.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถทางการพูด โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 291) ดังนี้
rtt

เมื่อ

=

k ⎡ ∑ Si ⎤
⎢1 − 2 ⎥
k −1 ⎣
St ⎦

rtt

k
Si
S t2

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของแบบวัด
จํานวนขอของแบบวัดทั้งหมด
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดรายขอ
คะแนนความแปรปรวนของแบบวัดทั้งฉบับ
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2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดความสามารถทางการพูด กอน
และหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุนโดยใชสถิติ t – test แบบ Dependent Sample
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99) โดยใชสูตร
t

=

เมื่อ

D
SD

t
D
N
D
SD

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิตทิ ี่ใชใน t – distribition
คาความแตกตางของคะแนน
จํานวนคูของคะแนน
คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึง
กําหนด อักษรสัญลักษณตา งๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอ มูลดังนี้
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
k แทน จํานวนขอของแบบวัดความสามารถทางการพูดทั้งหมด
Χ แทน คาเฉลี่ยของคะแนน
S D แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง
t แทน คาสถิตทิ ี่ใชในการพิจารณา t-distribution
D แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง
SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
P แทน คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
*** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางการพูด
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการพูด กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบหุน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางการพูด กอน
และหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน มาวิเคราะห หาคาเฉลี่ย และ คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
คะแนน ดังแสดง ในตาราง 4 แปลความหมายได ดังนี้
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ตาราง 4 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนความสามารถทางการพูด กอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน
ความสามารถทางการพูด

Χ

กอน
SD

ระดับ

Χ

หลัง
SD

ระดับ

สูงขึ้น

1. ดานการรูคําศัพท
2. ดานการพูดเปนประโยค
3. ดานการพูดเปนเรื่องราว

38.80
26.25
12.80

4.17
5.56
3.39

ดี
42.95
ดี
29.70
ปานกลาง 21.60

1.73
0.57
3.43

ดี
ดี
ดี

4.15
3.45
8.80

รวมทุกดาน

77.85

4.50

ดี

2.05

ดี

16.40

94.25

ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
มีความสามารถทางการพูดสูงขึ้นทั้ง 3 ดาน ดังตอไปนี้
1. ดานการรูค ําศัพท กอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ความสามารถทางดาน
การรูคาํ ศัพทของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.80 อยูในระดับดี หลังไดรบั การจัดกิจกรรม มีคา เฉลี่ย
เทากับ 42.95 อยูในระดับดี และมีคาเฉลีย่ ดานการรูคําศัพทสูงกวากอนการจัดกิจกรรม เทากับ 4.15
2. ดานการพูดเปนประโยค กอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ความสามารถ
ทางดานการพูดเปนประโยคของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.25 อยูในระดับดี หลังไดรับการจัด
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.70 อยูในระดับดี และมีคาเฉลี่ยดานการพูดเปนประโยคสูงกวากอน
การจัดกิจกรรมเทากับ 3.45
3. ดานการพูดเปนเรื่องราว กอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ความสามารถ
ทางดานการพูดเปนเรื่องราวของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.80 อยูในระดับปานกลาง หลังไดรับ
การจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.60 อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยดานการพูดเปนเรื่องราว สูงกวา
กอนการจัดกิจกรรมเทากับ 8.80
สรุป แสดงวา การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการพูด
สูงขึ้นทั้ง 3 ดาน โดยมีความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราวสูงขึ้นมากที่สุด คือสูงขึ้น 8.80 รองลงมา
คือ ดานการรูคําศัพทสูงขึ้น 4.15 และดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้นนอยที่สุด คือ สูงขึ้นเพียง 3.45
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการพูด
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนจากแบบวัดความสามารถทางการพูด มา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความแตกตางโดยใช t- test ทดสอบคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติของความสามารถทางการพูด ดังตาราง 5
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน
ความสามารถทางการพูด

กอน

หลัง
D

SD

1. ดานการรูคําศัพท
38.80 4.17 42.95 1.73 -4.15
2. ดานการพูดเปนประโยค 26.25 5.56 29.70 0.57 -3.45
3. ดานการพูดเปนเรื่องราว 12.80 3.39 21.60 3.43 -8.80

3.39
5.40
3.01

รวมทุกดาน

Χ

SD

Χ

SD

77.85 4.50 94.25 2.05 -16.40 4.70

t

p

-5.47*** .00
-2.85** .01
-13.03*** .00
19.45***

.00

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .01, *** ที่ระดับ .001
ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 ปรากฏวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการพูดรวมทุกดาน มีผลตางเฉลี่ยเทากับ 16.40 ซึ่งสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 และความสามารถทางการพูดรายดานทุกดานก็สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ความสามารถดานการรูคําศัพท กอนการจัดกิจกรรม ความสามารถดานการรูคําศัพท
มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.80 หลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.95 มีผลตางเฉลี่ยเทากับ 4.15 แสดงวา
หลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน นักเรียนมีความสามารถดานการรูคําศัพท สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
2. ความสามารถดานการพูดเปนประโยค กอนการจัดกิจกรรม ความสามารถดานการพูด
เปนประโยคมีคาเฉลีย่ เทากับ 26.25 หลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลีย่ เทากับ 29.70 มีผลตางเฉลี่ยเทากับ
3.45 แสดงวา หลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน นักเรียนมีความสามารถดานการพูดเปนประโยค
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว กอนการจัดกิจกรรม ความสามารถดานการพูด
เปนเรื่องราวมีคาเฉลีย่ เทากับ 12.80 หลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลีย่ เทากับ 21.60 มีผลตางเฉลี่ยเทากับ
8.80 แสดงวา หลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน นักเรียนมีความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ทีใ่ ชกลุม ตัวอยาง
กลุมเดียว ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน ซึ่งลําดับขั้นตอนการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป มีดังตอไปนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่เปนผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน ดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบหุน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบหุน

สมมุติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน มีความสามารถทางการพูดสูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา สังกัด
สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 1 หองเรียน
จากจํานวน 2 หองเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน
2. แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบวัด
ทั้งฉบับ ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.87

วิธีดําเนินการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ดังนี้
1. ทําการทดสอบกลุมตัวอยางทั้งหมด กอนดําเนินการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบวัด
ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึน้ แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
2. ดําเนินการทดลอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ในชวง
กิจกรรมกอนกลับบาน เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 – 45 นาที ระหวางเวลา 13:30 น.
ถึง 14:15 น. ในวันจันทร อังคาร และพุธ รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง
3. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ฉบับเดียวกันกับแบบวัดที่ใชกอน
การทดลอง แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
4. นําคะแนนที่ไดจากการวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย มาทําการวิเคราะห
ขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
1. นําคะแนนที่ไดจากการวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง
มาหาคาสถิตพิ ื้นฐาน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย กอน
และหลังการทดลอง โดยใชวิธีการทางสถิติ t – test for Dependent Sample

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อศึกษาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน มีความสามารถดานการรูคําศัพทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีคา Χ = 42.95
คะแนน ซึ่งกอนการทดลอง มีคา Χ = 38.80 คะแนน ในดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีคา Χ = 29.70 คะแนน กอนการทดลอง มีคา Χ = 26.25 คะแนน สวนดานการพูดเปน
เรื่องราวสูงขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคา Χ = 21.60 คะแนน กอนการทดลอง มีคา Χ = 12.80
คะแนน จากคาคะแนน Χ กอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน จะเห็นไดวา ความสามารถ
ทางการพูดของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นทุกดาน จึงสงผลให ความสามารถดานการรูคําศัพทกับความสามารถ
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ดานการพูดเปนเรื่องราวโดยรวม สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวน
ความสามารถดานการพูดเปนประโยคโดยรวมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถทางการพูดและเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ เด็กปฐมวัยหลังไดรบั การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน มีความสามารถทาง
การพูดโดยรวมสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน มีความสามารถดานการพูดสูงขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะวา กิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง โดยมีการพูดเลียนแบบบทสนทนาของตัวละครตามเนื้อเรื่อง
และมีการสอดแทรกคําถามจากครู เพื่อใหเด็กไดคิดและตอบคําถามตามความรูสึกของตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 11 – 12) ที่กลาววา การเลานิทานใหเด็กฟง จะชวยใหเด็กไดพฒ
ั นา
ภาษาและความคิด เพราะการใหเด็กไดพูดเลียนแบบบทสนทนาของตัวละคร จะชวยใหเด็กไดแสดงออก
ถึงความรูสึก ขยายความคิดของตนเองใหกระจาง และพัฒนาภาษาดวย ซึ่งสอดคลองกับ เกริก ยุนพันธ
(2539: 55 – 56) และ แปลน ฟอร คิดส (2547) ที่กลาววา นิทานชวยใหเด็กไดรูจักการใชภาษาที่ถูกตอง
รวมทั้งพัฒนาทักษะการฟง และการพูด นอกจากนั้นการที่ผูวิจัยนําหุนหลายรูปแบบมาใชเปนสื่อประกอบ
การเลานิทาน ยังชวยใหเด็กเกิดความสนใจ และสนุกสนานกับการฟงนิทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
เกริก ยุนพันธ (2539: 36 – 55) ที่กลาววา การเลานิทานโดยใชสื่ออุปกรณประกอบการเลา เชน เลา
โดยใชนิทานหุนนิ้วมือ จะชวยทําใหการเลาสนุกสนานยิ่งขึ้น เชนเดียวกับ บุปผา เรืองรอง (2551: ออนไลน)
กลาววา การเลานิทานประกอบสื่อ จะชวยใหเด็กสนใจ เขาใจเรื่องราวของนิทานไดดี เมื่อพิจารณา
ความสามารถทางการพูดเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ความสามารถดานการรูคําศัพท เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน มีความสามารถดานการรูคําศัพทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ที่เปนเชนนี้
เพราะวา กอนการจัดกิจกรรม เด็กสวนใหญไมคอยรูจักคําศัพทใหมๆ คําบางคําเด็กยังไมเคยไดยิน
เด็กจึงเชื่อมโยงภาพที่ตนเห็นกับประสบการณเดิม แลวตอบตามความเขาใจของตนเอง มีถูกบางผิดบาง
สวนเด็กทีต่ อบถูกหมดทั้งสามภาพนั้นมีจํานวนนอย แตเมื่อผูวิจัยไดทาํ การทดลอง นําหุนมาใชประกอบ
การเลานิทาน พบวา เด็กใหความสนใจ และมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูคําศัพทมากขึ้น มีความมั่นใจ
ในการตอบคําถามมากขึน้ สามารถจดจําคําศัพทใหมๆ และนําไปใชไดอยางถูกตอง จึงสงผลใหหลังการจัด
กิจกรรมมีคาเฉลี่ยดานการรูคําศัพทเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ปริศนา สิริอาชา (2537: 91 – 96) ที่กลาววา
การจะชวยใหเด็กมีความสามารถในการพูด คือ การพูดคุยกับเด็กบอยๆ คําพูดตางๆ ของเด็ก มักเปน
คําที่ไดรบั มาจากผูใกลชิด หลังจากนัน้ เด็กจึงเริ่มเรียนรูคาํ ตางๆ เอง ดังนั้นการพูดของครูซึ่งเปนบุคคล
ที่ใกลชิดกับเด็กอยูจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เชน การสอนใหเด็กรูจักความหมายของคํา การสอนคําจากทาทาง
การสอนโดยการอานนิทานใหฟง และการหัดใหเด็กไดตอบคําถาม เปนตน นอกจากนั้นในงานวิจยั ของ
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ไพน และคณะ (Pine, Lieven; & Roland. 1997: 807 – 819) ที่ไดศึกษาเรื่องรูปแบบที่แตกตางกัน
ในขั้นตอนการใชคําเดี่ยวทีม่ ีผลตอความสัมพันธระหวางการใชคําพูดของแม และการผสมคําของเด็ก
(Stylistic Variation at the “Single Word “ Stage : Relation between Matermal Speech Characteristic
and Children’s Vocabulary Composition and Usage) พบวา การใชคําของเด็กแตกตางกันไปตาม
การใชคําพูดของแม วิธีการพูดของแม มีอิทธิพลตอพัฒนาการการใชคําพูดของลูกโดยตรง คือ แมที่
พยายามอธิบายความหมายคําศัพท จะสามารถถายทอดคําพูดใหมๆ ใหลูกไดมากกวาแมที่พูดโดย
วิธีการออกคําสั่ง และแมที่พดู เกงๆ จะทําใหเด็กเรียนรูคาํ ตางๆ เชน คําอุทานคําสั้นๆ ไดเปนเปอรเซ็นต
ที่สูงกวาแมทไี่ มคอยพูด และงานวิจัยของ แอลลิส และบรูสเตอร (Ellis; & Brewster. 1991: 1 – 2)
ยังพบวา ในนิทานแตละเรื่อง มักจะมีคํา และโครงสรางประโยคซ้ําไปซ้าํ มา ชวยใหเด็กจดจําทุกรายละเอียด
ได การทีค่ รูแนะนําคําศัพท หรือทบทวนคําศัพทจากนิทาน เด็กจะไดเรียนรูโครงสรางภาษา ซึ่งชวยให
เด็กไดจดจํา และเทียบเคียงบริบท โดยใชความคิดแลวคอยๆ นําไปสูคําพูดของเด็กเอง
2. ความสามารถดานการพูดเปนประโยค เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน มีความสามารถดานการพูดเปนประโยคสูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปน
เชนนี้ เพราะขณะจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน เด็กไดพูดบทสนทนาของตัวละครตามครู ทําให
เด็กสามารถจับใจความและพูดเปนประโยคไดอยางถูกตอง นอกจากนี้เด็กยังมีความกระตือรือรนที่จะ
ตอบคําถามของครู หากเด็กคนใดตอบสัน้ ๆ ยังไมชัดเจน ครูก็จะชวยแกไขใหถูกตอง สําหรับเด็กคนใด
ที่ไมกลาตอบ การไดรับกําลังใจจากเพื่อน ก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการตอบคําถาม
และเรียบเรียงคําพูดใหเปนประโยคไดอยางถูกตองชัดเจนมากขึ้น จึงสงผลใหหลังการจัดกิจกรรมมีคา เฉลี่ย
ดานการพูดเปนประโยคเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 63 – 64) ที่กลาววา การฝกพูด
เปนพื้นฐานที่จะชวยฝกทักษะดานภาษาไดอยางดี ชวยใหเด็กสามารถพูดไดถูกตองจนเปนนิสัย เชน
เด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธวา “ผมเปลาทํา” ตองแกเปน “ผมไมไดทําครับ” หรือ “หนูไมไดทําคะ”
3. ความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน มีความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ที่
เปนเชนนี้เพราะวา กอนการจัดกิจกรรม เด็กมีความเขินอาย ไมคอยกลาพูด กลัวตอบผิด หรือตอบเปน
เพียงประโยคสั้นๆ แตไมเก็บรายละเอียด ไมสามารถลําดับเหตุการณไดอยางตอเนือ่ ง แตเมื่อเด็กไดรับ
การกระตุนจากครู ดวยการปอนคําถาม ไดรบั กําลังใจจากเพื่อน ในการชวยกันคิดแกไขปญหาตามเนื้อเรื่อง
ของนิทานที่ไดฟง จึงสงผลใหหลังการจัดกิจกรรม เด็กมีความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราวสูงขึ้นมาก
เพราะขณะจัดกิจกรรม เด็กไดพูดบทบาทของตัวละครตามเนื้อเรื่องที่ครูเลา ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อน เด็กจึงมีความมั่นใจในการตอบคําถามมากขึ้น สามารถเก็บรายละเอียดจากภาพไดมากขึ้น
และเรียงลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การที่ผูวิจัยเลานิทานไมจบเรื่อง ยังเปนการสงเสริม
ใหเด็กไดจินตนาการเรื่องราวตอไป และเปนการกระตุนใหเด็กรูจักคิด และพูดออกมาเปนเรื่องราวไดเอง
หลังเลานิทานจบ แตละกลุมจะสงตัวแทนออกมาพูดสรุปเรื่องราวใหเพื่อนๆ ในหองฟง โดยมีครูชวยเสริม
และใหการสนับสนุน จึงสงผลใหหลังการทดลองเด็กมีความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราวสูงขึน้ และ
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ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยยังใชวิธีการเลานิทานไมจบเรื่อง เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการวาตอนตอไป
ของนิทานจะเปนอยางไร และเปนการกระตุนใหเด็กรูจักคิดและพูดออกมาเปนเรื่องราวได ซึ่งสอดคลองกับ
ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 81) ที่กลาวไววา การจัดประสบการณเลาเรื่อง มีความสําคัญ เพราะชวย
สงเสริมพัฒนาการทางภาษา รวมทั้งการคิดและจินตนาการของเด็กดวย
ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน จึงมีความสามารถทาง
การพูดสูงขึ้น เพราะกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน เปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง โดยมี
การพูดเลียนแบบบทสนทนาของตัวละครตามเนื้อเรื่อง ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีความสามารถทางการพูด
สูงขึ้น สอดคลองกับเพียเจต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 39; อางอิงจาก Piaget. 1896 – 1982)
ที่กลาววาเด็กชวงอายุ 2 – 6 ป ถือเอาตนเองเปนสําคัญ (Egocentric) และเรียนรูจากการกระทํากับ
สื่อวัสดุดว ยตนเอง เมื่อมีการเรียนรูจากการกระทํากับสื่อดวยตนเอง มีการเลียนแบบการพูดบทสนทนา
จากตัวละคร การเลียนเสียงสัตว เสียงคนแก ทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการพูดดีขนึ้ ดังนั้นหลังการจัด
กิจกรรมเลานิทานประกอบหุน ความสามารถทางการพูดของเด็กจึงสูงขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งความสามารถ
ทางการพูดดังที่กลาวมานี้ สอดคลองกับสมมุติฐานทีว่ า เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบหุน มีความสามารถทางการพูดสูงขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะวา กิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
เปนกิจกรรมทีช่ วยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดฝกความสามารถทางการพูด ทั้งทางดานการรูคําศัพทใหมๆ
จากในนิทาน การพูดเปนประโยค และการพูดเปนเรื่องราวเลียนแบบตัวละครในเรื่อง โดยใชหุนเปน
ตัวละครประกอบการเลาเรื่อง เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและอยากพูด หลังเสร็จกิจกรรมในแตละ
ครั้ง จะมีการพูดคุย ซักถาม เกี่ยวกับนิทานเรื่องที่เด็กๆ ไดฟงและมีสวนรวมในการเลา มีการเทาความ
ถึงบทบาทของตัวละคร มีตวั ละครทั้งที่เด็กรูจักหรือเคยพบเห็น และที่เด็กบางคนไมรูจัก เด็กก็จะได
เรียนรูคําศัพทใหมๆ ไปในตัวดวย เชน เด็กบางคนไมรูจักผีเสื้อ ไมรูจักแมลงเตาทอง เมื่อเห็นภาพ
เด็กก็จะพูดโดยรวมวาเปนแมลง แตบอกชนิดไมได หรือบางคนรูจักแมลงปอ แตไมรูจักผีเสื้อ พอเห็น
ภาพผีเสื้อเด็กก็จะบอกวา “แมลงปอ” เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ พัฒนา ชัชพงษ (2540: 15) ที่กลาววา
เด็กเรียนรูไดดีจากประสบการณตรง ซึ่งเกิดจากการที่เด็กไดแลกเปลี่ยนประสบการณทางภาษาจาก
เพื่อนและครู ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางการพูดที่สูงขึ้น ไดรูจักคําศัพทที่แปลกใหมมากขึ้น นอกจากนี้
การเปดโอกาสใหเด็กไดพูดและแสดงทาทางประกอบตามจินตนาการของตนเอง โดยครูจะตั้งคําถาม
และสมมติวา ถาเด็กเปนตัวละครตัวนี้ เด็กจะทําอยางไร จะพูดอะไร ก็มีสวนชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจ
กลาพูด กลาแสดงออกมากขึน้ ดวย ทั้งยังชวยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจ ากประสบการณตรง ไดถายทอด
ความรูสึก นึกคิด และอารมณจากการเลานิทาน ไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เด็กจึงไดรับ
ประสบการณใหมๆ หลายดาน
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ขอสังเกตทีไ่ ดจากการวิจัย
1. การวิจัยในครั้งนี้ชวยสงเสริมความสามารถดานการพูด ใหเด็กไดใชความคิดอยางอิสระ
รูจักการแบงปนและรอคอย ในการใชสื่ออุปกรณรวมกัน
2. ในระยะแรกของการจัดกิจกรรม เด็กจะยังไมกลาออกมาพูด หรือแสดงความคิดเห็น
มากนัก เพราะเด็กยังไมคุนชินกับการออกมาพูดหนาชั้น แตเมื่อไดรับการกระตุน จากครู และไดรับ
กําลังใจจากเพื่อนๆ เด็กก็มีความมั่นใจในตนเอง และกลาที่จะออกมาพูดหนาชั้นมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการนําไปใช
การวิจัยครั้งนี้เปดโอกาสใหเด็กเปนศูนยกลางในการพูดตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งชวยฝก
ใหเด็กกลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในขณะทํากิจกรรม ซึ่งในระหวาง
ทํากิจกรรมครูควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหเด็กไดมีสวนรวมในการเลาเรื่อง และกําหนดบทบาทของตัวละครเองวา ถาเด็กเปน
ตัวละครตัวนีเ้ ขาจะทําอยางไร เพื่อที่เด็กจะไดเกิดความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
2. ในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนควรมีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ ใหพรอม และ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3. เมื่อเด็กออกมาเลานิทานหรือแสดงความคิดเห็น ครูและเพื่อนๆ ควรใหการสนับสนุน
และชื่นชมเด็ก เพื่อที่เด็กจะไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความสามารถทางการพูด การฟง การอานและการเขียนไปพรอมๆ กัน
โดยใชหุนเปนสื่อประกอบการเลาเรื่อง ทีม่ ีรูปแบบและสีสันนาสนใจมาเปนตัวเราใหเด็กกลาพูด กลา
แสดงออก
2. ควรมีการจัดกิจกรรม และวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทานประกอบหุนในหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย ศูนยสงเสริมพัฒนาการ สถานรับเลีย้ งเด็ก หรือตามโรงพยาบาลเด็ก เปนตน
3. ควรมีการศึกษาและวิจัยการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนสําหรับเด็กปฐมวัย ที่มีตอ
ตัวแปรตามอื่นๆ เชน การแบงปน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเชื่อมั่นในตนเอง การรอคอย ความมี
ระเบียบวินัย ความเขาใจตนเองและผูอื่น
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
หลักการและเหตุผล
การสงเสริมความสามารถดานการใชภาษาอยางถูกวิธีควรเริ่มตั้งแตวยั อนุบาล เพราะจะเปน
พื้นฐานการเรียนรูวิชาตางๆ ตอไปในอนาคต ความสามารถดานการใชภาษาที่สําคัญอยางหนึ่งของ
เด็กปฐมวัย คือ ความสามารถทางการพูด โดยเด็กอาจเรียนรูคําศัพทผานทางนิทาน เพราะนิทาน คือ
โลกแหงจินตนาการ และเปนสะพานที่ใชถายทอดความรัก ความอบอุนจากพอและแมสูเด็ก ตลอดจน
เปนตัวกระตุนเราความสนใจใฝหาความรูข องเด็กไดเปนอยางดี กิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน เปน
กิจกรรมหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการเลานิทาน ไดแสดงความคิดเห็น เกิดจินตนาการ
ผานหุนทีใ่ ชประกอบการเลาเรื่องโดยผูเ ลาสามารถนําเอาวัสดุเหลือใชใกลๆ ตัว มาดัดแปลงสรางสรรค
เปนตัวละครหุน หรือผูเ ลาจัดหาสื่อสําเร็จมาประกอบการเลา เกิดเปนการเลานิทานโดยใชอุปกรณประกอบ
ซึ่งในที่นี้จะใชหุนที่แตกตางกันสามแบบเปนสื่อประกอบการเลา การเลานิทานโดยมีอุปกรณประกอบ
จะมีทั้งน้ําเสียงของผูเลา ลีลา ทาทางของผูเลาและหุนสามรูปแบบ เปนสื่อประกอบการเลาโดยครูมี
บทบาทในการชวยเตรียมสื่อ และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินกิจกรรม โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง
ในการดําเนินกิจกรรม

จุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการพูด ทั้งในดานการรูคําศัพท การพูดเปนประโยคและการพูด
เปนเรื่องราว

หลักการจัดกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน ในชวงกิจกรรมกอนกลับบาน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร และวันพุธ วันละ 30 – 45 นาที
2. เลือกนิทานที่จะนํามาเลา ใหมีลักษณะเหมาะสําหรับการสงเสริมความสามารถทางการพูด
ของเด็กปฐมวัย โดยแตละเรือ่ งจะมีเนื้อหาใกลเคียงกับหนวยการเรียนและเปนเรื่องใกลตวั เด็ก มีทงั้ หมด
8 เรื่อง
3. ลักษณะของกิจกรรม เด็กจะมีสวนรวมในการฟงและเลานิทานตอจากครู โดยใชสื่อที่ครู
จัดเตรียมใหประกอบการเลา เพื่อชวยดึงดูดความสนใจ และกระตุนใหเด็กอยากพูด ไดแสดงความคิดเห็น
ตามจินตนาการของตนเอง

วิธีดําเนินกิจกรรม
ประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้

76
ขั้นตอนการเลานิทานประกอบหุน
ขั้นนํา (ประมาณ 3 – 5 นาที)
ครูนําเด็กเขาสูกิจกรรมโดยเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ดังนี้ การทองคําคลองจอง
การใชปริศนาคําทาย และรองเพลงเพื่อใหเด็กสงบและมีสมาธิเตรียมความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม
ขั้นดําเนินกิจกรรม (ประมาณ 15 – 20 นาที)
เด็กและครูรวมกันสรางหรือทบทวนขอตกลงในการทํากิจกรรม ครูเลานิทานไมจบเรื่อง
ประกอบหุน ไดแก หุนจากถวยกระดาษ หุนจากไมไอศกรีม และหุนจากถุงกระดาษในระหวางที่เลา
ครูกระตุนใหเด็กใชภาษาพูด โดยเนนใหเด็กพูดคําศัพทจากเนื้อเรื่อง พูดเปนประโยค และพูดเปนเรื่องราว
จากนั้นแบงกลุมเด็กออกเปนกลุมละ 5 คน และใหเด็กในแตละกลุมดําเนินกิจกรรมในกลุมของตนเอง
โดยตกลงกันวา ใครจะเปนตัวละครตัวไหน แลวออกมาพูดบทสนทนาตามครูโดยใชสื่อที่ครูแจกให
ประกอบการเลา พูดคุยซักถามกันจนจบเรื่อง
ขั้นสรุป (ประมาณ 10 นาที)
แตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปเรื่องราวที่ไดฟง โดยครูตั้งคําถามใหเด็กไดพูดคุย
ซักถาม เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน โดยเด็กในแตละกลุมจะสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันออกมาเปนตัวแทนเลาเรื่องในแตละวัน กลุมละคนจนครบ ครูสรุปกิจกรรม

การประเมินผล
1. สังเกตความสามารถทางการพูด 3 ดาน คือ ดานการรูคําศัพท การพูดประโยค และ
การพูดเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในการทํากิจกรรม
2. วัดความสามารถทางการพูด โดยใชแบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน

บทบาทครู
ในการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบหุน ครูมีบทบาท ดังนี้
1. ศึกษาแผนการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบหุน
2. จัดเตรียมสื่ออุปกรณที่จะใชในการเลานิทานใหเพียงพอตอความตองการของเด็ก และ
คอยดูแลความเรียบรอยในระหวางทํากิจกรรม
3. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ และคอยใหความชวยเหลือเมือ่ เด็ก
ตองการเทานัน้
4. กระตุนใหเด็กใชสื่ออุปกรณที่ครูจัดเตรียมไวให
5. สังเกตพฤติกรรม ใหเด็กไดรวมกิจกรรมทุกคน และใหความสําคัญกับเด็กทุกคน เทาเทียมกัน
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บทบาทเด็ก
ครูควรอธิบายขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมใหเด็กทราบ ดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตามขอตกลงในการฟงนิทาน และรวมกิจกรรมเลานิทาน สนทนาและตอบคําถาม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน
2. เด็กเขารวมกิจกรรมเลานิทานตามกลุมของตนเอง โดยใชอุปกรณทคี่ รูแจกใหประกอบ
การเลาเด็กทุกคนมีโอกาสไดพูด ไดแสดงความคิดเห็นตามจินตนาการอยางอิสระ
3. เมื่อใกลหมดเวลา เด็กๆ ชวยกันเก็บอุปกรณและสื่อประกอบการเลานิทานตางๆ เขาที่
ใหเรียบรอย
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แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
สัปดาหที่ 1 ครั้งที่ 1
นิทาน (เรื่อง...มีมี่ ลูกแมวเห็นแกตัว)
จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางการพูดในดาน
1.1 การรูคําศัพท
1.2 การพูดเปนประโยค
1.3 การพูดเปนเรื่องราว
2. เพื่อใหเด็กมีสว นรวมในนิทานเรื่องทีค่ รูเลา โดยใชหุนเปนตัวชวยกระตุน ใหเด็กอยากพูด
และแสดงความคิดเห็น ตอเติมเนื้อเรื่องตามจินตนาการ
3. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง และกลาแสดงออก

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
ครูพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรือ่ งที่เด็กกําลังจะเรียน โดยตั้งคําถามปลายเปด ใหเด็กตอบ
คําตอบตามความคิดเห็นของเด็ก
ขั้นดําเนินกิจกรรม
1. เด็กและครูรว มกันสรางหรือทบทวนขอตกลงในการทํากิจกรรม
1.1 ครูเลานิทานไมจบเรื่องใหเด็กฟง สาธิตการใชอุปกรณ แลวใหเด็กแบงกลุมไป
ชวยกันแตงเรือ่ งตอโดยใชหุนที่ครูแจกให จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเลาที่หนาชั้น
1.2 เมื่อเสร็จกิจกรรม เด็กๆ ชวยกันเก็บสื่ออุปกรณประกอบการเลานิทาน เขาที่
ใหเรียบรอย
2. ครูเลานิทานแบบไมจบเรื่องใหเด็กฟง ในระหวางที่เลาครูกระตุนใหเด็กใชภาษาพูด
โดยเนนการพูดคําศัพทจากเนื้อเรื่อง พูดเปนประโยค และพูดเปนเรื่องราว จากนั้นใหเด็กแบงกลุม ออกเปน
4 กลุมๆ ละ 5 คน ดําเนินการเลานิทานตอจากครู ดวยการใชสื่อที่ครูจัดเตรียมใหประกอบการเลา
โดยเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถามกันจนจบตอน
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นิทาน
สื่อที่ใช
(เรื่อง... มีมี่ลูกแมวเห็นแกตัว)
ประกอบการเลาเรื่อง
ครูเริ่มเลานิทาน ขณะทีค่ รูเลา ครูหยิบตัวละครขึ้นมา โดย
หุนจากถวยกระดาษ
ครูจะใหเด็กเปนผูพูดคําศัพทจากภาพเหลานั้น จากนั้นแจก
อุปกรณใหเด็กแตละกลุมไปตกลงในกลุม ของตนเองวาจะเปน
ตัวละครใดแลวสงตัวแทนออกมาพูดบทสนทนาตามครู
ตอนที่ 1 มีมี่เปนลูกแมวที่เห็นแกตวั มาก มันเก็บของเลนทั้งหมดไวเลนเอง และยังไมชอบแบงปน
อาหารวาง ใหเพื่อนๆอีกดวย มีมี่มี ลูกบอล อยูลูกหนึ่ง มันหวงมาก เพื่อนๆ เคยมาขอยืมลูกบอล
เลน “ไมมีทาง ลูกบอลของฉันนะ” มีมี่พูด เพื่อนของมีมี่ตัวหนึ่งมีที่เลนซอนหา ซึ่งเปนที่ลับเฉพาะ จึง
วาจะชวนมีมี่ไปเลนซอนหาดวยกัน หลังจากเลนลูกบอลเสร็จแลว “ไมไปหรอก” มีมี่พูดอีก มันไม
ตองการแบงของเลนใหใครทั้งนั้น พวกเพื่อนๆ รูสึกออนใจที่จะขอยืมลูกบอลของมีมี่ มันจึงพากันไป
หาเกมเลนสนุกๆ โดยไมชวนมีมี่ไปเลนดวย “มีมี่เห็นแกตัวเกินไป” พวกเพื่อนๆพูดแลวเดินหนี
ปลอยใหมีมี่อยูลําพังเพียงตัวเดียว มีมี่จึงตองเลนอยูตวั เดียว มันเตะลูกบอลขึ้นไปบนฟา พลางพูดวา
“เลนตัวเดียวก็สนุกดีออก จะเลนยังไงก็ได เพราะเปนลูกบอลของเราเอง”
“วูบ” ลูกบอลกระเดงไปโดน เจากา ตัวใหญสีดํา “เฮ ดูซิ เจาเลนประสาอะไรกันนะ ขนฉันรวง
เลยนะ” เจากาพูดดวยความโกรธ เพราะลูกบอลทําใหขนของมันรวงหลุด มีมี่ตกใจกลัวมากจึงวิ่งไป
หลบทีต่ นไมตน หนึ่ง มันหลบอยูที่นั่นสักครู ในตอนนี้เองมีมี่คิดไดวา ถามีเพื่อนมันก็สามารถจะเลน
ซอนหาไปดวยได วาแตจะทําอยางไรดีนะ เด็กๆ รอติดตามตอนตอไปนะคะ

ขั้นสรุป
เด็กและครูรวมกันสรุปเนื้อหาของนิทานวา มีใคร ทําอะไร ที่ไหน และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร
แลวตั้งคําถามครูชักชวนใหเด็กๆ ติดตามฟงนิทานในวันถัดไป

สื่อ / อุปกรณ
หุนจากถวยกระดาษ: ประกอบดวย ลูกแมวนอยมีมี่ เพื่อนของมีมี่ อาหารวาง ลูกบอล และ
ของเลนอื่นๆ เจากาดํา
* หมายเหตุ: ผูวิจัยกําหนดให “มีมี่” ตัวละครเอกของเรื่อง เปนหุนจากถวยกระดาษ ตลอด
ทั้ง 3 ตอน ทั้งนี้เพื่อปองกันการสับสนของเด็ก

การประเมินผล
สังเกตจากความสามารถทางการพูดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการพูดคําศัพท การพูดประโยค
และการพูดเปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในการรวมกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
สัปดาหที่ 1 ครั้งที่ 2
นิทาน (เรื่อง...มีมี่ ลูกแมวเห็นแกตัว)
จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางการพูดในดาน
1.1 การรูคําศัพท
1.2 การพูดเปนประโยค
1.3 การพูดเปนเรื่องราว
2. เพื่อใหเด็กมีสว นรวมในนิทานเรื่องทีค่ รูเลา โดยใชหุนเปนตัวชวยกระตุน ใหเด็กอยากพูด
และแสดงความคิดเห็น ตอเติมเนื้อเรื่องตามจินตนาการ
3. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกลาแสดงออก

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
ครูพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับนิทาน โดยเทาความจากตอนที่แลวมา ตั้งคําถามทบทวนตาม
เนื้อเรื่อง ใหเด็กตอบคําถามตามความคิดเห็นของเด็ก
ขั้นดําเนินกิจกรรม
1. เด็กและครูรว มกันสรางหรือทบทวนขอตกลงในการทํากิจกรรม
1.1 ครูเลานิทานไมจบเรื่องใหเด็กฟง สาธิตการใชอุปกรณ แลวใหเด็กแบงกลุมไป
ชวยกันแตงเรื่องตอโดยใชสื่อประกอบการเลาเรื่องที่ครูแจกให จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมา
เลาที่หนาชั้น
1.2 เมื่อเสร็จกิจกรรม เด็กๆ ชวยกันเก็บสื่ออุปกรณประกอบการเลานิทาน เขาที่
ใหเรียบรอย
2. ครูเลานิทานแบบไมจบเรื่องใหเด็กฟงตอจากเมื่อวาน ในระหวางที่เลาครูกระตุนให
เด็กใชภาษาพูด โดยเนนการพูดคําศัพทจากเนื้อเรื่อง พูดเปนประโยค และพูดเปนเรื่องราว จากนั้น
ใหเด็กแบงกลุม ออกเปนกลุมละ 5 คน ดําเนินการเลานิทานตอจากครู ดวยการใชสื่อเปนหุนจากไม
ไอศครีมที่ครูจัดเตรียมใหประกอบการเลาเรื่อง โดยเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถามกันจนจบตอน

81
นิทาน
สื่อที่ใช
(เรื่อง...มีมี่ลูกแมวเห็นแกตวั )
ประกอบการเลาเรื่อง
ครูเริ่มเลานิทาน ขณะทีค่ รูเลา ครูหยิบตัวละครขึ้นมา โดย
หุนจากไมไอศครีม
ครูจะใหเด็กเปนผูพูดคําศัพทจากภาพเหลานั้น จากนั้นแจก
อุปกรณใหเด็กไปเลาตอในกลุมของตนเองวาจะดําเนินเรื่อง
ตอไปอยางไร ไปเจออะไร โดยยังเลาไมจบเรื่อง
ตอนที่ 2 มีมี่ชอบปนตนไม แตมันรูสึกไมสนุกเลย ถาปนตนไมเลนอยูตัวเดียว แลวอาหารวางละ
มีมี่มีขนมอยูเยอะแยะ แตมนั ไมอรอยเลย ถาไมมีเพื่อนๆมารวมกินดวย มีมี่ลองมองไปรอบๆตัว สัตว
ตัวอื่นๆกําลังเลนกับเพื่อนอยางสนุกสนาน แตมีมี่ตองอยูลําพังเพียงตัวเดียว ตอนนี้มีมี่รูสึกอยากให
เพื่อนๆมาเลนดวย “พวกเขาไปไหนกันหมดนะ” เจาเหมียวรูสึกแปลกใจ
มีมี่มองหาเพื่อนๆในปา แตมันก็ไมเห็นใครเลย มีเพียงแตกองทัพมดตัวนอยๆ เดินผานไป
เปนจํานวนมาก พวกมันคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน “มีเพื่อนเยอะก็ดีอยางนี้นี่เอง” มีมี่คิด มันรูสึก
ประหลาดใจวาเพื่อนๆหายไปไหนกันหมด “บางทีพวกเขาอาจจะอยูบนหลังคา เพลิดเพลินกับการ
ชมวิวทิวทัศนก็ได” วาแลวมีมี่ก็กระโดดขึ้นไปดูบนหลังคา

ขั้นสรุป
เด็กและครูรว มกันสรุปเนื้อหาของนิทานวา มีใคร ทําอะไร ที่ไหน และผลที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร แลวตั้งคําถามใหเด็กตอบตามความคิดเห็นของเด็กเอง

สื่อ / อุปกรณ
หุนจากไมไอศครีม ประกอบดวย ตนไม อาหารวาง ฝูงมด
* หมายเหตุ: ผูวิจัยกําหนดให “มีมี่” ตัวละครเอกของเรื่อง เปนหุนจากถวยกระดาษ ตลอด
ทั้ง 3 ตอน ทั้งนี้เพื่อปองกันการสับสนของเด็ก

การประเมินผล
สังเกตจากความสามารถทางการพูดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการรูคําศัพท การพูดประโยค และ
การพูดเปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในการรวมกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
สัปดาหที่ 1 ครั้งที่ 3
นิทาน (เรื่อง...มีมี่ ลูกแมวเห็นแกตัว)
จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางการพูดในดาน
1.1 การรูคําศัพท
1.2 การพูดเปนประโยค
1.3 การพูดเปนเรื่องราว
2. เพื่อใหเด็กมีสว นรวมในนิทานเรื่องทีค่ รูเลา โดยใชหุนเปนตัวชวยกระตุน ใหเด็กอยากพูด
และแสดงความคิดเห็น ตอเติมเนื้อเรื่องตามจินตนาการ
3. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกลาแสดงออก

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
ครูพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับนิทาน โดยเทาความจากตอนที่แลวมา ตั้งคําถามทบทวนตาม
เนื้อเรื่อง ใหเด็กตอบคําถามตามความคิดเห็นของเด็ก
ขั้นดําเนินกิจกรรม
1. เด็กและครูรว มกันสรางหรือทบทวนขอตกลงในการทํากิจกรรม
1.1 ครูเลานิทานไมจบเรื่องใหเด็กฟง สาธิตการใชอุปกรณ แลวใหเด็กแบงกลุมไป
ชวยกันแตงเรือ่ งตอโดยใชอุปกรณประกอบสื่อ ที่ครูจัดเตรียมให จากนั้นใหเด็กแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมาเลาเรื่องที่หนาชั้น
1.2 เมื่อเสร็จกิจกรรม เด็กๆ ชวยกันเก็บสื่ออุปกรณประกอบการเลานิทาน เขาที่
ใหเรียบรอย
2. ครูเลานิทานแบบไมจบเรื่องใหเด็กฟง ในระหวางที่เลาครูกระตุนใหเด็กใชภาษาพูด
โดยเนนการพูดคําศัพทจากเนื้อเรื่อง พูดเปนประโยค และพูดเปนเรื่องราว จากนั้นใหเด็กแบงกลุม ออกเปน
4 กลุมๆ ละ 5 คน ดําเนินการเลานิทานตอจากครู ดวยการใชสื่อทีค่ รูจัดเตรียมใหประกอบการเลาเรื่อง
โดยเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถามกันจนจบตอน
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นิทาน
สื่อที่ใช
(เรื่อง...มีมี่ลูกแมวเห็นแกตวั )
ประกอบการเลาเรื่อง
ครูเริ่มเลานิทาน ขณะทีค่ รูเลา ครูหยิบตัวละครขึ้นมา โดย
หุนจากถุงกระดาษ
ครูจะใหเด็กเปนผูพูดคําศัพทจากภาพเหลานั้น จากนั้นแจก
อุปกรณใหเด็กไปเลาตอในกลุมของตนเองวาจะดําเนินเรื่อง
ตอไปอยางไร ไปเจออะไร โดยยังเลาไมจบเรื่อง
ตอนที่ 3 เพื่อนๆ ของมีมี่ไมไดเลนกันอยูบนหลังคา แตมีมี่กลับพบฝูงแมงปอที่มีดวงตากลมโต
“เธอรูไหมจะ วาเพื่อนๆ ของฉันไปอยูที่ไหนกันหมด” มีมี่ถาม “รูสิจะ” พวกแมงปอสงเสียง “พวกเขา
ไปอยูทไี่ หนกันเหรอ” “ไปอยูในปาไง” พวกแมงปอตอบ “แตฉันไมเห็นมีใครอยูที่นั่นนี่นา” มีมี่บอก
เจาเหมียวรีบกลับไปที่ปาเพื่อตามหาเพื่อนๆอีกครั้ง บางทีพวกเพื่อนๆ อาจจะหลบอยูที่ไหน
สักแหงก็ได “พวกเธออยูทไี่ หนกันนะ” มีมี่รองถาม “อยาหลบฉันเลย ฉันเหงา อยูตัวเดียวแบบนี้
ไมดีเลย ฉันอยากเลนกับพวกเธอดวย” (เด็กๆ เห็นไหมจะวาเพื่อนๆของมีมี่ไปซอนตัวกันอยูที่ไหน)
ทันใดนั้นเองพวกเพื่อนๆ ก็กระโดดลงมาและวิ่งไปรอบๆตัวของมีมี่ มีมี่รูสึกดีใจมาก
เจาเหมียวบอกเพื่อนๆวา “ฉันเสียใจนะทีเ่ ห็นแกตัวกับพวกเธอ ฉันคงจะสนุกมากๆเลย ถาได
เลนกับพวกเธออีก” พวกเพื่อนๆของมีมี่รูสึกแปลกใจมาก มีมี่จึงชวนเพื่อนๆวา “พวกเราไปเลน
ลูกบอลกันไหมจะ” พวกลูกแมวทั้งหมดพากันไปเลนลูกบอลของมีมี่ พวกมันตางกระโดดขึ้นลง
ตามจังหวะทีล่ ูกบอลกระเดง พวกแมวนอยพากันสงเสียงหัวเราะอยางสนุกสนาน มีมี่แสนจะมี
ความสุข ตอนนี้มีมี่มีเพื่อนเลนแลว และมันก็ไมเปนลูกแมวที่เห็นแกตัวอีกตอไป

ขั้นสรุป
เด็กและครูรว มกันสรุปเนื้อหาของนิทานวา มีใคร ทําอะไร ที่ไหน และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร
แลวตั้งคําถามใหเด็กตอบตามความคิดเห็นของเด็กครูชกั ชวนใหเด็กๆ ติดตามฟงนิทานเรื่องใหม ใน
สัปดาหถัดไป

สื่อ / อุปกรณ
หุนจากถุงกระดาษ ประกอบดวย ภาพมีมี่อยูบนหลังคา มีมี่คุยกับแมงปอ มีมี่กลับเขาไปในปา
เพื่อนของมีมี่ซอนตัว มีมี่เจอเพื่อน มีมี่เลนลูกบอลกับเพื่อน
* หมายเหตุ: ผูวิจัยกําหนดให “มีมี่” ตัวละครเอกของเรื่อง เปนหุนจากถวยกระดาษ ตลอด
ทั้ง 3 ตอน ทั้งนี้เพื่อปองกันการสับสนของเด็ก

การประเมินผล
สังเกตจากความสามารถทางการพูดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการรูคําศัพท การพูดประโยค และ
การพูดเปนเรื่องราว สังเกตการตอบคําถาม การใชคําถาม และความสนใจในการรวมกิจกรรม

84

ภาคผนวก ข
- คูมือการใชแบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
- แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
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คูมือดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
1. แบบวัดชุดนี้ใชเพื่อทดสอบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1
(อายุ 4 – 5 ป) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
2. ในการดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดใหมีผูดําเนินการทดสอบ 1 คน และผูชวย
ดําเนินการ 1 คน สําหรับดูแลอํานวยความสะดวกใหผูเขารับการวัดความสามารถทางการพูด ใหถูกตอง
ตามคําอธิบายของผูดําเนินการ
3. แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยมีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก ความสามารถ
ดานการรูคําศัพท ความสามารถดานการพูดเปนประโยค และความสามารถดานการพูดเปนเรื่องราว
โดยผูดําเนินการวัดความสามารถทางการพูด จะอานแบบวัดความสามารถทางการพูดใหนักเรียนฟง
แลวบันทึกการพูดของนักเรียนแตละคนตามเวลาที่กําหนด โดยนักเรียนจะเปดแบบวัดความสามารถ
ทางการพูดและดูภาพตามคําสั่งของผูดําเนินการ
ตอนที่ 1 ความสามารถดานการรูคําศัพท (ใชเวลาขอละ1 นาที หากนักเรียนทําเสร็จกอน
ผานไปขอตอไปไดเลย)
นิยาม การรูคําศัพท หมายถึง ความสามารถในการสื่อภาพที่เห็น ออกมาเปนคําพูด ที่
ใหความหมายเฉพาะ
เกณฑการใหคะแนนการพูด ตอนที่ 1 จํานวน 15 ขอ ขอละ 3 คะแนน
- ตอบไมไดหรือตอบผิดทุกภาพ
ให 0 คะแนน
ให 1 คะแนน
- ตอบถูก 1 ภาพ
- ตอบถูก 2 ภาพ
ให 2 คะแนน
- ตอบถูก 3 ภาพ
ให 3 คะแนน
ตอนที่ 2 ความสามารถดานการพูดเปนประโยค จํานวน 10 ขอ (ใชเวลาขอละ1 นาที หาก
นักเรียนทําเสร็จกอนผานไปขอตอไปไดเลย)
นิยาม การพูดเปนประโยค หมายถึง การพูดเปนขอความ ที่ไดความบริบรู ณในตอน
หนึ่งๆ เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน
เกณฑการใหคะแนนการพูด ตอนที่ 2 จํานวน 10 ขอ ขอละ 3 คะแนน
- ไมพูดหรือพูดไมเปนประโยค
ให 0 คะแนน
ให 1 คะแนน
- พูดเปนวลีที่ไมสอดคลองกับภาพ
- พูดเปนวลีไดสอดคลองกับภาพ
ให 2 คะแนน
- พูดเปนประโยคไดสอดคลองกับภาพ ให 3 คะแนน
ตอนที่ 3 ความสามารถดานการพูดเปนเรือ่ งราว จํานวน 10 ขอ (ใชเวลาขอละไมเกิน 2 นาที)
นิยาม การพูดเปนเรื่องราว หมายถึง การพูดเลาเรื่องตอเนื่องกันไปตามลําดับเหตุการณ
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เกณฑการใหคะแนนการพูด ตอนที่ 3 จํานวน 10 ขอ ขอละ 3 คะแนน
- ไมพูดหรือพูดโดยไมมีเนื้อหาจากภาพเลย
ให 0 คะแนน
- พูดเลาเรื่องราวจากภาพไดแตยังเก็บรายละเอียดของภาพไมหมดให 1 คะแนน
- พูดเลาเรื่องจากภาพไดโดยเก็บรายละเอียดของภาพไดหมด ให 2 คะแนน
- พูดเลาเรื่องจากภาพได เก็บรายละเอียดของภาพได และสามารถพูดสราง
เรื่องตอเติมจากภาพได
ให 3 คะแนน

วิธีดําเนินการวัดความสามารถทางการพูด
1. ผูดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดเตรียมการ ดังนี้
1.1 ตรวจจําแนกแบบวัดความสามารถทางการพูดใหครบถวน
1.2 ศึกษาแบบวัดความสามารถทางการพูด และคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด จน
สามารถอธิบายไดถูกตอง
1.3 จัดสถานที่สําหรับใชในการวัดความสามารถทางการพูดใหอยูในสภาพที่สะดวกสบาย
จัดโตะ เกาอี้ ใหเหมาะกับผูเขารับการวัดความสามารถทางการพูด
1.4 เตรียมอุปกรณในการวัดความสามารถทางการพูด ดังนี้
1.4.1 แบบวัดความสามารถทางการพูดและคูมอื แบบวัดความสามารถทางการพูด
อยางละ 1 ชุด
1.4.2 นาฬิกาที่มีความเที่ยงตรง 1 เรือน
1.4.3 ปากกา หรือดินสอสําหรับจดบันทึกคําพูดของเด็กและคะแนน
1.5 ผูดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดตองแสดงความเปนกันเอง ทําใหผูรับการวัด
ความสามารถทางการพูดไมกังวล มีความมั่นใจ และใหความรวมมือในการทําแบบวัดความสามารถ
ทางการพูดเปนอยางดี
1.6 ผูดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดแนะนํา และอธิบายการทําแบบวัดความสามารถ
ทางการพูดใหเด็กเขาใจอยางชัดเจน
2. ดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดที่ละตอน และทีละคนจนครบทุกคน
2.2 ผูดําเนินการวัดความสามารถทางการพูดอานคําสั่ง ขอละ 2 ครั้ง
2.3 เมื่อเสร็จสิ้นการวัดความสามารถทางการพูด 1 ตอน ใหผูรับการวัดความสามารถ
ทางการพูดพักประมาณ 5 นาที
3. เมื่อเสร็จสิ้นการวัดความสามารถทางการพูด
3.1 ตรวจดูชื่อ นามสกุล ของผูเขารับการวัดความสามารถทางการพูดใหถูกตอง
3.2 ตรวจและเก็บแบบวัดความสามารถทางการพูดและคูมือดําเนินการวัดความสามารถ
ทางการพูดใหเรียบรอย
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แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 1 ดานการรูคําศัพท
ขอ 1 ภาพตอไปนี้คือภาพอะไรบาง
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ตอนที่ 2 ดานการพูดเปนประโยค
คําสั่ง ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวพูดเปนประโยคใหสอดคลองกับภาพ
ขอ 1

89

ตอนที่ 3 ดานการพูดเปนเรื่องราว
คําสั่ง ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวเลาเปนเรื่องราวใหสอดคลองกับภาพ
(ใคร ทําอะไร ที่ไหน)
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ภาคผนวก ค
ภาพการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน
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ภาพการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุน

ผูวิจัยกําลังดําเนินการสอนกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนเรื่อง “มีมี่ ลูกแมวเห็นแกตัว”

เด็กๆ รวมกันเลานิทานประกอบหุนเรื่อง “เมืองของเลน”

92

เด็กๆ รวมกันเลานิทานประกอบหุน เรื่อง“ยายจาหญิงชราผูใจดี”

ตัวแทนเด็กออกมาเลานิทานประกอบหุนเรื่อง “มังคุดยักษ”
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ
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ตาราง 6 หาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ
เนื้อหา
ตอนที่ 1
ความ
สามารถดาน
การรูคําศัพท
(หมวดของใช
ใกลตวั )

(หมวด
ธรรมชาติ
รอบตัว)
(หมวดสัตว)

(หมวด
อาหาร)

ขอสอบ
1 ภาพสบู แปรงสีฟน ยาสีฟน
2 ภาพเสื้อ กระโปรง กางเกง
3 ภาพหมวก เสื้อกันฝน รองเทาบูท
4 ภาพรม กระเปา นาฬิกา
5 ภาพกระปุกออมสิน ดินสอ โคมไฟ
6 ภาพจาน แกวน้ํา ชอน
7 ภาพโตะ ตู เตียง
8 ภาพคอมพิวเตอร โทรศัพท วิทยุ
9 ภาพเครื่องบิน มอเตอรไซค รถยนต
10. ภาพพระจันทร ดวงดาว พระอาทิตย
11 ภาพตนไม กระถางตนไม ดอกไม
12 ภาพน้ําตก รุงกินน้ํา ฝนตก
13 ภาพปู ปลาหมึก มาน้ํา
14 ภาพแมลงเตาทอง นก ผีเสื้อ
15 ภาพไก สิงโต ลิง
16 ภาพยีราฟ สุนัข หมี
17 ภาพแอปเปล แตงโม สตรอเบอรรี่
18 ภาพมังคุด สับปะรด ทุเรียน
19 ภาพกลวย เงาะ แคนตาลูป
20 ภาพคุกกี้ โดนัท ขนมเคก

ความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 MR IOC
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+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
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
-1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

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

1
1
1
1
.33
1
1
.33
.67
1
1
.67
1
1
1
1
1
1
1
.67
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ตาราง 6 (ตอ)
เนื้อหา
ตอนที่ 2
ความ
สามารถดาน
การพูดเปน
ประโยค

ขอสอบ
1 ภาพเด็กผูหญิงกําลังกระโดดเชือก
2 ภาพเด็กผูหญิงกําลังรองเพลง
3 ภาพเด็กผูหญิงกําลังเลนยิมนาสติก
4 ภาพคุณแมกําลังตากผา
5 ภาพคุณแมกําลังยกน้ําหนัก
6 ภาพคุณพอกําลังตื่นนอน
7 ภาพเด็กผูชายกําลังถูบาน
8 ภาพเด็กผูชายกําลังปลูกตนไม
9 ภาพเด็กผูชายกําลังกินไอศครีม
10 ภาพเด็กนักเรียนชายกําลังทิ้งขยะ

ความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 MR IOC
+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
.67
1
1
1
1
1
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ตาราง 6 (ตอ)
เนื้อหา

ขอสอบ

ตอนที่ 3
ความ
สามารถดาน
การพูดเปน
เรื่องราว

1. ภาพเด็กผูชายพาคนชรา (คุณยา/คุณ
ยาย) ขามถนนตรงทางมาลาย
2. ภาพผูชายสองคนกําลังตีกอลฟ
3. ภาพเด็กผูชายผูกผาปดตากําลังเลนไล
จับกับเพื่อน
4. ภาพเด็กสามคนกําลังวายน้ําในทะเล
5. ภาพชาวนากําลังดํานา
6. ภาพเด็กผูหญิงนั่งพับเพียบกราบคุณแม
7. ภาพเด็กนักเรียนหญิงทําทาตกใจที่มคี น
ใสหนากากผีมาหลอก
8. ภาพแมกับลูกสาวกําลังใสบาตร
9. ภาพแมกับลูกสาวกําลังทําความสะอาด
บาน (แมดูดฝุน ลูกเช็ดโคมไฟ)
10. ภาพภาพพอครัวกับแมครัวกําลัง
ทําอาหาร

ความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 MR IOC
+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1
1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

3
3
3
3

1
1
1
1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1
1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

หมายเหตุ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กองศิลป
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 คือ อาจารย ดร.มิ่ง เทพครเมือง
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 คือ อาจารยเยาวนุช ทานาม
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ภาคผนวก จ
รายนามผูเชีย่ วชาญ
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน
อาจารยกมลา ลําพูน

อาจารยประจํา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ

อาจารยระดับ 7
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
กรุงเทพมหานคร

อาจารยกณิการ พงศพันธุสถาพร

อาจารยระดับชั้นอนุบาล 2
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล กองศิลป

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
กรุงเทพมหานคร

อาจารย ดร. มิ่ง เทพครเมือง

หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการสูชุมชน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
กรุงเทพมหานคร

อาจารยเยาวนุช ทานาม

อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2556

นางสาวณัฐวดี ศิลากรณ
12 มกราคม 2526
437/102 ซอยปานจิตตอุทศิ ถนนจรัญสนิทวงศ 35
ตําบลบางขุนศรี อําเภอบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร 10700
-

มัธยมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ศิลปศาสตรบณ
ั ฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

