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 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิทดลองทีม่จุีดประสงคเ์พือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมี
โครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยรวมและรายดา้น และ
ศกึษาพฒันาการ การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐร์าย
สปัดาหแ์ละรายบุคคล  
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย – หญงิ จาํนวน 15 คน อายรุะหวา่ง 
4 - 5 ปี ชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ สาํนกังานเขตธนบุร ี
สงักดัสาํนกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) 
มา 1 หอ้งเรยีน ทีม่นีกัเรยีนจาํนวน 25 คน เพือ่ดาํเนินการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เป็นระยะเวลา 
8 สปัดาหส์ปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 50 นาท ีและทาํการสุม่เดก็จาํนวน 15 คนจาก 25 คน เพือ่การ
บนัทกึการพดูอยา่งมโีครงสรา้งสาํหรบัการวเิคราะหผ์ลการวจิยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
แผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้t-test for Dependent Samples  
 ผลการศกึษาพบวา่   
  1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐม์กีารพดูอยา่งมโีครงสรา้ง โดยรวม
และรายดา้น ประกอบดว้ยลกัษณะการพดูและลกัษณะประโยคสงูกว่าก่อนการทาํกจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐต์ลอด 8 สปัดาห ์ มกีารพดูอยา่งมี
โครงสรา้งโดยรวมและรายดา้นสงูขึน้ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE EFFECT OF ART ACTIVITIES ON YOUNG CHILDREN’S STRUCTURED  
SPEAKING ABILITY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

BOONTIPHA TECHASONGKUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
 Master of Education Degree in Early Childhood Education 

at Srinakarinwirot University 
August 2013 



Boontipha Techasongkun.  (2013). The Effect of Art Activities on Young Children’s Structured  
 Speaking Ability. Master Thesis, M.Ed. (Early Childhood Education). Bangkok: Graduate  
 School, Srinakarinwirot University. Advisor Committee: Dr.Suchinda  Kajonrungsilp,  
 Dr.Ranida  Cheuychoom.  
 
 This quasi-experimental research was aim to study and compare the young children’s 
structured speaking ability before and after acquiring the art activities. The study investigated for 
both overall and each aspect of structured speaking ability. The weekly observation on 
structured speaking ability of the sample group has been conducted before the beginning of 
art activities up to after the last week of the experiment.  
 Sample group used for this research were 15 boys and girls with 4 - 5 years of age, 
Kindergarten year 1, second semester of 2012 academic year, Wat Waerurachin School, 
Province Office of Thonburi District, Under Department of Education Bangkok Metropolitan 
Administration. One classroom with 25 children was simple random sampling for conducting 
the art activities to the children for eight consecutive weeks with three days per week and 
fifty minute per day. Fifteen children from this group was simple random sampling for the 
purpose to record their structured speaking ability weekly.  
 Instruments used for this research were structured speaking ability evaluation form 
for young children, and the art activities plans. The data was analyzed by applying t-test for 
Dependent Samples.  
 The results of this study were as follows:  
  1. Young children in this study performed structured speaking ability higher 
significantly at the level of .01 for both overall and each aspect.  
  2. Through out the 8 weeks, young children’s structured speaking ability growing 
gradually along the period of time. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสงูจากท่านอาจารย ์ดร.สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์ 
ประธานควบคมุปรญิญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.รณิดา  เชยชุม่ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีก่รุณา
ใหค้วามอนุเคราะห ์ใหค้าํปรกึษา คาํแนะนํา พรอ้มทัง้เสนอแนวคดิและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ย
ความเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดมีาโดยตลอด รวมทัง้กาํลงัใจทีด่เีสมอมา ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุาเป็น
อยา่งยิง่และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยช์ศูร ี วงศร์ตันะ และ รองศาสตราจารย ์ ดร.สริมิา  
ภญิโญอนนัตพงษ์ กรรมการสอบปรญิญานิพนธท์ีก่รุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
ทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้ และคณาจารยส์าขาวชิาการศกึษาปฐมวยั และภาควชิาอื่นๆ 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกทา่นทีไ่ดอ้บรม สัง่สอน ถ่ายทอดความรู ้ และ
ประสบการณ์ทีด่ ีมคุีณคา่ยิง่แก่ผูว้จิยั และมอบกาํลงัใจทีด่เีสมอมาจนทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการศกึษา 
รวมทัง้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เตม็สริ ิเนาวรงัส ีศกึษานิเทศก ์ปิยะธดิา เกษสวุรรณ อาจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์  
ลงักา อาจารยป์านใจ จารุวณิช อาจารยล์กัษณา ฤทธาคนี และ อาจารยว์รารตัน์  ธุมาลา ทีก่รุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบ และใหค้าํแนะนําในการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ นายจรญู รอดเจรญิ ผูอ้าํนวยการ สถานศกึษา โรงเรยีนวดัสทุธาราม 
นางสาวนงนภสั อยูเ่ลศิ ผูอ้าํนวยการ สถานศกึษาโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ คณะครโูรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ 
และคณุครอูนิทริา กิง่กุล ผูช้่วยวจิยั รวมทัง้นกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาล 1/1 ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทดลอง
ทีม่คีณุคา่แก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งด ีทาํใหส้าํเรจ็ลุลว่งและประสบความสาํเรจ็ในการศกึษา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่เพิม่พลู คณุแมบุ่ญศร ีนางสาวบุญทศิา เตชะทรงคณุ นายสมศกัดิ ์ 
ปญัหา นางศศกิาญจน์ ฤทธโิรจน์ และ นายภาณุพล รตันปนดัดา ทีใ่หก้ําลงัใจ สนบัสนุน และเป็น
แรงผลกัดนัใหส้ามารถฟนัฝา่อุปสรรคในการทําวจิยัไดส้าํเรจุ็ลว่งอยา่งเตม็ภาคภูม ิ
 คณุคา่และประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคุณของบดิา มารดา
ทีไ่ดอ้บรมเลีย้งด ู ใหค้วามรกั ความเอาใจใส ่ ใหก้ารศกึษา แก่ผูว้จิยัเสมอมา ขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านทัง้ในอดตีและปจัจุบนัทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรูแ้ก่ผูว้จิยั ทาํใหไ้ดร้บัประสบการณ์ทีท่รงคณุคา่ยิง่ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 เดก็ปฐมวยั เป็นวยัทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัพฒันาการของชวีติมนุษย ์ เพราะสิง่ทีเ่ดก็ไดร้บัจาก
ประสบการณ์และการเรยีนรูใ้นชว่ง 5 ปีแรกของชวีติ มผีลต่อการวางรากฐานทีส่าํคญัต่อบุคลกิภาพ
ของเดก็ทีจ่ะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ ดงันัน้ ชว่งปฐมวยัจงึเป็นช่วงทีม่คีวามสาํคญัต่อการวางรากฐานของ
พฒันาการทุกดา้น เพราะเป็นวยัทีร่า่งกายและสมองกําลงัเจรญิเตบิโต ถา้เดก็ไดร้บัการเลีย้งดทูีด่แีละ
ถูกตอ้งตามหลกัจติวทิยาและหลกัวชิาการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเดก็กจ็ะพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (เพญ็ทพิา  
อ่วมมณี. 2547: 1; อา้งองิจาก นโยบายและแผนการศกึษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั.  2545 – 2549: 1) ดงันัน้
ในการจดัการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งจงึตอ้งยดึหลกัการจดัการศกึษาทีม่กีารสรา้งหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการพฒันา
เดก็ทุกดา้น ทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา โดยอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์
เดมิทีเ่ดก็มอียู ่และประสบการณ์ใหมท่ีเ่ดก็จะไดร้บัตอ้งมคีวามหมายกบัตวัเดก็ ตามแนวคดิของทฤษฎี
จติวทิยาพฒันาการ มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรปูแบบบรูณาการผา่นการเลน่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้
ผา่นการเล่นโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ตามความสนใจและความตอ้งการของตนเอง ซึง่สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคล มกีารจดัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย (กรมวชิาการ 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546) 
 พฒันาการทางภาษาเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึง ทีเ่ดก็ตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิ เพราะภาษา 
เป็นรากฐานทีส่าํคญัของการพฒันาสตปิญัญา ความคดิต่างๆ จะถ่ายทอดมาทางภาษา การทีเ่ดก็ไดใ้ช้
ภาษาในการสื่อความหมาย จะทาํใหผู้ใ้หญ่ทีอ่ยูใ่กลช้ดิรบัรูถ้งึความรูส้กึ และความตอ้งการของเดก็ 
(นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 116) ดงัที ่ไวกอตสกี ้(ประไพ แสงดา.  2544: 8; อา้งองิจาก Morrow. 1993; 
citing Vygotsky.  1978) ไดก้ลา่ววา่ เดก็พฒันาเพือ่ทีจ่ะเขา้รว่มในสงัคม ฉะนัน้เดก็จงึตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะ
เขา้ใจและสรา้งสญัลกัษณ์ขึน้ คอื การสือ่ภาษาโดยใชส้ญัลกัษณ์ ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมาก กระบวนการ 
พฒันาสญัลกัษณ์ เดก็จะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะฟงั พดู อ่าน และเขยีน ซึง่เป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาทัง้ 
4 ดา้น โดยเริม่เรยีนรูท้ ีจ่ะฟงัเพือ่ทีจ่ะพดู หรอืใชก้ริยิาท่าทาง หรอืการใชส้ญัลกัษณ์ หรอืการวาดรปู
จนกระทัง่พฒันามาเป็นการเขยีน นอกจากน้ีภาษาพดู เขยีน หรอืท่าทางมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ
การดาํเนินชวีติ ภาษาเป็นเครือ่งมอืชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรู ้การแสดงออกถงึความนึกคดิ ความรูส้กึและ
ความตอ้งการของตนเป็นแนวทางในการแสดงความคดิรเิริม่ ภาษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ
ของมนุษย ์การสง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง จะช่วยใหเ้ดก็สามารถแสดงความคดิ ความเขา้ใจ
ของตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(เยาวพา เดชะคุปต.์  2528: 50) 
 การพดูเป็นทกัษะหนึ่งของภาษา การพดู เป็นทกัษะในการสือ่สารความหมายซึง่เป็นทกัษะ
การคดิพืน้ฐาน ทีบ่อกแน่นอนว่าจะพดูเพือ่ถ่ายทอดความคดิเกีย่วกบัอะไรและเพือ่อะไร การจดัโครงสรา้ง
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ของสิง่ทีจ่ะพดูไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น การจดัลาํดบัความคดิของเรือ่งทีจ่ะพดูไดต่้อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั 
การเลอืกวธินํีาเสนอ และสาํนวนภาษาใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการพดู การเรยีบเรยีงความคดิ
ทัง้หมดแลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดู การใชเ้ทคนิคต่างๆ ทีจ่ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการนําเสนอ
ความคดิ เช่น น้ําเสยีง สหีน้าทา่ทาง จงัหวะ การพดูตามทีเ่รยีบเรยีงไวเ้พือ่นําเสนอความคดิของตนเอง
ออกมาตามลาํดบัต่อเน่ือง ครอบคลุมประเดน็สาํคญัและมรีายละเอยีดครบถว้น โดยใชว้ธิทีีเ่หมาะสม 
ทาํใหผู้ฟ้งัเกดิการตอบสนองตามทีผู่พ้ดูตอ้งการ (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  2540: 33) 
จากพฒันาการเดก็ช่วงอาย ุ2 – 7 ปี ซึง่เป็นวยัทีส่าํคญัของชวีติเน่ืองจากวยัน้ีเป็นวยัแหง่การเจรญิเตบิโต
ในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นภาษาเรยีกไดว้า่เป็นวยัทองของภาษา เพราะระยะน้ี พฒันาการ
ทางภาษาเจรญิขึน้อยา่งรวดเรว็ รวมทัง้การรบัรูแ้ละการแสดงออกทางภาษา ดงันัน้เดก็ตอ้งมคีวามสามารถ
เขา้ใจภาษาก่อนแลว้จงึเริม่ใชภ้าษาพดูในเวลาต่อมา (Bloom.  1978: 46) ซึง่พฒันาการทางการพดู
ของเดก็ในช่วงอายุ 2 – 7 ปีนัน้ เป็นระยะของการโยงความสมัพนัธข์องคาํ เดก็เรยีนรูค้าํมากขึน้ มี
การทดลองใชค้าํทีต่นรูจ้กัในสถานการณ์ต่างๆ มาเชื่อมโยงปะตดิปะต่อกนัเป็นกลุม่คาํเป็นวล ี และเป็น
ประโยคในทีส่ดุ ดงันัน้การพดูของเดก็ในวยัน้ีจงึจาํเป็นใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจภาษา และสามารถเชือ่มโยง
คาํต่างๆ ใหเ้ป็นประโยคไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจน (ศรยีา นิยมธรรม; และ ประภสัสร นิยมธรรม. 2541: 51) 
การพฒันาการพดูของเดก็ปฐมวยัเริม่จากทีบ่า้น โดยทีเ่ดก็นัน้ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูท้ีอ่ยูแ่วดลอ้มตวัเดก็ 
เพยีงใด เดก็จะมพีฒันาการทางการพดูเพยีงนัน้ แต่ยงัมเีดก็อกีจาํนวนไมน้่อยทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ดา้นการพดูเทา่ทีค่วรโดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิตํ่า ซึง่เน่ืองจาก
พอ่แมห่รอืผูป้กครองตอ้งออกทาํงานไมม่เีวลาพดูคุย ซกัถาม แลกเปลีย่นหรอืถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆ ใหก้บัลกู ทาํใหก้ารพฒันาดา้นคาํศพัทข์องเดก็ลา่ชา้ เดก็ใชค้าํไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ขา้ใจในภาษาทีพ่ดู 
หรอืพดูไมไ่ดใ้จความ ปญัหาดงักลา่วสง่ผลใหเ้ดก็ไมส่ามารถสือ่สารใหผู้อ้ื่นทราบหรอืเขา้ใจตามทีต่วัเอง
มุง่หวงัไว ้จงึทาํใหเ้ดก็ขาดความเชือ่มัน่ ขาดความกลา้แสดงออก ซึง่ถา้เราละเลยมองขา้มหรอืใหก้ารสง่เสรมิ
พฒันาการทางการพดูทีไ่มเ่หมาะสมหรอืถูกตอ้งกบัเดก็จะเป็นผลใหพ้ฒันาการพดูของเดก็ถดถอย ลา่ชา้
และสง่ผลต่อการพดู การสือ่สารของเดก็ในระยะยาว (ฉนัทนา ภาคบงกช.  2538: 2) ดงันัน้ในการสง่เสรมิ
พฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั จงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาเดก็ใหม้คีวามสามารถใน
การสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐท์ีม่ตี่อการพดูอยา่ง
มโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ซึง่การจดักจิกรรมน้ีจะช่วยพฒันาการพดูของเดก็ปฐมวยัใหเ้กดิการพฒันา
จนสามารถเล่าเรือ่งราวจากผลงานทีเ่ดก็ประดษิฐเ์องได ้ เพราะเดก็จะไดฝึ้กกระบวนการในการคดิเพือ่
สือ่สารออกมาเป็นคาํพดูใหส้อดคลอ้งกบัผลงานทีเ่ดก็ประดษิฐเ์องโดยใชก้ารพดูอยา่งมโีครงสรา้ง คอื 
ในประโยคทีเ่ดก็พดูจะมสีว่นประกอบของ ประธาน กรยิา และกรรม หรอือาจเป็นเรือ่งราวทีม่คีาํเชือ่ม
และมสีว่นขยายในประโยค เมือ่เดก็ไดท้าํกจิกรรมศลิปะประดษิฐจ์ะช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ในการประดษิฐช์ิน้งานและไดร้บัการพฒันาดา้นการพดูอยา่งมโีครงสรา้งเพื่อใหเ้ดก็สามารถสือ่สารกบั
ผูอ้ื่นได ้ซึง่การศกึษาครัง้น้ี จะเป็นประโยชน์ใหค้รแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประสบการณ์สาํหรบัเดก็
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ปฐมวยัไดพ้จิารณาเลอืกกจิกรรม และวธิกีารในการสง่เสรมิพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยัได้
เหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัแตล่ะสปัดาหท์ีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยรวมและรายดา้น 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐเ์ป็นรายบุคคล 
  
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการสง่เสรมิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั โดยใช้
การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ซึง่ผลของการวจิยัจะทาํใหค้ร ูผูบ้รหิาร ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดั
การศกึษาปฐมวยั ไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐต์่อการสง่เสรมิการพดูของเดก็ 
และสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ีไปใชใ้นการพฒันาประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั
เกีย่วกบัพฒันาการทางการพดู ซึง่เป็นพฒันาการทีส่าํคญัทางภาษาอกีดา้นหน่ึงของเดก็ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีสงักดัสาํนกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 2 หอ้งเรยีน มจีาํนวนนกัเรยีน 48 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชก้ารศกึษาครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีสงักดัสาํนกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร โดยสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) มา 1 หอ้งเรยีน จากนัน้จงึสุม่อยา่งงา่ย
จาํนวน 15 คนเพือ่กําหนดเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การพดูอยา่งมโีครงสรา้ง 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวยั หมายถงึ เดก็ชาย – หญงิ อายุ 4 – 5 ปี ชัน้อนุบาล 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2555 โรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
 2. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์หมายถงึ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็ไดส้รา้งสรรค์
สิง่ประดษิฐ ์ดว้ยสือ่ วสัดุและอุปกรณ์ ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคดิ
อยา่งอสิระ และบอกเล่า พดูคุยเกีย่วกบังานประดษิฐข์องตนเองและของเพือ่น ซึง่ในการจดักจิกรรมมี
ข ัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม ดงัน้ี 
  2.1 ขัน้นํา เป็นการนําเขา้สูข่ ัน้ตอนการทาํกจิกรรม ดว้ยการใชค้าํถาม ปรศินาคาํทาย 
เพลง คาํคลอ้งจองหรอืสือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่กระตุน้ความสนใจของเดก็ และครแูนะนําวสัดุอุปกรณ์
ใหเ้ดก็สงัเกตเปรยีบเทยีบความเหมอืนความแตกต่าง แลว้จงึใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกวสัดุมาทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง 
  2.2 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็จะไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองจากวสัดุทีเ่ดก็เลอืก 
ครมูบีทบาทเป็นผูค้อยชว่ยเหลอื ใหค้าํแนะนํา และใหก้ารเสรมิแรงแก่เดก็ 
  2.3 ขัน้เล่าเรื่องจากผลงาน ในขัน้น้ีจะใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอผลงานเป็นรายบคุคล โดยการเลา่เรือ่ง 
จากนัน้ครจูงึทาํการบนัทกึใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้
 3. การพดูอย่างมีโครงสร้าง หมายถงึ การสือ่สารของเดก็ดว้ยการเปลง่เสยีงออกมาเป็น
ประโยคหรอืเรือ่งราว เพือ่สือ่สารความคดิหรอืความรูส้กึใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้ ซึง่สามารถบนัทกึคาํพดูและ
เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีพ่ฒันาขึน้มาสาํหรบัการวจิยัใน
ครัง้น้ี โดยศกึษาการพดู 2 ดา้น คอื  
  3.1 ลกัษณะการพดู แบง่ได ้ดงัน้ี 
   3.1.1 มคีวามมัน่ใจในการพดู หมายถงึ เดก็สามารถพดู ตอบคาํถาม อธบิาย และ
บอกถงึรายละเอยีดของผลงานตามความคดิของเดก็ไดแ้ละมกีารแสดงออกทางสหีน้า กริยิา น้ําเสยีง
และทา่ทางสอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการสือ่สาร 
   3.1.2 พดูออกเสยีงชดัเจน หมายถงึ เดก็สามารถพดูออกเสยีงคาํ หรอืประโยคได้
อยา่งชดัเจน 
   3.1.3 พดูคลอ่ง หมายถงึ เดก็สามารถพดูไดอ้ยา่งไมต่ดิขดั 
   3.1.4 พดูถูกตอ้ง หมายถงึ เดก็อธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐ ์ เรือ่งราวจากสิง่ประดษิฐ์
ไดต้ามขัน้ตอน    
  3.2 ลกัษณะประโยค แบง่ได ้ดงัน้ี 
   3.2.1 พดูเป็นประโยค หมายถงึ เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธานและภาคแสดงตามความคดิของเดก็ได ้
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   3.2.2 พดูเป็นเรือ่งราว เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์โดยเรือ่งนัน้
ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน ภาคแสดงและสว่นขยาย 2 ประโยคขึน้ไปตาม
ความคดิของเดก็ได ้
 4. เคร่ืองมือการประเมินการพดูอย่างมีโครงสร้าง หมายถงึ แบบประเมนิการพดูอยา่ง
มโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั โดยมเีกณฑท์ีใ่หค้ะแนนการพดูทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ แบง่เกณฑก์ารใหค้ะแนน
เป็น 4 ระดบั คอื 0 – 3 คะแนนดงัแสดงในภาคผนวก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
        
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 
 1. เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้งโดยรวม
และรายดา้นสงูขึน้ 
 2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐม์กีารเปลีย่นแปลงการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
แต่ละสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
 

 

กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์

 

การพดูอยา่งมโีครงสรา้ง 

     1. ลกัษณะการพดู 

     2. ลกัษณะประโยค 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องผลของการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อการพูดอย่างมี
โครงสรา้ง ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยจาํแนกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการทางภาษา 
   1.1 ความหมายของภาษา 
   1.2 ความสาํคญัของภาษา 
      1.3 ทฤษฎทีางภาษา 
      1.4 พฒันาการทางภาษา 
      1.5 แนวทางในการสง่เสรมิภาษาของเดก็ปฐมวยั 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางภาษา 
 1.1 ความหมายของภาษา 
  ภาษาเป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานทีส่าํคญัของกระบวนการคดิ ภาษาใชใ้นการตดิต่อทาํความเขา้ใจ
กบัผูอ้ืน่ ทาํใหผู้อ้ื่นเขา้ใจตนเองได ้จงึควรสง่เสรมิทกัษะทางภาษา ตัง้แต่ปฐมวยั มผีูท้ีไ่ดใ้หค้วามหมาย
ของคาํว่า “ภาษา” ไวด้งัน้ี 
  หรรษา นิลวเิชยีร (2535: 201) กล่าววา่ ภาษาเป็นสิง่ทีม่นุษยใ์ชใ้นการสื่อสารระหวา่ง
กนั ดว้ยวธิกีารหลายรปูแบบซึง่วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุคอืการพดูและเขยีน ซึง่การพฒันาทกัษะ
ดงักลา่วช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจและเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มไดด้ยีิง่ข ัน้ 
  ศรยีา นิยมธรรม และ ประภสัสร นิยมธรรม (2541: 1) กลา่วถงึ ความหมายของภาษา
ในดา้นภาษาศาสตรไ์วว้่า ภาษาและภาษาพูดมคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั จงึมกัเป็นคาํพดูทีใ่ชแ้ทนกนัได้
กลา่วคอื เมือ่พดูถงึภาษากห็มายถงึ ภาษาทีใ่ชพ้ดูเพือ่สือ่ความหมายในชุมชนหน่ึงๆ ในดา้นจติวทิยา
ภาษาหมายถงึ ความสามารถในการตดิต่อกบัผูอ้ื่น ภาษาจงึรวมเอาวธิกีารทุกๆ อยา่งทีใ่ชใ้นการตดิต่อ
เพือ่สือ่ความหมายหรอืเพือ่แสดงความรูส้กึ  
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถานของไทย (2546: 822) ภาษาหมายถงึถอ้ยคาํทีใ่ชพ้ดู
หรอืเขยีนเพือ่สือ่ความหมายของชนกลุ่มหน่ึงหรอืเพือ่สือ่ความหมายเฉพาะวงการ เสยีง ตวัหนงัสอืหรอื
อากปักรยิาทีส่ ือ่ความหมายได ้ โดยปรยิายหมายความวา่ สาระเรือ่งราว เน้ือความทีเ่ขา้ใจกนัได ้
  คารโ์รลล ์ (Carroll.  1964: 4) กลา่ววา่ ภาษาเป็นเครือ่งมอืในการสือ่ความรู ้ความคดิ
ความรูส้กึสูก่นัและกนั 
 สรุปไดว้า่ ภาษา หมายถงึ เครือ่งมอืหรอืสญัลกัษณ์ทีใ่ชส้ ือ่สาร ถ่ายทอด รวมทัง้การสือ่ความหมาย
ทางดา้นความคดิ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ของมนุษยท์ีอ่ยูใ่นสงัคมเดยีวกนั เป็นเครือ่งอาํนวยความสะดวก
ในการเรยีนรู ้และการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัซึง่ประกอบดว้ย การพดู การเขยีน การทาํทา่ทาง การแสดง
สหีน้า เป็นตน้ 
 1.2 ความสาํคญัของภาษา 
  ภาษาเป็นพืน้ฐานของพฒันาการดา้นต่างๆทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และ
สตปิญัญามนีกัการศกึษาไดใ้หค้วามสาํคญัของภาษาไว ้ดงัน้ี 
  ดวงเดอืน ศาตราภทัร (2529: 214 – 215) กลา่ววา่ ภาษามคีวามสาํคญัอยู ่3 ประการ
ไดแ้ก่ 
   1. เดก็สามารถจะใชภ้าษา เพือ่การตดิต่อสือ่สารกบับุคคลอืน่และเปิดโอกาสใหเ้กดิ 
กระบวนการทางสงัคมขึน้ 
   2. เดก็สามารถใชภ้าษาเป็นคาํพดูทีเ่กดิขึน้ภายในจากรปูแบบของการคดิโดยระบบ 
ของการใชส้ญัลกัษณ์ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่อการพฒันาทางภาษาในระดบัต่อไป 
   3. ภาษา เป็นการกระทาํทีเ่กดิขึน้ภายในตวัเดก็ ดงันัน้เดก็จงึไมต่อ้งอาศยัการจดั
กระทาํกบัวตัถุจรงิๆ เพือ่แกป้ญัหา เดก็สามารถสรา้งจนิตนาการกบัวตัถุ แมว้า่วตัถุนัน้จะอยูน่อกสายตา
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หรอืเคยพบเหน็มาแลว้เดก็สามารถทาํการทดลองในสมองและทาํไดร้วดเรว็กวา่การจดักระทาํกบัวตัถุ
นัน้จรงิๆ 
  ทศินา แขมณี และคนอื่นๆ (2535: 107) ไดก้ลา่วถงึ ความสาํคญัของภาษาไวว้า่เดก็
จาํเป็นตอ้งเรยีนรูภ้าษา เพือ่ใชใ้นการคดิและสือ่ความหมายการปรบัตวัรบัความรูใ้หม ่ เดก็สามารถใช้
ภาษาในการตดิต่อกบัผูอ้ื่นทาํใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
  วราภรณ์ รกัวจิยั (2533: 77) ไดก้ล่าววา่ ภาษามคีวามสาํคญักบัเดก็มาก เพราะการอยู่
บนสงัคมเดก็จะตอ้งสามารถสือ่สารกบัผูอ้ื่นได ้ความพรอ้มในดา้นภาษา คอื ความพรอ้มในการพดู การอ่าน 
การฟงั (การเขา้ใจ) และการเขยีน 
 สรุปไดว้า่ ภาษามคีวามสาํคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมากเพราะภาษาช่วยใหม้นุษยด์าํรงอยูเ่ป็น
สงัคมสามารถสือ่สารกนัได ้พฒันาสตปิญัญาอยา่งเป็นระบบดว้ยการรบัขอ้มลูต่อจากผูรู้ห้ลายคนหลายรุน่
แลว้นํามาจดัเรยีงคดิต่อก่อใหเ้กดิความรูใ้หมท่ีอ่าจไดม้าอยา่งรวดเรว็มากกวา่ทีจ่ะศกึษาทดลองดว้ย
ตนเองทัง้หมดเป็นการถ่ายทอดความรูค้วามคดิและวฒันธรรมโดยมภีาษาเป็นเครือ่งมอื 
 1.3 ทฤษฎีพฒันาการทางภาษา 
  ตัง้แต่อดตีจนปจัจุบนั ไดม้ผีูท้าํการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัพฒันาการทางภาษาของเดก็
ปฐมวยัมาเป็นเวลาชา้นาน นกัภาษาศาสตรแ์ละนกัจติวทิยาศาสตรต์ลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา
ปฐมวยัต่างศกึษาวจิยัเพื่ออธบิายเกีย่วกบัการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ พฒันาการทางภาษาและความสามารถ
ในการใชภ้าษาของเดก็ จนเกดิแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการทางภาษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
  เพยีเจท ์(ภญิญดาพชัญ์ เพช็รรตัน์. 2551: 27; อา้งองิจาก Piaget. 1962) กลา่ววา่ เดก็
ไม่ไดเ้กดิมาพรอ้มความรู ้ และความคดิเดก็เรยีนรูโ้ลกรอบตวั และพฒันาความคดิไปตามลาํดบัขัน้ 
ความเจรญิเตบิโตทางความคดิพฒันาไปพรอ้มกบัพฒันาการทางกาย ดงันัน้ภาษาทีเ่ดก็ใชเ้ป็นการแสดงถงึ
ระดบัพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ การเรยีนรูภ้าษาสว่นใหญ่ใชข้ ัน้พฒันาการทางสตปิญัญาอธบิาย 
ดงัน้ี 
   1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว 
   2. ขัน้ความคดิก่อนเกดิปฏบิตักิาร 
   3. ขัน้ปฏบิตักิารตามแบบรปูธรรม 
   4. ขัน้ปฏบิตักิารตามนามธรรม 
  เพยีเจต ์อธบิายวา่ ในแต่ละขัน้พฒันาการเดก็จะพฒันาโครงสรา้งทางความคดิ การเรยีนรู้
และการรบัรู ้ซึง่เรยีกวา่ Schema (สกมีา) หรอืรปูแบบของพฤตกิรรมทีบุ่คคลใชใ้นการนึกคดิ และแสดงออก
โดยใชห้ลกัการของพฒันาการดา้นการรบัรู ้กลา่วคอื เดก็จะเรยีนรูภ้าษา โดยรบัรูข้อ้มลูใหม ่(Assimilation) 
และปรบัเปลีย่นแนวคดิในการรบัรูข้อ้มลูใหม ่ (Accommodation) โดยผา่นหลกัการจดัระบบ ปรบัตวั
และรกัษาความสมดุล 
  นอกจากน้ีเพยีเจทย์งัเชือ่วา่ มนุษยจ์ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดเ้พยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัการ
พฒันาการทางสตปิญัญาของแต่ละคน นัน่กค็อื เขาไดเ้น้นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะเรยีนดว้ยตนเองมากทีส่ดุ 
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เพยีเจท ์เน้นทีก่ารปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีนน้อยมาก ครมูบีทบาทเป็นผูร้ว่มมอืใหค้วามชว่ยเหลอื
ในการจดัการเรยีนรู ้ และเป็นผูเ้ตรยีมเน้ือหาประสบการณ์ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็คน้พบความรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้ 
การจดัประสบการณ์ตรงใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกในการคดิและการสนทนาระหวา่งเดก็ดว้ยกนัในสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
จะทาํใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ตีามศกัยภาพ สามารถพฒันาการสือ่สารไดด้ ี (ประสาท อศิรปรดีา. 
2523: 12 ; อา้งองิจาก Piaget.  n.d: The Language and Thought of the Child.) 
  บรเูนอร ์ (เยาวพา เดชะคุปต.์ 2542: 69; อา้งองิจาก Bruner. 1969) ไดแ้บง่พฒันาการ
ทางสตปิญัญาและการคดิของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขัน้คอื  
   1. Enactive Stage ขัน้น้ีเปรยีบไดก้บัขัน้ประสาทรบัรูแ้ละการเคลื่อนไหวของเพยีเจท ์
เป็นขัน้ทีเ่ดก็จะเรยีนรูจ้ากการกระทาํ (Learning by Doing) มากทีส่ดุ 
   2. Iconic Stage ขัน้น้ีเปรยีบไดก้บัข ัน้ก่อนการปฏบิตักิารคดิของเพยีเจท ์ ซึง่จะ
ครอบคลุมขัน้การคดิก่อนเกดิสงักปัและการคดิแบบสหชัญาณ ในวยัน้ีเดก็จะเกดิการคดิเกีย่วขอ้งกบั
ความจรงิมากขึน้ เดก็จะเกดิความคดิจากการรบัรูเ้ป็นสว่นใหญ่ อาจมจีนิตนาการบา้ง แต่ยงัไมส่ามารถ
คดิไดล้กึซึง่เหมอืนขัน้ปฏบิตักิารคดิดว้ยรปูธรรมของเพยีเจท ์
   3. Symbolic Stage เป็นพฒันาการขัน้สงูสดุของบรเูนอร ์ เปรยีบไดก้บัข ัน้ปฏบิตักิาร
คดิดว้ยรปูธรรมและขัน้ปฏบิตักิารคดิดว้ยนามธรรมของเพยีเจท ์เดก็สามารถเขา้ใจความสมัพนัธข์อง
สิง่ของ สามารถเกดิความคดิรวบยอดในสิง่ต่างๆ ทีซ่บัซอ้นไดม้ากขึน้ 
 หลกัสาํคญัทีค่รคูวรคาํนึงในการสอนตามแนวคดิของบรเูนอร ์คอื ครตูอ้งมวีธิกีารจงูใจใหผู้เ้รยีน
เกดิความรูส้กึพงึพอใจในการเรยีนรู ้ดว้ยการสรา้งแรงจงูใจภายในใหก้บัเดก็ กจิกรรมการเรยีนการสอน
ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ เดก็เลก็ควรไดร้บัการสอนในสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม 
ต่อมาจงึคอ่ยๆ ขยายความคดิรวบยอดนัน้ใหเ้ป็นนามธรรมมากขึน้  
  ไวกอตสกี ้(ภญิญาดาพชัญ์ เพช็รรตัน์.  2551: 28; อา้งองิจาก Vygotsky.  1978: Mind 
in Society ; The development of Higher Psychological Processes) อธบิายวา่ อทิธพิลของการอบรม
เลีย้งดทูีถ่่ายทอดวฒันธรรม คา่นิยม ความเชื่อ มผีลต่อการเรยีนรูข้องเดก็ กล่าวคอื เดก็จะเรยีนภาษา
จากบุคคลรอบขา้ง หรอืบรบิทแวดลอ้มและสง่ผลต่อพฒันาการทางสตปิญัญา ไวกอตสกีเ้ชือ่วา่ เดก็มี
ความตอ้งการภายในทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม บทบาทผูใ้หญ่เป็นสิง่สาํคญัต่อการเรยีนรูข้องเดก็ โดย
ชว่ยชีแ้นะและขยายประสบการณ์ทางภาษาสาํหรบัเดก็ เมือ่ระดบัการเรยีนรูภ้าษาของเดก็แตกต่างจาก 
ระดบัทีส่ามารถจะทาํได ้
 จากแนวคดิของไวกอตสกีท้ีก่ลา่วถงึการใชภ้าษาของเดก็ในการพฒันาความสามารถทางการคดิ 
คาํพดูทีเ่ดก็พดูสง่ผลต่อพฒันาการทางการคดิทีเ่ป็นกระบวนการภายในของเดก็ ซึง่สามารถแบ่งพฒันาการ
ทางภาษาออกเป็น 3 ขัน้ คอื  
  1. ภาษาสงัคม (Social Speech) ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 3 ปี เป็นภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันา
ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เดก็ใชภ้าษาเพือ่แสดงความคดิ สือ่สารอารมณ์ และควบคมุพฤตกิรรมผูอ้ืน่ 
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  2. ภาษาพดูกบัตนเอง (Egocentric Speech) ตัง้แต ่3 – 7 ปี เดก็วยัน้ีจะมภีาษาพดูกบั
ตวัเอง เขา้ใจภาษาของตนเองโดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัใคร และมกัพดูคนเดยีวเพือ่ประสานความคดิกบัพฤตกิรรม 
  3. ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) อายุ 7 ขวบ เป็นการพฒันาภาษาภายในสาํหรบั
แกป้ญัหาทีซ่บัซอ้น เดก็จะใชภ้าษาช่วยคดิวางแผนหรอืพฒันาขัน้ตอนในการแกป้ญัหา  
  จอหน์  ดวิอี ้(Dewey.  1944: 163 – 178) กลา่ววา่ การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม ทัง้
ทางดา้นรา่งกาย สตปิญัญาและคุณธรรม ดงันัน้กระบวนการสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ใหมท่ีต่่อเน่ืองกนั
กบัประสบการณ์เก่า ตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิประสบการณ์ใหมเ่พือ่เป็นวถินํีาไปสูค่วามรูค้วามเขา้ใจในปจัจุบนั
และอนาคตได ้การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิเป็นการจดักจิกรรมในลกัษณะกลุม่ปฏบิตักิารที่
เรยีนรูด้ว้ยประสบการณ์ตรงจากการเผชญิสถานการณ์จรงิและการแกป้ญัหา เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูจ้าก
การกระทาํ ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ ฝึกคดิ ฝึกลงมอืกระทาํ ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกป้ญัหา
ดว้ยตนเองและฝึกทกัษะการแสวงหาความรูร้ว่มกนัเป็นกลุม่ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท้ ัง้ทางทฤษฎแีละการปฏบิตัิ
ตามแนวประชาธปิไตย กระบวนการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหา เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเองเพือ่ใหผู้เ้รยีนคดิเป็นและแกป้ญัหาเป็น ปจัจุบนัการจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิ 
เป็นการเรยีนรูใ้นแบบ Learning by Doing ผูเ้รยีนจะเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้ผลจากการเรยีนรู้
ตามแนวทฤษฏกีารจดัประสบการณ์ของ จอหน์ ดวิอี ้คอื 
   1. ผูเ้รยีนมคีวามสขุกบัการเรยีนรูอ้ยา่งสนุกสนาน โดยผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
และสือ่ทีเ่รา้ความสนใจ 
   2. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ ตามความถนดัและศกัยภาพดว้ยการศกึษา คน้ควา้ 
ฝึกปฏบิตัฝึิกทกัษะจนถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่เป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน 
   3. กจิกรรมกลุม่ช่วยเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงค ์ เกดิกระบวนการทาํงาน 
เช่น มกีารวางแผนการทาํงาน มคีวามรบัผดิชอบ เสยีสละ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่มวีนิยัในตนเอง มพีฤตกิรรม
ทีเ่ป็นประชาธปิไตย เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีรูจ้กัรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูช้า้จะเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสขุ มชีวีติชวีา ไดร้บักาํลงัใจและไดร้บัความชว่ยเหลอืจากเพือ่น ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจ ผูเ้รยีน
ทีด่จีะไดแ้สดงความสามารถของตนเอง มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และแบง่ปนัสิง่ทีด่ใีหแ้ก่กนั 
   4. ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการคดิจากการรว่มกจิกรรมและการคน้หาคาํตอบจากประเดน็
คาํถามของครผููส้อนและเพือ่นๆ สามารถคน้หาคาํตอบและวธิกีารไดด้ว้ยตนเอง สามารถแสดงออกได้
ชดัเจนมเีหตุผล 
   5. ทุกขัน้ตอนของการจดักจิกรรมจะสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม เพือ่ใหผู้เ้รยีน
ไดซ้มึซบัสิง่ทีด่งีามไวใ้นตนเองอยูต่ลอดเวลา  
   6. คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเรยีนรู ้และการปฏบิตังิาน โดยให้
แต่ละคนเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพของตน ไมนํ่าผลงานของผูเ้รยีนมาเปรยีบเทยีบกนั มุง่เน้นใหผู้เ้รยีน
แขง่ขนักบัตนเองและไมเ่ลง็ผลเลศิจนเกนิไป 
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   7. ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนคอื ผูเ้รยีนเรยีนอยา่งมคีวามสขุ เกดิการพฒันารอบดา้น มอีสิระ
ทีจ่ะเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้เีหมาะสมกบัตนเอง และนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได้
อยา่งเหมาะสม 
  ดวิอีเ้ชือ่วา่ เมือ่เดก็เกดิการเรยีนรูจ้ากการกระทาํ (Learning by Doing) เดก็จะเกดิความคุน้เคย
และกลา้แสดงออก สามารถพดู เลา่เรือ่งทีต่นคดิและทาํทา่ทางไดอ้ยา่งเขา้ใจความหมาย มพีฒันาการ
ทางภาษาทีส่งูขึน้ 
 สรุปไดว้า่ แนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานสามารถนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูท้างภาษาสาํหรบัเดก็
ปฐมวยัได ้ทัง้ในดา้นการเป็นแบบอยา่งของผูใ้หญ่ การใหแ้รงเสรมิทางบวก การทีเ่ดก็ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ของการใชภ้าษาทีด่ ีรวมไปถงึการใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงในการทาํกจิกรรมต่างๆ จะชว่ยใหเ้ดก็
มพีฒันาการทางภาษาเป็นไปในทางทีด่แีละเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 1.4 พฒันาการทางภาษา 
  เดก็มคีวามสามารถในการเรยีนรูภ้าษาตดิตวัมาแต่กําเนิด เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ และมี
ความต่อเน่ือง มนีกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึพฒันาการเรยีนรูท้างภาษาของเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
  โลแกน และ โลแกน (Logan; & Logan.  1974: 207) ไดแ้บง่ขัน้ตอนพฒันาการทางภาษา
ออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรอื Pre-linguistic Stage) อายุแรกเกดิ ถงึ 6 เดอืน 
ในระยะน้ีเป็นระยะทีเ่ดก็จะเปลง่เสยีงดงั  ๆทีย่งัไมม่คีวามหมาย การเปล่งเสยีงของเดก็กเ็พือ่บอกความตอ้งการ
ของเขา และเมือ่ไดร้บัการตอบสนองเขาจะรูส้กึพอใจ ตวัอยา่งเช่น เดก็จะรอ้งเมือ่ถกูปลอ่ยใหอ้ยูค่นเดยีว 
หรอืเมือ่รูส้กึหวิ ฉี่ ฯลฯ หรอืการรูส้กึเป็นสุขทีไ่ดส้ง่เสยีงออกมา เมือ่เดก็อายไุด ้6 เดอืน จะเริม่ออกเสยีง 
ออ้-แอ ้และเริม่เปลง่เสยีงต่างๆ ซึง่ไมม่ผีูใ้ดเขา้ใจแยกแยะไดน้อกจากนกัภาษาศาสตร ์ในช่วงน้ีจะเป็น
ชว่งทีด่ขีองการสนบัสนุนใหเ้ดก็พฒันาทางการพดู ถา้หากเดก็มสีขุภาพดทีัง้กายและใจ จะมโีอกาสพฒันา
ทางภาษาไดด้กีวา่เดก็ทีไ่มส่บาย เจบ็ปว่ย รอ้งไหโ้ยเย 
   2. ระยะแยกแยะ (Jargon Stage) อายุ 6 เดอืน ถงึ 1 ปี หลงัจาก 6 เดอืนขึน้ไป 
เดก็จะเริม่เขา้สูร่ะยะที ่2 ซึง่จะสามารถแยกแยะเสยีงต่างๆ ทีเ่ขาไดย้นิ และเดก็จะรูส้กึพอใจทีจ่ะไดส้ง่เสยีง 
ถา้เสยีงใดทีเ่ขาเปลง่ออกมาไดร้บัการตอบสนองในทางบวก เขากจ็ะเปลง่เสยีงนัน้ซํ้าอกี ในบางครัง้เดก็
จะเลยีนเสยีงสงูๆ ตํ่าๆ ทีม่คีนพดูคุยกบัเขา 
   3. ระยะเลยีนแบบ (Imitation Stage) อาย ุ1 – 2 ขวบ ในระยะน้ีเดก็จะเริม่เลยีนเสยีง
ต่างๆ ทีเ่ขาไดย้นิ เช่น เสยีงของพ่อแม ่ผูใ้หญ่ทีใ่กลช้ดิ เป็นตน้ เสยีงทีเ่ปลง่ออกมาอยา่งไมม่คีวามหมาย
จะคอ่ยๆ หายไป และเดก็จะเริม่ฟงัเสยีงทีไ่ดร้บัการตอบสนอง ซึง่นบัวา่ พฒันาการทางภาษาจะเริม่ตน้
อยา่งแทจ้รงิในระยะนี้ 
   4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อาย ุ2 – 4 ขวบ ในระยะน้ีเดก็จะหดัพดู
โดยเริม่จากการหดัเรยีกชือ่คน สตัว ์และสิง่ของทีอ่ยูใ่กลต้วั เขาจะเริม่เขา้ใจถงึการใชส้ญัลกัษณ์ในการสือ่
ความหมาย ซึง่เป็นการสือ่ความหมายในโลกของผูใ้หญ่ การพดูของเดก็ในระยะแรกๆ จะเป็นการออกเสยีง
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คาํนามต่างๆ เป็นสว่นใหญ่ เชน่ พอ่ แม ่พี ่น้อง นก แมว หมา ไก่ ป ูปลา ฯลฯ และคาํคณุศพัทต่์างๆ 
ทีเ่ขาเหน็ รูส้กึ ไดย้นิ เดก็ในวยัต่างๆ จะสามารถพดูได ้ดงัน้ี 
    อาย ุ2 ขวบ เดก็เริม่พดูเป็นคาํโดยจะสามารถใชค้าํนามได ้
    อาย ุ3 ขวบ เดก็จะเริม่พดูเป็นประโยคได ้
    อาย ุ4 ขวบ เดก็จะเริม่ใชค้าํศพัทต์่างๆ และรูจ้กัการใชค้าํเตมิหน้า และลงทา้ย
อยา่งทีผู่ใ้หญ่ใชก้นั 
   5. ระยะโครงสรา้ง (Structure Stage) อายุ 4 – 5 ขวบ ระยะน้ี เดก็จะเริม่พฒันา
ความสามารถในการรบัรูแ้ละการสงัเกต เดก็จะเริม่เล่นสนุกสนานกบัคาํ รูจ้กัคดิคาํ และประโยคของตนเอง 
โดยอาศยัการผกูคาํจากวล ีและประโยคทีเ่ขาไดย้นิคนอื่นๆ พดู เดก็จะเริม่คดิกฎเกณฑใ์นการประสมคาํ 
และหาความหมายของคาํและวล ีโดยเดก็จะเริม่รูส้กึสนุกกบัการเปลง่เสยีง ดว้ยการเล่นเป็นเกมกบัเพือ่นๆ 
หรอืสมาชกิในครอบครวั สว่นทางดา้นภาษาศาสตร ์ โครงสรา้งทางภาษาจะประกอบดว้ย หน่วยเสยีง 
หน่วยคาํ และหน่วยประโยค แต่ละหน่วยจะมโีครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนัไป ภาษาจงึตอ้งใชห้น่วยคาํ
ประกอบกนัเป็นหน่วยประโยค จงึจะสือ่ความเขา้ใจได ้(เบญจวรรณ วรรณรตัน์.  2530: 26) ซึง่ประโยค
แต่ละประโยค ประกอบดว้ย 2 ภาค คอื ภาคประธานและภาคแสดง ภาคประธาน หมายถงึ สว่นทีผู่ก้ลา่ว
อา้งขึน้ก่อนเพือ่ใหรู้ว้า่เป็นสว่นสาํคญัของขอ้ความวา่เป็นใครหรอืสิง่ใด ภาคประธานมกัเป็นคาํนาม หรอื
สรรพนาม สว่นภาคแสดง หมายถงึ สว่นทีแ่สดงอาการของภาคประธานใหไ้ดค้วามครบถว้นวา่แสดงอาการ
อยา่งไร 
 จะเหน็ไดว้า่ โครงสรา้งทางภาษามคีวามสมัพนัธก์บัพฒันาการทางภาษา เพราะเดก็เริม่เรยีนรู้
คาํต่างๆ และคดิประโยคเป็นของตนเองได ้สว่นใหญ่เดก็ในวยัน้ีจะพดูประโยคความเดยีว เมือ่ไดร้บัการ
สง่เสรมิทางภาษาทีด่ ีจะพดูประโยคความรวม โดยมคีาํเชื่อมในประโยค เช่น แต่ และ หรอื เป็นตน้  
   6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อาย ุ5 – 6 ขวบ ในระยะน้ีความสามารถ
ในการคดิและพฒันาการทางภาษาของเดก็จะสงูขึน้ เขาจะเริม่พฒันาภาษาไปสูภ่าษาทีเ่ป็นแบบแผน
มากขึน้ และสามารถใชภ้าษาเหล่านัน้กบัสิง่ต่างๆ รอบตวัได ้การพฒันาทางภาษาของเดก็ในวยัน้ี จะ
เริม่ตน้ขึน้เมือ่เขาเขา้เรยีนในชัน้อนุบาล โดยเดก็จะเริม่ใชไ้วยากรณ์อยา่งงา่ยได ้ รูจ้กัใชค้าํทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับา้นและโรงเรยีน ภาษาทีเ่ดก็ใชใ้นการสือ่ความหมายในระยะน้ีจะเกดิจากสิง่ทีเ่ขามองเหน็และรบัรู ้
   7. ระยะสรา้งสรรค ์(Creative Stage) อาย ุ6 ปีขึน้ไป ในระยะน้ี ไดแ้ก่ ระยะทีเ่ดก็
เริม่เขา้โรงเรยีน เดก็จะเลน่สนุกกบัคาํ และหาวธิสี ือ่ความหมายดว้ยตวัเลข เดก็ในระยะน้ีจะพฒันา วเิคราะห์
และสรา้งสรรคท์กัษะในการสือ่ความหมาย โดยใชถ้อ้ยคาํสาํนวนการเปรยีบเทยีบและภาษาพดูทีเ่ป็น
นามธรรมมากขึน้ และเขาจะรูส้กึสนุกกบัการแสดงความคดิเหน็ดว้ยการพดูและการเขยีน 
 สรุปไดว้า่ ในชว่ง 6 ปีแรกของชวีติ การเรยีนรูภ้าษาของเดก็มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ การสง่เสรมิ
ใหเ้ดก็ใชภ้าษาอยา่งสรา้งสรรค ์ จะชว่ยใหเ้ดก็พดูอยา่งมโีครงสรา้งทางภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสม นําไปสู่
การแสดงความเขา้ใจของตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
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   เนสเซล และคณะ (หรรษา นิลวเิชยีร.  2535: 207 – 208; อา้งองิจาก Nessel; et al. 
1989) ไดอ้า้งถงึผลงานวจิยัเกีย่วกบัพฒันาการทางภาษาของเดก็ ประกอบดว้ยขัน้พฒันาการต่อไปน้ี 
   ขัน้แรกเริม่ (Pre-language) เดก็อาย ุ1 – 10 เดอืน  
    ขัน้นี้เดก็จะมคีวามสามารถจาํแนกเสยีงต่างๆ ได ้แต่ยงัไมม่คีวามสามารถควบคุม
การออกเสยีงได ้ เดก็จะทาํเสยีงออ้แอ ้หรอืเสยีงทีแ่สดงอารมณ์ต่าง  ๆ เดก็จะพฒันาการออกเสยีงขึน้เรือ่ยๆ 
จนใกลเ้คยีงกบัเสยีงในภาษาจรงิๆ มากขึน้ตามลาํดบั เรยีกว่า เป็นคาํพดูเทยีม (Pseudo word) พอ่แม่
ทีต่ ัง้ใจฟงัและพดูตอบ จะทาํใหเ้ดก็เพิม่ความสามารถในการสือ่สารมากยิง่ขึน้ 
   ขัน้ที ่1 อายุ 10 – 18 เดอืน 
    เดก็จะควบคมุการออกเสยีงคาํทีจ่าํได ้สามารถเรยีนรูค้าํศพัทใ์นการสือ่สาร ถงึ
หา้สบิคาํ คาํเหลา่น้ีจะเกีย่วขอ้งกบัสิง่ของ สตัว ์คน หรอืเรือ่งราวในสิง่แวดลอ้ม การทีเ่ดก็ออกเสยีงคาํ
หน่ึงคาํหรอืสองคาํ อาจมคีวามหมายรวมถงึประโยคหรอืวลทีัง้หมด การพดูชนิดน้ีมชีือ่เรยีกวา่ Holophrastic 
Speech 
   ขัน้ที ่2 อายุ 18 – 20 เดอืน 
    การพดูขัน้น้ีจะเป็นการออกเสยีงคาํสองคาํและวลสี ัน้ๆ มชีื่อเรยีกวา่ Telegraphic 
Speech คลา้ยๆ กบัการโทรเลข คอื มเีฉพาะคาํสาํคญัสาํหรบัสือ่ความหมาย เดก็เรยีนรูค้าํศพัทม์ากขึน้
ถงึ 300 คาํ มคีาํกรยิา และคาํปฏเิสธรวมอยูด่ว้ย เดก็จะสนุกสนานกบัการพดูคนเดยีวดว้ยการทดลอง
พดูคาํ และโครงสรา้งหลายรปูแบบ 
   ขัน้ที ่3 อายุ 20 – 30 เดอืน 
    เดก็จะเรยีนรูศ้พัทเ์พิม่ขึน้ถงึ 450 คาํ วลจีะยาวขึน้ พดูประโยคความเดยีวสัน้ๆ 
 มคีาํคณุศพัทร์วมอยูใ่นประโยค 
   ขัน้ที ่4 อายุ 30 – 36 เดอืน 
    คาํศพัทจ์ะเพิม่มากขึน้ถงึ 1,000 คาํ ประโยคเริม่ซบัซอ้นขึน้ เดก็ทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีม่กีารสง่เสรมิพฒันาการทางภาษาทีด่ ี จะแสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิงอกงามทางดา้นจาํนวนคาํศพัท์
และรปูแบบของประโยคอยา่งชดัเจน 
   ขัน้ที ่5 อายุ 36 – 54 เดอืน 
    เดก็สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพในครอบครวัและกบัผูค้นรอบขา้ง จาํนวน
คาํศพัทท์ีเ่ดก็รูม้ปีระมาณ 2,000 คาํ เดก็ใชโ้ครงสรา้งของประโยคหลายรปูแบบ เดก็จะพฒันาพืน้ฐาน
การสือ่สารดว้ยวาจาอยา่งมัน่คง และเริม่ตน้เรยีนรูภ้าษาเขยีน 
  ซฟิีลท ์(หรรษา นิลวเิชยีร.  2535: 208; อา้งองิจาก Seefeldt.  1986) ไดก้ล่าวถงึการเรยีน
ภาษาระดบัพืน้ฐานของเดก็ไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
   1. ระบบเสยีง เดก็ทารกพยายามเรยีนรูร้ะบบเสยีงในภาษาของตน โดยการออกเสยีง
หลายๆ ลกัษณะ และเริม่นําเสยีงมาเชือ่มต่อกนัเพือ่ใหม้คีวามหมาย 
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   2. ลกัษณะคาํพดู เดก็เริม่เรยีนรูว้า่ การผสมกนัของเสยีงทาํใหเ้กดิความหมาย เดก็
เริม่เรยีนรูค้าํศพัทใ์หม่ๆ จนกระทัง่ถงึวยัก่อนประถมศกึษา เดก็จงึเริม่เขา้ใจกฎของคาํ 
   3. การสรา้งประโยค เดก็เรยีนรูก้ารสรา้งประโยคหรอืไวยากรณ์ ดว้ยการเริม่นําคาํ
มาสรา้งประโยค เดก็จะเขา้ใจโครงสรา้งไวยากรณ์จากการเขา้ใจประโยคทีม่คีาํจาํนวนมากขึน้ เมื่อ
อายุ 2 – 3 ปี เดก็จะพดูประโยคความเดยีวชนิดต่างๆ ได ้เช่น ประโยคคาํสัง่ ประโยคปฏเิสธ ประโยค
คาํถาม เดก็จะใชป้ระโยคทีม่คีาํเชือ่มหรอือเนกรรถประโยคไดเ้มือ่อาย ุ 5 – 7 ปี และเดก็จะใชค้าํนาม 
สรรพนามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้จะใชป้ระโยคหลายความหรอืสงักรประโยคไดเ้มื่ออายปุระมาณ 7 ปี 
   4. ความหมาย ในขณะทีเ่ดก็เรยีนเสยีงและโครงสรา้งของภาษา เดก็จะเรยีนรูด้ว้ย
วา่ความหมาย (Semantics) ของคาํขึน้อยูก่บับรบิท (Context) ของการใชค้าํนัน้ๆ ดว้ย กระบวนการ
พฒันาการเรยีนรูค้วามหมายเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น และสมัพนัธก์บัข ัน้ตอนการพฒันาทางสตปิญัญา
ของเพยีเจท ์กลา่วคอื ในขัน้ประสาทสมัผสั เดก็จะใชค้าํพดูคาํเดยีวแทนประโยคทัง้หมด ความหมาย
ของคาํขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของการใชค้าํ เชน่ เดก็กําลงัเดนิหาพอ่ และพดูวา่ “พอ่” มคีวามหมายวา่ 
พอ่อยูไ่หน เมือ่อาย ุ2 – 7 ปี หรอืขัน้ก่อนปฏบิตักิาร เดก็จะแยกคาํออกจากประโยคพรอ้มกบัใสค่วามหมาย 
ซึง่สมัพนัธก์บัการกระทาํทีเ่ป็นรปูธรรมเท่านัน้ และเมือ่อาย ุ7 – 11 ปี ซึง่เป็นขัน้ปฏบิตักิารรปูธรรม 
เดก็จะเขา้ใจความหมายไดด้ยีิง่ขึน้ แต่กย็งัตอ้งการประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมอยู ่ เดก็อาจอธบิายคาํว่า 
“บา้น” วา่หมายถงึ สถานทีส่าํหรบันอน รบัประทานอาหาร และใหเ้พือ่นมาเยีย่ม 
   5. การใชภ้าษา เดก็จะเรยีนรูก้ารใชภ้าษา (Pragmatics) อยา่งเหมาสมกบัสถานการณ์
ขึน้อยูก่บัสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่ดก็อยู ่ เดก็ทีย่า้ยสถานทีไ่ปอยูท่ีใ่หมก่จ็ะเรยีนรูภ้าษาของสงัคมใหม่
นัน้ อนัเป็นขัน้การเรยีนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นขัน้ตอนหรอืเป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง แต่ละ
ขัน้ตอนมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยเริม่จากขัน้ตอนทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น ไปสูข่ ัน้ตอนทีม่คีวามยุง่ยาก
ซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ระยะแรกเป็นระยะของการสง่เสยีงออ้แอ ้แลว้พฒันาเสยีงไปเรือ่ยจนเป็นคาํศพัท ์เป็น
วล ีและเป็นประโยคทีส่ ือ่ความหมายไดโ้ดยสมบูรณ์ทีสุ่ด  
 สรุปไดว้า่ พฒันาการทางภาษาของเดก็ เป็นกระบวนการทมีขี ัน้ของการพฒันาในช่วงแรกๆ 
ไปจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนการพฒันาการเรยีนรูภ้าษาอยา่งสมบรูณ์ เดก็ทุกคนจะมกีารพฒันาไปตามขัน้ตอน
และกระบวนการทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนทีง่า่ยๆ ไมซ่บัซอ้น ไปสูข่ ัน้ทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และ
มกีารพฒันาเปลีย่นแปลงไปตามอายแุละพฒันาการ 
 1.5 แนวทางในการส่งเสริมภาษาของเดก็ปฐมวยั 
  เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการทางภาษาอยา่งรวดเรว็ จากฟงัอยา่งไมรู่ค้วามเป็นรูเ้รือ่งมากมาย 
จากพดูไมไ่ดเ้ป็นพดูไดค้ล่องแคลว่ จากอ่านไมไ่ดเ้ป็นอ่านไดจ้ากคาํคุน้หรอือ่านจากสญัลกัษณ์งา่ยๆ
จากเขยีนแบบขดีเขีย่เป็นเขยีนแบบสือ่ความได ้พฒันาการทางภาษาทีร่วดเรว็มากมายในวยัน้ี หากไดร้บั
การสง่เสรมิอยา่งเหมาะสมจะชว่ยใหเ้ดก็ใชภ้าษาไดเ้ป็นอยา่งดดีงัทีม่ผีูก้ล่าวถงึแนวทางในการสง่เสรมิ
ไวด้งัน้ี 
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  ฉนัทนา ภาคบงกช (2538: 1 – 2) กลา่ววา่ ภาษาสามารถพฒันาไดด้ใีนบรรยากาศที่
ผอ่นคลาย มกีารยอมรบั และไมถ่กูวพิากษ์วจิารณ์ ปจัจยัสาํคญัในการสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดม้คีวามกา้วหน้า
ทางภาษาอยา่งรวดเรว็ มดีงัน้ี 
   1. การจดัสภาพแวดลอ้มทางภาษา ชัน้เรยีนและโรงเรยีนควรตบแต่งดว้ยคาํ หรอื
ขอ้ความ ซึง่เกีย่วกบัชวีติประจาํวนั 
   2. การเลน่ การเลน่ของเดก็เปรยีบไดก้บัการทาํงานในโลกของผูใ้หญ่ การพฒันา
ภาษาสว่นมากเกดิจากประสบการณ์จรงิ จงึควรจดักจิกรรมต่างๆ ใหเ้ดก็ไดเ้ลน่ 
   3. การอ่าน การอ่านเป็นสือ่ของการเรยีนรู ้ควรจงูใจใหเ้ดก็รกัการอ่าน เช่น การอ่าน
นิทานใหฟ้งั 
   4. การเขยีน การอ่านมคีวามสมัพนัธก์บัการเขยีน ควรจดักจิกรรมการเขยีนใหส้มัพนัธ์
กบัสิง่ทีเ่ดก็อา่น 
   5. การใชส้ิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั เช่น การสือ่ขอ้ความถงึเดก็และขอ้ความ
ถงึผูป้กครอง การซือ้สิง่ของเป็นตน้ 
  หรรษา นิลวเิชยีร (2535: 233 – 234) เสนอแนวทางประกอบการสอนภาษาศลิป์ในชัน้เรยีน
เดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
   1. การใชม้อืและน้ิวประกอบการทอ่งบทรอ้ยกรอง ประกอบการรอ้งเพลง และประกอบ 
การเลา่นิทาน เช่น เพลงแมงมุมลาย เป็ดน้อยหา้ตวั เป็นตน้ 
   2. ละครสมมตุ ิเดก็แสดงท่าทางและบทบาทตามเรือ่งราวทีไ่ดฟ้งัจากการเลา่ หรอื
การอ่านของคร ู
   3. การใชหุ้น่ หุน่ทีท่าํขึน้จากวสัดุหลากหลายชนิด เช่น หุน่น้ิวมอื หุน่ถุงกระบอก 
หุน่ถุงมอื หนงัตะลุง ฯลฯ โดยครทูาํเองดว้ยความรว่มมอืจากนกัเรยีน หรอืจากทีซ่ือ้หามา สามารถ
นํามาประกอบการเลา่เรือ่งในช่วงเวลาพกัผอ่นของเดก็ได ้วสัดุทีใ่ชท้าํหุน่ ไดแ้ก่ ถุงเทา้ ถุงกระดาษ ไม ้
ผา้สาํล ี จานกระดาษ ฝาขวด ฯลฯ เดก็จะไดม้โีอกาสพฒันาทกัษะการฟงั ตลอดจนไดพ้ฒันาการใช้
ภาษาอยา่งถูกตอ้งดว้ย 
   4. แผน่ป้ายสาํล ี การเลา่นิทานโดยการใชแ้ผน่ป้ายสาํล ี จะชว่ยฝึกทกัษะการฟงั
การทาํนายเหตุการณ์ การเรยีงลาํดบั ตลอดทัง้การชว่ยใหเ้ดก็แต่งนิทานขึน้มาเอง และการใชต้วัละคร
ทีเ่ป็นรปูธรรมประกอบ 
   5. การฟงัเทปนิทาน เทปเหลา่นัน้อาจซือ้มาจากรา้นคา้ หรอือดัเองโดยครหูรอืบุคคลอื่น
เป็นผูเ้ล่า 
   6. การแต่งเรื่องจากภาพ เดก็ๆ จะไดพ้ฒันาการใชภ้าษาและการเรยีนรูค้าํศพัทท์ี่
เพิม่ขึน้ 
   7. หนงัสอืเดก็ ครแูละผูป้กครองเป็นบุคคลสาํคญัในการชว่ยใหเ้ดก็รกัการอ่าน โดย 
เฉพาะอยา่งยิง่การเลอืกหาหนงัสอืทีด่มีคีุณคา่ สอดคลอ้งกบัความสนใจ และระดบัความยากงา่ยเหมาะสม
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กบัวยัของเดก็ ครแูละผูป้กครองอ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัเป็นประจาํ มกีารตัง้คาํถามและสนทนาเกีย่วกบั
ตวัละคร หรอืเน้ือเรือ่งหลงัการอ่าน นอกจากน้ีครอูาจใหเ้ดก็จดัทาํหนงัสอืเอง ทัง้การเขยีนเรือ่ง และ
วาดภาพประกอบ สาํหรบัชัน้เดก็เลก็ ครอูาจใหเ้ดก็เป็นผูเ้ลา่และครชู่วยเขยีนใหต้ามคาํบอก 
   8. การทาํบตัรในโอกาสต่างๆ เช่น บตัรอวยพรปีใหม ่วนัเกดิ วนัแม ่บตัรเชญิ บตัร
แสดงความยนิด ีฯลฯ โดยทีเ่ดก็เป็นผูเ้ขยีนเอง หรอืเดก็บอกใหค้รเูขยีน 
   9. การพานกัเรยีนไปหอ้งสมุดประชาชน หรอืหอ้งสมดุของสถานศกึษาอื่น  ๆทีใ่กลเ้คยีง
ตามโอกาส 
   10. การเชญิวทิยากร ครอูาจเชญิผูส้งูอายุ ผูป้กครองหรอืบุคคลอื่นๆ ในทอ้งถิน่มา
อ่านหนงัสอื หรอืเลา่นิทานใหเ้ดก็ฟงัตามโอกาส 
 การจดัประสบการณ์ดา้นภาษาใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั จะตอ้งคาํนึงการบรูณาการทกัษะการฟงั การพดู 
การอ่าน และการเขยีน ตลอดจนวชิาการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิใน
สิง่แวดลอ้มทีม่คีวามหมาย ครคูวรจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ ไดม้โีอกาสสาํรวจ 
คน้ควา้ ทดลอง ทัง้น้ีเพือ่พฒันาเดก็ใหม้คุีณสมบตัขิองการเป็นผูส้ง่สาร และรบัสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ใหท้นักบัโลกยคุขอ้มลูขา่วสารในปจัจุบนัและอนาคต 
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ จะเหน็ไดว้า่ แนวทางในการสง่เสรมิภาษาใหเ้ดก็ปฐมวยัมหีลายวธิ ี
ทัง้การจดัสภาพแวดลอ้ม สือ่ และวธิกีารทีเ่อือ้ จากสิง่ทีเ่ดก็สนใจ ทีจ่ะชว่ยสรา้งความพรอ้มทางภาษา
ใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็ การฟงัการอ่านในสิง่ทีเ่ดก็สนใจไดร้บัความรู ้ อยากจะพดูจะเขยีนสือ่สารออกมา
อยา่งมัน่ใจและมคีวามสขุ เป็นความพรอ้มทีผู่ใ้หญ่สามารถสง่เสรมิใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ 
 1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาของเดก็ปฐมวยั 
  งานวิจยัในประเทศ 
   กาญจนา สวุรรณธาร (2537: 108) ไดท้าํการศกึษาเรื่องความเชื่อมัน่ในตนเอง และ
ความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่สรา้งสรรคท์ีค่รมูปีฏสิมัพนัธ์
และไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่สรา้งสรรค์
แบบทีค่รมูปีฏสิมัพนัธก์บัแบบทีค่รไูมม่ปีฏสิมัพนัธ ์และการจดัประสบการณ์การเลน่แบบปกตทิีม่คีวามเชือ่
ในตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
การเลน่สรา้งสรรคแ์บบทีค่รมูปีฏสิมัพนัธก์บัแบบทีค่รไูมม่ปีฏสิมัพนัธแ์ละการจดัประสบการณ์การเลน่
แบบปกต ิมคีวามสามารถทางภาษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   สมคดิ ชนแดง (2540: 53) ศกึษาผลของการจดัประสบการณ์การเล่าเรือ่งคาํรปูธรรม
และการเลา่เรือ่งคาํรปูธรรมประกอบการวาดภาพทีม่ตี่อความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษา
พบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์กจิกรรมเลา่เรือ่งคาํรปูธรรมประกอบการวาดภาพกบักจิกรรม
การเลา่เรือ่งปกตมิคีวามสามารถแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ปทัมา คณุเวทยว์ริยิะ (2549: 55) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งความสามารถทางภาษาของ
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบจติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้ง ผลการวจิยัพบวา่ 
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    1. ระดบัความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั หลงัผา่นกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบจติปญัญา โดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้ง โดยรวมทุกดา้นดมีาก 
    2. ความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั หลงัผา่นกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
จติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้ง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ.01 
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   อารม์สตรอง (Armstrong.  1960: 373) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการเรยีนรูค้าํศพัทท์ีเ่ดก็
รูจ้กัฟงั และการอ่านโดยศกึษาเดก็อาย ุ3 – 6 ปี ผลปรากฏวา่ เดก็ทีม่อีายุตัง้แต่ 10 ปีลงมา จะรูจ้กัการใช้
คาํศพัทท์ีไ่ดจ้ากการฟงัมากกว่าการอ่าน และเมือ่อายุเพิม่ขึน้จาํนวนคาํศพัทท์ีแ่ตกต่างกนัจะลดลงมา
อยา่งรวดเรว็ 
   กลิมอร ์(Gilmore.  1997: Abstract) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธข์องความสามารถ
ในการเลา่นิทาน และความเขา้ใจในภาษาของเดก็เกรด 3 เน่ืองจากความสามารถในดา้นน้ีมคีวามจาํเป็น
ต่อความเขา้ใจความหมายของคาํ เขา้ใจเน้ือหา และจะทาํใหเ้ดก็เขา้ใจเน้ือเรื่องซึง่ทาํใหเ้ดก็รูจ้กัการใช ้
ภาษา ประเมนิความเขา้ใจภาษา โดยดจูากความสามารถในการเลา่เรือ่ง ผลการศกึษาพบวา่ ความเขา้ใจ
ภาษาไม่จาํเป็นตอ้งมพีฒันาการทางดา้นการเลา่เรือ่งทีด่กีไ็ด ้
 จากเอกสารทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดักจิกรรมทางภาษาทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยั
และพฒันาการของเดก็จะช่วยสามารถสง่เสรมิพฒันาการไดเ้ป็นอยา่งด ีและยงัสามารถวดัระดบัพฒันาการ
ของเดก็ไดเ้พือ่การศกึษาความสามารถตามพฒันาการทางภาษาของเดก็ไดต้่อไป 
 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพดู 
 2.1 ความหมายของการพดู 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2536: 151) กล่าววา่ การพดูเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทดสอบ
ความคดิของตนเอง แสดงความรูส้กึ เพิม่พนูความรูใ้หม่ๆ  พฒันาความสามารถดา้นการฟงัสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ืน่ ฝึกฝนการใชค้าํและโครงสรา้งภาษา และใหค้วามสนุกสนาน ยิง่เดก็อายุน้อยเทา่ไรกย็ิง่พดู
น้อยลงเทา่นัน้ เพราะเดก็ๆ จะใชพ้ลงัทางกายเพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีเ่ขาตอ้งการ เช่น เดก็จะหยบิหรอืกระชาก
ของจากผูอ้ื่น เดนิขา้ม กดั ขว่น รอ้งไห ้หรอืตะเบง็เสยีง โดยไมใ่ชค้าํพดูเหมอืนกบัเดก็ทีโ่ตแลว้ แต่
เมือ่เดก็พฒันาทางดา้นวุฒภิาวะแลว้ เดก็จะพฒันาทางดา้นการใชภ้าษา (คาํพดู) ดว้ย 
  วรรณี โสมประยรู (2537: 99) กลา่ววา่ การพดูเป็นการสือ่ความหมายอยา่งหน่ึงโดยใช้
น้ําเสยีง ภาษา กริยิาทา่ทาง เพือ่ถ่ายทอดในใจไปใหผู้ฟ้งัรูห้รอืเขา้ใจความตอ้งการ เพราะการพดูเป็น
ทกัษะการสง่ออกตามหลกัของภาษาศลิป์ 
  เปลือ้ง ณ นคร (2540: 2) กลา่ววา่ คาํพดูทาํใหม้นุษยม์เีสรภีาพ ผูใ้ดไมส่ามารถพดูแสดง
ความคดิเหน็ของตน ผูน้ัน้คอื ทาส เพราะการพดู เป็นการแสดงเสรภีาพ 
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  รงัสรรค ์ จนัต๊ะ (2541: 21) กลา่วถงึการพดูไวว้า่ การพดูหมายถงึกระบวนการหน่ึงใน
การสือ่สารของมนุษย ์ผูพ้ดูจะเป็นผูส้ง่สารอนัเป็นเน้ือหาสาระของขอ้มลู ความรู ้กบัอารมณ์ความรูส้กึ 
ความตอ้งการและความคดิเหน็ของตวัเองประกอบกบักริยิาทา่ทางต่างๆ สง่ไปยงัผูฟ้งัหรอืผูร้บัสาร เพือ่ให้
ไดร้บัทราบและเกดิการตอบสนองในขัน้ตอนสดุทา้ย 
  สภุาวด ีศรวีรรธนะ (2542: 86) กล่าววา่ การพดู หมายถงึ พฤตกิรรมการตดิต่อสือ่สารกนั
ระหว่างบุคคล ดว้ยการใชถ้อ้ยคาํ น้ําเสยีง ภาษา อากปักริยิา ท่าทาง สหีน้า แววตา เพือ่ถ่ายทอด
ความรูส้กึความคดิ ความตอ้งการของผูพ้ดูไปสูผู่ฟ้งัเกดิความเขา้ใจและตอบสนองได ้
  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน (2546: 797) พดู หมายถงึ เปล่งเสยีงออกมา
เป็นถอ้ยคาํ 
 สรุป การพดูหมายถงึ การสือ่สารโดยการเปล่งเสยีงออกมา สาํหรบัใชใ้นการสือ่สารระหวา่ง
บุคคล โดยใชเ้สยีง น้ําเสยีง สหีน้า แววตา  กริยิาท่าทาง อารมณ์ ความรูส้กึ เพือ่ถ่ายทอดความรูส้กึ
นึกคดิ จากผูพ้ดูไปยงัผูฟ้งัใหเ้ขา้ใจซึง่กนัและกนั 
 2.2 ความสาํคญัของการพดู 
  สภุาวด ีศรวีรรธนะ (2542: 63 – 64) กล่าววา่ การพดูเป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัของการตดิต่อ 
สือ่สารทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ในชวีติ การฝึกพดูเป็นพืน้ฐานทีจ่ะช่วยฝึกทกัษะทางดา้นภาษาเป็นอยา่งด ี
ซึง่จุดประสงคข์องการพดูมดีงัต่อไปน้ี 
   1. เพือ่ใหเ้ดก็พฒันาการพดูไดค้ลอ่งเป็นธรรมชาต ิไดเ้รยีนรูค้าํศพัทใ์หม่ๆ  
   2. พฒันาความสามารถในการพดูไดช้ดัเจน ไดฝึ้กเสยีงทีเ่ป็นปญัหาสาํหรบัเดก็ เช่น 
เสยีง “ส” นอกจากน้ียงัคงพดูดว้ยเสยีงทีน่่าฟงั รืน่ห ูไมด่งั ไมค่อ่ยจนเกนิไป มคีวามมัน่ใจในการพดู 
   3. พดูถูกตอ้งจนเป็นนิสยั เช่น เดก็ๆ มกัจะพดูประโยคปฏเิสธวา่ “ผมเปลา่ทาํ” 
ตอ้งแกเ้ป็น “ผมไมไ่ดท้าํครบั” หรอื “ไมไ่ดท้าํคะ่” 
   4. เพือ่ใชภ้าษาเป็นเครือ่งมอืตดิต่อกบัสงัคมกบัเพือ่นๆ และบุคคลอื่นๆ การทีเ่ดก็
จะเป็นทีน่่าคบหาสมาคมดว้ยยอ่มตอ้งมภีาษาทีส่ภุาพ ดงันัน้ การใหก้ารศกึษาแก่เดก็วยัน้ียอ่มตอ้งฝึก
เดก็ใหรู้จ้กัใชค้าํสภุาพทัง้หลาย เช่น คาํวา่ “ขอโทษ” “ขอบคุณ” “ขอบใจ” โดยตอ้งเป็นแบบแผนให้
และตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีจะตอ้งใหรู้จ้กักาลเทศะดว้ย เสยีงทีพ่ดูในหอ้งเรยีน
ยอ่มไมต่อ้งดงัเหมอืนเสยีงทีใ่ชใ้นสนาม 
   5. เพือ่พฒันาความสามารถในการตดิต่อกบัผูอ้ื่น คอื ไมเ่พยีงแต่แสดงความคดิเหน็
ของตนเท่านัน้ แต่ยงัสามารถเขา้ใจสิง่ทีค่นอืน่พดู 
   6. การฝึกเลยีนเสยีงคาํพดูก่อนทีจ่ะบรรยายเรือ่งราวต่างๆ หากไมฝึ่กในเรือ่งน้ี
เดก็บางคนจะเลา่เรือ่งไมต่รงจุด เช่น เดก็อาสาจะเล่าเรือ่ง “ไปเทีย่วทะเล” แทนทีจ่ะพดูถงึการไปเทีย่ว
ทะเล เดก็บางคนจะมวัพะวงแต่จุดไมส่าํคญั 
   7. เรยีนรูเ้กีย่วกบัภาษา เช่น หลกัของการออกเสยีง เสยีงวรรณยุกต ์การเวน้วรรค 
การเรยีบเรยีงคาํใหเ้ป็นประโยค 
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  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 113 – 114) กลา่วถงึ ความสาํคญัของการพดูวา่ การพดูถอื
เป็นการแสดงออกทางพฒันาการทางภาษาดา้นหน่ึง ซึง่มคีวามสาํคญัพอๆ กบัการเขยีนเลยทเีดยีว
การพดูเป็นการรวบรวมประสบการณ์ดา้นต่างๆ ของเดก็ๆ เขา้ดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ ความรูส้กึ ความคดิ
การรบัรู ้การเรยีนรู ้ความจาํ และความรูค้วามเขา้ใจ 
 สรุป การพดูเป็นทกัษะทางภาษาทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของการตดิต่อสือ่สารทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็
ในชวีติ เน่ืองจากตอ้งถ่ายทอดความรูส้กึนึกคดิ ความตอ้งการของตนเอง เพือ่ใหผู้อ้ื่นไดรู้แ้ละเขา้ใจ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดก็ปฐมวยั ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งคอื คร ูพอ่แม ่ และผูด้แูลเดก็ควรใหค้วามสนใจ และ
หมัน่ฝึกฝนใหเ้ดก็ไดใ้ชภ้าษาบอ่ยๆ และถกูตอ้งชดัเจนเพือ่เดก็จะไดนํ้าไปใชไ้ดถ้กูตอ้งในการตดิต่อ 
สือ่สารในอนาคต 
 2.3 พฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั 
  พฒันาการทางการพดูของเดก็นัน้แทจ้รงิแลว้พฒันาตัง้แต่อยูใ่นครรภ ์ โดยเริม่เรยีนรูก้ารฟงั
เพือ่พฒันามาสูก่ารพดู ระยะน้ีระบบประสาทเตรยีมพรอ้มเตม็ทีท่ีจ่ะเรยีนรูภ้าษา ซึง่การพฒันาทางภาษา
เป็นไปตามขัน้ตอน ดงัที ่เพญ็จนัทร ์สนุทราจารย ์(2525: 20 – 21) ไดส้รุปขัน้พฒันาการดา้นการพดู 
ไวด้งัน้ี 
   1. ระยะตาม (one-word sentence stage) คอื ระยะอายุระหว่าง 1 – 2 ขวบ เป็น
การพดูเลยีนแบบโดยไมเ่ขา้ใจความหมาย และจะคอ่ยๆ พฒันาคาํศพัทท์ีเ่ป็นประโยคต่อตนขึน้ คาํแรก
ของเขาจะเป็นคาํนามทีใ่ชใ้นความหมายทัว่ๆ ไป เชน่ ผูช้ายทุกคน คอื “พอ่” และผูห้ญงิทุกคน คอื 
“แม”่ หรอืบางครัง้เดก็จะใชส้ญัลกัษณ์แทนโดยใชท้า่ทางประกอบ เช่น แทนทีจ่ะเรยีก “ขา้วโพด” (ชือ่สนุขั) 
เดก็กอ็าจจะออกเสยีงวา่ “บ๊อก บ๊อก” พรอ้มกบักวกัมอื เดก็สามารถชีห้ ูตา จมกู ปาก ผม ตามคาํสัง่ได ้
นกัจติวทิยาไดใ้หช้ื่อขัน้น้ีวา่ เป็นขัน้ Holophrase 
   2. ระยะตดิ (Herly Sentence Stage) เป็นระยะประมาณอาย ุ2 – 3 ขวบ เดก็เริม่
เขา้ใจความหมายมากขึน้ และสามารถพดูโดยใชค้าํคาํเดยีวหรอื 2 คาํในความหมายแทนประโยคทัง้
ประโยคได ้แมจ้ะยงัไมม่รีปูไวยากรณ์แต่อยา่งใด ประโยคเดยีวกนัน้ีจะมคีวามหมายต่างๆ กนัในแต่ละ
โอกาส เช่น เมือ่เดก็พดูวา่ “ไป” อาจมคีวามหมายวา่ “ใหผู้ฟ้งัออกไปหา่งๆ” หรอือาจหมายความวา่ 
“เดก็อยากจะออกไปเทีย่ว” ซึง่สงัเกตไดจ้ากกรยิาทา่ทางของเดก็ทีใ่ชป้ระกอบการพดูในขณะนัน้ ชนิด
ของคาํทีเ่ดก็ใชพ้ดูในระยะแรกน้ีประกอบดว้ย คาํนาม สรรพนาม กรยิา แต่อยูใ่นขอบเขตจาํกดั 
   3. ระยะคดิ (Short Sentence Stage) เป็นระยะระหวา่งอาย ุ3 – 5 ขวบ เดก็เริม่คดิ
ทีจ่ะลองพดูคาํทีรู่จ้กั วงศพัทข์องเดก็ขยายมากขึน้ ซึง่มผีลใหเ้ดก็สามารถพดูตอบโตใ้หเ้ขา้ใจได ้ขัน้น้ี
เดก็สามารถใชค้าํคณุศพัทท์ีบ่อกลกัษณะได ้เชน่ คณุศพัทบ์อกส ีขนาด จาํนวน ความรูส้กึด ีเลว ซน 
สวย และคาํกรยิาวเิศษณ์ เช่น เดีย๋วน้ี พรุง่น้ี เมือ่วานน้ี ทีน่ัน่ ทีน่ี่ เรว็ ชา้ รวมทัง้คาํกรยิา ปิด เปิด 
ขึน้ ลง เป็นตน้ 
   4. ระยะตน้ (Complete Sentence Stage) เป็นระยะระหวา่งอาย ุ5 – 8 ขวบ เดก็
ในวยัน้ี สามารถคดิคน้คาํทีต่นรูจ้กัมาผกูเป็นประโยคยาวๆ ได ้โดยทีเ่ดก็เองกเ็ขา้ใจในสิง่ทีต่นพดู ประโยค
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จะประกอบดว้ยคาํประมาณ 6 – 8 คาํ ลกัษณะประโยคถกูตอ้งตามรปูไวยากรณ์ทีใ่ชอ้ยูใ่นชุมชนทีเ่ดก็
อาศยัอยู ่คาํทีใ่ชใ้นประโยคจะพบคาํสรรพนาม บุพบท สนัธานและคาํนําหน้า 
   5. ระยะปน (Adulterate Sentence Stage) เป็นระยะระหวา่งอาย ุ6 – 8 ขวบ ความคดิ
ของเดก็จะขยายออกไป ซึง่ทาํใหก้ารพดูของเดก็สบัสนบา้งในบางครัง้ 
   6. ระยะโปรง่ (Clear Sentence Stage) เป็นระยะตัง้แต่อาย ุ9 ขวบขึน้ไป ความรู้
เกีย่วกบัคาํศพัทข์องเดก็ขยายกวา้งออกไป ทาํใหส้ามารถคดิและเขา้ใจสิง่ต่างๆ ไดม้ากขึน้ เดก็เริม่ใช้
ภาษาพดูไดอ้ยา่งคล่องแคลว่ ประโยคเพิม่ความซบัซอ้น และมคีวามหมายมากขึน้ กวา้งขึน้ 
  ซทินิค และคณะ (ละออ ชุตกิร.  2524: 95; อา้งองิจาก Sitnick; et al.  1960) อธบิาย
ขัน้ตอนของการพฒันาการเกีย่วกบัการแสดงออกทางภาษา หรอืภาษาพดูของเดก็ไว ้โดยแบง่ขัน้พฒันา
ภาษาพดูออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. การทาํเสยีงในลาํคอ เป็นเสยีงทีเ่ดก็เปล่งออกมาในระยะแรกสดุ นอกเหนือจาก
เสยีงรอ้งไหท้ีแ่สดงความตอ้งการหรอืไมต่อ้งการสิง่ต่างๆ เสยีงในลาํคอทีเ่ดก็ทารกเปลง่ออกมาในระยะนี้
จะเป็นเสยีงสระ อา อู เอ ออื ฯลฯ แต่เป็นเสยีงทีเ่กดิขึน้อยา่งมคีวามหมาย 
   2. การทาํเสยีงออ้แอ ้ เชือ่มโยงพยญัชนะกบัสระ เป็นขัน้ทีเ่ดก็เริม่ใชอ้วยัวะสว่นอื่น
ในปากชว่ยใหเ้กดิเสยีง นอกไปจากการทาํเสยีงผา่นลาํคอเพยีงอยา่งเดยีว เช่น ในระยะแรก การใช้
รมิฝีปากกกัดนัลมก่อนจะพุง่ลมพรอ้มปลอ่ยเสยีง หรอืการใชล้ิน้ดนัทีปุ่ม่เหงอืกก่อนพุง่ลมออกพรอ้มกบั
การเปลง่เสยีง ทาํใหเ้ดก็สามารถเปล่งเสยีงทีซ่ํ้ากนัในตอนแรก เช่น ปาปา ดาดา แมะ่แมะ่ จ๊ะจ๊ะ บาย
บาย ฯลฯ ต่อมาจงึเริม่เปลง่เสยีงทีไ่มซ่ํ้ากนั เช่น อะเอ๋ อากอื อะอมื ปาป้า ฯลฯ ขัน้นี้ถอืเป็นขัน้สาํคญั
มากในการหดัพดูภาษาของเดก็ เพราะจากขัน้น้ีเดก็จะพฒันาการพดูเป็นคาํๆ ไดต่้อไป 
   3. การเลยีนเสยีง เมือ่เดก็รบัรูเ้สยีงต่างๆ ทีไ่ดย้นิ โดยเฉพาะเสยีงพดูของผูใ้กลช้ดิ 
เดก็จะเริม่เลยีนเสยีงทีไ่ดย้นินัน้ การเลยีนเสยีงในระยะน้ีเป็นการเลยีนเสยีงทัง้ทีเ่ดก็เขา้ใจความหมาย
และไมเ่ขา้ใจความหมาย เพราะจากการเลยีนเสยีงน้ีเอง ถา้ไดร้บัแรงเสรมิหรอืการปรุงแต่งทีเ่หมาะสม 
จะชว่ยใหเ้ดก็ออกเสยีงคาํตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (การปรุงแต่งในทีน้ี่คอื การแกไ้ขเสยีงทีต่อ้งการใหเ้ดก็
พดูใหม ่ และใหแ้รงเสรมิทุกครัง้ทีเ่ดก็ออกเสยีงใกลเ้คยีงมากขึน้ จนในทีส่ดุสามารถออกเสยีงไดเ้ป็น
เสยีงเดยีวกบัเสยีงทีต่อ้งการ)  
   4. การพดูเป็นคาํเดีย่ว เมือ่เดก็เขา้ใจความหมายของคาํ และสามารถเปลง่เสยีง
เป็นคาํแสดงความตอ้งการของตนได ้ถอืวา่ เป็นขัน้การเริม่ใชภ้าษาพดูเพือ่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความรูส้กึนึกคดิ
ของตนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อยา่งไรกต็ามในขัน้น้ีเดก็ตอ้งใชภ้าษาทา่ทางประกอบคาํทีใ่ชพ้ดูดว้ย เชน่ ขณะที่
เดก็อยูใ่นออ้มแขนของคนเลีย้ง พอเดก็เหน็แมเ่ดนิมาเดก็จะเรยีก “แม”่ พรอ้มทัง้ยืน่แขนไปขา้งหน้า 
ใชส้ายตาวงิวอนไปยงัแม ่และดิน้ออกจากออ้มแขนของคนเลีย้ง เพือ่สือ่ความหมายใหรู้ว้า่เดก็ตอ้งการ
ใหแ้มม่าอุม้ เป็นตน้ 
   5. การใชร้ะดบัหรอืน้ําหนกัของเสยีงเพือ่บอกความตอ้งการ จากคาํๆ เดยีวเดก็จะใช้
ภาษาทา่ทางประกอบกบัการใชร้ะดบัน้ําเสยีงหรอืน้ําหนกัของเสยีงบอกความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั เชน่ 
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คาํวา่ “เอา” ปกตเิมือ่เดก็พดูคาํน้ีเดก็จะพยกัหน้าประกอบ เพือ่สือ่ความหมายใหรู้ว้า่ตนตอ้งการจะได้
ของสิง่ใดสิง่หนึ่ง ในทางตรงกนัขา้ม เมือ่เดก็ไมต่อ้งการของสิง่นัน้ เดก็อาจพดูคาํเดมิเพยีงแต่ยกระดบั
เสยีงของคาํใหส้งูขึน้ ทิง้น้ําหนกัของเสยีงใหด้งัมากขึน้ และสา่ยหน้าประกอบ “เอ๊า” เป็นการสือ่ความหมาย
ขณะทีไ่มต่อ้งการสิง่นัน้ หรอืเมือ่เดก็มขีองอยา่งหนึ่งอยู ่พอมคีนมาขอโดยถามวา่ “ขอไดไ้หม” เดก็จะ
พยกัหน้าและพดูว่า “ได”้ ถา้จะให ้และจะสา่ยหน้าทิง้เสยีงหนกัไปทีค่าํเดมิ โดยลากเสยีงใหย้าวขึน้ และ
ยกระดบัเสยีงใหส้งูขึน้เลก็น้อยเป็น “ด๊าย” เพือ่แสดงวา่ไมใ่ห ้
   6. การพดูเฉพาะคาํบางคาํในประโยคเพือ่สือ่ความหมายเป็นประโยค เป็นการพฒันา 
การพดูของเดก็อกีขัน้หน่ึง นัน่คอื เดก็เริม่เขา้ใจและสามารถใชภ้าษาพดูสือ่ความหมายไดม้ากขึน้ เพยีงแต่
การเรยีงคาํต่างๆ ทีจ่ะนํามาใชใ้นประโยคนัน้เดก็ยงัทาํไดไ้มถู่กตอ้ง ดงันัน้การพดูของเดก็ในขัน้น้ี จงึ
เป็นการพดูเฉพาะคาํบางคาํในประโยคเพือ่ใหผู้ฟ้งัเขา้ใจความหมาย โดยเวน้คาํอืน่ทีไ่มส่าํคญัในประโยค 
เช่น พดูวา่ “เทีย่วพอ่” หมายถงึ “หนูตอ้งการไปเทีย่วกบัพอ่” พดูวา่ “พอ่เทา้” หมายถงึ “คณุพอ่ครบั
ใสร่องเทา้ครบั” หรอื “พอ่ครบั ผลเอารองเทา้มาใหพ้อ่ครบั” หรอื “พอ่ครบัผมจะใสร่องเทา้ครบั” ซึง่จะ
หมายถงึอะไรจรงิๆ นัน้ ตอ้งพจิารณาภาษาทา่ทางทีเ่ดก็ใชป้ระกอบคาํพดูดว้ย คอื ถา้ชีไ้ปทีร่องเทา้
ของพอ่ กห็มายถงึประโยคแรก ถา้หยบิรองเทา้มาใหจ้ะหมายถงึประโยคทีส่อง และถา้ชีไ้ปทีร่องเทา้
ของเดก็กจ็ะหมายถงึประโยคทีส่าม เป็นตน้ 
   7. การพดูเป็นประโยค การพดูเป็นประโยคของเดก็ในระยะแรกจะเป็นประโยคสัน้ๆ 
ทลีะประโยคและไม่มกีารใชค้าํเชือ่มระหวา่งประโยค จนเมือ่เดก็สามารถพดูเป็นเรื่องราว หรอืเล่าสิง่ที่
พบเหน็ ตลอดจนแสดงความรูส้กึนึกคดิของตนออกมาเป็นภาษาพดูไดเ้ชน่เดยีวกบัผูใ้หญ่ จงึจะพดู
เป็นประโยคทีส่มบรูณ์ได ้
 จากการศกึษาพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั สรุปไดว้า่ พฒันาการทางภาษาพดูของ
เดก็เป็นไปตามขัน้ตอน เกีย่วเน่ืองกบัสตปิญัญาของเดก็ ตลอดจนการสง่เสรมิและโอกาสในการเรยีนรู้
ของเดก็ ซึง่เป็นการพฒันาทีม่กีระบวนการต่อเน่ืองตัง้แต่แรกเกดิ โดยเริม่จากการฟงัเสยีงรอบตวัพฒันา
ไปถงึขัน้การใชค้าํอยา่งมคีวามหมาย ใชป้ระโยคยาวขึน้ จนกระทัง่เดก็สามารถใชป้ระโยคทีซ่บัซอ้น
และมคีวามหมายสมบรูณ์มากขึน้ตามลาํดบั 
 2.4 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั 
  ดาวน่ิง และ แธคเครย ์(Downing; & Thackray.  1971: 14 – 15) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ
ของความพรอ้มไว ้ดงัน้ี 
   1. องคป์ระกอบทางกาย (Physical Factor) ไดแ้ก่ การบรรลุนิตภิาวะดา้นรา่งกาย
ทัว่ไป เช่น การมองเหน็ การไดย้นิ อวยัวะทีใ่ชพ้ดู 
   2. องคป์ระกอบทางสตปิญัญา (Intellectual Factor) ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นสตปิญัญา
โดยทัว่ไปความสามารถในการรบัรู ้(Perception) ความสามารถในการจาํแนกภาพและเสยีง (Discrimination) 
ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผลเกีย่วกบัการแกป้ญัหาดา้นการเรยีนการอ่าน 
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   3. องคป์ระกอบดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Factors) ไดแ้ก่ ความสามารถ
ทางภาษาทีไ่ดร้บัจากทางบา้นและประสบการณ์ทางสงัคม 
   4. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ แรงจงูใจและบุคลกิภาพ (Emotional Factors, Motivation 
and Personality Factors) ไดแ้ก่ ความมัน่คงทางอารมณ์และความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูภ้าษา 
  สมโภชน์  เอีย่มสภุาษติ  (2524: 255 – 261) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อ
พฒันาการทางการพดูไว ้ดงัน้ี 
   1. เพศ ไดม้งีานวจิยัมากมาย พบวา่ เดก็ผูห้ญงิจะมกีารพฒันาทางการพดูไดเ้รว็กวา่
เดก็ผูช้าย อาจเน่ืองมาจากเดก็ผูห้ญงิไดอ้ยูใ่กลช้ดิกบัแมจ่งึมโีอกาสไดเ้ลยีนแบบภาษาจากแมม่ากกวา่
เดก็ผูช้าย 
   2. เดก็ฝาแฝด พฒันาการทางการพดูของเดก็ฝาแฝดจะชา้กว่าเดก็ธรรมดา เพราะ
แมต่อ้งแบ่งเวลาใหค้วามสนใจแก่เดก็ทัง้ 2 ในเวลาเดยีวกนั และเดก็ฝาแฝดจะมปีฏสิมัพนัธก์นัเอง ดงันัน้
โอกาสทีจ่ะไดล้อกเลยีนแบบการพดูจากผูใ้หญ่ยอ่มจะน้อยลง 
   3. การตดิอ่าง เกดิจากพฒันาการทางสตปิญัญารวดเรว็กว่าพฒันาการทางภาษา 
ดงันัน้ เมื่อเดก็แสดงความคดิของตนเองออกมา จงึไม่สามารถทีจ่ะหาคาํพดูมาใชไ้ดท้นั ทาํใหเ้กดิ
อาการตดิอ่าง 
 สรุป องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั มคีวามแตกต่างกนั 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพร่างกาย สตปิญัญา สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้อารมณ์ แรงจงูใจและบุคลกิภาพของเดก็
แต่ละคน 
 2.5 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพดูของเดก็ปฐมวยั 
  กจิกรรมทีจ่ะช่วยสง่เสรมิพฒันาการทางการพดูใหก้บัเดก็นัน้ มกีจิกรรมหลายรปูแบบเป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุย ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระเพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์
ตรงเกดิการเรยีนรู ้ ไดพ้ฒันาครบทุกดา้น (กรมวชิาการ.  2540: 36 – 37) ตามแนวการจดักจิกรรม
เสรมิประสบการณ์ทีส่ามารถจดัไดห้ลากหลายวธิ ีเช่น 
   1. การสนทนา อภปิราย เป็นการสง่เสรมิพฒันาการทางภาษาในการพดู การฟงั 
รูจ้กัแสดงความคดิเหน็และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ซึง่สือ่ทีใ่ชอ้าจเป็นของจรงิ ของจาํลอง รปูภาพ 
สถานการณ์จาํลองฯลฯ 
   2. การเลา่นิทาน เป็นการเล่าเรือ่งต่างๆ สว่นมากจะเป็นเรือ่งทีเ่น้นการปลกูฝงัให้
เกดิคุณธรรม จรยิธรรม วธิกีารน้ีจะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจไดด้ขี ึน้ ในการเลา่นิทานสือ่ทีใ่ชอ้าจเป็นรปูภาพ 
หนงัสอืนิทาน หุน่การแสดงทา่ทางประกอบการเล่าเรือ่ง 
   3. การสาธติ เป็นการจดักจิกรรมทีต่อ้งการใหเ้ดก็ไดส้งัเกตและเรยีนรูต้ามขัน้ตอน
ของกจิกรรมนัน้ๆ ในบางครัง้ครอูาจใหเ้ดก็อาสาสมคัรเป็นผูส้าธติรว่มกบัคร ู เพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ
เช่น การเพาะเมลด็ การเปา่ลกูโปง่ การเล่นเกมการศกึษา 
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   4. การทดลองปฏบิตักิาร เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เพราะ
ไดท้ดลองปฏบิตัดิว้ยตนเองไดส้งัเกตการเปลีย่นแปลง ฝึกการสงัเกต การคดิแกป้ญัหา และสง่เสรมิให้
เดก็มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ และคน้พบดว้ยตวัเอง เช่น การประกอบอาหาร การทดลองวทิยาศาสตร์
งา่ยๆ การเลีย้งหนอนผเีสือ้ การปลกูพชื ฯลฯ 
   5. การศกึษานอกสถานที ่ เป็นการจดักจิกรรมทีท่าํใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง
อกีรปูแบบ หน่ึงดว้ยการพาเดก็ไปทศันศกึษาสือ่ตา่งๆ รอบโรงเรยีน หรอืสถานทีน่อกโรงเรยีนเพือ่เป็น
การเพิม่พนูประสบการณ์แก่เดก็ 
   6. การเลน่บทบาทสมมุต ิ เป็นตวัละครต่างๆ ตามเน้ือเรื่องในนิทาน หรอืเรือ่งราว
ต่างๆ อาจใชส้ือ่ประกอบการเลน่สมมุตเิพือ่เรา้ความสนใจและก่อใหเ้กดิความสนุกสนาน เช่น หุน่สวมศรีษะ 
ทีค่าดศรีษะรปูคน และสตัวร์ปูแบบต่างๆ เครือ่งแต่งกายและอุปกรณ์ของจรงิชนิดต่างๆ 
   7. การรอ้งเพลง เลน่เกม ทอ่งคาํคลอ้งจองเป็นการจดัใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก เพือ่
ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และเรยีนรูเ้กีย่วกบัภาษาและจงัหวะ 
  ลนิฟอรส์ (หรรษา นิลวเิชยีร.  2535: 214; อา้งองิจาก Lindfors.  1980: Children Language 
and Learning) กลา่ววา่ เดก็ควรมโีอกาสไดแ้สดงออกซึง่ความคดิ ความรูส้กึ หรอืความรูท้ีต่นมใีห้
ผูอ้ื่นไดร้บัรู ้ วธิกีารทีใ่ชม้ากทีส่ดุในการฝึกพดูของเดก็กค็อื ครเูป็นผูถ้ามคาํถาม และเดก็เป็นผูต้อบ 
วธิกีารถามจะมอียูส่องวธิคีอื ถามเพือ่ทดสอบความเขา้ใจของเดก็ และถามเพือ่ตอ้งการใหเ้ดก็อธบิาย
เรือ่งทีไ่มรู่ ้เชน่ จากการใหเ้ดก็ทาํโครงงานพเิศษ แลว้ใหเ้ดก็รายงานผล และกระบวนการทาํงาน เป็นตน้ 
  ปรศินา สริอิาชา (2537: 91 – 96) กลา่ววา่ การสง่เสรมิการพดูทีด่จีะช่วยใหเ้ดก็เป็นนกัพดู
ทีด่ ี คอื การพดูคุยกบัเดก็บอ่ยๆ คาํพดูต่างๆ ของเดก็อายุ 3 ขวบ มกัเป็นคาํทีไ่ดร้บัมาจากพอ่แม ่
และผูใ้กลช้ดิ หลงัจากนัน้เดก็ จงึเริม่เรยีนรูค้าํต่างๆ เองดงันัน้ การพดูจาของบุคคลทีแ่วดลอ้มเดก็อยู่
จงึเป็นสิง่สาํคญัมาก เช่น การสอนใหเ้ดก็รูจ้กัความหมายของคาํ เช่น หนูกนิขา้วดว้ยชอ้นหรอื ลกูบอลจ๊ะ? 
หรอืหนูใชต้ามองหรอืใชน้ิ้วมองจ๊ะ? การสอนคาํจากท่าทางสอนจากการอ่านนิทานใหฟ้งั การเลน่เกม
สมมตุ ิการรอ้งเพลงประกอบทา่ทาง การหดัใหเ้ดก็ไดต้อบคาํถาม การเลน่นําทาง การเรยีงลาํดบัเหตุการณ์
ประจาํวนั เป็นตน้ 
  เยาวพา เดชะคุปต ์ (2542: 75 – 76) กล่าววา่ แนวทางในการสง่เสรมิพฒันาการทาง 
การพดูจะตอ้งคาํนึงถงึ ตวัคร ูการจดับรรยากาศ และจุดมุง่หมายของการจดักจิกรรม ดงัต่อไปน้ี 
   1. การฝึกพดูควรฝึกในกลุ่มเลก็ๆ เพือ่ใหม้กีารตอบสนองระหวา่งคร ูและนกัเรยีน
ใหม้ากทีส่ดุ 
   2. การฝึกพดูควรอยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นธรรมชาตทิีส่ดุ ไมว่่าจะเป็นการสนทนา ใน
กลุ่มยอ่ยหรอืในขณะทีเ่ดก็กาํลงัเลน่ 
   3. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในการพดู ควรเป็นบรรยากาศทีเ่ดก็รูส้กึอบอุ่น ปลอดภยั 
สบายใจทีจ่ะแสดงออก และมอีสิระ 
   4. ใหเ้ดก็เกดินิสยัทีด่ใีนการพดูและสามารถใชค้าํพดูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   5. เปิดโอกาสใหเ้ดก็เลา่ประสบการณ์ของตนเอง 
  ชติาพร เอีย่มสะอาด (2548: 117 – 118) กลา่วถงึ กจิกรรมและบทบาทครใูนการสง่เสรมิ
การพดูของเดก็ไว ้ดงัน้ี 
   1. ใหเ้ดก็เล่าเรื่องจากประสบการณ์ หรอืเลา่เกีย่วกบัสิง่ของ ของเลน่ทีนํ่ามาใหเ้พือ่นด ู
อาจจดัใหม้กีจิกรรมตอนเชา้ ประมาณ 5-10 นาท ีก่อนเริม่สอนบทเรยีน 
   2. ครเูลา่เรื่องหรอืนิทานใหเ้ดก็ฟงั แลว้ใหเ้ดก็ลองเล่าตามบา้ง เชน่ การเลา่นิทาน
ก่อนนอนทุกคนื จะเป็นการปพูืน้ฐานคาํศพัทใ์หเ้ดก็ 
   3. ใหเ้ดก็พดูคาํ วล ีประโยคตามครใูหถ้กูตอ้ง หรอือาจใหพ้ดูประโยคทีม่พียญัชนะ
เดยีวกนัหมด เพือ่เพิม่ความสนุกสนานและขบขนัใหแ้ก่เดก็ 
   4. ใหเ้ดก็พดูคาํคลอ้งจอง เชน่ ทีห่น่ึงกนิน้ําผึง้ ทีส่องกนิขา้วพอง ทีส่ามกนิขา้วหลาม 
ฯลฯ หรอืใหท้่องคาํกลอนบทดอกสรอ้ย หรอืใหเ้ดก็ชว่ยกนัแต่งเอง  
   5. ใหเ้ดก็ตอบคาํถามงา่ยๆ เชน่ เดก็ๆ สบายดหีรอื (ถาม) สบายดคีะ่ สบายดคีรบั 
(ตอบ) ฯลฯ 
   6. ใหเ้ดก็ทายปรศินาอะไรเอ่ย เชน่ อะไรเอ่ยมตีารอบตวั (สบัปะรด) ฯลฯ 
   7. ใหเ้ดก็เล่าเรือ่งตามรปูภาพทีค่รหูรอืเดก็นํามา หรอืเล่าเรือ่งจากภาพทีต่นวาด 
หรอืจากรปูป ัน้ดนิเหนียว หรอืจากดนิน้ํามนัทีเ่ดก็ป ัน้เอง แต่สิง่เหลา่นัน้ตอ้งเป็นสิง่ทีเ่ดก็สนใจ 
   8. ฝึกพดูดว้ยเสยีงเพลง การเปิดเพลงทีม่สีาระงา่ยๆ ใหเ้ดก็ฟงัทุกวนั จะทาํใหเ้ดก็
ไดเ้รยีนรูค้าํศพัท ์ซึง่เป็นพืน้ฐานของการพดูต่อไป 
 การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการพดูของเดก็ปฐมวยัสามารถสรุปไดว้่า การจดักจิกรรมทีส่ามารถ
สง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทางการพดูใหด้ยีิง่ขึน้มหีลากหลายวธิ ี เช่น ทอ่งคาํคลอ้งจอง การเลา่นิทาน 
รอ้งเพลง และการเลน่เกมต่างๆ การพดูคุยกบัเดก็ แต่ละวธิลีว้นแลว้แต่ทีจ่ะสง่เสรมิพฒันาการทางการพดู
ใหก้บัเดก็ 
 2.6 บทบาทครใูนการส่งเสริมการพดูของเดก็ 
  ผูท้ีม่สีว่นสาํคญัในการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ คอื คร ูเพราะครมูบีทบาทในการสนบัสนุน
การพดูของเดก็ โดยการสรา้งบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีด่ ีการตัง้คาํถามระหวา่งการดาํเนินกจิกรรม 
ซึง่เป็นสว่นสาํคญัในการสง่เสรมิการพดูของเดก็ บทบาทครใูนการสง่เสรมิการพดูของเดก็ (เบญจมาศ  
พระธานี.  2554: 17) มดีงัน้ี 
   1. สง่เสรมิใหเ้ดก็มสีว่นรว่มและลงมอืปฏบิตัใินการทาํกจิกรรมต่างๆ  
   2. พดูอธบิายสิง่ทีเ่ดก็กําลงักระทาํ โดยอธบิายรปูรา่ง ส ีลกัษณะ ประโยชน์ ฯลฯ  
   3. การสนบัสนุนการพดูของเดก็ โดยการแสดงใหเ้หน็วา่ เราสนใจในสิง่ทีเ่ดก็พดู 
บอกเราได ้และมกีารตอบสนองต่อสิง่ทีเ่ดก็กาํลงัพดู 
   4. ครผููส้อนอยา่พดูมากเกนิไป ตอ้งเวน้ชว่งและใหโ้อกาสเดก็ไดโ้ตต้อบ 
   5. พยายามขยายการพดูของเดก็ใหย้าวขึน้ 
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   6. พดูชา้ชดัเจนอยา่งเป็นธรรมชาต ิจะทาํใหเ้ดก็เขา้ใจงา่ยขึน้ 
   7. เลอืกระดบัภาษาทีเ่หมาะสมกบัเดก็ 
   8. ตอ้งสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูส้อนอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่เป็นสะพานเชือ่มโยง
ไปสูก่ารเลน่และการสอนพดู 
   9. หลกีเลีย่งการบงัคบัใหพ้ดู คอ่ยๆ ฝึกใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ
   10. การใหแ้รงเสรมิเป็นสิง่สาํคญั ควรทาํเมือ่เดก็สามารถพดูสือ่สารใหเ้ขา้ใจไดด้ ี
 บทบาทครเูป็นสิง่สาํคญัต่อการสง่เสรมิการพดูของเดก็ ซึง่บทบาทของคร ู มหีลายบทบาท
ขึน้อยูก่บัการแสดงออกทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ และการจดักจิกรรมนัน้ๆ นอกจากการเสรมิแรง 
การใหเ้ดก็ไดล้งมอืกระทาํกจิกรรมต่างๆ แมก้ระทัง่การพดูคยุสนทนาถงึเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่ดก็ไดล้งมอืทาํ
กจิกรรมไปแลว้ ครยูงัตอ้งทบทวน เน้นคาํพดูหรอืประโยคทีถู่กตอ้งใหเ้ดก็พดูซํ้าอกีครัง้หน่ึง เพือ่ให้
เดก็มพีฒันาการทางการพดูทีด่ต่ีอไป สามารถใชภ้าษาเพือ่สือ่ความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจสิง่ทีต่อ้งการ
สือ่สารไดด้ยีิง่ขึน้ 
 2.7 บทบาทของพ่อแม่ท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั 
  การทีเ่ดก็จะมพีฒันาการทางการพดูทีด่ไีดน้ัน้ ตอ้งเริม่จากทีบ่า้น โดยเริม่จากพอ่แม ่หรอื
ผูท้ีอ่ยูแ่วดลอ้มเดก็ ซึง่มหีน้าทีโ่ดยตรงในการสง่เสรมิพฒันาการ การสง่เสรมิพฒันาการทางการพดูนัน้
สามารถทาํไดห้ลายวธิ ี เชน่ ใหโ้อกาสเดก็ฝึกเลน่เสยีง สนใจและหาวธิศีกึษาการเลยีนเสยีงวา่เสยีงใด
มคีวามหมายใชป้ระโยชน์ได ้และเลีย่งการใชท้า่ทางใหน้้อยลงแต่ฝึกใหเ้ดก็นําคาํศพัทม์าใชแ้ทน (ศรยีา  
นิยมธรรม; และประภสัสร  นิยมธรรม. 2541: 48) ดงันัน้ พอ่แมจ่งึควรใหค้วามสนใจและสง่เสรมิการพดู
ของเดก็ โดยการเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการพดู ในเดก็ทีม่ปีญัหาในการพดูนัน้ มกัเป็นพอ่แมท่ีข่าดความสนใจ 
จงึทาํใหเ้ดก็มพีฒันาการทางการพดูชา้กวา่ปกต ิและไมเ่หมาะสมกบัวยั 
  สิง่ทีพ่อ่แมค่วรปฏบิตัใินการสง่เสรมิพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั (ศรยีา นิยมธรรม; 
และ ประภสัร นิยมธรรม.  2541: 52 – 55) มดีงัน้ีคอื 
   1. พดูใหช้ดัเจน พอ่แมค่วรออกเสยีงใหช้ดัเจน พดูชา้พอประมาณเพือ่ใหเ้ดก็ไดม้ี
โอกาสเลยีนแบบไดง้า่ยขึน้ 
   2. พดูใหถ้กูตอ้ง พอ่แมไ่มค่วรแกลง้พดูไมช่ดั หรอืใชภ้าษาพดูแบบเดก็ๆ ในขณะ
สนทนาโตต้อบกบัเดก็ แมจ้ะลอ้เลยีนกต็าม แต่ควรช่วยใหเ้ดก็รูภ้าษาทีถ่กูตอ้งโดยการเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
การพดูไมช่ดัหรอืใชภ้าษาพดูแบบเดก็ๆ จะทาํใหข้าดโอกาสในการเรยีนรูใ้นสิง่ทีค่วรจะไดเ้รยีน 
   3. ใชภ้าษาทีก่า้วหน้าขึน้ตามลาํดบั ภาษามกัซบัซอ้นขึน้ตามวยั พอ่แม ่ควรสงัเกต
และใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยัของเดก็ ไมค่วรใชภ้าษาทีท่าํใหเ้ดก็เกดิความสบัสนขณะเดยีวกนักค็วรให้
ประโยคสมบรูณ์มากตามวยั เช่น จาก น้ํา-ขอน้ํา-ขอน้ําหน่อยคะ่ ฯลฯ 
   4. พดูบอ่ยๆ ควรพดูกบัเดก็ถงึทุกๆ อยา่งทีผ่า่นเขา้มาในสายตา และความสนใจ
ของเดก็ แมใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั เช่น เมือ่เดก็จะเขา้นอน กพ็ดูวา่ “นอนกนัเถอะ” หรอื “แมเ่อา
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น้องหนุ่ยนอน” “หนุ่ยนอนกบัแม่” ฯลฯ ใหเ้ดก็ไดย้นิซํ้าๆกจ็ะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจความหมาย พรอ้มกบั
จาํคาํไว ้
   5. พดูใหถ้กูหลกัไวยากรณ์ พอ่แมจ่ะตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการออกเสยีงของลกู
ทัง้ในการใชค้าํและประโยค เพราะเป็นการจดัหาแบบอยา่งทีถ่กูตอ้งดงีามให ้ชว่ยกระตุน้ใหเ้ดก็เลยีนแบบ
แทนการดุ ซึง่ทาํใหเ้กดิความคบัขอ้งใจอนัจะนําไปสูก่ารตดิอ่างได ้ควรใหเ้ดก็รูส้กึปลอดโปรง่ ไมเ่ครยีด
จนเกนิไป อยา่งไรกด็กีารพดูตะกุกตะกกันัน้ถอืวา่ เป็นเรือ่งปกตใินการพฒันาภาษาในระยะทีพ่อ่แมก่ระตุน้ 
การฝึกนัน้ตอ้งระวงัอยา่ใหเ้ปลีย่นความรูส้กึเป็นเกลยีดชงั เดก็ 4 – 5 ขวบ ทีม่ปีญัหาทางพฤตกิรรม เช่น 
ดือ้ เกเร กม็กัตดิอ่างหรอืพดูตะกุกตะกกัไปดว้ย พอ่แมค่วรทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีด่ ีใชภ้าษางา่ยๆ ใน
การตดิต่อกนั ใหเ้วลากบัเดก็ทาํเป็นไมส่นใจต่ออาการตะกุกตะกกัน้ีบา้ง กจ็ะช่วยแกป้ญัหาน้ีใหลุ้ลว่ง
ไปได ้
   6. ฟงัอยา่งสนใจ เดก็ตอ้งการโอกาสในการฝึกพดู ครอบครวัสมยัใหม ่พอ่แมม่กัสนใจ
ต่อกจิกรรมของลกูและมกัเร่งรดัเดก็จนแทบไมม่เีวลาสาํหรบัจะฟงัเดก็ เป็นเหตุใหเ้ดก็ขาดความมัน่ใจ
ในการใชภ้าษาก่อใหเ้กดิปญัหาทางพฤตกิรรมดว้ยความเชื่อมัน่ดว้ยภาษานัน้อาศยัประสบการณ์ซํ้าๆ 
โดยเริม่มาตัง้แต่วยัเดก็ ฉะนัน้การเลน่เกมซํ้าๆ โดยหาคาํมาเปลีย่นกเ็ป็นการฝึกใชภ้าษาเช่นกนั 
   7. อ่านอยา่งสมํ่าเสมอ เดก็ตอ้งการประสบการณ์ในการฟงั ฉะนัน้ พอ่แมค่วรใช้
เวลาราวๆ วนัละ 15 นาท ีชว่ยเดก็เลก็ในการพฒันาการออกเสยีง ดว้ยการอ่านใหเ้ดก็ฟงั โดยใหดู้
ภาพประกอบ และถามใหโ้ตต้อบบา้ง ขณะเดยีวกนักค็อยแกไ้ขคาํผดิ หรอืเสยีงทีไ่มช่ดัไปดว้ย แต่ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งแกต้ลอดเวลาจนเดก็หมดสนุกและไมก่ลา้พดู 
   8. หดัเรยีกชื่อสิง่ต่างๆ พอ่แมจ่ะชว่ยเพิม่คาํศพัทใ์หล้กูไดด้ว้ยการบอกชื่อสิง่ต่างๆ
ทีอ่ยูร่อบตวั ทีเ่ดก็ไดพ้บไดเ้หน็หรอืจากหนงัสอืทีม่ภีาพประกอบ หรอืใหท้าํกจิกรรมประจาํวนัในบา้น
หาคาํศพัทใ์หม่ๆ  ทีม่คีวามหมายในทาํนองเดยีวกนักบัศพัทท์ีเ่ดก็รูแ้ลว้มาพดูใหเ้ขา้ใจในความหมายที่
ต่างกนัออกไป เช่น ใชค้าํเดยีวกนัในลกัษณะนาม หรอืกรยิา หรอืคุณศพัท ์ เช่น แมร่กัหนู หนูหยบิ
ดอกรกัใหแ้มห่น่อย หนูของแมเ่ป็นเดก็น่ารกั เป็นตน้ แลว้ใหเ้ดก็พดูตาม 
   9. กระตุน้บ่อยๆ พอ่แมส่ามารถจดัสิง่แวดลอ้มหลายๆอย่างใหเ้ป็นทีน่่าสนใจ หรอื 
เกดิความประทบัใจ เพือ่ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสพดูถงึ ยิง่มสีิง่เรา้ใหเ้ดก็มากเท่าไรกท็า่กบักระตุน้ใหเ้ดก็ได้
ใชภ้าษาพดู ซึง่ชว่ยพฒันาการทางภาษามากขึน้เท่านัน้ การจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ ทาํใหเ้ดก็มคีวามคดิ
ใหม่ๆ  ซึง่เป็นเสมอืนกุญแจในการสรา้งภาษา 
   10. การใหร้างวลั ภาษาเป็นเครือ่งมอืสือ่ความหมายและใชแ้ทนพฤตกิรรมได ้ เดก็
ควรไดเ้รยีนรูค้วามจรงิขอ้น้ี เช่น เวลาโกรธ อาจใชค้าํพดูแทนการชกต่อย การขอสิง่ทีอ่ยากได ้ แทน
การหยบิฉวยตามอําเภอใจ ฯลฯ เดก็ควรไดร้บัรางวลัเสมอหรอืบ่อยๆ ทนัท ีทีใ่ชภ้าษาพดูแทนการสือ่
ความหมาย 
 สรุป บทบาทของพอ่แมท่ีม่อีทิธพิลต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั จะเหน็ไดว้า่
เดก็แต่ละคนมพีฒันาการทางการพดูทีแ่ตกต่างกนั บางคนพดูไดช้ดัเจน บางคนพดูไมช่ดั บางคนพดูเรว็ 
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บางคนพดูชา้ ขึน้อยูก่บับทบาทของพอ่แม่ดงัน้ี พดูใหช้ดัเจน พอ่แมค่วรออกเสยีงใหช้ดัเจนพดูใหถ้กูตอ้ง 
ใชภ้าษาทีก่า้วหน้าขึน้ตามลาํดบั พดูบ่อยๆ พดูใหถ้กูหลกัไวยากรณ์ ฟงัอยา่งสนใจอ่านอยา่งสมํ่าเสมอ 
หดัเรยีกชื่อสิง่ต่างๆ  กระตุน้บ่อย  ๆโดยการจดัสิง่แวดลอ้มหลายๆอยา่งใหเ้ป็นทีน่่าสนใจหรอืเกดิความประทบัใจ 
การใหร้างวลั สิง่เหลา่น้ีจะทาํใหพ้ฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยัเป็นไปดว้ยด ี
 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพดู 
  งานวิจยัในประเทศ 
   จุฬารตัน์ อนินุพฒัน์ (2543: 68) ไดศ้กึษาพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นมมุบลอ็ก ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ การเลน่มุมบลอ็กแบบเตม็รปูแบบ 
มพีฒันาการทางการพดูหลงัการทดลองทุกสปัดาหส์งูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
    2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่มมุบลอ็กแบบปกต ิมพีฒันาการ
ทางการพดูหลงัการทดลองทุกสปัดาหส์งูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ยกเวน้สปัดาหท์ี ่5 มพีฒันาการทางการพดูสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
    3. เมือ่สิน้สดุการทดลอง เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่มมุบลอ็ก
แบบเตม็รปูแบบ และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นมุมบลอ็กแบบปกต ิ มพีฒันาการ
ทางการพดูไมแ่ตกต่างกนั 
   สมาพร สามเตีย้ (2545: 69) ไดศ้กึษาพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมโดยการเลน่เกมทางภาษา ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมโดย
การเลน่เกมทางภาษามพีฒันาการทางการพดูโดยเฉลีย่รวมก่อนการจดักจิกรรม และหลงัจดักจิกรรม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และพฒันาการทางการพดูในแต่ละดา้นทัง้ดา้นการเขา้ใจ
ความหมาย ดา้นการสรา้งประโยคมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เช่นกนั สว่นผล
การสงัเกตพฒันาการทางการพดูในระหวา่งการจดักจิกรรมโดยการเลน่เกมทางภาษา มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นทัง้ดา้นการเขา้ใจความหมาย ดา้นการสรา้งประโยค 
   ปานใจ จารุวณิช (2548: 62) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมทางการพดูของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมคาํคลอ้งจอง ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมคาํคลอ้งจองมพีฤตกิรรมทางการพดู หลงั
การจดักจิกรรมสงูขึน้กว่าก่อนการจดักจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมคาํคลอ้งจองมพีฤตกิรรมทางการพดู ดา้น 
ทกัษะการพดู ดา้นการเขา้ใจความหมาย และดา้นการใชภ้าษาเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการสงูขึน้
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  งานวิจยัต่างประเทศ 
   จอหน์สโทน (Johnston.  1995: Abstracts) ไดท้าํการศกึษาความสามารถทางการพดู
และพฤตกิรรมการอา่นหนงัสอืของเดก็ปฐมวยัต่อการมปีฏสิมัพนัธก์ารอ่านกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
จากการศกึษาพบวา่การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ทาํใหม้กีารพฒันาความสามารถทางการพดูของเดก็
ปฐมวยัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิเมือ่เดก็ไดใ้ชเ้วลาอยา่งน้อย 42 นาทตี่อสปัดาห ์แต่การใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์หเ้ดก็ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการอ่านหนงัสอืของเดก็ปฐมวยั 
   ซมิสนั (สนอง สทุธาอามาตย.์  2545: 17; อา้งองิจาก Simpson.  1998) ไดศ้กึษา
ลกัษณะภาษาพดูของเดก็ปฐมวยั 4 ปี ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่านิทานแบบเลา่เรือ่งซํ้า ผลการวจิยั
พบวา่ การเล่าเรือ่งซํ้าชว่ยสง่เสรมิความสามารถดา้นการสือ่สารมากขึน้ กลา่วคอื ชว่ยใหเ้ดก็พฒันา
ความสามารถในการถ่ายทอดภาษาใหช้ดัเจนและละเอยีดละออ ครอบคลุม ความหมายทีต่อ้งการสือ่
ใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้ และเขา้ใจถงึความสามารถน้ี วดัไดเ้ป็นจาํนวนคาํต่อประโยค (Length of a T-unit) 
ไมไ่ดว้ดัทีป่รมิาณคาํซึง่ มลิเลอร ์(Miller.  1951) ถอืวา่ ความสามารถน้ีเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถวดัความซบัซอ้น
ของรปูประโยคไดเ้ป็นอยา่งด ี
   ไพน์ และคณะ (Pine, Lieven; & Roland.  1997: 807 – 819) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง 
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัในขัน้ตอนการใชค้าํเดีย่วทีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างการใชค้าํพดูของแมแ่ละ
การผสมคาํของเดก็ (Stylistic Variation at the “Single Word “ Stage : Relation between Matermal 
Speech Characteristic and Children’s Vocabulary Composition and Usage) พบวา่ ความสมัพนัธ์
แมแ่ละเดก็ 26 คู ่เดก็ผูห้ญงิ 14 คน และเดก็ผูช้าย 12 คนเริม่จากคาํ 10 คาํ 5 คาํ และ 100 คาํ ตามลาํดบั 
วธิกีารพดูของแมม่อีทิธพิลต่อพฒันาการการใชค้าํพดูของลกูโดยตรงคอืแมท่ีพ่ยายามอธบิายความหมาย
คาํศพัทโ์ดยองิสภาพแวดลอ้มจะสามารถถ่ายทอดคาํพดูใหม่ๆ  ใหล้กูไดม้ากกวา่ แมท่ีพ่ดูโดยวธิกีาร
ออกคาํสัง่วา่ เช่นนัน้ เช่นน้ี และแม่ทีพ่ดูเก่งๆ จะทาํใหเ้ดก็เรยีนรูค้าํต่างๆ เช่น คาํอุทาน คาํสัน้ๆ ไดเ้ป็น
เปอรเ์ซน็ตท์ีส่งูกว่าแมท่ีไ่มค่อ่ยพดู โดยมเีชค็ลสิต ์ (Checklist) ใหแ้มเ่ชค็ คาํต่างๆ ทีเ่ดก็เรยีนรูเ้พิม่
มากขึน้และมกีารอดัเสยีงพดูของเดก็ เพือ่ดพูฒันาการทางภาษาพดูของเดก็ อยา่งเป็นรปูธรรมและชดัเจน
มากขึน้  
 จากการศกึษาเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ สามารถจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการทางการพดู
ไดห้ลายรปูแบบ โดยครแูละผูป้กครองมบีทบาทเป็นอยา่งยิง่ในการสง่เสรมิพฒันาการทางการพดูใหก้บั
เดก็ปฐมวยั ทัง้น้ีกจิกรรมทีจ่ดัจะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
 3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะ 
  สาํหรบัความหมายของการจดักจิกรรมศลิปะนัน้ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวพ้อสรุปได ้ดงัน้ี  
  วริุณ ตัง้เจรญิ (2526: 28 – 29) ไดก้ล่าววา่ กจิกรรมศลิปะเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ปฐมวยั  
สามารถแสดงความคดิสรา้งสรรค ์ฝึกประสาทสมัพนัธ ์พฒันาการดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ รา่งกายอารมณ์ 
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สงัคม สตปิญัญา รวมทัง้เดก็มสีุขนิสยัทีด่เีกีย่วกบัการกนิ เล่น ออกกําลงักายและพกัผอ่นอยา่งถกูตอ้ง 
  เยาวพา เดชะคปุต ์ (2528: 36 – 38) เหน็วา่ กจิกรรมศลิปะ หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือเลก็ช่วยพฒันากลา้มเน้ือมอื และสามารถใหส้มัพนัธก์นัเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มดา้นการเขยีน และมโีอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอ่าน 
  ชยัณรงค ์ เจรญิพานิชยกุ์ล (2533: 89 – 91) ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมศลิปะวา่ 
หมายถงึ กจิกรรมศลิปะทีช่ว่ยใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกถงึความรูส้กึนึกคดิ สามารถฝึกเดก็ใหรู้จ้กัสงัเกต 
หาเหตุผล รูจ้กัสรา้งสรรคล์กัษณะนิสยัทีด่ ี และมคีวามพรอ้มในการเรยีนพฒันาตวัเดก็ทัง้ในดา้นสว่นตวั
และดา้นสงัคม 
 จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดสรุปไดว้า่ ศลิปะคอืทกัษะหรอืฝีมอืทีเ่กดิจากความพยายามทีจ่ะสรา้งสรรค์
ผลงานอนัเกดิจากความรูส้กึนึกคดิ ซึง่สามารถฝึกใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มในพฒันาการดา้นต่างไดด้ ี 
 3.2 ความสาํคญัของกิจกรรมศิลปะ 
  กจิกรรมศลิปะ เป็นกจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัยิง่ เพราะเป็นเสมอืนเครื่องมอืทีนํ่าเดก็ไปสู่
การพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ดงัทีม่กีารระบุถงึความสาํคญัไว ้ดงัน้ี  
  สาํนกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2531: 6 – 15) ไดส้รุปความสาํคญัของ
กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์ดงัน้ี 
   1. เดก็ไดแ้สดงออกอยา่งอสิระ สง่เสรมิอสิรภาพในการทาํงาน ครคูวรวางวสัดุ อุปกรณ์
ไวใ้นทีท่ีเ่ดก็จะหยบิมาใชไ้ด ้และมโีอกาสเลอืกหยบิใชไ้ดต้ามความพอใจ ในขณะเดยีวกนัเดก็กจ็ะสามารถ
แลกเปลีย่นความคดิของตนกบัเพื่อนๆ ได ้
   2. เดก็มสีนุทรยีภาพต่อสิง่แวดลอ้ม เดก็รูจ้กัชืน่ชม และมทีศันคตทิีด่ตี่อสิง่ต่างๆ 
เป็นสิง่ทีค่วรไดร้บัการพฒันา ซึง่ผูใ้หญ่ควรทาํตวัอยา่งโดยการยอมรบั และชืน่ชมในผลงานของเดก็ 
โดยฝึกใหเ้ดก็เหน็วา่ทุกๆ อยา่งมคีวามหมายสาํหรบัตวัเขา สง่เสรมิใหรู้จ้กัสงัเกตเหน็สิง่ทีผ่ดิแปลกใน
สิง่ธรรมดาสามญั ใหไ้ดย้นิในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิและฝึกใหเ้ขาสนใจในสิง่ต่างๆ รอบๆ ตน 
   3. เดก็เกดิความพอใจ และสนุกสนานในขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคต์่างๆ 
เดก็ควรทาํตามความพอใจ และมคีวามสนุกสนาน การพดูคุย และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่น
เป็นโอกาสทีเ่ดก็จะแสดงออก ซึง่ความคดิของเขา และเป็นการพฒันาภาษาไปดว้ย การเปิดโอกาสใหเ้ดก็
ไดแ้สดงความสามารถทางสรา้งสรรคจ์ะชว่ยใหเ้กดิความพอใจ สนุกสนานในขณะทาํกจิกรรม คอื เวลา
และสถานทีเ่ดก็ตอ้งการเวลาทาํงานมากพอทีเ่ขาจะทาํไดเ้สรจ็ตามความพอใจ และเดก็ตอ้งการเน้ือที่
กวา้งขวางพอทีจ่ะทาํสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
   4. กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคช์ว่ยลดความตงึเครยีดทางอารมณ์ การทํางานสรา้งสรรค์
เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ ลดความกดดนั ความคบัขอ้งใจ ความกา้วรา้วลง ซึง่กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์
จะชว่ยใหเ้ดก็แสดงออก และผอ่นคลายอารมณ์อยา่งดทีีส่ดุ 
   5. กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคช์ว่ยสรา้งนิสยัการทาํงานทีด่ใีนขณะทีเ่ดก็ทาํงานตา่งๆ 
ครคูวรสอนระเบยีบและนิสยัในการทาํงานควบคูไ่ปดว้ย เช่น เกบ็ของเป็นที ่ลา้งมอืเมือ่ทาํงานเสรจ็แลว้ 
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   6. กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคช์ว่ยพฒันากลา้มเน้ือ จากการตดักระดาษประดษิฐภ์าพวาด
ดว้ยน้ิวมอื การต่อเตมิ ตดัตอ่ ฯลฯ กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะสง่เสรมิใหเ้ดก็แสดงความคดิสรา้งสรรค ์
และพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งมอืและสายตาควบคูก่นัไปดว้ย 
   7. กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคช์ว่ยใหเ้ดก็รูจ้กัสาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง เดก็จะชอบทาํ
กจิกรรม และใชว้สัดุต่างๆ ซํ้าๆ กนั เพือ่สรา้งสิง่ต่างๆ ซึง่เป็นโอกาสทีจ่ะใชค้วามคดิรเิริม่ และจนิตนาการ
ของเขา คน้ควา้ สาํรวจ ฝึกฝนและสรา้งสิง่ใหม่ๆ  ขึน้จากการใชว้สัดุซํ้าๆ กนั ดงันัน้ครจูงึควรหาวสัดุ
ต่างๆ ไวใ้หเ้ดก็ไดม้โีอกาสพฒันาการทดลองของตน เช่น กลอ่งยาสฟีนั เปลอืกไขแ่ละเศษวสัดุเหลอื
ใชอ้ื่นๆ 
  ลลติพรรณ ทองงาม (2539: 10 – 23) กล่าววา่ ศลิปะเป็นสิง่จาํเป็นในการปพูืน้ฐานและ
เป็นสิง่สาํคญัทางการศกึษา ศลิปศกึษาไมใ่ช่กจิกรรมการใชเ้วลาพกัผอ่นของการศกึษา ศลิปศกึษาเป็น
การเพิม่เตมิมติทิีแ่ตกต่างออกไปสูก่ารเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์ศลิปศกึษาไมใ่ช่สว่นประกอบของ
การศกึษา แต่ศลิปศกึษาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกระบวนการทางการศกึษามาสโลว ์ (Maslow) 
ศาสตราจารยท์างจติวทิยาของมหาวทิยาลยัแบรนดสิ ไดใ้หท้ศันะวา่ ศลิปะมคีวามสาํคญัคอ่นขา้งแนบแน่น
กบัจติวทิยาและชวีวทิยาของเอกตับุคคล นัน่คอื ศลิปะเป็นปจัจยัสรา้งประสบการณ์พืน้ฐานของการศกึษา 
ดงันัน้ ครจูงึใชป้ระโยชน์และความสาํคญัจากศลิปะชว่ยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและพงึปรารถนา
ใหแ้ก่เดก็ เพราะศลิปะสามารถชว่ยพฒันาเดก็ไดห้ลายดา้น ดงัน้ี 
   1. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางดา้นอารมณ์ การวาดเขยีนช่วยพฒันาใหเ้ดก็มพีฒันาการ
ทางอารมณ์ดขีึน้ ระดบัของพฒันาการขึน้อยูก่บัการแสดงออกมาจากรปูภาพซึง่เป็นผลงานของเดก็เอง 
ระดบัของการแสดงตวัตนจะมตีัง้แต่การพฒันาขัน้ตํ่า ซึง่เดก็วาดรปูซํ้าๆ ออกมาเป็นพมิพเ์ดยีวกนัหมด 
จนกระทัง่ถงึพฒันาการขัน้สงูซึง่เดก็วาดภาพอยา่งมคีวามหมาย และมคีวามสาํคญัต่อตวัเขาเอง โดยเฉพาะ
เดก็เลก็เริม่วาดรปูตวัเองไดส้าํเรจ็ จุดน้ีเองทีเ่ดก็ปลอ่ยอารมณ์ไดด้ทีีส่ดุ เขาแสดงออกจากสิง่ทีเ่ขาอยากทาํ 
   2. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางสตปิญัญา พฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็เราสามารถ
สงัเกตเหน็ไดจ้ากพฒันาการของการรูจ้กัตนเองและสภาพแวดลอ้ม ความรูต่้างๆ ทีเ่ดก็นํามาใชใ้นขณะที่
วาดรปู จะชีใ้หเ้หน็ระดบัของสตปิญัญาของเดก็ ดงันัน้การวาดภาพของเดก็จงึเป็นเครื่องชีร้ะดบัความสามารถ
ทางสมองหรอืสตปิญัญาของเดก็ 
   3. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทางกายในงานของนกัเรยีนจะสงัเกต
ไดจ้ากความสมัพนัธข์องการมองเหน็และการใชก้ลา้มเน้ือมอื การควบคุมการเคลื่อนไหวของรา่งกาย 
เช่น การควบคุมกลา้มเน้ือ ตดั ปะ ตดิ ความเปลีย่นแปลงทางกายสามารถเหน็ไดง้า่ยในวยัเดก็เริม่ขดีเขยีน 
   4. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางการรบัรู ้ ความเจรญิเตบิโตและการเรยีนรูท้างประสาท
สมัผสัเป็นสว่นสาํคญัของประสบการณ์วชิาศลิปะ โดยครเูป็นผูส้ง่เสรมิการรบัรู ้สรา้งประสบการณ์ทาง 
การเหน็ ฝึกการสงัเกต ฝึกความละเอยีดอ่อน มคีวามประณีตในการจดั ควรจดักจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์
เพือ่พฒันาการทางการเรยีนรูท้ ีเ่พิม่ขึน้สามารถสงัเกตไดใ้นการทีเ่ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
การเรยีนรูเ้พิม่ขึน้อยา่งหลากหลาย 
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   5. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางดา้นสงัคม พฒันาการทางสงัคมของเดก็ จะเหน็ไดจ้าก
ความพยายามในการสรา้งสรรคข์องเดก็ภาพเขยีนและภาพวาดต่างๆ จะเป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรูส้กึ
นึกคดิของเดก็ทีม่ต่ีอประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ื่น เดก็เลก็ๆ จะเริม่วาดรปูคนไวใ้นภาพทนัททีีพ่น้
ระยะขดีเขีย่แบบสะเปะสะปะ และสิง่แรกทีเ่ดก็วาดแลว้มผีูด้อูอกวา่ เดก็วาดอะไรนัน้กค็อืรปูคน เมือ่
เดก็เตบิโตขึน้งานศลิปะจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจความรูส้กึทีเ่ดก็มตี่อสิง่แวดลอ้มทางสงัคมของเขา 
เมือ่เดก็มพีฒันาการทางดา้นความเขา้ใจผูค้นรอบขา้งมากขึน้ และเขา้ใจถงึอทิธพิลของคนทีม่ตี่อชวีติ
ของเขาเรือ่งราวทีเ่ดก็จะวาดไวใ้นงานศลิปะกค็อืสิง่เหล่าน้ีนัน่เอง 
   6. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ พฒันาการทางดา้นความคดิ
สรา้งสรรคน์ัน้เริม่มมีาตัง้แต่เดก็ๆ เริม่ขดีเขยีน เดก็จะขดีรปูต่างๆ จากความคดิของตนเอง และมลีกัษณะ
เป็นหน่ึงเดยีว ซึง่ไมม่ใีครเหมอืน จากการขดีเขยีนแบบงา่ยๆ ไปสูผ่ลงานทีซ่บัซอ้นสรา้งสรรคจ์ะมขี ัน้ตอน
ต่างๆ คัน่อยูม่ากมายในภาพวาด ภาพเขยีนของเดก็ เราจะเหน็พฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคจ์าก
จนิตนาการและความเป็นตวัของตวัเองในงานของเดก็ เดก็ไมจ่าํเป็นตอ้งคล่องแคล่วเชีย่วชาญหรอืชํานาญ
ในการทําผลงาน แต่ในรปูแบบของการสรา้งสรรคเ์ดก็ตอ้งมอีสิระทางอารมณ์ มอีสิระทีจ่ะสาํรวจและ
ทดลอง มอีสิระทีจ่ะมสีว่นเกีย่วขอ้งรบัรูซ้ึง่กนัและกนั ทัง้ในการใชว้สัดุ และเรือ่งราวในการวาดภาพ 
งานศลิปะทุกชิน้ทีเ่ป็นผลงานของเดก็ถอืว่าเป็นประสบการณ์การทาํงานเชงิสรา้งสรรคใ์นตวัเองทัง้สิน้ 
  เยาวพา เดชะคปุต ์ (2542: 107) กลา่ววา่ ศลิปะเป็นแนวทางชว่ยใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถ 
และความรูส้กึนึกคดิของตนเองออกมาในรปูของภาพ หรอืสิง่ของ เดก็ใชศ้ลิปะเป็นสือ่อธบิายสิง่ทีเ่ขาทาํ 
เหน็รูส้กึ และคดิออกมาเป็นผลงาน การจดัประสบการณ์ศลิปะเดก็มโีอกาสไดค้น้ควา้ ทดลอง และสือ่สาร
ความคดิ ความรูส้กึของตนใหผู้อ้ื่นและโลกทีอ่ยูร่อบตวัเขาเขา้ใจไดแ้ละมโีอกาสพฒันาความคดิ จนิตนาการ 
  บุศรนิทร ์สริปิญัญาธร (2545: 16) กลา่ววา่ กจิกรรมศลิปะมคีวามสาํคญั ใหป้ระโยชน์แก่
มนุษยอ์ยา่งมาก ผลสะทอ้นจากการทาํงานศลิปะทาํใหท้ราบถงึการเจรญิเตบิโตของเดก็สิง่แวดลอ้มทาง 
สงัคมทีเ่ขาอาศยัอยู ่มอีทิธพิลต่อชวีติของเดก็และก่อใหเ้กดิการรบัรูท้ีย่ ิง่ใหญ่ต่อมนุษย ์
  เบญจา แสงมล ิ (2545: 62) กลา่ววา่ ศลิปะเป็นสือ่การแสดงออกของเดก็ในสิง่ทีเ่ดก็ทาํ
เหน็ รูส้กึ และคดิ กจิกรรมศลิปะใหโ้อกาสเดก็สาํรวจ ทดลอง แสดงความคดิเหน็ ความรูส้กึเกีย่วกบั
ตวัเดก็ สิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั ความสามารถในการจนิตนาการ สงัเกต และความรูส้กึทีม่ตี่อตน และ
ผูอ้ื่นมมีากขึน้ เพราะขณะทีเ่ดก็ทาํงานกบัวสัดุตา่งๆ เดก็มคีวามรบัผดิชอบในการเลอืกและการกาํหนด
รปูรา่งใชก้ารตดัสนิ การควบคุมประสบการณ์ทีเ่ป็นผลสาํเรจ็จะสรา้งความเชือ่มัน่ในตนเองและรูค้ณุคา่
ของความเป็นมนุษย ์
 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็วา่ กจิกรรมศลิปะมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาเดก็ในดา้นต่างๆ 
ไมว่่าจะเป็นดา้นอารมณ์ สตปิญัญา รา่งกาย สงัคม สุนทรยีภาพ และการสรา้งสรรคส์าํหรบักจิกรรม
ศลิปะทุกประเภททีเ่ดก็ไดท้าํดว้ยมอื จะชว่ยพฒันากลา้มเน้ือมอืซึง่จะเป็นพืน้ฐานของการจบัดนิสอต่อไป 
ทัง้ยงัช่วยพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตาของเดก็ไดด้อีกีดว้ย 
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 3.3 ความหมายของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 
  ชยัณรงค ์ เจรญิพาณิชยกุ์ล (2532: 14) ไดก้ลา่ววา่ ศลิปะประดษิฐ ์ เป็นกจิกรรมทาง
ศลิปะทีค่รอบคลุมกวา้งขวางมากบางครัง้ยากทีช่ีอ้อกมาไดว้า่แตกต่างจากกจิกรมการระบายสแีละการพมิพ์
อยา่งไร 
  วริุณ ตัง้เจรญิ (2539: 146) กลา่ววา่ งานศลิปะประดษิฐ ์ หมายถงึ กจิกรรมทีต่อ้งใช้
ความรูส้กึนึกคดิและจนิตนาการประดษิฐค์ดิคน้ศลิปะในรปูแบบต่างๆ ประดษิฐค์ดิคน้ ทัง้ในแงร่ปูทรง 
ส ีวธิกีาร และเน้ือหาต่างๆ ใหป้รากฏขึน้เป็นการสง่เสรมิการประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหมใ่หส้วยงามน่าสนใจ
และมผีลไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่างๆ ดว้ย 
  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546: 117) ไดก้ล่าววา่ ศลิปประดษิฐ ์ทีเ่ขยีนใน
ปจัจุบนันัน้เป็นคาํทีม่กัเขยีนผดิ ซึง่คาํทีเ่ขยีนถูกตอ้งคอื ศลิปะประดษิฐ ์
 สรุปไดว้า่ งานศลิปะประดษิฐ ์ เป็นงานศลิปะทีน่อกจากฝึกการใชก้ลา้มเน้ือมอืแลว้ ยงัเป็น
การพฒันาความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกจิกรรมการประดษิฐ ์ไดแ้ก่ การพบักระดาษเป็นรปูต่างๆ การทาํ
สิง่ประดษิฐ ์เช่น การประดษิฐเ์ศษวสัดุจากธรรมชาตแิละวสัดเุหลอืใช ้
 3.4 จดุมุ่งหมายของการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
  การจดักจิกรรมดา้นน้ีแก่เดก็ปฐมวยั มเีป้าหมายเพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูใ้นเรื่องพืน้ฐาน
ของโครงสรา้งรปูรา่ง ฝึกฝนทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือมอืกบัตาใหส้มัพนัธก์นั และใหเ้กดิความคล่องแคลว่
ของกลา้มเน้ือมอืทัง้สองมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละยงัชว่ยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ย (วริุณ 
ตัง้เจรญิ.  2526: 299) อกีทัง้เป็นการปลกูฝงัลกัษณะนิสยัใหเ้ป็นคนประณตีมคีวามละเอยีดอ่อน เป็นคน
มรีะเบยีบและรกัความสะอาดในการทํางาน ซึง่นอกจากจะช่วยเสรมิทางดา้นลกัษณะนิสยัแลว้ ยงัเป็น
การปพูืน้ฐานทางดา้นการสรา้งสรรคง์านในระดบัสงูต่อไป (เกสร ธติะจาร.ี  2543: 280 – 281) งาน
ศลิปะประดษิฐม์เีป้าหมายแตกตา่งไปจากงานวาดหรอืกจิกรรมประตมิากรรม เพราะไมไ่ดม้จุีดมุง่หมาย
ใหแ้สดงออกอยา่งเดยีว แต่จะเน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารทาํงาน และมกีระบวนการหรอืขัน้ตอนดว้ย (สตัยา 
สายเชือ้.  2540: 145) 
  วริุณ ตัง้เจรญิ และคณะ (2544: 52) กลา่วถงึ กจิกรรมศลิปะประดษิฐไ์วว้า่ กจิกรรม
การประดษิฐว์สัดุเป็นทศันศลิป์สมยัใหมนิ่ยมใชว้ตัถุจรงิ (Ready – made Object) ต่อประกอบเขา้
ดว้ยกนัสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปวตัถุหรอืวสัดตุ่างๆ ทีคุ่น้เคย จะชว่ยใหเ้ราสือ่สารความรูส้กึนึกคดิที่
เกีย่วขอ้งกบัวตัถุเหลา่นัน้ไดด้ ีการประดษิฐว์สัดุเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ชื่นชอบ และสามารถแสดงออกได้
อยา่งน่าสนใจ เป็นการสรา้งสรรคร์ปูทรงและวตัถุหรอืวสัดุต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เดก็ตอ้งใชจ้นิตนาการและ
ความคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งมาก ในการประดษิฐว์สัดุ ตอ้งจนิตนาการถงึรปูทรงทีจ่ะสรา้งสรรคแ์ละตอ้ง
เลอืกสรรสิง่ต่างๆ มาต่อประกอบเขา้ดว้ยกนั หรอืตดัตกแต่งสิง่ต่างๆเหล่านัน้ ใหส้อดคลอ้งกบัจนิตนาการ
ทีค่าดหวงั นอกจากนัน้ยงัเป็นกจิกรรมทีช่่วยกระตุน้ใหเ้ดก็ฝึกฝนความคดิในการแกป้ญัหาอกีดว้ย 
นอกจากน้ียงัไดกํ้าหนดจุดมุง่หมายของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐไ์วว้า่ (วรุิณ  ตัง้เจรญิ.  2539: 146) 
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   1. สง่เสรมิการรเิริม่สรา้งสรรคศ์ลิปะทีต่อ้งอาศยัการคดิสงัเคราะห ์แกป้ญัหา การใช้
วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
   2. สง่เสรมิการปฏบิตังิานทีช่่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในการแสดงออกใหก้บัเดก็ เพราะ
ความเชือ่มัน่ยอ่มพาไปสูค่วามสาํเรจ็ 
   3. สง่เสรมิการดาํเนินชวีติทีต่อิงแกป้ญัหาการทาํงาน ตอ้งรูจ้กัปรบัปรุง เปลีย่นแปลง
และรูจ้กัประดษิฐค์ดิคน้สิง่ตา่งๆ 
  อาร ีพนัธม์ณี (2545: 200) ไดกํ้าหนดจุดมุง่หมายทีส่าํคญัของกจิกรรมสรา้งสรรคท์าง 
การประดษิฐไ์ว ้ดงัน้ี 
   1. สง่เสรมิความคดิและการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 
   2. ฝึกการแกป้ญัหา 
   3. ฝึกความขยนั ชา่งคดิ ชา่งทาํ 
   4. สง่เสรมิความเป็นนกัประดษิฐค์ดิคน้ 
   5. ฝึกการทาํงานดว้ยตนเองตามลาํพงั 
  สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล (2545: 32) กลา่ววา่ การสอนศลิปะในระดบัปฐมวยัเป็นการอบรม
เบือ้งตน้ เพือ่ปลกูฝงัใหเ้ดก็มนิีสยัอนัดงีามและมคีวามพรอ้มในการศกึษาในระดบัต่อไป มจีุดมุง่หมาย
ดงัน้ี 
   1. เพือ่ฝึกและเตรยีมความพรอ้มดา้นต่าง  ๆใหเ้ดก็รูจ้กัใชป้ระสาทสมัผสัใหส้มัพนัธก์นั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2. เพือ่สง่เสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ การรูจ้กัสงัเกต การมไีหวพรบิ สามารถ
แสดงออกตามความถนดั ความสามารถของแต่ละคนและชื่นชมต่อสิง่ทีส่วยงามต่างๆ 
   3. เพือ่การพฒันาทางกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และบุคลกิภาพ 
   4. เพือ่ปลกูฝงัคา่นิยม เจตคต ิและคณุสมบตัทิีด่ขีองศลิปะและวฒันธรรมไทย 
   5. เพือ่ใหเ้ดก็เริม่ตน้รูจ้กัการใชเ้ครือ่งมอื เครื่องใชต้่างๆ ในการทาํงานศลิปะ รูจ้กั
การเกบ็รกัษาและการทาํความสะอาดอยา่งถกูตอ้ง 
   6. เพือ่ฝึกใหรู้จ้กัการทาํงานเป็นกลุ่ม เป็นคนมรีะเบยีบ ประณตี 
   7. เพือ่ใหเ้ดก็มโีอกาสแสดงออกทางศลิปะอยา่งอสิระ สนุกสนานเพลดิเพลนิ และ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
   8. เพือ่นําไปใชใ้หส้มัพนัธก์บัการจดัประสบการณ์ดา้นอื่นๆ 
 สรุปไดว้า่ จุดมุง่หมายเกีย่วกบักจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยจะเน้นใหเ้ดก็
เรยีนรูโ้ดยการคดิสงัเคราะห ์แกป้ญัหา เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของโครงสรา้งรูปรา่ง
และยงัเป็นกจิกรรมทีช่ว่ยกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิพฒันาการทางดา้นการคดิอกีดว้ย 
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 3.5 พฒันาการทางศิลปะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั  
  พรีพงษ์ กุลพศิาล (2531: 29 – 32) ไดก้ล่าววา่ พฒันาการทางศลิปะเป็นกระบวนการ
แสดงออกทางศลิปะทีม่ลีกัษณะเฉพาะของเดก็ ซึง่ปรากฏอยูใ่นวยังานจากวยัหน่ึง ไปสูอ่กีวยัหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง
และพฒันาการดงักลา่วจดัดาเนินไปชา้หรอืเรว็ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานความเขา้ใจและความสามารถทางศลิปะ 
ประกอบกบัสิง่แวดลอ้มและแรงจงูใจของแต่ละคน ดงัจะเหน็ไดจ้ากพฒันาการทางดา้นศลิปะของเดก็นัน้ 
จะเริม่ตน้จากการเขยีนภาพเป็นเสน้ขยุกขยกิขาดการควบคมุดขีึน้  
  วริุณ ตัง้เจรญิ (2539: 117 – 118) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัพฒันาการทางศลิปะคอืการกําหนด
อายเุมือ่กลา่วถงึระดบัขัน้พฒันาการทางศลิปะเป็นการกําหนดขึน้โดยประมาณเทา่นัน้เพราะเดก็แต่ละคน
จะมพีฒันาการแตกต่างกนัชา้หรอืเรว็ไมเ่ทา่กนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายๆ ดา้น เช่น สภาพการเลีย้งด ู
สภาพแวดลอ้ม สภาพพฒันาการทางร่างกาย โดยสภาพสว่นรวมแลว้เดก็ปฐมวยัจะสนุกสนานกบักจิกรรม
ทางศลิปะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขยีนภาพหรอืการป ัน้ดนิน้ามนัถา้ขาดการสนบัสนุนเสรมิสรา้งพฒันาการ
ทางศลิปะของเดก็กจ็ะไมพ่ฒันาไปอยา่งเตม็ที ่ 
  โลเวนเฟลด ์(Lowenfeld.  1957: 86) เป็นผูท้ีท่าํการคน้ควา้และศกึษาวจิยัข ัน้พฒันาการ
ของเดก็ตะวนัตกดว้ยการเกบ็ผลงานของเดก็ในวยัต่างๆ มาศกึษาวเิคราะหแ์ยกขัน้พฒันาการทางศลิปะ
และไดแ้บง่ขัน้ทัง้หมด 5 ขัน้ ทัง้น้ีจะขอกล่าวเพยีง 2 ขัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี  
   ขัน้ท่ี 1 ขัน้ขดีเขีย่ (Scribbling State) ในขัน้น้ีเดก็มอีายุประมาณ 2 – 4 ปี เป็นเดก็
วยัก่อนเรยีนเดก็สนุกอยูก่บัการเคลือ่นไหวกลา้มเน้ือมอื ในขัน้น้ียงัแบง่เป็น 4 ขัน้ยอ่ยๆ อกี 4 ระยะ
ดงัน้ี  
    1. ขัน้ขดีเขยีนแบบสะเปะสะปะ (Disordered Scribbling) หมายถงึ การขดีเขยีน
ทีไ่มเ่ป็นระเบยีบ การลากเสน้ของเดก็จะยุง่เหยงิสบัสนโดยไมค่าํนึงว่าเป็นรปูอะไรทัง้สิน้ แสดงใหเ้หน็
วา่การควบคุมกลา้มเน้ือของเดก็ ยงัไมเ่จรญิพอ จงึยงัไมส่ามารถบงัคบัต่อไปเป็นไปดว้ยความตอ้งการ
ได ้ 
    2. ขัน้ขดีเขยีนเป็นเสน้ยาว (Longitudinal or controlled scribbling) หมายถงึ 
ระยะทีเ่ดก็ขดีเขยีนเสน้นอนยาวๆ ไดเ้ป็นขัน้ทีพ่ฒันากวา่ขัน้ ทีข่ดีเขีย่ไมเ่ป็นระเบยีบ  
    3. ขัน้ขดีลากเป็นวงกลม (Circular scribbling) หมายถงึ ขัน้ทีเ่ดก็สามารถขดี
เขีย่ไดเ้ป็นวงกลม เดก็เคลื่อนไหวไดท้ัง้แขนแลว้ แสดงวา่กลา้มเน้ือเริม่แขง็แรงขึน้ อาจกลา่วอกีนยัหน่ึง
ไดว้่าเป็นระยะที ่ 2 – 3 ของขัน้ขดีเขีย่นี้ เป็นขัน้ของการขดีเขีย่ทีค่วบคมุได ้ (Controlled Scribbling) 
ซึง่เป็นขัน้พฒันาการทีส่าํคญัมากเพราะเป็นเครือ่งมอืใหเ้หน็ว่า เดก็ไดค้น้พบ ไดม้องเหน็ และเริม่มี
การควบคุมการขดีเขีย่ได ้เดก็จะเริม่สนุกสนานกบัการควบคมุกลา้มเน้ือใหข้ดีเขีย่เป็นเสน้ต่างๆ ทัง้ใน
แนวตัง้ แนวนอน วงกลม หรอืขยุกขยกิ 
    4. ขัน้ใหช้ื่อรอยขดีเขยีน (Naming Scribbling) หมายถงึ ระยะทีเ่ดก็เขยีนอะไร
ลงไปแลว้กใ็หช้ือ่วา่ สิง่ทีเ่ดก็เขยีนนัน้ชื่ออะไร คอือะไร เดก็เริม่ใชค้วามคดิคาํนึงในขดีเขยีนภาพวตัถุ 
สตัวห์รอืคน สิง่ทีเ่ดก็เขยีนจะไมเ่ป็นภาพทีถ่กูตอ้งหรอืมรีปูรา่งในสายตาของผูใ้หญ่ แต่มคีวามหมาย
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สาํหรบัเดก็ เดก็จะพอใจและสนุกสนานกบัสิง่ทีเ่ขาเขยีนขึน้ ขัน้นี้จะเป็นขัน้หวัเลีย้วหวัต่อในการวาดภาพ
ของเดก็ต่อไป  
   ขัน้ท่ี 2 ขัน้เขยีนภาพใหม้คีวามหมาย ขัน้สอนสญัลกัษณ์ (Pre – Schematic Stage) 
ขัน้นี้เดก็จะมอีายุประมาณ 4 – 7 ปี เป็นขัน้เริม่ตน้ของการแสดงออกทีม่คีวามหมายภาพสิง่ของสิง่ต่างๆ 
เดก็อาจจะเขยีนไดห้ลายๆ แบบ ตวัอยา่งเชน่ ภาพคนทีเ่ดก็เขยีน วนัหน่ึงอาจจะไมเ่หมอืนภาพทีเ่ขยีน
ไวไ้นวนัต่อๆ ไป ซึง่ภาพทีเ่ดก็เขยีนอาจจะไมค่รบถว้นตามทีเ่ขารูแ้สดงวา่ ในระยะน้ีโลกทีเ่ดก็เหน็หรอืรู้
แตกต่างจากโลกทีเ่ขยีนภาพ ลกัษณะทีเ่ดก็เขยีนภาพในขัน้นี้อาจสงัเกตไดง้า่ยจากสว่น ประกอบภาพ
ในภาพ 4 อยา่ง เช่น  
    1.  เดก็จะเขยีนภาพคน โดยใชว้งกลมเป็นสญัลกัษณ์ของหวั มเีสน้ตรงยาวๆ
แทนแขน ขา ลาตวั ยงัไมม่รีายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัหน้าตา มแีต่เสน้ทีแ่ทนสญัลกัษณ์ของสว่นนัน้ๆ 
เทา่นัน้  
    2.  สทีีเ่ดก็ใชใ้นขัน้น้ีการใชส้ขีองเดก็จะไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิสทีีเ่ดก็ใชเ้ขยีนภาพ
กบัสทีีเ่ดก็เหน็จรงิๆ จะไมเ่หมอืนกนั ทัง้น้ีเพราะเดก็ใชส้ตีามอารมณ์ แต่วา่สไีหนจะสะดุดดาหรอืเดก็
ชอบสไีหนเป็นพเิศษกจ็ะใชส้นีัน้ซึง่ไมจ่าเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ  
    3.  ดจูากชอ่งว่าง หรอืช่องไฟในแผน่กระดาษทีเ่ดก็เขยีน เดก็ยงัไมเ่ขา้ใจวา่
ควรจะเขยีนรปูตรงไหนจงึจะเหมาะสมแต่จะวางลงไปโดยไมค่าํนึงถงึความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ ตรงไหน
มชี่องว่างเดก็กจ็ะเขยีนสิง่ต่างๆ ลงไป  
    4.  การออกแบบในขัน้น้ี เดก็ยงัไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบ ดงันัน้ ภาพที่
เดก็เขยีนจงึไมม่อีะไรแสดงถงึการออกแบบ  
 สรุปไดว้า่ พฒันาการทางศลิปะของเดก็ปฐมวยั เป็นการพฒันาทีม่ลีกัษณะเฉพาะของเดก็
แต่ละคน ซึง่เดก็แต่ละคนจะมพีฒันาการแตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัต่างๆ เช่น การอบรมเลีย้งดู
สภาพแวดลอ้ม การสง่เสรมิพฒันาการทีถ่กูตอ้ง พรอ้มทัง้การสนบัสนุนทางดา้นรา่งกาย โดยเฉพาะในเรือ่ง
การใหก้าํลงัใจเป็นสิง่ทีส่าํคญัยิง่ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป 
 3.6 แนวการจดักิจกรรมศิลปะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
  เยาวพา เดชะคปุต ์ (2528: 96) กล่าววา่ ศลิปะเป็นแนวทางทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดแ้สดง
ความสามารถและความรูส้กึนึกคดิของตน ออกมาในรปูภาพ หรอืสิง่ของ เดก็จะใชศ้ลิปะเพือ่เป็นสือ่
อธบิายสิง่ทีเ่ขาทาํ เหน็ รูส้กึ และคดิออกมาเป็นผลงาน การจดักจิกรรมใหแ้ก่เดก็จะช่วยใหเ้ดก็มี
โอกาสคน้ควา้ ทดลอง และสือ่สารความคดิ ความรูส้กึของตนใหผู้อ้ื่นและโลกทีอ่ยูร่อบตวัเขาไดเ้ขา้ใจ 
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2531: 58 – 59) ใหแ้นวคดิว่า ใน
การจดักจิกรรมศลิปะใหแ้ก่เดก็อนุบาล มสีิง่ทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึหลายประการ คอื 
   1. จะตอ้งจดักจิกรรมสรา้งสรรคศ์ลิปะใหไ้ดทุ้กวนั โดยผูส้อนตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ที่
เดก็ตอ้งการใชใ้หพ้รอ้ม เช่น สเีทยีน สน้ํีา ดนิน้ํามนั และเศษวสัดุต่างๆ ไวต้ามโต๊ะล่วงหน้า 
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   2. ก่อนใหเ้ดก็เขา้ทาํกจิกรรมสรา้งสรรคศ์ลิปะ ควรใชว้ธิปีลอ่ยใหเ้ดก็เขา้ทาํกจิกรรม
อยา่งมรีะเบยีบ ซึง่อาจกระทาํไดห้ลายๆ วธิ ี เพือ่ใหเ้ดก็เขา้กลุ่มได ้ เช่น ผูส้อนอาจถามวา่ เมือ่เชา้น้ี
ใครรบัประทานขา้วกบัผกักใ็หเ้ขา้กลุม่เดยีวกนั แลว้ถามอยา่งอื่นต่อไป จนเดก็เขา้กลุม่เพือ่ทาํกจิกรรม
ไดห้มด 
   3. การจดัโต๊ะกจิกรรมสรา้งสรรคศ์ลิปะ ควรจดัใหเ้ป็นโต๊ะรวมทีเ่ดก็สามารถลอ้มวงกนั
ทาํงาน ไดม้โีอกาสใชข้องรว่มกนั เช่น โต๊ะสาํหรบัวาดภาพดว้ยสเีทยีน และโต๊ะสาํหรบัวาดภาพดว้ยสน้ํีา 
เป็นตน้ 
   4. ตลอดเวลาทีเ่ดก็ทาํงาน จะตอ้งเดนิดเูดก็ เพือ่คอยเขยีนชือ่หลงักระดาษ และ
คอยใหกํ้าลงัใจเดก็ แต่ไมม่หีน้าทีไ่ปชีแ้นะ วา่ใหเ้ดก็ทาํอะไร 
   5. หากเดก็ทาํเศษวสัดุหลน่ ควรแนะนําใหเ้ดก็เกบ็เองทุกครัง้ 
   6. หากเดก็ทาํงานไมถู่กตอ้ง ตอ้งไมบ่อกใหเ้ดก็แกไ้ขอยา่งไร ตรงไหน แต่จะใชค้าํถาม
ทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็ไดค้ดิหาคาํตอบเอาเอง ซึง่จะทาํใหเ้ดก็เกดิความภมูใิจและมคีวามมัน่ใจในตนเอง 
   7. หากพบวา่ เดก็คนหน่ึงคนใดชอบเลน่อยูท่ีเ่ดยีว โดยไมย่อมลุกใหท้ีค่นอืน่ๆ บา้ง 
ตอ้งใหค้าํแนะนําแก่เดก็ ใหรู้จ้กัการแบ่งปนั และแนะนําใหท้าํกจิกรรมต่อไปในวนัรุง่ขึน้ 
   8. เมือ่เดก็ทาํงานเสรจ็ ควรตรวจผลงานเดก็ เพือ่ดพูฒันาการทางภาษาและจนิตนาการ
กบัความคดิสรา้งสรรค ์
   9. ไมค่วรมองผลงานของเดก็ดว้ยความขบขนั แตต่อ้งแสดงใหเ้หน็วา่ ผลงานทีเ่ดก็
ตัง้ใจทํานัน้มคีา่เสมอ 
   10. เมือ่ใกลจ้ะหมดเวลา ตอ้งใหเ้ดก็เกบ็ของเขา้ทีเ่องทุกครัง้ 
  วริุณ ตัง้เจรญิ (2526: 244 – 245) กลา่ววา่ การสอนศลิปะตอ้งพจิารณาถงึกจิกรรม
ศลิปะสือ่การสอน กระบวนการสอนในการปฏบิตักิจิกรรมศลิปะทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ทาํงานรว่มกนัปรกึษา 
หารอื ชว่ยเหลอืกนั เป็นการสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัในการจดักจิกรรมศลิปะตอ้งมบีรเิวณปฏบิตังิานที่
สะดวกสาํหรบัการทาํงานกนัและบรรยากาศทีม่เีสรภีาพ 
  สตัยา สายเชือ้ (2540: 15) ไดเ้สนอแนวคดิในการจดักจิกรรมการสอนศลิปะสาํหรบัเดก็
ปฐมวยั ดงัน้ี 
   1. จดัเน้ือหาและหลกัสตูร เน้นใหเ้ดก็มโีอกาสจดักระทาํ (Manipulation) เพราะ
เดก็ในวยัน้ีจะเรยีนรูโ้ดยอาศยัประสาทสมัผสั การรบัรู ้ การเคลือ่นไหว (Sensory-Motor) เพือ่
สง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญา รวมทัง้สมัผสัแตะตอ้งใหเ้หน็สิง่ต่างๆ 
   2. การจดักจิกรรมควรเน้นพฒันาประสาทสมัผสัใหม้ากทีส่ดุ กจิกรรมกระตุน้ใหค้ดิ
และจดักระทาํหรอืลงมอืปฏบิตักิจิกรรม รวมทัง้สมัผสัแตะตอ้งใหเ้หน็สิง่ต่างๆ ทัง้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ซึง่ชว่ยใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ  รอบตวั 
   3. ในทศันะของเพยีเจต ์ การเลอืกวสัดุโดยเดก็มโีอกาสสมัผสัหรอืจบัตอ้งสิง่ของที่
มอียูใ่นธรรมชาต ิ เช่น หนิ ดนิ ทราย น้ํา ฯลฯ ซึง่จะชว่ยเป็นสือ่พฒันาประสาทรบัรูก้ารเคลือ่นไหว
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ของเดก็ใหเ้ขา้ใจในสภาพความจรงิของวตัถุ เช่น เรือ่ง น้ําหนกั เน้ือสารจะนําไปสูก่ารเชื่อมโยงกบั
โครงสรา้งอื่น จงึใหเ้ดก็ไดจ้ดัทาํเพือ่พฒันาประสาทสมัผสัมากทีส่ดุ 
 จากขอ้ความดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ การจดัสรา้งสรรคศ์ลิปะมปีระโยชน์มาก เป็นการสรา้งเสรมิ
พฒันาการทุกๆ ดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ทาํให้
เดก็รูจ้กัคดิ รูจ้กัทาํ รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ มคีวามละเอยีดประณีตและมคีวามเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย สิง่สาํคญัสาํหรบัการจดักจิกรรมใหแ้ก่เดก็ คอื กจิกรรมต่าง  ๆตอ้งคาํนึงถงึพฒันาการ ความตอ้งการ 
และธรรมชาตขิองตวัเดก็ การจดักจิกรรมตอ้งสามารถยดืหยุน่ และเปิดโอกาสใหเ้ดก็เลอืกทาํกจิกรรม
ดว้ยตนเองไดม้ากทีส่ดุ 
 3.7 ประเภทของงานศิลปะประดิษฐ ์
  การจดักจิกรรมดา้นน้ีแก่เดก็ปฐมวยั มเีป้าหมายเพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งพืน้ฐาน
ของโครงสรา้งรปูรา่ง ฝึกฝนทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือมอืกบัตาใหส้มัพนัธก์นัและใหเ้กดิความคลอ่งแคลว่
ของกลา้มเน้ือมอืทัง้สองมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละยงัชว่ยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ย ดงันัน้
จงึแบง่ประเภทของวสัดุออกเป็น 2 ประเภท คอื วสัดุจากธรรมชาตแิละวสัดุเหลอืใช ้(สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล.  
2545: 86 – 87) 
   1. วสัดุจากธรรมชาต ิไดแ้ก่ วสัดุทีม่หีรอืเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิบางชนิดหาไดง้า่ย
มอียูท่ ัว่ไป เกบ็เอามาใชไ้ด ้บางอยา่งตอ้งหาซือ้เพือ่นํามาใช ้เช่น ใบไม ้กอ้นหนิ ขีก้บ ดอกไม ้ดนิ ขีเ้ลื่อย 
กิง่ไม ้ทราย ไมไ้ผ่ เมลด็พชื เปลอืกหอย เกลด็ปลา ขนนก ฯลฯ 
   2. วสัดุเหลอืใช ้ไดแ้ก่วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ แต่สามารถนํากลบัเอามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ไดอ้กี แหล่งทีม่าของวสัดุเหลอืใชน้ัน้ สมจนิต ์มนูญศลิป์ (2530: 1 – 2) กลา่วไวว้า่ ไดจ้าก
ของเหลอืใชใ้นชวีติประจาํวนั กลอ่งยาสฟีนั กล่องสบู่ แกนกระดาษชาํระ ขวดพลาสตกิ เป็นตน้ และ
อกีแหล่งหน่ึงคอื วสัดุเหลอืใชท้ีไ่ดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมต่างเชน่ โรงงานทอผา้จะมแีกนหลอดดา้ย
ทีเ่ป็นกระดาษหรอืพลาสตกิ หรอืเศษผา้ เป็นตน้ สิง่เหล่าน้ีสามารถนํามาประดษิฐเ์ป็นสิง่ของต่างๆ ได ้
  นอกจากน้ี ศริลิกัษณ์ ศรกีมล (2535: ข – ค) แบง่เศษวสัดุเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
เศษวสัดุจากธรรมชาตแิละเศษวสัดุเหลอืใช ้ ซึง่เศษวสัดุจากธรรมชาตแิยกประเภทตามแหล่งกาํเนิดได้
คอื เศษวสัดจุากพชื ไดจ้ากสว่นต่างๆ ของพชื และเศษวสัดุจากสตัว ์ไดจ้ากวสัดตุ่างๆ สว่นวสัดุเหลอืใช้
สามารถแบ่งตามทีม่าหรอืประเภทของวสัดุได ้คอื พลาสตกิ โลหะ กระดาษทุกชนิด และจนัทมิา (2528: ข) 
ไดแ้บง่เศษวสัดุและอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชใ้นกจิกรรมการออกแบบสรา้งสรรคค์อื วสัดธุรรมชาต ิไดแ้ก่ วสัดุ
ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเช่น จากพชื จากสตัว ์และเศษวสัดุอื่นๆ วสัดุสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ วสัดุทีม่นุษย์
สรา้งขึน้โดยกรรมวธิตี่างๆ ไดแ้ก่ เศษกระดาษต่างๆ เศษผา้ เศษวสัดุทีเ่ป็นพลาสตกิ เศษวสัดทุีเ่ป็น
โลหะและงานประดษิฐต์กแต่ง กจิกรรมประดษิฐท์ีเ่หมาะกบัเดก็ก่อนวยัเรยีนมไีมม่ากนกั ครผููป้กครอง 
หรอืพีเ่ลีย้งควรได ้จดัหาเศษวสัดุเหลอืใช ้หรอือาจจะเป็นวสัดุทีส่ะสมไว ้(สตัยา สายเชือ้.  2540: 142 – 143) 
ดงัต่อไปน้ี กระดาษหนงัสอืพมิพ ์กระดาษหอ่ของขวญักระดาษแมกกาซนี กระดาษแขง็จากกล่องกระดาษ 
เช่น กลอ่งเบยีร ์กระป๋องนม กระป๋องแป้งทีใ่ชห้มดแลว้ กลอ่งยาสฟีนั หลอดไม ้ไมเ้สยีบลกูชิน้ เศษผา้
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ต่างๆ ทีใ่ชแ้ลว้ กรรไกร กาวน้ํา ฝาขวดน้ําอดัลม รบิบิน้ ทีผ่กูของขวญั เทปสองหน้า เทปใส ขวดยาคลูท ์
อื่นๆ ทีถ่อืว่าเป็นเศษวสัด ุฯลฯ 
 จากทีก่ลา่วมาสรุปไดว้า่ งานศลิปะประดษิฐแ์บง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วสัดุทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิ
เช่น ใบไม ้ดอกไม ้เมลด็พชื เปลอืกหอย ฯลฯ และวสัดุทีเ่ป็นของเหลอืใช ้เช่น กลอ่งยาสฟีนั เศษผา้ 
ไมไ้อศกรมี ฯลฯ การประดษิฐศ์ลิปะจากเศษวสัดุ ทาํใหโ้ลกมจีาํนวนขยะน้อยลง และช่วยลดปรมิาณ
การนําทรพัยากรธรรมชาตมิาเป็นวตัถุดบิในโรงงานอุตสาหกรรมใหน้้อยลง นอกจากน้ียงัเป็นการหมนุเวยีน
นําวสัดุผลติใหม ่เพือ่ชว่ยเพิม่คุณภาพชวีติใหก้บัสิง่แวดลอ้ม และช่วยรกัษาทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้กี
ทางหน่ึงดว้ย 
 3.8 บทบาทและหน้าท่ีครใูนการจดักิจกรรมศิลปะ 
  กรวภิา สรรพกจิจาํนง (2532: 25 – 26) ไดส้รุปบทบาทและหน้าทีค่รใูนการจดักจิกรรม
ศลิปะสรา้งสรรค ์ไวด้งัน้ี 
   1. เตรยีมจดัโต๊ะเรยีนและอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้รอ้มก่อนเดก็เขา้ทาํกจิกรรม 
   2.  ในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้ ควรจดักจิกรรมไวห้ลายๆอยา่ง 
   3.  ครตูอ้งพยายามใหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรมหมนุเวยีนไปใหพ้อเหมาะกบัเวลาที่
กาํหนด และใหท้าํอยา่งน้อย 2 กจิกรรม แลว้จงึไปเล่นตามมุมต่างๆ ในหอ้งเรยีนได ้
   4.  เมือ่ทาํงานเสรจ็แลว้ทกุคนตอ้งเกบ็วสัดุและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้หเ้ขา้ทีด่แูลหอ้งใหส้ะอาด 
   5.  ใหท้าํงานกลุ่มอยา่งมรีะเบยีบ 
   6.  พยายามหาวธิใีหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรมหลายกจิกรรม มใิช่เลอืกทาํเพยีงกจิกรรมเดยีว 
   7.  ชมเชยใหก้าํลงัใจเดก็ และชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีไ่มป่ระสบผลสาํเรจ็ในการทาํกจิกรรม
ใหไ้ดร้บัผลสาํเรจ็บา้งตามสมควร 
   8.  นําผลงานตดิป้ายนิเทศโดยการหมุนเวยีนผลงานต่างๆ ของเดก็ใหค้รบทุกคน 
  เลศิ อานนัทนะ (2535: 14 – 15) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของคร ูและผูป้กครองไว ้ดงัน้ี 
   1.  สอนดว้ยความรกั 
   2.  ยอมรบันบัถอืในความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนั 
   3.  ไมจ่าํเป็นตอ้งรบีรอ้นแกไ้ขผลงานศลิปะของนกัเรยีน ทางทีด่คีวรสง่เสรมิใหก้ลา้คดิ 
กลา้ทาํ และกลา้แสดงออกใหม้ากทีส่ดุ 
   4.  อยา่แทรกแซงความคดิ หรอืตดัสนิใจแกป้ญัหาแทนนกัเรยีน ทางทีด่คีวรสง่เสรมิ
ใหก้ลา้คดิ กลา้ทาํ และกลา้แสดงออกใหม้ากทีส่ดุ 
   5.  ใชค้าํพุดยัว่ย ุและทา้ทายใหแ้สดงออกแทนการออกคาํสัง่ 
   6.  วางแผนการจดัเตรยีมเครือ่งมอื อุปกรณ์เอาไวล้ว่งหน้า เปิดโอกาสใหน้กัเรยีน
ไดแ้สดงออกอยา่งอสิระภายใตบ้รรยากาศของความรกั ความอบอุ่น และเป็นกนัเอง จะทาํใหน้กัเรยีน
เกดิความรูส้กึปลอดภยั ไดร้บัความคุม้ครองปกป้อง และสง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง และกลา้
แสดงออกในทีส่ดุ 
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  เบญจา แสงมล ิ (2545: 63) กล่าววา่ บทบาทของครใูนเรือ่งการจดักจิกรรมศลิปะ คอื 
การสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทีช่่วยสนบัสนุนการเจรญิเตบิโตของเดก็ถงึขดีสดุ การจดัตัง้ทีท่า้ทายกระตุน้
และใหโ้อกาสสาํหรบัการเริม่ตน้ของความซาบซึง้ในสิง่สวยงาม การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งเสรมิ
การเจรญิเตบิโตของเดก็ 
 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้า่ ครคูวรใหค้วามสาํคญักบักระบวนการทาํงานมากกวา่ผลงานของเดก็ 
ใหโ้อกาสในการคดิ การกระทาํ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลงาน เพือ่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความสามารถ
ในทุกๆ ดา้นจากกจิกรรมศลิปะ 
 3.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปะและศิลปะประดิษฐ ์ 
  งานวิจยัในประเทศ  
   ฐติพิร พชิญกุูล (2538: 63) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถในการแกป้ญัหาของ
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐแ์บบกลุม่ ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐแ์บบกลุม่ กบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐ์
แบบรายบุคคลมคีวามสามารถในการแกป้ญัหูาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   ปรยิานุช จุลพรหม (2547: 67) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาความสามารถดา้นการคดิ
วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถ ดา้น
การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั หลงัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐส์งูขึน้กวา่ก่อนการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
   ศรแีพร จนัทราภริมย ์(2550: 63) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์ โดยใชเ้ปลอืกขา้วโพด ผลการศกึษาพบวา่ ความคดิสรา้งสรรค์
ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์ โดยใชเ้ปลอืกขา้วโพดสงูกวา่ก่อนการจดักจิกรรม
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
   รตันา นิสภกุล (2550: 51) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยน้ําตาลไอซิง่ ผลการศกึษาพบวา่ การคดิเชงิเหตุผลของเดก็
ปฐมวยัหลงัการทาํกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยน้ําตาลไอซิง่ สงูกวา่ก่อนทาํกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ย
น้ําตาลไอซิง่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  งานวิจยัต่างประเทศ  
   แสตปป์ (Stampp.  1964: 5258 – 4) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิสรา้งสรรค์
และสตปิญัญาของนกัเรยีนทีเ่รยีนศลิปะ และไมเ่รยีนศลิปะ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละสตปิญัญา ไมม่ี
ความสมัพนัธก์นัแต่นกัเรยีนทีเ่รยีนศลิปะไดค้ะแนน แนวความ คดิสรา้งสรรคส์งูกวา่พวกทีไ่มเ่รยีนศลิปะ  
   ครอลล ์(Krall.  1982: 5258 – A) ศกึษาเครือ่งการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์โดย
ใชว้ชิาศลิปะของครใูนโรงเรยีนครสิตศ์าสนาในการจดัประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิพบวา่ ครสูามารถชว่ยเดก็
ใหเ้กดิประสบการณ์ในการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ โดยใชส้ือ่ทางศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์
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 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์สรุปไดว้า่ กจิกรรม
ศลิปะประดษิฐน์ัน้ เป็นกจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัทีค่วรจดัใหก้บัเดก็ เพราะเป็นกจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิ
และพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ใหก้บัเดก็ ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา เน่ืองจากกจิกรรม
ศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองผา่นประสาทสมัผสัทัง้หา้ แลว้เกดิการเรยีนรู ้
กระบวนการคดิจนิตนาการ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานการพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ปฐมวยั 

 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. แบบแผนการทดลองและวธิดีาํเนินการทดลอง 
  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีสงักดัสาํนกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 2 หอ้งเรยีน มจีาํนวนนกัเรยีน 48 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชก้ารศกึษาครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีสงักดัสาํนกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร โดยสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) มา 1 หอ้งเรยีน จากนัน้ จงึสุม่อยา่งงา่ย
จาํนวน 15 คนเพือ่กําหนดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงัน้ี 
 1. แผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. แบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง 
 
การสร้างเคร่ืองมือและหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 1. แผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ดาํเนินการสรา้งตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการของเดก็ปฐมวยั จากแผนการ
จดัประสบการณ์ และแนวการจดักจิกรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ของกรมวชิาการ สาํนกังานคณะกรรมการ
ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2531: 1 – 176) 
  1.2 ศกึษาแนวการกจิกรรมสาํหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน ของ สตัยา สายเชือ้ (2540) การจดั 
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กจิกรรมศลิปะสาํหรบัเดก็ปฐมวยัของ สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล (2545) และ สนุทรยีภาพทางศลิปะ
ระดบัปฐมวยัของ สรวงพร กุศลสง่ (2553) 
  1.3 สรา้งแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์จํานวน 24 แผน โดยกําหนดรายละเอยีด
ในการจดักจิกรรม ตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 

สปัดาหท์ี ่ หน่วย วนั กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
    

1 ของเลน่ของใช ้ องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

ของเลน่ 
รถของเลน่ 
ของใช ้(กระเป๋า) 

2 บา้น องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

บา้น 
หอ้งต่าง ๆ ภายในบา้น 
บุคคลในบา้น 

3 ผลไม ้ องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

ผลไมท้ีร่บัประทานไดท้ัง้เปลอืก 
ผลไมท้ีเ่ป็นชอ่ 
ผลไมท้ีต่อ้งปอกเปลอืก 

4 ตน้ไม ้ องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

ตน้ไม ้
ดอกไม ้
กิง่ไมแ้สนสวย 

5 สตัว ์ องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

สตัวท์ีห่นูชอบ 
สตัวน้ํ์า 
แมลง 

6 ยานพาหนะ องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

ยานพาหนะทางบก 
ยานพาหนะทางน้ํา 
ยานพาหนะทางอากาศ 

7 การสือ่สาร องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

โทรทศัน์ 
ตูไ้ปรษณีย ์
โทรศพัท ์

8 คณิตศาสตรแ์สนสนุก องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

ตวัเลขสรา้งสรรค ์
กรอบรปูเรขาคณติ 
นาฬกิา 
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 จากตารางการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ประกอบดว้ย กาํหนดการจดักจิกรรมตามหน่วย
การเรยีนในแต่ละสปัดาห ์และกจิกรรมในแต่ละวนั ซึง่ไดแ้ยกออกมาเป็นแผนการจดักจิกรรมไดท้ัง้หมด 
24 ครัง้ ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละประมาณ 50 นาท ีในกจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐ ์โดยกาํหนดรปูแบบของแต่ละแผน ประกอบดว้ย 
   1. หน่วยการเรยีน 
   2. จุดมุง่หมาย 
   3. เน้ือหา 
   4. วสัด-ุอุปกรณ์ 
   5. ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
   6. การประเมนิผล 
   7. ภาคผนวก 
  1.4 นําแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 
3 คน เพือ่พจิารณาความสอดคลอ้งของกจิกรรมและจุดมุง่หมาย โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 คน มดีงัน้ี 
   1.4.1 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ตม็สริ ิเนาวรงัส ีอาจารยป์ระจาํสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
   1.4.2 นางปิยะธดิา เกษสวุรรณ ศกึษานิเทศกฝ์า่ยการศกึษาปฐมวยั สาํนกัการศกึษา 
กรุงเทพมหานคร 
   1.4.3 อาจารยล์กัษณา ฤทธาคนี ครผููส้อนระดบัอนุบาล โรงเรยีนสามเสนนอก 
  1.5 ปรบัปรุงแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชเ้กณฑค์วามเหน็ตรงกนั 2 ใน 3 คน ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขแผนการ
จดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน ดงัน้ี 
   1.5.1 ควรเพิม่เตมิวสัดุใหห้ลากหลายเหมาะสมกบัการกจิกรรม 
   1.5.2 ในขัน้นําของการสอนควรตัง้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งในนิทาน เพลง 
คาํคลอ้งจอง จะช่วยใหเ้ดก็สามารถคดิประดษิฐง์านไดต้รงกบัคาํพดูทีเ่ดก็ตอ้งการสือ่ถงึผลงานของตนเอง
ได ้
   1.5.3 คาํคลอ้งจอง เพลง และนิทานของขัน้นําในกจิกรรมควรสอดคลอ้งกบังานประดษิฐ ์
เพือ่ใหเ้ชือ่มโยงเขา้สูง่านและมคีวามชดัเจนในการทาํกจิกรรมมากขึน้ 
    1.6 นําแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบั
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 15 คน เพือ่หาขอ้บกพรอ่ง แลว้
นํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ เมือ่จดักจิกรรมแลว้พบวา่เดก็สามารถทาํกจิกรรมไดต้ามขัน้ตอน 
และเวลาทีใ่ชม้คีวามเหมาะสม 
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 ผูว้จิยัดาํเนินการใชแ้ผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐก์บักลุม่ตวัอยา่ง เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
รวม 24 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาท ีในวนัองัคาร พุธ พฤหสับด ีชว่งเวลา 09.00 – 09.50 น. ตัง้แต ่25 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 ถงึ 21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556   
 2. แบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดาํเนินการสรา้งตามลาํดบัขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
  2.1 ศกึษาทฤษฏ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพดู การสงัเกตและการบนัทกึ
คาํพดูของเดก็ปฐมวยั เกณฑพ์ฒันาการและพฤตกิรรมของเดก็อาย ุ4 – 5 ปี จากคูม่อืประเมนิพฒันาการ
เดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2539: 15) 
  2.2 ศกึษาเอกสารงานวจิยั แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพดูของเดก็ปฐมวยั ของ
ศรยีา นิยมธรรม และ ประภสัสร นิยมธรรม (2541) ดวงเดอืน ศาสตราภทัร (2529) สมาพร สามเตี้ย 
(2545) ปานใจ จารุวณิช (2548) และเอกสารทางการศกึษาปฐมวยั 
  2.3 ศกึษาเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
  2.4 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขอ้ 2.1 – 2.3 มากําหนดขอบเขตของการพดูอยา่งมี
โครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ศกึษาแบบสงัเกตพฤตกิรรมการพดู
ของ สมาพร สามเตีย้ (2545) ปานใจ จารวุณิช (2548) เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมนิการพดู
อยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ซึง่ม ี2 ดา้น ดงัน้ี 
   2.4.1 ลกัษณะการพดู จาํนวน 4 ขอ้ 
    2.4.1.1 มคีวามมัน่ใจในการพดู 
    2.4.1.2 พดูออกเสยีงชดัเจน 
    2.4.1.3 พดูคลอ่ง 
    2.4.1.4 พดูถกูตอ้ง 
   2.4.2 ลกัษณะประโยค จาํนวน 2 ขอ้ 
    2.4.2.1 พดูเป็นประโยค 
    2.4.2.1 พดูเป็นเรือ่งราว 
  2.5 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา ขอ้ 2.1 – 2.4 มาสรา้งเกณฑก์ารประเมนิการพดูอยา่งมี
โครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทัง้ 2 ดา้น โดยสรา้งเป็นแบบประเมนิคา่ กําหนดตวัเลข 4 ระดบั คอื 0 – 3  
  2.6 การประเมนิและบนัทกึคาํพดูของเดก็ปฐมวยัในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ทาํโดย
ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั รวม 2 คน ผูช้ว่ยผูว้จิยัเป็นบุคคลทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมปีระสบการณ์
ในการทาํงานเกีย่วกบัเดก็อยา่งน้อยเป็นเวลา 3 ปี ก่อนการสงัเกตการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
ผูว้จิยัอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัรปูแบบและวธิกีารดาํเนินกจิกรรมตลอดจนกระบวนการในการสงัเกต
ใหก้บัผูช้่วยวจิยั 
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  2.7 นําแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ จาํนวน 3 คน 
ไดแ้ก่ 
   2.4.1 อาจารย ์ ดร.วไิลลกัษณ์  ลงักา  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยั
การศกึษา คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   2.4.2 อาจารยป์านใจ จารวุณิช อาจารยโ์รงเรยีนสาธติละอออุทศิ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ 
   2.4.3 อาจารยว์รารตัน์ ธุมาลา อาจารยป์ระจาํสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
    โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
     มคีวามเหน็วา่  สอดคลอ้งกนั   กาํหนดคะแนนเป็น  +1 
     มคีวามเหน็วา่  ไมแ่น่ใจ    กาํหนดคะแนนเป็น   0 
     มคีวามเหน็วา่  ไมส่อดคลอ้งกนั  กาํหนดคะแนนเป็น  -1 
  2.5 นําแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีผ่า่นการตรวจจากผูเ้ชีย่วชาญ
แลว้มาปรบัปรุงแกไ้ขตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยปรบัปรงุการใชภ้าษาใหส้ือ่ความหมายเขา้ใจ
ไดง้า่ยยิง่ขึน้  
  2.6 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบประเมนิ โดยการนําแบบประเมนิการพดู
อยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทัง้ 3 คน ตรวจสอบแลว้ นําคะแนน
ทีไ่ดจ้ากการลงความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่างการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
กบัจุดประสงค ์ โดยคดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่ IOC มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.5 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า
แบบประเมนิทกัษะการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัไดค้า่ IOC เท่ากบั 1.00  
  2.7 นําแบบประเมนิทกัษะการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีแ่กไ้ขปรบัปรุงแลว้
ไปทดลองใช ้(Try out) กบัเดก็อนุบาลปีที ่1 ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 15 คน ดว้ยวธิหีาคา่ความเชื่อมัน่
ของผูส้งัเกต 2 คน คอื ผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยั 1 คน รว่มกนัสงัเกตแลว้นําคะแนนมาคาํนวณหาคา่ความ
เชื่อมัน่ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งของผูส้งัเกต RAI (Burry-Stock.  1996: 256) และในการทดลอง
ครัง้น้ี ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของผูส้งัเกต เท่ากบั 0.87 
 
แบบแผนการทดลองและวิธีดาํเนินการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลอง 
  ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Design) ทีใ่ชก้ลุม่
ตวัอยา่งเดยีวจาก เบอรก์ และ เกล (Barnett; & Johnson.  1996: 31; citing Borg; & Gall.  1989: 29) 
ไดก้ล่าววา่ รปูแบบการทดลองกลุ่มเดยีว จะมคีวามเหมาะสมพเิศษกบัการทดลองทีต่อ้งเปลีย่นแปลง
รปูแบบพฤตกิรรมหรอืกระบวนการภายใน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการทดลองโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุม่เดยีว
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ทาํการทดลองและเกบ็ขอ้มลูจากสถานการณ์จรงิขณะทดลองเพือ่ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย
ของการทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ One-Group Pretest- Posttest Design (ลว้น สายยศ; 
และ องัคณา สายยศ.  2538: 249) ดงัน้ี 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง  
 

กลุ่ม ก่อนทดลอง เงือ่นไขการทดลอง หลงัการทดลอง 
    

E T1 X T2 
    

 
 E  แทน กลุ่มตวัอยา่ง 
 X แทน การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 T1 แทน การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 T2 แทน การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 
 2. วิธีดาํเนินการทดลอง 
  การทดลองครัง้น้ี ดาํเนินการในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
ในวนัองัคาร พธุ พฤหสับด ีวนัละ 50 นาท ีโดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1 จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มในสถานการณ์ทีท่าํการทดลองใหเ้หมาะสม 
  2.2 จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline Data) โดยจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐก์บักลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 15 คน เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์ไดแ้ก่ วนัองัคาร พธุ พฤหสับด ีวนัละ 50 นาท ีโดย
ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัสงัเกตและบนัทกึคาํพดูของเดก็กลุ่มตวัอยา่งมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารให้
คะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
  2.3 ดาํเนินการทดลองโดยจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐก์บักลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 8 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 วนั พรอ้มทัง้สงัเกตและบนัทกึคาํพดูของเดก็ทุกวนัทีท่าํการทดลองและนํามาตรวจใหค้ะแนน
ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
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ตาราง 3 วนัและกจิกรรมทีท่าํการทดลอง 
 

การจดักจิกรรม ระยะเวลาทีท่าํการทดลอง วนัทีท่าํการทดลอง เวลา 
    

กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ 1 สปัดาหก่์อนการทดลอง วนัองัคาร พธุ พฤหสับด ี 09.00 – 09.50 
กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ 8 สปัดาห ์ วนัองัคาร พธุ พฤหสับด ี 09.00 – 09.50 
    

 
  2.4 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐ ์โดยมวีธิดีาํเนินกจิกรรม ดงัน้ี 
   2.4.1 ขัน้นํา เป็นการนําเขา้สูข่ ัน้ตอนการทาํกจิกรรม ดว้ยการใชค้าํถาม ปรศินาคาํทาย 
เพลง คาํคลอ้งจองหรอืสือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่กระตุน้ความสนใจของเดก็ และครแูนะนําวสัดุอุปกรณ์
ใหเ้ดก็สงัเกตเปรยีบเทยีบความเหมอืนความแตกต่าง แลว้จงึใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกวสัดุมาทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง 
   2.4.2 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็จะไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง จากวสัดุที่
เดก็เลอืก ครมูบีทบาทเป็นผูค้อยชว่ยเหลอื ใหค้าํแนะนํา และใหก้ารเสรมิแรงแก่เดก็ 
   2.4.3 ขัน้เลา่เรือ่งจากผลงาน ในขัน้น้ีจะใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล โดย
การเลา่เรือ่ง จากนัน้ครจูงึทาํการบนัทกึใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีไ่ดก้ําหนดไว ้

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ดาํเนินการในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัองัคาร วนัพธุ และวนัพฤหสับด ีในชว่งกจิกรรมสรา้งสรรค ์เวลา 09.00 – 0 9.50 น. 
โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. จดักจิกรรมศลิปะประดษิฐก์บักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 15 คน เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์ผูว้จิยั
เป็นผูจ้ดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ผูช้ว่ยผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทกึคาํพดูเดก็ตลอดระยะเวลาการดาํเนินกจิกรรม 
 2. ในขัน้ของการเลา่เรื่องจากผลงานของเดก็ ผูว้จิยัและผูช้ว่ยผูว้จิยัสงัเกตการพดู จากนัน้
ทาํการบนัทกึคะแนนการพดูของเดก็ใชแ้บบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ซึง่แบง่
ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
  2.1 ลกัษณะการพดู ประกอบดว้ย มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคลอ่ง 
และพดูถกูตอ้ง  
  2.2 ลกัษณะประโยค ประกอบดว้ย พดูเป็นประโยคและพดูเป็นเรือ่งราว 
 3. ทาํการสงัเกตและบนัทกึคะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัในแต่ละสปัดาห์
เป็นรายบุคคล โดยใชเ้กณฑท์ีก่ําหนดจากนัน้ทาํการเกบ็รวมรวมขอ้มลูทีไ่ดท้ ัง้ 8 สปัดาห ์ไปวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
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การวิเคราะหข์้อมลูข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. หาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบสงัเกตการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างลกัษณะพฤตกิรรมกบัจุดประสงค ์(IOC) 
 2. หาคา่สถติพิืน้ฐานการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลอง โดยนํา
ขอ้มลูไปหาคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 73, 79) 
 3. ศกึษาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองภายใน
กลุ่มการทดลอง โดยใช ้t-test for Dependent Samples 
 4. หาคา่คะแนนมาตรฐานทีม่ลีกัษณะการกระจายเหมอืนกบัการกระจายของคะแนนดบิ (Raw 
Scores) เพือ่เปลีย่นเป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) และหาคา่คะแนนมาตรฐาน (T-score) 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหก์ารพดูอย่างมีโครงสร้างของเดก็ปฐมวยั 
  1.1 หาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็
ปฐมวยั โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างลกัษณะพฤตกิรรมกบัจุดประสงค ์ (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 
2526: 89)  
 

   
N

R
IOC   

  
   เมือ่  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างลกัษณะการพดูอยา่งม ี
         โครงสรา้งกบัจุดประสงค ์
     R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
     N  แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
  1.2 การหาความเชื่อมัน่ของผูส้งัเกตการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั โดยการนํา
แบบสงัเกตไปทดลองใช ้(Try out) กบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่1 จาํนวน 15 คน วธิหีาความเชือ่มัน่ของผู้
สงัเกต 2 คน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งของผูส้งัเกต RAI (Burry-Stock.  1996: 256) 
 

    IIKN

RRNK
RAI knkn




   //

1 21
 

 

   เมือ่    R1kn  R2kkn แทน ผลการสงัเกตของผูส้งัเกตคนที ่1 และคนที ่2 ตามลาํดบั 
     N   แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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     K   แทน จาํนวนทกัษะยอ่ย 
     I   แทน จาํนวนชว่งคะแนน (0, 1, 2) 
 
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  2.1 หาคา่เฉลีย่ (Mean) โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 73) 
 

   



   

 

เมือ่     แทน  คะแนนเฉลีย่ 
       แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N    แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
  

  2.2 หาคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

   
 

 1

22




 

NN

XXN
S  

 

   เมือ่  S  แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
     N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
              X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
            2 X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
 

  2.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ก่อน
และหลงัการทดลองภายในกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ตูร t-test for Dependent Samples (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ.  2538: 104) 
 

   
 
1

22









N

DDN

D
t  

 

   เมือ่   t  แทน  คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา t-distribution 
    D  แทน  ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่

      N  แทน  จาํนวนคู ่
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  2.4 การหาคา่คะแนนมาตรฐานทีม่ลีกัษณะการกระจายเหมอืนกบัการกระจายของคะแนนดบิ 
(Raw Scores) เพือ่เปลีย่นเป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 10) 
 

   
SD

XX
Z


  

 
   เมือ่  Z  แทน คะแนนมาตรฐานของแต่ละคน 

   X  แทน  คะแนนดบิของแต่ละคน 
     X    แทน  คะแนนเฉลีย่ของขอ้มลูในแต่ละชัน้ 
     SD  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนัน้ 
 

  2.5 การหาคา่คะแนนมาตรฐาน (T-score) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 10) 
 

   T = 10Z + 50 
 
   เมือ่  T  แทน  คะแนนมาตรฐาน T 
     Z  แทน คะแนนมาตรฐานของแต่ละคน 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  
 จากการศกึษาเรือ่งผลการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐท์ีม่ตี่อการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู และนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ตามลาํดบั
ดงัน้ี 
 
1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ที่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 N แทน จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
   แทน คา่เฉลีย่ 
 SD แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t แทน  คา่ทีใ่ชใ้นการพจิารณา t- distribution 
 ** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
2. การนําเสนอผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการวเิคราะหแ์ปลผลขอ้มลูในการทดลองครัง้น้ี 
ผูว้จิยัขอนําเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั
การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์โดยรวมและรายดา้น 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดา้นลกัษณะ
การพดูและลกัษณะประโยค ก่อนและหลงัการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐร์ายบุคคล 
 

3. ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั
การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์โดยรวมและรายดา้น 
 การวเิคราะหค์รัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทางการพดูของเดก็
ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ โดยใชก้ารทดสอบทางสถติ ิ t-test for Dependent 
Sample ผลปรากฏดงั ตาราง 4  
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ตาราง 4 ผลการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการ    
     ทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การพดูอยา่ง 
มโีครงสรา้ง 

N คะแนนเตม็ 
  SD   SD 

t Sig 

         

ลกัษณะทางการพดู 15 12 4.16 1.59 10.79 1.31 16.318** .000 
ลกัษณะประโยค 15 6 1.72 0.87 5.29 0.63 16.392** .000 

         

รวม 15 18 5.88 2.26 16.08 1.83 18.423** .000 
         

 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 4 พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐม์กีารพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นลกัษณะการพดู และลกัษณะประโยคหลงัการทดลองสงูกวา่การทดลองอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 เน่ืองจากผูว้จิยัประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัเป็น 2 ดา้น คอื ลกัษณะการพดู 
และลกัษณะประโยค ผูว้จิยัจงึนําเสนอการพดูอยา่งมโีครงสรา้งในภาพรวมและรายดา้น ดงัตาราง 5 
ซึง่เป็นคะแนนดบิ (Raw Score) ตาราง 6 ซึง่เป็นคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) และภาพประกอบ 2 - 3 
เพือ่ใหเ้หน็ภาพของการพดูอยา่งมโีครงสรา้งชดัเจนขึน้ 

 
ตาราง 5 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ลกัษณะทางการพดู      
     และลกัษณะประโยค จาํแนกเป็นรายสปัดาห ์(คะแนนดบิ : Raw Score) 
 

ระยะเวลา (สปัดาห)์ การพดูอยา่ง 
มโีครงสรา้ง 

Baseline 
1 2 3 4 5 6 7 8 

           

ลกัษณะการพดู   
SD 

4.16 
1.60 

6.27 
1.80 

7.72 
1.36 

8.00 
1.75 

8.89 
1.23 

9.79 
0.96 

10.15 
0.75 

10.47 
0.87 

10.79 
1.32 

ลกัษณะประโยค   
SD 

1.72 
0.87 

2.18 
0.84 

2.27 
0.62 

2.93 
1.79 

3.58 
1.01 

4.54 
0.89 

4.63 
0.88 

5.12 
0.62 

5.29 
0.63 

           

รวม   
SD 

5.88 
2.26 

8.44 
2.40 

9.99 
11.04 

11.04 
2.05 

12.47 
1.97 

14.34 
1.70 

14.78 
1.45 

15.59 
1.33 

16.08 
1.83 
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 จากตาราง 5 แสดงว่า คะแนนเฉลีย่ของการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ลกัษณะ
การพดูและลกัษณะประโยค ก่อนและตลอดชว่งระยะเวลา 8 สปัดาห ์มแีนวโน้มสงูขึน้ทีเ่หน็ไดช้ดั  
 
ตาราง 6 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ลกัษณะการพดูและ 
    ลกัษณะประโยค จาํแนกเป็นรายสปัดาห ์(คะแนนมาตรฐาน T : T-Score) 
 

ระยะเวลา (สปัดาห)์ การพดูอยา่งมี
โครงสรา้ง 

Baseline 
1 2 3 4 5 6 7 8 

          

ลกัษณะทางการพดู 32.17 40.90 46.91 48.20 51.73 55.47 56.94 58.25 59.61 
ลกัษณะประโยค 37.71 40.71 41.29 46.19 49.96 56.28 56.86 60.08 61.18 

          

รวม 33.66 40.43 44.51 47.29 51.06 55.99 57.16 59.28 60.59 
          

 
 
 แผนภมูแิสดงคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ลกัษณะการพดู และลกัษณะประโยคของเดก็
ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละสปัดาห ์ 
 

 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงคะแนนมาตรฐาน T (T – Score) ลกัษณะการพดูและลกัษณะประโยคของ  
       เดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหวา่งการทดลองในแต่ละสปัดาห ์
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 จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเ้หน็วา่ คะแนนมาตรฐาน T ลกัษณะการพดูและลกัษณะประโยค
ของเดก็ปฐมวยัมคีะแนนก่อนและตลอดชว่งระยะเวลา 8 สปัดาหส์งูขึน้ สงัเกตไดว้า่ สปัดาหก่์อนการ
ทดลองคะแนนลกัษณะของประโยคสงูกวา่คะแนนลกัษณะการพดู ในสปัดาหท์ี ่1 มคีะแนนทีใ่กลเ้คยีงกนั 
สปัดาหท์ี ่ 2 – สปัดาหท์ี ่ 4 คะแนนลกัษณะการพดูสงูกวา่คะแนนลกัษณะประโยค สปัดาหท์ี ่ 5 คะแนน
ลกัษณะประโยคน้อยกวา่คะแนนลกัษณะการพดู ในสปัดาหท์ี ่ 6 คะแนนลกัษณะการพดูและลกัษณะ
ประโยคมคีะแนนทีใ่กลเ้คยีงกนัและในสปัดาหท์ี ่ 7 – 8 คะแนน ลกัษณะของประโยคสงูขึน้กวา่คะแนน
ลกัษณะการพดู 

 
 แผนภมูแิสดงคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อน
การทดลองและระหวา่งการทดลองในแต่ละสปัดาห ์ 
 

 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
      ก่อนการทดลองและระหวา่งการทดลองในแต่ละสปัดาห ์
 
 
 จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเ้หน็วา่ คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) การพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
ของเดก็ปฐมวยัในแต่ละชว่งสปัดาหส์งูขึน้เป็นลาํดบั โดยคะแนนมาตรฐานการพดูรวมในแต่ละสปัดาห์
ในสปัดาหก่์อนการทดลองเท่ากบั 33.66 สปัดาหท์ี ่ 1 ถงึสปัดาหท์ี ่ 8 มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 40.43, 
44.51,  47.29,  51.06,  55.99,  57.16,  59.28 และ 60.59 ตามลาํดบั 
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 ผูว้จิยัประเมนิทกัษะการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดา้นลกัษณะการพดู ประกอบดว้ย 
มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคลอ่งและพดูถกูตอ้ง เพือ่ใหเ้หน็ภาพของการพดูอยา่งมี
โครงสรา้งชดัเจนขึน้ ผูว้จิยัจงึนําเสนอลกัษณะทางการพดูเป็นรายดา้น ดงัตาราง 7 และภาพประกอบ 4 – 7  
 
ตาราง 7 คะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
    กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ก่อนการทดลองและระหวา่งการทดลองในแต่ละชว่งสปัดาห ์ดา้นลกัษณะ 
    การพดู ประกอบดว้ย มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคลอ่ง และพดูถูกตอ้ง 
 

ลกัษณะการพดู 
ระยะเวลา 

มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคล่อง พดูถูกตอ้ง 
สปัดาหท์ี ่   SD   SD   SD   SD 
Baseline 1.07 0.51 1.10 0.49 1.19 0.57 0.83 0.30 

         

1 1.60 0.48 1.87 0.54 1.58 0.53 1.22 0.47 
2 1.62 0.43 1.89 0.54 2.01 0.49 1.59 0.27 
3 1.73 0.34 2.23 0.62 2.07 0.49 1.60 0.41 
4 1.80 0.24 2.41 0.58 2.52 0.44 1.71 0.32 
5 1.93 0.60 2.50 0.75 2.60 0.73 1.80 0.51 
6 2.19 0.37 2.73 0.44 2.74 0.40 2.01 0.18 
7 2.26 0.43 2.75 0.45 2.80 0.46 2.02 0.31 
8 2.60 0.63 2.80 0.63 2.90 0.67 2.27 0.59 
         

 
 จากตาราง 7 พบวา่ การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดา้นลกัษณะการพดู ประกอบดว้ย
มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคล่อง และพดูถกูตอ้งมคีะแนนเฉลีย่แต่ละช่วงสปัดาห์
สงูขึน้ตามลาํดบั ดงัแสดงในแผนภมู ิภาพประกอบ 3 – 6  
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 แผนภมูแิสดงคะแนนเฉลีย่ความมัน่ใจในการพดูของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหวา่ง
การทดลองในแต่ละสปัดาห ์
 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงคะแนนเฉลีย่ความมัน่ใจในการพดูของเดก็ปฐมวยัก่อนและระหวา่งการทดลอง 
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 แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลีย่การพดูออกเสยีงชดัเจนของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหวา่ง
การทดลองในแต่ละสปัดาห ์
 

 

 
ภาพประกอบ 5 แสดงคะแนนเฉลีย่การพดูออกเสยีงชดัเจนของเดก็ปฐมวยัก่อนและระหวา่งการทดลอง 
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 แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลีย่การพดูคลอ่งของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหวา่งการทดลอง
ในแต่ละสปัดาห ์
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงคะแนนเฉลีย่การพดูคลอ่งของเดก็ปฐมวยัก่อนและระหวา่งการทดลอง 
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 แผนภมูแิสดงคะแนนเฉลีย่การพดูถกูตอ้งของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหว่างการทดลอง
ในแต่ละสปัดาห ์
 

 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงคะแนนเฉลีย่การพดูถูกตอ้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและระหวา่งการทดลอง 
 
 
 ผูว้จิยัประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดา้นลกัษณะประโยค ประกอบดว้ย พดูเป็น
ประโยคและพดูเป็นเรือ่งราว เพือ่ใหเ้หน็ภาพของการพดูอยา่งมโีครงสรา้งชดัเจนขึน้ ผูว้จิยัจงึนําเสนอ
ลกัษณะประโยคเป็นรายดา้น ดงัตาราง 8  
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ตาราง 8 คะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
    กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละชว่งสปัดาห ์ดา้นลกัษณะ 
    ของประโยคประกอบดว้ย พดูเป็นประโยคและพดูเป็นเรือ่งราว 
 

ลกัษณะประโยค ระยะเวลา 
พดูเป็นประโยค พดูเป็นเรือ่งราว 

สปัดาหท์ี ่   SD   SD 
Baseline 1.72 0.87 0.00 0.00 

     

1 2.18 0.84 0.00 0.00 
2 2.28 0.43 0.76 0.33 
3 2.47 0.74 0.86 0.45 
4 2.59 0.59 0.95 0.64 
5 2.63 0.74 1.27 0.85 
6 2.87 0.35 1.54 0.82 
7 2.90 0.41 1.97 0.57 
8 2.95 0.59 2.20 0.66 
     

 
 จากตาราง 8 การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดา้นลกัษณะประโยค ประกอบดว้ย 
การพดูเป็นประโยคและการพดูเป็นเรือ่งราวมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้แต่ละช่วงสปัดาหส์งูขึน้ตามลาํดบั ดงั 
แสดงในแผนภมู ิภาพประกอบ 8 – 9  
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 แผนภมูแิสดงคะแนนเฉลีย่การพดูเป็นประโยคของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหวา่ง
การทดลองในแต่ละสปัดาห ์

 

 

 
ภาพประกอบ 8 แสดงคะแนนเฉลีย่การพดูเป็นประโยคของเดก็ปฐมวยัก่อนและระหว่างการทดลอง 
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 แผนภมูแิสดงคะแนนเฉลีย่การพดูเป็นเรือ่งราวของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและระหวา่ง
การทดลองในแต่ละสปัดาห ์
 

 

 
ภาพประกอบ 9 แสดงคะแนนเฉลีย่การพดูเป็นเรือ่งราวของเดก็ปฐมวยัก่อนและระหวา่งการทดลอง 
 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ดา้นลกัษณะการพดู
และลกัษณะประโยค ก่อนและหลงัการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐร์ายบุคคล 
 จากการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ทัง้ 2 ดา้นคอื ลกัษณะ
ทางการพดูและลกัษณะประโยค เพือ่ใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ผูว้จิยัขอนําเสนอ ตารางเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและคะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่ 8 ของการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นรายบุคคล 
ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ตารางเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและคะแนนเฉลีย่ ในสปัดาหท์ี ่8 ของการทาํกจิกรรม 
     ศลิปะประดษิฐเ์ป็นรายบุคคล 
 

ลกัษณะการพดู  ลกัษณะประโยค   
เดก็คนที ่

Baseline สปัดาหท์ี ่8 Baseline สปัดาหท์ี ่8 
     

1 3.67 11.67 2.83 6.00 
2 4.83 11.50 2.67 3.50 
3 4.17 11.67 3.00 5.00 
4 4.33 11.17 3.00 5.00 
5 3.83 9.83 1.00 4.00 
6 5.83 10.33 2.17 5.33 
7 4.67 7.67 1.00 4.00 
8 6.00 11.67 2.00 5.00 
9 4.67 11.33 1.17 5.33 
10 5.33 11.67 2.33 5.83 
11 4.33 11.00 2.00 5.33 
12 1.33 11.17 0.50 5.33 
13 5.33 11.75 1.83 6.00 
14 0.00 8.00 0.00 5.00 
15 4.00 11.50 1.33 6.00 

     

  
 จากตาราง 9 แสดงใหเ้หน็ว่า เดก็ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 15 คนมคีะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่8 
สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐทุ์กคน 
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 แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ลกัษณะการพดูของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและ
คะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่8 
 

 
 
ภาพประกอบ 10 แสดงคะแนนเฉลีย่ลกัษณะการพดูของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและคะแนนเฉลีย่ใน 
      สปัดาหท์ี ่8 
 
 จากภาพประกอบ 10 แสดงใหเ้หน็วา่ เดก็ทีม่คีะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่8 เปลีย่นแปลงมาก
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลอง ไดแ้ก่ เดก็คนที ่1, 3, 12, 14 และ 15 เดก็ทีม่คีะแนนเฉลีย่
ในสปัดาหท์ี ่8 เปลีย่นแปลงน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลองไดแ้ก่ เดก็คนที ่5 และ 6 

 
 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ลกัษณะประโยคของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลอง
และคะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่8 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงคะแนนเฉลีย่ลกัษณะประโยคของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองและคะแนนเฉลีย่ 
      ในสปัดาหท์ี ่8 
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 จากภาพประกอบ 11 แสดงใหเ้หน็วา่ เดก็ทีม่คีะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่ 8 เปลีย่นแปลงมาก
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลอง ไดแ้ก่ เดก็คนที ่9, 12, 13, 14 และ 15 เดก็ทีม่คีะแนน
เฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่8 เปลีย่นแปลงน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลองไดแ้ก่ เดก็คนที ่2 และ 4 
 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากภาพประกอบ 9 และ 10 พบวา่ เดก็คนที ่12, 14 และ 15 
มคีะแนนเฉลีย่ทัง้ดา้นลกัษณะการพดูและลกัษณะประโยคเปลีย่นแปลงมากทัง้สองดา้น 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือ่ง ผลของการจดักจิกรรมทีม่ตี่อการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยั
ไดส้รุปสาระสาํคญัและการศกึษาไว ้ดงัน้ี  
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัแตล่ะสปัดาหท์ีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยรวมและรายดา้น 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐเ์ป็นรายบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้งโดยรวม
และรายดา้นสงูขึน้ 
 2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐม์กีารเปลีย่นแปลงการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
แต่ละสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็ชาย – หญงิ อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้อนุบาลปีที ่1 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีสงักดัสาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 2 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 48 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชก้ารศกึษาครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ เขตธนบุร ีสงักดัสาํนกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร โดยสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) มา 1 หอ้งเรยีน จากนัน้จงึสุม่อยา่งงา่ย
จาํนวน 15 คนเพือ่กําหนดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. แบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
 
วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 1. จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มในสถานการณ์ทีท่าํการทดลองใหเ้หมาะสม 
 2. จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline Data) โดยจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐก์บักลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน 15 คน เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์ไดแ้ก่ วนัองัคาร พธุ พฤหสับด ีวนัละ 50 นาท ีโดยผูว้จิยั
และผูช้ว่ยวจิยัสงัเกตและบนัทกึคาํพดูของเดก็กลุ่มตวัอยา่งมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน
การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
 3. ดาํเนินการทดลอง โดยจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐก์บักลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 8 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 วนั พรอ้มทัง้สงัเกตและบนัทกึคาํพดูของเดก็ทุกวนัทีท่าํการทดลองและนํามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
 4. ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐ ์โดยมวีธิดีาํเนินกจิกรรม ดงัน้ี 
  4.1 ขัน้นํา เป็นการนําเขา้สูข่ ัน้ตอนการทาํกจิกรรม ดว้ยการใชค้าํถาม ปรศินาคาํทาย 
เพลง คาํคลอ้งจองหรอืสือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่กระตุน้ความสนใจของเดก็ และครแูนะนําวสัดุอุปกรณ์
ใหเ้ดก็สงัเกตเปรยีบเทยีบความเหมอืนความแตกต่าง แลว้จงึใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกวสัดุมาทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง 
  4.2 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็จะไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองจากวสัดุทีเ่ดก็เลอืก 
ครมูบีทบาทเป็นผูค้อยชว่ยเหลอื ใหค้าํแนะนํา และใหก้ารเสรมิแรงแก่เดก็ 
  4.3 ขัน้เลา่เรื่องจากผลงาน ในขัน้น้ีจะใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอผลงานเป็นรายบคุคล โดยการเลา่เรือ่ง 
จากนัน้คร ูจงึทาํการบนัทกึใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้
 5. นําขอ้มลูทีไ่ดต้ลอด 8 สปัดาหม์าวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติ ิ
 
การวิเคราะหข์้อมลู 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 
 1. วเิคราะหห์าคา่สถติพิืน้ฐานของการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
 2. เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการพดูก่อน-หลงัการทาํกจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐ ์โดยใชส้ตูร t-test for Dependent Sample 
 3. หาคา่คะแนนมาตรฐานทีม่ลีกัษณะการกระจาย เหมอืนกบัการกระจายของคะแนนดบิ 
(Raw Scores) เพือ่เปลีย่นเป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-score) และหาคา่คะแนนมาตรฐาน (T-score) 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้งโดยรวมและ
รายดา้น ประกอบดว้ยลกัษณะการพดูและลกัษณะประโยคสงูกวา่ก่อนการทาํกจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐร์วม 8 สปัดาห ์มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
โดยรวมและรายดา้นสงูขึน้ตามลาํดบั  
 
อภิปรายผล 
 การอภปิรายผลครัง้น้ีเพือ่อธบิายผลของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐท์ีม่ต่ีอการพดูอยา่งมี
โครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. จากการเปรยีบเทยีบคะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐ ์พบวา่ การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
มกีารพดูสงูขึน้กวา่ก่อนการจดักจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ก่อน
การจดักจิกรรม 5.88 คะแนน และคะแนนเฉลีย่หลงัการทาํกจิกรรมเป็น 16.08 คะแนน จากคะแนน
เฉลีย่น้ี ทาํใหท้ราบว่า เดก็มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้งสงูขึน้ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
เป็นการจดักจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ไดป้ฏบิตัจิรงิ ฝึกคดิ ฝึกลงมอืกระทาํ ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ซึง่เป็น
สว่นหน่ึงของการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบ Learning By Doing ของ จอหน์ ดวิอี ้ (Dewey.  1944: 
163 – 178) ทีท่าํใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงในการเรยีนรู ้ผลทีไ่ดค้อื เดก็มคีวามสขุกบัการเรยีนรู้
อยา่งสนุกสนานผ่านการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ เกดิความภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง มคีวามรูส้กึ
ถงึความเป็นเจา้ของในงาน ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการเรยีนรู ้กจิกรรมศลิปะประดษิฐจ์งึเป็นกจิกรรม
ทีส่ามารถนําไปใชเ้พือ่สง่เสรมิพฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยั เพราะเดก็เลก็ควรไดร้บัการสอน
ในสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมต่อมา จงึคอ่ยๆ ขยายความคดิรวบยอดนัน้ใหเ้ป็นนามธรรม ครจูะตอ้งจดัรปูแบบ
ของกจิกรรม ทกัษะ และการฝึกหดัใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความเจรญิงอกงามทางสตปิญัญาของเดก็ 
(เยาวพา เดชะคุปต.์  2542: 68-69; อา้งองิจาก Bruner.  1969: n.d.) 
  กจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกวสัด ุ อุปกรณ์อยา่งมอีสิระ 
ทาํใหเ้กดิกระบวนการคดิ วางแผนเพือ่ประดษิฐช์ิน้งานและไดร้บัประสบการณ์ต่างๆ เพิม่มากขึน้ ซึง่
การจดักจิกรรมจะช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็ผา่นชิน้งาน และสามารถสือ่สารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ
ผา่นผลงานหรอืจากการอธบิายงานของตนเอง สอดคลอ้งกบั ลนิฟอรส์ ทีก่ล่าววา่ เดก็ควรมโีอกาสแสดงออก
ซึง่ความคดิ ความรูส้กึ หรอืความรูท้ีต่นมใีหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้(หรรษา  นิลวเิชยีร.  2535: 214; อา้งองิจาก 
Lindfors.  1980) โดยผูท้ีจ่ะสง่เสรมิการพดูของเดก็ไดด้ ีคอื คร ูเพราะครมูบีทบาทในการสนบัสนุนการพดู
อยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ โดยการสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีด่ ี เตรยีมวสัด ุ อุปกรณ์ในการทาํงาน
ทีเ่หมาะสม การตัง้คาํถามระหวา่งการทาํกจิกรรม เป็นสว่นทีส่าํคญัในการสง่เสรมิการพดูของเดก็ เน่ืองจาก
เดก็ปฐมวยัสามารถพดูไดห้ลากหลายและมอีสิระทางความคดิ สอดคลอ้งกบั เพยีเจท ์ ทีก่ลา่ววา่ครมูี
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บทบาทเป็นผูร้ว่มมอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการจดัการเรยีนรู ้ และเป็นผูเ้ตรยีมเน้ือหา ประสบการณ์ที่
จะทาํใหเ้ดก็คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง การจดัประสบการณ์ตรงใหเ้ดก็แสดงออกในการคดิและสนทนา
ระหว่างเดก็ดว้ยกนัในสภาพทีเ่ป็นจรงิ จะทาํใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ตีามศกัยภาพ สามารถพฒันาการ
สือ่สารไดด้ ี (ประสาท อศิรปรดีา.  2523: 12; อา้งองิจาก Piaget.  n.d) การใชค้าํถามจงึเป็นเครื่องมอื
สาํคญัในการพฒันาการพดูของเดก็ เพราะการทีค่รใูชค้าํถามกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการคดิ อยากรูอ้ยากเหน็ 
ทาํใหเ้ดก็มโีอกาสใชค้วามคดิและถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดู วธิกีารทีใ่ชม้ากทีส่ดุในการฝึกพดูของเดก็
กค็อื ครเูป็นผูถ้ามคาํถามหรอืคอยกระตุน้ใหเ้ดก็เป็นผูต้อบ (หรรษา นิลวเิชยีร.  2535: 215) การกระตุน้
ใหเ้ดก็พดู และตอบคาํถามอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เป็นวธิหีน่ึงทีท่าํใหเ้ดก็มทีกัษะการพดูสงูขึน้ นอกจากน้ี
ในการดาํเนินกจิกรรมครยูงัเป็นผูเ้ตมิเตม็ภาษาใหก้บัเดก็ ทบทวน เน้นยํ้าใหเ้ดก็สามารถพดู อธบิาย
หรอืเลา่เรื่องราวดว้ยประโยคทีส่มบรูณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปฏสิมัพนัธข์องครกูบัเดก็ในการสง่เสรมิทกัษะ
การพดูระหวา่งการทาํกจิกรรมจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่เพราะเดก็มคีวามตอ้งการภายในทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคม บทบาทผูใ้หญ่เป็นสิง่สาํคญัต่อการเรยีนรูข้องเดก็ โดยการช่วยชีแ้นะและขยายประสบการณ์
ทางภาษาใหก้บัเดก็ (ภญิญดาพชัญ์ เพช็รรตัน์.  2551: 28; อา้งองิจาก Vygotsky.  1978) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กาญจนา สวุรรณธาร (2537: 108) ซึง่ไดท้าํการศกึษาเรื่องความเชือ่มัน่ในตนเอง และ
ความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่สรา้งสรรคท์ีค่รมูปีฏสิมัพนัธ์
และไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลน่สรา้งสรรค์
แบบทีค่รมูปีฏสิมัพนัธก์บัแบบทีค่รไูมม่ปีฏสิมัพนัธ ์และการจดัประสบการณ์การเลน่แบบปกตทิีม่คีวามเชือ่มัน่
ในตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
การเลน่สรา้งสรรคแ์บบทีค่รมูปีฏสิมัพนัธก์บัแบบทีค่รไูมม่ปีฏสิมัพนัธแ์ละการจดัประสบการณ์การเลน่
แบบปกต ิมคีวามสามารถทางภาษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  กจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีส่ามารถสง่เสรมิทกัษะการพดู การใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอ
ผลงานของตนเอง ใหเ้ดก็ไดเ้ลา่ถงึผลงานการประดษิฐ ์ ทาํใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัการใชภ้าษาพดูและการฟงั
คนอื่นพดู ผลการจดักจิกรรม พบวา่ เดก็มทีกัษะทางการพดู ดา้นลกัษณะการพดูในระดบัคอ่นขา้งด ี
แต่ยงัพดูไดไ้มช่ดัเจน พดูไมค่ลอ่งและยงัพดูไมส่อดคลอ้งกบัผลงานของตนเองไดช่้วงสปัดาหแ์รก เมือ่
เริม่สปัดาหท์ี ่3 การพดูของเดก็พฒันาขึน้ ในดา้นลกัษณะการพดู และในสปัดาหท์ี ่4 การพดูของเดก็ 
ดา้นลกัษณะของประโยคพฒันาขึน้ มกีารเลา่เรือ่ง อธบิายผลงาน พดูเป็นประโยคมากขึน้ แต่ยงัพดู
ไมเ่ป็นเรือ่งราว เช่น บา้นมปีระต ู องุน่อยูบ่นตน้ไม ้ ถุงสวยๆ สปัดาหท์ี ่ 5 เดก็มกีารพดูอยา่งมี
โครงสรา้งพฒันาขึน้มาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่ 4 สงัเกตไดว้า่ เดก็มคีวาม
กระตอืรอืรน้ และเกดิความสนุกสนานในการทาํกจิกรรม เดก็มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้งทัง้ทางดา้น
ลกัษณะการพดู และลกัษณะประโยคพฒันามากขึน้ เดก็สามารถเลา่เรือ่ง อธบิายผลงาน โดยเรือ่ง
นัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน ภาคแสดง และสว่นขยาย 2 ประโยคขึน้ไป
ตามความคดิของเดก็ได ้ เช่น “หมอูู๊ดอู๊ดกนิขา้วและราํ อยูใ่นทุง่หญา้ทีม่เีลา้” “เต่ากําลงัจะไปหาคุณปลา 
แต่คุณปลาไปวา่ยน้ําแลว้ คุณเต่ากเ็ลยเสยีใจ” เดก็สามารถใชค้าํพดูทีม่ปีระโยคยาวมากกวา่เดมิ และพดู
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ไดอ้ยา่งถกูตอ้งมากขึน้ดว้ย สามารถอธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐไ์ดด้ว้ยตนเอง และถ่ายทอดใหผู้อ้ืน่
ฟงัไดอ้ยา่งเขา้ใจ การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐจ์งึช่วยพฒันาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งไดด้ทีัง้ 2 ดา้น 
ผา่นการทาํกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ ถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูจากการเลา่
หรอือธบิายผลงาน รวมไปถงึการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีส่ง่เสรมิพฒันาการทางภาษา
ของเดก็  
 2. ผลการวเิคราะหพ์บว่าคะแนนการพดูอยา่งมโีครงสรา้งดา้นลกัษณะการพดูทีป่ระกอบดว้ย 
มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคลอ่งและพดูถกูตอ้ง หลงัการทาํกจิกรรมมคีะแนน
เฉลีย่สงูกวา่ก่อนการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ซึง่สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
  2.1 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความมัน่ใจในการพดูในแต่ละช่วงสปัดาห ์ตามลาํดบั คอื 
สปัดาหก่์อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 1.07  สปัดาหท์ี ่1 – 8 มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 1.60, 1.62, 
1.73, 1.80, 1.93, 2.19, 2.26 และ 2.60 จากคะแนนเฉลีย่พบว่า ความมัน่ใจในการพดูมคีะแนนแต่ละ
ชว่งสปัดาหส์งูขึน้ เน่ืองจาก ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหเ้ดก็กลา้พดู กลา้แสดงความคดิเหน็ ใหกํ้าลงัใจ ใหค้าํ
ชมเชย ไมต่าํหนิเมือ่เดก็พดูผดิ ทาํใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจในการพดู ตอบคาํถาม เลา่เรื่อง อธบิายสิง่ต่างๆ 
ไดด้ขี ึน้ และในสปัดาหท์ี ่7 และ 8 สิง่ทีเ่ดก็แสดงใหเ้หน็วา่มคีวามมัน่ใจในการพดูพฒันาขึน้อยา่งชดัเจน
คอื การแสดงออกดว้ยท่าทางทีส่อดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการสือ่สาร เช่น “หมาไปเลน่กบัคนแลว้หมา
กก็ดัคนเลอืดไหล” (ทาํมอืเป็นกรงเลบ็) “แมก่บัลกูขบัรถไปโรงเรยีนดว้ยกนั” (ทาํท่าขบัรถ) ดงันัน้การพดู
นอกจากมคีวามสมัพนัธก์บัการคดิก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูแลว้ยงัสมัพนัธก์บัการแสดงออกทาง 
กริยิาทา่ทางดว้ยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดวิอี ้(Dewey.  1944: 163 – 178) ทีก่ลา่ววา่ เดก็จะเกดิ
การเรยีนรูจ้ากการกระทํา (Learning By Doing) เดก็จะเกดิความคุน้เคยและกลา้แสดงออกสามารถ
พดูเลา่เรือ่งทีต่นเองทาํท่าทางไดอ้ยา่งเขา้ใจความหมาย การใชค้าํถามทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็ 
ใหก้าํลงัใจ ยกยอ่งและยอมรบัความคดิของเดก็จะชว่ยใหเ้ดก็มัน่ใจในตนเอง มสีขุภาพจติทีด่ ี ซึง่เป็น
พืน้ฐานของการพฒันาทกัษะการคดิและการใชภ้าษาพดูของเดก็ต่อไป  
  2.2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การพดูออกเสยีงชดัเจนในแต่ละชว่งสปัดาหต์ามลาํดบัคอื 
สปัดาหก่์อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 1.10 สปัดาหท์ี ่1 – 8 มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 1.87, 1.89, 
2.23, 2.41, 2.50, 2.73, 2.75 และ 2.80 จากคะแนนเฉลีย่ของการพดูอกเสยีงชดัเจนในแต่ละสปัดาห์
พบวา่ คะแนนเฉลีย่ในสปัดาหท์ี ่ 1สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ เน่ืองจาก 
ในระหว่างการดาํเนินกจิกรรมตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1 ครเูป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใชภ้าษาใหก้บัเดก็ โดยการพดู
ออกเสยีงชดัเจน เมือ่เดก็พดูไมช่ดั ครพูดูทบทวน เน้นยํ้าคาํหรอืประโยคทีเ่ดก็พดูใหถู้กตอ้ง เมือ่เดก็
พดูออกเสยีงไดช้ดัเจนขึน้ ครใูหก้ารเสรมิแรงดว้ยการชมเชย ทัง้น้ีในสปัดาหท์ี ่6-8 คะแนนเฉลีย่การพดู
ออกเสยีงชดัเจนมคีะแนนทีส่งูขึน้ แต่อยูใ่นระดบัคะแนนทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่เป็นช่วงของพฒันาการคงที ่
หากเดก็ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาการทางการพดูจากพอ่แมอ่กีทางหน่ึง จะทาํใหเ้ดก็มกีารพดูออกเสยีง
ทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ดงันัน้ พอ่แมจ่งึควรใหค้วามสนใจและช่วยสง่เสรมิการพดูของเดก็ใหม้ากทีส่ดุ ในการสง่เสรมิ
การพดูนัน้สามารถทาํไดห้ลายวธิ ี เช่น พอ่แมค่วรพดูใหช้ดัเจน ไมค่วรแกลง้พดูไมช่ดั หรอืใชภ้าษาพดู
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แบบเดก็ๆ ในขณะสนทนาโตต้อบกบัเดก็แมจ้ะลอ้เลยีนกต็าม แต่ควรช่วยใหเ้ดก็รูภ้าษาทีถู่กตอ้งโดย
การเป็นแบบอยา่งทีด่ ี การพดูไมช่ดัหรอืการใชภ้าษาพดูแบบเดก็ๆ จะทาํใหข้าดโอกาสในการเรยีนรู้
สิง่ทีค่วรจะไดเ้รยีน (ศรยีา นิยมธรรม; และ ประภสัสร นิยมธรรม.  2541: 52 – 55) 
  2.3 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การพดูคลอ่งในแต่ละชว่งสปัดาหต์ามลาํดบั คอื สปัดาหก่์อน
การทดลองมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 1.19 สปัดาหท์ี ่1 – 8 มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 1.58, 2.01, 2.07, 2.52, 
2.60, 2.74, 2.80 และ 2.90 จากคะแนนเฉลีย่การพดูคล่องในแต่ละสปัดาหพ์บว่า คะแนนเฉลีย่สปัดาห์
ก่อนการทดลองถงึสปัดาหท์ี ่2 มคีะแนนพฒันาการทีก่า้วกระโดด เน่ืองจากในระหวา่งการดาํเนินกจิกรรม 
ครจูะพดูชา้พอประมาณ เพือ่ใหเ้ดก็ไดจ้บัจงัหวะการพดูจากน้ําเสยีงของคร ูและเลยีนแบบการพดูจาก
ครไูดง้า่ยขึน้ เมือ่เดก็ออกมาอธบิายหรอืเลา่เรือ่งราวจากผลงานของตนเอง ทาํใหเ้ดก็มจีงัหวะการพดู
ทีด่ขี ึน้ ในสปัดาหท์ี ่3 มคีะแนนการพดูคล่องคงที ่ในสปัดาหท์ี ่4 จนถงึสปัดาหท์ี ่8 เป็นตน้ไปมคีะแนน
เฉลีย่อยูใ่นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั เป็นพฒันาการคงที ่ หากเดก็ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะการพดูดว้ยกจิกรรมอื่น
ควบคูไ่ปดว้ย เชน่ การสนทนา อภปิราย การเลา่นิทาน การทดลอง การเลน่บทบาทสมมต ิการรอ้งเพลง 
จะชว่ยพฒันาการพดูคลอ่งของเดก็ไดด้มีากยิง่ขึน้ 
  2.4 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การพดูถกูตอ้งในแต่ละช่วงสปัดาหต์ามลาํดบัคอื สปัดาห์
ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 0.83 สปัดาหท์ี ่1 – 8 มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 1.22, 1.59, 1.60, 
1.71, 1.80, 2.01, 2.02 และ 2.27 จากคะแนนเฉลีย่การพดูถูกตอ้งในแต่ละสปัดาห ์พบวา่ การพดู
ถูกตอ้งมคีะแนนแต่ละชว่งสปัดาหส์งูขึน้ โดยเฉพาะในสปัดาหท์ี ่ 2 เป็นตน้ไป มคีะแนนพฒันาการที่
กา้วกระโดด สามารถพดูหรอืบอกเล่าเรือ่งราวไดส้อดคลอ้งกบังานประดษิฐ ์ ในสปัดาหท์ี ่ 6 – 8 เดก็
สามารถอธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เป็นขัน้ตอน เชน่ “น้ําพรกิระบายสแีลว้กต็ดิกระดาษ
ทีห่น้าต่าง วาดคนกําลงัขึน้เครือ่งบนิดว้ย” “สว่นประกอบของตวัเลขมพีวกกาว สเีมจกิเสรจ็แลว้เอากระดาษ
มาตดิเอาไปทาํเป็นเลขหน่ึง” จากประโยคทีเ่ดก็พดูสอดคลอ้งกบัแนวคดิของเพยีเจท ์ (ภญิญดาพชัญ์  
เพช็รรตัน์. 2551: 27; อา้งองิจาก Piaget.  1962) ทีว่า่เดก็เรยีนรูโ้ลกรอบตวัและพฒันาความคดิไป
ตามลาํดบัขัน้ ความเจรญิเตบิโตทางความคดิพฒันาไปพรอ้มกบัพฒันาการทางกาย ซึง่สอดคลอ้งกบั
การเรยีนรูด้ว้ยการกระทาํ (Learning By Doing) ของดวิอี ้(Dewey) ดงันัน้การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
เป็นกจิกรรมหน่ึงทีส่ามารถนําไปใชเ้พือ่สง่เสรมิลกัษณะทางการพดูของเดก็นําไปสูก่ารมทีกัษะกระบวนการคดิ
ทีส่งูขึน้ สามารถพดูอธบิายเรือ่งราวสอดคลอ้งกบัผลงานอยา่งเป็นขัน้ตอนและสือ่สารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
 3. ผลการวเิคราะห ์ พบวา่ คะแนนเฉลีย่การพดูอยา่งมโีครงสรา้งดา้นลกัษณะประโยคที่
ประกอบดว้ย พดูเป็นประโยคและพดูเป็นเรือ่งราว หลงัการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐม์คีะแนนเฉลีย่
สงูกวา่ก่อนทาํกจิกรรม ซึง่สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
  3.1 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พดูเป็นประโยคในแต่ละชว่งสปัดาหต์ามลาํดบัคอื สปัดาห์
ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 1.72 สปัดาหท์ี ่1 – 8 มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.18, 2.28, 2.47, 
2.59, 2.63, 2.87, 2.90 และ 2.95 จากคะแนนเฉลีย่พดูเป็นประโยคแต่ละสปัดาห ์พบวา่ การพดูเป็น
ประโยคมคีะแนนแต่ละช่วงสปัดาหส์งูขึน้ ในสปัดาหท์ี ่1 – 2 เดก็สว่นใหญ่ยงัพดูไมเ่ป็นประโยค บางคน
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พดูเป็นวล ีเชน่ กบ เสือ้กลา้ม หรอือธบิายผลงานสัน้ๆ และยงัเป็นประโยคทีไ่มส่มบรูณ์ เชน่ รถของเลน่ 
รถคนัใหญ่ ในช่วงสปัดาหท์ี ่3 – 5 เดก็สามารถเล่าเรื่อง อธบิายผลงาน พดูเป็นประโยคมากขึน้ เช่น 
บา้นมปีระตู องุน่อยูบ่นตน้ไม ้ถุงสวยๆ สปัดาหท์ี ่6 เดก็มพีฒันาการการพดูเป็นประโยคมากขึน้ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัคะแนนในสปัดาหท์ี ่5 และคะแนนเฉลีย่การพดูตัง้แต่สปัดาหท์ี ่6 – 8 มคีะแนนพฒันาการ
คงทีค่อื คะแนนเฉลีย่สงูขึน้เพยีงเลก็น้อย เน่ืองจากเมือ่เดก็มพีฒันาการอยา่งรวดเรว็ผา่นไป การเรยีนรู้
ของเดก็จะเริม่เตรยีมเขา้สูพ่ฒันาการในชว่งต่อไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เพยีเจท ์ (ภญิญดาพชัญ์  
เพช็รรตัน์.  2551: 27; อา้งองิจาก Piaget. 1962) ทีอ่ธบิายวา่ เดก็จะเรยีนรูภ้าษาโดยรบัรูข้อ้มลูใหม ่
(Assimilation) และปรบัเปลีย่นแนวคดิในการรบัรูข้อ้มลูใหม ่ (Accommodation) โดยผา่นหลกัการจดั 
ระบบ ปรบัตวัและรกัษาสมดุล จากการพดูเป็นประโยคไปสูก่ารพดูเป็นเรือ่งราวต่อไป 
  3.2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การพดูเป็นเรือ่งราวในแต่ละชว่งสปัดาหต์ามลาํดบัคอื สปัดาห ์
ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 0.00 สปัดาหท์ี ่1 – 8 มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 0.00, 0.76, 0.86, 
0.95, 1.27, 1.54, 1.97 และ 2.20 จากคะแนนเฉลีย่การพดูเป็นเรือ่งราวในแต่ละสปัดาหพ์บว่า การพดู
เป็นเรือ่งราวมคีะแนนเฉลีย่แต่ละช่วงสปัดาหส์งูขึน้ ในสปัดาหก์่อนการทดลองและสปัดาหท์ี ่ 1 เดก็ยงั
ไมส่ามารถพดูเป็นเรือ่งราวได ้ เน่ืองจากเดก็ยงัพดูเป็นประโยคงา่ยๆ ยงัไมเ่ป็นเรื่องราว ในสปัดาหต์่อมา
เดก็กลุม่ตวัอยา่งสามารถนําผลงานมาเล่าเรือ่งไดส้อดคลอ้งกบังานประดษิฐ ์ โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ย
ประโยคทีส่มบรูณ์และมสีว่นขยายของประโยคทีข่ยายความใหผู้ฟ้งัเกดิความเขา้ใจในผลงานไดด้ขี ึน้ เช่น 
“เต่าพาแมงกะพรุนไปกนิสาหรา่ยใตท้ะเลทีล่กึมาก” “คนเจอโทรศพัทห์ลน่ทีพ่ ืน้แลว้เอามาซ่อม แต่มนั
เสยีแลว้” สงัเกตไดว้า่การพดูเป็นประโยคของเดก็ในระยะแรกจะเป็นประโยคสัน้ๆ ทลีะประโยคและไมม่ี
การใชค้าํเชือ่มระหว่างประโยค จนเมือ่เดก็สามารถพดูเป็นเรือ่งราว หรอืเล่าสิง่ทีพ่บเหน็ ตลอดจน แสดง
ความรูส้กึนึกคดิของตนออกมาเป็นภาษาพดูไดเ้ชน่เดยีวกบัผูใ้หญ่ จงึจะพดูเป็นประโยคทีส่มบรูณ์ได ้
(ละออ ชุตกิร.  2524: 95; อา้งองิจาก Sitnick; et al.  1960) จากประโยคทีเ่ดก็พดูแสดงใหเ้หน็วา่ เมือ่
เดก็ไดร้บัการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิการพดูอยา่งต่อเน่ืองจะชว่ยพฒันาการทางการพดูใหส้งูขึน้ได ้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของซมิสนั (สนอง สทุธาอามาตย.์  2545: 17; อา้งองิจาก Simpson.  1998) ได้
ศกึษาลกัษณะภาษาพดูของเดก็ปฐมวยั 4 ปี ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลา่นิทานแบบเลา่เรือ่งซํ้า
ผลการวจิยัพบวา่ การเลา่เรือ่งซํ้าชว่ยสง่เสรมิความสามารถดา้นการสือ่สารมากขึน้ กล่าวคอื ชว่ยให้
เดก็พฒันาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาใหช้ดัเจนและละเอยีดละออ ครอบคลุม ความหมายที่
ตอ้งการสือ่ใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้และเขา้ใจถงึความสามารถนี้ วดัไดเ้ป็นจาํนวนคาํต่อประโยค (Length of a 
T-unit)  
 ดงันัน้การพฒันาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งควบคูไ่ปกบัการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์จงึเป็น
การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมการสรา้งสิง่ประดษิฐเ์ป็นชิน้งานของตนเอง กระบวนการจดักจิกรรมมกีารพดูคยุ 
อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเหน็บนพืน้ฐานของชิน้งานทีเ่ดก็สรา้งขึน้ ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการเรยีนรู้
ทีส่ง่ผลต่อคณุภาพความคงทนของการเรยีนรูห้รอืความรูน้ัน้ กจิกรรมศลิปะประดษิฐจ์งึมคีวามเหมาะสม
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กบัการนําไปใชเ้พือ่สง่เสรมิพฒันาการเดก็อกีวธิหีน่ึง โดยมคีรเูป็นผูส้รา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มและการเป็น
แบบอยา่งของการพดูทีด่ ีจะชว่ยสนบัสนุนการเจรญิเตบิโตทางภาษาของเดก็ใหพ้ฒันาไปจนถงึขดีสดุ  
 
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 1. การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐใ์หก้บัเดก็เพือ่เป็นการสง่เสรมิการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ้งคาํนึงถงึอตัราสว่นทีพ่อเหมาะระหวา่งครกูบัเดก็ เพราะจาํนวนเดก็ทีเ่หมาะสม
จะทาํใหค้รสูามารถสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมทางการพดูของเดก็ รวมไปถงึพฤตกิรรมของเดก็ดา้นอื่น
ไดอ้ยา่งครบถว้น ทาํใหค้รสูามารถวเิคราะหก์ารพดูเพือ่แปลเป็นระดบัคะแนนไดด้ ี
 2. การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐท์ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มอีสิระในการเลอืกวสัดุอุปกรณ์ในการทาํ
กจิกรรม การวางแผน ตดัสนิใจ และการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง สามารถสง่เสรมิทกัษะกระบวนการคดิ
ในเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 3. การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐน์อกจากจะสง่เสรมิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งแลว้ ยงัสง่เสรมิ
พฒันาการในดา้นอื่นๆ ได ้ เช่น ดา้นรา่งกายในการสรา้งความสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือมอืและตา ดา้น
อารมณ์และจติใจ ช่วยใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนานและมคีวามภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง ดา้นสงัคม
ชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัการรอคอยและการแบง่ปนัสิง่ของใหผู้อ้ื่น 
 4. บทบาทครใูนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะสนบัสนุน สง่เสรมิใหเ้ดก็
มกีารพดูอยา่งมโีครงสรา้งทีส่งูขึน้ โดยครเูป็นผูก้ระตุน้ ใหก้าํลงัใจ ทบทวน เน้นยํา้ใหเ้ดก็พดูไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ซึง่จะสง่ผลใหเ้ดก็สามารถพฒันาการพดูและมพีฒันาการทางภาษาทีด่ต่ีอไป 
 5. นิทาน เพลง คาํคลอ้งจองทีค่รนํูามาใชใ้นการดาํเนินกจิกรรมเป็นสว่นหนึ่งทีส่ามารถ
พฒันาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 6. การใหเ้ดก็ออกมานําเสนอผลงานจากการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ชว่ยสง่เสรมิมารยาท
ในการเป็นผูพ้ดูและผูฟ้งัทีด่ ี
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. การเลอืกวสัดุ อุปกรณ์ทีนํ่ามาใชใ้นการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ควรเลอืกวสัดุทีห่าไดง้า่ย 
มอียูใ่นทอ้งถิน่ อาจเป็นวสัดุทีส่ามารถนํากลบัมาใชซ้ํ้าได ้และมคีวามปลอดภยัสาํหรบัเดก็ 
 2. ในการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐค์รคูวรเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน 
 3. ครคูวรทบทวนขอ้ตกลงก่อนทาํกจิกรรมทกุครัง้ เพือ่ใหเ้ดก็เรยีนรูบ้ทบาทและหน้าทีข่อง
ตนเองในการทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น 
 4. ควรสง่เสรมิใหค้รผููส้อนทาํวจิยัในชัน้เรยีนเกีย่วกบัปญัหา สาเหตุ และผลทีม่ต่ีอพฒันาการ
ทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาทกัษะทางภาษาในดา้นอื่นๆ เช่น ทกัษะการฟงั การอ่าน และการเขยีน ผา่น
การทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. ควรศกึษาผลของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐท์ีม่ตี่อพฒันาการดา้นอื่นๆ เช่น พฒันาการ 
ทางดา้นอารมณ์ และสตปิญัญา 
 3. ควรศกึษา เปรยีบเทยีบการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั โดยใชเ้ทคนิควธิกีารอื่น 
เช่น การวาดภาพ การปะตดิ การป ัน้ เป็นตน้ 
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คู่มอืการใช้แผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
 

หลกัการและเหตผุล 
 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นการจดักจิกรรมสรา้งสรรค ์เพือ่สง่เสรมิการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง
ของเดก็ปฐมวยั ใหม้ลีกัษณะการพดูทีถู่กตอ้ง มคีวามมัน่ใจในการพดู พดูออกเสยีงชดัเจน พดูคล่อง 
พดูอธบิายไดถ้กูตอ้ง มกีารใชภ้าษาพดูอยา่งมโีครงสรา้งซึง่เดก็สามารถสรา้งประโยค หรอืสรา้งเรื่องราว
ในการพดูดว้ยตนเองได ้การสง่เสรมิการพดูผา่นการทํากจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ทีใ่หเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคดิอยา่งอสิระ ซึง่ครมูบีทบาทสาํคญัในการสนบัสนุน
การพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ โดยการสรา้งบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีด่ ีเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ใน
การทาํงานทีเ่หมาะสม ตัง้คาํถามทีส่ง่เสรมิการพดู ทบทวนหรอืเน้นยํา้ใหเ้ดก็สามารถพดูไดถ้กูตอ้ง 
จากการจดักจิกรรมจะชว่ยพฒันาในเรือ่งกระบวนการคดิของเดก็ ใหเ้ดก็ถ่ายทอดความคดิออกมาเป็น
คาํพดู และบอกเลา่เรือ่งราวในงานทีท่าํมา เพือ่สือ่สารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ ดงันัน้ ครจูงึสามารถนํากจิกรรม
ศลิปะประดษิฐไ์ปใชใ้นการสง่เสรมิการเรยีนรู ้และพฒันาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ได ้

 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่ศกึษาการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัจากการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 
เน้ือหา 
 กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เดก็เป็นผูท้าํกจิกรรมดว้ยตนเองตามจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์
โดยการนําเศษวสัดุมาประดษิฐต์ามเน้ือหาของหน่วยการเรยีน จากนัน้ใหเ้ดก็บรรยายผลงานและเสนอ
ผลงานเป็นรายบุคคล ระดบัอายุ 4 – 5 ปี 
 
หลกัการจดักิจกรรม 
 1. กจิกรรมน้ีใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั โดยจดัในวนัองัคาร พธุ 
พฤหสับด ีวนัละ 50 นาท ี
 2. การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ครเูตรยีมสือ่ วสัดุอุปกรณ์ในการประดษิฐ ์ เพือ่ใหเ้ดก็ได้
ทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง และเลา่เรื่องจากผลงานของตนเองได ้
 3. ใหเ้ดก็มอีสิระในการทาํกจิกรรม ครคูวรจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการทาํกจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐ ์ เช่น มแีสงสวา่งเพยีงพอ มอุีปกรณ์พรอ้มทีจ่ะใหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรม และเลอืกวสัดุเพือ่นํามา 
ใชก้ารประดษิฐ ์
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บทบาทคร ู
 ในการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ควรปฏบิตั ิดงัน้ี 
 1. ศกึษาแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐใ์หเ้ขา้ใจก่อนการจดักจิกรรม ซึง่ครเูตรยีมอุปกรณ์
คอื วสัดุ และอุปกรณ์ใหพ้รอ้มในการทาํกจิกรรม ในหน่ึงสปัดาห ์จะทาํกจิกรรม 3 วนั วนัละ 1 ชิน้งาน 
ทัง้หมด 8 สปัดาหจ์ะม ี24 ชิน้งาน 
 2. สรา้งขอ้ตกลงและอธบิายขัน้ตอนในการจดักจิกรรมกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจในกจิกรรมและให้
แรงเสรมิบวกในขณะทีเ่ดก็ทาํงาน ใชส้ือ่ทีก่ระตุน้ภาษาพดูของเดก็ ในขัน้สรุปใหเ้ดก็ทบทวนถงึเรือ่งที่
ไดท้าํและผลทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ และครเูปิดโอกาสใหเ้ดก็เล่าเรือ่งเกีย่วกบัผลงาน
ทีเ่ดก็ไดท้าํกจิกรรม 
 3. เตรยีมสือ่และมุมศลิปะอื่น ๆ ใหค้รบตามกจิกรรมของศลิปะ เมือ่เดก็ไดท้าํกจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐเ์สรจ็แลว้ เดก็จะไดท้าํกจิกรรมศลิปะอื่นๆ ในมุมศลิปะ 
 4. ครตูอ้งรูจ้กัการปรบัแผนจากการสงัเกตเดก็ทีท่าํกจิกรรมในทุกครัง้ปรบัแผนเพือ่กระตุน้
ใหเ้ดก็มอีสิระ จนิตนาการและมพีฒันาการทางภาษาทีด่ขี ึน้ 
 5. หากเดก็พดูไมถู่กตอ้ง ครเูป็นผูเ้ตมิเตม็ใหเ้ดก็ใชภ้าษาทีถ่กูตอ้ง เชน่ การพดูซํ้า ทบทวน
คาํพดูทีถู่กตอ้ง  

 
บทบาทเดก็ 
 ครคูวรใหเ้ดก็ไดเ้หน็บทบาทตนเอง ดงัน้ี 
 1. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้
 2. ใหเ้ดก็ไดป้ระดษิฐ ์เลอืกวสัดุและบนัทกึผลงานพรอ้มกบัเลา่เรือ่งจากผลงานของตนเอง 
 3. เดก็พยายามทาํงานเสรจ็ตามเวลาทีก่าํหนด 
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แผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
 
สปัดาหท่ี์ 1 
 วนัองัคาร (50 นาท)ี 
 
หน่วย 
 ของเลน่ของใช ้
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดป้ระดษิฐข์องเลน่ดว้ยสือ่และวสัดุทีจ่ดัหาให ้และบอกเลา่ พดูคยุเกีย่วกบั
งานประดษิฐข์องตนเองและของเพือ่น 
 
เน้ือหา 
 การนําเศษวสัดุมาประดษิฐเ์ป็นของเล่นตามทีเ่ดก็ตอ้งการ 
 
วสัด-ุอปุกรณ์ 
 วสัด ุไดแ้ก่ กลอ่งกระดาษ เศษกระดาษ กระดาษนิตยสาร ไหมพรม กระดุม แกนกระดาษชาํระ 
เศษผา้ 
 อปุกรณ์ ไดแ้ก่  กาว กรรไกร ผา้เชด็มอื ผา้กนัเป้ือน 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ในการดาํเนินกจิกรรมครเูป็นผูเ้ตมิเตม็ภาษาใหเ้ดก็ โดยพดูตวัอยา่งทีถู่กตอ้งใหเ้ดก็ฟงัยอ้นหลงั
ดว้ยประโยคทีส่มบรูณ์เป็นแบบอยา่งใหเ้ดก็ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (10 นาที) 
  1. ครเูลา่นิทานเรือ่ง “น้องหมทีีร่กั” ใหเ้ดก็ฟงั จากนัน้สนทนารว่มกนัโดยใชค้าํถาม ดงัน้ี 
   “ในนิทานเรือ่ง น้องหมทีีร่กั กลา่วถงึของเล่นชนิดใด” 
   “น้องหมทีาํมาจากอะไร” 
  2. ใหเ้ดก็สงัเกตเศษวสัดุทีค่รเูตรยีมมา สงัเกตและเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พรอ้ม
ทัง้ชว่ยกนันึกถงึประโยชน์ในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์โดยใชค้าํถาม ดงัน้ี 
   “วสัดุทีนํ่ามาประดษิฐม์คีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร” 
   “เดก็ ๆ จะนําวสัดุเหลา่น้ีไปประดษิฐเ์ป็นของเลน่อะไร” 
  3. เดก็และครรูว่มกนักาํหนดขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ดงัน้ี 
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   - ใหเ้ดก็ตดัสนิใจเลอืกใชว้สัดุทีก่ําหนด 
  4. หเ้วลาเดก็ในการเลอืกวสัดุเพือ่ประดษิฐช์ิน้งานของตนเอง 
 ขัน้ท่ี 2 ลงมือปฏิบติั (30 นาที) 
  1. ประดษิฐช์ิน้งานโดยใชว้สัดุทีเ่ดก็เลอืกเอง และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง 
  2. ครใูหก้ารเสรมิแรงขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรม เชน่ การยอมรบัความคดิเหน็ การ
ชมเชย ใหกํ้าลงัใจ 
  3. ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมครบทกุคน 
  4. เมือ่หมดเวลาใหเ้ดก็ทุกคนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 
 ขัน้ท่ี 3 การเล่าเรื่องจากผลงานของเดก็ (10 นาที) 
  1. ใหเ้ดก็เสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลโดยการเล่าเรือ่ง 
  2. ครบูนัทกึชื่อผลงานหรอืเรือ่งราวทีเ่ดก็เลา่  
 

การประเมินผล 
 1. สงัเกตจากผลงานการประดษิฐข์องเดก็ 
 2. สงัเกตจากการเลา่เรือ่ง /การบรรยายผลงาน /การตัง้ชื่อผลงาน 
 
ภาคผนวก 
 นิทานเรื่อง “น้องหมีท่ีรกั”  
  ผูแ้ต่ง เอมมา ดอดด ์ ผูแ้ปล น้านกฮกู 
  
   น้องหมจ๋ีามากอดกนัเถอะ วนัน้ีเลน่เยอะ น้องหมเีหนื่อยไหม 
   น้องหมตีวัมอมเพราะถูกหอมบอ่ย ขนขาวจงึคอ่ยเปลีย่นเป็นสเีทา  
   กระดุมแทนตา เศษผา้ปะจมกูเพราะน้องหมถีกูอุม้เลน่ทัง้วนั 
   น้องหมขีองฉนัถงึมนัจะเก่า ซ่อมแลว้ซ่อมเลา่ เรากร็กักนั 
   ของเอ๋ยของเลน่เป็นเพือ่นแสนด ีแต่น้องหมน้ีีเป็นสดุทีร่กั 
   ในคํ่าคนืน้ีมแีต่แสงจนัทร ์น้องหมกีบัฉนักอดกนัอุ่นใจ 
   เอ๊ะ! นัน่อะไร อยูใ่กลป้ระต ูพลิกึน่าด ูชมูอืน่ากลวั 
   เจา้ปีศาจรา้ยรบีออกไปซะ อยา่เขา้มานะ น้องหมสีูต้าย 
   สองผูก้ลา้หาญไมห่วัน่สิง่ใด จะมดืแคไ่หน เรากไ็มก่ลวั 
   ปลอดภยัหายหว่ง เริม่งว่งแลว้ซ ีนอนเถอะน้องหม ีวนัน้ีเหน่ือยจงั 
   น้องหมรีกัฉนั ฉนัรกัน้องหม ีขอใหฝ้นัด.ี..นะ...น้องหมทีีร่กั 
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แผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
 
สปัดาหท่ี์ 1  
 วนัพธุ (50 นาท)ี 
 
หน่วย  
 ของเลน่ของใช ้
 
จดุมุ่งหมาย  
 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดป้ระดษิฐข์องเลน่ดว้ยสือ่และวสัดทุีจ่ดัหาให ้ และบอกเลา่ พดูคยุ
เกีย่วกบังานประดษิฐข์องตนเองและของเพือ่น 
 
เน้ือหา  
 การนําเศษวสัดุมาประดษิฐเ์ป็นของเล่นตามทีเ่ดก็ตอ้งการ 
 
วสัด-ุอปุกรณ์ 
 วสัด ุไดแ้ก่ กลอ่งกระดาษ เศษกระดาษ แกนกระดาษชาํระ ฝาน้ําดืม่ หลอดกาแฟ 
 อปุกรณ์ ไดแ้ก่ กาว กรรไกร ผา้เชด็มอื ผา้กนัเป้ือน 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ในการดาํเนินกจิกรรมครเูป็นผูเ้ตมิเตม็ภาษาใหเ้ดก็ โดยพดูตวัอยา่งทีถู่กตอ้งใหเ้ดก็ฟงัยอ้นหลงั
ดว้ยประโยคทีส่มบรูณ์เป็นแบบอยา่งใหเ้ดก็ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (10 นาท)ี 
  1. ครเูล่านิทานเรือ่ง “รถไมข้องขวญั” ใหเ้ดก็ฟงั จากนัน้สนทนารว่มกนั โดยใชค้าํถาม 
ดงัน้ี 
   “ถา้เดก็ๆ ไมม่รีถของเลน่แบบขวญั เดก็ๆ อยากประดษิฐร์ถแบบใด” 
  2. ใหเ้ดก็สงัเกตเศษวสัดุทีค่รเูตรยีมมา สงัเกตและเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พรอ้มทัง้
ชว่ยกนันึกถงึประโยชน์ในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์โดยใชค้าํถาม ดงัน้ี 
   “สิง่ของทีเ่ดก็ๆ เหน็มอีะไรบา้ง สามารถนําไปประดษิฐเ์ป็นรถแบบแกว้หรอืขวญัได้
อยา่งไร” 
  3. เดก็และครรูว่มกนักาํหนดขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ดงัน้ี 
   - ใหเ้ดก็ตดัสนิใจเลอืกใชว้สัดทุีก่าํหนด 
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  4. ใหเ้วลาเดก็ในการเลอืกวสัดุเพือ่ประดษิฐช์ิน้งานของตนเอง 
 ขัน้ท่ี 2 ลงมือปฏิบติั (30 นาท)ี 
  1. ประดษิฐช์ิน้งานโดยใชว้สัดุทีเ่ดก็เลอืกเอง และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง 
  2. ครใูหก้ารเสรมิแรงขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรม เชน่ การยอมรบัความคดิเหน็ การชมเชย 
ใหก้าํลงัใจ 
  3. ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมครบทกุคน 
  4. เมือ่หมดเวลาใหเ้ดก็ทุกคนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 
 ขัน้ท่ี 3 การเล่าเรื่องจากผลงานของเดก็ (10 นาท)ี 
  1.  ใหเ้ดก็เสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลโดยการเล่าเรือ่ง 
  2. ครบูนัทกึชื่อผลงานหรอืเรือ่งราวทีเ่ดก็เลา่  
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตจากผลงานการประดษิฐข์องเดก็ 
 2. สงัเกตจากการเลา่เรือ่ง /การบรรยายผลงาน /การตัง้ชื่อผลงาน 
 

ภาคผนวก 
 นิทานเรื่อง “รถไม้ของขวญั” 
  ผูแ้ต่ง อิทธิพล วาทะวฒันะ 
   ยามเชา้ช่างสดใส ขวญัเดนิไปกบัหลวงตา ตามบา้นยา่นรา้นคา้ ทีศ่รทัธาหมัน่ทาํบุญ 
เดนิตามไปทุกกา้ว หวงักบัขา้วพอคํ้าจุน หลวงตาผูก้ารุณย ์แบง่เจอืจุนพอประทงั กบัขา้วเหลอืกลบับา้น 
ขนมหวานอรอ่ยจงั ฝากน้องสมใจหวงั รบีแต่งตวัไปโรงเรยีน พบครสูวสัด ีใจลน้ปรีห่มัน่พากเพยีร ฝึกอ่าน
และฝึกเขยีน กบัเพือ่นพอ้งคดิทอ่งจาํ บ่ายบ่ายเลกิเรยีนแลว้ ฝากบา้นแกว้ลกูป้าคาํ แกเป็นคนรวยลํ้า 
ในละแวกหลงัวดัน้ี ปริน๊ ปริน๊ เสยีงลอดรัว้ ดงัระรวัเมือ่ตะกี ้ เรยีกขวญัหยดุทนัท ี เกาะรมิรัว้เฝ้าแอบ
มอง แกว้เหลอืบมองเหน็ขวญั หยดุรถพลนัตวาดกอ้ง “ชะ ชา้ มาเมยีงมอง อยากเล่นของฉนัหรอืไร 
มาไดทุ้กวนัวี ่ บ๊ะเจา้น่ี ชกักวนใจ คนจนทีย่ากไร ้ เชน่ตวัเจา้หา้มเขา้มา” เพื่อนเพือ่นคลอ้ยตามแกว้ 
ไดฟ้งัแลว้ช่วยกนัวา่ ออกไปใหไ้กลตา “เจา้นัน้น่าไปกนิดนิ” ขวญัรบีเดนิออกมา ดว้ยน้ําตาทีไ่หลรนิ 
ไมโ่กรธทีเ่ขาหมิน่ แต่โกรธตนไมเ่จยีมตวั คนืนัน้ขวญัฝนัไป พบรถไมใ้นภาพมวั แมฝ้นัจะสลวั แตจ่ดจาํ
ภาพไดด้ ีตื่นเชา้ไมล่า้งหน้า ขวญัรบีควา้ดนิสอส ีรา่งภาพพอเขา้ท ี“สาํเรจ็แน่รถไมเ้รา” นึกไดห้น้าน้ําทว่ม 
ขวญัรวบรวมเศษไมเ้บา ทีล่อยตามน้ําเน่า “ขวญัจะเอามาลองทาํ” ลอ้รถเรากม็ ี เกบ็ไดท้ีบ่า้นลุงอ่ํา 
ยา้ยไปตอนหวัคํ่า เมือ่วานซนืนัน่ยงัไง แต่มเีพยีงลอ้เดยีว สองลอ้เดีย๋วคงหาได ้นึกนึกทาํดว้ยไม ้คงใช ้
ไดด้เีหมอืนกนั “โป๊ก โป๊ก” เสยีงตอกไม ้อยา่งใสใ่จขมขีมนั เรง่รดุใหเ้สรจ็พลนั แรงสรา้งสรรคพ์ลงัน้อย 
มนิานเจา้รถไม ้กว็ิง่ไดส้มใจคอย ความฝนัใชล่อ่งลอย ไมท่อ้ถอยยอ่มไดม้า ขีร่ถผา่นบา้นแกว้ ไมม่อง
แลว้รถไฟฟ้า เดก็เดก็วิง่ออกมา ดรูถไมข้วญัคนังาม ผูใ้หญ่เฝ้ามองจอ้ง ต่างยกยอ่งอยากทราบนามเดก็
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เดก็เขา้ไต่ถาม รถไมง้ามไดจ้ากใคร “เอาไหมฉนัใหล้อ้ เอามาต่อแทนลอ้ไม”้ ขวญัตอบไมเ่ป็นไร 
ขวญัจะใหน้ัง่รถกนั แกว้นํารถไฟฟ้า นัน้ออกมาเพือ่แบ่งปนั นัน่รถฉนัสขิวญั แลว้ใหก้นันัง่รถเธอ เดก็ๆ
ต่างสขุสนัต ์สญัญากนัเป็นเพือ่นเกลอ บดัน้ีต่างเสนอ สิง่สรา้งสรรคข์องตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
 
สปัดาหท่ี์ 1  
 วนัพฤหสับด ี(50 นาท)ี 
 
หน่วย  
 ของเลน่ของใช ้
 
จดุมุ่งหมาย  
 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดป้ระดษิฐข์องใชด้ว้ยสือ่และวสัดุทีจ่ดัหาให ้และบอกเล่า พดูคยุเกีย่วกบั
งานประดษิฐข์องตนเองและของเพือ่น 
 
เน้ือหา  
 การนําเศษวสัดุมาประดษิฐเ์ป็นของใชต้ามทีเ่ดก็ตอ้งการ 
 
วสัด-ุอปุกรณ์ 
 วสัด ุไดแ้ก่ เสือ้กลา้ม สเีทยีนเขยีนผา้ 
 อปุกรณ์ ไดแ้ก่ กรรไกร ผา้เชด็มอื ผา้กนัเป้ือน 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ในการดาํเนินกจิกรรมครเูป็นผูเ้ตมิเตม็ภาษาใหเ้ดก็ โดยพดูตวัอยา่งทีถู่กตอ้งใหเ้ดก็ฟงัยอ้นหลงั
ดว้ยประโยคทีส่มบรูณ์เป็นแบบอยา่งใหเ้ดก็ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (10 นาท)ี 
  1. เดก็และครรูว่มกนัทอ่งคาํคลอ้งจอง “กระเป๋า” จากนัน้สนทนารว่มกนัโดยใชค้าํถาม 
ดงัน้ี 
   “กระเป๋ามลีกัษณะอยา่งไรบา้ง” 
  2. ใหเ้ดก็สงัเกตเศษวสัดุทีค่รเูตรยีมมา สงัเกตและเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พรอ้มทัง้
ชว่ยกนันึกถงึประโยชน์ในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์โดยใชค้าํถาม ดงัน้ี 
   “เดก็ ๆ สามารถนําวสัดุไปประดษิฐเ์ป็นของใชอ้ะไรไดบ้า้ง” 
  3. เดก็และครรูว่มกนักาํหนดขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ดงัน้ี 
     - ใหเ้ดก็ตดัสนิใจเลอืกใชว้สัดุทีก่ําหนด 
  4. ใหเ้วลาเดก็ในการเลอืกวสัดุเพือ่ประดษิฐช์ิน้งานของตนเอง 
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 ขัน้ท่ี 2 ลงมือปฏิบติั (30 นาท)ี 
  1. ประดษิฐช์ิน้งานโดยใชว้สัดุทีเ่ดก็เลอืกเอง และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง 
  2. ครใูหก้ารเสรมิแรงขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรม เชน่ การยอมรบัความคดิเหน็ การชมเชย 
ใหก้าํลงัใจ 
  3. ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมครบทกุคน 
  4. เมือ่หมดเวลาใหเ้ดก็ทุกคนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 
 ขัน้ท่ี 3 การเล่าเรื่องจากผลงานของเดก็ (10 นาท)ี 
  1. ใหเ้ดก็เสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลโดยการเล่าเรือ่ง 
  2. ครบูนัทกึชื่อผลงานหรอืเรือ่งราวทีเ่ดก็เลา่  
 

การประเมินผล 
 1. สงัเกตจากผลงานการประดษิฐข์องเดก็ 
 2. สงัเกตจากการเลา่เรือ่ง /การบรรยายผลงาน /การตัง้ชื่อผลงาน 
 
 

ภาคผนวก 
 คาํคล้องจอง “กระเป๋า” 
  ผูแ้ต่ง บญุทิพา เตชะทรงคณุ 
 
    กระเป๋าของใคร  ใบใหญ่หลากส ี
   ใบเลก็กม็ ี    ดซูขีองใคร 
   ใสข่องจุใจ    เลก็ใหญ่พอด ี
   ประโยชน์มากม ี  ลดโลกรอ้นเอย 
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คู่มอืการใช้แบบประเมินการพดูอย่างมีโครงสร้าง 
และเกณฑก์ารให้คะแนนของเดก็ปฐมวยั 

 
คาํช้ีแจง: 
 การวจิยัครัง้น้ี ใชแ้บบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั เป็นเครื่องมอืใน
การบนัทกึการพดูอยา่งมโีครงสรา้งขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ
จดักจิกรรมและสงัเกตดว้ยสายตา ผูช่้วยผูว้จิยัรว่มประเมนิการพดูของเดก็ โดยใชแ้บบประเมนิการพดู
อยา่งมโีครงสรา้งตลอดเวลาทีเ่ดก็รว่มทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เวลา 09.00 – 09.50 น. ของทุกวนั
องัคาร พธุ พฤหสับด ีดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 1. แบบประเมนิการพดูชุดน้ีใชเ้พือ่สงัเกตการพดูของเดก็ ระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1 อายุ 4 – 5 ปี 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
 2. ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัเป็นผูด้าํเนินการสงัเกตรวมแลว้มผีูส้งัเกตจาํนวน 2 คน 
 3. แบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้ง ประกอบดว้ย 
  3.1 ลกัษณะการพดู แบง่ได ้ดงัน้ี 
   3.1.1 มคีวามมัน่ใจในการพดู หมายถงึ เดก็สามารถพดู ตอบคาํถาม อธบิาย และบอกถงึ
รายละเอยีดของผลงานตามความคดิของเดก็ไดแ้ละมกีารแสดงออกทางสหีน้า กริยิา น้ําเสยีงและทา่ทาง
สอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการสือ่สาร 
   3.1.2 พดูออกเสยีงชดัเจน หมายถงึ เดก็สามารถพดูออกเสยีงไดอ้ยา่งชดัเจน 
   3.1.3 พดูคลอ่ง หมายถงึ เดก็สามารถพดูไดอ้ยา่งไมต่ดิขดั 
   3.1.4 พดูถูกตอ้ง หมายถงึ เดก็อธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐ ์เรือ่งราวจากสิง่ประดษิฐ์
ไดต้ามขัน้ตอน 
  3.2 ลกัษณะประโยค แบง่ได ้ดงัน้ี 
   3.2.1 พดูเป็นประโยค หมายถงึ เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธานและภาคแสดงตามความคดิของเดก็ได ้
   3.2.2 พดูเป็นเรือ่งราว หมายถงึ เดก็สามารถเล่าเรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรื่องนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน ภาคแสดงและสว่นขยาย 2 ประโยค
ขึน้ไปตามความคดิของเดก็ได ้
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

รายการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

1. ลกัษณะการพดู 
    1.1 มคีวามมัน่ใจในการพดู 

 
ระดบัคะแนน 3 เดก็สามารถพดู ตอบคาํถาม อธบิาย และบอกถงึ
รายละเอยีดของผลงานตามความคดิของเดก็ไดแ้ละมกีารแสดงออก
ทางสหีน้า กริยิา น้ําเสยีงและท่าทางสอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการ
สือ่สารไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัคะแนน 2 เดก็สามารถพดู ตอบคาํถาม อธบิายและบอกถงึ
รายละเอยีดของผลงานได ้เมือ่ครใูหค้าํแนะนําหรอืชีแ้นะ 
ระดบัคะแนน 1 เดก็สามารถพดูตอบคาํถาม อธบิายและบอก
รายละเอยีดของผลงานเมือ่ครใูหค้าํแนะนําหรอืชีแ้นะเป็นสว่นใหญ่ 
ระดบัคะแนน 0 เดก็ไมส่ามารถพดู ตอบคาํถาม อธบิายและบอกถงึ
รายละเอยีดของผลงานได ้

    1.2 พดูออกเสยีงชดัเจน ระดบัคะแนน 3 เดก็สามารถพดูออกเสยีงไดอ้ยา่งชดัเจน  
ระดบัคะแนน 2 เดก็สามารถพดูออกเสยีงไดอ้ยา่งชดัเจนเมื่อครใูห้
คาํแนะนําหรอืชีแ้นะ 
ระดบัคะแนน 1 เดก็สามารถพดูออกเสยีงไดช้ดัเจนเมือ่ครใูห้
คาํแนะนําหรอืชีแ้นะเป็นสว่นใหญ่ 
ระดบัคะแนน 0 เดก็ไมส่ามารถพดูออกเสยีงได ้

    1.3 พดูคลอ่ง ระดบัคะแนน 3 เดก็สามารถพดูไดอ้ยา่งไมต่ดิขดั 
ระดบัคะแนน 2 เดก็สามารถพดูไดอ้ยา่งไมต่ดิขดัเมื่อครใูห้
คาํแนะนําหรอืชีแ้นะ  
ระดบัคะแนน 1 เดก็สามารถพดูไดอ้ยา่งไมต่ดิขดัเมือ่ครใูห้
คาํแนะนําหรอืชีแ้นะเป็นสว่นใหญ่ 
ระดบัคะแนน 0 เดก็ไมพ่ดู 

   1.4 พดูถกูตอ้ง ระดบัคะแนน 3 เดก็อธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐ ์เรือ่งราวจาก
สิง่ประดษิฐไ์ดต้ามขัน้ตอนดว้ยตนเอง 
ระดบัคะแนน 2 เดก็อธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐ ์เรือ่งราวจาก
สิง่ประดษิฐไ์ดเ้มือ่ครใูหค้าํแนะนําหรอืชีแ้นะ 
ระดบัคะแนน 1 เดก็อธบิายวธิกีารทาํสิง่ประดษิฐ ์เรือ่งราวจาก
สิง่ประดษิฐไ์ดเ้มือ่ครใูหค้าํแนะนําหรอืชีแ้นะเป็นสว่นใหญ่ 
ระดบัคะแนน 0 เดก็ไมส่ามารถอธบิายได ้
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รายการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

2.ลกัษณะของประโยค 
    2.1 พดูเป็นประโยค 

ระดบัคะแนน 3 เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน
และภาคแสดงตามความคดิของเดก็ไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัคะแนน 2 เดก็สามารถเลา่เรือ่งราวไดส้อดคลอ้งกบั
สิง่ประดษิฐ ์โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื 
ภาคประธานและภาคแสดงตามความคดิของเดก็ไดเ้มือ่ครใูห้
คาํแนะนําหรอืชีแ้นะ 
ระดบัคะแนน 1 เดก็สามารถเลา่เรือ่งราวไดส้อดคลอ้งกบั
สิง่ประดษิฐ ์โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื 
ภาคประธานและภาคแสดงตามความคดิของเดก็ไดเ้มือ่ครใูห้
คาํแนะนําหรอืชีแ้นะเป็นสว่นใหญ่ 
ระดบัคะแนน 0 เดก็ไมส่ามารถเลา่เรือ่งได ้

    2.2 พดูเป็นเรื่องราว ระดบัคะแนน 3 เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน 
ภาคแสดงและสว่นขยาย 2 ประโยคขึน้ไปตามความคดิของเดก็ได้
ดว้ยตนเอง 
ระดบัคะแนน 2 เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน 
ภาคแสดงและสว่นขยาย 2 ประโยคขึน้ไปเมือ่ครใูหค้าํแนะนําหรอื
ชีแ้นะ 
ระดบัคะแนน 1 เดก็สามารถเลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์
โดยเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยโครงสรา้งของประโยค คอื ภาคประธาน 
ภาคแสดงและสว่นขยาย 2 ประโยคขึน้ไปเมือ่ครใูหค้าํแนะนําหรอื
ชีแ้นะเป็นสว่นใหญ่ 
ระดบัคะแนน 0 เดก็ไมส่ามารถเลา่เรือ่งได ้

 

การดาํเนินการใช้แบบประเมิน 
 1. ศกึษาและทาํความเขา้ใจแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั และคูม่อื
การใชใ้หเ้ขา้ใจกระบวนการทัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2. ทาํการสงัเกตการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองเพือ่หาขอ้มลูพืน้ฐาน 
(Baseline Data) โดยการสงัเกตการพดูอยา่งมโีครงสรา้งในชว่งกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
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 3. เมือ่เดก็รว่มกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ ผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยัดาํเนินการประเมนิการพดูอยา่งมี
โครงสรา้งของเดก็โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ และประเมนิทกัษะการพดูของเดก็
ขณะรว่มกจิกรรมและนําขอ้มลูมาสรปุผลหลงัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์สรจ็ ขณะทีผู่ช้ว่ยผูว้จิยั
เป็นผูบ้นัทกึขอ้มลูทีส่งัเกตลงในแบบบนัทกึการพดูของเดก็ขณะทาํกจิกรรมกบัผูว้จิยั เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
 4. นําผลการบนัทกึการพดูของเดก็ทีแ่สดงออกขณะทีร่ว่มกจิกรรมมาปรกึษารว่มกนัระหว่าง
ผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยั 
 5. ในการบนัทกึแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั เมือ่เดก็มพีฤตกิรรมในขอ้ใด
ใหท้าํเครือ่งหมาย ( ) ลงในขอ้พฤตกิรรมนัน้ 
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แบบบนัทึกคาํพดูของเดก็ปฐมวยั 
 
วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 09.50 น. 
 สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่1 หน่วย ของเลน่ของใช ้
 คร:ู  เล่านิทานเรือ่ง น้องหมทีีร่กั เดก็ใหค้วามสนใจฟงัทุกคน 
 คร:ู  เล่านิทานจบแลว้ สนทนากบัเดก็ถงึเน้ือหาในนิทาน 
 คร:ู  นิทานเรือ่ง น้องหมทีีร่กั กลา่วถงึของเล่นชนิดใดบา้งคะ 
 อาม: ตุ๊กตาหมคีรบั 
 คร:ู  เก่งมากคะ่ แลว้ตุ๊กตาหมทีาํมาจากอะไรบา้งคะ 
 ฮโีร่: เศษผา้ 
 มารโิอ: กระดุม 
 คร:ู  ใชค่ะ่ ตุ๊กตาหมใีนนิทานทาํมาจากกระดุมและเศษผา้ ของเลน่ทีเ่ดก็  ๆรูจ้กัมอีกีมากมายเลย 
   เดก็ๆ บอกคณุครไูดไ้หมคะว่ามขีองเลน่อะไรบา้ง 
 เพชร: หุน่ยนต ์
 โม:  บารบ์ี ้
 น้ําพรกิ: ตุ๊กตาเดง้ดึง๋ 
 คร:ู  ชมเชยเดก็ทีต่อบคาํถาม จากนัน้แนะนําวสัดใุนการประดษิฐช์ิน้งาน 
 คร:ู  วนัน้ีครมูวีสัดุมาใหเ้ดก็นําไปประดษิฐข์องเลน่ 1 ชิน้ เดก็จะนําวสัดุน้ีไปประดษิฐเ์ป็น 
   ของเลน่ไดอ้ย่างไรคะ 
 ยนิูก: หนูจะเอากลอ่งไปทาํรถ 
 แบม: ยกมอืพรอ้มกบัพดูวา่ หนูอยากทาํตุ๊กตาคะ่ 
 เวฟ ขวญั เบล: มองเพือ่นทีต่อบคาํถาม เวฟพดูกบันายวา่ เราอยากทาํรถของเล่น นาย 
   พยกัหน้า 
 คร:ู  กําหนดขอ้ตกลงรว่มกนักบัเดก็ในการทาํกจิกรรม จากนัน้ใหเ้ดก็เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ 
   ในการประดษิฐ ์ 
 อาม ฮโีร ่เพชร โม: นัง่ทีมุ่มกจิกรรมประดษิฐ ์
 คร:ู  เดก็ๆ อยากทาํของเลน่อะไรบา้งคะ 
 เพชรกบัโม: มองหน้าครแูต่ไมพ่ดู 
 อาม: อามจะทาํหุน่ยนต ์
 ฮโีร่: ครแูพตฮโีรอ่ยากทาํหุน่ยนตเ์หมอืนอาม 
 อาม: หยบิกลอ่งกระดาษมาทากาวแลว้แปะกระดาษส ีโมมองหน้าครจูากนัน้หยบิกล่องมา 1 กลอ่ง 
 โม : ครแูพต หนูอยากทาํตุ๊กตา 
 โม:  หยบิปากกาเคมมีาวาดบนกล่อง แลว้เอาไหมพรมตดิบนกลอ่ง 
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 อาม: ฮโีรเ่ราจะทาํหุน่ยนตท์ีม่ปืีนดว้ย 
 ฮโีร่:  พยกัหน้า 
 เพชร: หยบิกลอ่งมาตดิกระดาษสพีดูกบัฮโีรว่า่ เราจะทาํรถแขง่นะ 
 อาม: อามทาํหุน่ยนตเ์สรจ็แลว้ 
 คร:ู  โอโ้ห หุน่ยนตข์องอามเทม่ากเลย อามเลา่ใหค้รฟูงันะคะวา่อามทาํอยา่งไร 
 อาม: เอากล่องมาทาํแลว้ตดิกระดาษ 
 คร:ู  หุน่ยนตข์องอามมลีกัษณะอยา่งไรบา้งคะ 
 อาม: มนัมปืีนยงิปีศาจดว้ย 
 คร:ู  หุน่ยนตม์ปืีนยงิปีศาจใชไ่หมคะ 
 อาม: พยกัหน้า แลว้เดนิไปทีม่มุกจิกรรมอื่น 
 ฮโีร่ : หุน่ยนตข์องฮโีรเ่สรจ็แลว้  
 คร:ู  ฮโีรเ่ลา่ใหค้รฟูงัสคิะ หุน่ยนตข์องฮโีรเ่ป็นอยา่งไร 
 ฮโีร่ : หุน่ยนต…์ ทาํท่าคดิแลว้บอกวา่ ไมรู่ค้รบั 
 คร ู : ฮโีรอ่ยากใหหุ้่นยนตท์าํอะไรคะ 
 ฮโีร่ : ใหหุ้น่ยนตไ์ปเดอะมอลลบ์างแคไดไ้หมครแูพต 
 คร:ู  ไดค้ะ่ 
 ฮโีร่ : หุน่ยนตไ์ปเดอะมอลลบ์างแคครบั 
 เวฟกบัน้ําพรกิ: เดนิมานัง่ทีมุ่มกจิกรรม หยบิแกนกระดาษมา คนละ 1 อนั 
 เวฟ: น้ําพรกิเราจะทาํรถแขง่นะ 
 น้ําพรกิ: แต่เราจะทาํตุ๊กตาเดง้ดึง๋ 
 เพชรกบัโม: ประดษิฐข์องเลน่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึไปเล่นมมุกจิกรรมอื่น 
 มารโิอ นาย ยนิูก: มานัง่ทาํกจิกรรม มารโิอหยบิวสัดุมานัง่ประดษิฐ ์นายหยบิกลอ่งกระดาษ 
   มา 1 กลอ่ง 
 คร:ู  เดก็ๆ จะทาํของเล่นอะไรคะ 
 นาย: พยกัหน้ายิม้แต่ไมพ่ดู 
 ยนิูก: ผมจะทาํของเลน่ครบัครแูพต 
 คร:ู  ยนิูกจะทาํของเลน่อะไรครบั 
 ยนิูก: ผมจะทาํตุ๊กตาครบั 
 เบล: เดนิมาหาครบูอกว่า คณุครหูนูทาํตุ๊กตาบารบ์ีไ้ดไ้หม 
 คร:ู ไดค้ะ่ 
 ขวญั: นัง่น่ิงมองหน้าครไูมห่ยบิอุปกรณ์ ครจูงึพดูวา่ ขวญัอยากทาํของเล่นอะไรคะ 
 ขวญั: ไมพ่ดูสา่ยหวั แต่หยบิแกนกระดาษมา 1 อนั แลว้นําปากกาเคมมีาวาดรปู หยบิกระดาษส ี 
   มาทากาวตดิกบัแกนกระดาษ 
 มารโิอ นาย ยนิูก: ประดษิฐเ์สรจ็แลว้ 
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 มารโิอ: ครแูพตหนูทาํหุน่ยนตเ์สรจ็แลว้ 
 ยนิูก: ผมกท็าํตุ๊กตาไปโรงเรยีนแลว้นะครบั 
 นายกบัเบล: นํางานประดษิฐม์าใหค้ร ู
 นาย: หุน่ยนต ์
 เบล: บารบ์ีไ้ปว่ายน้ํา 
 ตะวนั พมิ มิง้กี ้แบม:  มานัง่ประดษิฐง์านทีม่มุกจิกรรม 
 พมิ:  คุณครหูนูอยากทาํบารบ์ี ้
 แบม: เราจะใหบ้ารบ์ีไ้ปเทีย่ว 
 มิง้กี:้ หยบิกลอ่งกระดาษมา 1 กลอ่ง แลว้หยบิกระดาษสมีาทากาวตดิกลอ่ง ตะวนับอก 
   มิง้กีว้่า เราจะทาํบารบ์ีด้ว้ยนะ มิง้กีม้องตะวนัแลว้พยกัหน้า เดก็ประดษิฐง์านเสรจ็ 
   เรยีบรอ้ยทุกคน ครใูหเ้ดก็ออกมานําเสนอผลงานของตนเอง 
 เพชร: หุน่ยนตไ์ปเทีย่ว 
 โม:  บารบ์ีไ้ปเดอะมอลล ์
 ขวญั: กบ 
 มิง้กี:้ บารบ์ีไ้ปต่างจงัหวดั 
 ตะวนั: บารบ์ีไ้ปเทีย่วทะเล 
 ระหว่างกจิกรรมเสร ีคร:ู เรยีกเดก็มานําเสนอผลงาน 
 อาม: หุน่ยนตเ์อาปืนไปยงิปีศาจ 
 น้ําพรกิ: ตุ๊กตาเดง้ดึง๋ตกน้ํา 
 แบม: บารบ์ีก้ําลงัไปว่ายน้ําทีส่วนสยาม 
 พมิ:  บารบ์ีไ้ปกบัเพือ่น 
 เวฟ: รถแขง่ของหนู 
 มารโิอ: หุน่ยนตไ์ปเดอะมอลล ์
 
 
 
               ลงชือ่ น.ส.อนิทริา  กิง่กุล 

ผูช่้วยวจิยั 
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แบบบนัทึกคาํพดูของเดก็ปฐมวยั 
 
วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 – 09.50 น. 
 สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่2 หน่วย ของเลน่ของใช ้
 คร:ู  เล่านิทานเรือ่ง รถไมข้องขวญั ใหเ้ดก็ฟงั เดก็ใหค้วามสนใจทุกคน 
 คร:ู  หลงัจากเลา่นิทานจบแลว้ครสูนทนากบัเดก็ถงึเน้ือหาในนิทาน 
 คร:ู  ถา้เดก็ๆ ไมม่รีถของเลน่แบบขวญั เดก็ๆ อยากประดษิฐร์ถของเลน่แบบใดคะ 
 ฮโีร ่: ฮโีรจ่ะทาํรถแขง่ 
 พมิ:  หนูจะทาํรถไฟ 
 เบล: หนูอยากทาํของเลน่ 
 คร:ู  ชมเชยเดก็ทีต่อบคาํถาม จากนัน้แนะนําวสัดใุนการประดษิฐ ์
 คร:ู  เดก็ๆ สามารถนําวสัดุไปประดษิฐเ์ป็นรถของเล่นไดอ้ยา่งไรคะ 
 มิง้กี:้ เอาฝาไปทาํลอ้ 
 มารโิอ: เอาหลอดไปทาํเสารถ 
 เพชร: เอากระดาษทําประตูกไ็ด ้
 โมกบัขวญั: มองเพือ่นตอบคาํถาม เบลพดูกบัมารโิอวา่ เราจะทาํรถคนัใหญ่ 
 คร:ู  กําหนดขอ้ตกลงรว่มกนักบัเดก็ในการทาํกจิกรรม จากนัน้ใหเ้ดก็เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์
   ในการประดษิฐ ์
 แบม ขวญั เบล มิง้กี ้: นัง่ทีม่มุกจิกรรมประดษิฐ ์
 คร:ู  เดก็ๆ อยากทาํรถอะไรบา้งคะ 
 ขวญั มิง้กี:้ ไมต่อบหยบิกล่องมาตกแต่งดว้ยปากกาเคม ี
 เบล : หนูจะทาํรถไฟของเล่น 
 ขวญั: มองหน้าครแูลว้หยบิกระดาษสมีาตดิกบักลอ่งกระดาษ 
 มิง้กี:้  พดูกบัแบมวา่ เราอยากทาํรถไฟไปบา้นนอก 
 อาม:  เดนิมานัง่ดเูพือ่นทาํกจิกรรม พดูว่า เรากอ็ยากทาํรถไฟเหมอืนกนัเลย 
 เบล : หนูทาํรถไฟเสรจ็แลว้คะ่ 
 คร:ู  รถไฟของเบลมลีกัษณะอยา่งไรคะ 
 เบล : รถไฟมนัยาว มนัจะไปมหาชยัคะ่ 
 คร:ู  รถไฟขบวนยาวไปมหาชยัคะ่ ลองพดูตามครนูะคะ 
 เบล : รถไฟขบวนยาวไปมหาชยั 
 เบล มิง้กี ้แบม: ทาํงานประดษิฐเ์สรจ็แลว้ จงึเดนิไปมุมกจิกรรมอืน่ 
 ขวญั: มองหน้าครหูยบิหลอดกาแฟมา 
 คร:ู  ขวญัทากาวตดิกลอ่งไดเ้ลยคะ่  
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 ขวญั: ตดิหลอดกาแฟกบักลอ่ง 
 คร:ู  รถของขวญัสวยมากเลย ขวญัทาํเป็นรถอะไรคะ 
 ขวญั: รถ 
 คร:ู  รถของขวญัมลีกัษณะอยา่งไรคะ 
 ขวญั:  มองหน้าครแูต่ไมต่อบ แลว้เดนิไปมมุกจิกรรมอื่น 
 ยนิูก น้ําพรกิ โม พมิ: นัง่มมุกจิกรรมประดษิฐ ์
 ยนิูก: หยบิกระดาษสแีดงมาบอกน้ําพรกิวา่ อยากทาํรถของเลน่สแีดง น้ําพรกิบอกวา่ เราอยาก 
   ทาํรถคนัใหญ่ โมกบัพมิหยบิกลอ่งมาเอากระดาษสเีหลอืงตดิทีก่ลอ่ง แลว้นําฝาน้ําอดัลม 
   ตดิทีก่ลอ่ง  
 ยนิูกกบัน้ําพรกิ: ประดษิฐร์ถเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 ยนิูก: รถไฟสแีดงกาํลงัไปเดอะมอลลค์รบัคร ู
 น้ําพรกิ: คนกาํลงันัง่รถกระป๋อง 
 อาม ฮโีร ่เพชร ตะวนั: เดนิมาทีมุ่มกจิกรรมประดษิฐ ์
 ตะวนั: ครแูพตหนูเอาฝาไปทาํลอ้นะ 
 เพชร: ไดส้ ิเรากจ็ะเอาฝาเหมอืนกนั 
 นาย: เดนิมานัง่ทาํงานประดษิฐ ์
 คร:ู  นายจะทาํรถของเลน่อะไรดคีะ 
 นาย: รถของเลน่สง่คน 
 ตะวนั เพชร: อามทาํงานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เดนิไปทีมุ่มกจิกรรมอืน่ 
 มารโิอ เวฟ: มานัง่ทีมุ่มกจิกรรมประดษิฐ ์มารโิอหยบิกลอ่งมาวาดดว้ยปากกาเคม ี 
 เวฟ: ทากาวทีก่ลอ่งแลว้นํากระดาษสตีดิกลอ่ง เวฟมองนาย แลว้ถามนายว่า นายทาํรถอะไร 

นาย: ตอบวา่ เราทาํรถของเลน่ไง 
 มารโิอ:  เราทาํรถของเล่นเหมอืนนายเลย 
 นาย: ครแูพตหนูทาํรถของเลน่เสรจ็แลว้ 
 คร:ู  นายเลา่ใหค้รฟูงัสคิะ วา่รถของนายเป็นอยา่งไร 
 นาย: รถของเลน่เอาไวส้ง่คน 
 เวฟ: ประดษิฐร์ถของเลน่เสรจ็แลว้ ถอืผลงานมาใหค้รดูบูอกวา่ 
 เวฟ : ครแูพตครบั หนูทาํรถของเลน่เสรจ็แลว้ครบั 
 คร:ู  เวฟเลา่ใหค้รฟูงัสคิะ รถของเลน่ของเวฟสวยมากเลย 
 เวฟ : รถไฟกําลงัไปสถานี 
 เดก็:  ประดษิฐง์านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ทุกคน ครใูหเ้ดก็ออกมานําเสนอผลงานของตนเอง 
 แบม: รถกระป๋องลอ้หลุด 
 มิง้กี:้ ทาํรถ 
 คร ู : รถของมิง้กีเ้ป็นรถอะไรคะ 
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 มิง้กี:้ รถไฟ....(เงยีบสกัครูห่น่ึง) รถไฟไปมหาชยั 
 คร:ู  อ๋อ รถไฟของมิง้กีไ้ปมหาชยันะคะ 
 มิง้กี:้ พยกัหน้า แลว้บอกวา่ รถไฟไปมหาชยั 
 โม:  แมพ่าลกูขึน้รถกระป๋อง 
 คร:ู  แมพ่าลกูขึน้รถกระป๋องนะคะ 
 โม:  ไปสง่ลกูทีโ่รงเรยีนดว้ย 
 คร:ู  แมพ่าลกูขึน้รถกระป๋องไปสง่ทีโ่รงเรยีน พดูตามครนูะคะ 
 โม:  แมพ่าลกูขึน้รถกระป๋องไปสง่ทีโ่รงเรยีน 
 ตะวนั: รถไฟฟ้าขบวนยาว พรอ้มกบัชรูถไฟฟ้าขึน้เหนือหวั 
 พมิ:  รถกระป๋อง 
 ระหว่างทาํกจิกรรมเสร ีครใูหเ้ดก็ออกมานําเสนอผลงาน 
 อาม: รถแขง่ 
 คร:ู  ทาํไมอามถงึทาํรถแขง่คะ 
 อาม: อยากใหร้ถแขง่ไปเซเว่น 
 คร:ู  รถแขง่ไปเซเว่น พดูตามครนูะคะ 
 อาม: รถแขง่ไปเซเว่น 
 ฮโีร่: รถไฟครบัครแูพต 
 คร:ู รถไฟของฮโีร่สวยมากเลย ฮโีรอ่ยากใหร้ถไฟไปเทีย่วทีไ่หนดคีะ 
 ฮโีร่: รถไฟกําลงัไปชลบุรคีรบั 
 เพชร: ครแูพตของหนูทาํรถไฟเหมอืนฮโีรเ่ลย 
 คร:ู  แลว้รถไฟของเพชรมลีกัษณะอยา่งไรคะ 
 เพชร: รถไฟของหนูมนัยาว 
 คร:ู  รถไฟของหนูขบวนยาว เพชรพดูตามครอูกีรอบนะคะ 
 เพชร: รถไฟของหนูขบวนยาว 
 มารโิอ:  คนขบัรถ 
 คร:ู  รถมารโิอเป็นรถอะไรคะ 
 มารโิอ:  รถยนต ์ 
 คร:ู  คนขบัรถยนต ์พดูตามครนูะคะ 
 มารโิอ: คนขบัรถยนตไ์ปเทีย่ว 
 
 
 
               ลงชือ่ น.ส.อนิทริา  กิง่กุล 

ผูช่้วยวจิยั 
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แบบบนัทึกคาํพดูของเดก็ปฐมวยั 
 
วนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 – 09.50 น. 
 สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่3 หน่วย ของเลน่ของใช ้
 คร:ู  นําแผน่ภาพคาํคลอ้งจอง กระเป๋า มาตดิบนกระดาน เดก็ใหค้วามสนใจ  
 พมิ:  ชีใ้หน้ํ้าพรกิด ู
 คร:ู  วนัน้ีครมูคีาํคลอ้งจอง กระเป๋า มาใหเ้ดก็  ๆอ่านคะ่ ลองฟงัครแูพตพดูก่อนหน่ึงรอบนะคะ 
 คร:ู  พดูคาํคลอ้งจองทลีะวรรคดว้ยน้ําเสยีงทีช่ดัเจน  
 โมกบัขวญั: พดูตามแต่เสยีงเบา ตะวนั นาย ยนิูก พดูตามไดบ้างคาํ เวฟนัง่เหมอ่ สว่นเดก็ 
   คนอื่นสนใจฟงัด ีมองตามคาํทีค่รชูีแ้ละใหพ้ดูตามทลีะวรรค 
 คร:ู  ชมเชยเดก็ทีพ่ดูคาํคลอ้งจอง และถามเดก็ถงึความหมายในคาํคลอ้งจองและลกัษณะ 
   ของกระเป๋า 
 คร:ู  หยบิเสือ้กลา้มขึน้มา เดก็ทุกคนใหค้วามสนใจด ี
 คร:ู  เสือ้กลา้มสามารถนําไปทาํเป็นกระเป๋าไดอ้ยา่งไร 
 นาย ขวญั: มองแต่ไมพ่ดู ยนิูกพดูกบัตะวนัวา่ เอาไปทาํยงัไงนะ 
 อาม: เสือ้กลา้มมนัมหี ู
 ฮโีร่ : ตอ้งเอาไปเยบ็ก่อน 
 น้ําพรกิ: เสือ้ไมเ่หน็เหมอืนกระเป๋าเลย 
 พมิ:  เยบ็ตรงขา้งล่างเสือ้ใชไ่หมครแูพต 
 คร:ู  ชมเชยเดก็ทีต่อบคาํถามและกาํหนดขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรม ฮโีรช่วนโมไปทาํ 
   กจิกรรม แลว้หยบิสเีทยีนมาวาดบนเสือ้ เบลกบัน้ําพรกิกห็ยบิเสือ้กลา้มมา 
 เบล: เสือ้ของเราตวัใหญ่ ของน้ําพรกิตวัเลก็ 
 น้ําพรกิ: มองเสือ้ของเบลแลว้หยบิสเีทยีนมาวาดบนเสือ้ 
 โม:  ทาํกระเป๋าเสรจ็แลว้ครแูพต 
 คร:ู  กระเป๋าโมสวยมากเลยคะ่ เล่าใหค้รฟูงันะคะวา่กระเป๋าโมเป็นอยา่งไร 
 โม:  คุณแมส่ะพายกระเป๋าไปทาํงาน 
 เบล : ของหนูกเ็สรจ็แลว้คะ่ 
 คร:ู  กระเป๋าของเบลสวยมากเลย ใสอ่ะไรไดบ้า้งคะ 
 เบล: กระเป๋า.... เบลมองหน้าคร ูยิม้แต่ไมต่อบเดนิไปทีม่มุกจิกรรมอื่น 
 อาม เพชร ตะวนั มารโิอ: เดนิมาทาํกระเป๋า หยบิสเีทยีนมาวาดบนเสือ้กลา้ม 
 อาม: เราจะทาํกระเป๋าลายจุด 
 ตะวนั: ไมพ่ดูมองงานของเพือ่น เพชรบอกว่า ตะวนัมาดงูานของเราทาํไม 
 มารโิอ: ครแูพตหนูทาํไมเ่ป็น 
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 คร:ู  ลองทาํดคูะ่ เอาสเีทยีนวาดบนกระเป๋าเลยวาดใหส้วยๆ เลยนะคะ  
 มารโิอ: พยกัหน้า 
 อาม: ครแูพตหนูทาํกระเป๋าใหคุ้ณพอ่คุณแมไ่ปซือ้ของทีห่า้ง 
 คร:ู  เก่งมากเลยครบั หนูทาํกระเป๋าใหค้ณุพอ่คณุแมใ่ชใ้สข่องทีห่า้ง ลองพดูตามนะคะ 
 อาม: หนูทาํกระเป๋าใหคุ้ณพอ่คุณแมใ่ชใ้สข่องทีห่า้ง 
 มารโิอ:  หนูทาํเสรจ็แลว้ 
 คร:ู  เก่งมากคะ่ กระเป๋ามารโิอสวยมากเลย กระเป๋าของมารโิอใชใ้สอ่ะไรไดบ้า้งคะ 
 มารโิอ: ดนิสอ 
 คร:ู  กระเป๋าใสด่นิสอใช่ไหมคะ ลองพดูตามครนูะคะ 
 มารโิอ: กระเป๋าใสด่นิสอ 
 นาย มิง้กี ้ยนิูก พมิ: เดนิมานัง่แทนทีเ่พือ่นทีท่าํกจิกรรมเสรจ็แลว้ 
 พมิ:  เราจะวาดเสน้บนกระเป๋านะมิง้กี ้
 มิง้กี:้ มองกระเป๋าของพมิบอกวา่ เราจะทาํลายจุดกบัดอกไม ้
 ยนิูก: ครคูรบั ยนิูกชผูลงานใหค้รดูพูรอ้มกบัพดูวา่ ถุงสวยๆ 
 นาย: ของหนูเสรจ็แลว้ครแูพต 
 คร:ู  น้องนายทาํกระเป๋าใสอ่ะไรคะ 
 นาย: กระเป๋าใสข่อง 
 ขวญั แบม เวฟ: มานัง่แทนทีเ่พือ่น หยบิสเีทยีนมาทาํกจิกรรม เดก็ประดษิฐง์านเสรจ็เรยีบรอ้ย 
   ทุกคน ครจูงึเรยีกเดก็ออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
 มิง้กี:้ พีข่ ีจ่กัรยานไปซือ้กบัขา้ว 
 พมิ:  กระเป๋าใสด่นิสอ 
 เวฟ : หนูเอากระเป๋าไปใสส่มดุ 
 เพชร: กระเป๋าเอาไวใ้สส่ ี
 ตะวนั: คนไปวิง่เลน่ 
 ระหว่างกจิกรรมเสร ีครเูรยีกเดก็มานําเสนอผลงาน 
 ฮโีร่ : ฮโีรว่าดกระต่ายกลายเป็นคน 
 คร:ู  ทาํไมถงึวาดกระต่ายกลายเป็นคนคะ 
 ฮโีร่: ยิม้แต่ไมพ่ดู 
 น้ําพรกิ: กระเป๋า 
 คร:ู  กระเป๋าของน้ําพรกิใสข่องอะไรไดบ้า้งคะ 
 น้ําพรกิ: ใสผ่ลไม ้
 คร:ู  กระเป๋าใสผ่ลไม ้ลองพดูตามครนูะคะ 
 น้ําพรกิ: กระเป๋าใสผ่ลไม ้
 แบม: เสือ้กลา้ม  
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 คร:ู  เสือ้กลา้มของแบมทาํเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะ 
 แบม: พยกัหน้าแต่ไมพ่ดู 
 ขวญั: ถอืกระเป๋ามาใหค้รดูแูตไ่มพ่ดู ครถูามถงึลกัษณะและวธิกีารทาํกระเป๋า ขวญัมองหน้า 
   ครแูต่ไมพ่ดู 
 
 
 
 
                ลงชือ่ น.ส.อนิทริา  กิง่กุล 

  ผูช้่วยวจิยั 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูเ้ช่ียวชาญการตรวจแผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์

 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ตม็สริ ิ เนาวรงัส ี     ผูช่้วยศาสตราจารย ์
            อาจารยป์ระจํา 
            มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ   
            กรุงเทพมหานคร 

 
ปิยะธดิา เกษสวุรรณ         ศกึษานิเทศก ์

           สาํนกัการศกึษา    
           กรุงเทพมหานคร 

  
อาจารยล์กัษณา  ฤทธาคนี       ครผููส้อน 

           โรงเรยีนสามเสนนอก 
           กรุงเทพมหานคร 

 
ผูเ้ช่ียวชาญการตรวจแบบประเมินการพดูอย่างมีโครงสร้างของเดก็ปฐมวยั 

 
อาจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์  ลงักา       อาจารย ์
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
            กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยป์านใจ จารุวณิช                       อาจารย ์
            โรงเรยีนสาธติละอออุทศิ (ฝา่ยประถม) 
            กรุงเทพมหานคร  
 
อาจารยว์รารตัน์  ธุมาลา        อาจารย ์
            มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  
            จงัหวดัอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงค่าดชันีความแม่นยาํตรงเชิงเน้ือหา IOC 
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 การวเิคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งการพดูอยา่งมโีครงสรา้งกบัจุดประสงค ์ (IOC) 
ของแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั 
 
ตาราง 10 แสดงคะแนนคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อแบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของ     
     เดก็ปฐมวยั 
 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
แบบประเมนิการพดูอยา่งมโีครงสรา้งของเดก็ปฐมวยั ขอ้ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
IOC 

      

ดา้นที ่1 ลกัษณะการพดู 1 
2 
3 
4 

+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 

1 
1 
1 
1 

ดา้นที ่2 ลกัษณะประโยค 1 
2 

+1 
+1 

+1 
+1 

+1 
+1 

1 
1 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรม 
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ครเูลา่นิทานทีส่อดคลอ้งกบังานประดษิฐต์ามหน่วยการเรยีน 

ครแูนะนําวสัดุ อุปกรณ์ในการทาํกจิกรรม 
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เดก็ทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์โดยมผีูช่้วยผูว้จิยัจดบนัทกึคาํพดูเดก็ขณะทาํกจิกรรม 
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เดก็เลา่เรือ่ง อธบิายผลงานหลงัจากทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

ชือ่  ชื่อสกุล      นางบุญทพิา  เตชะทรงคณุ 
ภมูลิาํเนาเดมิ      37/28 หมู ่5 ตําบลบางมว่ง อาํเภอบางใหญ่   
       จงัหวดันนทบุร ี
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั    904/02306 ถนนสโุขทยั แขวงดุสติ  เขตดสุติ 
       กรุงเทพมหานคร 
สถานทีท่าํงานปจัจุบนั    โรงเรยีนวดัเวฬุราชณิ  
       154/1 ซอยเทอดไท 2 แขวงบางยีเ่รอื เขตธนบุร ี  
       กรุงเทพมหานคร 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั คร ูคศ.1 
 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2548    คบ. (การศกึษาปฐมวยั) 
       จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
 พ.ศ. 2556    กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั) 
       จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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