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การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองทีม่ จี ุดประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบการพูดอย่างมี
โครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยรวมและรายด้าน และ
ศึกษาพัฒนาการ การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ราย
สัปดาห์และรายบุคคล
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นเด็กนักเรียนชาย – หญิง จํานวน 15 คน อายุระหว่าง
4 - 5 ปี ชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ สํานักงานเขตธนบุรี
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
มา 1 ห้องเรียน ทีม่ นี กั เรียนจํานวน 25 คน เพือ่ ดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เป็ นระยะเวลา
8 สัปดาห์สปั ดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที และทําการสุม่ เด็กจํานวน 15 คนจาก 25 คน เพือ่ การ
บันทึกการพูดอย่างมีโครงสร้างสําหรับการวิเคราะห์ผลการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test for Dependent Samples
ผลการศึกษาพบว่า
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มกี ารพูดอย่างมีโครงสร้าง โดยรวม
และรายด้าน ประกอบด้วยลักษณะการพูดและลักษณะประโยคสูงกว่าก่อนการทํากิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตลอด 8 สัปดาห์ มีการพูดอย่างมี
โครงสร้างโดยรวมและรายด้านสูงขึน้ ตามลําดับ

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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ประกาศคุณูปการ
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ให้ความอนุ เคราะห์ ให้คาํ ปรึกษา คําแนะนํา พร้อมทัง้ เสนอแนวคิดและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทัง้ กําลังใจทีด่ เี สมอมา ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ในความกรุณาเป็ น
อย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ภิญโญอนันตพงษ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทก่ี รุณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่
ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และภาควิชาอื่นๆ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านทีไ่ ด้อบรม สังสอน
่
ถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ทด่ี ี มีคุณค่ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั และมอบกําลังใจทีด่ เี สมอมาจนทําให้ประสบความสําเร็จในการศึกษา
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นางสาวนงนภัส อยูเ่ ลิศ ผูอ้ าํ นวยการ สถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
และคุณครูอนิ ทิรา กิง่ กุล ผูช้ ว่ ยวิจยั รวมทัง้ นักเรียนระดับชัน้ อนุ บาล 1/1 ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการทดลอง
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าแก่ผวู้ จิ ยั เป็ นอย่างดี ทําให้สาํ เร็จลุลว่ งและประสบความสําเร็จในการศึกษา
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คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นเครือ่ งบูชาพระคุณของบิดา มารดา
ทีไ่ ด้อบรมเลีย้ งดู ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้การศึกษา แก่ผวู้ จิ ยั เสมอมา ขอบพระคุณคณาจารย์
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
เด็กปฐมวัย เป็ นวัยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ สําหรับพัฒนาการของชีวติ มนุ ษย์ เพราะสิง่ ทีเ่ ด็กได้รบั จาก
ประสบการณ์และการเรียนรูใ้ นช่วง 5 ปีแรกของชีวติ มีผลต่อการวางรากฐานทีส่ าํ คัญต่อบุคลิกภาพ
ของเด็กทีจ่ ะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ดังนัน้ ช่วงปฐมวัยจึงเป็ นช่วงทีม่ คี วามสําคัญต่อการวางรากฐานของ
พัฒนาการทุกด้าน เพราะเป็ นวัยทีร่ า่ งกายและสมองกําลังเจริญเติบโต ถ้าเด็กได้รบั การเลีย้ งดูทด่ี แี ละ
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา
อ่วมมณี. 2547: 1; อ้างอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 – 2549: 1) ดังนัน้
ในการจัดการเรียนรูท้ ถ่ี กู ต้องจึงต้องยึดหลักการจัดการศึกษาทีม่ กี ารสร้างหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนา
เด็กทุกด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญั ญา โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์
เดิมทีเ่ ด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ทเ่ี ด็กจะได้รบั ต้องมีความหมายกับตัวเด็ก ตามแนวคิดของทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่นให้เด็กได้เรียนรู้
ผ่านการเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ซึง่ สอดคล้อง
เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)
พัฒนาการทางภาษาเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญประการหนึ่ง ทีเ่ ด็กต้องได้รบั การส่งเสริม เพราะภาษา
เป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญของการพัฒนาสติปญั ญา ความคิดต่างๆ จะถ่ายทอดมาทางภาษา การทีเ่ ด็กได้ใช้
ภาษาในการสื่อความหมาย จะทําให้ผใู้ หญ่ทอ่ี ยูใ่ กล้ชดิ รับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ และความต้องการของเด็ก
(นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 116) ดังที่ ไวกอตสกี้ (ประไพ แสงดา. 2544: 8; อ้างอิงจาก Morrow. 1993;
citing Vygotsky. 1978) ได้กล่าวว่า เด็กพัฒนาเพือ่ ทีจ่ ะเข้าร่วมในสังคม ฉะนัน้ เด็กจึงต้องเรียนรูท้ จ่ี ะ
เข้าใจและสร้างสัญลักษณ์ขน้ึ คือ การสือ่ ภาษาโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญมาก กระบวนการ
พัฒนาสัญลักษณ์ เด็กจะต้องเรียนรูท้ จ่ี ะฟงั พูด อ่าน และเขียน ซึง่ เป็ นการพัฒนาทักษะทางภาษาทัง้
4 ด้าน โดยเริม่ เรียนรูท้ จ่ี ะฟงั เพือ่ ทีจ่ ะพูด หรือใช้กริ ยิ าท่าทาง หรือการใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือการวาดรูป
จนกระทังพั
่ ฒนามาเป็ นการเขียน นอกจากนี้ภาษาพูด เขียน หรือท่าทางมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อ
การดําเนินชีวติ ภาษาเป็นเครือ่ งมือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การแสดงออกถึงความนึกคิด ความรูส้ กึ และ
ความต้องการของตนเป็ นแนวทางในการแสดงความคิดริเริม่ ภาษาเป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวติ
ของมนุษย์ การส่งเสริมให้เด็กรูจ้ กั ใช้ภาษาทีถ่ ูกต้อง จะช่วยให้เด็กสามารถแสดงความคิด ความเข้าใจ
ของตนให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2528: 50)
การพูดเป็ นทักษะหนึ่งของภาษา การพูด เป็ นทักษะในการสือ่ สารความหมายซึง่ เป็ นทักษะ
การคิดพืน้ ฐาน ทีบ่ อกแน่นอนว่าจะพูดเพือ่ ถ่ายทอดความคิดเกีย่ วกับอะไรและเพือ่ อะไร การจัดโครงสร้าง

2
ของสิง่ ทีจ่ ะพูดได้ถกู ต้อง ครบถ้วน การจัดลําดับความคิดของเรือ่ งทีจ่ ะพูดได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน
การเลือกวิธนี ําเสนอ และสํานวนภาษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการพูด การเรียบเรียงความคิด
ทัง้ หมดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูด การใช้เทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการนําเสนอ
ความคิด เช่น นํ้าเสียง สีหน้าท่าทาง จังหวะ การพูดตามทีเ่ รียบเรียงไว้เพือ่ นําเสนอความคิดของตนเอง
ออกมาตามลําดับต่อเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสําคัญและมีรายละเอียดครบถ้วน โดยใช้วธิ ที เ่ี หมาะสม
ทําให้ผฟู้ งั เกิดการตอบสนองตามทีผ่ พู้ ดู ต้องการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 33)
จากพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2 – 7 ปี ซึง่ เป็ นวัยทีส่ าํ คัญของชีวติ เนื่องจากวัยนี้เป็ นวัยแห่งการเจริญเติบโต
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านภาษาเรียกได้วา่ เป็ นวัยทองของภาษา เพราะระยะนี้ พัฒนาการ
ทางภาษาเจริญขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การรับรูแ้ ละการแสดงออกทางภาษา ดังนัน้ เด็กต้องมีความสามารถ
เข้าใจภาษาก่อนแล้วจึงเริม่ ใช้ภาษาพูดในเวลาต่อมา (Bloom. 1978: 46) ซึง่ พัฒนาการทางการพูด
ของเด็กในช่วงอายุ 2 – 7 ปีนนั ้ เป็ นระยะของการโยงความสัมพันธ์ของคํา เด็กเรียนรูค้ าํ มากขึน้ มี
การทดลองใช้คาํ ทีต่ นรูจ้ กั ในสถานการณ์ต่างๆ มาเชื่อมโยงปะติดปะต่อกันเป็นกลุม่ คําเป็นวลี และเป็ น
ประโยคในทีส่ ดุ ดังนัน้ การพูดของเด็กในวัยนี้จงึ จําเป็ นให้เด็กเกิดความเข้าใจภาษา และสามารถเชือ่ มโยง
คําต่างๆ ให้เป็ นประโยคได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (ศรียา นิยมธรรม; และ ประภัสสร นิยมธรรม. 2541: 51)
การพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยเริม่ จากทีบ่ า้ น โดยทีเ่ ด็กนัน้ ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูท้ อ่ี ยูแ่ วดล้อมตัวเด็ก
เพียงใด เด็กจะมีพฒ
ั นาการทางการพูดเพียงนัน้ แต่ยงั มีเด็กอีกจํานวนไม่น้อยทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริม
ด้านการพูดเท่าทีค่ วรโดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กทีม่ าจากครอบครัวทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจตํ่า ซึง่ เนื่องจาก
พ่อแม่หรือผูป้ กครองต้องออกทํางานไม่มเี วลาพูดคุย ซักถาม แลกเปลีย่ นหรือถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆ ให้กบั ลูก ทําให้การพัฒนาด้านคําศัพท์ของเด็กล่าช้า เด็กใช้คาํ ไม่ถกู ต้อง ไม่เข้าใจในภาษาทีพ่ ดู
หรือพูดไม่ได้ใจความ ปญั หาดังกล่าวส่งผลให้เด็กไม่สามารถสือ่ สารให้ผอู้ ่นื ทราบหรือเข้าใจตามทีต่ วั เอง
มุง่ หวังไว้ จึงทําให้เด็กขาดความเชือ่ มัน่ ขาดความกล้าแสดงออก ซึง่ ถ้าเราละเลยมองข้ามหรือให้การส่งเสริม
พัฒนาการทางการพูดทีไ่ ม่เหมาะสมหรือถูกต้องกับเด็กจะเป็ นผลให้พฒ
ั นาการพูดของเด็กถดถอย ล่าช้า
และส่งผลต่อการพูด การสือ่ สารของเด็กในระยะยาว (ฉันทนา ภาคบงกช. 2538: 2) ดังนัน้ ในการส่งเสริม
พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาเด็กให้มคี วามสามารถใน
การสือ่ สารได้อย่างถูกต้อง
ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทม่ี ตี ่อการพูดอย่าง
มีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ซึง่ การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยให้เกิดการพัฒนา
จนสามารถเล่าเรือ่ งราวจากผลงานทีเ่ ด็กประดิษฐ์เองได้ เพราะเด็กจะได้ฝึกกระบวนการในการคิดเพือ่
สือ่ สารออกมาเป็ นคําพูดให้สอดคล้องกับผลงานทีเ่ ด็กประดิษฐ์เองโดยใช้การพูดอย่างมีโครงสร้าง คือ
ในประโยคทีเ่ ด็กพูดจะมีสว่ นประกอบของ ประธาน กริยา และกรรม หรืออาจเป็ นเรือ่ งราวทีม่ คี าํ เชือ่ ม
และมีสว่ นขยายในประโยค เมือ่ เด็กได้ทาํ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จะช่วยให้เด็กได้พฒ
ั นาความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์ชน้ิ งานและได้รบั การพัฒนาด้านการพูดอย่างมีโครงสร้างเพื่อให้เด็กสามารถสือ่ สารกับ
ผูอ้ ่นื ได้ ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้ จะเป็ นประโยชน์ให้ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็ก
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ปฐมวัยได้พจิ ารณาเลือกกิจกรรม และวิธกี ารในการส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยได้
เหมาะสมยิง่ ขึน้

ความมุง่ หมายของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยแต่ละสัปดาห์ทไ่ี ด้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยรวมและรายด้าน
3. เพื่อเปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์เป็ นรายบุคคล

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย โดยใช้
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ซึง่ ผลของการวิจยั จะทําให้ครู ผูบ้ ริหาร ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต่อการส่งเสริมการพูดของเด็ก
และสามารถนําแนวทางการจัดกิจกรรมทีไ่ ด้จากการวิจยั นี้ไปใช้ในการพัฒนาประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย
เกีย่ วกับพัฒนาการทางการพูด ซึง่ เป็นพัฒนาการทีส่ าํ คัญทางภาษาอีกด้านหนึ่งของเด็กต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรียน มีจาํ นวนนักเรียน 48 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้การศึกษาครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุร ี สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากนัน้ จึงสุม่ อย่างง่าย
จํานวน 15 คนเพือ่ กําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การพูดอย่างมีโครงสร้าง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ปี ชัน้ อนุ บาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. กิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ใ่ี ห้เด็กได้สร้างสรรค์
สิง่ ประดิษฐ์ ด้วยสือ่ วัสดุและอุปกรณ์ ได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด
อย่างอิสระ และบอกเล่า พูดคุยเกีย่ วกับงานประดิษฐ์ของตนเองและของเพือ่ น ซึง่ ในการจัดกิจกรรมมี
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
2.1 ขัน้ นํา เป็ นการนําเข้าสูข่ นั ้ ตอนการทํากิจกรรม ด้วยการใช้คาํ ถาม ปริศนาคําทาย
เพลง คําคล้องจองหรือสือ่ อย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ กระตุน้ ความสนใจของเด็ก และครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์
ให้เด็กสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง แล้วจึงให้เด็กได้เลือกวัสดุมาทํากิจกรรมด้วยตนเอง
2.2 ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ ด็กจะได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจากวัสดุทเ่ี ด็กเลือก
ครูมบี ทบาทเป็ นผูค้ อยช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา และให้การเสริมแรงแก่เด็ก
2.3 ขัน้ เล่าเรื่องจากผลงาน ในขัน้ นี้จะให้เด็กได้นําเสนอผลงานเป็นรายบุคคล โดยการเล่าเรือ่ ง
จากนัน้ ครูจงึ ทําการบันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้
3. การพูดอย่างมีโครงสร้าง หมายถึง การสือ่ สารของเด็กด้วยการเปล่งเสียงออกมาเป็ น
ประโยคหรือเรือ่ งราว เพือ่ สือ่ สารความคิดหรือความรูส้ กึ ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้ ซึง่ สามารถบันทึกคําพูดและ
เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาสําหรับการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ โดยศึกษาการพูด 2 ด้าน คือ
3.1 ลักษณะการพูด แบ่งได้ ดังนี้
3.1.1 มีความมันใจในการพู
่
ด หมายถึง เด็กสามารถพูด ตอบคําถาม อธิบาย และ
บอกถึงรายละเอียดของผลงานตามความคิดของเด็กได้และมีการแสดงออกทางสีหน้า กิรยิ า นํ้าเสียง
และท่าทางสอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ด็กต้องการสือ่ สาร
3.1.2 พูดออกเสียงชัดเจน หมายถึง เด็กสามารถพูดออกเสียงคํา หรือประโยคได้
อย่างชัดเจน
3.1.3 พูดคล่อง หมายถึง เด็กสามารถพูดได้อย่างไม่ตดิ ขัด
3.1.4 พูดถูกต้อง หมายถึง เด็กอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ งราวจากสิง่ ประดิษฐ์
ได้ตามขัน้ ตอน
3.2 ลักษณะประโยค แบ่งได้ ดังนี้
3.2.1 พูดเป็ นประโยค หมายถึง เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธานและภาคแสดงตามความคิดของเด็กได้
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3.2.2 พูดเป็ นเรือ่ งราว เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์ โดยเรือ่ งนัน้
ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน ภาคแสดงและส่วนขยาย 2 ประโยคขึน้ ไปตาม
ความคิดของเด็กได้
4. เครื่องมือการประเมิ นการพูดอย่างมีโครงสร้าง หมายถึง แบบประเมินการพูดอย่าง
มีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย โดยมีเกณฑ์ทใ่ี ห้คะแนนการพูดทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็ น 4 ระดับ คือ 0 – 3 คะแนนดังแสดงในภาคผนวก

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

การพูดอย่างมีโครงสร้าง
1. ลักษณะการพูด
2. ลักษณะประโยค

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า
1. เด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีการพูดอย่างมีโครงสร้างโดยรวม
และรายด้านสูงขึน้
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มกี ารเปลีย่ นแปลงการพูดอย่างมีโครงสร้าง
แต่ละสัปดาห์แตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาค้น คว้า เรื่อ งผลของการจัด กิจ กรรมศิล ปะประดิษ ฐ์ท่ีมีต่ อ การพูด อย่า งมี
โครงสร้าง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยจําแนกเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการทางภาษา
1.1 ความหมายของภาษา
1.2 ความสําคัญของภาษา
1.3 ทฤษฎีทางภาษา
1.4 พัฒนาการทางภาษา
1.5 แนวทางในการส่งเสริมภาษาของเด็กปฐมวัย
1.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาของเด็กปฐมวัย
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพูด
2.1 ความหมายของการพูด
2.2 ความสําคัญของการพูด
2.3 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
2.4 องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
2.5 กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการพูดของเด็กปฐมวัย
2.6 บทบาทครูในการส่งเสริมการพูดของเด็ก
2.7 บทบาทของพ่อแม่ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
2.8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพูด
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะ
3.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปะ
3.3 ความหมายของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
3.4 จุดมุง่ หมายของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
3.5 พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
3.6 แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
3.7 ประเภทของงานศิลปะประดิษฐ์
3.8 บทบาทและหน้าทีค่ รูในการจัดกิจกรรมศิลปะ
3.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมศิลปะและศิลปะประดิษฐ์
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1. เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษา
1.1 ความหมายของภาษา
ภาษาเป็นเครือ่ งมือพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของกระบวนการคิด ภาษาใช้ในการติดต่อทําความเข้าใจ
กับผูอ้ น่ื ทําให้ผอู้ ่นื เข้าใจตนเองได้ จึงควรส่งเสริมทักษะทางภาษา ตัง้ แต่ปฐมวัย มีผทู้ ไ่ี ด้ให้ความหมาย
ของคําว่า “ภาษา” ไว้ดงั นี้
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 201) กล่าวว่า ภาษาเป็ นสิง่ ทีม่ นุ ษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
กัน ด้วยวิธกี ารหลายรูปแบบซึง่ วิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือการพูดและเขียน ซึง่ การพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวช่วยให้เด็กเข้าใจและเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมได้ดยี งิ่ ขัน้
ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541: 1) กล่าวถึง ความหมายของภาษา
ในด้านภาษาศาสตร์ไว้ว่า ภาษาและภาษาพูดมีความหมายอย่างเดียวกัน จึงมักเป็ นคําพูดทีใ่ ช้แทนกันได้
กล่าวคือ เมือ่ พูดถึงภาษาก็หมายถึง ภาษาทีใ่ ช้พดู เพือ่ สือ่ ความหมายในชุมชนหนึ่งๆ ในด้านจิตวิทยา
ภาษาหมายถึง ความสามารถในการติดต่อกับผูอ้ ่นื ภาษาจึงรวมเอาวิธกี ารทุกๆ อย่างทีใ่ ช้ในการติดต่อ
เพือ่ สือ่ ความหมายหรือเพือ่ แสดงความรูส้ กึ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถานของไทย (2546: 822) ภาษาหมายถึงถ้อยคําทีใ่ ช้พดู
หรือเขียนเพือ่ สือ่ ความหมายของชนกลุ่มหนึ่งหรือเพือ่ สือ่ ความหมายเฉพาะวงการ เสียง ตัวหนังสือหรือ
อากัปกริยาทีส่ อ่ื ความหมายได้ โดยปริยายหมายความว่า สาระเรือ่ งราว เนื้อความทีเ่ ข้าใจกันได้
คาร์โรลล์ (Carroll. 1964: 4) กล่าวว่า ภาษาเป็ นเครือ่ งมือในการสือ่ ความรู้ ความคิด
ความรูส้ กึ สูก่ นั และกัน
สรุปได้วา่ ภาษา หมายถึง เครือ่ งมือหรือสัญลักษณ์ทใ่ี ช้สอ่ื สาร ถ่ายทอด รวมทัง้ การสือ่ ความหมาย
ทางด้านความคิด ความรูส้ กึ ความคิดเห็นของมนุ ษย์ทอ่ี ยูใ่ นสังคมเดียวกัน เป็ นเครือ่ งอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันซึง่ ประกอบด้วย การพูด การเขียน การทําท่าทาง การแสดง
สีหน้า เป็ นต้น
1.2 ความสําคัญของภาษา
ภาษาเป็ นพืน้ ฐานของพัฒนาการด้านต่างๆทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปญั ญามีนกั การศึกษาได้ให้ความสําคัญของภาษาไว้ ดังนี้
ดวงเดือน ศาตราภัทร (2529: 214 – 215) กล่าวว่า ภาษามีความสําคัญอยู่ 3 ประการ
ได้แก่
1. เด็กสามารถจะใช้ภาษา เพือ่ การติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่ และเปิดโอกาสให้เกิด
กระบวนการทางสังคมขึน้
2. เด็กสามารถใช้ภาษาเป็ นคําพูดทีเ่ กิดขึน้ ภายในจากรูปแบบของการคิดโดยระบบ
ของการใช้สญ
ั ลักษณ์ซง่ึ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่อการพัฒนาทางภาษาในระดับต่อไป
3. ภาษา เป็ นการกระทําทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวเด็ก ดังนัน้ เด็กจึงไม่ตอ้ งอาศัยการจัด
กระทํากับวัตถุจริงๆ เพือ่ แก้ปญั หา เด็กสามารถสร้างจินตนาการกับวัตถุ แม้วา่ วัตถุนนั ้ จะอยูน่ อกสายตา
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หรือเคยพบเห็นมาแล้วเด็กสามารถทําการทดลองในสมองและทําได้รวดเร็วกว่าการจัดกระทํากับวัตถุ
นัน้ จริงๆ
ทิศนา แขมณี และคนอื่นๆ (2535: 107) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของภาษาไว้วา่ เด็ก
จําเป็ นต้องเรียนรูภ้ าษา เพือ่ ใช้ในการคิดและสือ่ ความหมายการปรับตัวรับความรูใ้ หม่ เด็กสามารถใช้
ภาษาในการติดต่อกับผูอ้ ่นื ทําให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกัน
วราภรณ์ รักวิจยั (2533: 77) ได้กล่าวว่า ภาษามีความสําคัญกับเด็กมาก เพราะการอยู่
บนสังคมเด็กจะต้องสามารถสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ได้ ความพร้อมในด้านภาษา คือ ความพร้อมในการพูด การอ่าน
การฟงั (การเข้าใจ) และการเขียน
สรุปได้วา่ ภาษามีความสําคัญต่อมนุ ษย์เป็นอย่างมากเพราะภาษาช่วยให้มนุ ษย์ดาํ รงอยูเ่ ป็ น
สังคมสามารถสือ่ สารกันได้ พัฒนาสติปญั ญาอย่างเป็ นระบบด้วยการรับข้อมูลต่อจากผูร้ หู้ ลายคนหลายรุน่
แล้วนํามาจัดเรียงคิดต่อก่อให้เกิดความรูใ้ หม่ทอ่ี าจได้มาอย่างรวดเร็วมากกว่าทีจ่ ะศึกษาทดลองด้วย
ตนเองทัง้ หมดเป็ นการถ่ายทอดความรูค้ วามคิดและวัฒนธรรมโดยมีภาษาเป็ นเครือ่ งมือ
1.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางภาษา
ตัง้ แต่อดีตจนปจั จุบนั ได้มผี ทู้ าํ การศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยมาเป็นเวลาช้านาน นักภาษาศาสตร์และนักจิตวิทยาศาสตร์ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
ปฐมวัยต่างศึกษาวิจยั เพื่ออธิบายเกีย่ วกับการเรียนรูภ้ าษาของเด็ก พัฒนาการทางภาษาและความสามารถ
ในการใช้ภาษาของเด็ก จนเกิดแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
เพียเจท์ (ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์. 2551: 27; อ้างอิงจาก Piaget. 1962) กล่าวว่า เด็ก
ไม่ได้เกิดมาพร้อมความรู้ และความคิดเด็กเรียนรูโ้ ลกรอบตัว และพัฒนาความคิดไปตามลําดับขัน้
ความเจริญเติบโตทางความคิดพัฒนาไปพร้อมกับพัฒนาการทางกาย ดังนัน้ ภาษาทีเ่ ด็กใช้เป็ นการแสดงถึง
ระดับพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็ก การเรียนรูภ้ าษาส่วนใหญ่ใช้ขนั ้ พัฒนาการทางสติปญั ญาอธิบาย
ดังนี้
1. ขัน้ ประสาทสัมผัสและการเคลือ่ นไหว
2. ขัน้ ความคิดก่อนเกิดปฏิบตั กิ าร
3. ขัน้ ปฏิบตั กิ ารตามแบบรูปธรรม
4. ขัน้ ปฏิบตั กิ ารตามนามธรรม
เพียเจต์ อธิบายว่า ในแต่ละขัน้ พัฒนาการเด็กจะพัฒนาโครงสร้างทางความคิด การเรียนรู้
และการรับรู้ ซึง่ เรียกว่า Schema (สกีมา) หรือรูปแบบของพฤติกรรมทีบ่ ุคคลใช้ในการนึกคิด และแสดงออก
โดยใช้หลักการของพัฒนาการด้านการรับรู้ กล่าวคือ เด็กจะเรียนรูภ้ าษา โดยรับรูข้ อ้ มูลใหม่ (Assimilation)
และปรับเปลีย่ นแนวคิดในการรับรูข้ อ้ มูลใหม่ (Accommodation) โดยผ่านหลักการจัดระบบ ปรับตัว
และรักษาความสมดุล
นอกจากนี้เพียเจท์ยงั เชือ่ ว่า มนุ ษย์จะเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้เพียงใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การ
พัฒนาการทางสติปญั ญาของแต่ละคน นั ่นก็คอื เขาได้เน้นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนจะเรียนด้วยตนเองมากทีส่ ดุ
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เพียเจท์ เน้นทีก่ ารปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนน้อยมาก ครูมบี ทบาทเป็ นผูร้ ว่ มมือให้ความช่วยเหลือ
ในการจัดการเรียนรู้ และเป็ นผูเ้ ตรียมเนื้อหาประสบการณ์ทจ่ี ะทําให้เด็กค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองเท่านัน้
การจัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้แสดงออกในการคิดและการสนทนาระหว่างเด็กด้วยกันในสภาพทีเ่ ป็นจริง
จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดตี ามศักยภาพ สามารถพัฒนาการสือ่ สารได้ดี (ประสาท อิศรปรีดา.
2523: 12 ; อ้างอิงจาก Piaget. n.d: The Language and Thought of the Child.)
บรูเนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 69; อ้างอิงจาก Bruner. 1969) ได้แบ่งพัฒนาการ
ทางสติปญั ญาและการคิดของมนุ ษย์ออกเป็ น 3 ขัน้ คือ
1. Enactive Stage ขัน้ นี้เปรียบได้กบั ขัน้ ประสาทรับรูแ้ ละการเคลื่อนไหวของเพียเจท์
เป็ นขันที
้ เ่ ด็กจะเรียนรูจ้ ากการกระทํา (Learning by Doing) มากทีส่ ดุ
2. Iconic Stage ขัน้ นี้เปรียบได้กบั ขัน้ ก่อนการปฏิบตั กิ ารคิดของเพียเจท์ ซึง่ จะ
ครอบคลุมขัน้ การคิดก่อนเกิดสังกัปและการคิดแบบสหัชญาณ ในวัยนี้เด็กจะเกิดการคิดเกีย่ วข้องกับ
ความจริงมากขึน้ เด็กจะเกิดความคิดจากการรับรูเ้ ป็ นส่วนใหญ่ อาจมีจนิ ตนาการบ้าง แต่ยงั ไม่สามารถ
คิดได้ลกึ ซึง่ เหมือนขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิดด้วยรูปธรรมของเพียเจท์
3. Symbolic Stage เป็ นพัฒนาการขัน้ สูงสุดของบรูเนอร์ เปรียบได้กบั ขันปฏิ
้ บตั กิ าร
คิดด้วยรูปธรรมและขันปฏิ
้ บตั กิ ารคิดด้วยนามธรรมของเพียเจท์ เด็กสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของ
สิง่ ของ สามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิง่ ต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อนได้มากขึน้
หลักสําคัญทีค่ รูควรคํานึงในการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร์ คือ ครูตอ้ งมีวธิ กี ารจูงใจให้ผเู้ รียน
เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในการเรียนรู้ ด้วยการสร้างแรงจูงใจภายในให้กบั เด็ก กิจกรรมการเรียนการสอน
ควรจัดให้สอดคล้องกับหลักพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็ก เด็กเล็กควรได้รบั การสอนในสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
ต่อมาจึงค่อยๆ ขยายความคิดรวบยอดนัน้ ให้เป็ นนามธรรมมากขึน้
ไวกอตสกี้ (ภิญญาดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์. 2551: 28; อ้างอิงจาก Vygotsky. 1978: Mind
in Society ; The development of Higher Psychological Processes) อธิบายว่า อิทธิพลของการอบรม
เลีย้ งดูทถ่ี ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ มีผลต่อการเรียนรูข้ องเด็ก กล่าวคือ เด็กจะเรียนภาษา
จากบุคคลรอบข้าง หรือบริบทแวดล้อมและส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปญั ญา ไวกอตสกีเ้ ชือ่ ว่า เด็กมี
ความต้องการภายในทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม บทบาทผูใ้ หญ่เป็นสิง่ สําคัญต่อการเรียนรูข้ องเด็ก โดย
ช่วยชีแ้ นะและขยายประสบการณ์ทางภาษาสําหรับเด็ก เมือ่ ระดับการเรียนรูภ้ าษาของเด็กแตกต่างจาก
ระดับทีส่ ามารถจะทําได้
จากแนวคิดของไวกอตสกีท้ ก่ี ล่าวถึงการใช้ภาษาของเด็กในการพัฒนาความสามารถทางการคิด
คําพูดทีเ่ ด็กพูดส่งผลต่อพัฒนาการทางการคิดทีเ่ ป็ นกระบวนการภายในของเด็ก ซึง่ สามารถแบ่งพัฒนาการ
ทางภาษาออกเป็ น 3 ขัน้ คือ
1. ภาษาสังคม (Social Speech) ตัง้ แต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็ นภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนา
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื เด็กใช้ภาษาเพือ่ แสดงความคิด สือ่ สารอารมณ์ และควบคุมพฤติกรรมผูอ้ น่ื
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2. ภาษาพูดกับตนเอง (Egocentric Speech) ตัง้ แต่ 3 – 7 ปี เด็กวัยนี้จะมีภาษาพูดกับ
ตัวเอง เข้าใจภาษาของตนเองโดยไม่เกีย่ วข้องกับใคร และมักพูดคนเดียวเพือ่ ประสานความคิดกับพฤติกรรม
3. ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) อายุ 7 ขวบ เป็ นการพัฒนาภาษาภายในสําหรับ
แก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน เด็กจะใช้ภาษาช่วยคิดวางแผนหรือพัฒนาขัน้ ตอนในการแก้ปญั หา
จอห์น ดิวอี้ (Dewey. 1944: 163 – 178) กล่าวว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ทัง้
ทางด้านร่างกาย สติปญั ญาและคุณธรรม ดังนัน้ กระบวนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ทต่ี ่อเนื่องกัน
กับประสบการณ์เก่า ต้องส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ใหม่เพือ่ เป็ นวิถนี ําไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจในปจั จุบนั
และอนาคตได้ การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นการปฏิบตั จิ ริงเป็ นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุม่ ปฏิบตั กิ ารที่
เรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปญั หา เพื่อให้เกิดการเรียนรูจ้ าก
การกระทํา ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั จิ ริง ฝึกคิด ฝึกลงมือกระทํา ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปญั หา
ด้วยตนเองและฝึกทักษะการแสวงหาความรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ ผูเ้ รียนได้เรียนรูท้ งั ้ ทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
ตามแนวประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรูแ้ บบแก้ปญั หา เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือ่ ให้ผเู้ รียนคิดเป็นและแก้ปญั หาเป็ น ปจั จุบนั การจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นการปฏิบตั จิ ริง
เป็ นการเรียนรูใ้ นแบบ Learning by Doing ผูเ้ รียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผลจากการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฏีการจัดประสบการณ์ของ จอห์น ดิวอี้ คือ
1. ผูเ้ รียนมีความสุขกับการเรียนรูอ้ ย่างสนุ กสนาน โดยผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
และสือ่ ทีเ่ ร้าความสนใจ
2. ผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า
ฝึกปฏิบตั ฝิ ึ กทักษะจนถึงการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทําให้เกิดความเชื่อมันเป็
่ นแรงจูงใจให้เกิดการใฝร่ ู้ ใฝเ่ รียน
3. กิจกรรมกลุม่ ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ เกิดกระบวนการทํางาน
เช่น มีการวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ มีวนิ ยั ในตนเอง มีพฤติกรรม
ทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย เป็นผูน้ ําและผูต้ ามทีด่ ี รูจ้ กั รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูช้ า้ จะเรียนรู้
อย่างมีความสุข มีชวี ติ ชีวา ได้รบั กําลังใจและได้รบั ความช่วยเหลือจากเพือ่ น ทําให้เกิดความมันใจ
่ ผูเ้ รียน
ทีด่ จี ะได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ และแบ่งปนั สิง่ ทีด่ ใี ห้แก่กนั
4. ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกิจกรรมและการค้นหาคําตอบจากประเด็น
คําถามของครูผสู้ อนและเพือ่ นๆ สามารถค้นหาคําตอบและวิธกี ารได้ดว้ ยตนเอง สามารถแสดงออกได้
ชัดเจนมีเหตุผล
5. ทุกขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมจะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้ซมึ ซับสิง่ ทีด่ งี ามไว้ในตนเองอยูต่ ลอดเวลา
6. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ และการปฏิบตั งิ าน โดยให้
แต่ละคนเรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพของตน ไม่นําผลงานของผูเ้ รียนมาเปรียบเทียบกัน มุง่ เน้นให้ผเู้ รียน
แข่งขันกับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป

11
7. ผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียนคือ ผูเ้ รียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มีอสิ ระ
ทีจ่ ะเลือกวิธกี ารเรียนรูท้ เี หมาะสมกับตนเอง และนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
อย่างเหมาะสม
ดิวอีเ้ ชือ่ ว่า เมือ่ เด็กเกิดการเรียนรูจ้ ากการกระทํา (Learning by Doing) เด็กจะเกิดความคุน้ เคย
และกล้าแสดงออก สามารถพูด เล่าเรือ่ งทีต่ นคิดและทําท่าทางได้อย่างเข้าใจความหมาย มีพฒ
ั นาการ
ทางภาษาทีส่ งู ขึน้
สรุปได้วา่ แนวคิดทฤษฎีพน้ื ฐานสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรูท้ างภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยได้ ทัง้ ในด้านการเป็ นแบบอย่างของผูใ้ หญ่ การให้แรงเสริมทางบวก การทีเ่ ด็กได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ของการใช้ภาษาทีด่ ี รวมไปถึงการให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรงในการทํากิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เด็ก
มีพฒ
ั นาการทางภาษาเป็นไปในทางทีด่ แี ละเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
1.4 พัฒนาการทางภาษา
เด็กมีความสามารถในการเรียนรูภ้ าษาติดตัวมาแต่กําเนิด เป็ นไปโดยอัตโนมัติ และมี
ความต่อเนื่อง มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงพัฒนาการเรียนรูท้ างภาษาของเด็กปฐมวัย ดังนี้
โลแกน และ โลแกน (Logan; & Logan. 1974: 207) ได้แบ่งขัน้ ตอนพัฒนาการทางภาษา
ออกเป็ น 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Pre-linguistic Stage) อายุแรกเกิด ถึง 6 เดือน
ในระยะนี้เป็ นระยะทีเ่ ด็กจะเปล่งเสียงดังๆ ทีย่ งั ไม่มคี วามหมาย การเปล่งเสียงของเด็กก็เพือ่ บอกความต้องการ
ของเขา และเมือ่ ได้รบั การตอบสนองเขาจะรูส้ กึ พอใจ ตัวอย่างเช่น เด็กจะร้องเมือ่ ถูกปล่อยให้อยูค่ นเดียว
หรือเมือ่ รูส้ กึ หิว ฉี่ ฯลฯ หรือการรูส้ กึ เป็ นสุขทีไ่ ด้สง่ เสียงออกมา เมือ่ เด็กอายุได้ 6 เดือน จะเริม่ ออกเสียง
อ้อ-แอ้ และเริม่ เปล่งเสียงต่างๆ ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเข้าใจแยกแยะได้นอกจากนักภาษาศาสตร์ ในช่วงนี้จะเป็ น
ช่วงทีด่ ขี องการสนับสนุ นให้เด็กพัฒนาทางการพูด ถ้าหากเด็กมีสขุ ภาพดีทงั ้ กายและใจ จะมีโอกาสพัฒนา
ทางภาษาได้ดกี ว่าเด็กทีไ่ ม่สบาย เจ็บปว่ ย ร้องไห้โยเย
2. ระยะแยกแยะ (Jargon Stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังจาก 6 เดือนขึน้ ไป
เด็กจะเริม่ เข้าสูร่ ะยะที่ 2 ซึง่ จะสามารถแยกแยะเสียงต่างๆ ทีเ่ ขาได้ยนิ และเด็กจะรูส้ กึ พอใจทีจ่ ะได้สง่ เสียง
ถ้าเสียงใดทีเ่ ขาเปล่งออกมาได้รบั การตอบสนองในทางบวก เขาก็จะเปล่งเสียงนัน้ ซํ้าอีก ในบางครัง้ เด็ก
จะเลียนเสียงสูงๆ ตํ่าๆ ทีม่ คี นพูดคุยกับเขา
3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อายุ 1 – 2 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริม่ เลียนเสียง
ต่างๆ ทีเ่ ขาได้ยนิ เช่น เสียงของพ่อแม่ ผูใ้ หญ่ทใ่ี กล้ชดิ เป็ นต้น เสียงทีเ่ ปล่งออกมาอย่างไม่มคี วามหมาย
จะค่อยๆ หายไป และเด็กจะเริม่ ฟงั เสียงทีไ่ ด้รบั การตอบสนอง ซึง่ นับว่า พัฒนาการทางภาษาจะเริม่ ต้น
อย่างแท้จริงในระยะนี้
4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2 – 4 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะหัดพูด
โดยเริม่ จากการหัดเรียกชือ่ คน สัตว์ และสิง่ ของทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เขาจะเริม่ เข้าใจถึงการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสือ่
ความหมาย ซึง่ เป็นการสือ่ ความหมายในโลกของผูใ้ หญ่ การพูดของเด็กในระยะแรกๆ จะเป็ นการออกเสียง
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คํานามต่างๆ เป็ นส่วนใหญ่ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง นก แมว หมา ไก่ ปู ปลา ฯลฯ และคําคุณศัพท์ต่างๆ
ทีเ่ ขาเห็น รูส้ กึ ได้ยนิ เด็กในวัยต่างๆ จะสามารถพูดได้ ดังนี้
อายุ 2 ขวบ เด็กเริม่ พูดเป็ นคําโดยจะสามารถใช้คาํ นามได้
อายุ 3 ขวบ เด็กจะเริม่ พูดเป็ นประโยคได้
อายุ 4 ขวบ เด็กจะเริม่ ใช้คาํ ศัพท์ต่างๆ และรูจ้ กั การใช้คาํ เติมหน้า และลงท้าย
อย่างทีผ่ ใู้ หญ่ใช้กนั
5. ระยะโครงสร้าง (Structure Stage) อายุ 4 – 5 ขวบ ระยะนี้ เด็กจะเริม่ พัฒนา
ความสามารถในการรับรูแ้ ละการสังเกต เด็กจะเริม่ เล่นสนุ กสนานกับคํา รูจ้ กั คิดคํา และประโยคของตนเอง
โดยอาศัยการผูกคําจากวลี และประโยคทีเ่ ขาได้ยนิ คนอื่นๆ พูด เด็กจะเริม่ คิดกฎเกณฑ์ในการประสมคํา
และหาความหมายของคําและวลี โดยเด็กจะเริม่ รูส้ กึ สนุ กกับการเปล่งเสียง ด้วยการเล่นเป็ นเกมกับเพือ่ นๆ
หรือสมาชิกในครอบครัว ส่วนทางด้านภาษาศาสตร์ โครงสร้างทางภาษาจะประกอบด้วย หน่วยเสียง
หน่วยคํา และหน่วยประโยค แต่ละหน่วยจะมีโครงสร้างทีแ่ ตกต่างกันไป ภาษาจึงต้องใช้หน่วยคํา
ประกอบกันเป็นหน่วยประโยค จึงจะสือ่ ความเข้าใจได้ (เบญจวรรณ วรรณรัตน์. 2530: 26) ซึง่ ประโยค
แต่ละประโยค ประกอบด้วย 2 ภาค คือ ภาคประธานและภาคแสดง ภาคประธาน หมายถึง ส่วนทีผ่ กู้ ล่าว
อ้างขึน้ ก่อนเพือ่ ให้รวู้ า่ เป็ นส่วนสําคัญของข้อความว่าเป็นใครหรือสิง่ ใด ภาคประธานมักเป็ นคํานาม หรือ
สรรพนาม ส่วนภาคแสดง หมายถึง ส่วนทีแ่ สดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้วนว่าแสดงอาการ
อย่างไร
จะเห็นได้วา่ โครงสร้างทางภาษามีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางภาษา เพราะเด็กเริม่ เรียนรู้
คําต่างๆ และคิดประโยคเป็นของตนเองได้ ส่วนใหญ่เด็กในวัยนี้จะพูดประโยคความเดียว เมือ่ ได้รบั การ
ส่งเสริมทางภาษาทีด่ ี จะพูดประโยคความรวม โดยมีคาํ เชื่อมในประโยค เช่น แต่ และ หรือ เป็ นต้น
6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5 – 6 ขวบ ในระยะนี้ความสามารถ
ในการคิดและพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึน้ เขาจะเริม่ พัฒนาภาษาไปสูภ่ าษาทีเ่ ป็ นแบบแผน
มากขึน้ และสามารถใช้ภาษาเหล่านัน้ กับสิง่ ต่างๆ รอบตัวได้ การพัฒนาทางภาษาของเด็กในวัยนี้ จะ
เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ เขาเข้าเรียนในชัน้ อนุ บาล โดยเด็กจะเริม่ ใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายได้ รูจ้ กั ใช้คาํ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบ้านและโรงเรียน ภาษาทีเ่ ด็กใช้ในการสือ่ ความหมายในระยะนี้จะเกิดจากสิง่ ทีเ่ ขามองเห็นและรับรู้
7. ระยะสร้างสรรค์ (Creative Stage) อายุ 6 ปีขน้ึ ไป ในระยะนี้ ได้แก่ ระยะทีเ่ ด็ก
เริม่ เข้าโรงเรียน เด็กจะเล่นสนุ กกับคํา และหาวิธสี อ่ื ความหมายด้วยตัวเลข เด็กในระยะนี้จะพัฒนา วิเคราะห์
และสร้างสรรค์ทกั ษะในการสือ่ ความหมาย โดยใช้ถอ้ ยคําสํานวนการเปรียบเทียบและภาษาพูดทีเ่ ป็ น
นามธรรมมากขึน้ และเขาจะรูส้ กึ สนุ กกับการแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดและการเขียน
สรุปได้วา่ ในช่วง 6 ปีแรกของชีวติ การเรียนรูภ้ าษาของเด็กมีความสําคัญอย่างยิง่ การส่งเสริม
ให้เด็กใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กพูดอย่างมีโครงสร้างทางภาษาได้อย่างเหมาะสม นําไปสู่
การแสดงความเข้าใจของตนให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้
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เนสเซล และคณะ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 207 – 208; อ้างอิงจาก Nessel; et al.
1989) ได้อา้ งถึงผลงานวิจยั เกีย่ วกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ประกอบด้วยขันพั
้ ฒนาการต่อไปนี้
ขัน้ แรกเริม่ (Pre-language) เด็กอายุ 1 – 10 เดือน
ขัน้ นี้เด็กจะมีความสามารถจําแนกเสียงต่างๆ ได้ แต่ยงั ไม่มคี วามสามารถควบคุม
การออกเสียงได้ เด็กจะทําเสียงอ้อแอ้ หรือเสียงทีแ่ สดงอารมณ์ต่างๆ เด็กจะพัฒนาการออกเสียงขึน้ เรือ่ ยๆ
จนใกล้เคียงกับเสียงในภาษาจริงๆ มากขึน้ ตามลําดับ เรียกว่า เป็ นคําพูดเทียม (Pseudo word) พ่อแม่
ทีต่ งั ้ ใจฟงั และพูดตอบ จะทําให้เด็กเพิม่ ความสามารถในการสือ่ สารมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ที่ 1 อายุ 10 – 18 เดือน
เด็กจะควบคุมการออกเสียงคําทีจ่ าํ ได้ สามารถเรียนรูค้ าํ ศัพท์ในการสือ่ สาร ถึง
ห้าสิบคํา คําเหล่านี้จะเกีย่ วข้องกับสิง่ ของ สัตว์ คน หรือเรือ่ งราวในสิง่ แวดล้อม การทีเ่ ด็กออกเสียงคํา
หนึ่งคําหรือสองคํา อาจมีความหมายรวมถึงประโยคหรือวลีทงั ้ หมด การพูดชนิดนี้มชี อ่ื เรียกว่า Holophrastic
Speech
ขัน้ ที่ 2 อายุ 18 – 20 เดือน
การพูดขัน้ นี้จะเป็ นการออกเสียงคําสองคําและวลีสนั ้ ๆ มีช่อื เรียกว่า Telegraphic
Speech คล้ายๆ กับการโทรเลข คือ มีเฉพาะคําสําคัญสําหรับสือ่ ความหมาย เด็กเรียนรูค้ าํ ศัพท์มากขึน้
ถึง 300 คํา มีคาํ กริยา และคําปฏิเสธรวมอยูด่ ว้ ย เด็กจะสนุ กสนานกับการพูดคนเดียวด้วยการทดลอง
พูดคํา และโครงสร้างหลายรูปแบบ
ขัน้ ที่ 3 อายุ 20 – 30 เดือน
เด็กจะเรียนรูศ้ พั ท์เพิม่ ขึน้ ถึง 450 คํา วลีจะยาวขึน้ พูดประโยคความเดียวสัน้ ๆ
มีคาํ คุณศัพท์รวมอยูใ่ นประโยค
ขัน้ ที่ 4 อายุ 30 – 36 เดือน
คําศัพท์จะเพิม่ มากขึน้ ถึง 1,000 คํา ประโยคเริม่ ซับซ้อนขึน้ เด็กทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ทีม่ กี ารส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาทีด่ ี จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางด้านจํานวนคําศัพท์
และรูปแบบของประโยคอย่างชัดเจน
ขัน้ ที่ 5 อายุ 36 – 54 เดือน
เด็กสามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพในครอบครัวและกับผูค้ นรอบข้าง จํานวน
คําศัพท์ทเ่ี ด็กรูม้ ปี ระมาณ 2,000 คํา เด็กใช้โครงสร้างของประโยคหลายรูปแบบ เด็กจะพัฒนาพืน้ ฐาน
การสือ่ สารด้วยวาจาอย่างมันคง
่ และเริม่ ต้นเรียนรูภ้ าษาเขียน
ซีฟิลท์ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 208; อ้างอิงจาก Seefeldt. 1986) ได้กล่าวถึงการเรียน
ภาษาระดับพืน้ ฐานของเด็กไว้ 5 ระดับ ดังนี้
1. ระบบเสียง เด็กทารกพยายามเรียนรูร้ ะบบเสียงในภาษาของตน โดยการออกเสียง
หลายๆ ลักษณะ และเริม่ นําเสียงมาเชือ่ มต่อกันเพือ่ ให้มคี วามหมาย
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2. ลักษณะคําพูด เด็กเริม่ เรียนรูว้ า่ การผสมกันของเสียงทําให้เกิดความหมาย เด็ก
เริม่ เรียนรูค้ าํ ศัพท์ใหม่ๆ จนกระทังถึ
่ งวัยก่อนประถมศึกษา เด็กจึงเริม่ เข้าใจกฎของคํา
3. การสร้างประโยค เด็กเรียนรูก้ ารสร้างประโยคหรือไวยากรณ์ ด้วยการเริม่ นําคํา
มาสร้างประโยค เด็กจะเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์จากการเข้าใจประโยคทีม่ คี าํ จํานวนมากขึน้ เมื่อ
อายุ 2 – 3 ปี เด็กจะพูดประโยคความเดียวชนิดต่างๆ ได้ เช่น ประโยคคําสัง่ ประโยคปฏิเสธ ประโยค
คําถาม เด็กจะใช้ประโยคทีม่ คี าํ เชือ่ มหรืออเนกรรถประโยคได้เมือ่ อายุ 5 – 7 ปี และเด็กจะใช้คาํ นาม
สรรพนามได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ จะใช้ประโยคหลายความหรือสังกรประโยคได้เมื่ออายุประมาณ 7 ปี
4. ความหมาย ในขณะทีเ่ ด็กเรียนเสียงและโครงสร้างของภาษา เด็กจะเรียนรูด้ ว้ ย
ว่าความหมาย (Semantics) ของคําขึน้ อยูก่ บั บริบท (Context) ของการใช้คาํ นัน้ ๆ ด้วย กระบวนการ
พัฒนาการเรียนรูค้ วามหมายเป็ นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อน และสัมพันธ์กบั ขัน้ ตอนการพัฒนาทางสติปญั ญา
ของเพียเจท์ กล่าวคือ ในขัน้ ประสาทสัมผัส เด็กจะใช้คาํ พูดคําเดียวแทนประโยคทัง้ หมด ความหมาย
ของคําขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ของการใช้คาํ เช่น เด็กกําลังเดินหาพ่อ และพูดว่า “พ่อ” มีความหมายว่า
พ่ออยูไ่ หน เมือ่ อายุ 2 – 7 ปี หรือขันก่
้ อนปฏิบตั กิ าร เด็กจะแยกคําออกจากประโยคพร้อมกับใส่ความหมาย
ซึง่ สัมพันธ์กบั การกระทําทีเ่ ป็ นรูปธรรมเท่านัน้ และเมือ่ อายุ 7 – 11 ปี ซึง่ เป็นขัน้ ปฏิบตั กิ ารรูปธรรม
เด็กจะเข้าใจความหมายได้ดยี งิ่ ขึน้ แต่กย็ งั ต้องการประสบการณ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมอยู่ เด็กอาจอธิบายคําว่า
“บ้าน” ว่าหมายถึง สถานทีส่ าํ หรับนอน รับประทานอาหาร และให้เพือ่ นมาเยีย่ ม
5. การใช้ภาษา เด็กจะเรียนรูก้ ารใช้ภาษา (Pragmatics) อย่างเหมาสมกับสถานการณ์
ขึน้ อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ ด็กอยู่ เด็กทีย่ า้ ยสถานทีไ่ ปอยูท่ ใ่ี หม่กจ็ ะเรียนรูภ้ าษาของสังคมใหม่
นัน้ อันเป็นขัน้ การเรียนรูภ้ าษาของเด็กปฐมวัยทีเ่ ป็ นขัน้ ตอนหรือเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง แต่ละ
ขัน้ ตอนมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน โดยเริม่ จากขัน้ ตอนทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน ไปสูข่ นั ้ ตอนทีม่ คี วามยุง่ ยาก
ซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ระยะแรกเป็ นระยะของการส่งเสียงอ้อแอ้ แล้วพัฒนาเสียงไปเรือ่ ยจนเป็ นคําศัพท์ เป็น
วลี และเป็นประโยคทีส่ อ่ื ความหมายได้โดยสมบูรณ์ทส่ี ุด
สรุปได้วา่ พัฒนาการทางภาษาของเด็ก เป็นกระบวนการทีมขี นั ้ ของการพัฒนาในช่วงแรกๆ
ไปจนกระทังถึ
่ งขัน้ ตอนการพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาอย่างสมบูรณ์ เด็กทุกคนจะมีการพัฒนาไปตามขัน้ ตอน
และกระบวนการทีไ่ ม่แตกต่างกัน ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนทีง่ า่ ยๆ ไม่ซบั ซ้อน ไปสูข่ นั ้ ทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน และ
มีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงไปตามอายุและพัฒนาการ
1.5 แนวทางในการส่งเสริ มภาษาของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว จากฟงั อย่างไม่รคู้ วามเป็นรูเ้ รือ่ งมากมาย
จากพูดไม่ได้เป็ นพูดได้คล่องแคล่ว จากอ่านไม่ได้เป็ นอ่านได้จากคําคุน้ หรืออ่านจากสัญลักษณ์งา่ ยๆ
จากเขียนแบบขีดเขีย่ เป็นเขียนแบบสือ่ ความได้ พัฒนาการทางภาษาทีร่ วดเร็วมากมายในวัยนี้ หากได้รบั
การส่งเสริมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กใช้ภาษาได้เป็ นอย่างดีดงั ทีม่ ผี กู้ ล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริม
ไว้ดงั นี้
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ฉันทนา ภาคบงกช (2538: 1 – 2) กล่าวว่า ภาษาสามารถพัฒนาได้ดใี นบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย มีการยอมรับ และไม่ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์ ปจั จัยสําคัญในการส่งเสริมให้เด็กได้มคี วามก้าวหน้า
ทางภาษาอย่างรวดเร็ว มีดงั นี้
1. การจัดสภาพแวดล้อมทางภาษา ชัน้ เรียนและโรงเรียนควรตบแต่งด้วยคํา หรือ
ข้อความ ซึง่ เกีย่ วกับชีวติ ประจําวัน
2. การเล่น การเล่นของเด็กเปรียบได้กบั การทํางานในโลกของผูใ้ หญ่ การพัฒนา
ภาษาส่วนมากเกิดจากประสบการณ์จริง จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เล่น
3. การอ่าน การอ่านเป็ นสือ่ ของการเรียนรู้ ควรจูงใจให้เด็กรักการอ่าน เช่น การอ่าน
นิทานให้ฟงั
4. การเขียน การอ่านมีความสัมพันธ์กบั การเขียน ควรจัดกิจกรรมการเขียนให้สมั พันธ์
กับสิง่ ทีเ่ ด็กอ่าน
5. การใช้สงิ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวัน เช่น การสือ่ ข้อความถึงเด็กและข้อความ
ถึงผูป้ กครอง การซือ้ สิง่ ของเป็ นต้น
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 233 – 234) เสนอแนวทางประกอบการสอนภาษาศิลป์ในชัน้ เรียน
เด็กปฐมวัย ดังนี้
1. การใช้มอื และนิ้วประกอบการท่องบทร้อยกรอง ประกอบการร้องเพลง และประกอบ
การเล่านิทาน เช่น เพลงแมงมุมลาย เป็ ดน้อยห้าตัว เป็ นต้น
2. ละครสมมุติ เด็กแสดงท่าทางและบทบาทตามเรือ่ งราวทีไ่ ด้ฟงั จากการเล่า หรือ
การอ่านของครู
3. การใช้หนุ่ หุน่ ทีท่ าํ ขึน้ จากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น หุน่ นิ้วมือ หุน่ ถุงกระบอก
หุน่ ถุงมือ หนังตะลุง ฯลฯ โดยครูทาํ เองด้วยความร่วมมือจากนักเรียน หรือจากทีซ่ อ้ื หามา สามารถ
นํามาประกอบการเล่าเรือ่ งในช่วงเวลาพักผ่อนของเด็กได้ วัสดุทใ่ี ช้ทาํ หุน่ ได้แก่ ถุงเท้า ถุงกระดาษ ไม้
ั นาการใช้
ผ้าสําลี จานกระดาษ ฝาขวด ฯลฯ เด็กจะได้มโี อกาสพัฒนาทักษะการฟงั ตลอดจนได้พฒ
ภาษาอย่างถูกต้องด้วย
4. แผ่นป้ายสําลี การเล่านิทานโดยการใช้แผ่นป้ายสําลี จะช่วยฝึกทักษะการฟงั
การทํานายเหตุการณ์ การเรียงลําดับ ตลอดทัง้ การช่วยให้เด็กแต่งนิทานขึน้ มาเอง และการใช้ตวั ละคร
ทีเ่ ป็ นรูปธรรมประกอบ
5. การฟงั เทปนิทาน เทปเหล่านัน้ อาจซือ้ มาจากร้านค้า หรืออัดเองโดยครูหรือบุคคลอื่น
เป็ นผูเ้ ล่า
6. การแต่งเรื่องจากภาพ เด็กๆ จะได้พฒ
ั นาการใช้ภาษาและการเรียนรูค้ าํ ศัพท์ท่ี
เพิม่ ขึน้
7. หนังสือเด็ก ครูและผูป้ กครองเป็ นบุคคลสําคัญในการช่วยให้เด็กรักการอ่าน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การเลือกหาหนังสือทีด่ มี คี ุณค่า สอดคล้องกับความสนใจ และระดับความยากง่ายเหมาะสม
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กับวัยของเด็ก ครูและผูป้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟงั เป็ นประจํา มีการตัง้ คําถามและสนทนาเกีย่ วกับ
ตัวละคร หรือเนื้อเรือ่ งหลังการอ่าน นอกจากนี้ครูอาจให้เด็กจัดทําหนังสือเอง ทัง้ การเขียนเรือ่ ง และ
วาดภาพประกอบ สําหรับชัน้ เด็กเล็ก ครูอาจให้เด็กเป็ นผูเ้ ล่าและครูช่วยเขียนให้ตามคําบอก
8. การทําบัตรในโอกาสต่างๆ เช่น บัตรอวยพรปีใหม่ วันเกิด วันแม่ บัตรเชิญ บัตร
แสดงความยินดี ฯลฯ โดยทีเ่ ด็กเป็ นผูเ้ ขียนเอง หรือเด็กบอกให้ครูเขียน
9. การพานักเรียนไปห้องสมุดประชาชน หรือห้องสมุดของสถานศึกษาอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียง
ตามโอกาส
10. การเชิญวิทยากร ครูอาจเชิญผูส้ งู อายุ ผูป้ กครองหรือบุคคลอื่นๆ ในท้องถิน่ มา
อ่านหนังสือ หรือเล่านิทานให้เด็กฟงั ตามโอกาส
การจัดประสบการณ์ดา้ นภาษาให้แก่เด็กปฐมวัย จะต้องคํานึงการบูรณาการทักษะการฟงั การพูด
การอ่าน และการเขียน ตลอดจนวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริงใน
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามหมาย ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้มสี ว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น ได้มโี อกาสสํารวจ
ค้นคว้า ทดลอง ทัง้ นี้เพือ่ พัฒนาเด็กให้มคี ุณสมบัตขิ องการเป็ นผูส้ ง่ สาร และรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ทนั กับโลกยุคข้อมูลข่าวสารในปจั จุบนั และอนาคต
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้วา่ แนวทางในการส่งเสริมภาษาให้เด็กปฐมวัยมีหลายวิธี
ทัง้ การจัดสภาพแวดล้อม สือ่ และวิธกี ารทีเ่ อือ้ จากสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ ทีจ่ ะช่วยสร้างความพร้อมทางภาษา
ให้เกิดขึน้ ในตัวเด็ก การฟงั การอ่านในสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจได้รบั ความรู้ อยากจะพูดจะเขียนสือ่ สารออกมา
อย่างมันใจและมี
่
ความสุข เป็ นความพร้อมทีผ่ ใู้ หญ่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึน้ กับเด็ก
1.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับภาษาของเด็กปฐมวัย
งานวิ จยั ในประเทศ
กาญจนา สุวรรณธาร (2537: 108) ได้ทาํ การศึกษาเรื่องความเชื่อมันในตนเอง
่
และ
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ทค่ี รูมปี ฏิสมั พันธ์
และไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์
แบบทีค่ รูมปี ฏิสมั พันธ์กบั แบบทีค่ รูไม่มปี ฏิสมั พันธ์ และการจัดประสบการณ์การเล่นแบบปกติทม่ี คี วามเชือ่
ในตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
การเล่นสร้างสรรค์แบบทีค่ รูมปี ฏิสมั พันธ์กบั แบบทีค่ รูไม่มปี ฏิสมั พันธ์และการจัดประสบการณ์การเล่น
แบบปกติ มีความสามารถทางภาษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
สมคิด ชนแดง (2540: 53) ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเล่าเรือ่ งคํารูปธรรม
และการเล่าเรือ่ งคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพทีม่ ตี ่อความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา
พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์กจิ กรรมเล่าเรือ่ งคํารูปธรรมประกอบการวาดภาพกับกิจกรรม
การเล่าเรือ่ งปกติมคี วามสามารถแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ปทั มา คุณเวทย์วริ ยิ ะ (2549: 55) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบจิตปญั ญาโดยใช้สอ่ื ไม่มโี ครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า
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1. ระดับความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย หลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แบบจิตปญั ญา โดยใช้สอ่ื ไม่มโี ครงสร้าง โดยรวมทุกด้านดีมาก
2. ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย หลังผ่านกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
จิตปญั ญาโดยใช้สอ่ื ไม่มโี ครงสร้าง เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ .01
งานวิ จยั ต่างประเทศ
อาร์มสตรอง (Armstrong. 1960: 373) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการเรียนรูค้ าํ ศัพท์ทเ่ี ด็ก
รูจ้ กั ฟงั และการอ่านโดยศึกษาเด็กอายุ 3 – 6 ปี ผลปรากฏว่า เด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 10 ปีลงมา จะรูจ้ กั การใช้
คําศัพท์ทไ่ี ด้จากการฟงั มากกว่าการอ่าน และเมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ จํานวนคําศัพท์ทแ่ี ตกต่างกันจะลดลงมา
อย่างรวดเร็ว
กิลมอร์ (Gilmore. 1997: Abstract) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ของความสามารถ
ในการเล่านิทาน และความเข้าใจในภาษาของเด็กเกรด 3 เนื่องจากความสามารถในด้านนี้มคี วามจําเป็น
ต่อความเข้าใจความหมายของคํา เข้าใจเนื้อหา และจะทําให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่องซึง่ ทําให้เด็กรูจ้ กั การใช้
ภาษา ประเมินความเข้าใจภาษา โดยดูจากความสามารถในการเล่าเรือ่ ง ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจ
ภาษาไม่จาํ เป็ นต้องมีพฒ
ั นาการทางด้านการเล่าเรือ่ งทีด่ กี ไ็ ด้
จากเอกสารทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมทางภาษาทีม่ คี วามเหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของเด็กจะช่วยสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถวัดระดับพัฒนาการ
ของเด็กได้เพือ่ การศึกษาความสามารถตามพัฒนาการทางภาษาของเด็กได้ต่อไป

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับการพูด
2.1 ความหมายของการพูด
นิตยา ประพฤติกจิ (2536: 151) กล่าวว่า การพูดเป็ นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทดสอบ
ความคิดของตนเอง แสดงความรูส้ กึ เพิม่ พูนความรูใ้ หม่ๆ พัฒนาความสามารถด้านการฟงั สร้างความสัมพันธ์
กับผูอ้ น่ื ฝึกฝนการใช้คาํ และโครงสร้างภาษา และให้ความสนุ กสนาน ยิง่ เด็กอายุน้อยเท่าไรก็ยงิ่ พูด
น้อยลงเท่านัน้ เพราะเด็กๆ จะใช้พลังทางกายเพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีเ่ ขาต้องการ เช่น เด็กจะหยิบหรือกระชาก
ของจากผูอ้ ่นื เดินข้าม กัด ข่วน ร้องไห้ หรือตะเบ็งเสียง โดยไม่ใช้คาํ พูดเหมือนกับเด็กทีโ่ ตแล้ว แต่
เมือ่ เด็กพัฒนาทางด้านวุฒภิ าวะแล้ว เด็กจะพัฒนาทางด้านการใช้ภาษา (คําพูด) ด้วย
วรรณี โสมประยูร (2537: 99) กล่าวว่า การพูดเป็ นการสือ่ ความหมายอย่างหนึ่งโดยใช้
นํ้าเสียง ภาษา กิรยิ าท่าทาง เพือ่ ถ่ายทอดในใจไปให้ผฟู้ งั รูห้ รือเข้าใจความต้องการ เพราะการพูดเป็ น
ทักษะการส่งออกตามหลักของภาษาศิลป์
เปลือ้ ง ณ นคร (2540: 2) กล่าวว่า คําพูดทําให้มนุ ษย์มเี สรีภาพ ผูใ้ ดไม่สามารถพูดแสดง
ความคิดเห็นของตน ผูน้ นั ้ คือ ทาส เพราะการพูด เป็ นการแสดงเสรีภาพ
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รังสรรค์ จันต๊ะ (2541: 21) กล่าวถึงการพูดไว้วา่ การพูดหมายถึงกระบวนการหนึ่งใน
การสือ่ สารของมนุ ษย์ ผูพ้ ดู จะเป็ นผูส้ ง่ สารอันเป็ นเนื้อหาสาระของข้อมูล ความรู้ กับอารมณ์ความรูส้ กึ
ความต้องการและความคิดเห็นของตัวเองประกอบกับกิรยิ าท่าทางต่างๆ ส่งไปยังผูฟ้ งั หรือผูร้ บั สาร เพือ่ ให้
ได้รบั ทราบและเกิดการตอบสนองในขัน้ ตอนสุดท้าย
สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 86) กล่าวว่า การพูด หมายถึง พฤติกรรมการติดต่อสือ่ สารกัน
ระหว่างบุคคล ด้วยการใช้ถอ้ ยคํา นํ้าเสียง ภาษา อากัปกิรยิ า ท่าทาง สีหน้า แววตา เพือ่ ถ่ายทอด
ความรูส้ กึ ความคิด ความต้องการของผูพ้ ดู ไปสูผ่ ฟู้ งั เกิดความเข้าใจและตอบสนองได้
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2546: 797) พูด หมายถึง เปล่งเสียงออกมา
เป็ นถ้อยคํา
สรุป การพูดหมายถึง การสือ่ สารโดยการเปล่งเสียงออกมา สําหรับใช้ในการสือ่ สารระหว่าง
บุคคล โดยใช้เสียง นํ้าเสียง สีหน้า แววตา กิรยิ าท่าทาง อารมณ์ ความรูส้ กึ เพือ่ ถ่ายทอดความรูส้ กึ
นึกคิด จากผูพ้ ดู ไปยังผูฟ้ งั ให้เข้าใจซึง่ กันและกัน
2.2 ความสําคัญของการพูด
สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 63 – 64) กล่าวว่า การพูดเป็นเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญของการติดต่อ
สือ่ สารทีจ่ ะนําไปสูค่ วามสําเร็จในชีวติ การฝึกพูดเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยฝึกทักษะทางด้านภาษาเป็ นอย่างดี
ซึง่ จุดประสงค์ของการพูดมีดงั ต่อไปนี้
1. เพือ่ ให้เด็กพัฒนาการพูดได้คล่องเป็ นธรรมชาติ ได้เรียนรูค้ าํ ศัพท์ใหม่ๆ
2. พัฒนาความสามารถในการพูดได้ชดั เจน ได้ฝึกเสียงทีเ่ ป็ นปญั หาสําหรับเด็ก เช่น
เสียง “ส” นอกจากนี้ยงั คงพูดด้วยเสียงทีน่ ่าฟงั รืน่ หู ไม่ดงั ไม่คอ่ ยจนเกินไป มีความมันใจในการพู
่
ด
3. พูดถูกต้องจนเป็นนิสยั เช่น เด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธว่า “ผมเปล่าทํา”
ต้องแก้เป็น “ผมไม่ได้ทาํ ครับ” หรือ “ไม่ได้ทาํ ค่ะ”
4. เพือ่ ใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือติดต่อกับสังคมกับเพือ่ นๆ และบุคคลอื่นๆ การทีเ่ ด็ก
จะเป็ นทีน่ ่ าคบหาสมาคมด้วยย่อมต้องมีภาษาทีส่ ภุ าพ ดังนัน้ การให้การศึกษาแก่เด็กวัยนี้ยอ่ มต้องฝึก
เด็กให้รจู้ กั ใช้คาํ สุภาพทัง้ หลาย เช่น คําว่า “ขอโทษ” “ขอบคุณ” “ขอบใจ” โดยต้องเป็ นแบบแผนให้
และต้องให้เด็กรูจ้ กั ใช้อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้จะต้องให้รจู้ กั กาลเทศะด้วย เสียงทีพ่ ดู ในห้องเรียน
ย่อมไม่ตอ้ งดังเหมือนเสียงทีใ่ ช้ในสนาม
5. เพือ่ พัฒนาความสามารถในการติดต่อกับผูอ้ ่นื คือ ไม่เพียงแต่แสดงความคิดเห็น
ของตนเท่านัน้ แต่ยงั สามารถเข้าใจสิง่ ทีค่ นอืน่ พูด
6. การฝึกเลียนเสียงคําพูดก่อนทีจ่ ะบรรยายเรือ่ งราวต่างๆ หากไม่ฝึกในเรือ่ งนี้
เด็กบางคนจะเล่าเรือ่ งไม่ตรงจุด เช่น เด็กอาสาจะเล่าเรือ่ ง “ไปเทีย่ วทะเล” แทนทีจ่ ะพูดถึงการไปเทีย่ ว
ทะเล เด็กบางคนจะมัวพะวงแต่จุดไม่สาํ คัญ
7. เรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษา เช่น หลักของการออกเสียง เสียงวรรณยุกต์ การเว้นวรรค
การเรียบเรียงคําให้เป็ นประโยค

19
นภเนตร ธรรมบวร (2544: 113 – 114) กล่าวถึง ความสําคัญของการพูดว่า การพูดถือ
เป็ นการแสดงออกทางพัฒนาการทางภาษาด้านหนึ่ง ซึง่ มีความสําคัญพอๆ กับการเขียนเลยทีเดียว
การพูดเป็ นการรวบรวมประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ของเด็กๆ เข้าด้วยกัน อันได้แก่ ความรูส้ กึ ความคิด
การรับรู้ การเรียนรู้ ความจํา และความรูค้ วามเข้าใจ
สรุป การพูดเป็ นทักษะทางภาษาทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของการติดต่อสือ่ สารทีจ่ ะนําไปสูค่ วามสําเร็จ
ในชีวติ เนื่องจากต้องถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิด ความต้องการของตนเอง เพือ่ ให้ผอู้ ่นื ได้รแู้ ละเข้าใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กปฐมวัย ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องคือ ครู พ่อแม่ และผูด้ แู ลเด็กควรให้ความสนใจ และ
หมันฝึ
่ กฝนให้เด็กได้ใช้ภาษาบ่อยๆ และถูกต้องชัดเจนเพือ่ เด็กจะได้นําไปใช้ได้ถกู ต้องในการติดต่อ
สือ่ สารในอนาคต
2.3 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางการพูดของเด็กนัน้ แท้จริงแล้วพัฒนาตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ โดยเริม่ เรียนรูก้ ารฟงั
เพือ่ พัฒนามาสูก่ ารพูด ระยะนี้ระบบประสาทเตรียมพร้อมเต็มทีท่ จ่ี ะเรียนรูภ้ าษา ซึง่ การพัฒนาทางภาษา
เป็ นไปตามขัน้ ตอน ดังที่ เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์ (2525: 20 – 21) ได้สรุปขัน้ พัฒนาการด้านการพูด
ไว้ดงั นี้
1. ระยะตาม (one-word sentence stage) คือ ระยะอายุระหว่าง 1 – 2 ขวบ เป็น
การพูดเลียนแบบโดยไม่เข้าใจความหมาย และจะค่อยๆ พัฒนาคําศัพท์ทเ่ี ป็ นประโยคต่อตนขึน้ คําแรก
ของเขาจะเป็นคํานามทีใ่ ช้ในความหมายทัวๆ
่ ไป เช่น ผูช้ ายทุกคน คือ “พ่อ” และผูห้ ญิงทุกคน คือ
“แม่” หรือบางครัง้ เด็กจะใช้สญ
ั ลักษณ์แทนโดยใช้ทา่ ทางประกอบ เช่น แทนทีจ่ ะเรียก “ข้าวโพด” (ชือ่ สุนขั )
เด็กก็อาจจะออกเสียงว่า “บ๊อก บ๊อก” พร้อมกับกวักมือ เด็กสามารถชีห้ ู ตา จมูก ปาก ผม ตามคําสังได้
่
นักจิตวิทยาได้ให้ช่อื ขันนี
้ ้วา่ เป็ นขัน้ Holophrase
2. ระยะติด (Herly Sentence Stage) เป็ นระยะประมาณอายุ 2 – 3 ขวบ เด็กเริม่
เข้าใจความหมายมากขึน้ และสามารถพูดโดยใช้คาํ คําเดียวหรือ 2 คําในความหมายแทนประโยคทัง้
ประโยคได้ แม้จะยังไม่มรี ปู ไวยากรณ์แต่อย่างใด ประโยคเดียวกันนี้จะมีความหมายต่างๆ กันในแต่ละ
โอกาส เช่น เมือ่ เด็กพูดว่า “ไป” อาจมีความหมายว่า “ให้ผฟู้ งั ออกไปห่างๆ” หรืออาจหมายความว่า
“เด็กอยากจะออกไปเทีย่ ว” ซึง่ สังเกตได้จากกริยาท่าทางของเด็กทีใ่ ช้ประกอบการพูดในขณะนัน้ ชนิด
ของคําทีเ่ ด็กใช้พดู ในระยะแรกนี้ประกอบด้วย คํานาม สรรพนาม กริยา แต่อยูใ่ นขอบเขตจํากัด
3. ระยะคิด (Short Sentence Stage) เป็ นระยะระหว่างอายุ 3 – 5 ขวบ เด็กเริม่ คิด
ทีจ่ ะลองพูดคําทีร่ จู้ กั วงศัพท์ของเด็กขยายมากขึน้ ซึง่ มีผลให้เด็กสามารถพูดตอบโต้ให้เข้าใจได้ ขันนี
้ ้
เด็กสามารถใช้คาํ คุณศัพท์ทบ่ี อกลักษณะได้ เช่น คุณศัพท์บอกสี ขนาด จํานวน ความรูส้ กึ ดี เลว ซน
สวย และคํากริยาวิเศษณ์ เช่น เดีย๋ วนี้ พรุง่ นี้ เมือ่ วานนี้ ทีน่ ั ่น ทีน่ ่ี เร็ว ช้า รวมทัง้ คํากริยา ปิด เปิด
ขึน้ ลง เป็ นต้น
4. ระยะต้น (Complete Sentence Stage) เป็ นระยะระหว่างอายุ 5 – 8 ขวบ เด็ก
ในวัยนี้ สามารถคิดค้นคําทีต่ นรูจ้ กั มาผูกเป็นประโยคยาวๆ ได้ โดยทีเ่ ด็กเองก็เข้าใจในสิง่ ทีต่ นพูด ประโยค
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จะประกอบด้วยคําประมาณ 6 – 8 คํา ลักษณะประโยคถูกต้องตามรูปไวยากรณ์ทใ่ี ช้อยูใ่ นชุมชนทีเ่ ด็ก
อาศัยอยู่ คําทีใ่ ช้ในประโยคจะพบคําสรรพนาม บุพบท สันธานและคํานําหน้า
5. ระยะปน (Adulterate Sentence Stage) เป็ นระยะระหว่างอายุ 6 – 8 ขวบ ความคิด
ของเด็กจะขยายออกไป ซึง่ ทําให้การพูดของเด็กสับสนบ้างในบางครัง้
6. ระยะโปร่ง (Clear Sentence Stage) เป็ นระยะตัง้ แต่อายุ 9 ขวบขึน้ ไป ความรู้
เกีย่ วกับคําศัพท์ของเด็กขยายกว้างออกไป ทําให้สามารถคิดและเข้าใจสิง่ ต่างๆ ได้มากขึน้ เด็กเริม่ ใช้
ภาษาพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ประโยคเพิม่ ความซับซ้อน และมีความหมายมากขึน้ กว้างขึน้
ซิทนิค และคณะ (ละออ ชุตกิ ร. 2524: 95; อ้างอิงจาก Sitnick; et al. 1960) อธิบาย
ขัน้ ตอนของการพัฒนาการเกีย่ วกับการแสดงออกทางภาษา หรือภาษาพูดของเด็กไว้ โดยแบ่งขัน้ พัฒนา
ภาษาพูดออกเป็ น 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การทําเสียงในลําคอ เป็ นเสียงทีเ่ ด็กเปล่งออกมาในระยะแรกสุด นอกเหนือจาก
เสียงร้องไห้ทแ่ี สดงความต้องการหรือไม่ตอ้ งการสิง่ ต่างๆ เสียงในลําคอทีเ่ ด็กทารกเปล่งออกมาในระยะนี้
จะเป็ นเสียงสระ อา อู เอ อือ ฯลฯ แต่เป็ นเสียงทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีความหมาย
2. การทําเสียงอ้อแอ้ เชือ่ มโยงพยัญชนะกับสระ เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กเริม่ ใช้อวัยวะส่วนอื่น
ในปากช่วยให้เกิดเสียง นอกไปจากการทําเสียงผ่านลําคอเพียงอย่างเดียว เช่น ในระยะแรก การใช้
ริมฝีปากกักดันลมก่อนจะพุง่ ลมพร้อมปล่อยเสียง หรือการใช้ลน้ิ ดันทีป่ มุ่ เหงือกก่อนพุง่ ลมออกพร้อมกับ
การเปล่งเสียง ทําให้เด็กสามารถเปล่งเสียงทีซ่ ้าํ กันในตอนแรก เช่น ปาปา ดาดา แม่ะแม่ะ จ๊ะจ๊ะ บาย
บาย ฯลฯ ต่อมาจึงเริม่ เปล่งเสียงทีไ่ ม่ซ้าํ กัน เช่น อะเอ๋ อากือ อะอืม ปาป้า ฯลฯ ขัน้ นี้ถอื เป็ นขัน้ สําคัญ
มากในการหัดพูดภาษาของเด็ก เพราะจากขัน้ นี้เด็กจะพัฒนาการพูดเป็ นคําๆ ได้ต่อไป
3. การเลียนเสียง เมือ่ เด็กรับรูเ้ สียงต่างๆ ทีไ่ ด้ยนิ โดยเฉพาะเสียงพูดของผูใ้ กล้ชดิ
เด็กจะเริม่ เลียนเสียงทีไ่ ด้ยนิ นัน้ การเลียนเสียงในระยะนี้เป็ นการเลียนเสียงทัง้ ทีเ่ ด็กเข้าใจความหมาย
และไม่เข้าใจความหมาย เพราะจากการเลียนเสียงนี้เอง ถ้าได้รบั แรงเสริมหรือการปรุงแต่งทีเ่ หมาะสม
จะช่วยให้เด็กออกเสียงคําต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (การปรุงแต่งในทีน่ ้ีคอื การแก้ไขเสียงทีต่ อ้ งการให้เด็ก
พูดใหม่ และให้แรงเสริมทุกครัง้ ทีเ่ ด็กออกเสียงใกล้เคียงมากขึน้ จนในทีส่ ดุ สามารถออกเสียงได้เป็ น
เสียงเดียวกับเสียงทีต่ อ้ งการ)
4. การพูดเป็ นคําเดีย่ ว เมือ่ เด็กเข้าใจความหมายของคํา และสามารถเปล่งเสียง
เป็ นคําแสดงความต้องการของตนได้ ถือว่า เป็ นขัน้ การเริม่ ใช้ภาษาพูดเพือ่ ให้ผอู้ ่นื เข้าใจความรูส้ กึ นึกคิด
ของตนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามในขัน้ นี้เด็กต้องใช้ภาษาท่าทางประกอบคําทีใ่ ช้พดู ด้วย เช่น ขณะที่
เด็กอยูใ่ นอ้อมแขนของคนเลีย้ ง พอเด็กเห็นแม่เดินมาเด็กจะเรียก “แม่” พร้อมทัง้ ยืน่ แขนไปข้างหน้า
ใช้สายตาวิงวอนไปยังแม่ และดิน้ ออกจากอ้อมแขนของคนเลีย้ ง เพือ่ สือ่ ความหมายให้รวู้ า่ เด็กต้องการ
ให้แม่มาอุม้ เป็ นต้น
5. การใช้ระดับหรือนํ้าหนักของเสียงเพือ่ บอกความต้องการ จากคําๆ เดียวเด็กจะใช้
ภาษาท่าทางประกอบกับการใช้ระดับนํ้าเสียงหรือนํ้าหนักของเสียงบอกความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
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คําว่า “เอา” ปกติเมือ่ เด็กพูดคํานี้เด็กจะพยักหน้าประกอบ เพือ่ สือ่ ความหมายให้รวู้ า่ ตนต้องการจะได้
ของสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ในทางตรงกันข้าม เมือ่ เด็กไม่ตอ้ งการของสิง่ นัน้ เด็กอาจพูดคําเดิมเพียงแต่ยกระดับ
เสียงของคําให้สงู ขึน้ ทิง้ นํ้าหนักของเสียงให้ดงั มากขึน้ และส่ายหน้าประกอบ “เอ๊า” เป็นการสือ่ ความหมาย
ขณะทีไ่ ม่ตอ้ งการสิง่ นัน้ หรือเมือ่ เด็กมีของอย่างหนึ่งอยู่ พอมีคนมาขอโดยถามว่า “ขอได้ไหม” เด็กจะ
พยักหน้าและพูดว่า “ได้” ถ้าจะให้ และจะส่ายหน้าทิง้ เสียงหนักไปทีค่ าํ เดิม โดยลากเสียงให้ยาวขึน้ และ
ยกระดับเสียงให้สงู ขึน้ เล็กน้อยเป็ น “ด๊าย” เพือ่ แสดงว่าไม่ให้
6. การพูดเฉพาะคําบางคําในประโยคเพือ่ สือ่ ความหมายเป็ นประโยค เป็นการพัฒนา
การพูดของเด็กอีกขันหนึ
้ ่ง นันคื
่ อ เด็กเริม่ เข้าใจและสามารถใช้ภาษาพูดสือ่ ความหมายได้มากขึน้ เพียงแต่
การเรียงคําต่างๆ ทีจ่ ะนํามาใช้ในประโยคนัน้ เด็กยังทําได้ไม่ถูกต้อง ดังนัน้ การพูดของเด็กในขัน้ นี้ จึง
เป็ นการพูดเฉพาะคําบางคําในประโยคเพือ่ ให้ผฟู้ งั เข้าใจความหมาย โดยเว้นคําอืน่ ทีไ่ ม่สาํ คัญในประโยค
เช่น พูดว่า “เทีย่ วพ่อ” หมายถึง “หนูตอ้ งการไปเทีย่ วกับพ่อ” พูดว่า “พ่อเท้า” หมายถึง “คุณพ่อครับ
ใส่รองเท้าครับ” หรือ “พ่อครับ ผลเอารองเท้ามาให้พอ่ ครับ” หรือ “พ่อครับผมจะใส่รองเท้าครับ” ซึง่ จะ
หมายถึงอะไรจริงๆ นัน้ ต้องพิจารณาภาษาท่าทางทีเ่ ด็กใช้ประกอบคําพูดด้วย คือ ถ้าชีไ้ ปทีร่ องเท้า
ของพ่อ ก็หมายถึงประโยคแรก ถ้าหยิบรองเท้ามาให้จะหมายถึงประโยคทีส่ อง และถ้าชีไ้ ปทีร่ องเท้า
ของเด็กก็จะหมายถึงประโยคทีส่ าม เป็ นต้น
7. การพูดเป็ นประโยค การพูดเป็ นประโยคของเด็กในระยะแรกจะเป็ นประโยคสัน้ ๆ
ทีละประโยคและไม่มกี ารใช้คาํ เชือ่ มระหว่างประโยค จนเมือ่ เด็กสามารถพูดเป็ นเรื่องราว หรือเล่าสิง่ ที่
พบเห็น ตลอดจนแสดงความรูส้ กึ นึกคิดของตนออกมาเป็ นภาษาพูดได้เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ จึงจะพูด
เป็ นประโยคทีส่ มบูรณ์ได้
จากการศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย สรุปได้วา่ พัฒนาการทางภาษาพูดของ
ั
เด็กเป็นไปตามขันตอน
้
เกีย่ วเนื่องกับสติปญญาของเด็
ก ตลอดจนการส่งเสริมและโอกาสในการเรียนรู้
ของเด็ก ซึง่ เป็นการพัฒนาทีม่ กี ระบวนการต่อเนื่องตัง้ แต่แรกเกิด โดยเริม่ จากการฟงั เสียงรอบตัวพัฒนา
ไปถึงขันการใช้
้
คาํ อย่างมีความหมาย ใช้ประโยคยาวขึน้ จนกระทังเด็
่ กสามารถใช้ประโยคทีซ่ บั ซ้อน
และมีความหมายสมบูรณ์มากขึน้ ตามลําดับ
2.4 องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
ดาวนิ่ง และ แธคเครย์ (Downing; & Thackray. 1971: 14 – 15) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของความพร้อมไว้ ดังนี้
1. องค์ประกอบทางกาย (Physical Factor) ได้แก่ การบรรลุนิตภิ าวะด้านร่างกาย
ทัวไป
่ เช่น การมองเห็น การได้ยนิ อวัยวะทีใ่ ช้พดู
2. องค์ประกอบทางสติปญั ญา (Intellectual Factor) ได้แก่ ความพร้อมด้านสติปญั ญา
โดยทัวไปความสามารถในการรั
่
บรู้ (Perception) ความสามารถในการจําแนกภาพและเสียง (Discrimination)
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเกีย่ วกับการแก้ปญั หาด้านการเรียนการอ่าน
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3. องค์ประกอบด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ ความสามารถ
ทางภาษาทีไ่ ด้รบั จากทางบ้านและประสบการณ์ทางสังคม
4. องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Emotional Factors, Motivation
and Personality Factors) ได้แก่ ความมันคงทางอารมณ์
่
และความต้องการทีจ่ ะเรียนรูภ้ าษา
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต (2524: 255 – 261) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พัฒนาการทางการพูดไว้ ดังนี้
1. เพศ ได้มงี านวิจยั มากมาย พบว่า เด็กผูห้ ญิงจะมีการพัฒนาทางการพูดได้เร็วกว่า
เด็กผูช้ าย อาจเนื่องมาจากเด็กผูห้ ญิงได้อยูใ่ กล้ชดิ กับแม่จงึ มีโอกาสได้เลียนแบบภาษาจากแม่มากกว่า
เด็กผูช้ าย
2. เด็กฝาแฝด พัฒนาการทางการพูดของเด็กฝาแฝดจะช้ากว่าเด็กธรรมดา เพราะ
แม่ตอ้ งแบ่งเวลาให้ความสนใจแก่เด็กทัง้ 2 ในเวลาเดียวกัน และเด็กฝาแฝดจะมีปฏิสมั พันธ์กนั เอง ดังนัน้
โอกาสทีจ่ ะได้ลอกเลียนแบบการพูดจากผูใ้ หญ่ยอ่ มจะน้อยลง
3. การติดอ่าง เกิดจากพัฒนาการทางสติปญั ญารวดเร็วกว่าพัฒนาการทางภาษา
ดังนัน้ เมื่อเด็กแสดงความคิดของตนเองออกมา จึงไม่สามารถทีจ่ ะหาคําพูดมาใช้ได้ทนั ทําให้เกิด
อาการติดอ่าง
สรุป องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย มีความแตกต่างกัน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพร่างกาย สติปญั ญา สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ อารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพของเด็ก
แต่ละคน
2.5 กิ จกรรมที่ส่งเสริ มการพูดของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมทีจ่ ะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดให้กบั เด็กนัน้ มีกจิ กรรมหลายรูปแบบเป็ น
กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กได้พดู คุย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์
ตรงเกิดการเรียนรู้ ได้พฒ
ั นาครบทุกด้าน (กรมวิชาการ. 2540: 36 – 37) ตามแนวการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ทส่ี ามารถจัดได้หลากหลายวิธี เช่น
1. การสนทนา อภิปราย เป็ นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟงั
รูจ้ กั แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ซึง่ สือ่ ทีใ่ ช้อาจเป็นของจริง ของจําลอง รูปภาพ
สถานการณ์จาํ ลองฯลฯ
ั
2. การเล่านิทาน เป็ นการเล่าเรือ่ งต่างๆ ส่วนมากจะเป็นเรือ่ งทีเ่ น้นการปลูกฝงให้
เกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธกี ารนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดขี น้ึ ในการเล่านิทานสือ่ ทีใ่ ช้อาจเป็ นรูปภาพ
หนังสือนิทาน หุน่ การแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรือ่ ง
3. การสาธิต เป็ นการจัดกิจกรรมทีต่ อ้ งการให้เด็กได้สงั เกตและเรียนรูต้ ามขันตอน
้
ของกิจกรรมนัน้ ๆ ในบางครัง้ ครูอาจให้เด็กอาสาสมัครเป็ นผูส้ าธิตร่วมกับครู เพือ่ นําไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
เช่น การเพาะเมล็ด การเปา่ ลูกโปง่ การเล่นเกมการศึกษา
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4. การทดลองปฏิบตั กิ าร เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เพราะ
ได้ทดลองปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองได้สงั เกตการเปลีย่ นแปลง ฝึกการสังเกต การคิดแก้ปญั หา และส่งเสริมให้
เด็กมีความอยากรูอ้ ยากเห็น และค้นพบด้วยตัวเอง เช่น การประกอบอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร์
ง่ายๆ การเลีย้ งหนอนผีเสือ้ การปลูกพืช ฯลฯ
5. การศึกษานอกสถานที่ เป็ นการจัดกิจกรรมทีท่ าํ ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง
อีกรูปแบบ หนึ่งด้วยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสือ่ ต่างๆ รอบโรงเรียน หรือสถานทีน่ อกโรงเรียนเพือ่ เป็ น
การเพิม่ พูนประสบการณ์แก่เด็ก
6. การเล่นบทบาทสมมุติ เป็ นตัวละครต่างๆ ตามเนื้อเรื่องในนิทาน หรือเรือ่ งราว
ต่างๆ อาจใช้สอ่ื ประกอบการเล่นสมมุตเิ พือ่ เร้าความสนใจและก่อให้เกิดความสนุ กสนาน เช่น หุน่ สวมศีรษะ
ทีค่ าดศีรษะรูปคน และสัตว์รปู แบบต่างๆ เครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์ของจริงชนิดต่างๆ
7. การร้องเพลง เล่นเกม ท่องคําคล้องจองเป็ นการจัดให้เด็กได้แสดงออก เพือ่
ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษาและจังหวะ
ลินฟอร์ส (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 214; อ้างอิงจาก Lindfors. 1980: Children Language
and Learning) กล่าวว่า เด็กควรมีโอกาสได้แสดงออกซึง่ ความคิด ความรูส้ กึ หรือความรูท้ ต่ี นมีให้
ผูอ้ ่นื ได้รบั รู้ วิธกี ารทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ในการฝึกพูดของเด็กก็คอื ครูเป็นผูถ้ ามคําถาม และเด็กเป็ นผูต้ อบ
วิธกี ารถามจะมีอยูส่ องวิธคี อื ถามเพือ่ ทดสอบความเข้าใจของเด็ก และถามเพือ่ ต้องการให้เด็กอธิบาย
เรือ่ งทีไ่ ม่รู้ เช่น จากการให้เด็กทําโครงงานพิเศษ แล้วให้เด็กรายงานผล และกระบวนการทํางาน เป็ นต้น
ปริศนา สิรอิ าชา (2537: 91 – 96) กล่าวว่า การส่งเสริมการพูดทีด่ จี ะช่วยให้เด็กเป็ นนักพูด
ทีด่ ี คือ การพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ คําพูดต่างๆ ของเด็กอายุ 3 ขวบ มักเป็ นคําทีไ่ ด้รบั มาจากพ่อแม่
และผูใ้ กล้ชดิ หลังจากนัน้ เด็ก จึงเริม่ เรียนรูค้ าํ ต่างๆ เองดังนัน้ การพูดจาของบุคคลทีแ่ วดล้อมเด็กอยู่
จึงเป็นสิง่ สําคัญมาก เช่น การสอนให้เด็กรูจ้ กั ความหมายของคํา เช่น หนูกนิ ข้าวด้วยช้อนหรือ ลูกบอลจ๊ะ?
หรือหนูใช้ตามองหรือใช้น้ิวมองจ๊ะ? การสอนคําจากท่าทางสอนจากการอ่านนิทานให้ฟงั การเล่นเกม
สมมุติ การร้องเพลงประกอบท่าทาง การหัดให้เด็กได้ตอบคําถาม การเล่นนําทาง การเรียงลําดับเหตุการณ์
ประจําวัน เป็นต้น
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 75 – 76) กล่าวว่า แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทาง
การพูดจะต้องคํานึงถึง ตัวครู การจัดบรรยากาศ และจุดมุง่ หมายของการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การฝึกพูดควรฝึกในกลุ่มเล็กๆ เพือ่ ให้มกี ารตอบสนองระหว่างครู และนักเรียน
ให้มากทีส่ ดุ
2. การฝึกพูดควรอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมชาติทส่ี ดุ ไม่ว่าจะเป็ นการสนทนา ใน
กลุ่มย่อยหรือในขณะทีเ่ ด็กกําลังเล่น
3. บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมในการพูด ควรเป็นบรรยากาศทีเ่ ด็กรูส้ กึ อบอุ่น ปลอดภัย
สบายใจทีจ่ ะแสดงออก และมีอสิ ระ
4. ให้เด็กเกิดนิสยั ทีด่ ใี นการพูดและสามารถใช้คาํ พูดได้อย่างเหมาะสม
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5. เปิดโอกาสให้เด็กเล่าประสบการณ์ของตนเอง
ชิตาพร เอีย่ มสะอาด (2548: 117 – 118) กล่าวถึง กิจกรรมและบทบาทครูในการส่งเสริม
การพูดของเด็กไว้ ดังนี้
1. ให้เด็กเล่าเรื่องจากประสบการณ์ หรือเล่าเกีย่ วกับสิง่ ของ ของเล่นทีน่ ํามาให้เพือ่ นดู
อาจจัดให้มกี จิ กรรมตอนเช้า ประมาณ 5-10 นาที ก่อนเริม่ สอนบทเรียน
2. ครูเล่าเรื่องหรือนิทานให้เด็กฟงั แล้วให้เด็กลองเล่าตามบ้าง เช่น การเล่านิทาน
ก่อนนอนทุกคืน จะเป็ นการปูพน้ื ฐานคําศัพท์ให้เด็ก
3. ให้เด็กพูดคํา วลี ประโยคตามครูให้ถกู ต้อง หรืออาจให้พดู ประโยคทีม่ พี ยัญชนะ
เดียวกันหมด เพือ่ เพิม่ ความสนุ กสนานและขบขันให้แก่เด็ก
4. ให้เด็กพูดคําคล้องจอง เช่น ทีห่ นึ่งกินนํ้าผึง้ ทีส่ องกินข้าวพอง ทีส่ ามกินข้าวหลาม
ฯลฯ หรือให้ท่องคํากลอนบทดอกสร้อย หรือให้เด็กช่วยกันแต่งเอง
5. ให้เด็กตอบคําถามง่ายๆ เช่น เด็กๆ สบายดีหรือ (ถาม) สบายดีคะ่ สบายดีครับ
(ตอบ) ฯลฯ
6. ให้เด็กทายปริศนาอะไรเอ่ย เช่น อะไรเอ่ยมีตารอบตัว (สับปะรด) ฯลฯ
7. ให้เด็กเล่าเรือ่ งตามรูปภาพทีค่ รูหรือเด็กนํามา หรือเล่าเรือ่ งจากภาพทีต่ นวาด
ั ้ นเหนียว หรือจากดินนํ้ามันทีเ่ ด็กปนเอง
ั ้ แต่สงิ่ เหล่านัน้ ต้องเป็ นสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ
หรือจากรูปปนดิ
8. ฝึกพูดด้วยเสียงเพลง การเปิดเพลงทีม่ สี าระง่ายๆ ให้เด็กฟงั ทุกวัน จะทําให้เด็ก
ได้เรียนรูค้ าํ ศัพท์ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานของการพูดต่อไป
การจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการพูดของเด็กปฐมวัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมทีส่ ามารถ
ส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางการพูดให้ดยี งิ่ ขึน้ มีหลากหลายวิธี เช่น ท่องคําคล้องจอง การเล่านิทาน
ร้องเพลง และการเล่นเกมต่างๆ การพูดคุยกับเด็ก แต่ละวิธลี ว้ นแล้วแต่ทจ่ี ะส่งเสริมพัฒนาการทางการพูด
ให้กบั เด็ก
2.6 บทบาทครูในการส่งเสริ มการพูดของเด็ก
ผูท้ ม่ี สี ว่ นสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก คือ ครู เพราะครูมบี ทบาทในการสนับสนุ น
การพูดของเด็ก โดยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีด่ ี การตัง้ คําถามระหว่างการดําเนินกิจกรรม
ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญในการส่งเสริมการพูดของเด็ก บทบาทครูในการส่งเสริมการพูดของเด็ก (เบญจมาศ
พระธานี. 2554: 17) มีดงั นี้
1. ส่งเสริมให้เด็กมีสว่ นร่วมและลงมือปฏิบตั ใิ นการทํากิจกรรมต่างๆ
2. พูดอธิบายสิง่ ทีเ่ ด็กกําลังกระทํา โดยอธิบายรูปร่าง สี ลักษณะ ประโยชน์ ฯลฯ
3. การสนับสนุ นการพูดของเด็ก โดยการแสดงให้เห็นว่า เราสนใจในสิง่ ทีเ่ ด็กพูด
บอกเราได้ และมีการตอบสนองต่อสิง่ ทีเ่ ด็กกําลังพูด
4. ครูผสู้ อนอย่าพูดมากเกินไป ต้องเว้นช่วงและให้โอกาสเด็กได้โต้ตอบ
5. พยายามขยายการพูดของเด็กให้ยาวขึน้
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6. พูดช้าชัดเจนอย่างเป็ นธรรมชาติ จะทําให้เด็กเข้าใจง่ายขึน้
7. เลือกระดับภาษาทีเ่ หมาะสมกับเด็ก
8. ต้องสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับผูส้ อนอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ เป็ นสะพานเชือ่ มโยง
ไปสูก่ ารเล่นและการสอนพูด
9. หลีกเลีย่ งการบังคับให้พดู ค่อยๆ ฝึ กให้เป็ นไปตามธรรมชาติ
10. การให้แรงเสริมเป็ นสิง่ สําคัญ ควรทําเมือ่ เด็กสามารถพูดสือ่ สารให้เข้าใจได้ดี
บทบาทครูเป็ นสิง่ สําคัญต่อการส่งเสริมการพูดของเด็ก ซึง่ บทบาทของครู มีหลายบทบาท
ขึน้ อยูก่ บั การแสดงออกทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องเด็ก และการจัดกิจกรรมนัน้ ๆ นอกจากการเสริมแรง
การให้เด็กได้ลงมือกระทํากิจกรรมต่างๆ แม้กระทังการพู
่
ดคุยสนทนาถึงเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ ด็กได้ลงมือทํา
กิจกรรมไปแล้ว ครูยงั ต้องทบทวน เน้นคําพูดหรือประโยคทีถ่ ูกต้องให้เด็กพูดซํ้าอีกครัง้ หนึ่ง เพือ่ ให้
เด็กมีพฒ
ั นาการทางการพูดทีด่ ตี ่อไป สามารถใช้ภาษาเพือ่ สือ่ ความหมายให้ผอู้ ่นื เข้าใจสิง่ ทีต่ อ้ งการ
สือ่ สารได้ดยี งิ่ ขึน้
2.7 บทบาทของพ่อแม่ที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย
การทีเ่ ด็กจะมีพฒ
ั นาการทางการพูดทีด่ ไี ด้นนั ้ ต้องเริม่ จากทีบ่ า้ น โดยเริม่ จากพ่อแม่ หรือ
ผูท้ อ่ี ยูแ่ วดล้อมเด็ก ซึง่ มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการส่งเสริมพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดนัน้
สามารถทําได้หลายวิธี เช่น ให้โอกาสเด็กฝึกเล่นเสียง สนใจและหาวิธศี กึ ษาการเลียนเสียงว่าเสียงใด
มีความหมายใช้ประโยชน์ได้ และเลีย่ งการใช้ทา่ ทางให้น้อยลงแต่ฝึกให้เด็กนําคําศัพท์มาใช้แทน (ศรียา
นิยมธรรม; และประภัสสร นิยมธรรม. 2541: 48) ดังนัน้ พ่อแม่จงึ ควรให้ความสนใจและส่งเสริมการพูด
ของเด็ก โดยการเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการพูด ในเด็กทีม่ ปี ญั หาในการพูดนัน้ มักเป็ นพ่อแม่ทข่ี าดความสนใจ
จึงทําให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางการพูดช้ากว่าปกติ และไม่เหมาะสมกับวัย
สิง่ ทีพ่ อ่ แม่ควรปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย (ศรียา นิยมธรรม;
และ ประภัสร นิยมธรรม. 2541: 52 – 55) มีดงั นี้คอื
1. พูดให้ชดั เจน พ่อแม่ควรออกเสียงให้ชดั เจน พูดช้าพอประมาณเพือ่ ให้เด็กได้มี
โอกาสเลียนแบบได้งา่ ยขึน้
2. พูดให้ถกู ต้อง พ่อแม่ไม่ควรแกล้งพูดไม่ชดั หรือใช้ภาษาพูดแบบเด็กๆ ในขณะ
สนทนาโต้ตอบกับเด็ก แม้จะล้อเลียนก็ตาม แต่ควรช่วยให้เด็กรูภ้ าษาทีถ่ กู ต้องโดยการเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
การพูดไม่ชดั หรือใช้ภาษาพูดแบบเด็กๆ จะทําให้ขาดโอกาสในการเรียนรูใ้ นสิง่ ทีค่ วรจะได้เรียน
3. ใช้ภาษาทีก่ า้ วหน้าขึน้ ตามลําดับ ภาษามักซับซ้อนขึน้ ตามวัย พ่อแม่ ควรสังเกต
และใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของเด็ก ไม่ควรใช้ภาษาทีท่ าํ ให้เด็กเกิดความสับสนขณะเดียวกันก็ควรให้
ประโยคสมบูรณ์มากตามวัย เช่น จาก นํ้า-ขอนํ้า-ขอนํ้าหน่อยค่ะ ฯลฯ
4. พูดบ่อยๆ ควรพูดกับเด็กถึงทุกๆ อย่างทีผ่ า่ นเข้ามาในสายตา และความสนใจ
ของเด็ก แม้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน เช่น เมือ่ เด็กจะเข้านอน ก็พดู ว่า “นอนกันเถอะ” หรือ “แม่เอา
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น้องหนุ่ ยนอน” “หนุ่ยนอนกับแม่” ฯลฯ ให้เด็กได้ยนิ ซํ้าๆก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมาย พร้อมกับ
จําคําไว้
5. พูดให้ถกู หลักไวยากรณ์ พ่อแม่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของลูก
ทัง้ ในการใช้คาํ และประโยค เพราะเป็นการจัดหาแบบอย่างทีถ่ กู ต้องดีงามให้ ช่วยกระตุน้ ให้เด็กเลียนแบบ
แทนการดุ ซึง่ ทําให้เกิดความคับข้องใจอันจะนําไปสูก่ ารติดอ่างได้ ควรให้เด็กรูส้ กึ ปลอดโปร่ง ไม่เครียด
จนเกินไป อย่างไรก็ดกี ารพูดตะกุกตะกักนัน้ ถือว่า เป็ นเรือ่ งปกติในการพัฒนาภาษาในระยะทีพ่ อ่ แม่กระตุน้
การฝึกนัน้ ต้องระวังอย่าให้เปลีย่ นความรูส้ กึ เป็ นเกลียดชัง เด็ก 4 – 5 ขวบ ทีม่ ปี ญั หาทางพฤติกรรม เช่น
ดือ้ เกเร ก็มกั ติดอ่างหรือพูดตะกุกตะกักไปด้วย พ่อแม่ควรทําตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ใช้ภาษาง่ายๆ ใน
การติดต่อกัน ให้เวลากับเด็กทําเป็ นไม่สนใจต่ออาการตะกุกตะกักนี้บา้ ง ก็จะช่วยแก้ปญั หานี้ให้ลุลว่ ง
ไปได้
6. ฟงั อย่างสนใจ เด็กต้องการโอกาสในการฝึกพูด ครอบครัวสมัยใหม่ พ่อแม่มกั สนใจ
ต่อกิจกรรมของลูกและมักเร่งรัดเด็กจนแทบไม่มเี วลาสําหรับจะฟงั เด็ก เป็ นเหตุให้เด็กขาดความมันใจ
่
ในการใช้ภาษาก่อให้เกิดปญั หาทางพฤติกรรมด้วยความเชื่อมันด้
่ วยภาษานัน้ อาศัยประสบการณ์ซ้าํ ๆ
โดยเริม่ มาตัง้ แต่วยั เด็ก ฉะนัน้ การเล่นเกมซํ้าๆ โดยหาคํามาเปลีย่ นก็เป็ นการฝึ กใช้ภาษาเช่นกัน
7. อ่านอย่างสมํ่าเสมอ เด็กต้องการประสบการณ์ในการฟงั ฉะนัน้ พ่อแม่ควรใช้
เวลาราวๆ วันละ 15 นาที ช่วยเด็กเล็กในการพัฒนาการออกเสียง ด้วยการอ่านให้เด็กฟงั โดยให้ดู
ภาพประกอบ และถามให้โต้ตอบบ้าง ขณะเดียวกันก็คอยแก้ไขคําผิด หรือเสียงทีไ่ ม่ชดั ไปด้วย แต่ไม่จาํ เป็ น
ต้องแก้ตลอดเวลาจนเด็กหมดสนุ กและไม่กล้าพูด
8. หัดเรียกชื่อสิง่ ต่างๆ พ่อแม่จะช่วยเพิม่ คําศัพท์ให้ลกู ได้ดว้ ยการบอกชื่อสิง่ ต่างๆ
ทีอ่ ยูร่ อบตัว ทีเ่ ด็กได้พบได้เห็นหรือจากหนังสือทีม่ ภี าพประกอบ หรือให้ทาํ กิจกรรมประจําวันในบ้าน
หาคําศัพท์ใหม่ๆ ทีม่ คี วามหมายในทํานองเดียวกันกับศัพท์ทเ่ี ด็กรูแ้ ล้วมาพูดให้เข้าใจในความหมายที่
ต่างกันออกไป เช่น ใช้คาํ เดียวกันในลักษณะนาม หรือกริยา หรือคุณศัพท์ เช่น แม่รกั หนู หนูหยิบ
ดอกรักให้แม่หน่อย หนูของแม่เป็นเด็กน่ารัก เป็ นต้น แล้วให้เด็กพูดตาม
9. กระตุน้ บ่อยๆ พ่อแม่สามารถจัดสิง่ แวดล้อมหลายๆอย่างให้เป็นทีน่ ่าสนใจ หรือ
เกิดความประทับใจ เพือ่ ให้เด็กได้มโี อกาสพูดถึง ยิง่ มีสงิ่ เร้าให้เด็กมากเท่าไรก็ทา่ กับกระตุน้ ให้เด็กได้
ใช้ภาษาพูด ซึง่ ช่วยพัฒนาการทางภาษามากขึน้ เท่านัน้ การจัดประสบการณ์ให้เด็ก ทําให้เด็กมีความคิด
ใหม่ๆ ซึง่ เป็ นเสมือนกุญแจในการสร้างภาษา
10. การให้รางวัล ภาษาเป็ นเครือ่ งมือสือ่ ความหมายและใช้แทนพฤติกรรมได้ เด็ก
ควรได้เรียนรูค้ วามจริงข้อนี้ เช่น เวลาโกรธ อาจใช้คาํ พูดแทนการชกต่อย การขอสิง่ ทีอ่ ยากได้ แทน
การหยิบฉวยตามอําเภอใจ ฯลฯ เด็กควรได้รบั รางวัลเสมอหรือบ่อยๆ ทันที ทีใ่ ช้ภาษาพูดแทนการสือ่
ความหมาย
สรุป บทบาทของพ่อแม่ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย จะเห็นได้วา่
เด็กแต่ละคนมีพฒ
ั นาการทางการพูดทีแ่ ตกต่างกัน บางคนพูดได้ชดั เจน บางคนพูดไม่ชดั บางคนพูดเร็ว
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บางคนพูดช้า ขึน้ อยูก่ บั บทบาทของพ่อแม่ดงั นี้ พูดให้ชดั เจน พ่อแม่ควรออกเสียงให้ชดั เจนพูดให้ถกู ต้อง
ใช้ภาษาทีก่ า้ วหน้าขึน้ ตามลําดับ พูดบ่อยๆ พูดให้ถกู หลักไวยากรณ์ ฟงั อย่างสนใจอ่านอย่างสมํ่าเสมอ
หัดเรียกชื่อสิง่ ต่างๆ กระตุน้ บ่อยๆ โดยการจัดสิง่ แวดล้อมหลายๆอย่างให้เป็นทีน่ ่าสนใจหรือเกิดความประทับใจ
การให้รางวัล สิง่ เหล่านี้จะทําให้พฒ
ั นาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยเป็ นไปด้วยดี
2.7 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการพูด
งานวิ จยั ในประเทศ
จุฬารัตน์ อินนุ พฒ
ั น์ (2543: 68) ได้ศกึ ษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นมุมบล็อก ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ การเล่นมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ
มีพฒ
ั นาการทางการพูดหลังการทดลองทุกสัปดาห์สงู ขึน้ กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นมุมบล็อกแบบปกติ มีพฒ
ั นาการ
ทางการพูดหลังการทดลองทุกสัปดาห์สงู ขึน้ กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ยกเว้นสัปดาห์ท่ี 5 มีพฒ
ั นาการทางการพูดสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นมุมบล็อก
แบบเต็มรูปแบบ และเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นมุมบล็อกแบบปกติ มีพฒ
ั นาการ
ทางการพูดไม่แตกต่างกัน
สมาพร สามเตีย้ (2545: 69) ได้ศกึ ษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดกิจกรรมโดยการเล่นเกมทางภาษา ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดย
การเล่นเกมทางภาษามีพฒ
ั นาการทางการพูดโดยเฉลีย่ รวมก่อนการจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และพัฒนาการทางการพูดในแต่ละด้านทัง้ ด้านการเข้าใจ
ความหมาย ด้านการสร้างประโยคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เช่นกัน ส่วนผล
การสังเกตพัฒนาการทางการพูดในระหว่างการจัดกิจกรรมโดยการเล่นเกมทางภาษา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ด้านทัง้ ด้านการเข้าใจความหมาย ด้านการสร้างประโยค
ปานใจ จารุวณิช (2548: 62) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมทางการพูดของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดกิจกรรมคําคล้องจอง ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมคําคล้องจองมีพฤติกรรมทางการพูด หลัง
การจัดกิจกรรมสูงขึน้ กว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมคําคล้องจองมีพฤติกรรมทางการพูด ด้าน
ทักษะการพูด ด้านการเข้าใจความหมาย และด้านการใช้ภาษาเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการสูงขึน้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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งานวิ จยั ต่างประเทศ
จอห์นสโทน (Johnston. 1995: Abstracts) ได้ทาํ การศึกษาความสามารถทางการพูด
และพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัยต่อการมีปฏิสมั พันธ์การอ่านกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากการศึกษาพบว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําให้มกี ารพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมือ่ เด็กได้ใช้เวลาอย่างน้อย 42 นาทีต่อสัปดาห์ แต่การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เด็กไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัย
ซิมสัน (สนอง สุทธาอามาตย์. 2545: 17; อ้างอิงจาก Simpson. 1998) ได้ศกึ ษา
ลักษณะภาษาพูดของเด็กปฐมวัย 4 ปี ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่านิทานแบบเล่าเรือ่ งซํ้า ผลการวิจยั
พบว่า การเล่าเรือ่ งซํ้าช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการสือ่ สารมากขึน้ กล่าวคือ ช่วยให้เด็กพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายทอดภาษาให้ชดั เจนและละเอียดละออ ครอบคลุม ความหมายทีต่ อ้ งการสือ่
ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้ และเข้าใจถึงความสามารถนี้ วัดได้เป็ นจํานวนคําต่อประโยค (Length of a T-unit)
ไม่ได้วดั ทีป่ ริมาณคําซึง่ มิลเลอร์ (Mil er. 1951) ถือว่า ความสามารถนี้เป็ นเครือ่ งมือทีส่ ามารถวัดความซับซ้อน
ของรูปประโยคได้เป็ นอย่างดี
ไพน์ และคณะ (Pine, Lieven; & Roland. 1997: 807 – 819) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกันในขันตอนการใช้
้
คาํ เดีย่ วทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คาํ พูดของแม่และ
การผสมคําของเด็ก (Stylistic Variation at the “Single Word “ Stage : Relation between Matermal
Speech Characteristic and Children’s Vocabulary Composition and Usage) พบว่า ความสัมพันธ์
แม่และเด็ก 26 คู่ เด็กผูห้ ญิง 14 คน และเด็กผูช้ าย 12 คนเริม่ จากคํา 10 คํา 5 คํา และ 100 คํา ตามลําดับ
วิธกี ารพูดของแม่มอี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการการใช้คาํ พูดของลูกโดยตรงคือแม่ทพ่ี ยายามอธิบายความหมาย
คําศัพท์โดยอิงสภาพแวดล้อมจะสามารถถ่ายทอดคําพูดใหม่ๆ ให้ลกู ได้มากกว่า แม่ทพ่ี ดู โดยวิธกี าร
ออกคําสังว่
่ า เช่นนัน้ เช่นนี้ และแม่ทพ่ี ดู เก่งๆ จะทําให้เด็กเรียนรูค้ าํ ต่างๆ เช่น คําอุทาน คําสัน้ ๆ ได้เป็ น
เปอร์เซ็นต์ทส่ี งู กว่าแม่ทไ่ี ม่คอ่ ยพูด โดยมีเช็คลิสต์ (Checklist) ให้แม่เช็ค คําต่างๆ ทีเ่ ด็กเรียนรูเ้ พิม่
มากขึน้ และมีการอัดเสียงพูดของเด็ก เพือ่ ดูพฒ
ั นาการทางภาษาพูดของเด็ก อย่างเป็ นรูปธรรมและชัดเจน
มากขึน้
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้วา่ สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้พฒ
ั นาการทางการพูด
ได้หลายรูปแบบ โดยครูและผูป้ กครองมีบทบาทเป็ นอย่างยิง่ ในการส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดให้กบั
เด็กปฐมวัย ทัง้ นี้กจิ กรรมทีจ่ ดั จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล

3. เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์
3.1 ความหมายของกิ จกรรมศิ ลปะ
สําหรับความหมายของการจัดกิจกรรมศิลปะนัน้ ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้พอสรุปได้ ดังนี้
วิรุณ ตัง้ เจริญ (2526: 28 – 29) ได้กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะเป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กปฐมวัย
สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ฝึกประสาทสัมพันธ์ พัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ร่างกายอารมณ์
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สังคม สติปญั ญา รวมทัง้ เด็กมีสุขนิสยั ทีด่ เี กีย่ วกับการกิน เล่น ออกกําลังกายและพักผ่อนอย่างถูกต้อง
เยาวพา เดชะคุปต์ (2528: 36 – 38) เห็นว่า กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ และสามารถให้สมั พันธ์กนั เพือ่ เตรียม
ความพร้อมด้านการเขียน และมีโอกาสพัฒนาทักษะพืน้ ฐานในการอ่าน
ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533: 89 – 91) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมศิลปะว่า
หมายถึง กิจกรรมศิลปะทีช่ ว่ ยให้เด็กได้แสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด สามารถฝึกเด็กให้รจู้ กั สังเกต
หาเหตุผล รูจ้ กั สร้างสรรค์ลกั ษณะนิสยั ทีด่ ี และมีความพร้อมในการเรียนพัฒนาตัวเด็กทัง้ ในด้านส่วนตัว
และด้านสังคม
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดสรุปได้วา่ ศิลปะคือทักษะหรือฝี มอื ทีเ่ กิดจากความพยายามทีจ่ ะสร้างสรรค์
ผลงานอันเกิดจากความรูส้ กึ นึกคิด ซึง่ สามารถฝึกให้เด็กมีความพร้อมในพัฒนาการด้านต่างได้ดี
3.2 ความสําคัญของกิ จกรรมศิ ลปะ
กิจกรรมศิลปะ เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญยิง่ เพราะเป็นเสมือนเครื่องมือทีน่ ําเด็กไปสู่
การพัฒนาตนเองทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา ดังทีม่ กี ารระบุถงึ ความสําคัญไว้ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 6 – 15) ได้สรุปความสําคัญของ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดังนี้
1. เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมอิสรภาพในการทํางาน ครูควรวางวัสดุ อุปกรณ์
ไว้ในทีท่ เ่ี ด็กจะหยิบมาใช้ได้ และมีโอกาสเลือกหยิบใช้ได้ตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็กก็จะสามารถ
แลกเปลีย่ นความคิดของตนกับเพื่อนๆ ได้
2. เด็กมีสนุ ทรียภาพต่อสิง่ แวดล้อม เด็กรูจ้ กั ชืน่ ชม และมีทศั นคติทด่ี ตี ่อสิง่ ต่างๆ
เป็ นสิง่ ทีค่ วรได้รบั การพัฒนา ซึง่ ผูใ้ หญ่ควรทําตัวอย่างโดยการยอมรับ และชืน่ ชมในผลงานของเด็ก
โดยฝึกให้เด็กเห็นว่าทุกๆ อย่างมีความหมายสําหรับตัวเขา ส่งเสริมให้รจู้ กั สังเกตเห็นสิง่ ทีผ่ ดิ แปลกใน
สิง่ ธรรมดาสามัญ ให้ได้ยนิ ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ และฝึ กให้เขาสนใจในสิง่ ต่างๆ รอบๆ ตน
3. เด็กเกิดความพอใจ และสนุ กสนานในขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ
เด็กควรทําตามความพอใจ และมีความสนุ กสนาน การพูดคุย และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ น
เป็ นโอกาสทีเ่ ด็กจะแสดงออก ซึง่ ความคิดของเขา และเป็ นการพัฒนาภาษาไปด้วย การเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงความสามารถทางสร้างสรรค์จะช่วยให้เกิดความพอใจ สนุ กสนานในขณะทํากิจกรรม คือ เวลา
และสถานทีเ่ ด็กต้องการเวลาทํางานมากพอทีเ่ ขาจะทําได้เสร็จตามความพอใจ และเด็กต้องการเนื้อที่
กว้างขวางพอทีจ่ ะทําสิง่ ต่างๆ ได้อย่างสนุ กสนาน
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชว่ ยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ การทํางานสร้างสรรค์
เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความกดดัน ความคับข้องใจ ความก้าวร้าวลง ซึง่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จะช่วยให้เด็กแสดงออก และผ่อนคลายอารมณ์อย่างดีทส่ี ดุ
5. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชว่ ยสร้างนิสยั การทํางานทีด่ ใี นขณะทีเ่ ด็กทํางานต่างๆ
ครูควรสอนระเบียบและนิสยั ในการทํางานควบคูไ่ ปด้วย เช่น เก็บของเป็ นที่ ล้างมือเมือ่ ทํางานเสร็จแล้ว
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6. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชว่ ยพัฒนากล้ามเนื้อ จากการตัดกระดาษประดิษฐ์ภาพวาด
ด้วยนิ้วมือ การต่อเติม ตัดต่อ ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาควบคูก่ นั ไปด้วย
7. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชว่ ยให้เด็กรูจ้ กั สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง เด็กจะชอบทํา
กิจกรรม และใช้วสั ดุต่างๆ ซํ้าๆ กัน เพือ่ สร้างสิง่ ต่างๆ ซึง่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะใช้ความคิดริเริม่ และจินตนาการ
ของเขา ค้นคว้า สํารวจ ฝึกฝนและสร้างสิง่ ใหม่ๆ ขึน้ จากการใช้วสั ดุซ้าํ ๆ กัน ดังนัน้ ครูจงึ ควรหาวัสดุ
ต่างๆ ไว้ให้เด็กได้มโี อกาสพัฒนาการทดลองของตน เช่น กล่องยาสีฟนั เปลือกไข่และเศษวัสดุเหลือ
ใช้อ่นื ๆ
ลลิตพรรณ ทองงาม (2539: 10 – 23) กล่าวว่า ศิลปะเป็ นสิง่ จําเป็ นในการปูพน้ื ฐานและ
เป็ นสิง่ สําคัญทางการศึกษา ศิลปศึกษาไม่ใช่กจิ กรรมการใช้เวลาพักผ่อนของการศึกษา ศิลปศึกษาเป็ น
การเพิม่ เติมมิตทิ แ่ี ตกต่างออกไปสูก่ ารเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ศิลปศึกษาไม่ใช่สว่ นประกอบของ
การศึกษา แต่ศลิ ปศึกษาเป็ นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการทางการศึกษามาสโลว์ (Maslow)
ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแบรนดิส ได้ให้ทศั นะว่า ศิลปะมีความสําคัญค่อนข้างแนบแน่น
กับจิตวิทยาและชีววิทยาของเอกัตบุคคล นั ่นคือ ศิลปะเป็ นปจั จัยสร้างประสบการณ์พน้ื ฐานของการศึกษา
ดังนัน้ ครูจงึ ใช้ประโยชน์และความสําคัญจากศิลปะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและพึงปรารถนา
ให้แก่เด็ก เพราะศิลปะสามารถช่วยพัฒนาเด็กได้หลายด้าน ดังนี้
1. ศิลปะช่วยพัฒนาการทางด้านอารมณ์ การวาดเขียนช่วยพัฒนาให้เด็กมีพฒ
ั นาการ
ทางอารมณ์ดขี น้ึ ระดับของพัฒนาการขึน้ อยูก่ บั การแสดงออกมาจากรูปภาพซึง่ เป็ นผลงานของเด็กเอง
ระดับของการแสดงตัวตนจะมีตงั ้ แต่การพัฒนาขันตํ
้ ่า ซึง่ เด็กวาดรูปซํ้าๆ ออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันหมด
จนกระทังถึ
่ งพัฒนาการขัน้ สูงซึง่ เด็กวาดภาพอย่างมีความหมาย และมีความสําคัญต่อตัวเขาเอง โดยเฉพาะ
เด็กเล็กเริม่ วาดรูปตัวเองได้สาํ เร็จ จุดนี้เองทีเ่ ด็กปล่อยอารมณ์ได้ดที ส่ี ดุ เขาแสดงออกจากสิง่ ทีเ่ ขาอยากทํา
2. ศิลปะช่วยพัฒนาการทางสติปญั ญา พัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็กเราสามารถ
สังเกตเห็นได้จากพัฒนาการของการรูจ้ กั ตนเองและสภาพแวดล้อม ความรูต้ ่างๆ ทีเ่ ด็กนํามาใช้ในขณะที่
วาดรูป จะชีใ้ ห้เห็นระดับของสติปญั ญาของเด็ก ดังนัน้ การวาดภาพของเด็กจึงเป็ นเครื่องชีร้ ะดับความสามารถ
ทางสมองหรือสติปญั ญาของเด็ก
3. ศิลปะช่วยพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางกายในงานของนักเรียนจะสังเกต
ได้จากความสัมพันธ์ของการมองเห็นและการใช้กล้ามเนื้อมือ การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เช่น การควบคุมกล้ามเนื้อ ตัด ปะ ติด ความเปลีย่ นแปลงทางกายสามารถเห็นได้งา่ ยในวัยเด็กเริม่ ขีดเขียน
4. ศิลปะช่วยพัฒนาการทางการรับรู้ ความเจริญเติบโตและการเรียนรูท้ างประสาท
สัมผัสเป็ นส่วนสําคัญของประสบการณ์วชิ าศิลปะ โดยครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการรับรู้ สร้างประสบการณ์ทาง
การเห็น ฝึกการสังเกต ฝึกความละเอียดอ่อน มีความประณีตในการจัด ควรจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาการทางการเรียนรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ สามารถสังเกตได้ในการทีเ่ ด็กได้รบั ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับ
การเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างหลากหลาย
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5. ศิลปะช่วยพัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางสังคมของเด็ก จะเห็นได้จาก
ความพยายามในการสร้างสรรค์ของเด็กภาพเขียนและภาพวาดต่างๆ จะเป็ นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ กึ
นึกคิดของเด็กทีม่ ตี ่อประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ่นื เด็กเล็กๆ จะเริม่ วาดรูปคนไว้ในภาพทันทีทพ่ี น้
ระยะขีดเขีย่ แบบสะเปะสะปะ และสิง่ แรกทีเ่ ด็กวาดแล้วมีผดู้ อู อกว่า เด็กวาดอะไรนัน้ ก็คอื รูปคน เมือ่
เด็กเติบโตขึน้ งานศิลปะจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจความรูส้ กึ ทีเ่ ด็กมีต่อสิง่ แวดล้อมทางสังคมของเขา
เมือ่ เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้านความเข้าใจผูค้ นรอบข้างมากขึน้ และเข้าใจถึงอิทธิพลของคนทีม่ ตี ่อชีวติ
ของเขาเรือ่ งราวทีเ่ ด็กจะวาดไว้ในงานศิลปะก็คอื สิง่ เหล่านี้นั ่นเอง
6. ศิลปะช่วยพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางด้านความคิด
สร้างสรรค์นนั ้ เริม่ มีมาตัง้ แต่เด็กๆ เริม่ ขีดเขียน เด็กจะขีดรูปต่างๆ จากความคิดของตนเอง และมีลกั ษณะ
เป็ นหนึ่งเดียว ซึง่ ไม่มใี ครเหมือน จากการขีดเขียนแบบง่ายๆ ไปสูผ่ ลงานทีซ่ บั ซ้อนสร้างสรรค์จะมีขนั ้ ตอน
ต่างๆ คันอยู
่ ม่ ากมายในภาพวาด ภาพเขียนของเด็ก เราจะเห็นพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์จาก
จินตนาการและความเป็นตัวของตัวเองในงานของเด็ก เด็กไม่จาํ เป็ นต้องคล่องแคล่วเชีย่ วชาญหรือชํานาญ
ในการทําผลงาน แต่ในรูปแบบของการสร้างสรรค์เด็กต้องมีอสิ ระทางอารมณ์ มีอสิ ระทีจ่ ะสํารวจและ
ทดลอง มีอสิ ระทีจ่ ะมีสว่ นเกีย่ วข้องรับรูซ้ ง่ึ กันและกัน ทัง้ ในการใช้วสั ดุ และเรือ่ งราวในการวาดภาพ
งานศิลปะทุกชิน้ ทีเ่ ป็ นผลงานของเด็กถือว่าเป็ นประสบการณ์การทํางานเชิงสร้างสรรค์ในตัวเองทัง้ สิน้
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 107) กล่าวว่า ศิลปะเป็ นแนวทางช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถ
และความรูส้ กึ นึกคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพ หรือสิง่ ของ เด็กใช้ศลิ ปะเป็ นสือ่ อธิบายสิง่ ทีเ่ ขาทํา
เห็นรูส้ กึ และคิดออกมาเป็นผลงาน การจัดประสบการณ์ศลิ ปะเด็กมีโอกาสได้คน้ คว้า ทดลอง และสือ่ สาร
ความคิด ความรูส้ กึ ของตนให้ผอู้ ่นื และโลกทีอ่ ยูร่ อบตัวเขาเข้าใจได้และมีโอกาสพัฒนาความคิด จินตนาการ
บุศรินทร์ สิรปิ ญั ญาธร (2545: 16) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะมีความสําคัญ ให้ประโยชน์แก่
มนุ ษย์อย่างมาก ผลสะท้อนจากการทํางานศิลปะทําให้ทราบถึงการเจริญเติบโตของเด็กสิง่ แวดล้อมทาง
สังคมทีเ่ ขาอาศัยอยู่ มีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของเด็กและก่อให้เกิดการรับรูท้ ย่ี งิ่ ใหญ่ต่อมนุ ษย์
เบญจา แสงมลิ (2545: 62) กล่าวว่า ศิลปะเป็ นสือ่ การแสดงออกของเด็กในสิง่ ทีเ่ ด็กทํา
เห็น รูส้ กึ และคิด กิจกรรมศิลปะให้โอกาสเด็กสํารวจ ทดลอง แสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
ตัวเด็ก สิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัว ความสามารถในการจินตนาการ สังเกต และความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อตน และ
ผูอ้ ่นื มีมากขึน้ เพราะขณะทีเ่ ด็กทํางานกับวัสดุตา่ งๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือกและการกําหนด
รูปร่างใช้การตัดสิน การควบคุมประสบการณ์ทเ่ี ป็ นผลสําเร็จจะสร้างความเชือ่ มันในตนเองและรู
่
ค้ ณ
ุ ค่า
ของความเป็ นมนุ ษย์
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า กิจกรรมศิลปะมีความสําคัญต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านอารมณ์ สติปญั ญา ร่างกาย สังคม สุนทรียภาพ และการสร้างสรรค์สาํ หรับกิจกรรม
ศิลปะทุกประเภททีเ่ ด็กได้ทาํ ด้วยมือ จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐานของการจับดินสอต่อไป
ทัง้ ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กได้ดอี กี ด้วย
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3.3 ความหมายของกิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์
ชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์กุล (2532: 14) ได้กล่าวว่า ศิลปะประดิษฐ์ เป็ นกิจกรรมทาง
ศิลปะทีค่ รอบคลุมกว้างขวางมากบางครัง้ ยากทีช่ อ้ี อกมาได้วา่ แตกต่างจากกิจกรมการระบายสีและการพิมพ์
อย่างไร
วิรุณ ตัง้ เจริญ (2539: 146) กล่าวว่า งานศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง กิจกรรมทีต่ อ้ งใช้
ความรูส้ กึ นึกคิดและจินตนาการประดิษฐ์คดิ ค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประดิษฐ์คดิ ค้น ทัง้ ในแง่รปู ทรง
สี วิธกี าร และเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏขึน้ เป็ นการส่งเสริมการประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ให้สวยงามน่าสนใจ
และมีผลไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ด้วย
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 117) ได้กล่าวว่า ศิลปประดิษฐ์ ทีเ่ ขียนใน
ปจั จุบนั นัน้ เป็ นคําทีม่ กั เขียนผิด ซึง่ คําทีเ่ ขียนถูกต้องคือ ศิลปะประดิษฐ์
สรุปได้วา่ งานศิลปะประดิษฐ์ เป็ นงานศิลปะทีน่ อกจากฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือแล้ว ยังเป็ น
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกิจกรรมการประดิษฐ์ ได้แก่ การพับกระดาษเป็ นรูปต่างๆ การทํา
สิง่ ประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้
3.4 จุดมุ่งหมายของการจัดกิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์
การจัดกิจกรรมด้านนี้แก่เด็กปฐมวัย มีเป้าหมายเพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูใ้ นเรื่องพืน้ ฐาน
ของโครงสร้างรูปร่าง ฝึกฝนทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้สมั พันธ์กนั และให้เกิดความคล่องแคล่ว
ของกล้ามเนื้อมือทัง้ สองมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมด้วย (วิรุณ
ั กษณะนิสยั ให้เป็ นคนประณีตมีความละเอียดอ่อน เป็ นคน
ตัง้ เจริญ. 2526: 299) อีกทัง้ เป็ นการปลูกฝงลั
มีระเบียบและรักความสะอาดในการทํางาน ซึง่ นอกจากจะช่วยเสริมทางด้านลักษณะนิสยั แล้ว ยังเป็ น
การปูพน้ื ฐานทางด้านการสร้างสรรค์งานในระดับสูงต่อไป (เกสร ธิตะจารี. 2543: 280 – 281) งาน
ศิลปะประดิษฐ์มเี ป้าหมายแตกต่างไปจากงานวาดหรือกิจกรรมประติมากรรม เพราะไม่ได้มจี ดุ มุง่ หมาย
ให้แสดงออกอย่างเดียว แต่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรูก้ ารทํางาน และมีกระบวนการหรือขัน้ ตอนด้วย (สัตยา
สายเชือ้ . 2540: 145)
วิรุณ ตัง้ เจริญ และคณะ (2544: 52) กล่าวถึง กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ไว้วา่ กิจกรรม
การประดิษฐ์วสั ดุเป็ นทัศนศิลป์สมัยใหม่นิยมใช้วตั ถุจริง (Ready – made Object) ต่อประกอบเข้า
ด้วยกันสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปวัตถุหรือวัสดุต่างๆ ทีค่ ุน้ เคย จะช่วยให้เราสือ่ สารความรูส้ กึ นึกคิดที่
เกีย่ วข้องกับวัตถุเหล่านัน้ ได้ดี การประดิษฐ์วสั ดุเป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กชื่นชอบ และสามารถแสดงออกได้
อย่างน่าสนใจ เป็ นการสร้างสรรค์รปู ทรงและวัตถุหรือวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน เด็กต้องใช้จนิ ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก ในการประดิษฐ์วสั ดุ ต้องจินตนาการถึงรูปทรงทีจ่ ะสร้างสรรค์และต้อง
เลือกสรรสิง่ ต่างๆ มาต่อประกอบเข้าด้วยกัน หรือตัดตกแต่งสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ให้สอดคล้องกับจินตนาการ
ทีค่ าดหวัง นอกจากนัน้ ยังเป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยกระตุน้ ให้เด็กฝึ กฝนความคิดในการแก้ปญั หาอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั ได้กําหนดจุดมุง่ หมายของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ไว้วา่ (วิรุณ ตัง้ เจริญ. 2539: 146)
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1. ส่งเสริมการริเริม่ สร้างสรรค์ศลิ ปะทีต่ อ้ งอาศัยการคิดสังเคราะห์ แก้ปญั หา การใช้
วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการทํางานให้ประสบผลสําเร็จลงได้ดว้ ยดี
2. ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีช่ ว่ ยสร้างความเชื่อมันในการแสดงออกให้
่
กบั เด็ก เพราะ
ความเชือ่ มันย่
่ อมพาไปสูค่ วามสําเร็จ
3. ส่งเสริมการดําเนินชีวติ ทีต่ อิ งแก้ปญั หาการทํางาน ต้องรูจ้ กั ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
และรูจ้ กั ประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ต่างๆ
อารี พันธ์มณี (2545: 200) ได้กําหนดจุดมุง่ หมายทีส่ าํ คัญของกิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
การประดิษฐ์ไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมความคิดและการถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงาน
2. ฝึกการแก้ปญั หา
3. ฝึกความขยัน ช่างคิด ช่างทํา
4. ส่งเสริมความเป็ นนักประดิษฐ์คดิ ค้น
5. ฝึกการทํางานด้วยตนเองตามลําพัง
สิรพิ รรณ ตันติรตั น์ไพศาล (2545: 32) กล่าวว่า การสอนศิลปะในระดับปฐมวัยเป็ นการอบรม
เบือ้ งต้น เพือ่ ปลูกฝงั ให้เด็กมีนิสยั อันดีงามและมีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไป มีจุดมุง่ หมาย
ดังนี้
1. เพือ่ ฝึ กและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้เด็กรูจ้ กั ใช้ประสาทสัมผัสให้สมั พันธ์กนั
ได้อย่างเหมาะสม
2. เพือ่ ส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การรูจ้ กั สังเกต การมีไหวพริบ สามารถ
แสดงออกตามความถนัด ความสามารถของแต่ละคนและชื่นชมต่อสิง่ ทีส่ วยงามต่างๆ
3. เพือ่ การพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม สติปญั ญา และบุคลิกภาพ
ั านิยม เจตคติ และคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. เพือ่ ปลูกฝงค่
5. เพือ่ ให้เด็กเริม่ ต้นรูจ้ กั การใช้เครือ่ งมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในการทํางานศิลปะ รูจ้ กั
การเก็บรักษาและการทําความสะอาดอย่างถูกต้อง
6. เพือ่ ฝึ กให้รจู้ กั การทํางานเป็นกลุ่ม เป็ นคนมีระเบียบ ประณีต
7. เพือ่ ให้เด็กมีโอกาสแสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ สนุ กสนานเพลิดเพลิน และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8. เพือ่ นําไปใช้ให้สมั พันธ์กบั การจัดประสบการณ์ดา้ นอื่นๆ
สรุปได้วา่ จุดมุง่ หมายเกีย่ วกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยจะเน้นให้เด็ก
เรียนรูโ้ ดยการคิดสังเคราะห์ แก้ปญั หา เพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งพืน้ ฐานของโครงสร้างรูปร่าง
และยังเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้เด็กเกิดพัฒนาการทางด้านการคิดอีกด้วย
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3.5 พัฒนาการทางศิ ลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
พีรพงษ์ กุลพิศาล (2531: 29 – 32) ได้กล่าวว่า พัฒนาการทางศิลปะเป็ นกระบวนการ
แสดงออกทางศิลปะทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของเด็ก ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นวัยงานจากวัยหนึ่ง ไปสูอ่ กี วัยหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาการดังกล่าวจัดดาเนินไปช้าหรือเร็วขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานความเข้าใจและความสามารถทางศิลปะ
ประกอบกับสิง่ แวดล้อมและแรงจูงใจของแต่ละคน ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กนัน้
จะเริม่ ต้นจากการเขียนภาพเป็นเส้นขยุกขยิกขาดการควบคุมดีขน้ึ
วิรุณ ตัง้ เจริญ (2539: 117 – 118) ได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการทางศิลปะคือการกําหนด
อายุเมือ่ กล่าวถึงระดับขันพั
้ ฒนาการทางศิลปะเป็ นการกําหนดขึน้ โดยประมาณเท่านัน้ เพราะเด็กแต่ละคน
จะมีพฒ
ั นาการแตกต่างกันช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยหลายๆ ด้าน เช่น สภาพการเลีย้ งดู
สภาพแวดล้อม สภาพพัฒนาการทางร่างกาย โดยสภาพส่วนรวมแล้วเด็กปฐมวัยจะสนุ กสนานกับกิจกรรม
ั ้ นน้ามันถ้าขาดการสนับสนุ นเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเขียนภาพหรือการปนดิ
ทางศิลปะของเด็กก็จะไม่พฒ
ั นาไปอย่างเต็มที่
โลเวนเฟลด์ (Lowenfeld. 1957: 86) เป็นผูท้ ท่ี าํ การค้นคว้าและศึกษาวิจยั ขันพั
้ ฒนาการ
ของเด็กตะวันตกด้วยการเก็บผลงานของเด็กในวัยต่างๆ มาศึกษาวิเคราะห์แยกขันพั
้ ฒนาการทางศิลปะ
และได้แบ่งขันทั
้ ง้ หมด 5 ขัน้ ทัง้ นี้จะขอกล่าวเพียง 2 ขัน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขันขี
้ ดเขีย่ (Scribbling State) ในขัน้ นี้เด็กมีอายุประมาณ 2 – 4 ปี เป็ นเด็ก
วัยก่อนเรียนเด็กสนุ กอยูก่ บั การเคลือ่ นไหวกล้ามเนื้อมือ ในขันนี
้ ้ยงั แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ย่อยๆ อีก 4 ระยะ
ดังนี้
1. ขันขี
้ ดเขียนแบบสะเปะสะปะ (Disordered Scribbling) หมายถึง การขีดเขียน
ทีไ่ ม่เป็นระเบียบ การลากเส้นของเด็กจะยุง่ เหยิงสับสนโดยไม่คาํ นึงว่าเป็ นรูปอะไรทัง้ สิน้ แสดงให้เห็น
ว่าการควบคุมกล้ามเนื้อของเด็ก ยังไม่เจริญพอ จึงยังไม่สามารถบังคับต่อไปเป็ นไปด้วยความต้องการ
ได้
2. ขัน้ ขีดเขียนเป็ นเส้นยาว (Longitudinal or controlled scribbling) หมายถึง
ระยะทีเ่ ด็กขีดเขียนเส้นนอนยาวๆ ได้เป็ นขัน้ ทีพ่ ฒ
ั นากว่าขัน้ ทีข่ ดี เขีย่ ไม่เป็ นระเบียบ
3. ขันขี
้ ดลากเป็ นวงกลม (Circular scribbling) หมายถึง ขัน้ ทีเ่ ด็กสามารถขีด
เขีย่ ได้เป็นวงกลม เด็กเคลื่อนไหวได้ทงั ้ แขนแล้ว แสดงว่ากล้ามเนื้อเริม่ แข็งแรงขึน้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่าเป็ นระยะที่ 2 – 3 ของขันขี
้ ดเขีย่ นี้ เป็ นขัน้ ของการขีดเขีย่ ทีค่ วบคุมได้ (Controlled Scribbling)
ซึง่ เป็ นขัน้ พัฒนาการทีส่ าํ คัญมากเพราะเป็ นเครือ่ งมือให้เห็นว่า เด็กได้คน้ พบ ได้มองเห็น และเริม่ มี
การควบคุมการขีดเขีย่ ได้ เด็กจะเริม่ สนุ กสนานกับการควบคุมกล้ามเนื้อให้ขดี เขีย่ เป็ นเส้นต่างๆ ทัง้ ใน
แนวตัง้ แนวนอน วงกลม หรือขยุกขยิก
4. ขันให้
้ ช่อื รอยขีดเขียน (Naming Scribbling) หมายถึง ระยะทีเ่ ด็กเขียนอะไร
ลงไปแล้วก็ให้ชอ่ื ว่า สิง่ ทีเ่ ด็กเขียนนัน้ ชื่ออะไร คืออะไร เด็กเริม่ ใช้ความคิดคํานึงในขีดเขียนภาพวัตถุ
สัตว์หรือคน สิง่ ทีเ่ ด็กเขียนจะไม่เป็ นภาพทีถ่ กู ต้องหรือมีรปู ร่างในสายตาของผูใ้ หญ่ แต่มคี วามหมาย
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สําหรับเด็ก เด็กจะพอใจและสนุ กสนานกับสิง่ ทีเ่ ขาเขียนขึน้ ขัน้ นี้จะเป็ นขัน้ หัวเลีย้ วหัวต่อในการวาดภาพ
ของเด็กต่อไป
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เขียนภาพให้มคี วามหมาย ขัน้ สอนสัญลักษณ์ (Pre – Schematic Stage)
ขัน้ นี้เด็กจะมีอายุประมาณ 4 – 7 ปี เป็ นขัน้ เริม่ ต้นของการแสดงออกทีม่ คี วามหมายภาพสิง่ ของสิง่ ต่างๆ
เด็กอาจจะเขียนได้หลายๆ แบบ ตัวอย่างเช่น ภาพคนทีเ่ ด็กเขียน วันหนึ่งอาจจะไม่เหมือนภาพทีเ่ ขียน
ไว้ไนวันต่อๆ ไป ซึง่ ภาพทีเ่ ด็กเขียนอาจจะไม่ครบถ้วนตามทีเ่ ขารูแ้ สดงว่า ในระยะนี้โลกทีเ่ ด็กเห็นหรือรู้
แตกต่างจากโลกทีเ่ ขียนภาพ ลักษณะทีเ่ ด็กเขียนภาพในขัน้ นี้อาจสังเกตได้งา่ ยจากส่วน ประกอบภาพ
ในภาพ 4 อย่าง เช่น
1. เด็กจะเขียนภาพคน โดยใช้วงกลมเป็ นสัญลักษณ์ของหัว มีเส้นตรงยาวๆ
แทนแขน ขา ลาตัว ยังไม่มรี ายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับหน้าตา มีแต่เส้นทีแ่ ทนสัญลักษณ์ของส่วนนัน้ ๆ
เท่านัน้
2. สีทเ่ี ด็กใช้ในขัน้ นี้การใช้สขี องเด็กจะไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ สีทเ่ี ด็กใช้เขียนภาพ
กับสีทเ่ี ด็กเห็นจริงๆ จะไม่เหมือนกัน ทัง้ นี้เพราะเด็กใช้สตี ามอารมณ์ แต่วา่ สีไหนจะสะดุดดาหรือเด็ก
ชอบสีไหนเป็ นพิเศษก็จะใช้สนี นั ้ ซึง่ ไม่จาเป็ นจะต้องสอดคล้องกับความเป็ นจริง
3. ดูจากช่องว่าง หรือช่องไฟในแผ่นกระดาษทีเ่ ด็กเขียน เด็กยังไม่เข้าใจว่า
ควรจะเขียนรูปตรงไหนจึงจะเหมาะสมแต่จะวางลงไปโดยไม่คาํ นึงถึงความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ ตรงไหน
มีช่องว่างเด็กก็จะเขียนสิง่ ต่างๆ ลงไป
4. การออกแบบในขัน้ นี้ เด็กยังไม่เข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบ ดังนัน้ ภาพที่
เด็กเขียนจึงไม่มอี ะไรแสดงถึงการออกแบบ
สรุปได้วา่ พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เป็ นการพัฒนาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของเด็ก
แต่ละคน ซึง่ เด็กแต่ละคนจะมีพฒ
ั นาการแตกต่างกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ เช่น การอบรมเลีย้ งดู
สภาพแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาการทีถ่ กู ต้อง พร้อมทัง้ การสนับสนุ นทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะในเรือ่ ง
การให้กาํ ลังใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญยิง่ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
3.6 แนวการจัดกิ จกรรมศิ ลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
เยาวพา เดชะคุปต์ (2528: 96) กล่าวว่า ศิลปะเป็ นแนวทางทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้แสดง
ความสามารถและความรูส้ กึ นึกคิดของตน ออกมาในรูปภาพ หรือสิง่ ของ เด็กจะใช้ศลิ ปะเพือ่ เป็ นสือ่
อธิบายสิง่ ทีเ่ ขาทํา เห็น รูส้ กึ และคิดออกมาเป็นผลงาน การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กจะช่วยให้เด็กมี
โอกาสค้นคว้า ทดลอง และสือ่ สารความคิด ความรูส้ กึ ของตนให้ผอู้ ่นื และโลกทีอ่ ยูร่ อบตัวเขาได้เข้าใจ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 58 – 59) ให้แนวคิดว่า ใน
การจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่เด็กอนุ บาล มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องคํานึงถึงหลายประการ คือ
1. จะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศลิ ปะให้ได้ทุกวัน โดยผูส้ อนต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ี
เด็กต้องการใช้ให้พร้อม เช่น สีเทียน สีน้ํา ดินนํ้ามัน และเศษวัสดุต่างๆ ไว้ตามโต๊ะล่วงหน้า
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2. ก่อนให้เด็กเข้าทํากิจกรรมสร้างสรรค์ศลิ ปะ ควรใช้วธิ ปี ล่อยให้เด็กเข้าทํากิจกรรม
อย่างมีระเบียบ ซึง่ อาจกระทําได้หลายๆ วิธี เพือ่ ให้เด็กเข้ากลุ่มได้ เช่น ผูส้ อนอาจถามว่า เมือ่ เช้านี้
ใครรับประทานข้าวกับผักก็ให้เข้ากลุม่ เดียวกัน แล้วถามอย่างอื่นต่อไป จนเด็กเข้ากลุม่ เพือ่ ทํากิจกรรม
ได้หมด
3. การจัดโต๊ะกิจกรรมสร้างสรรค์ศลิ ปะ ควรจัดให้เป็ นโต๊ะรวมทีเ่ ด็กสามารถล้อมวงกัน
ทํางาน ได้มโี อกาสใช้ของร่วมกัน เช่น โต๊ะสําหรับวาดภาพด้วยสีเทียน และโต๊ะสําหรับวาดภาพด้วยสีน้ํา
เป็ นต้น
4. ตลอดเวลาทีเ่ ด็กทํางาน จะต้องเดินดูเด็ก เพือ่ คอยเขียนชือ่ หลังกระดาษ และ
คอยให้กําลังใจเด็ก แต่ไม่มหี น้าทีไ่ ปชีแ้ นะ ว่าให้เด็กทําอะไร
5. หากเด็กทําเศษวัสดุหล่น ควรแนะนําให้เด็กเก็บเองทุกครัง้
6. หากเด็กทํางานไม่ถูกต้อง ต้องไม่บอกให้เด็กแก้ไขอย่างไร ตรงไหน แต่จะใช้คาํ ถาม
ทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้คดิ หาคําตอบเอาเอง ซึง่ จะทําให้เด็กเกิดความภูมใิ จและมีความมันใจในตนเอง
่
7. หากพบว่า เด็กคนหนึ่งคนใดชอบเล่นอยูท่ เ่ี ดียว โดยไม่ยอมลุกให้ทค่ี นอืน่ ๆ บ้าง
ต้องให้คาํ แนะนําแก่เด็ก ให้รจู้ กั การแบ่งปนั และแนะนําให้ทาํ กิจกรรมต่อไปในวันรุง่ ขึน้
8. เมือ่ เด็กทํางานเสร็จ ควรตรวจผลงานเด็ก เพือ่ ดูพฒ
ั นาการทางภาษาและจินตนาการ
กับความคิดสร้างสรรค์
9. ไม่ควรมองผลงานของเด็กด้วยความขบขัน แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นว่า ผลงานทีเ่ ด็ก
ตัง้ ใจทํานัน้ มีคา่ เสมอ
10. เมือ่ ใกล้จะหมดเวลา ต้องให้เด็กเก็บของเข้าทีเ่ องทุกครัง้
วิรุณ ตัง้ เจริญ (2526: 244 – 245) กล่าวว่า การสอนศิลปะต้องพิจารณาถึงกิจกรรม
ศิลปะสือ่ การสอน กระบวนการสอนในการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กทํางานร่วมกันปรึกษา
หารือ ช่วยเหลือกัน เป็ นการส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันในการจัดกิจกรรมศิลปะต้องมีบริเวณปฏิบตั งิ านที่
สะดวกสําหรับการทํางานกันและบรรยากาศทีม่ เี สรีภาพ
สัตยา สายเชือ้ (2540: 15) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนศิลปะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้
1. จัดเนื้อหาและหลักสูตร เน้นให้เด็กมีโอกาสจัดกระทํา (Manipulation) เพราะ
เด็กในวัยนี้จะเรียนรูโ้ ดยอาศัยประสาทสัมผัส การรับรู้ การเคลือ่ นไหว (Sensory-Motor) เพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญั ญา รวมทัง้ สัมผัสแตะต้องให้เห็นสิง่ ต่างๆ
2. การจัดกิจกรรมควรเน้นพัฒนาประสาทสัมผัสให้มากทีส่ ดุ กิจกรรมกระตุน้ ให้คดิ
และจัดกระทําหรือลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม รวมทัง้ สัมผัสแตะต้องให้เห็นสิง่ ต่างๆ ทัง้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5
ซึง่ ช่วยให้เกิดสิง่ ใหม่ๆ รอบตัว
3. ในทัศนะของเพียเจต์ การเลือกวัสดุโดยเด็กมีโอกาสสัมผัสหรือจับต้องสิง่ ของที่
มีอยูใ่ นธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย นํ้า ฯลฯ ซึง่ จะช่วยเป็นสือ่ พัฒนาประสาทรับรูก้ ารเคลือ่ นไหว
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ของเด็กให้เข้าใจในสภาพความจริงของวัตถุ เช่น เรือ่ ง นํ้าหนัก เนื้อสารจะนําไปสูก่ ารเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างอื่น จึงให้เด็กได้จดั ทําเพือ่ พัฒนาประสาทสัมผัสมากทีส่ ดุ
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การจัดสร้างสรรค์ศลิ ปะมีประโยชน์มาก เป็ นการสร้างเสริม
พัฒนาการทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทําให้
เด็กรูจ้ กั คิด รูจ้ กั ทํา รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีความละเอียดประณีตและมีความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย สิง่ สําคัญสําหรับการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก คือ กิจกรรมต่างๆ ต้องคํานึงถึงพัฒนาการ ความต้องการ
และธรรมชาติของตัวเด็ก การจัดกิจกรรมต้องสามารถยืดหยุน่ และเปิดโอกาสให้เด็กเลือกทํากิจกรรม
ด้วยตนเองได้มากทีส่ ดุ
3.7 ประเภทของงานศิ ลปะประดิ ษฐ์
การจัดกิจกรรมด้านนี้แก่เด็กปฐมวัย มีเป้าหมายเพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งพืน้ ฐาน
ของโครงสร้างรูปร่าง ฝึกฝนทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้สมั พันธ์กนั และให้เกิดความคล่องแคล่ว
ของกล้ามเนื้อมือทัง้ สองมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมด้วย ดังนัน้
จึงแบ่งประเภทของวัสดุออกเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ (สิรพิ รรณ ตันติรตั น์ไพศาล.
2545: 86 – 87)
1. วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ วัสดุทม่ี หี รือเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ บางชนิดหาได้งา่ ย
มีอยูท่ วไป
ั ่ เก็บเอามาใช้ได้ บางอย่างต้องหาซือ้ เพือ่ นํามาใช้ เช่น ใบไม้ ก้อนหิน ขีก้ บ ดอกไม้ ดิน ขีเ้ ลื่อย
กิง่ ไม้ ทราย ไม้ไผ่ เมล็ดพืช เปลือกหอย เกล็ดปลา ขนนก ฯลฯ
2. วัสดุเหลือใช้ ได้แก่วสั ดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว แต่สามารถนํากลับเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อกี แหล่งทีม่ าของวัสดุเหลือใช้นนั ้ สมจินต์ มนูญศิลป์ (2530: 1 – 2) กล่าวไว้วา่ ได้จาก
ของเหลือใช้ในชีวติ ประจําวัน กล่องยาสีฟนั กล่องสบู่ แกนกระดาษชําระ ขวดพลาสติก เป็ นต้น และ
อีกแหล่งหนึ่งคือ วัสดุเหลือใช้ทไ่ี ด้จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างเช่น โรงงานทอผ้าจะมีแกนหลอดด้าย
ทีเ่ ป็ นกระดาษหรือพลาสติก หรือเศษผ้า เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นสิง่ ของต่างๆ ได้
นอกจากนี้ ศิรลิ กั ษณ์ ศรีกมล (2535: ข – ค) แบ่งเศษวัสดุเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
เศษวัสดุจากธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช้ ซึง่ เศษวัสดุจากธรรมชาติแยกประเภทตามแหล่งกําเนิดได้
คือ เศษวัสดุจากพืช ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช และเศษวัสดุจากสัตว์ ได้จากวัสดุต่างๆ ส่วนวัสดุเหลือใช้
สามารถแบ่งตามทีม่ าหรือประเภทของวัสดุได้ คือ พลาสติก โลหะ กระดาษทุกชนิด และจันทิมา (2528: ข)
ได้แบ่งเศษวัสดุและอุปกรณ์ทน่ี ํามาใช้ในกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์คอื วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ วัสดุ
ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เช่น จากพืช จากสัตว์ และเศษวัสดุอ่นื ๆ วัสดุสงั เคราะห์ ได้แก่ วัสดุทม่ี นุ ษย์
สร้างขึน้ โดยกรรมวิธตี ่างๆ ได้แก่ เศษกระดาษต่างๆ เศษผ้า เศษวัสดุทเ่ี ป็นพลาสติก เศษวัสดุทเ่ี ป็น
โลหะและงานประดิษฐ์ตกแต่ง กิจกรรมประดิษฐ์ทเ่ี หมาะกับเด็กก่อนวัยเรียนมีไม่มากนัก ครูผปู้ กครอง
หรือพีเ่ ลีย้ งควรได้ จัดหาเศษวัสดุเหลือใช้ หรืออาจจะเป็นวัสดุทส่ี ะสมไว้ (สัตยา สายเชือ้ . 2540: 142 – 143)
ดังต่อไปนี้ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษห่อของขวัญกระดาษแมกกาซีน กระดาษแข็งจากกล่องกระดาษ
เช่น กล่องเบียร์ กระป๋องนม กระป๋องแป้งทีใ่ ช้หมดแล้ว กล่องยาสีฟนั หลอดไม้ ไม้เสียบลูกชิน้ เศษผ้า
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ต่างๆ ทีใ่ ช้แล้ว กรรไกร กาวนํ้า ฝาขวดนํ้าอัดลม ริบบิน้ ทีผ่ กู ของขวัญ เทปสองหน้า เทปใส ขวดยาคูลท์
อื่นๆ ทีถ่ อื ว่าเป็ นเศษวัสดุ ฯลฯ
จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ งานศิลปะประดิษฐ์แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุทไ่ี ด้จากธรรมชาติ
เช่น ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ดพืช เปลือกหอย ฯลฯ และวัสดุทเ่ี ป็ นของเหลือใช้ เช่น กล่องยาสีฟนั เศษผ้า
ไม้ไอศกรีม ฯลฯ การประดิษฐ์ศลิ ปะจากเศษวัสดุ ทําให้โลกมีจาํ นวนขยะน้อยลง และช่วยลดปริมาณ
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาเป็ นวัตถุดบิ ในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง นอกจากนี้ยงั เป็ นการหมุนเวียน
นําวัสดุผลิตใหม่ เพือ่ ช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั สิง่ แวดล้อม และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อกี
ทางหนึ่งด้วย
3.8 บทบาทและหน้ าที่ครูในการจัดกิ จกรรมศิ ลปะ
กรวิภา สรรพกิจจํานง (2532: 25 – 26) ได้สรุปบทบาทและหน้าทีค่ รูในการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
1. เตรียมจัดโต๊ะเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนเด็กเข้าทํากิจกรรม
2. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ควรจัดกิจกรรมไว้หลายๆอย่าง
3. ครูตอ้ งพยายามให้เด็กได้ทาํ กิจกรรมหมุนเวียนไปให้พอเหมาะกับเวลาที่
กําหนด และให้ทาํ อย่างน้อย 2 กิจกรรม แล้วจึงไปเล่นตามมุมต่างๆ ในห้องเรียนได้
4. เมือ่ ทํางานเสร็จแล้วทุกคนต้องเก็บวัสดุและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ให้เข้าทีด่ แู ลห้องให้สะอาด
5. ให้ทาํ งานกลุ่มอย่างมีระเบียบ
6. พยายามหาวิธใี ห้เด็กได้ทาํ กิจกรรมหลายกิจกรรม มิใช่เลือกทําเพียงกิจกรรมเดียว
7. ชมเชยให้กาํ ลังใจเด็ก และช่วยเหลือนักเรียนทีไ่ ม่ประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรม
ให้ได้รบั ผลสําเร็จบ้างตามสมควร
8. นําผลงานติดป้ายนิเทศโดยการหมุนเวียนผลงานต่างๆ ของเด็กให้ครบทุกคน
เลิศ อานันทนะ (2535: 14 – 15) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู และผูป้ กครองไว้ ดังนี้
1. สอนด้วยความรัก
2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกัน
3. ไม่จาํ เป็ นต้องรีบร้อนแก้ไขผลงานศิลปะของนักเรียน ทางทีด่ คี วรส่งเสริมให้กล้าคิด
กล้าทํา และกล้าแสดงออกให้มากทีส่ ดุ
4. อย่าแทรกแซงความคิด หรือตัดสินใจแก้ปญั หาแทนนักเรียน ทางทีด่ คี วรส่งเสริม
ให้กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออกให้มากทีส่ ดุ
5. ใช้คาํ พุดยัวยุ
่ และท้าทายให้แสดงออกแทนการออกคําสัง่
6. วางแผนการจัดเตรียมเครือ่ งมือ อุปกรณ์เอาไว้ลว่ งหน้า เปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้แสดงออกอย่างอิสระภายใต้บรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น และเป็ นกันเอง จะทําให้นกั เรียน
เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย ได้รบั ความคุม้ ครองปกป้อง และส่งผลให้เกิดความเชื่อมันในตนเอง
่
และกล้า
แสดงออกในทีส่ ดุ
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เบญจา แสงมลิ (2545: 63) กล่าวว่า บทบาทของครูในเรือ่ งการจัดกิจกรรมศิลปะ คือ
การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทีช่ ่วยสนับสนุ นการเจริญเติบโตของเด็กถึงขีดสุด การจัดตัง้ ทีท่ า้ ทายกระตุน้
และให้โอกาสสําหรับการเริม่ ต้นของความซาบซึง้ ในสิง่ สวยงาม การสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ ร้างเสริม
การเจริญเติบโตของเด็ก
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ ครูควรให้ความสําคัญกับกระบวนการทํางานมากกว่าผลงานของเด็ก
ให้โอกาสในการคิด การกระทํา และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลงาน เพือ่ ให้เด็กได้พฒ
ั นาความสามารถ
ในทุกๆ ด้านจากกิจกรรมศิลปะ
3.9 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมศิ ลปะและศิ ลปะประดิ ษฐ์
งานวิ จยั ในประเทศ
ฐิตพิ ร พิชญูกุล (2538: 63) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความสามารถในการแก้ปญั หาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ศลิ ปะประดิษฐ์แบบกลุม่ ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดประสบการณ์ศลิ ปะประดิษฐ์แบบกลุม่ กับเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ศลิ ปะประดิษฐ์
แบบรายบุคคลมีความสามารถในการแก้ปญั หู าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ปริยานุ ช จุลพรหม (2547: 67) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ ด้าน
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สงู ขึน้ กว่าก่อนการจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ศรีแพร จันทราภิรมย์ (2550: 63) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ โดยใช้เปลือกข้าวโพด ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ โดยใช้เปลือกข้าวโพดสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
รัตนา นิสภกุล (2550: 51) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ดว้ ยนํ้าตาลไอซิง่ ผลการศึกษาพบว่า การคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ดว้ ยนํ้าตาลไอซิง่ สูงกว่าก่อนทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ดว้ ย
นํ้าตาลไอซิง่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
งานวิ จยั ต่างประเทศ
แสตปป์ (Stampp. 1964: 5258 – 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์
และสติปญั ญาของนักเรียนทีเ่ รียนศิลปะ และไม่เรียนศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และสติปญั ญา ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั แต่นกั เรียนทีเ่ รียนศิลปะได้คะแนน แนวความ คิดสร้างสรรค์สงู กว่าพวกทีไ่ ม่เรียนศิลปะ
ครอลล์ (Krall. 1982: 5258 – A) ศึกษาเครือ่ งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้วชิ าศิลปะของครูในโรงเรียนคริสต์ศาสนาในการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ พบว่า ครูสามารถช่วยเด็ก
ให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ โดยใช้สอ่ื ทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ สรุปได้วา่ กิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์นนั ้ เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญทีค่ วรจัดให้กบั เด็ก เพราะเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริม
และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กบั เด็ก ทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เนื่องจากกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์เป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า แล้วเกิดการเรียนรู้
กระบวนการคิดจินตนาการ ซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐานการพัฒนาไปสูก่ ารเรียนรูใ้ ห้แก่เด็กปฐมวัย

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. แบบแผนการทดลองและวิธดี าํ เนินการทดลอง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรียน มีจาํ นวนนักเรียน 48 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้การศึกษาครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุร ี สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากนัน้ จึงสุม่ อย่างง่าย
จํานวน 15 คนเพือ่ กําหนดเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้าง

การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ดําเนินการสร้างตามลําดับขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการของเด็กปฐมวัย จากแผนการ
จัดประสบการณ์ และแนวการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ของกรมวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 1 – 176)
1.2 ศึกษาแนวการกิจกรรมสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของ สัตยา สายเชือ้ (2540) การจัด
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กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยของ สิรพิ รรณ ตันติรตั น์ไพศาล (2545) และ สุนทรียภาพทางศิลปะ
ระดับปฐมวัยของ สรวงพร กุศลส่ง (2553)
1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จํานวน 24 แผน โดยกําหนดรายละเอียด
ในการจัดกิจกรรม ตามตาราง 1
ตาราง 1 การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
สัปดาห์ท่ี

หน่วย

1

ของเล่นของใช้

2

บ้าน

3

ผลไม้

4

ต้นไม้

5

สัตว์

6

ยานพาหนะ

7

การสือ่ สาร

8

คณิตศาสตร์แสนสนุ ก

วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
ของเล่น
รถของเล่น
ของใช้ (กระเป๋า)
บ้าน
ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
บุคคลในบ้าน
ผลไม้ทร่ี บั ประทานได้ทงั ้ เปลือก
ผลไม้ทเ่ี ป็ นช่อ
ผลไม้ทต่ี อ้ งปอกเปลือก
ต้นไม้
ดอกไม้
กิง่ ไม้แสนสวย
สัตว์ทห่ี นูชอบ
สัตว์น้ํา
แมลง
ยานพาหนะทางบก
ยานพาหนะทางนํ้า
ยานพาหนะทางอากาศ
โทรทัศน์
ตูไ้ ปรษณีย์
โทรศัพท์
ตัวเลขสร้างสรรค์
กรอบรูปเรขาคณิต
นาฬิกา
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จากตารางการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ประกอบด้วย กําหนดการจัดกิจกรรมตามหน่วย
การเรียนในแต่ละสัปดาห์ และกิจกรรมในแต่ละวัน ซึง่ ได้แยกออกมาเป็นแผนการจัดกิจกรรมได้ทงั ้ หมด
24 ครัง้ ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละประมาณ 50 นาที ในกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ โดยกําหนดรูปแบบของแต่ละแผน ประกอบด้วย
1. หน่วยการเรียน
2. จุดมุง่ หมาย
3. เนื้อหา
4. วัสดุ-อุปกรณ์
5. ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
6. การประเมินผล
7. ภาคผนวก
1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน
3 คน เพือ่ พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดมุง่ หมาย โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 คน มีดงั นี้
1.4.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เต็มสิริ เนาวรังสี อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
1.4.2 นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ฝา่ ยการศึกษาปฐมวัย สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
1.4.3 อาจารย์ลกั ษณา ฤทธาคนี ครูผสู้ อนระดับอนุ บาล โรงเรียนสามเสนนอก
1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ให้เหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยใช้เกณฑ์ความเห็นตรงกัน 2 ใน 3 คน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ดังนี้
1.5.1 ควรเพิม่ เติมวัสดุให้หลากหลายเหมาะสมกับการกิจกรรม
1.5.2 ในขันนํ
้ าของการสอนควรตัง้ คําถามให้สอดคล้องกับเนื้อเรือ่ งในนิทาน เพลง
คําคล้องจอง จะช่วยให้เด็กสามารถคิดประดิษฐ์งานได้ตรงกับคําพูดทีเ่ ด็กต้องการสือ่ ถึงผลงานของตนเอง
ได้
1.5.3 คําคล้องจอง เพลง และนิทานของขัน้ นําในกิจกรรมควรสอดคล้องกับงานประดิษฐ์
เพือ่ ให้เชือ่ มโยงเข้าสูง่ านและมีความชัดเจนในการทํากิจกรรมมากขึน้
1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 15 คน เพือ่ หาข้อบกพร่อง แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เมือ่ จัดกิจกรรมแล้วพบว่าเด็กสามารถทํากิจกรรมได้ตามขันตอน
้
และเวลาทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสม
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ผูว้ จิ ยั ดําเนินการใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กบั กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
รวม 24 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ช่วงเวลา 09.00 – 09.50 น. ตัง้ แต่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
2. แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ดําเนินการสร้างตามลําดับขัน้ ตอน
ดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพูด การสังเกตและการบันทึก
คําพูดของเด็กปฐมวัย เกณฑ์พฒ
ั นาการและพฤติกรรมของเด็กอายุ 4 – 5 ปี จากคูม่ อื ประเมินพัฒนาการ
เด็กระดับก่อนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539: 15)
2.2 ศึกษาเอกสารงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพูดของเด็กปฐมวัย ของ
ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541) ดวงเดือน ศาสตราภัทร (2529) สมาพร สามเตี้ย
(2545) ปานใจ จารุวณิช (2548) และเอกสารทางการศึกษาปฐมวัย
2.3 ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
2.4 นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในข้อ 2.1 – 2.3 มากําหนดขอบเขตของการพูดอย่างมี
โครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมการพูด
ของ สมาพร สามเตีย้ (2545) ปานใจ จารุวณิช (2548) เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินการพูด
อย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ซึง่ มี 2 ด้าน ดังนี้
2.4.1 ลักษณะการพูด จํานวน 4 ข้อ
2.4.1.1 มีความมันใจในการพู
่
ด
2.4.1.2 พูดออกเสียงชัดเจน
2.4.1.3 พูดคล่อง
2.4.1.4 พูดถูกต้อง
2.4.2 ลักษณะประโยค จํานวน 2 ข้อ
2.4.2.1 พูดเป็ นประโยค
2.4.2.1 พูดเป็ นเรือ่ งราว
2.5 นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา ข้อ 2.1 – 2.4 มาสร้างเกณฑ์การประเมินการพูดอย่างมี
โครงสร้างของเด็กปฐมวัยทัง้ 2 ด้าน โดยสร้างเป็ นแบบประเมินค่า กําหนดตัวเลข 4 ระดับ คือ 0 – 3
2.6 การประเมินและบันทึกคําพูดของเด็กปฐมวัยในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ทําโดย
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั รวม 2 คน ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั เป็ นบุคคลทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ในการทํางานเกีย่ วกับเด็กอย่างน้อยเป็ นเวลา 3 ปี ก่อนการสังเกตการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับรูปแบบและวิธกี ารดําเนินกิจกรรมตลอดจนกระบวนการในการสังเกต
ให้กบั ผูช้ ่วยวิจยั
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2.7 นําแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ จํานวน 3 คน
ได้แก่
2.4.1 อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจําภาควิชาการวัดผลและวิจยั
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.4.2 อาจารย์ปานใจ จารุวณิช อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
2.4.3 อาจารย์วรารัตน์ ธุมาลา อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้อง ดังนี้
มีความเห็นว่า สอดคล้องกัน
กําหนดคะแนนเป็น +1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ
กําหนดคะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้องกัน กําหนดคะแนนเป็น -1
2.5 นําแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีผ่ า่ นการตรวจจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
แล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยปรับปรุงการใช้ภาษาให้สอ่ื ความหมายเข้าใจ
ได้งา่ ยยิง่ ขึน้
2.6 ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยการนําแบบประเมินการพูด
อย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 คน ตรวจสอบแล้ว นําคะแนน
ทีไ่ ด้จากการลงความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างการพูดอย่างมีโครงสร้าง
กับจุดประสงค์ โดยคัดเลือกข้อทีม่ คี า่ IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
แบบประเมินทักษะการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยได้คา่ IOC เท่ากับ 1.00
2.7 นําแบบประเมินทักษะการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีแ่ ก้ไขปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็กอนุ บาลปีท่ี 1 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 15 คน ด้วยวิธหี าค่าความเชื่อมัน่
ของผูส้ งั เกต 2 คน คือ ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั 1 คน ร่วมกันสังเกตแล้วนําคะแนนมาคํานวณหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของผูส้ งั เกต RAI (Burry-Stock. 1996: 256) และในการทดลอง
ครัง้ นี้ ได้คา่ ความเชือ่ มันของผู
่
ส้ งั เกต เท่ากับ 0.87

แบบแผนการทดลองและวิธีดาํ เนินการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Design) ทีใ่ ช้กลุม่
ตัวอย่างเดียวจาก เบอร์ก และ เกล (Barnett; & Johnson. 1996: 31; citing Borg; & Gall. 1989: 29)
ได้กล่าวว่า รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว จะมีความเหมาะสมพิเศษกับการทดลองทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง
รูปแบบพฤติกรรมหรือกระบวนการภายใน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุม่ เดียว
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ทําการทดลองและเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงขณะทดลองเพือ่ ความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
ของการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest- Posttest Design (ล้วน สายยศ;
และ อังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังนี้
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม

ก่อนทดลอง

เงือ่ นไขการทดลอง

หลังการทดลอง

E

T1

X

T2

E
X
T1
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

กลุ่มตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

2. วิ ธีดาํ เนิ นการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี วันละ 50 นาที โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
2.1 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ทท่ี าํ การทดลองให้เหมาะสม
2.2 จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน (Baseline Data) โดยจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กบั กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 15 คน เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ได้แก่ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี วันละ 50 นาที โดย
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั สังเกตและบันทึกคําพูดของเด็กกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
2.3 ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กบั กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน พร้อมทัง้ สังเกตและบันทึกคําพูดของเด็กทุกวันทีท่ าํ การทดลองและนํามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
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ตาราง 3 วันและกิจกรรมทีท่ าํ การทดลอง
การจัดกิจกรรม

ระยะเวลาทีท่ าํ การทดลอง

วันทีท่ าํ การทดลอง

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 1 สัปดาห์ก่อนการทดลอง วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 8 สัปดาห์
วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี

เวลา
09.00 – 09.50
09.00 – 09.50

2.4 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองด้วยตนเอง โดยให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ โดยมีวธิ ดี าํ เนินกิจกรรม ดังนี้
2.4.1 ขัน้ นํา เป็ นการนําเข้าสูข่ นั ้ ตอนการทํากิจกรรม ด้วยการใช้คาํ ถาม ปริศนาคําทาย
เพลง คําคล้องจองหรือสือ่ อย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ กระตุน้ ความสนใจของเด็ก และครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์
ให้เด็กสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง แล้วจึงให้เด็กได้เลือกวัสดุมาทํากิจกรรมด้วยตนเอง
2.4.2 ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ ด็กจะได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง จากวัสดุท่ี
เด็กเลือก ครูมบี ทบาทเป็ นผูค้ อยช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา และให้การเสริมแรงแก่เด็ก
2.4.3 ขัน้ เล่าเรือ่ งจากผลงาน ในขัน้ นี้จะให้เด็กได้นําเสนอผลงานเป็นรายบุคคล โดย
การเล่าเรือ่ ง จากนัน้ ครูจงึ ทําการบันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กําหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ เวลา 09.00 – 0 9.50 น.
โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กบั กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 15 คน เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั
เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั เป็ นผูบ้ นั ทึกคําพูดเด็กตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
2. ในขันของการเล่
้
าเรื่องจากผลงานของเด็ก ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั สังเกตการพูด จากนัน้
ทําการบันทึกคะแนนการพูดของเด็กใช้แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
2.1 ลักษณะการพูด ประกอบด้วย มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน พูดคล่อง
และพูดถูกต้อง
2.2 ลักษณะประโยค ประกอบด้วย พูดเป็ นประโยคและพูดเป็ นเรือ่ งราว
3. ทําการสังเกตและบันทึกคะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยในแต่ละสัปดาห์
เป็ นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ทก่ี ําหนดจากนัน้ ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ 8 สัปดาห์ ไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. หาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC)
2. หาค่าสถิตพิ น้ื ฐานการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง โดยนํา
ข้อมูลไปหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73, 79)
3. ศึกษาการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง และหลังการทดลองภายใน
กลุ่มการทดลอง โดยใช้ t-test for Dependent Samples
4. หาค่าคะแนนมาตรฐานทีม่ ลี กั ษณะการกระจายเหมือนกับการกระจายของคะแนนดิบ (Raw
Scores) เพือ่ เปลีย่ นเป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) และหาค่าคะแนนมาตรฐาน (T-score)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
1.1 หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.
2526: 89)
IOC 

เมือ่

R
N

IOC

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างลักษณะการพูดอย่างมี
โครงสร้างกับจุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด
แทน จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

1.2 การหาความเชื่อมันของผู
่
ส้ งั เกตการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย โดยการนํา
แบบสังเกตไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็กชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 จํานวน 15 คน วิธหี าความเชือ่ มันของผู
่
้
สังเกต 2 คน โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของผูส้ งั เกต RAI (Burry-Stock. 1996: 256)

 K N / R

 R2 kn /

RAI

 1

เมือ่

R1kn R2kkn แทน ผลการสังเกตของผูส้ งั เกตคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลําดับ
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

1kn

KN I  I 
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K
I

แทน จํานวนทักษะย่อย
แทน จํานวนช่วงคะแนน (0, 1, 2)

2. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
2.1 หาค่าเฉลีย่ (Mean) โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73)
 

เมือ่




แทน
แทน
แทน




N

คะแนนเฉลีย่
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

2.2 หาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 79)
N  X 2   X 

2

S



N  N  1

S
N

เมือ่

X
X

2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง

2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังการทดลองภายในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู ร t-test for Dependent Samples (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 104)
t

D
N  D   D 



2

2

N 1

เมือ่

t
D
N

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการพิจารณา t-distribution
แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
แทน จํานวนคู่
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2.4 การหาค่าคะแนนมาตรฐานทีม่ ลี กั ษณะการกระจายเหมือนกับการกระจายของคะแนนดิบ
(Raw Scores) เพือ่ เปลีย่ นเป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 10)
Z

เมือ่



XX
SD

Z
X
X

SD

แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนมาตรฐานของแต่ละคน
คะแนนดิบของแต่ละคน
คะแนนเฉลีย่ ของข้อมูลในแต่ละชัน้
ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนัน้

2.5 การหาค่าคะแนนมาตรฐาน (T-score) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 10)
T = 10Z + 50
เมือ่

T
Z

แทน คะแนนมาตรฐาน T
แทน คะแนนมาตรฐานของแต่ละคน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเรือ่ งผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทม่ี ตี ่อการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับ
ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
N แทน จํานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
่
 แทน ค่าเฉลีย
SD แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าทีใ่ ช้ในการพิจารณา t- distribution
** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

2. การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลในการทดลองครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยรวมและรายด้าน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ด้านลักษณะ
การพูดและลักษณะประโยค ก่อนและหลังการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์รายบุคคล

3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยรวมและรายด้าน
การวิเคราะห์ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้การทดสอบทางสถิติ t-test for Dependent
Sample ผลปรากฏดัง ตาราง 4
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
ทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
การพูดอย่าง
มีโครงสร้าง

N คะแนนเต็ม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
SD
SD



ลักษณะทางการพูด
ลักษณะประโยค

15
15

12
6

4.16
1.72

1.59
0.87

10.79
5.29

รวม

15

18

5.88

2.26

16.08

t

Sig

1.31
0.63

16.318**
16.392**

.000
.000

1.83

18.423**

.000

**มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 4 พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มกี ารพูดอย่างมีโครงสร้าง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านลักษณะการพูด และลักษณะประโยคหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยเป็น 2 ด้าน คือ ลักษณะการพูด
และลักษณะประโยค ผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอการพูดอย่างมีโครงสร้างในภาพรวมและรายด้าน ดังตาราง 5
ซึง่ เป็ นคะแนนดิบ (Raw Score) ตาราง 6 ซึง่ เป็ นคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) และภาพประกอบ 2 - 3
เพือ่ ให้เห็นภาพของการพูดอย่างมีโครงสร้างชัดเจนขึน้
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ลักษณะทางการพูด
และลักษณะประโยค จําแนกเป็ นรายสัปดาห์ (คะแนนดิบ : Raw Score)
การพูดอย่าง
มีโครงสร้าง
ลักษณะการพูด

Baseline



SD
ลักษณะประโยค



SD
รวม



SD

ระยะเวลา (สัปดาห์)
4
5

1

2

3

4.16
1.60
1.72
0.87

6.27
1.80
2.18
0.84

7.72
1.36
2.27
0.62

8.00
1.75
2.93
1.79

5.88
2.26

8.44 9.99 11.04 12.47
2.40 11.04 2.05 1.97

8.89
1.23
3.58
1.01

9.79
0.96
4.54
0.89

6

7

8

10.15 10.47 10.79
0.75 0.87 1.32
4.63 5.12 5.29
0.88 0.62 0.63

14.34 14.78 15.59 16.08
1.70 1.45 1.33 1.83
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จากตาราง 5 แสดงว่า คะแนนเฉลีย่ ของการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ลักษณะ
การพูดและลักษณะประโยค ก่อนและตลอดช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงขึน้ ทีเ่ ห็นได้ชดั
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ลักษณะการพูดและ
ลักษณะประโยค จําแนกเป็ นรายสัปดาห์ (คะแนนมาตรฐาน T : T-Score)
การพูดอย่างมี
โครงสร้าง

Baseline
1

2

ระยะเวลา (สัปดาห์)
3
4
5
6

7

8

ลักษณะทางการพูด
ลักษณะประโยค

32.17 40.90 46.91 48.20 51.73 55.47 56.94 58.25 59.61
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

แผนภูมแิ สดงคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ลักษณะการพูด และลักษณะประโยคของเด็ก
ปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 2 แสดงคะแนนมาตรฐาน T (T – Score) ลักษณะการพูดและลักษณะประโยคของ
เด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละสัปดาห์

54
จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนมาตรฐาน T ลักษณะการพูดและลักษณะประโยค
ของเด็กปฐมวัยมีคะแนนก่อนและตลอดช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์สงู ขึน้ สังเกตได้วา่ สัปดาห์ก่อนการ
ทดลองคะแนนลักษณะของประโยคสูงกว่าคะแนนลักษณะการพูด ในสัปดาห์ท่ี 1 มีคะแนนทีใ่ กล้เคียงกัน
สัปดาห์ท่ี 2 – สัปดาห์ท่ี 4 คะแนนลักษณะการพูดสูงกว่าคะแนนลักษณะประโยค สัปดาห์ท่ี 5 คะแนน
ลักษณะประโยคน้อยกว่าคะแนนลักษณะการพูด ในสัปดาห์ท่ี 6 คะแนนลักษณะการพูดและลักษณะ
ประโยคมีคะแนนทีใ่ กล้เคียงกันและในสัปดาห์ท่ี 7 – 8 คะแนน ลักษณะของประโยคสูงขึน้ กว่าคะแนน
ลักษณะการพูด
แผนภูมแิ สดงคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อน
การทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 3 แสดงคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
ก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละสัปดาห์

จากภาพประกอบ 3 แสดงให้เห็นว่า คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) การพูดอย่างมีโครงสร้าง
ของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงสัปดาห์สงู ขึน้ เป็ นลําดับ โดยคะแนนมาตรฐานการพูดรวมในแต่ละสัปดาห์
ในสัปดาห์ก่อนการทดลองเท่ากับ 33.66 สัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 40.43,
44.51, 47.29, 51.06, 55.99, 57.16, 59.28 และ 60.59 ตามลําดับ
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ผูว้ จิ ยั ประเมินทักษะการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ด้านลักษณะการพูด ประกอบด้วย
มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน พูดคล่องและพูดถูกต้อง เพือ่ ให้เห็นภาพของการพูดอย่างมี
โครงสร้างชัดเจนขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอลักษณะทางการพูดเป็นรายด้าน ดังตาราง 7 และภาพประกอบ 4 – 7
ตาราง 7 คะแนนเฉลีย่ และความเบีย่ งเบนมาตรฐานการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละช่วงสัปดาห์ ด้านลักษณะ
การพูด ประกอบด้วย มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน พูดคล่อง และพูดถูกต้อง
ลักษณะการพูด
พูดคล่อง
มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน
SD
SD
SD
สัปดาห์ท่ี



Baseline 1.07
0.51
1.10
0.49 1.19
0.57

ระยะเวลา

1
2
3
4
5
6
7
8

1.60
1.62
1.73
1.80
1.93
2.19
2.26
2.60

0.48
0.43
0.34
0.24
0.60
0.37
0.43
0.63

1.87
1.89
2.23
2.41
2.50
2.73
2.75
2.80

0.54
0.54
0.62
0.58
0.75
0.44
0.45
0.63

1.58
2.01
2.07
2.52
2.60
2.74
2.80
2.90

0.53
0.49
0.49
0.44
0.73
0.40
0.46
0.67

พูดถูกต้อง
SD

0.83
0.30
1.22
1.59
1.60
1.71
1.80
2.01
2.02
2.27

0.47
0.27
0.41
0.32
0.51
0.18
0.31
0.59

จากตาราง 7 พบว่า การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ด้านลักษณะการพูด ประกอบด้วย
มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน พูดคล่อง และพูดถูกต้องมีคะแนนเฉลีย่ แต่ละช่วงสัปดาห์
สูงขึน้ ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิ ภาพประกอบ 3 – 6

56
แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลีย่ ความมันใจในการพู
่
ดของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่าง
การทดลองในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 4 แสดงคะแนนเฉลีย่ ความมันใจในการพู
่
ดของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลอง

57
แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลีย่ การพูดออกเสียงชัดเจนของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่าง
การทดลองในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 5 แสดงคะแนนเฉลีย่ การพูดออกเสียงชัดเจนของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลอง

58
แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลีย่ การพูดคล่องของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่างการทดลอง
ในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 6 แสดงคะแนนเฉลีย่ การพูดคล่องของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลอง

59
แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลีย่ การพูดถูกต้องของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่างการทดลอง
ในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 7 แสดงคะแนนเฉลีย่ การพูดถูกต้องของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลอง

ผูว้ จิ ยั ประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ด้านลักษณะประโยค ประกอบด้วย พูดเป็ น
ประโยคและพูดเป็นเรือ่ งราว เพือ่ ให้เห็นภาพของการพูดอย่างมีโครงสร้างชัดเจนขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอ
ลักษณะประโยคเป็ นรายด้าน ดังตาราง 8
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ตาราง 8 คะแนนเฉลีย่ และความเบีย่ งเบนมาตรฐานการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองในแต่ละช่วงสัปดาห์ ด้านลักษณะ
ของประโยคประกอบด้วย พูดเป็นประโยคและพูดเป็ นเรือ่ งราว
ระยะเวลา

ลักษณะประโยค
พูดเป็ นประโยค

สัปดาห์ท่ี
Baseline
1
2
3
4
5
6
7
8

1.72

SD
0.87

พูดเป็ นเรือ่ งราว
SD

0.00
0.00

2.18
2.28
2.47
2.59
2.63
2.87
2.90
2.95

0.84
0.43
0.74
0.59
0.74
0.35
0.41
0.59

0.00
0.76
0.86
0.95
1.27
1.54
1.97
2.20



0.00
0.33
0.45
0.64
0.85
0.82
0.57
0.66

จากตาราง 8 การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ด้านลักษณะประโยค ประกอบด้วย
การพูดเป็ นประโยคและการพูดเป็ นเรือ่ งราวมีคะแนนเฉลีย่ สูงขึน้ แต่ละช่วงสัปดาห์สงู ขึน้ ตามลําดับ ดัง
แสดงในแผนภูมิ ภาพประกอบ 8 – 9

61
แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลีย่ การพูดเป็ นประโยคของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่าง
การทดลองในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 8 แสดงคะแนนเฉลีย่ การพูดเป็ นประโยคของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลอง

62
แผนภูมแิ สดงคะแนนเฉลีย่ การพูดเป็ นเรือ่ งราวของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและระหว่าง
การทดลองในแต่ละสัปดาห์

ภาพประกอบ 9 แสดงคะแนนเฉลีย่ การพูดเป็ นเรือ่ งราวของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลอง

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ด้านลักษณะการพูด
และลักษณะประโยค ก่อนและหลังการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์รายบุคคล
จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ทัง้ 2 ด้านคือ ลักษณะ
ทางการพูดและลักษณะประโยค เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอ ตารางเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ ก่อนและคะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็ นรายบุคคล
ดังตาราง 9
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ตาราง 9 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนและคะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการทํากิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์เป็ นรายบุคคล
เด็กคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ลักษณะการพูด
Baseline
สัปดาห์ท่ี 8
3.67
4.83
4.17
4.33
3.83
5.83
4.67
6.00
4.67
5.33
4.33
1.33
5.33
0.00
4.00

11.67
11.50
11.67
11.17
9.83
10.33
7.67
11.67
11.33
11.67
11.00
11.17
11.75
8.00
11.50

ลักษณะประโยค
Baseline
สัปดาห์ท่ี 8
2.83
2.67
3.00
3.00
1.00
2.17
1.00
2.00
1.17
2.33
2.00
0.50
1.83
0.00
1.33

6.00
3.50
5.00
5.00
4.00
5.33
4.00
5.00
5.33
5.83
5.33
5.33
6.00
5.00
6.00

จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า เด็กทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 15 คนมีคะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทุกคน
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แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ลักษณะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและ
คะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8

ภาพประกอบ 10 แสดงคะแนนเฉลีย่ ลักษณะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและคะแนนเฉลีย่ ใน
สัปดาห์ท่ี 8
จากภาพประกอบ 10 แสดงให้เห็นว่า เด็กทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8 เปลีย่ นแปลงมาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง ได้แก่ เด็กคนที่ 1, 3, 12, 14 และ 15 เด็กทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
ในสัปดาห์ท่ี 8 เปลีย่ นแปลงน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลองได้แก่ เด็กคนที่ 5 และ 6
แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ลักษณะประโยคของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง
และคะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8

ภาพประกอบ 11 แสดงคะแนนเฉลีย่ ลักษณะประโยคของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและคะแนนเฉลีย่
ในสัปดาห์ท่ี 8

65
จากภาพประกอบ 11 แสดงให้เห็นว่า เด็กทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8 เปลีย่ นแปลงมาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง ได้แก่ เด็กคนที่ 9, 12, 13, 14 และ 15 เด็กทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 8 เปลีย่ นแปลงน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลองได้แก่ เด็กคนที่ 2 และ 4
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากภาพประกอบ 9 และ 10 พบว่า เด็กคนที่ 12, 14 และ 15
มีคะแนนเฉลีย่ ทัง้ ด้านลักษณะการพูดและลักษณะประโยคเปลีย่ นแปลงมากทัง้ สองด้าน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง ผลของการจัดกิจกรรมทีม่ ตี ่อการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั
ได้สรุปสาระสําคัญและการศึกษาไว้ ดังนี้

ความมุง่ หมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยแต่ละสัปดาห์ทไ่ี ด้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยรวมและรายด้าน
3. เพื่อเปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์เป็ นรายบุคคล

สมมติฐานของการวิจยั
1. เด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีการพูดอย่างมีโครงสร้างโดยรวม
และรายด้านสูงขึน้
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มกี ารเปลีย่ นแปลงการพูดอย่างมีโครงสร้าง
แต่ละสัปดาห์แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเด็กชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 48 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้การศึกษาครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุร ี สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากนัน้ จึงสุม่ อย่างง่าย
จํานวน 15 คนเพือ่ กําหนดเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย

วิธีดาํ เนินการศึกษาค้นคว้า
1. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ทท่ี าํ การทดลองให้เหมาะสม
2. จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน (Baseline Data) โดยจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กบั กลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 15 คน เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ได้แก่ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี วันละ 50 นาที โดยผูว้ จิ ยั
และผูช้ ว่ ยวิจยั สังเกตและบันทึกคําพูดของเด็กกลุม่ ตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
3. ดําเนินการทดลอง โดยจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กบั กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน พร้อมทัง้ สังเกตและบันทึกคําพูดของเด็กทุกวันทีท่ าํ การทดลองและนํามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
4. ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองด้วยตนเอง โดยให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ โดยมีวธิ ดี าํ เนินกิจกรรม ดังนี้
4.1 ขัน้ นํา เป็ นการนําเข้าสูข่ นั ้ ตอนการทํากิจกรรม ด้วยการใช้คาํ ถาม ปริศนาคําทาย
เพลง คําคล้องจองหรือสือ่ อย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ กระตุน้ ความสนใจของเด็ก และครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์
ให้เด็กสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง แล้วจึงให้เด็กได้เลือกวัสดุมาทํากิจกรรมด้วยตนเอง
4.2 ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ ด็กจะได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจากวัสดุทเ่ี ด็กเลือก
ครูมบี ทบาทเป็ นผูค้ อยช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา และให้การเสริมแรงแก่เด็ก
4.3 ขัน้ เล่าเรื่องจากผลงาน ในขัน้ นี้จะให้เด็กได้นําเสนอผลงานเป็นรายบุคคล โดยการเล่าเรือ่ ง
จากนัน้ ครู จึงทําการบันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้
5. นําข้อมูลทีไ่ ด้ตลอด 8 สัปดาห์มาวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
1. วิเคราะห์หาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการพูดก่อน-หลังการทํากิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ โดยใช้สตู ร t-test for Dependent Sample
3. หาค่าคะแนนมาตรฐานทีม่ ลี กั ษณะการกระจาย เหมือนกับการกระจายของคะแนนดิบ
(Raw Scores) เพือ่ เปลีย่ นเป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-score) และหาค่าคะแนนมาตรฐาน (T-score)
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สรุปผลการวิจยั
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีการพูดอย่างมีโครงสร้างโดยรวมและ
รายด้าน ประกอบด้วยลักษณะการพูดและลักษณะประโยคสูงกว่าก่อนการทํากิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์รวม 8 สัปดาห์ มีการพูดอย่างมีโครงสร้าง
โดยรวมและรายด้านสูงขึน้ ตามลําดับ

อภิ ปรายผล
การอภิปรายผลครัง้ นี้เพือ่ อธิบายผลของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทม่ี ตี ่อการพูดอย่างมี
โครงสร้างของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า
1. จากการเปรียบเทียบคะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์ พบว่า การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
มีการพูดสูงขึน้ กว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ ก่อน
การจัดกิจกรรม 5.88 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ หลังการทํากิจกรรมเป็ น 16.08 คะแนน จากคะแนน
เฉลีย่ นี้ ทําให้ทราบว่า เด็กมีการพูดอย่างมีโครงสร้างสูงขึน้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
เป็ นการจัดกิจกรรมทีใ่ ห้เด็กได้ปฏิบตั จิ ริง ฝึกคิด ฝึ กลงมือกระทํา ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบ Learning By Doing ของ จอห์น ดิวอี้ (Dewey. 1944:
163 – 178) ทีท่ าํ ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ผลทีไ่ ด้คอื เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้
อย่างสนุ กสนานผ่านการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เกิดความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง มีความรูส้ กึ
ถึงความเป็ นเจ้าของในงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมันในการเรี
่
ยนรู้ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จงึ เป็ นกิจกรรม
ทีส่ ามารถนําไปใช้เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย เพราะเด็กเล็กควรได้รบั การสอน
ในสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมต่อมา จึงค่อยๆ ขยายความคิดรวบยอดนัน้ ให้เป็ นนามธรรม ครูจะต้องจัดรูปแบบ
ของกิจกรรม ทักษะ และการฝึกหัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเจริญงอกงามทางสติปญั ญาของเด็ก
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 68-69; อ้างอิงจาก Bruner. 1969: n.d.)
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็ นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกวัสดุ อุปกรณ์อย่างมีอสิ ระ
ทําให้เกิดกระบวนการคิด วางแผนเพือ่ ประดิษฐ์ชน้ิ งานและได้รบั ประสบการณ์ต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ซึง่
การจัดกิจกรรมจะช่วยกระตุน้ ให้เด็กแสดงความคิดเห็นผ่านชิน้ งาน และสามารถสือ่ สารให้ผอู้ ่นื เข้าใจ
ผ่านผลงานหรือจากการอธิบายงานของตนเอง สอดคล้องกับ ลินฟอร์ส ทีก่ ล่าวว่า เด็กควรมีโอกาสแสดงออก
ซึง่ ความคิด ความรูส้ กึ หรือความรูท้ ต่ี นมีให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 214; อ้างอิงจาก
Lindfors. 1980) โดยผูท้ จ่ี ะส่งเสริมการพูดของเด็กได้ดี คือ ครู เพราะครูมบี ทบาทในการสนับสนุ นการพูด
อย่างมีโครงสร้างของเด็ก โดยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีด่ ี เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทํางาน
ทีเ่ หมาะสม การตัง้ คําถามระหว่างการทํากิจกรรม เป็ นส่วนทีส่ าํ คัญในการส่งเสริมการพูดของเด็ก เนื่องจาก
เด็กปฐมวัยสามารถพูดได้หลากหลายและมีอสิ ระทางความคิด สอดคล้องกับ เพียเจท์ ทีก่ ล่าวว่าครูม ี
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บทบาทเป็นผูร้ ว่ มมือให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้ และเป็นผูเ้ ตรียมเนื้อหา ประสบการณ์ท่ี
จะทําให้เด็กค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง การจัดประสบการณ์ตรงให้เด็กแสดงออกในการคิดและสนทนา
ระหว่างเด็กด้วยกันในสภาพทีเ่ ป็ นจริง จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดตี ามศักยภาพ สามารถพัฒนาการ
สือ่ สารได้ดี (ประสาท อิศรปรีดา. 2523: 12; อ้างอิงจาก Piaget. n.d) การใช้คาํ ถามจึงเป็ นเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาการพูดของเด็ก เพราะการทีค่ รูใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้เด็กเกิดการคิด อยากรูอ้ ยากเห็น
ทําให้เด็กมีโอกาสใช้ความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด วิธกี ารทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ในการฝึกพูดของเด็ก
ก็คอื ครูเป็ นผูถ้ ามคําถามหรือคอยกระตุน้ ให้เด็กเป็ นผูต้ อบ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 215) การกระตุน้
ให้เด็กพูด และตอบคําถามอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เป็ นวิธหี นึ่งทีท่ าํ ให้เด็กมีทกั ษะการพูดสูงขึน้ นอกจากนี้
ในการดําเนินกิจกรรมครูยงั เป็ นผูเ้ ติมเต็มภาษาให้กบั เด็ก ทบทวน เน้นยํ้าให้เด็กสามารถพูด อธิบาย
หรือเล่าเรื่องราวด้วยประโยคทีส่ มบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปฏิสมั พันธ์ของครูกบั เด็กในการส่งเสริมทักษะ
การพูดระหว่างการทํากิจกรรมจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ เพราะเด็กมีความต้องการภายในทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม บทบาทผูใ้ หญ่เป็ นสิง่ สําคัญต่อการเรียนรูข้ องเด็ก โดยการช่วยชีแ้ นะและขยายประสบการณ์
ทางภาษาให้กบั เด็ก (ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์. 2551: 28; อ้างอิงจาก Vygotsky. 1978) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กาญจนา สุวรรณธาร (2537: 108) ซึง่ ได้ทาํ การศึกษาเรื่องความเชือ่ มันในตนเอง
่
และ
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ทค่ี รูมปี ฏิสมั พันธ์
และไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์
แบบทีค่ รูมปี ฏิสมั พันธ์กบั แบบทีค่ รูไม่มปี ฏิสมั พันธ์ และการจัดประสบการณ์การเล่นแบบปกติทม่ี คี วามเชือ่ มัน่
ในตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
การเล่นสร้างสรรค์แบบทีค่ รูมปี ฏิสมั พันธ์กบั แบบทีค่ รูไม่มปี ฏิสมั พันธ์และการจัดประสบการณ์การเล่น
แบบปกติ มีความสามารถทางภาษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็ นกิจกรรมทีส่ ามารถส่งเสริมทักษะการพูด การให้เด็กได้นําเสนอ
ผลงานของตนเอง ให้เด็กได้เล่าถึงผลงานการประดิษฐ์ ทําให้เด็กได้รจู้ กั การใช้ภาษาพูดและการฟงั
คนอื่นพูด ผลการจัดกิจกรรม พบว่า เด็กมีทกั ษะทางการพูด ด้านลักษณะการพูดในระดับค่อนข้างดี
แต่ยงั พูดได้ไม่ชดั เจน พูดไม่คล่องและยังพูดไม่สอดคล้องกับผลงานของตนเองได้ชว่ งสัปดาห์แรก เมือ่
เริม่ สัปดาห์ท่ี 3 การพูดของเด็กพัฒนาขึน้ ในด้านลักษณะการพูด และในสัปดาห์ท่ี 4 การพูดของเด็ก
ด้านลักษณะของประโยคพัฒนาขึน้ มีการเล่าเรือ่ ง อธิบายผลงาน พูดเป็ นประโยคมากขึน้ แต่ยงั พูด
ไม่เป็ นเรือ่ งราว เช่น บ้านมีประตู องุน่ อยูบ่ นต้นไม้ ถุงสวยๆ สัปดาห์ท่ี 5 เด็กมีการพูดอย่างมี
โครงสร้างพัฒนาขึน้ มาก เมือ่ เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 4 สังเกตได้วา่ เด็กมีความ
กระตือรือร้น และเกิดความสนุ กสนานในการทํากิจกรรม เด็กมีการพูดอย่างมีโครงสร้างทัง้ ทางด้าน
ลักษณะการพูด และลักษณะประโยคพัฒนามากขึน้ เด็กสามารถเล่าเรือ่ ง อธิบายผลงาน โดยเรือ่ ง
นัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน ภาคแสดง และส่วนขยาย 2 ประโยคขึน้ ไป
ตามความคิดของเด็กได้ เช่น “หมูอ๊ดู อู๊ดกินข้าวและรํา อยูใ่ นทุง่ หญ้าทีม่ เี ล้า” “เต่ากําลังจะไปหาคุณปลา
แต่คณ
ุ ปลาไปว่ายนํ้าแล้ว คุณเต่าก็เลยเสียใจ” เด็กสามารถใช้คาํ พูดทีม่ ปี ระโยคยาวมากกว่าเดิม และพูด
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ได้อย่างถูกต้องมากขึน้ ด้วย สามารถอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ได้ดว้ ยตนเอง และถ่ายทอดให้ผอู้ น่ื
ฟงั ได้อย่างเข้าใจ การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จงึ ช่วยพัฒนาการพูดอย่างมีโครงสร้างได้ดที งั ้ 2 ด้าน
ผ่านการทํากิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดจากการเล่า
หรืออธิบายผลงาน รวมไปถึงการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการทางภาษา
ของเด็ก
2. ผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนนการพูดอย่างมีโครงสร้างด้านลักษณะการพูดทีป่ ระกอบด้วย
มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน พูดคล่องและพูดถูกต้อง หลังการทํากิจกรรมมีคะแนน
เฉลีย่ สูงกว่าก่อนการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความมันใจในการพู
่
ดในแต่ละช่วงสัปดาห์ ตามลําดับ คือ
สัปดาห์ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.07 สัปดาห์ท่ี 1 – 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.60, 1.62,
1.73, 1.80, 1.93, 2.19, 2.26 และ 2.60 จากคะแนนเฉลีย่ พบว่า ความมันใจในการพู
่
ดมีคะแนนแต่ละ
ช่วงสัปดาห์สงู ขึน้ เนื่องจาก ผูว้ จิ ยั เปิดโอกาสให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ให้กาํ ลังใจ ให้คาํ
ชมเชย ไม่ตาํ หนิเมือ่ เด็กพูดผิด ทําให้เด็กมีความมันใจในการพู
่
ด ตอบคําถาม เล่าเรื่อง อธิบายสิง่ ต่างๆ
ได้ดขี น้ึ และในสัปดาห์ท่ี 7 และ 8 สิง่ ทีเ่ ด็กแสดงให้เห็นว่ามีความมันใจในการพู
่
ดพัฒนาขึน้ อย่างชัดเจน
คือ การแสดงออกด้วยท่าทางทีส่ อดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ด็กต้องการสือ่ สาร เช่น “หมาไปเล่นกับคนแล้วหมา
ก็กดั คนเลือดไหล” (ทํามือเป็ นกรงเล็บ) “แม่กบั ลูกขับรถไปโรงเรียนด้วยกัน” (ทําท่าขับรถ) ดังนัน้ การพูด
นอกจากมีความสัมพันธ์กบั การคิดก่อนถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดแล้วยังสัมพันธ์กบั การแสดงออกทาง
กิรยิ าท่าทางด้วยสอดคล้องกับแนวคิดของ ดิวอี้ (Dewey. 1944: 163 – 178) ทีก่ ล่าวว่า เด็กจะเกิด
การเรียนรูจ้ ากการกระทํา (Learning By Doing) เด็กจะเกิดความคุน้ เคยและกล้าแสดงออกสามารถ
พูดเล่าเรือ่ งทีต่ นเองทําท่าทางได้อย่างเข้าใจความหมาย การใช้คาํ ถามทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
ให้กาํ ลังใจ ยกย่องและยอมรับความคิดของเด็กจะช่วยให้เด็กมันใจในตนเอง
่
มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี ซึง่ เป็ น
พืน้ ฐานของการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ภาษาพูดของเด็กต่อไป
2.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การพูดออกเสียงชัดเจนในแต่ละช่วงสัปดาห์ตามลําดับคือ
สัปดาห์ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.10 สัปดาห์ท่ี 1 – 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.87, 1.89,
2.23, 2.41, 2.50, 2.73, 2.75 และ 2.80 จากคะแนนเฉลีย่ ของการพูดอกเสียงชัดเจนในแต่ละสัปดาห์
พบว่า คะแนนเฉลีย่ ในสัปดาห์ท่ี 1สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เนื่องจาก
ในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 ครูเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ภาษาให้กบั เด็ก โดยการพูด
ออกเสียงชัดเจน เมือ่ เด็กพูดไม่ชดั ครูพดู ทบทวน เน้นยํ้าคําหรือประโยคทีเ่ ด็กพูดให้ถูกต้อง เมือ่ เด็ก
พูดออกเสียงได้ชดั เจนขึน้ ครูให้การเสริมแรงด้วยการชมเชย ทัง้ นี้ในสัปดาห์ท่ี 6-8 คะแนนเฉลีย่ การพูด
ออกเสียงชัดเจนมีคะแนนทีส่ งู ขึน้ แต่อยูใ่ นระดับคะแนนทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ เป็ นช่วงของพัฒนาการคงที่
หากเด็กได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดจากพ่อแม่อกี ทางหนึ่ง จะทําให้เด็กมีการพูดออกเสียง
ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ดังนัน้ พ่อแม่จงึ ควรให้ความสนใจและช่วยส่งเสริมการพูดของเด็กให้มากทีส่ ดุ ในการส่งเสริม
การพูดนัน้ สามารถทําได้หลายวิธี เช่น พ่อแม่ควรพูดให้ชดั เจน ไม่ควรแกล้งพูดไม่ชดั หรือใช้ภาษาพูด
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แบบเด็กๆ ในขณะสนทนาโต้ตอบกับเด็กแม้จะล้อเลียนก็ตาม แต่ควรช่วยให้เด็กรูภ้ าษาทีถ่ ูกต้องโดย
การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี การพูดไม่ชดั หรือการใช้ภาษาพูดแบบเด็กๆ จะทําให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้
สิง่ ทีค่ วรจะได้เรียน (ศรียา นิยมธรรม; และ ประภัสสร นิยมธรรม. 2541: 52 – 55)
2.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การพูดคล่องในแต่ละช่วงสัปดาห์ตามลําดับ คือ สัปดาห์ก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.19 สัปดาห์ท่ี 1 – 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.58, 2.01, 2.07, 2.52,
2.60, 2.74, 2.80 และ 2.90 จากคะแนนเฉลีย่ การพูดคล่องในแต่ละสัปดาห์พบว่า คะแนนเฉลีย่ สัปดาห์
ก่อนการทดลองถึงสัปดาห์ท่ี 2 มีคะแนนพัฒนาการทีก่ า้ วกระโดด เนื่องจากในระหว่างการดําเนินกิจกรรม
ครูจะพูดช้าพอประมาณ เพือ่ ให้เด็กได้จบั จังหวะการพูดจากนํ้าเสียงของครู และเลียนแบบการพูดจาก
ครูได้งา่ ยขึน้ เมือ่ เด็กออกมาอธิบายหรือเล่าเรือ่ งราวจากผลงานของตนเอง ทําให้เด็กมีจงั หวะการพูด
ทีด่ ขี น้ึ ในสัปดาห์ท่ี 3 มีคะแนนการพูดคล่องคงที่ ในสัปดาห์ท่ี 4 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 เป็ นต้นไปมีคะแนน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกัน เป็ นพัฒนาการคงที่ หากเด็กได้รบั การส่งเสริมทักษะการพูดด้วยกิจกรรมอื่น
ควบคูไ่ ปด้วย เช่น การสนทนา อภิปราย การเล่านิทาน การทดลอง การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลง
จะช่วยพัฒนาการพูดคล่องของเด็กได้ดมี ากยิง่ ขึน้
2.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การพูดถูกต้องในแต่ละช่วงสัปดาห์ตามลําดับคือ สัปดาห์
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 0.83 สัปดาห์ท่ี 1 – 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.22, 1.59, 1.60,
1.71, 1.80, 2.01, 2.02 และ 2.27 จากคะแนนเฉลีย่ การพูดถูกต้องในแต่ละสัปดาห์ พบว่า การพูด
ถูกต้องมีคะแนนแต่ละช่วงสัปดาห์สงู ขึน้ โดยเฉพาะในสัปดาห์ท่ี 2 เป็ นต้นไป มีคะแนนพัฒนาการที่
ก้าวกระโดด สามารถพูดหรือบอกเล่าเรือ่ งราวได้สอดคล้องกับงานประดิษฐ์ ในสัปดาห์ท่ี 6 – 8 เด็ก
สามารถอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นขัน้ ตอน เช่น “นํ้าพริกระบายสีแล้วก็ตดิ กระดาษ
ทีห่ น้าต่าง วาดคนกําลังขึน้ เครือ่ งบินด้วย” “ส่วนประกอบของตัวเลขมีพวกกาว สีเมจิกเสร็จแล้วเอากระดาษ
มาติดเอาไปทําเป็ นเลขหนึ่ง” จากประโยคทีเ่ ด็กพูดสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (ภิญญดาพัชญ์
เพ็ชรรัตน์. 2551: 27; อ้างอิงจาก Piaget. 1962) ทีว่ า่ เด็กเรียนรูโ้ ลกรอบตัวและพัฒนาความคิดไป
ตามลําดับขัน้ ความเจริญเติบโตทางความคิดพัฒนาไปพร้อมกับพัฒนาการทางกาย ซึง่ สอดคล้องกับ
การเรียนรูด้ ว้ ยการกระทํา (Learning By Doing) ของดิวอี้ (Dewey) ดังนัน้ การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีส่ ามารถนําไปใช้เพือ่ ส่งเสริมลักษณะทางการพูดของเด็กนําไปสูก่ ารมีทกั ษะกระบวนการคิด
ทีส่ งู ขึน้ สามารถพูดอธิบายเรือ่ งราวสอดคล้องกับผลงานอย่างเป็ นขัน้ ตอนและสือ่ สารให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้
3. ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลีย่ การพูดอย่างมีโครงสร้างด้านลักษณะประโยคที่
ประกอบด้วย พูดเป็ นประโยคและพูดเป็ นเรือ่ งราว หลังการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มคี ะแนนเฉลีย่
สูงกว่าก่อนทํากิจกรรม ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
3.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พูดเป็ นประโยคในแต่ละช่วงสัปดาห์ตามลําดับคือ สัปดาห์
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.72 สัปดาห์ท่ี 1 – 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.18, 2.28, 2.47,
2.59, 2.63, 2.87, 2.90 และ 2.95 จากคะแนนเฉลีย่ พูดเป็ นประโยคแต่ละสัปดาห์ พบว่า การพูดเป็ น
ประโยคมีคะแนนแต่ละช่วงสัปดาห์สงู ขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 1 – 2 เด็กส่วนใหญ่ยงั พูดไม่เป็นประโยค บางคน
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พูดเป็ นวลี เช่น กบ เสือ้ กล้าม หรืออธิบายผลงานสัน้ ๆ และยังเป็นประโยคทีไ่ ม่สมบูรณ์ เช่น รถของเล่น
รถคันใหญ่ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 – 5 เด็กสามารถเล่าเรื่อง อธิบายผลงาน พูดเป็ นประโยคมากขึน้ เช่น
บ้านมีประตู องุน่ อยูบ่ นต้นไม้ ถุงสวยๆ สัปดาห์ท่ี 6 เด็กมีพฒ
ั นาการการพูดเป็ นประโยคมากขึน้ เมือ่
เปรียบเทียบกับคะแนนในสัปดาห์ท่ี 5 และคะแนนเฉลีย่ การพูดตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 6 – 8 มีคะแนนพัฒนาการ
คงทีค่ อื คะแนนเฉลีย่ สูงขึน้ เพียงเล็กน้อย เนื่องจากเมือ่ เด็กมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วผ่านไป การเรียนรู้
ของเด็กจะเริม่ เตรียมเข้าสูพ่ ฒ
ั นาการในช่วงต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ เพียเจท์ (ภิญญดาพัชญ์
เพ็ชรรัตน์. 2551: 27; อ้างอิงจาก Piaget. 1962) ทีอ่ ธิบายว่า เด็กจะเรียนรูภ้ าษาโดยรับรูข้ อ้ มูลใหม่
(Assimilation) และปรับเปลีย่ นแนวคิดในการรับรูข้ อ้ มูลใหม่ (Accommodation) โดยผ่านหลักการจัด
ระบบ ปรับตัวและรักษาสมดุล จากการพูดเป็นประโยคไปสูก่ ารพูดเป็ นเรือ่ งราวต่อไป
3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การพูดเป็ นเรือ่ งราวในแต่ละช่วงสัปดาห์ตามลําดับคือ สัปดาห์
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 0.00 สัปดาห์ท่ี 1 – 8 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 0.00, 0.76, 0.86,
0.95, 1.27, 1.54, 1.97 และ 2.20 จากคะแนนเฉลีย่ การพูดเป็ นเรือ่ งราวในแต่ละสัปดาห์พบว่า การพูด
เป็ นเรือ่ งราวมีคะแนนเฉลีย่ แต่ละช่วงสัปดาห์สงู ขึน้ ในสัปดาห์ก่อนการทดลองและสัปดาห์ท่ี 1 เด็กยัง
ไม่สามารถพูดเป็ นเรือ่ งราวได้ เนื่องจากเด็กยังพูดเป็ นประโยคง่ายๆ ยังไม่เป็ นเรื่องราว ในสัปดาห์ต่อมา
เด็กกลุม่ ตัวอย่างสามารถนําผลงานมาเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับงานประดิษฐ์ โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วย
ประโยคทีส่ มบูรณ์และมีสว่ นขยายของประโยคทีข่ ยายความให้ผฟู้ งั เกิดความเข้าใจในผลงานได้ดขี น้ึ เช่น
“เต่าพาแมงกะพรุนไปกินสาหร่ายใต้ทะเลทีล่ กึ มาก” “คนเจอโทรศัพท์หล่นทีพ่ น้ื แล้วเอามาซ่อม แต่มนั
เสียแล้ว” สังเกตได้วา่ การพูดเป็ นประโยคของเด็กในระยะแรกจะเป็ นประโยคสัน้ ๆ ทีละประโยคและไม่ม ี
การใช้คาํ เชือ่ มระหว่างประโยค จนเมือ่ เด็กสามารถพูดเป็ นเรือ่ งราว หรือเล่าสิง่ ทีพ่ บเห็น ตลอดจน แสดง
ความรูส้ กึ นึกคิดของตนออกมาเป็ นภาษาพูดได้เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ จึงจะพูดเป็นประโยคทีส่ มบูรณ์ได้
(ละออ ชุตกิ ร. 2524: 95; อ้างอิงจาก Sitnick; et al. 1960) จากประโยคทีเ่ ด็กพูดแสดงให้เห็นว่า เมือ่
เด็กได้รบั การจัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมการพูดอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาการทางการพูดให้สงู ขึน้ ได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของซิมสัน (สนอง สุทธาอามาตย์. 2545: 17; อ้างอิงจาก Simpson. 1998) ได้
ศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็กปฐมวัย 4 ปี ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่านิทานแบบเล่าเรือ่ งซํ้า
ผลการวิจยั พบว่า การเล่าเรือ่ งซํ้าช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการสือ่ สารมากขึน้ กล่าวคือ ช่วยให้
เด็กพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาให้ชดั เจนและละเอียดละออ ครอบคลุม ความหมายที่
ต้องการสือ่ ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้ และเข้าใจถึงความสามารถนี้ วัดได้เป็ นจํานวนคําต่อประโยค (Length of a
T-unit)
ดังนัน้ การพัฒนาการพูดอย่างมีโครงสร้างควบคูไ่ ปกับการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จึงเป็น
การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการสร้างสิง่ ประดิษฐ์เป็ นชิน้ งานของตนเอง กระบวนการจัดกิจกรรมมีการพูดคุย
อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นบนพืน้ ฐานของชิน้ งานทีเ่ ด็กสร้างขึน้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้
ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพความคงทนของการเรียนรูห้ รือความรูน้ นั ้ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จงึ มีความเหมาะสม
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กับการนําไปใช้เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอีกวิธหี นึ่ง โดยมีครูเป็ นผูส้ ร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเป็ น
แบบอย่างของการพูดทีด่ ี จะช่วยสนับสนุ นการเจริญเติบโตทางภาษาของเด็กให้พฒ
ั นาไปจนถึงขีดสุด

ข้อสังเกตที่ ได้จากการวิ จยั
1. การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ให้กบั เด็กเพือ่ เป็นการส่งเสริมการพูดอย่างมีโครงสร้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องคํานึงถึงอัตราส่วนทีพ่ อเหมาะระหว่างครูกบั เด็ก เพราะจํานวนเด็กทีเ่ หมาะสม
จะทําให้ครูสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางการพูดของเด็ก รวมไปถึงพฤติกรรมของเด็กด้านอื่น
ได้อย่างครบถ้วน ทําให้ครูสามารถวิเคราะห์การพูดเพือ่ แปลเป็นระดับคะแนนได้ดี
2. การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีอสิ ระในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการทํา
กิจกรรม การวางแผน ตัดสินใจ และการลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ในเด็กได้เป็ นอย่างดี
3. การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์นอกจากจะส่งเสริมการพูดอย่างมีโครงสร้างแล้ว ยังส่งเสริม
พัฒนาการในด้านอื่นๆ ได้ เช่น ด้านร่างกายในการสร้างความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือและตา ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ช่วยให้เด็กเกิดความสนุ กสนานและมีความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง ด้านสังคม
ช่วยส่งเสริมให้เด็กรูจ้ กั การรอคอยและการแบ่งปนั สิง่ ของให้ผอู้ ่นื
4. บทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะสนับสนุ น ส่งเสริมให้เด็ก
มีการพูดอย่างมีโครงสร้างทีส่ งู ขึน้ โดยครูเป็นผูก้ ระตุน้ ให้กาํ ลังใจ ทบทวน เน้นยํา้ ให้เด็กพูดได้อย่าง
ถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาการพูดและมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีด่ ตี ่อไป
5. นิทาน เพลง คําคล้องจองทีค่ รูนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ามารถ
พัฒนาการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กได้เป็ นอย่างดี
6. การให้เด็กออกมานําเสนอผลงานจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ช่วยส่งเสริมมารยาท
ในการเป็ นผูพ้ ดู และผูฟ้ งั ทีด่ ี

ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการวิจยั
1. การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ทน่ี ํามาใช้ในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ควรเลือกวัสดุทห่ี าได้งา่ ย
มีอยูใ่ นท้องถิน่ อาจเป็ นวัสดุทส่ี ามารถนํากลับมาใช้ซ้าํ ได้ และมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
2. ในการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ครูควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3. ครูควรทบทวนข้อตกลงก่อนทํากิจกรรมทุกครัง้ เพือ่ ให้เด็กเรียนรูบ้ ทบาทและหน้าทีข่ อง
ตนเองในการทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื
4. ควรส่งเสริมให้ครูผสู้ อนทําวิจยั ในชัน้ เรียนเกีย่ วกับปญั หา สาเหตุ และผลทีม่ ตี ่อพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาทักษะทางภาษาในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการฟงั การอ่าน และการเขียน ผ่าน
การทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทม่ี ตี ่อพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ และสติปญั ญา
3. ควรศึกษา เปรียบเทียบการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย โดยใช้เทคนิควิธกี ารอื่น
เช่น การวาดภาพ การปะติด การปนั ้ เป็นต้น
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ภาคผนวก ก
- คู่มือแผนการจัดกิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์
- แผนการจัดกิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์
- คู่มอื การใช้แบบประเมิ นการพูดอย่างมีโครงสร้างและ
การให้คะแนนของเด็กปฐมวัย
- ตัวอย่างการบันทึกคําพูดของเด็กปฐมวัย
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คู่มอื การใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็ นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมการพูดอย่างมีโครงสร้าง
ของเด็กปฐมวัย ให้มลี กั ษณะการพูดทีถ่ ูกต้อง มีความมันใจในการพู
่
ด พูดออกเสียงชัดเจน พูดคล่อง
พูดอธิบายได้ถกู ต้อง มีการใช้ภาษาพูดอย่างมีโครงสร้างซึง่ เด็กสามารถสร้างประโยค หรือสร้างเรื่องราว
ในการพูดด้วยตนเองได้ การส่งเสริมการพูดผ่านการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ทีใ่ ห้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ ซึง่ ครูมบี ทบาทสําคัญในการสนับสนุ น
การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็ก โดยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีด่ ี เตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน
การทํางานทีเ่ หมาะสม ตัง้ คําถามทีส่ ง่ เสริมการพูด ทบทวนหรือเน้นยํา้ ให้เด็กสามารถพูดได้ถกู ต้อง
จากการจัดกิจกรรมจะช่วยพัฒนาในเรือ่ งกระบวนการคิดของเด็ก ให้เด็กถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ น
คําพูด และบอกเล่าเรือ่ งราวในงานทีท่ าํ มา เพือ่ สือ่ สารให้ผอู้ ่นื เข้าใจ ดังนัน้ ครูจงึ สามารถนํากิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กได้

จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ศึกษาการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

เนื้ อหา
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เด็กเป็ นผูท้ าํ กิจกรรมด้วยตนเองตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
โดยการนําเศษวัสดุมาประดิษฐ์ตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน จากนัน้ ให้เด็กบรรยายผลงานและเสนอ
ผลงานเป็ นรายบุคคล ระดับอายุ 4 – 5 ปี

หลักการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน โดยจัดในวันอังคาร พุธ
พฤหัสบดี วันละ 50 นาที
2. การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ครูเตรียมสือ่ วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ เพือ่ ให้เด็กได้
ทํากิจกรรมด้วยตนเอง และเล่าเรื่องจากผลงานของตนเองได้
3. ให้เด็กมีอสิ ระในการทํากิจกรรม ครูควรจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทํากิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุปกรณ์พร้อมทีจ่ ะให้เด็กได้ทาํ กิจกรรม และเลือกวัสดุเพือ่ นํามา
ใช้การประดิษฐ์
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บทบาทครู
ในการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ให้เข้าใจก่อนการจัดกิจกรรม ซึง่ ครูเตรียมอุปกรณ์
คือ วัสดุ และอุปกรณ์ให้พร้อมในการทํากิจกรรม ในหนึ่งสัปดาห์ จะทํากิจกรรม 3 วัน วันละ 1 ชิน้ งาน
ทัง้ หมด 8 สัปดาห์จะมี 24 ชิน้ งาน
2. สร้างข้อตกลงและอธิบายขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้เด็กสนใจในกิจกรรมและให้
แรงเสริมบวกในขณะทีเ่ ด็กทํางาน ใช้สอ่ื ทีก่ ระตุน้ ภาษาพูดของเด็ก ในขัน้ สรุปให้เด็กทบทวนถึงเรือ่ งที่
ได้ทาํ และผลทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ และครูเปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับผลงาน
ทีเ่ ด็กได้ทาํ กิจกรรม
3. เตรียมสือ่ และมุมศิลปะอื่น ๆ ให้ครบตามกิจกรรมของศิลปะ เมือ่ เด็กได้ทาํ กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์เสร็จแล้ว เด็กจะได้ทาํ กิจกรรมศิลปะอื่นๆ ในมุมศิลปะ
4. ครูตอ้ งรูจ้ กั การปรับแผนจากการสังเกตเด็กทีท่ าํ กิจกรรมในทุกครัง้ ปรับแผนเพือ่ กระตุน้
ให้เด็กมีอสิ ระ จินตนาการและมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีด่ ขี น้ึ
5. หากเด็กพูดไม่ถูกต้อง ครูเป็ นผูเ้ ติมเต็มให้เด็กใช้ภาษาทีถ่ กู ต้อง เช่น การพูดซํ้า ทบทวน
คําพูดทีถ่ ูกต้อง

บทบาทเด็ก
ครูควรให้เด็กได้เห็นบทบาทตนเอง ดังนี้
1. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
2. ให้เด็กได้ประดิษฐ์ เลือกวัสดุและบันทึกผลงานพร้อมกับเล่าเรือ่ งจากผลงานของตนเอง
3. เด็กพยายามทํางานเสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนด
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
สัปดาห์ที่ 1
วันอังคาร (50 นาที)

หน่ วย
ของเล่นของใช้

จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นด้วยสือ่ และวัสดุทจ่ี ดั หาให้ และบอกเล่า พูดคุยเกีย่ วกับ
งานประดิษฐ์ของตนเองและของเพือ่ น

เนื้ อหา
การนําเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็ นของเล่นตามทีเ่ ด็กต้องการ

วัสดุ-อุปกรณ์
วัสดุ ได้แก่ กล่องกระดาษ เศษกระดาษ กระดาษนิตยสาร ไหมพรม กระดุม แกนกระดาษชําระ
เศษผ้า
อุปกรณ์ ได้แก่ กาว กรรไกร ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ในการดําเนินกิจกรรมครูเป็ นผูเ้ ติมเต็มภาษาให้เด็ก โดยพูดตัวอย่างทีถ่ ูกต้องให้เด็กฟงั ย้อนหลัง
ด้วยประโยคทีส่ มบูรณ์เป็ นแบบอย่างให้เด็ก
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นํา (10 นาที)
1. ครูเล่านิทานเรือ่ ง “น้องหมีทร่ี กั ” ให้เด็กฟงั จากนัน้ สนทนาร่วมกันโดยใช้คาํ ถาม ดังนี้
“ในนิทานเรือ่ ง น้องหมีทร่ี กั กล่าวถึงของเล่นชนิดใด”
“น้องหมีทาํ มาจากอะไร”
2. ให้เด็กสังเกตเศษวัสดุทค่ี รูเตรียมมา สังเกตและเปรียบเทียบความแตกต่าง พร้อม
ทัง้ ช่วยกันนึกถึงประโยชน์ในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้คาํ ถาม ดังนี้
“วัสดุทน่ี ํามาประดิษฐ์มคี วามเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร”
“เด็ก ๆ จะนําวัสดุเหล่านี้ไปประดิษฐ์เป็ นของเล่นอะไร”
3. เด็กและครูรว่ มกันกําหนดข้อตกลงในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ดังนี้
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- ให้เด็กตัดสินใจเลือกใช้วสั ดุทก่ี ําหนด
4. ห้เวลาเด็กในการเลือกวัสดุเพือ่ ประดิษฐ์ชน้ิ งานของตนเอง
ขัน้ ที่ 2 ลงมือปฏิ บตั ิ (30 นาที)
1. ประดิษฐ์ชน้ิ งานโดยใช้วสั ดุทเ่ี ด็กเลือกเอง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
2. ครูให้การเสริมแรงขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรม เช่น การยอมรับความคิดเห็น การ
ชมเชย ให้กําลังใจ
3. ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้เด็กทํากิจกรรมครบทุกคน
4. เมือ่ หมดเวลาให้เด็กทุกคนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ขัน้ ที่ 3 การเล่าเรื่องจากผลงานของเด็ก (10 นาที)
1. ให้เด็กเสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลโดยการเล่าเรือ่ ง
2. ครูบนั ทึกชื่อผลงานหรือเรือ่ งราวทีเ่ ด็กเล่า

การประเมินผล
1. สังเกตจากผลงานการประดิษฐ์ของเด็ก
2. สังเกตจากการเล่าเรือ่ ง /การบรรยายผลงาน /การตัง้ ชื่อผลงาน

ภาคผนวก
นิ ทานเรื่อง “น้ องหมีที่รกั ”
ผูแ้ ต่ง เอมมา ดอดด์ ผูแ้ ปล น้ านกฮูก
น้องหมีจ๋ามากอดกันเถอะ วันนี้เล่นเยอะ น้องหมีเหนื่อยไหม
น้องหมีตวั มอมเพราะถูกหอมบ่อย ขนขาวจึงค่อยเปลีย่ นเป็นสีเทา
กระดุมแทนตา เศษผ้าปะจมูกเพราะน้องหมีถกู อุม้ เล่นทัง้ วัน
น้องหมีของฉันถึงมันจะเก่า ซ่อมแล้วซ่อมเล่า เราก็รกั กัน
ของเอ๋ยของเล่นเป็ นเพือ่ นแสนดี แต่น้องหมีน้ีเป็ นสุดทีร่ กั
ในคํ่าคืนนี้มแี ต่แสงจันทร์ น้องหมีกบั ฉันกอดกันอุ่นใจ
เอ๊ะ! นันอะไร
่
อยูใ่ กล้ประตู พิลกึ น่าดู ชูมอื น่ากลัว
เจ้าปีศาจร้ายรีบออกไปซะ อย่าเข้ามานะ น้องหมีสตู้ าย
สองผูก้ ล้าหาญไม่หวันสิ
่ ง่ ใด จะมืดแค่ไหน เราก็ไม่กลัว
ปลอดภัยหายห่วง เริม่ ง่วงแล้วซี นอนเถอะน้องหมี วันนี้เหนื่อยจัง
ั ...นะ...น้องหมีทร่ี กั
น้องหมีรกั ฉัน ฉันรักน้องหมี ขอให้ฝนดี
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
สัปดาห์ที่ 1
วันพุธ (50 นาที)

หน่ วย
ของเล่นของใช้

จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นด้วยสือ่ และวัสดุทจ่ี ดั หาให้ และบอกเล่า
เกีย่ วกับงานประดิษฐ์ของตนเองและของเพือ่ น

พูดคุย

เนื้ อหา
การนําเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็ นของเล่นตามทีเ่ ด็กต้องการ

วัสดุ-อุปกรณ์
วัสดุ ได้แก่ กล่องกระดาษ เศษกระดาษ แกนกระดาษชําระ ฝานํ้าดืม่ หลอดกาแฟ
อุปกรณ์ ได้แก่ กาว กรรไกร ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ในการดําเนินกิจกรรมครูเป็ นผูเ้ ติมเต็มภาษาให้เด็ก โดยพูดตัวอย่างทีถ่ ูกต้องให้เด็กฟงั ย้อนหลัง
ด้วยประโยคทีส่ มบูรณ์เป็ นแบบอย่างให้เด็ก
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นํา (10 นาที)
1. ครูเล่านิทานเรือ่ ง “รถไม้ของขวัญ” ให้เด็กฟงั จากนัน้ สนทนาร่วมกัน โดยใช้คาํ ถาม
ดังนี้
“ถ้าเด็กๆ ไม่มรี ถของเล่นแบบขวัญ เด็กๆ อยากประดิษฐ์รถแบบใด”
2. ให้เด็กสังเกตเศษวัสดุทค่ี รูเตรียมมา สังเกตและเปรียบเทียบความแตกต่าง พร้อมทัง้
ช่วยกันนึกถึงประโยชน์ในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้คาํ ถาม ดังนี้
“สิง่ ของทีเ่ ด็กๆ เห็นมีอะไรบ้าง สามารถนําไปประดิษฐ์เป็ นรถแบบแก้วหรือขวัญได้
อย่างไร”
3. เด็กและครูรว่ มกันกําหนดข้อตกลงในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ดังนี้
- ให้เด็กตัดสินใจเลือกใช้วสั ดุทก่ี าํ หนด

88
4. ให้เวลาเด็กในการเลือกวัสดุเพือ่ ประดิษฐ์ชน้ิ งานของตนเอง
ขัน้ ที่ 2 ลงมือปฏิ บตั ิ (30 นาที)
1. ประดิษฐ์ชน้ิ งานโดยใช้วสั ดุทเ่ี ด็กเลือกเอง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
2. ครูให้การเสริมแรงขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรม เช่น การยอมรับความคิดเห็น การชมเชย
ให้กาํ ลังใจ
3. ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้เด็กทํากิจกรรมครบทุกคน
4. เมือ่ หมดเวลาให้เด็กทุกคนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ขัน้ ที่ 3 การเล่าเรื่องจากผลงานของเด็ก (10 นาที)
1. ให้เด็กเสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลโดยการเล่าเรือ่ ง
2. ครูบนั ทึกชื่อผลงานหรือเรือ่ งราวทีเ่ ด็กเล่า

การประเมิ นผล
1. สังเกตจากผลงานการประดิษฐ์ของเด็ก
2. สังเกตจากการเล่าเรือ่ ง /การบรรยายผลงาน /การตัง้ ชื่อผลงาน

ภาคผนวก
นิ ทานเรื่อง “รถไม้ของขวัญ”
ผูแ้ ต่ง อิ ทธิ พล วาทะวัฒนะ
ยามเช้าช่างสดใส ขวัญเดินไปกับหลวงตา ตามบ้านย่านร้านค้า ทีศ่ รัทธาหมันทํ
่ าบุญ
เดินตามไปทุกก้าว หวังกับข้าวพอคํ้าจุน หลวงตาผูก้ ารุณย์ แบ่งเจือจุนพอประทัง กับข้าวเหลือกลับบ้าน
่
ยร ฝึ กอ่าน
ขนมหวานอร่อยจัง ฝากน้องสมใจหวัง รีบแต่งตัวไปโรงเรียน พบครูสวัสดี ใจล้นปรีห่ มันพากเพี
และฝึกเขียน กับเพือ่ นพ้องคิดท่องจํา บ่ายบ่ายเลิกเรียนแล้ว ฝากบ้านแก้วลูกป้าคํา แกเป็ นคนรวยลํ้า
ในละแวกหลังวัดนี้ ปริน๊ ปริน๊ เสียงลอดรัว้ ดังระรัวเมือ่ ตะกี้ เรียกขวัญหยุดทันที เกาะริมรัว้ เฝ้าแอบ
มอง แก้วเหลือบมองเห็นขวัญ หยุดรถพลันตวาดก้อง “ชะ ช้า มาเมียงมอง อยากเล่นของฉันหรือไร
มาได้ทุกวันวี่ บ๊ะเจ้านี่ ชักกวนใจ คนจนทีย่ ากไร้ เช่นตัวเจ้าห้ามเข้ามา” เพื่อนเพือ่ นคล้อยตามแก้ว
ได้ฟงั แล้วช่วยกันว่า ออกไปให้ไกลตา “เจ้านัน้ น่าไปกินดิน” ขวัญรีบเดินออกมา ด้วยนํ้าตาทีไ่ หลริน
ั
ไม่โกรธทีเ่ ขาหมิน่ แต่โกรธตนไม่เจียมตัว คืนนัน้ ขวัญฝนั ไป พบรถไม้ในภาพมัว แม้ฝนจะสลั
ว แต่จดจํา
ภาพได้ดี ตื่นเช้าไม่ลา้ งหน้า ขวัญรีบคว้าดินสอสี ร่างภาพพอเข้าที “สําเร็จแน่รถไม้เรา” นึกได้หน้านํ้าท่วม
ขวัญรวบรวมเศษไม้เบา ทีล่ อยตามนํ้าเน่ า “ขวัญจะเอามาลองทํา” ล้อรถเราก็ม ี เก็บได้ทบ่ี า้ นลุงอํ่า
ย้ายไปตอนหัวคํ่า เมือ่ วานซืนนั ่นยังไง แต่มเี พียงล้อเดียว สองล้อเดีย๋ วคงหาได้ นึกนึกทําด้วยไม้ คงใช้
ได้ดเี หมือนกัน “โป๊ก โป๊ก” เสียงตอกไม้ อย่างใส่ใจขมีขมัน เร่งรุดให้เสร็จพลัน แรงสร้างสรรค์พลังน้อย
มินานเจ้ารถไม้ ก็วงิ่ ได้สมใจคอย ความฝนั ใช่ลอ่ งลอย ไม่ทอ้ ถอยย่อมได้มา ขีร่ ถผ่านบ้านแก้ว ไม่มอง
แล้วรถไฟฟ้า เด็กเด็กวิง่ ออกมา ดูรถไม้ขวัญคันงาม ผูใ้ หญ่เฝ้ามองจ้อง ต่างยกย่องอยากทราบนามเด็ก

89
เด็กเข้าไต่ถาม รถไม้งามได้จากใคร “เอาไหมฉันให้ลอ้ เอามาต่อแทนล้อไม้” ขวัญตอบไม่เป็ นไร
ขวัญจะให้นั ่งรถกัน แก้วนํารถไฟฟ้า นัน้ ออกมาเพือ่ แบ่งปนั นันรถฉั
่ นสิขวัญ แล้วให้กนั นั ่งรถเธอ เด็กๆ
ต่างสุขสันต์ สัญญากันเป็ นเพือ่ นเกลอ บัดนี้ต่างเสนอ สิง่ สร้างสรรค์ของตนเอง
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
สัปดาห์ที่ 1
วันพฤหัสบดี (50 นาที)

หน่ วย
ของเล่นของใช้

จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กได้ประดิษฐ์ของใช้ดว้ ยสือ่ และวัสดุทจ่ี ดั หาให้ และบอกเล่า พูดคุยเกีย่ วกับ
งานประดิษฐ์ของตนเองและของเพือ่ น

เนื้ อหา
การนําเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็ นของใช้ตามทีเ่ ด็กต้องการ

วัสดุ-อุปกรณ์
วัสดุ ได้แก่ เสือ้ กล้าม สีเทียนเขียนผ้า
อุปกรณ์ ได้แก่ กรรไกร ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ในการดําเนินกิจกรรมครูเป็ นผูเ้ ติมเต็มภาษาให้เด็ก โดยพูดตัวอย่างทีถ่ ูกต้องให้เด็กฟงั ย้อนหลัง
ด้วยประโยคทีส่ มบูรณ์เป็ นแบบอย่างให้เด็ก
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นํา (10 นาที)
1. เด็กและครูรว่ มกันท่องคําคล้องจอง “กระเป๋า” จากนัน้ สนทนาร่วมกันโดยใช้คาํ ถาม
ดังนี้
“กระเป๋ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง”
2. ให้เด็กสังเกตเศษวัสดุทค่ี รูเตรียมมา สังเกตและเปรียบเทียบความแตกต่าง พร้อมทัง้
ช่วยกันนึกถึงประโยชน์ในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้คาํ ถาม ดังนี้
“เด็ก ๆ สามารถนําวัสดุไปประดิษฐ์เป็ นของใช้อะไรได้บา้ ง”
3. เด็กและครูรว่ มกันกําหนดข้อตกลงในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ดังนี้
- ให้เด็กตัดสินใจเลือกใช้วสั ดุทก่ี ําหนด
4. ให้เวลาเด็กในการเลือกวัสดุเพือ่ ประดิษฐ์ชน้ิ งานของตนเอง
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ขัน้ ที่ 2 ลงมือปฏิ บตั ิ (30 นาที)
1. ประดิษฐ์ชน้ิ งานโดยใช้วสั ดุทเ่ี ด็กเลือกเอง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
2. ครูให้การเสริมแรงขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรม เช่น การยอมรับความคิดเห็น การชมเชย
ให้กาํ ลังใจ
3. ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้เด็กทํากิจกรรมครบทุกคน
4. เมือ่ หมดเวลาให้เด็กทุกคนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ขัน้ ที่ 3 การเล่าเรื่องจากผลงานของเด็ก (10 นาที)
1. ให้เด็กเสนอผลงานของตนเองเป็นรายบุคคลโดยการเล่าเรือ่ ง
2. ครูบนั ทึกชื่อผลงานหรือเรือ่ งราวทีเ่ ด็กเล่า

การประเมิ นผล
1. สังเกตจากผลงานการประดิษฐ์ของเด็ก
2. สังเกตจากการเล่าเรือ่ ง /การบรรยายผลงาน /การตัง้ ชื่อผลงาน

ภาคผนวก
คําคล้องจอง “กระเป๋า”
ผูแ้ ต่ง บุญทิ พา เตชะทรงคุณ
กระเป๋าของใคร
ใบเล็กก็ม ี
ใส่ของจุใจ
ประโยชน์มากมี

ใบใหญ่หลากสี
ดูซขี องใคร
เล็กใหญ่พอดี
ลดโลกร้อนเอย
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คู่มอื การใช้แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้าง
และเกณฑ์การให้คะแนนของเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง:
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย เป็ นเครื่องมือใน
การบันทึกการพูดอย่างมีโครงสร้างขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
จัดกิจกรรมและสังเกตด้วยสายตา ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั ร่วมประเมินการพูดของเด็ก โดยใช้แบบประเมินการพูด
อย่างมีโครงสร้างตลอดเวลาทีเ่ ด็กร่วมทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เวลา 09.00 – 09.50 น. ของทุกวัน
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบประเมินการพูดชุดนี้ใช้เพือ่ สังเกตการพูดของเด็ก ระดับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 อายุ 4 – 5 ปี
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
2. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการสังเกตรวมแล้วมีผสู้ งั เกตจํานวน 2 คน
3. แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
3.1 ลักษณะการพูด แบ่งได้ ดังนี้
3.1.1 มีความมันใจในการพู
่
ด หมายถึง เด็กสามารถพูด ตอบคําถาม อธิบาย และบอกถึง
รายละเอียดของผลงานตามความคิดของเด็กได้และมีการแสดงออกทางสีหน้า กิรยิ า นํ้าเสียงและท่าทาง
สอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ด็กต้องการสือ่ สาร
3.1.2 พูดออกเสียงชัดเจน หมายถึง เด็กสามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน
3.1.3 พูดคล่อง หมายถึง เด็กสามารถพูดได้อย่างไม่ตดิ ขัด
3.1.4 พูดถูกต้อง หมายถึง เด็กอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ งราวจากสิง่ ประดิษฐ์
ได้ตามขันตอน
้
3.2 ลักษณะประโยค แบ่งได้ ดังนี้
3.2.1 พูดเป็ นประโยค หมายถึง เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธานและภาคแสดงตามความคิดของเด็กได้
3.2.2 พูดเป็ นเรือ่ งราว หมายถึง เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรื่องนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน ภาคแสดงและส่วนขยาย 2 ประโยค
ขึน้ ไปตามความคิดของเด็กได้
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เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1. ลักษณะการพูด
1.1 มีความมันใจในการพู
่
ด ระดับคะแนน 3 เด็กสามารถพูด ตอบคําถาม อธิบาย และบอกถึง
รายละเอียดของผลงานตามความคิดของเด็กได้และมีการแสดงออก
ทางสีหน้า กิรยิ า นํ้าเสียงและท่าทางสอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ด็กต้องการ
สือ่ สารได้ดว้ ยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กสามารถพูด ตอบคําถาม อธิบายและบอกถึง
รายละเอียดของผลงานได้ เมือ่ ครูให้คาํ แนะนําหรือชีแ้ นะ
ระดับคะแนน 1 เด็กสามารถพูดตอบคําถาม อธิบายและบอก
รายละเอียดของผลงานเมือ่ ครูให้คาํ แนะนําหรือชีแ้ นะเป็ นส่วนใหญ่
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่สามารถพูด ตอบคําถาม อธิบายและบอกถึง
รายละเอียดของผลงานได้
1.2 พูดออกเสียงชัดเจน ระดับคะแนน 3 เด็กสามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน
ระดับคะแนน 2 เด็กสามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจนเมื่อครูให้
คําแนะนําหรือชีแ้ นะ
ระดับคะแนน 1 เด็กสามารถพูดออกเสียงได้ชดั เจนเมือ่ ครูให้
คําแนะนําหรือชีแ้ นะเป็ นส่วนใหญ่
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่สามารถพูดออกเสียงได้
1.3 พูดคล่อง
ระดับคะแนน 3 เด็กสามารถพูดได้อย่างไม่ตดิ ขัด
ระดับคะแนน 2 เด็กสามารถพูดได้อย่างไม่ตดิ ขัดเมื่อครูให้
คําแนะนําหรือชีแ้ นะ
ระดับคะแนน 1 เด็กสามารถพูดได้อย่างไม่ตดิ ขัดเมือ่ ครูให้
คําแนะนําหรือชีแ้ นะเป็ นส่วนใหญ่
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่พดู
1.4 พูดถูกต้อง
ระดับคะแนน 3 เด็กอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ งราวจาก
สิง่ ประดิษฐ์ได้ตามขัน้ ตอนด้วยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ งราวจาก
สิง่ ประดิษฐ์ได้เมือ่ ครูให้คาํ แนะนําหรือชีแ้ นะ
ระดับคะแนน 1 เด็กอธิบายวิธกี ารทําสิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ งราวจาก
สิง่ ประดิษฐ์ได้เมือ่ ครูให้คาํ แนะนําหรือชีแ้ นะเป็ นส่วนใหญ่
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่สามารถอธิบายได้
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รายการประเมิน
2.ลักษณะของประโยค
2.1 พูดเป็นประโยค

2.2 พูดเป็นเรื่องราว

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน 3 เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน
และภาคแสดงตามความคิดของเด็กได้ดว้ ยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กสามารถเล่าเรือ่ งราวได้สอดคล้องกับ
สิง่ ประดิษฐ์ โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ
ภาคประธานและภาคแสดงตามความคิดของเด็กได้เมือ่ ครูให้
คําแนะนําหรือชีแ้ นะ
ระดับคะแนน 1 เด็กสามารถเล่าเรือ่ งราวได้สอดคล้องกับ
สิง่ ประดิษฐ์ โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ
ภาคประธานและภาคแสดงตามความคิดของเด็กได้เมือ่ ครูให้
คําแนะนําหรือชีแ้ นะเป็ นส่วนใหญ่
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่สามารถเล่าเรือ่ งได้
ระดับคะแนน 3 เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน
ภาคแสดงและส่วนขยาย 2 ประโยคขึน้ ไปตามความคิดของเด็กได้
ด้วยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน
ภาคแสดงและส่วนขยาย 2 ประโยคขึน้ ไปเมือ่ ครูให้คาํ แนะนําหรือ
ชีแ้ นะ
ระดับคะแนน 1 เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้สอดคล้องกับสิง่ ประดิษฐ์
โดยเรือ่ งนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน
ภาคแสดงและส่วนขยาย 2 ประโยคขึน้ ไปเมือ่ ครูให้คาํ แนะนําหรือ
ชีแ้ นะเป็นส่วนใหญ่
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่สามารถเล่าเรือ่ งได้

การดําเนินการใช้แบบประเมิน
1. ศึกษาและทําความเข้าใจแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย และคูม่ อื
การใช้ให้เข้าใจกระบวนการทัง้ หมด เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ทําการสังเกตการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองเพือ่ หาข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline Data) โดยการสังเกตการพูดอย่างมีโครงสร้างในช่วงกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
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3. เมือ่ เด็กร่วมกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ดําเนินการประเมินการพูดอย่างมี
โครงสร้างของเด็กโดยผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ าํ เนินการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ และประเมินทักษะการพูดของเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรมและนําข้อมูลมาสรุปผลหลังการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เสร็จ ขณะทีผ่ ชู้ ว่ ยผูว้ จิ ยั
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลทีส่ งั เกตลงในแบบบันทึกการพูดของเด็กขณะทํากิจกรรมกับผูว้ จิ ยั เป็นเวลา 8 สัปดาห์
4. นําผลการบันทึกการพูดของเด็กทีแ่ สดงออกขณะทีร่ ว่ มกิจกรรมมาปรึกษาร่วมกันระหว่าง
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั
5. ในการบันทึกแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย เมือ่ เด็กมีพฤติกรรมในข้อใด
ให้ทาํ เครือ่ งหมาย ( ) ลงในข้อพฤติกรรมนัน้
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แบบบันทึกคําพูดของเด็กปฐมวัย
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 09.50 น.
สัปดาห์ท่ี 1 วันที่ 1 หน่วย ของเล่นของใช้
ครู: เล่านิทานเรือ่ ง น้องหมีทร่ี กั เด็กให้ความสนใจฟงั ทุกคน
ครู: เล่านิทานจบแล้ว สนทนากับเด็กถึงเนื้อหาในนิทาน
ครู: นิทานเรือ่ ง น้องหมีทร่ี กั กล่าวถึงของเล่นชนิดใดบ้างคะ
อาม: ตุ๊กตาหมีครับ
ครู: เก่งมากค่ะ แล้วตุ๊กตาหมีทาํ มาจากอะไรบ้างคะ
ฮีโร่: เศษผ้า
มาริโอ: กระดุม
ครู: ใช่คะ่ ตุ๊กตาหมีในนิทานทํามาจากกระดุมและเศษผ้า ของเล่นทีเ่ ด็กๆ รูจ้ กั มีอกี มากมายเลย
เด็กๆ บอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีของเล่นอะไรบ้าง
เพชร: หุน่ ยนต์
โม: บาร์บ้ี
นํ้าพริก: ตุ๊กตาเด้งดึง๋
ครู: ชมเชยเด็กทีต่ อบคําถาม จากนัน้ แนะนําวัสดุในการประดิษฐ์ชน้ิ งาน
ครู: วันนี้ครูมวี สั ดุมาให้เด็กนําไปประดิษฐ์ของเล่น 1 ชิน้ เด็กจะนําวัสดุน้ีไปประดิษฐ์เป็ น
ของเล่นได้อย่างไรคะ
ยูนิก: หนูจะเอากล่องไปทํารถ
แบม: ยกมือพร้อมกับพูดว่า หนูอยากทําตุ๊กตาค่ะ
เวฟ ขวัญ เบล: มองเพือ่ นทีต่ อบคําถาม เวฟพูดกับนายว่า เราอยากทํารถของเล่น นาย
พยักหน้า
ครู: กําหนดข้อตกลงร่วมกันกับเด็กในการทํากิจกรรม จากนัน้ ให้เด็กเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
ในการประดิษฐ์
อาม ฮีโร่ เพชร โม: นังที
่ ม่ ุมกิจกรรมประดิษฐ์
ครู: เด็กๆ อยากทําของเล่นอะไรบ้างคะ
เพชรกับโม: มองหน้าครูแต่ไม่พดู
อาม: อามจะทําหุน่ ยนต์
ฮีโร่: ครูแพตฮีโร่อยากทําหุน่ ยนต์เหมือนอาม
อาม: หยิบกล่องกระดาษมาทากาวแล้วแปะกระดาษสี โมมองหน้าครูจากนัน้ หยิบกล่องมา 1 กล่อง
โม : ครูแพต หนูอยากทําตุ๊กตา
โม: หยิบปากกาเคมีมาวาดบนกล่อง แล้วเอาไหมพรมติดบนกล่อง
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อาม: ฮีโร่เราจะทําหุน่ ยนต์ทม่ี ปี ืนด้วย
ฮีโร่: พยักหน้า
เพชร: หยิบกล่องมาติดกระดาษสีพดู กับฮีโร่วา่ เราจะทํารถแข่งนะ
อาม: อามทําหุน่ ยนต์เสร็จแล้ว
ครู: โอ้โห หุน่ ยนต์ของอามเท่มากเลย อามเล่าให้ครูฟงั นะคะว่าอามทําอย่างไร
อาม: เอากล่องมาทําแล้วติดกระดาษ
ครู: หุน่ ยนต์ของอามมีลกั ษณะอย่างไรบ้างคะ
อาม: มันมีปืนยิงปีศาจด้วย
ครู: หุน่ ยนต์มปี ืนยิงปีศาจใช่ไหมคะ
อาม: พยักหน้า แล้วเดินไปทีม่ มุ กิจกรรมอื่น
ฮีโร่ : หุน่ ยนต์ของฮีโร่เสร็จแล้ว
ครู: ฮีโร่เล่าให้ครูฟงั สิคะ หุน่ ยนต์ของฮีโร่เป็ นอย่างไร
ฮีโร่ : หุน่ ยนต์… ทําท่าคิดแล้วบอกว่า ไม่รคู้ รับ
ครู : ฮีโร่อยากให้หุ่นยนต์ทาํ อะไรคะ
ฮีโร่ : ให้หนุ่ ยนต์ไปเดอะมอลล์บางแคได้ไหมครูแพต
ครู: ได้คะ่
ฮีโร่ : หุน่ ยนต์ไปเดอะมอลล์บางแคครับ
เวฟกับนํ้าพริก: เดินมานั ่งทีม่ ุมกิจกรรม หยิบแกนกระดาษมา คนละ 1 อัน
เวฟ: นํ้าพริกเราจะทํารถแข่งนะ
นํ้าพริก: แต่เราจะทําตุ๊กตาเด้งดึง๋
เพชรกับโม: ประดิษฐ์ของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไปเล่นมุมกิจกรรมอื่น
มาริโอ นาย ยูนิก: มานังทํ
่ ากิจกรรม มาริโอหยิบวัสดุมานังประดิ
่
ษฐ์ นายหยิบกล่องกระดาษ
มา 1 กล่อง
ครู: เด็กๆ จะทําของเล่นอะไรคะ
นาย: พยักหน้ายิม้ แต่ไม่พดู
ยูนิก: ผมจะทําของเล่นครับครูแพต
ครู: ยูนิกจะทําของเล่นอะไรครับ
ยูนิก: ผมจะทําตุ๊กตาครับ
เบล: เดินมาหาครูบอกว่า คุณครูหนูทาํ ตุ๊กตาบาร์บไ้ี ด้ไหม
ครู: ได้คะ่
ขวัญ: นังนิ
่ ่งมองหน้าครูไม่หยิบอุปกรณ์ ครูจงึ พูดว่า ขวัญอยากทําของเล่นอะไรคะ
ขวัญ: ไม่พดู ส่ายหัว แต่หยิบแกนกระดาษมา 1 อัน แล้วนําปากกาเคมีมาวาดรูป หยิบกระดาษสี
มาทากาวติดกับแกนกระดาษ
มาริโอ นาย ยูนิก: ประดิษฐ์เสร็จแล้ว
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มาริโอ: ครูแพตหนูทาํ หุน่ ยนต์เสร็จแล้ว
ยูนิก: ผมก็ทาํ ตุ๊กตาไปโรงเรียนแล้วนะครับ
นายกับเบล: นํางานประดิษฐ์มาให้ครู
นาย: หุน่ ยนต์
เบล: บาร์บไ้ี ปว่ายนํ้า
ตะวัน พิม มิง้ กี้ แบม: มานังประดิ
่
ษฐ์งานทีม่ มุ กิจกรรม
พิม: คุณครูหนูอยากทําบาร์บ้ี
แบม: เราจะให้บาร์บไ้ี ปเทีย่ ว
มิง้ กี:้ หยิบกล่องกระดาษมา 1 กล่อง แล้วหยิบกระดาษสีมาทากาวติดกล่อง ตะวันบอก
มิง้ กีว้ ่า เราจะทําบาร์บด้ี ว้ ยนะ มิง้ กีม้ องตะวันแล้วพยักหน้า เด็กประดิษฐ์งานเสร็จ
เรียบร้อยทุกคน ครูให้เด็กออกมานําเสนอผลงานของตนเอง
เพชร: หุน่ ยนต์ไปเทีย่ ว
โม: บาร์บไ้ี ปเดอะมอลล์
ขวัญ: กบ
มิง้ กี:้ บาร์บไ้ี ปต่างจังหวัด
ตะวัน: บาร์บไ้ี ปเทีย่ วทะเล
ระหว่างกิจกรรมเสรี ครู: เรียกเด็กมานําเสนอผลงาน
อาม: หุน่ ยนต์เอาปืนไปยิงปีศาจ
นํ้าพริก: ตุ๊กตาเด้งดึง๋ ตกนํ้า
แบม: บาร์บก้ี ําลังไปว่ายนํ้าทีส่ วนสยาม
พิม: บาร์บไ้ี ปกับเพือ่ น
เวฟ: รถแข่งของหนู
มาริโอ: หุน่ ยนต์ไปเดอะมอลล์
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แบบบันทึกคําพูดของเด็กปฐมวัย
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 09.50 น.
สัปดาห์ท่ี 1 วันที่ 2 หน่วย ของเล่นของใช้
ครู: เล่านิทานเรือ่ ง รถไม้ของขวัญ ให้เด็กฟงั เด็กให้ความสนใจทุกคน
ครู: หลังจากเล่านิทานจบแล้วครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อหาในนิทาน
ครู: ถ้าเด็กๆ ไม่มรี ถของเล่นแบบขวัญ เด็กๆ อยากประดิษฐ์รถของเล่นแบบใดคะ
ฮีโร่ : ฮีโร่จะทํารถแข่ง
พิม: หนูจะทํารถไฟ
เบล: หนูอยากทําของเล่น
ครู: ชมเชยเด็กทีต่ อบคําถาม จากนัน้ แนะนําวัสดุในการประดิษฐ์
ครู: เด็กๆ สามารถนําวัสดุไปประดิษฐ์เป็นรถของเล่นได้อย่างไรคะ
มิง้ กี:้ เอาฝาไปทําล้อ
มาริโอ: เอาหลอดไปทําเสารถ
เพชร: เอากระดาษทําประตูกไ็ ด้
โมกับขวัญ: มองเพือ่ นตอบคําถาม เบลพูดกับมาริโอว่า เราจะทํารถคันใหญ่
ครู: กําหนดข้อตกลงร่วมกันกับเด็กในการทํากิจกรรม จากนัน้ ให้เด็กเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
ในการประดิษฐ์
แบม ขวัญ เบล มิง้ กี้ : นังที
่ ม่ มุ กิจกรรมประดิษฐ์
ครู: เด็กๆ อยากทํารถอะไรบ้างคะ
ขวัญ มิง้ กี:้ ไม่ตอบหยิบกล่องมาตกแต่งด้วยปากกาเคมี
เบล : หนูจะทํารถไฟของเล่น
ขวัญ: มองหน้าครูแล้วหยิบกระดาษสีมาติดกับกล่องกระดาษ
มิง้ กี:้ พูดกับแบมว่า เราอยากทํารถไฟไปบ้านนอก
อาม: เดินมานังดู
่ เพือ่ นทํากิจกรรม พูดว่า เราก็อยากทํารถไฟเหมือนกันเลย
เบล : หนูทาํ รถไฟเสร็จแล้วค่ะ
ครู: รถไฟของเบลมีลกั ษณะอย่างไรคะ
เบล : รถไฟมันยาว มันจะไปมหาชัยค่ะ
ครู: รถไฟขบวนยาวไปมหาชัยค่ะ ลองพูดตามครูนะคะ
เบล : รถไฟขบวนยาวไปมหาชัย
เบล มิง้ กี้ แบม: ทํางานประดิษฐ์เสร็จแล้ว จึงเดินไปมุมกิจกรรมอืน่
ขวัญ: มองหน้าครูหยิบหลอดกาแฟมา
ครู: ขวัญทากาวติดกล่องได้เลยค่ะ
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ขวัญ: ติดหลอดกาแฟกับกล่อง
ครู: รถของขวัญสวยมากเลย ขวัญทําเป็นรถอะไรคะ
ขวัญ: รถ
ครู: รถของขวัญมีลกั ษณะอย่างไรคะ
ขวัญ: มองหน้าครูแต่ไม่ตอบ แล้วเดินไปมุมกิจกรรมอื่น
ยูนิก นํ้าพริก โม พิม: นังมุ
่ มกิจกรรมประดิษฐ์
ยูนิก: หยิบกระดาษสีแดงมาบอกนํ้าพริกว่า อยากทํารถของเล่นสีแดง นํ้าพริกบอกว่า เราอยาก
ทํารถคันใหญ่ โมกับพิมหยิบกล่องมาเอากระดาษสีเหลืองติดทีก่ ล่อง แล้วนําฝานํ้าอัดลม
ติดทีก่ ล่อง
ยูนิกกับนํ้าพริก: ประดิษฐ์รถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยูนิก: รถไฟสีแดงกําลังไปเดอะมอลล์ครับครู
๋ อง
นํ้าพริก: คนกําลังนังรถกระป
่
อาม ฮีโร่ เพชร ตะวัน: เดินมาทีม่ ุมกิจกรรมประดิษฐ์
ตะวัน: ครูแพตหนูเอาฝาไปทําล้อนะ
เพชร: ได้ส ิ เราก็จะเอาฝาเหมือนกัน
นาย: เดินมานังทํ
่ างานประดิษฐ์
ครู: นายจะทํารถของเล่นอะไรดีคะ
นาย: รถของเล่นส่งคน
ตะวัน เพชร: อามทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินไปทีม่ ุมกิจกรรมอืน่
มาริโอ เวฟ: มานังที
่ ม่ ุมกิจกรรมประดิษฐ์ มาริโอหยิบกล่องมาวาดด้วยปากกาเคมี
เวฟ: ทากาวทีก่ ล่องแล้วนํากระดาษสีตดิ กล่อง เวฟมองนาย แล้วถามนายว่า นายทํารถอะไร
นาย: ตอบว่า เราทํารถของเล่นไง
มาริโอ: เราทํารถของเล่นเหมือนนายเลย
นาย: ครูแพตหนูทาํ รถของเล่นเสร็จแล้ว
ครู: นายเล่าให้ครูฟงั สิคะ ว่ารถของนายเป็ นอย่างไร
นาย: รถของเล่นเอาไว้สง่ คน
เวฟ: ประดิษฐ์รถของเล่นเสร็จแล้ว ถือผลงานมาให้ครูดบู อกว่า
เวฟ : ครูแพตครับ หนูทาํ รถของเล่นเสร็จแล้วครับ
ครู: เวฟเล่าให้ครูฟงั สิคะ รถของเล่นของเวฟสวยมากเลย
เวฟ : รถไฟกําลังไปสถานี
เด็ก: ประดิษฐ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน ครูให้เด็กออกมานําเสนอผลงานของตนเอง
แบม: รถกระป๋องล้อหลุด
มิง้ กี:้ ทํารถ
ครู : รถของมิง้ กีเ้ ป็ นรถอะไรคะ
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มิง้ กี:้ รถไฟ....(เงียบสักครูห่ นึ่ง) รถไฟไปมหาชัย
ครู: อ๋อ รถไฟของมิง้ กีไ้ ปมหาชัยนะคะ
มิง้ กี:้ พยักหน้า แล้วบอกว่า รถไฟไปมหาชัย
โม: แม่พาลูกขึน้ รถกระป๋อง
ครู: แม่พาลูกขึน้ รถกระป๋องนะคะ
โม: ไปส่งลูกทีโ่ รงเรียนด้วย
ครู: แม่พาลูกขึน้ รถกระป๋องไปส่งทีโ่ รงเรียน พูดตามครูนะคะ
โม: แม่พาลูกขึน้ รถกระป๋องไปส่งทีโ่ รงเรียน
ตะวัน: รถไฟฟ้าขบวนยาว พร้อมกับชูรถไฟฟ้าขึน้ เหนือหัว
พิม: รถกระป๋อง
ระหว่างทํากิจกรรมเสรี ครูให้เด็กออกมานําเสนอผลงาน
อาม: รถแข่ง
ครู: ทําไมอามถึงทํารถแข่งคะ
อาม: อยากให้รถแข่งไปเซเว่น
ครู: รถแข่งไปเซเว่น พูดตามครูนะคะ
อาม: รถแข่งไปเซเว่น
ฮีโร่: รถไฟครับครูแพต
ครู: รถไฟของฮีโร่สวยมากเลย ฮีโร่อยากให้รถไฟไปเทีย่ วทีไ่ หนดีคะ
ฮีโร่: รถไฟกําลังไปชลบุรคี รับ
เพชร: ครูแพตของหนูทาํ รถไฟเหมือนฮีโร่เลย
ครู: แล้วรถไฟของเพชรมีลกั ษณะอย่างไรคะ
เพชร: รถไฟของหนูมนั ยาว
ครู: รถไฟของหนูขบวนยาว เพชรพูดตามครูอกี รอบนะคะ
เพชร: รถไฟของหนูขบวนยาว
มาริโอ: คนขับรถ
ครู: รถมาริโอเป็ นรถอะไรคะ
มาริโอ: รถยนต์
ครู: คนขับรถยนต์ พูดตามครูนะคะ
มาริโอ: คนขับรถยนต์ไปเทีย่ ว
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แบบบันทึกคําพูดของเด็กปฐมวัย
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 09.50 น.
สัปดาห์ท่ี 1 วันที่ 3 หน่วย ของเล่นของใช้
ครู: นําแผ่นภาพคําคล้องจอง กระเป๋า มาติดบนกระดาน เด็กให้ความสนใจ
พิม: ชีใ้ ห้น้ําพริกดู
ครู: วันนี้ครูมคี าํ คล้องจอง กระเป๋า มาให้เด็กๆ อ่านค่ะ ลองฟงั ครูแพตพูดก่อนหนึ่งรอบนะคะ
ครู: พูดคําคล้องจองทีละวรรคด้วยนํ้าเสียงทีช่ ดั เจน
โมกับขวัญ: พูดตามแต่เสียงเบา ตะวัน นาย ยูนิก พูดตามได้บางคํา เวฟนังเหม่
่ อ ส่วนเด็ก
คนอื่นสนใจฟงั ดี มองตามคําทีค่ รูชแ้ี ละให้พดู ตามทีละวรรค
ครู: ชมเชยเด็กทีพ่ ดู คําคล้องจอง และถามเด็กถึงความหมายในคําคล้องจองและลักษณะ
ของกระเป๋า
ครู: หยิบเสือ้ กล้ามขึน้ มา เด็กทุกคนให้ความสนใจดี
ครู: เสือ้ กล้ามสามารถนําไปทําเป็ นกระเป๋าได้อย่างไร
นาย ขวัญ: มองแต่ไม่พดู ยูนิกพูดกับตะวันว่า เอาไปทํายังไงนะ
อาม: เสือ้ กล้ามมันมีหู
ฮีโร่ : ต้องเอาไปเย็บก่อน
นํ้าพริก: เสือ้ ไม่เห็นเหมือนกระเป๋าเลย
พิม: เย็บตรงข้างล่างเสือ้ ใช่ไหมครูแพต
ครู: ชมเชยเด็กทีต่ อบคําถามและกําหนดข้อตกลงในการทํากิจกรรม ฮีโร่ชวนโมไปทํา
กิจกรรม แล้วหยิบสีเทียนมาวาดบนเสือ้ เบลกับนํ้าพริกก็หยิบเสือ้ กล้ามมา
เบล: เสือ้ ของเราตัวใหญ่ ของนํ้าพริกตัวเล็ก
นํ้าพริก: มองเสือ้ ของเบลแล้วหยิบสีเทียนมาวาดบนเสือ้
โม: ทํากระเป๋าเสร็จแล้วครูแพต
ครู: กระเป๋าโมสวยมากเลยค่ะ เล่าให้ครูฟงั นะคะว่ากระเป๋าโมเป็ นอย่างไร
โม: คุณแม่สะพายกระเป๋าไปทํางาน
เบล : ของหนูกเ็ สร็จแล้วค่ะ
ครู: กระเป๋าของเบลสวยมากเลย ใส่อะไรได้บา้ งคะ
เบล: กระเป๋า.... เบลมองหน้าครู ยิม้ แต่ไม่ตอบเดินไปทีม่ มุ กิจกรรมอื่น
อาม เพชร ตะวัน มาริโอ: เดินมาทํากระเป๋า หยิบสีเทียนมาวาดบนเสือ้ กล้าม
อาม: เราจะทํากระเป๋าลายจุด
ตะวัน: ไม่พดู มองงานของเพือ่ น เพชรบอกว่า ตะวันมาดูงานของเราทําไม
มาริโอ: ครูแพตหนูทาํ ไม่เป็น
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ครู: ลองทําดูคะ่ เอาสีเทียนวาดบนกระเป๋าเลยวาดให้สวยๆ เลยนะคะ
มาริโอ: พยักหน้า
อาม: ครูแพตหนูทาํ กระเป๋าให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ไปซือ้ ของทีห่ า้ ง
ครู: เก่งมากเลยครับ หนูทาํ กระเป๋าให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ใช้ใส่ของทีห่ า้ ง ลองพูดตามนะคะ
อาม: หนูทาํ กระเป๋าให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ใส่ของทีห่ า้ ง
มาริโอ: หนูทาํ เสร็จแล้ว
ครู: เก่งมากค่ะ กระเป๋ามาริโอสวยมากเลย กระเป๋าของมาริโอใช้ใส่อะไรได้บา้ งคะ
มาริโอ: ดินสอ
ครู: กระเป๋าใส่ดนิ สอใช่ไหมคะ ลองพูดตามครูนะคะ
มาริโอ: กระเป๋าใส่ดนิ สอ
นาย มิง้ กี้ ยูนิก พิม: เดินมานั ่งแทนทีเ่ พือ่ นทีท่ าํ กิจกรรมเสร็จแล้ว
พิม: เราจะวาดเส้นบนกระเป๋านะมิง้ กี้
มิง้ กี:้ มองกระเป๋าของพิมบอกว่า เราจะทําลายจุดกับดอกไม้
ยูนิก: ครูครับ ยูนิกชูผลงานให้ครูดพู ร้อมกับพูดว่า ถุงสวยๆ
นาย: ของหนูเสร็จแล้วครูแพต
ครู: น้องนายทํากระเป๋าใส่อะไรคะ
นาย: กระเป๋าใส่ของ
ขวัญ แบม เวฟ: มานั ่งแทนทีเ่ พือ่ น หยิบสีเทียนมาทํากิจกรรม เด็กประดิษฐ์งานเสร็จเรียบร้อย
ทุกคน ครูจงึ เรียกเด็กออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
มิง้ กี:้ พีข่ จ่ี กั รยานไปซือ้ กับข้าว
พิม: กระเป๋าใส่ดนิ สอ
เวฟ : หนูเอากระเป๋าไปใส่สมุด
เพชร: กระเป๋าเอาไว้ใส่ส ี
ตะวัน: คนไปวิง่ เล่น
ระหว่างกิจกรรมเสรี ครูเรียกเด็กมานําเสนอผลงาน
ฮีโร่ : ฮีโร่วาดกระต่ายกลายเป็ นคน
ครู: ทําไมถึงวาดกระต่ายกลายเป็ นคนคะ
ฮีโร่: ยิม้ แต่ไม่พดู
นํ้าพริก: กระเป๋า
ครู: กระเป๋าของนํ้าพริกใส่ของอะไรได้บา้ งคะ
นํ้าพริก: ใส่ผลไม้
ครู: กระเป๋าใส่ผลไม้ ลองพูดตามครูนะคะ
นํ้าพริก: กระเป๋าใส่ผลไม้
แบม: เสือ้ กล้าม
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ครู: เสือ้ กล้ามของแบมทําเป็ นกระเป๋าใช่ไหมคะ
แบม: พยักหน้าแต่ไม่พดู
ขวัญ: ถือกระเป๋ามาให้ครูดแู ต่ไม่พดู ครูถามถึงลักษณะและวิธกี ารทํากระเป๋า ขวัญมองหน้า
ครูแต่ไม่พดู

ลงชือ่ น.ส.อินทิรา กิง่ กุล
ผูช้ ่วยวิจยั
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ

107

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิ จกรรมศิ ลปะประดิ ษฐ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เต็มสิริ เนาวรังสี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
กรุงเทพมหานคร

ปิยะธิดา เกษสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์
สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ลกั ษณา ฤทธาคนี

ครูผสู้ อน
โรงเรียนสามเสนนอก
กรุงเทพมหานคร

ผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจแบบประเมิ นการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

อาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ปานใจ จารุวณิช

อาจารย์
โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ (ฝา่ ยประถม)
กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วรารัตน์ ธุมาลา

อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
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ตารางแสดงค่าดัชนี ความแม่นยําตรงเชิ งเนื้ อหา IOC
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การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างการพูดอย่างมีโครงสร้างกับจุดประสงค์ (IOC)
ของแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
ตาราง 10 แสดงคะแนนคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อแบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของ
เด็กปฐมวัย
แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัย
ด้านที่ 1 ลักษณะการพูด

ด้านที่ 2 ลักษณะประโยค

ข้อ
1
2
3
4
1
2

ผูเ้ ชีย่ วชาญ

IOC

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
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ภาพกิ จกรรม
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ครูเล่านิทานทีส่ อดคล้องกับงานประดิษฐ์ตามหน่วยการเรียน

ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณ์ในการทํากิจกรรม
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เด็กทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยมีผชู้ ่วยผูว้ จิ ยั จดบันทึกคําพูดเด็กขณะทํากิจกรรม
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เด็กเล่าเรือ่ ง อธิบายผลงานหลังจากทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชือ่ ชื่อสกุล
ภูมลิ าํ เนาเดิม
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556

นางบุญทิพา เตชะทรงคุณ
37/28 หมู่ 5 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
904/02306 ถนนสุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
154/1 ซอยเทอดไท 2 แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ครู คศ.1

คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

