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 The purpose of this research was to investigate and compare the speech 
development of preschool children before and after the use of fable story telling with acting. 
 Samples used in the study were preschool boys and girls, with 4C5 years of age, of 
kindergarten 2 at Petchthanorm School under the jurisdiction of Ladprao District Office, 
Bangkok Metropolitan Administration, in first semester of 2010 academic year. One class 
was drawn from 5 classes, and then 20 children were selected by simple random sampling.  

The instruments used in study were the plans of fable story telling with acting, and 
the test of speech development. The reliability of the whole test paper was .86. The 
research followed one group pretest9posttest design. The data were analyzed by using 
dependent sample t9test. 

The results of study revealed that 
The speech development of preschool children after the use of fable story telling 

with acting was at the good level both in general and in three individual areas of words, 
sentences and discourses. The speech development after the experiment was higher than 
that of before the experiment with statistical significance at the level of .01. This showed 
that the use of fable story telling with acting could make the speech development of 
preschool children higher. 
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บทที� 2  
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี 

1. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษา 
1.1 ความสาํคญัของภาษา 
1.2 ความหมายของภาษา 
1.3 องคป์ระกอบความพรอ้มทางภาษา 
1.4 พฒันาการทางภาษา 
1.5 การเรยีนรูท้างภาษาของเดก็ปฐมวยั 
1.6 กระบวนการในการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยั 
1.7 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษา 

2. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางการพูด 
2.1 ความหมายของพฒันาการทางการพดู 
2.2 พฒันาการทางการพดู 
2.3 ทฤษฎพีฒันาการทางการพูดของเดก็ปฐมวยั 
2.4 ลกัษณะสาํคญัของพฒันาการทางการพดู 
2.5 องคป์ระกอบที�มอีทิธพิลต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั 
2.6 การจดักจิกรรมที�ส่งเสรมิพฒันาการทางการพดู 
2.7 การประเมนิพฒันาการทางการพดู 
2.8 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพดู 

3. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสดงประกอบการเล่านิทาน 
3.1 เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสดง 

3.1.1 ความเป็นมาของการแสดง 
3.1.2 ความหมายของการแสดง 
3.1.3 ประเภทของการแสดง 
3.1.4 ลกัษณะของการแสดง 
3.1.5 องคป์ระกอบของการแสดง 
3.1.6 ประโยชน์ของการแสดง 
3.1.7 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสดง 
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3.2 เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบันิทาน 
3.2.1 คุณค่าของนิทาน 
3.2.2 ความหมายของนิทาน 
3.2.3 จดุมุง่หมายของการเล่านิทาน 
3.2.4 ประเภทของนิทาน 
3.2.5 เกณฑก์ารเลอืกนิทานสาํหรบัเดก็ 
3.2.6 รปูแบบการเล่านิทาน 
3.2.7 เทคนิคในการเล่านิทาน 
3.2.8 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบันิทาน 
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1. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัภาษา 
 1.1 ความสาํคญัของภาษา 
 วราภรณ์ รกัวจิยั (2533: 77) กล่าวว่า ภาษามคีวามสาํคญักบัเดก็มาก เพราะการอยู่
สงัคมเดก็จะตอ้งสามารถสื�อสารกบัผูอ้ื�นได ้ ความพรอ้มในดา้นภาษา คอืความพรอ้มในการพดู การ
อ่าน การฟงั และการเขยีน 
 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 111) กล่าวว่า ภาษาเป็นส่วนหนึ�งของพฒันาการทาง
สตปิญัญา เดก็ก่อนวยัเรยีนเป็นวยัที�มพีฒันาการทางภาษามาก รูจ้กัคาํศพัทม์ากขึน พฒันาคาํพดู
เดี�ยวสู่คาํพดูเป็นวลแีละเป็นประโยคในที�สุด 
 ศรยีา นิยมธรรม และ ประภสัสร นิยมธรรม (2541: 2) ไดใ้หค้วามสาํคยัของภาษาไวว้่า
ภาษาเป็นเครื�องมอืใหม้นุษยไ์ดแ้ลกเปลี�ยนความคดิที�เป็นนามธรรมต่อกนั ภาษาเป็นพฤตกิรรมชนิด
หนึ�งซึ�งเป็นตวัช่วยใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม ช่วยใหเ้ดก็เกดิความอบอุ่น มั �นคง ภาษาช่วยให้
เกดิการเรยีนรู ้ช่วยใหม้แีนวคดิ ความรูส้กึ ตลอดจนเจตคตต่ิางๆ การปรบัตวัของเดก็กไ็ดร้บัอทิธพิล
มาจากภาษาพดู 
 เยาวพา เดชะคุปต ์ (2542ก: 60) กล่าวว่า ภาษาสําหรบัเดก็ปฐมวยัควรเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มในการสื�อสาร การพดู เดก็จะเรยีนเกี�ยวกบัระบบของเสยีง เรยีนรูค้าํศพัท ์ โดยเดก็จะ
เรยีนรูพ้ ืนฐานของไดภ้าษาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 เพยีเจตแ์ละอนิเฮสเตอร ์ (สมาพร สามเตีย 2545 : 9 – 10 อา้งองิจาก Piaget & 
Inholder: 120 – 122) กลา่วว่า เดก็อาย ุ 2 – 4 ปี มพีฒันาการเรยีนรูค้ํามากขึน การพดูคุยเป็น
ลกัษณะของการสื�อสารแบบสงัคม (Social Communication) แต่เดก็จะยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางคอื 
เดก็จะพดูกบัตนเองโดยไม่ฟงัผูอ้ื�น ซึ�งเรยีกการพดูคนเดยีวแบบรวมหมู ่ (Collection Mono 
language) เดก็จะไมพ่ยายามเขา้ถงึคําพดูของคนอื�น ในช่วงอาย ุ5 – 6 ปี เดก็กา้วไปสู่การคดิแบบ
หยั �งรู ้ (Invite) ซึ�งเป็นการคดิโดยอาศยัการรบัรู ้ คอื การมองเหน็สิ�งต่างๆ แลว้บอกว่าสิ�งต่างๆ นั น
เป็นอยา่งไร  
 สรปุ ภาษาเป็นส่วนหนึ�งของพฒันาการทางสตปิญัญา เป็นพฤตกิรรมอย่างหนึ�งมเีป็นตวั
ช่วยใหม้นุษยม์พีฤตกิรรมทางสงัคม ช่วยก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้ ช่วยใหม้แีนวคดิ ความรูส้กึ เดก็
ปฐมวยัจาํเป็นตอ้งมพีืนฐานและทกัษะทางภาษาที�ดแีละหลากหลายเพื�อจะไดส้ามารถเรยีนรูแ้ละ
ปรบัตวัไดด้ ี
 

1.2 ความหมายของภาษา 
 เปลือง ณ นคร (2540: 620) ไดใ้หค้วามหมายของภาษาว่า ภาษาคอืถอ้ยคาํ วาจาที�
กล่าวเป็นเสยีง มนุษยเ์ปล่งออกมาต่อเนื�องกนัโดยอวยัวะออกเสยีงใหค้นอื�นรบัฟงั 
 ประพจน์  อศัววริฬุหการ (2540: 77) กล่าวถงึภาษาไวว้่า เป็นความสามารถในการ
สื�อสารที�มอียูใ่นสมองของมนุษย ์ ในส่วนที�แสดงออกมาเป็นรปูธรรมใหม้องเหน็ได ้ กค็อื คาํพดู 
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(Speech) เป็นภาษาที�สมัผสัไดด้ว้ยโสตประสาท หรอือาจเป็นเครื�องหมายต่างๆ ที�สมัผสัไดด้ว้ย
จกัษุประสาท หรอือาจเป็นเครื�องหมายที�สมัผสัดว้ยประสาทสมัผสั เช่น ภาษาของคนตาบอด 
 ศรยีา นิยมธรรม และ ประภสัสร นิยมธรรม (2541: 1) กล่าวถงึความหมายของภาษาใน
ดา้นภาษาศาสตรไ์วว้่า ภาษาและภาษาพดูมคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั จงึมกัเป็นคําพดูที�ใชแ้ทนกนั
ได ้ กล่าวคอืเมื�อพดูถงึภาษากห็มายถงึ ภาษาที�ใชพู้ดเพื�อสื�อความหมายในชุมชนหนึ�งๆ ในดา้น
จติวทิยา ภาษาหมายถงึ ความสามารถในการตดิต่อกบัผูอ้ื�น ภาษาจงึรวมเอาวธิกีารทุกๆ อยา่งที�ใช้
ในการตดิต่อเพื�อสื�อความหมายหรอืเพื�อแสดงความรูส้กึ  
 โวเคนเลน ครสิตี และองิ (Vokenline, Chritie & Enz. 2002) กล่าวว่า ความหมายของ
สญัลกัษณ์ต่างๆ ในภาษาไดแ้ก่ เสยีง การเคลื�อนไหวนิวมอื การพมิพแ์ละอื�นๆ ภาษาหมายถงึภาษา
พดู การสื�อสารโดยใชก้ารพูดและการฟงั  
 แมคชาโดว ์ (MaChado. 2003: 54) กล่าวว่า ภาษาหมายถงึระบบของการสื�อสารโดย
ความตั งใจและการแสดงออกของตนเองโดยใชเ้สยีง สญัญาณ หรอืสญัลกัษณ์ซึ�งทาํใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจ
พฒันาการทางภาษาถงึการส่งและรบัขอ้มลู  
 สรปุภาษา หมายถงึ วธิกีารที�ใชใ้นการตดิต่อสื�อสาร ที�มที ั งการพูด การเขยีน การแสดง
อากบักริยิา การใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ ที�มนุษยใ์ชเ้ป็นเครื�องมอืในการสื�อสารระหว่างกนั ตอ้งใชใ้ห้
เหมาะสมกบัเรื�องที�ตอ้งสื�อสาร หน้าที�ของภาษาคอืการแปลความหมายเพื�อสรา้งความเขา้ใจ บอก
ความตอ้งการ แสดงความรูส้กึ ถ่ายทอดวฒันธรรมและเพื�ออยูร่ว่มกนัอย่างมคีวามสุข 
 
 1.3 องคป์ระกอบความพร้อมทางภาษา 
 พฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยัแต่ละคนแตกต่างกนัไป ทั งนีขึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
หลายๆ ดา้น ดาวนิ�ง และ แธคเครย ์(Downing & Thackray. 1971: 14 – 15) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ
ความพรอ้มไวด้งันี 

1. องคป์ระกอบทางกาย (Physical Factor) ไดแ้ก่ การบรรลุนิตภิาวะดา้น 
รา่งกาย ทั �วไป เช่น การมองเหน็ การไดย้นิ อวยัวะที�ใชพ้ดู 

2. องคป์ระกอบทางสตปิญัญา (Intellectual Factor) ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางดา้น 
สตปิญัญาโดยทั �วไป ความสามารถในการรบัรู ้ (Perception) ความสามารถในการจาํแนกภาพและ
เสยีง (Discrimination) ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล เกี�ยวกบัการแกป้ญัหาดา้นการเรยีน
การอ่าน 

3. องคป์ระกอบดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Factors) ไดแ้ก่ ความสามารถทาง 
ภาษาที�ไดร้บัจากทางบา้นและประสบการณ์ทางสงัคม 

4. องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจ และบุคลกิภาพ (Emotional Factors, Motivation  
and Personality Factor) ไดแ้ก่ ความมั �นคงทางอารมณ์และความตอ้งการที�จะเรยีนรูภ้าษา 
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 ทว ีสุรเมธ ี(2521: 7) กล่าวว่า องคป์ระกอบความพรอ้มทางภาษาที�สาํคญั  
ประกอบดว้ยความสามารถต่อไปนี 

1. ความสามารถในการไดย้นิเสยีง ไดแ้ก่ ความเขา้ใจและความสามารถใชภ้าษาพดูได ้
ถูกตอ้ง แยกคาํพดูที�แตกต่าง สามารถแยกถอ้ยคาํและออกเสยีงไดถู้กตอ้ง 

2. ความสามารถทางสายตา ไดแ้ก่ ความสามารถในการแยกคาํที�คลา้ยคลงึกนั และ 
มองเหน็ความแตกต่างของคาํ 

3. ความสามารถทางการคดิและจาํ ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชเ้หตุผล เขา้ใจเหตุผล  
รูจ้กัเชื�อมโยงความคดิต่างๆ ใหม้คีวามหมาย เขา้ใจความหมายของประโยคและรปูร่างของคาํได ้

4. ความสนใจ ไดแ้ก่ ความสามารถในการฟงัหรอืจบัสายตาไปตามสิ�งที�อ่านอยา่งม ี
สมาธใินการอ่าน การฟงั และทาํตามคาํสั �งได ้

 สรปุไดว้่า องคป์ระกอบที�สาํคญัของความพรอ้มทางภาษามคีวามเกี�ยวขอ้งกบั 
พฒันาการของเดก็ทั ง 4 ดา้น และนอกจากนีสิ�งแวดลอ้มกจ็ดัไดว้่าเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัอกีอยา่ง
หนึ�งที�จะทําใหเ้ดก็เกดิความพรอ้มทางภาษาไดด้ ี
  

1.4 พฒันาการทางภาษา 
 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 144 – 115) กล่าวถงึพฒันาการทางภาษาของเดก็ตั งแต่  
แรกเกดิ – 6 ปี ดงันี 

1. เดก็แรกเกดิปกตจิะไมอ่อกเสยีง จะทําเสยีงรอ้งไห ้สะอกึ จาม เรอ 
2. เดก็อาย ุ5  - 6 สปัดาหเ์ริ�มทาํเสยีงเล่นโดยเฉพาะถา้มคีนมาเล่น หลอกลอ้ 
3. เดก็อาย ุ3 เดอืน ชอบเล่นเสยีงและจะทําเสยีงสงูตามผูอ้ื�น หยดุนิ�งขณะที�ผูอ้ ื�นทํา 

เสยีงพดูดว้ย 
4. เดก็อาย ุ6 เดอืน ชอบหวัเราะและส่งเสยีงเมื�อมคีนมาเล่นดว้ย ถา้ไมพ่อใจกร็อ้งกรีpด 

กรา๊ด ชอบเล่นเสยีง และออกเสยีงเป็น “เกอ” “เลอ” เป็นตน้ 
5. เดก็อาย ุ9 เดอืน ชอบเลยีนเสยีงผูใ้หญ่ ชอบออกเสยีงเป็นคาํ เช่น “หมํ�า หมํ�า”  

“ดา ดา” โดยออกเสยีงซําๆ บ่อยๆ 
6. เดก็อาย ุ1 ปี เริ�มเขา้ใจความหมายของคาํ เช่น “ส่งใหแ้ม่” และออกเสยีงคาํที�ม ี

ความหมายได ้1 – 2 คาํ เช่น “แม่” “บ๊าย บาย” พดูไดป้ระมาณ 6 – 20 คาํ  
7. เดก็อาย ุ2 ปี เดก็พดูไดป้ระมาณ 50 คาํ และบางทกีพ็ดูเป็นประโยคสั นๆ ได ้เริ�มใช ้

คาํแทนตวัเอง เริ�มตั งคาํถาม และเขา้ใจเรื�องที�ผูอ้ ื�นพดูดว้ย 
8. เดก็อาย ุ3 ปี เดก็จะเริ�มรูค้าํศพัทม์ากขึน, นับเลขได,้ ช่วยพดู, บอกไดว้่าตอ้งการ 

อะไร  
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9. เดก็อาย ุ3.5 – 4 ปี เดก็พดูมากขึนและมคีาํศพัทใ์หม ่พดูตดิอ่างชั �วระยะหนึ�ง  
พดูประโยคยาวๆ ไดม้ากขึน รูจ้กัเรื�อง วางประโยคไดถู้กตอ้ง เขา้ใจคาํว่า “ขา้งบน” “ขา้งล่าง” รูจ้กั
ใชค้าํปฏเิสธ เช่น ไมไ่ป มกัใชค้าํว่า “สมมตุ.ิ...” ฟงันิทานไดป้ระมาณ 20 นาท ี

10. เดก็อาย ุ4 – 5 ปี เดก็จะมคีําศพัทไ์ดป้ระมาณ 1,500 – 1,900 คาํ บอกชื�อและ 
นามสกุลตนเองได ้ รูจ้กัเพศของตนเอง ชอบแต่งประโยคและใชค้าํต่างๆ ชอบใชค้าํถาม ทาํไม 
เมื�อไหร ่อยา่งไร และสนใจความหมายของคาํต่างๆ  

11. เดก็อาย ุ5 – 6 ปี เดก็จะสามารถพดูไดค้ล่องและถูกหลกัไวยากรณ์แต่ยงัออกเสยีง 
พยญัชนะบางตวัไมช่ดัเจน เช่น ส ว ฟ สนใจคาํใหม่ๆ  และพยายามคน้หาความหมายของคาํนั นๆ 
จาํคําศพัทไ์ดถ้งึ 2,200 คาํ บอกชื�อ ที�อยู ่อาย ุและวนัเกดิของตนเองได ้ชอบท่องหรอืรอ้งเพลง ที�มี
จงัหวะและเนือรอ้งที�มคีําสมัผสักนั หรอืโฆษณาทางทวี ี

 โลแกนและโลแกน (เยาวพา เดชะคุปต.์ 2542ก: 60 – 62; อา้งองิจาก Logan & Logan.  
1974: 207) ไดแ้บ่งพฒันาการทางภาษาออกเป็น 7 ขั น ดงันี 

1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรอื Prelinguistic Stage) อายแุรกเกดิถงึ 6 เดอืน  
ในระยะนีเป็นระยะที�เดก็จะเปล่งเสยีงต่างๆ ที�ยงัไมม่คีวามหมาย การเปล่งเสยีงของเดก็กเ็พื�อบอก
ความตอ้งการของเขาและเมื�อไดร้บัการตอบสนองเขาจะรูส้กึพอใจ ตวัอยา่งเช่น เดก็จะรอ้งเมื�อถูก
ปล่อยใหอ้ยูค่นเดยีว เมื�อรูส้กึหวิ ฉี� ฯลฯ หรอืเพราะรูส้กึเป็นสุขที�ไดเ้ปล่งเสยีงต่างๆ  

 เมื�อเดก็อายไุด ้6 เดอืน จะเริ�มออกเสยีงออ้ – แอ ้และเริ�มเปล่งเสยีงต่างๆ ซึ�งไม่มผีูใ้ด 
เขา้ใจหรอืแยกแยะไดน้อกจากนกัภาษาศาสตร ์ ในช่วงนีจะเป็นช่วงที�ดขีองการสนบัสนุนใหเ้ดก็
พฒันาการทางการพดูและเดก็ที�มสีุขภาพทั งกายและใจจะมโีอกาสพฒันาทางภาษาไดด้กีว่าเดก็ที�ไม่
สบาย เจบ็ปว่ย รอ้งไห ้โยเย 

2. ระยะแยกแยะ (Jergon Stage) อาย ุ6 เดอืน ถงึ 1 ปี หลงัจาก 6 เดอืนขึนไป และ 
เดก็จะรูส้กึพอใจที�จะไดส้่งเสยีงและถา้เสยีงใดที�เขาเปล่งออกมาไดร้บัการตอบสนองในทางบวก เขา
กจ็ะเปล่งเสยีงนั นซําๆ อกี ในบางครั งเดก็จะเลยีนเสยีงสูงๆ ตํ�าๆ ที�มคีนพดูคุยกบัเขา  

3. ระยะเลยีนแบบ (Imitation Stage) อาย ุ1 – 2 ขวบ ในระยะนีเดก็จะเริ�มเลยีนเสยีง 
ต่างๆ ที�เขาไดย้นิ เช่น เสยีงของพ่อแม ่ผูใ้หญ่ที�ใกลช้ดิ เสยีงที�เปล่งออกมาอยา่งไม่มคีวามหมายจะ
ค่อยๆ หายไปและเดก็จะเริ�มรบัฟงัเสยีงที�ไดร้บัการตอบสนองซึ�งนบัว่าเป็นพฒันาการทางภาษาจะ
เริ�มตน้อย่างแทจ้รงิในระยะนี 

4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อาย ุ2 – 4 ขวบ ในระยะนีเดก็จะหดัพดู 
โดยเริ�มจากการหดัเรยีกชื�อคน สตัว ์ และสิ�งของที�อยูใ่กลต้วั เขาจะเริ�มเขา้ใจถงึการใชส้ญัลกัษณ์ใน
การสื�อความหมายซึ�งเป็นการสื�อความหมายในโลกของผูใ้หญ่ การพดูของเดก็ในระยะแรกๆ จะเป็น
การออกเสยีงคาํนามต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ เช่น พ่อ แม ่พี� น้อง นก แมว หมา ฯลฯ และคาํคุณศพัท์
ต่างๆ ที�เขาเหน็และไดย้นิในวยัต่างๆ เขาจะสามารถพูดไดด้งันี  
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อาย ุ2 ขวบ เดก็จะเริ�มพดูเป็นคาํโดยจะสามารถใชค้ํานามได ้20% 
อาย ุ3 ขวบ เดก็จะเริ�มพดูเป็นประโยคได ้
อาย ุ4 ขวบ เดก็จะเริ�มใชค้ําศพัทต่์างๆ และรูจ้กัการใชค้ําเตมิหน้าและคาํลง 

ทา้ยอย่างที�ผูใ้หญ่ใชก้นั 
5. ระยะโครงสรา้ง (Structure Stage) อาย ุ4 – 5 ขวบ ระยะนีเดก็จะเริ�มพฒันา 

ความสามารถในการรบัรูแ้ละการสงัเกต เดก็จะเริ�มเล่นสนุกกบัคํา และรูจ้กัคดิคําและประโยคของ
ตนเอง โดยอาศยัการผกูคําจากวล ี และประโยคที�เขาไดย้นิคนอื�นๆ พดู เดก็จะเริ�มคดิกฏเกณฑใ์น
การประสมคาํ และหาความหมายของคาํและวล ีโดยเดก็จะเริ�มรูส้กึสนุกกบัการเปล่งเสยีง โดยเขาจะ
เล่นเป็นเกมกบัเพื�อนๆ หรอืสมาชกิในครอบครวั 

6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อาย ุ5 – 6 ขวบ ในระยะนีความสามารถใน 
การคดิและพฒันาการทางภาษาของเดก็จะสงูขึน เขาจะเริ�มพฒันาภาษาไปสู่ภาษาที�เป็นแบบแผน
มากขึน และใชภ้าษาเหล่านั นกบัสิ�งต่างๆ รอบตวั การพฒันาทางภาษาของเดก็ในวยันีจะเริ�มตน้เมื�อ
เขาเขา้เรยีนในชั นอนุบาล โดยเดก็จะเริ�มใชไ้วยากรณ์อยา่งงา่ยได ้ รูจ้กัใชค้าํเกี�ยวขอ้งกบับา้นและ
โรงเรยีน ภาษาที�เดก็ใชใ้นการสื�อความหมาย ในระยะนีจะเกดิจากสิ�งที�เขามองเหน็และรบัรู ้

7. ระยะสรา้งสรรค ์(Creative Stage) อาย ุ6 ปีขึนไป ในระยะนีไดแ้ก่ระยะที�เดก็เริ�ม 
เขา้โรงเรยีน เดก็จะสนุกกบัคาํ และหาวธิสีื�อความหมายดว้ยตวัเลข เดก็ในระยะนีจะพฒันา วเิคราะห์
และสรา้งสรรคท์กัษะในการสื�ความหมายโดยการใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน การเปรยีบเทยีบ และภาษาพดู
ที�เป็นนามธรรมมากขึน และเขาจะรูส้กึกบัการแสดงความคดิเหน็โดยการพดู การเขยีน 
  สรปุไดว้่า พฒันาการทางภาษาของเดก็แบ่งเป็นระยะ ระยะแรก เดก็จะเริ�มเปล่งเสยีงที�
ไมม่คีวามหมาย และเดก็จะเรยีนรูใ้นการเปล่งเสยีงที�มคีวามหมายมากขึนในระยะต่อไป 
 

1.5 การเรียนรู้ภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 ตามความเป็นจรงิเดก็มปีระสบการณ์ทางภาษาอยา่งผวิเผนิ จากการมปีฏสิมัพนัธโ์ดย 

ปราศจากการฝึกสอนเป็นพเิศษภายในเวลาอนัสั น ในขณะที�เดก็มพีฒันาการทางสตปิญัญาขั น
แรกเริ�มของการใชเ้หตุผลแต่เดก็สามารถเรยีนรูภ้าษาในระดบัลกึเป็นนามธรรมและมโีครงสรา้งทาง
ภาษาศาสตรท์ี�ซบัซอ้นอยูใ่นระดบัสงู นอกจากจะเรยีนรูโ้ครงสรา้งทางภาษาในชุมชนของตนแลว้ 
เดก็ยงัเรยีนรูก้ฏเกณฑอ์นัซบัซอ้นซึ�งเป็นพืนฐานการใชด้ว้ย เดก็เรยีนรูว้่าจะพูดเมื�อไหร ่อยา่งไร พดู
อะไร กบัใคร (หรรษา นิลวเิชยีร. 2535: 203 – 207) 
 ทศันะนกัพฤตกิรรมศาสตร ์(The Behaviorist View) กล่าวว่า การเรยีนรูภ้าษาของเดก็
เป็นการเรยีนรูท้ี�เกดิจากผลการปรบัสิ�งแวดลอ้มของแต่ละบุคคลที�มอียูใ่นตวัเอง ในขณะที�เดก็
เจรญิเตบิโตขึนเรื�อยๆ แรงเสรมิในทางบวกจะถูกนํามาใชเ้มื�อภาษาของเดก็ใกลเ้คยีง หรอืถูกตอ้ง
ตามภาษาผูใ้หญ่ ซึ�งนกัพฤตกิรรมศาสตรม์คีวามเชื�อเกี�ยวกบัการเรยีนภาษาของเดก็คอื 
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1. เดก็เกดิมาโดยมศีกัยภาพในการเรยีนรู ้ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของการถ่ายทอดทาง 

กรรมพนัธุ ์โดยปราศจากความสามารถพเิศษดา้นการเรยีนดา้นใดดา้นหนึ�ง 
2. การเรยีนรู ้ซึ�งรวมทั งการเรยีนภาษา เกดิขึนโดยสิ�งแวดลอ้มเป็นผูป้รบัพฤตกิรรม 

ผูเ้รยีน 
3. พฤตกิรรมทั �วไปรวมทั งภาษา ถูกปรบัโดยแรงเสรมิจากการตอบสนองที�เกดิ 

จากสิ�งเรา้ 
4. ในการปรบัพฤตกิรรมที�ซบัซอ้นอยา่งเช่นภาษา จะมกีระบวนการเลอืก หรอื ทาํให ้

ตอบสนองเฉพาะเจาะจงมากขึน โดยผ่านการใหแ้รงเสรมิทางบวก ถงึแมว้่าการตอบสนองทั �วไปและ
ชนิดง่ายๆ จะไดแ้รงเสรมิทางบวกตั งแต่ระยะแรก แต่การใหแ้รงเสรมิในระยะหลงัๆ จะถูกนํามาใช้
กบัการตอบสนองที�ซบัซอ้นและใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายพฤตกิรรมสงูสุด 

 ทศันะของนกัทฤษฎสีภาวะตดิตวัโดยกําเนิด (The Nativity View) นกัทฤษฎเีชื�อ 
เกี�ยวกบัธรรมชาต ิ หรอืกฎเกี�ยวกบัสิ�งที�มมีาแต่กําเนิด มคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัการเรยีนรูภ้าษาของ
เดก็แตกต่างจากนกัพฤตกิรรมศาสตรส์องประการสาํคญั คอื 

1. การใหค้วามสาํคญัต่อองคป์ระกอบภายในบุคคลเกี�ยวกบัการเรยีนรูภ้าษา 
2. การแปลความบทบาทขององคป์ระกอบทางสิ�งแวดลอ้มในการเรยีนรูภ้าษา 

 ซอมสกี, แมคนีล และเลน็เบริก์ (Chomsky, McNeill & Lenneberg.n.d.) เป็นผูท้ี�ม ี
ความเชื�อว่าเดก็เกดิมาดว้ยความสามารถทางภาษา เดก็ทุกคนเกดิมาโดยมโีครงสรา้งทาง
ภาษาศาสตรอ์ยูใ่นตวั ซึ�งไดแ้ก่ โครงสรา้งทางการเรยีนรูท้างดา้นความหมาย ประโยค และระบบ
เสยีง เดก็จะมขี ั นของการพฒันาทางร่างกายและขั นตอนทางภาษาเกี�ยวโยงและสมัพนัธก์นัอยา่ง
ใกลช้ดิ โดยที�ความสามารถทางการเรยีนภาษาของเดก็จะถูกวางโปรแกรมไวใ้นตวัและมคีวาม
เกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์บัสิ�งแวดลอ้มที�เดก็ไดร้บั (หรรษา นิลวเิชยีร. 2535: 206) 
 ทศันะของนกัสงัคมศาสตร ์ (The Socialist View) หรอืทฤษฎวีฒันธรรมใหค้วามสนใจ
เกี�ยวกบัผลกระทบของสิ�งแวดลอ้มทางภาษาของผูใ้หญ่ที�มต่ีอพฒันาการทางภาษาของเดก็ 
ผลการวจิยักล่าวว่า วธิกีารที�ผูใ้หญ่หรอืพ่อแมป่ฏบิตัติ่อพฒันาการทางภาษาและพฒันาการทาง
สตปิญัญาของเดก็ วธิกีารเหล่านั น ไดแ้ก่ การอ่านหนังสอืใหเ้ดก็ฟงั การสนทนาระหว่างรบัประทาน
อาหาร การแสดงบทบาทสมมต ิการสนทนา เป็นตน้ 
 นกัวจิยัไดพ้ยายามศกึษาลกัษณะของสิ�งแวดลอ้มที�ดทีี�สุด สาํหรบัการเรยีนภาษาเพื�อ
ส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาของเดก็จากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิ�งแวดลอ้ม หรรษา นิลวเิชยีร (2535: 204) 
ไดส้รปุหลกัการไว ้4 ประการ ดงันี 

1. สิ�งแวดลอ้มที�สอดคลอ้งกบัวธิกีารเรยีนรูข้องเดก็ การส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดส้ํารวจ  
ปฏบิตัจิรงิ กระทําดว้ยตนเอง อยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นอสิระ รูจ้กัสงัเกต ตั งสมมตฐิาน ผูใ้หญ่ไมค่วร
เป็นผูอ้อกคาํสั �งอยา่งเดยีว ควรใหเ้ดก็เป็นผูต้ ั งคาํถามบา้ง 
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2. สิ�งแวดลอ้มที�ส่งเสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็และบุคคลรอบขา้ง เดก็ควรไดส้ื�อสาร 
แบบสองทางซึ�งเป็นหวัใจสาํคญัของการสื�อสาร บุคคลที�เดก็มปีฏสิมัพนัธด์ว้ยไดแ้ก่ พ่อแม ่ เพื�อน 
ญาตพิี�น้อง เป็นตน้ 

3. สิ�งแวดลอ้มที�เน้นความหมายมากกว่าดา้นรปูแบบ พ่อแมห่รอืผูใ้หญ่ควรยอมรบัการ 
สื�อสารของเดก็ในรปูแบบต่างๆ กนั โดยคาํนึงถงึความหมายที�เดก็ตอ้งการจะสื�อออกมาเป็นสิ�งสาํคญั
กว่าการพดูดว้ยรปูแบบไวยากรณ์ที�ถูกตอ้ง เรยีงภาษาจากงา่ยๆ ไปสู่ภาษาที�ซบัซอ้น 

4. สิ�งแวดลอ้มที�ประกอบดว้ยความหลากหลาย ทั งดา้นวาจาและไมใ่ช่วาจา เดก็ควรจะ 
ไดร้บัประสบการณ์และการมปีฏสิมัพนัธใ์นหลายๆ รปูแบบเพราะประสบการณ์จะมสี่วนช่วยดา้นการ
แสดงออกทางภาษา จะเหน็ไดว้่าการเรยีนภาษของเดก็จะตอ้งจดัสิ�งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูข้องเดก็ ใหเ้ดก็มโีอกาสไดป้ฏสิมัพนัธก์บัสิ�งที�ไดล้งมอืกระทํา ไดส้งัเกตสิ�งต่างๆ ที�อยูร่อบๆ 
ตวัเพราะสิ�งแวดลอ้มจะช่วยปรบัพฤตกิรรมที�เรยีนใหเ้กดิการเรยีนรูต่้อไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และมี
ความกา้วหน้าทางดา้นภาษาต่อๆ ไป 

 สรปุไดว้่า การเรยีนรูภ้าษาของเดก็ตามทศันะของนกัทฤษฎหีลายท่านมคีวามคดิเหน็ 
สอดคลอ้งกนัว่า เดก็มลีกัษณะการเรยีนรูภ้าษามากจากตวัเดก็เองตั งแต่กําเนิด และมสีิ�งแวดลอ้ม
เป็นตวัช่วยใหเ้ดก็มปีระสบการณ์เรยีนรูท้างภาษา โดยเฉพาะสิ�งแวดลอ้มที�เน้นความหมายมากกว่า
รปูแบบของภาษา และมคีวามหลากหลาย 

 
 1.6 กระบวนการในการเรียนรู้ภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 กระบวนการการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ตั งแต่แรกเกดิจนกระทั �งสามารถใชภ้าษาในการ
ตดิต่อสื�อสารกนัไดน้ั นมลีาํดบัดงันี 
 ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (2519: 127 – 133)  

1) การเลยีนแบบ (Imitation) เป็นกระบวนการสําคญัในการเรยีนรูภ้าษาเพราะเป็นขั น 
ที�เดก็เลยีนเสยีงของเดก็และพดูตามเสยีงที�ไดย้นิ 

2) การเอาอย่าง (Identification) เดก็มไิดเ้ลยีนแบบการออกเสยีงอยา่งเดยีวเท่านั น แต่
จะเลยีนแบบท่าทาง นิสยัใจคอจากบุคคลตามเสยีงที�ไดย้นิดว้ย 

3) การเลยีนแบบพฤตกิรรมตอบสนองความพรอ้มกบัสิ�งเรา้รอบตวั (Multiple 
Response Learning) เป็นพฤตกิรรมตอบสนองที�เดก็พยายามทาํตาม โดยลองใชอ้วยัวะเปล่งเสยีง
ต่างๆ เพื�อใหท้าํงานรว่มกนั ไดแ้ก่ สว่นสมองที�รบัรู ้มองเหน็ ไดย้นิ สะสมความจาํ ควบคุมรมิฝีปาก 
สหีน้าท่าทาง และสายตา 

4) การเรยีนรูด้ว้ยสมัพนัธภ์าวะ (Associative Learning) เดก็จะเรยีนรูค้าํและ
ความหมายโดอาศยัความสมัพนัธร์ะหว่างเสยีงหรอืพฤตกิรรม เช่น เดก็เรยีนรูค้ําว่าตุ๊กตา เมื�อแมย่ื�น
ตุ๊กตาใหแ้ลว้ บอกว่าตุ๊กตา เดก็จะเรยีนรูไ้ดจ้ากการเชื�อมโยงสิ�งของ 
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5) การเรยีนรูถ้าม – ตอบ (Question – Answering) เมื�อเดก็ไดเ้รยีนรูภ้าษาแลว้กจ็ะ
เกดิความรูค้วามคดิอย่างมรีะเบยีบ รูจ้กัใชเ้หตุผล จะมคีวามสงสยัและถาม อยากรูอ้ยากเหน็โดยการ
ถามคาํถามของเดก็จะช่วยใหพ้ฒันาภาษาของเดก็ไดด้ยีิ�งขึน 

6) การลองผดิลองถูก (Trail and Error) เดก็ปฐมวยัที�มกีารลองปฏบตั ิอาจถูกบา้งผดิ
บา้ง การเขา้ใจและการชมเชยเมื�อเดก็ออกเสยีงไดถู้กตอ้งจะทาํใหเ้ดก็เกดิความมั �นใจและช่วยให้
ภาษาพฒันาไดร้วดเรว็ขึน 

7) การถ่ายทอดการเรยีนรู ้(Transfer and Learning) การเรยีนรูใ้นสิ�งใหม่ๆ  จะงา่ยขึน
ถา้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กี�ยวพนักนัมาก่อน เช่น การรูจ้กัไก่ แลว้รูจ้กัเป็ด ห่าน โดยชีใหเ้หน็ความ
แตกต่างเดก็จะจดจาํไดเ้รว็และมคีวามคดิตามลําดบัอย่างมรีะบบ 

 จากที�กล่าวมาจะเหน็ไดว้่า กระบวนการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ยการ 
เลยีนแบบ การเอาอยา่ง การลองผดิลองถูก การเรยีนรูใ้นสิ�งที�เกี�ยวพนักบัความรูเ้ดมิ และการสอน 
ซึ�งกระบวนการเรยีนรูท้างภาษาจะเป็นไปตามลาํดบัอยา่งมรีะบบ โดยอาศยัการฝึกทกัษะความ
ชาํนาญ 
 
 1.7 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัภาษา 
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
 วดูเวริด์ คาโรลนี และเจอโรม (Woodward, Carolyn & Jerome. 1977:1) ไดศ้กึษา
รปูแบบการเริ�มเขยีนของเดก็ระดบัปฐมวยั พบว่า เดก็มคีวามพรอ้มในการฟงัและการอ่านออกเสยีง 
การผกูประโยคจะมคีวามสามารถในการเขยีนสงูกว่าเดก็ที�ไมพ่รอ้มดา้นการฟงัการออกเสยีง การผกู
ประโยค 
 โฮลดาเวย ์ (Raimes & Canady. 1990: 224; citing Holdaway. 1979) พบว่าเดก็ที�มี
ประสบการณ์ที�พ่อแมอ่่านหนงัสอืใหฟ้งัเป็นประจาํ จะสามารถอ่านหนงัสอืออกไดเ้อง ซึ�งทาํใหเ้กดิ
แนวคดิว่าเดก็เรยีนที�จะอ่านออกไดเ้องโดยธรรมชาต ิ เช่นเดยีวกบัเดก็ทารกเรยีนที�จะพดูภาษาและ
ในการสอนพดู พ่อแมม่กัจะไมเ่น้นหรอืตําหนิเมื�อผดิ พดูไมช่ดั แต่ละค่อยๆ สอนใหพ้ดูใหช้ดัโดยทาํ
แบบอยา่ง แสดงความยนิดเีมื�อพดูไดแ้ละส่งเสรมิใหเ้ดก็กลา้พดูโดยการรบัฟงั ตั งใจฟงั จงึทาํให้
นกัวจิยัภาษากลุ่มนีเกดิแนวคดิว่า การเรยีนการสอนภาษาทางดา้นการอ่านเขยีนของเดก็กค็วรจะให้
เป็นการเรยีนรูต้ามธรรมชาตเิช่นเดยีวกบัเดก็เริ�มเรยีนพดู   
   
  งานวิจยัในประเทศ 
 ขจติพรรณ ทองคาํ (2536: 134 ) ศกึษาเกี�ยวกบัการเล่นบทบาทสมมต ิ โดยเดก็มสี่วน
รว่มในการจดัสื�อการเล่นที�มผีลต่อการคลายการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง และความสามารถทาง
ภาษาของเดก็ปฐมวยัอายุ 5 – 6 ปี ผลการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่น
บทบาทสมมตโิดยเดก็มสี่วนรว่มในการจดัสื�อการเล่น และเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่น
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บทบาทสมมตติามปกต ิ มคีวามสามารถในการคลายการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง และความสามารถ
ทางภาษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
 กาญจนา สุวรรณธาร (2537: 105) ศกึษาเกี�ยวกบัความเชื�อมั �นในตนเองและความ 
สามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้งที�ครมูปีฏสิมัพนัธ์
และไมม่ปีฏสิมัพนัธใ์หก้บัเดก็ กลุ่มตวัอยา่งที�ที�ศกึษาเป็นเดก็นกัเรยีนชายและหญงิอายุ 4 – 5 ปี 
จาํนวน 60 คน ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นสรรคส์รา้งแบบที�
ครมูปีฏสิมัพนัธ ์ มคีวามเชื�อมั �นในตนเอง และมคีวามสามารถทางภาษาสงูกว่าเดก็ที�ไดร้บัการจดั
ประสบการณ์เล่นสรรคส์รา้งแบบครไูมม่ปีฏสิมัพนัธแ์ละการจดัประสบการณ์การเล่นแบบปกต ิ

 อุบล เวยีงสมทุร (2537: 62) ศกึษาเปรยีบเทยีบความพรอ้มทางภาษาของเดก็ปฐมวยัที�
ไดร้บัการจดัประสบการณ์ เล่าเรื�องประกอบหุ่นมอืโดยใชภ้าษากลางควบคู่กบัภาษาทอ้งถิ�น และเดก็
ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่าเรื�องประกอบหุ่นมอืโดยใชภ้าษากลาง โดยศกึษากบัเดก็
อายุ 5 – 6 ปีจาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 30 คน ผลการศกึษา
พบว่าเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่าเรื�องประกอบหุ่นมอืโดยใชภ้าษากลางควบคู่กบั
ภาษาถิ�น มคีวามพรอ้มทางภาษาสงูกว่าเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์ การเล่าเรื�อง
ประกอบหุ่นมอืโดยใชภ้าษากลางเพยีงอยา่งเดยีว อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 

 เนือน้อง สนบับุญ (2541: 31) ศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บั
การจดัประสบการณ์เล่านิทานที�เดก็เล่าเรื�องตามรปูจากหนงัสอืที�เดก็เลอืก เดก็เล่าเรื�องตามรปูตาม
รปูจากหนงัสอืที�เดก็เลอืกต่อกบัเพื�อน และเดก็เล่าเรื�องตามรปูจากหนงัสอืที�เดก็เลอืกต่อจากคร ู โดย
ศกึษากบันกัเรยีนชายหญงิ อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี จาํนวน 45 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที� 1 จาํนวน 
15 คน กลุ่มทดลองที� 2 จาํนวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน 15 คน ผลการศกึษาพบว่า
ความสามารถทางภาษาเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์เล่านิทานตามรปูหนังสอืที�เดก็เลอืก 
เดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณ์เล่านิทานตามรปูจากหนงัสอืเดก็เลอืกต่อกบัเพื�อน และเดก็
ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดัประสบการณเล่านิทานตามรปูจากหนงัสอืที�เดก็เลอืกต่อจากคร ู มคีะแนน
ความสามารถทางภาษาหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง มนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
 จากเอกสารและงานวจิยัที�กล่าวมาสรปุไดว้่า การส่งเสรมิพฒันาการทางภาษาของเดก็
ปฐมวยันั นเกดิจากการมปีระสบการณ์ตรงทางภาษา การจดัสิ�งแวดลอ้มและกจิกรรมทางภาษาให้
เดก็ไดฝึ้กฝนไดป้ฏบิตัจิรงิ ทาํใหเ้ดก็มโีอกาสไดใ้ชภ้าษามากเท่าไรยอ่มจะทาํใหภ้าษาของเดก็พฒันา
มากขึน ดงันั น ครแูละผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั ควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวทางในการ
จดัประสบการณ์ทางภาษาใหแ้ก่เดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
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2. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัพฒันาการทางการพดู 
 2.1 ความหมายของพฒันาการทางการพดู 
 2.1.1 ความหมายของพฒันาการ 
 ความหมายของพฒันาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการศกึษาปฐมวยัที�นกัการศกึษาไดใ้ห้
ความหมายไวม้ดีงัต่อไปนี 
 สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ (2547: 27) กล่าวว่า พฒันาการ (Development) 
หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงในตวัมนุษยท์ั งทางดา้นร่างกาย จติใจ และสตปิญัญาดา้นการทาํหน้าที� 
(function) และวุฒภิาวะ (maturation) ของอวยัวะระบบต่างๆ ในดา้นโครงสรา้ง การจดัระเบยีบส่วน
ต่างๆ ของรา่งกาย รวมทั งพฤตกิรรมที�แสดงออก มลีกัษณะและทศิทางที�แน่นอนสมัพนัธก์บัเวลา 
ทาํใหส้ามารถทําหน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทําสิ�งยากสลบัซบัซอ้นมากยิ�งขึนตลอดจนเพิ�มทกัษะ
ใหม่ๆ  จงึเป็นแนวแปลงความสามารถในการปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มผสมผสานก้าวหน้าเป็นลาํดบั
ขั นต่อเนื�องกนัไป โดยพฒันาการครอบคลุมการเปลี�ยนแปลงทางสรรีะวทิยา (Physiological 
development) ของระบบอวยัวะ เป็นการเปลี�ยนแปลงดา้นปรมิาณ (Quantitative Change) ไดแ้ก่
การนบัจาํนวนของเซลประสาทในสมอง ขนาดของรปูร่าง การขยายส่วนต่างๆ ของรา่งกาย การ
เปลี�ยนแปลงพฒันาการของมนุษย ์ (Human development) เป็นความสามารถในการฟงั พดู อ่าน 
เขยีน การคดิเลข การแกป้ญัหา ทกัษะการช่วยตนเอง การทรงตวั การเคลื�อนไหว การกระโดด การ
รูจ้กัแบ่งปนั มนํีาใจ ยิมแยม้ ซึ�งพฒันาการทุกดา้นของมนุษยถ์้าไดร้บัการตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการแลว้ พฒันาการทุกดา้นของมนุษยจ์ะเป็นไปอย่างสมวยั 
 พชัร ี สวนแกว้ (2545: 108) พฒันาการ หมายถงึ กระบวนการเปลี�ยนแปลง
ลกัษณะและพฤตกิรรมที�มทีศิทางและรปูแบบที�แน่นอนจากช่วงระยะหนึ�งของชวีติไปสู่อกีระยะหนึ�ง 
พฒันาการเป็นผลรวมของการกระทํารว่มกนัระหว่างวุฒภิาวะและการเรยีนรู ้
 กล่าวโดยสรุป พฒันาการ หมายถงึ กระบวนการเปลี�ยนแปลงทางดา้นรา่งกาย 
อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาของมนุษย ์ที�มทีศิทางและรปูแบบที�แน่นอน เป็นผลรวมของการกระทาํ
ระหว่างวุฒภิาวะและการเรยีนรู ้
  

2.2 พฒันาการทางการพดู  
 เพญ็แข ประจนปจัจนึก (ม.ป.ป.: 19) กล่าวถงึพฒันาการทางการพดูของเดก็วยั          
1 – 5 ปี  

1. ระยะออ้แอ ้(Babbling) จะเริ�มเมื�อเดก็มอีายปุระมาณ 3 เดอืน และจะเหน็ชดั 
เมื�อเดก็อาย ุ6 เดอืนไปแลว้ เดก็จะออ้แอท้ั งเวลาที�มคีนอยูด่ว้ยและเวลาอยูค่นเดยีว 

2.  ระยะเล่นเสยีง (Vocal Play) คอืการที�เดก็ทาํเสยีงสงูตํ�าประกอบไปดว้ย   พบ 
ในระยะอายปุระมาณ 6 – 8 เดอืน 
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3. ระยะเลยีนเสยีง (Jargon Stage) เป็นลกัษณะการพดูของเดก็ระยะก่อน       
2 ขวบ คอื การที�เดก็เลยีนแบบเสยีงพดูของผูใ้หญ่ ถา้ฟงัเผนิๆ คดิว่าเดก็พดูไดเ้ป็นประโยคยาวๆ 
แต่ที�จรงิแลว้ไม่มคีวามหมาย 

4. ระยะการพดูยอ่ๆ หรอืการพูดคลุมความหมาย เกดิขึนระยะอาย ุ2 ขวบขึนไป  
เดก็จะนําคาํมารวมกนัพดูสั นๆ การเรยีงคําอาจสลบัสบัสน และส่วนใหญ่จะมเีสยีง 2 หรอื 3 คาํ
เท่านั น เช่น “แมวไหน” เป็นตน้ หรอืตดัคาํใหเ้หลอืคาํเดยีวเช่น “ไป” 

5. การใชท่้าทาง (Gestures) เกดิในช่วงที�เดก็ยงัไมส่ามารถจะใชค้าํพูดบอก 
ความตอ้งการได ้จงึใชท่้าทางเพื�อทดแทนภาษา แต่หลงัจาก 2 ขวบไปแลว้ เดก็จะใชท่้าทางน้อยลง
ไปเป็นลาํดบั 

  
2.3 ทฤษฎีพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั 

 ดวงเดอืน  ศาสตรภทัร (2529: 309 – 316) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎคีวามคดิและภาษาของ 
ไวกอตสก ี (Vygotsky’s Theory of Thought and Language) ว่าดว้ยพฒันาการทางภาษา และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิและภาษา (ไวสก๊อตกีใชค้าํว่าภษาในความหมายเดยีวกบัการพดู) 
สรปุไดว้่า พฒันาการทางภาษาดาํเนินไปเป็น 4 ขั น เช่นเดยีวกบัพฒันาการทางสมอง ดงันี 

1. ระยะแรก, ระยะดั งเดมิ หรอืระยะธรรมชาต ิระยะนีเทยีบไดก้บัวงกลมซึ�งยงั 
ไมซ่บัซอ้นกบัวงกลมของความคดิ มรีะยะตั งแต่แรกเกดิ 2 ขวบ ระยะนีมลีกัษณะเป็นการพดูที�ไมใ่ช้
สตปิญัญา ม ี 3 ลกัษณะ ลกัษณะแรก คอื เดก็จะเปล่งเสยีงซึ�งแสดงอารมณ์ เช่น รอ้งดว้ยความ
เจบ็ปวด หรอืความคบัขอ้งใจหรอืทําเสยีงออือาดว้ยความพอใจ พออายไุด ้ 2 เดอืน เสยีงที�แสดง
อารมณ์จะประสานกบัเสยีงซึ�งอาจตคีวามว่าเป็นปฏสิมัพนัธท์างสงัคมที�มต่ีอเสยีงหรอืการปรากฏตวั
ของบุคคลอื�น ในตอนนีจะรวมเสยีงหวัเราะและเสยีงที�เปล่งออกมาอยา่งไมช่ดัเจนดว้ย ระยะที�สาม
เป็นลกัษณะของการเปล่งเสยีงซึ�งไมเ่กี�ยวกบัความคดิ มกัเป็นคําพดูคาํแรกของเดก็ ซึ�งเป็นตวัแทน
ของสิ�งของหรอืความตอ้งการ คาํเหล่านีมกัเป็นคาํที�เกดิจากการเรยีนรูโ้ดยการวางเงื�อนไขจากพ่อ
แมห่รอืพี�น้องจบัคู่คาํกบัวตัถุที�พบเหน็บ่อยๆ  

2. ระยะที�สอง เดก็จะเริ�มใชส้ตปิญัญาในเชงิของการปฏบิตัโิดยจดจาํลกัษณะต่างๆ  
ของสิ�งที�อยูร่อบตวันั �นคอื การเริ�มใชเ้ครื�องมอืในฐานที�เป็นสื�อเพื�อใหไ้ดส้ิ�งที�ตนประสงค ์ อยา่งไรก็
ตามพฒันาการทางภาษากถ็อืไดว้่ายงัไรเ้ดยีงสาอยูเ่พราะเดก็จะใชโ้ครงสรา้งของไวยากรณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมโดยปราศจากการรูถ้งึหน้าที�ของโครงสรา้งไวยากรณ์ที�เขาใช ้

3. ระยะที�สาม เป็นระยะของการพดูโดยยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง การพดูลกัษณะนีจะ 
พบมากในวยัก่อนเขา้เรยีนหรอืเดก็อนุบาล โดยเฉพาะขณะกําลงัเล่น ส่วนใหญ่เดก็จะพดูคนเดยีว
ขณะทํากจิกรรมไมว่่าจะอยู่คนเดยีวหรอือยูก่บัผูอ้ ื�น ไวก๊อตสกไีมเ่หน็ดว้ยกบักลุ่มที�ว่า การพดูใน
ลกัษณะการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric Speech) จะหมดไปหลงัอาย ุ7 ปี แต่เขากลบัเหน็
ว่าการลดลงของลกัษณะภาษาในช่วงนีเป็นอาการที�บ่งถงึการพฒันาที�เขา้สู่ระยะที� 4 
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4. ระยะที�สี� ซึ�งเรยีกว่า การเจรญิเตบิโตสู่ภาวะภายใน (Ingrowths stage) เดก็จะ 

เรยีนรูท้ ี�จะใชภ้าษาในสมองของตนเองในรปูของการพดูที�ไม่มเีสยีง (Soundless Speech) การคดิ
โดยอาศยัความจาํที�มเีหตุผล ซึ�งเป็นอาการภายในที�ใชเ้พื�อแกป้ญัหา ตลอดชวีติบุคคลจะใชท้ั งการ
พดูภายนอกและการพดูภายในเป็นเครื�องมอืในการสรา้งความคดิ 

วงพกัตร ์ ภู่พนัธศ์ร ีและศรินินัท ์ ดาํรงผล (2532: 6 – 11) จากทฤษฎพีฒันาการทาง 
ความคดิความเขา้ใจของเพยีเจท ์ (Piaget) ในขั นความคดิเกดิก่อนปฏบิตักิาร ในเดก็อาย ุ 2 – 7 ปี 
ในขั นนีเดก็เริ�มใชภ้าษาและเขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์ เดก็จะพยายามพดูและนําคํามาสรา้ง
ประโยคใหม่ทั งๆ ที�ยงัไมเ่ขา้ใจความหมายดนีกั อาย ุ 3 ขวบ พดูไดป้ระโยคละ 8 – 10 คาํและถูก
หลกัไวยากรณ์ เพยีเจทบ์อกว่าเดก็วยันีตอ้งการประสบการณ์มากๆ เพื�อเขา้ใจคาํยากๆ บางครั ง
ความคดิและคาํพดูของผูใ้หญ่นั นยากและคาดหวงัจะใหเ้ดก็เลก็ๆ เขา้ใจคาํที�ยากๆ เหล่านั นดว้ย 
 ศรยีา นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม (2541: 27 – 30) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎี
พฒันาการทางภาษาและการพดูไวด้งันี 

1. ทฤษฎเีสรมิกําลงั (Reinforcement Theory) ทฤษฎนีีอาศยัจากหลกัทฤษฎกีาร 
เรยีนรูซ้ึ�งถอืว่าพฤตกิรรมทั งหลายถูกสรา้งขึนโดยอาศยัการวางเงื�อนไข ไรน์โกลด ์(Rheingold) และ
คณะพบว่าเดก็จะพดูมากขึนเมื�อเราใหร้างวลัหรอืเสรมิกําลงั วนิิทซ ์ (Winitz) ไดอ้ธบิายถงึการที�เดก็
เกดิการรบัรู ้ในระยะการเล่นเสยีงตอนตน้ๆ ว่าเป็ฯการกระทําตามธรรมชาตขิองมนุษย ์ในการที�จะมี
จดุหมายปลายทาง ตวัอยา่งเช่น เมื�อเดก็หวิกเ็คลื�อนไหวปาก ซึ�งมจีดุหมายปลายทางที�การดูด และ
การกนิอาหาร ต่อมาเมื�อโตขึนกอ็าจใชว้ธิทีาํเสยีงออ้แอ ้ โดยหวงัว่าแมจ่ะเขา้มาหาและเล่นเสยีงคุย
ตามไปดว้ย 

2. ทฤษฎกีารรบัรู ้(Motor Theory of Perception) ในบางครั งเดก็จะพูดคาํที�ไมเ่คยพดู 
หรอืไมเ่คยถูกสอนใหพ้ดูมาก่อนเลย แมแ้ต่ในระยะเล่นเสยีงกม็ไิดเ้ปล่งเสยีงที�คลา้ยกบัคํานั น จงึ
สงสยัว่าเดก็เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร ทฤษฎนีีใหค้าํตอบในแง่นี ซึ�งลเิบอรแ์มน (Liberman) ตั งสมมตฐิานไว้
ว่า การรบัรูท้างการฟงัขึนอยูก่บัการเปล่งเสยีง จงึเหน็ไดว้่าเดก็มกัจอ้งหน้าเวลาเราพดูดว้ย ทาํนอง
เดยีวกบัเดก็หตูงึ การทําเช่นนีอาจเป็นเพราะเดก็ฟงั พดูซําดว้ยตนเองหรอืหดัเปล่งเสยีงโดยอาศยั
การอ่านรมิฝีปากแลว้จงึเรยีนรูค้าํ 

3. ทฤษฎสีภาวะตดิตวัมาแต่กําเนิด (Innateness Theory) ชอมสกี (Chomsky)  
นกัภาษาศาสตรอ์เมรกินัเป็นผูค้ดิทฤษฎนีี เขาอธบิายว่าเดก็ทุกคนเกดิมาพรอ้มกบัเครื�องมอืในการ
เรยีนรูภ้าษา (Language Acquisition Device) ซึ�งเรยีกว่า แอล เอ ด ี (L.A.D.) เครื�องมอืนีจะเป็น
ฝา่ยรบัขอ้มลูทางภาษา ซึ�งมาจากประโยคต่างๆ เดก็กจ็ะเกดิการเรยีนรูก้ฎต่างๆ ทางไวยากรณ์ที�มี
ใชใ้นภาษา กฎทางไวยากรณ์ต่างๆ นีกค็อื ความรูใ้นภาษา (Competence) 
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4. ทฤษฎคีวามสมัพนัธ ์(Interaction Theory) ไดม้นีกัสงัคมวทิยาภาษาศาสตร ์
และนกัจติวทิยาศาสตรก์ลุ่มหนึ�งเสนอขึน โดยกล่าวว่า คนเราเกดิมานั นจะตอ้งมบีางสิ�งบางอย่างตดิ
ตวัมาซึ�งทาํใหค้นผดิไปจากสตัวอ์ื�น แต่ไมใ่ช่ แอล เอ ด ี สิ�งนั นคอื ความสามารถในการเรยีนภาษา 
(Language Capacity) และความรูเ้กี�ยวกบัโลก (Cognitive knowledge)  

 นอกจากนียงัมทีฤษฎพีฒันาการทางภาษาอื�นๆ อกี เช่น 
- ทฤษฎคีวามบงัเอญิจากการเล่นเสยีง (Babble Luck) ซึ�งธอรน์ไดค ์(Thorndike) เป็นผู ้

คดิ โดยอธบิายว่าเมื�อเดก็กําลงัเล่นอยูน่ั น เผอญิมเีสยีงบางอย่างไปคลา้ยกบัเสยีงที�มคีวามหมายใน
ภาษาพูดของพ่อแม ่พ่อแม่จงึใหร้างวลัทนัท ีดว้ยวธินีีเดก็จะพฒันาการทางภาษาไปเรื�อยๆ  

- ทฤษฎกีารใหร้างวลัของแม ่(Mother Reward Theory) จอหน์ ดอลลารด์ (John  
Dollard) และนีล มลิเลอร ์ (Neel Miller) เป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎนีี โดยยําเกี�ยวกบับทบาทของแมใ่นการ
พฒันาภาษาของเดก็ว่าภาษาที�แมใ่ชใ้นการเลียงดเูพื�อสนองความตอ้งการของลกูจะเป็นเหตุใหเ้กดิ
ภาษาพูดแก่ลกู 

- ทฤษฎชีวีวทิยา (Biological Theory) ของอริคิ เลนเนเบอรก์ (Eric Lenneberg) เชื�อว่า 
พฒันาการทางภาษานั นมพีืนฐานทางชวีวทิยาเป็นสาํคญั กระบวนการที�คนพูดไดเ้กดิจากการที�คน
สามารถถ่ายทอดภาษากนัได ้

 จากการศกึษาทฤษฎพีฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั สรปุไดว้่า พฒันาการ 
ทางการพดูของเดก็นั นเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง โดยเดก็จะอาศยัการเลยีนแบบและการเรยีนรูจ้าก
สิ�งแวดลอ้มของเดก็ ซึ�งมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ขึนอยูก่บัปจัจยัภายในตวัเดก็เองและจาก
ปจัจยัภายนอกที�แวดลอ้มตวัเดก็ 
 

2.4 ลกัษณะสาํคญัของพฒันาการทางการพดู 
 เฮอรล์อค ไดก้ล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของพฒันาการทางการพดู (นิรนัดร ์รอดเอี �ยม.  

2531: 20 – 23; อา้งองิจาก Hurlock. 1978. Child Development.  P. 185 – 186) ไวด้งันี 
1. ความเขา้ใจภาษาที�ผูอ้ ื�นพดู (Comprehension)  

 ความสามารถที�จะเขา้ใจคําพดูของผูอ้ื�น ตอ้งอาศยัความรูศ้พัทต่์างๆ เป็นพืนฐาน 
ทาํนองเดยีวกบัที�ผูใ้หญ่เรยีนภาษาต่างประเทศ กต็อ้งรูศ้พัทม์ากพอสมควร และอาจเขา้ใจภาษา
ก่อนจะพดูได ้ เดก็กเ็ช่นกนั เดก็อาจเขา้ใจท่าทางการพดู การกระทาํ แต่อาจไมเ่ขา้ใจคําประโยคที�
พดู ในการพฒันาความเขา้ใจนั น เดก็อาจมกีารตอบสนองต่อทั งลลีาการพดูและสําเนียงที�เขาไดย้นิ
ในสภาพการณ์ต่างๆ เดก็จะเรยีนรูค้วามหมายของคาํจากสถานการณ์จากท่าทาง เช่น การยิม สุม้
เสยีงที�พดู 

2. การเรยีนรูค้าํศพัท ์(Vocabulary Learning) พจิารณาได ้2 ดา้น คอื 
2.1 คาํศพัทท์ั �วๆ ไป ไดล้าํดบัขั นของคาํศพัทไ์วด้งันี 

คาํนาม เป็นคาํแรกของเดก็ ซึ�งเกดิจากการเล่นเสยีง 
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 กรยิา หลงัจากที�เดก็ไดเ้รยีนรูค้าํนามเพยีงพอที�จะไปใชเ้รยีกชื�อคน  
และสิ�งของในสภาพแวดลอ้มไดแ้ลว้ เขากเ็ริ�มที�จะเรยีนรูค้าํศพัทโ์ดยเฉพาะคาํศพัทท์ี�เป็นการแสดง
ท่าทาง เช่น ให ้เอาไป และถอืไว ้
 

 คาํคุณศพัท ์จะปรากฏใหเ้หน็ไดใ้นราวขวบครึ�ง คาํคุณศพัทง์า่ยๆ ที�ใชใ้น 
เริ�มแรกไดแ้ก่ “ด”ี “เลว” “รอ้น” และ “หนาว” ซึ�งจะใชก้บับุคคล อาหาร และของเล่น 

 กรยิาวเิศษณ์ เดก็จะรูจ้กัใชพ้รอ้มๆ กบัคาํคุณศพัท ์คาํกรยิาวเิศษณ์ที�ใชท้ั �วๆ  
ไป กม็ ี “ที�นี” และ “ที�ไหน” ในช่วงสองปีแรกเดก็เรยีนรูค้าํศพัทไ์ดช้า้ หลงัจากนั นในระยะก่อนเขา้
เรยีนจะเรยีนรูเ้รว็ขึน และจะเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็หลงัจากเขา้โรงเรยีนแลว้ ทั งนีเนื�องจากไดร้บัการ
สอนโดยตรงจากคร ู และจากการไดพ้บเหน็สิ�งต่างๆ มากขึน ผลจากการศกึษาคน้ควา้ของ
นกัจติวทิยาหลายท่านพบว่า โดยเฉลี�ยเดก็ประถมปีที� 1 จะรูจ้กัคาํประมาณ 20,000 – 24,000 คาํ 
หรอื 5 – 6 % ของคาํในพจนานุกรม ครั นโตถงึชั น ป. 6 เดก็จะรูค้าํศพัทป์ระมาณ 50,000 คาํ และ 
ราว 80,000 คาํ หรอื 22% ของคาํในพจนานุกรมฉบบัมาตรฐานสาํหรบัเดก็ที�เริ�มเขา้เรยีนชั น
มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ�งจาํนวนคําศพัทท์ี�เดก็เรยีนรู ้ส่งผลถงึภาษาพดูของเดก็ 

2.1.1 ศพัทเ์ฉพาะ เฮอรล์อค (Hurlock) ไดแ้ยกศพัทเ์ฉพาะออกเป็น 7 ลกัษณะ คอื 
ศพัทเ์กี�ยวกบัส ีเดก็ทั �วไปจะรูจ้กัชื�อสชีั นตน้ในราว 4 ขวบ และจะเรยีนรูใ้น 

เรื�องอื�นๆ ซึ�งขึนอยูก่บัความสนใจเรื�องสแีละโอกาสที�จะเรยีนรู ้
 ศพัทเ์กี�ยวกบัจาํนวนมาตราวดัเชาวป์ญัญาของ แสตนฟอรด์ บเินต ์ 

(Standford Binet) เดก็ 5 ขวบ สามารถที�จะนบัสิ�งของไดถ้งึ 3 เดก็ 6 ขวบ จะเขา้ใจคําว่า “สาม” 
“เกา้” “หา้” “สบิ” และ “เจด็” ดพีอที�จะนบัแท่งลกูบาศกไ์ด ้

 ศพัทท์ี�เกี�ยวกบัเวลา เดก็อาย ุ6 – 7 ขวบจะรูค้วามหมายของเวลา ตอนเชา้  
ตอนบ่าย ตอนกลางวนั ตอนกลางคนื ฤดรูอ้น และฤดหูนาว 

 ศพัทท์ี�เกี�ยวกบัเงนิ เดก็อายุ 4 – 5 ขวบ เริ�มที�จะรูค้่าของเหรยีญตามลกัษณะ 
ขนาดและสขีองเหรยีญ 

 ศพัทค์าํสบถ สาบาน คาํสาบานส่วนมากเดก็ชายจะเป็นผูใ้ช ้เริ�มเขา้ในวยั 
เรยีน เพื�อสรา้งเอกลกัษณ์ใหต้นเองว่าโตแลว้ เพื�อทดแทนความรูส้กึที�เป็นปมดอ้ย และเพื�อดงึดดู
ความสนใจ 

 ศพัทล์บัเฉพาะ เดก็หญงิเกอืบทุกคนจะใชภ้าษา เฉพาะหลงัจากอาย ุ 6 ขวบ  
เพื�อใชส้ื�อสารกบัเพื�อน 

3. การสรา้งประโยค (Forming Sentences) 
 เมื�อเดก็เริ�มพดูเป็นประโยค กม็กัทาํโดยเอาคํามาต่อกนั ซึ�งเดก็จะเริ�มทาํไดก่้อนอาย ุ 

2 ขวบ ระยะแรกๆ กม็กัใชค้าํเดยีวก่อนอาจเป็นคาํนามหรอืกรยิา มาประกอบกบัท่าทาง เมื�อเดก็
อาย ุ 2 ขวบ เดก็จะรวมคํามาต่อเป็นประโยคแต่ไมส่มบรูณ์ ประโยคมกัประกอบดว้ยคาํนาม และ
คาํกรยิา บางครั งอาจมคีําคุณศพัทห์รอืกรยิาวเิศษณ์ดว้ย เมื�ออาย ุ  4 ขวบ เดก็พดูเป็นประโยคได้
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เกอืบสมบรูณ์ และรูจ้กัใชค้าํเกอืบทุกชนิด พออาย ุ6 ขวบ เดก็รูจ้กัใชป้ระโยคเกอืบทุกแบบ ประโยค
ที�ใชต้อนแรกๆ มกัเป็นประโยคงา่ยๆ แลว้ค่อยๆ ซบัซอ้นขึนตามลาํดบั 

4. การออกเสยีง (Pronunciation)  
 เดก็จะเลยีนเสยีงตามที�ตนไดย้นิ ดงัจะเหน็ไดว้่า เดก็จะพดูภาษาไดต้ามลกัษณะ 

ภาษาที�ตนไดย้นิ มาจากสิ�งแวดลอ้ม ในช่วงอาย ุ 12 – 18 เดอืน เดก็ส่วนมากมกัพดูฟงัไม่รูเ้ร ื�อง 
นอกจากคนใกลช้ดิในช่วงอาย ุ18 – 36 เดอืน การออกเสยีงดขีึนมาก การไมเ่ขา้ใจสิ�งที�เดก็พดูทาํให้
เขา้ใจผดิ ไม่รูว้่าตอ้งการอะไรแน่ มกัทําใหเ้ดก็เกดิความคบัขอ้งใจไดง้่าย และทําใหเ้ดก็มพีฤตกิรรม
ถอยหลงั คอืใชว้ธิรีอ้งไหเ้หมอืนเมื�อยงัเลก็อกีครั ง โดยปกตหิลงัวยั 3 ขวบ จะออกเสยีงชดัขึน แต่ยงั
มบีางคนยงัออกเสยีงบางเสยีงไมช่ดั เช่น “พ่อ – ป้อ” “ชา้ง – ซา้ง” “ฉี� – สี�” เป็นตน้ แต่หลงัจาก     
5 – 6 ขวบไปแลว้อาการพดูแบบนีจะค่อยๆ หมดไป เดก็จะพดูชดัเหมอืนผูใ้หญ่ 
 สุภาวด ีศรวีรรธนะ (2542: 68 – 70) กล่าวว่า พฒันาการทางการพดูมกีระบวนการใน
การพดูของเดก็ปฐมวยั 3 ขั นตอน คอื 

1. การออกเสยีงทําไดโ้ดยการเลยีนแบบ เดก็เลยีนแบบเสยีงคาํและสาํเนียงจากบุคคล 
ที�เดก็ตดิต่อเกี�ยวขอ้งดว้ย เมื�อไปอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มใหม่ที�สาํเนียงพดูต่างออกไป เดก็จะเปลี�ยนภาษา
พดูไปตามสิ�งแวดลอ้มใหมน่ั น เพราะกลไกการออกเสยีงและนิสยัการพดูยงัไมล่งรปูแบบแน่นอน 
ดว้ยเหตุนีพ่อแม ่ และนักการศกึษาบางคนจงึเหน็ว่า วยัเดก็เลก็เป็นช่วงที�ดทีี�สุดในการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ เดก็จะพูดไดเ้หมอืนเจา้ของภาษาแต่ถา้รอไปเรยีนเมื�อเดก็อยูช่ ั นมธัยม เดก็จะพดู
ภาษาดว้ยสาํเนียงภาษาแม่ของตน 

2. การสรา้งคาํ คอื การเชื�อมโยงกบัความหมาย คาํหลายๆ คาํมเีสยีงเหมอืนกนั แต่ 
ความหมายต่างกนั เช่น สาด สารท ศาสน์ การสรา้งคาํจงึยากกว่าการออกเสยีง ทั งการเชื�อมโยง
เสยีงกบัความหมายมโีอกาสผดิไดง้า่ย ระยะแรกเดก็จะเรยีนรูค้วามหมายของคําที�ตอ้งการใชก่้อน 
ถา้ไมพ่อกใ็ชท่้าทางช่วย เมื�อโตขึนกห็นัไปใชค้ําแสลงแทน เมื�อเดก็ไปโรงเรยีนเดก็จะทราบศพัทใ์หม่
และความหมายใหมเ่พิ�มขึนเรื�อยๆ เพราะครสูอนไดโ้ดยตรง และจากประสบการณ์ของเดก็เองจาก
การอ่านหนงัสอื ฟงัวทิยุ หรอืดโูทรทศัน์ นอกจากนีเดก็อายเุท่ากนัทราบจาํนวนศพัทไ์มเ่ท่ากนั 
เนื�องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นสตปิญัญา อทิธพิลของสิ�งแวดลอ้ม และแรงจงูใจ 

3. การสรา้งประโยค ระยะแรกเดก็อาย ุ12 – 18 เดอืน พดูประโยคที�มเีพยีงคาํเดยีว ใช ้
ท่าทางประกอบเช่น “ขอ” และชีไปที�ตุ๊กตา หมายความว่า ขอตุ๊กตาใหห้นู อาย ุ2 ปี เดก็ใชป้ระโยค
สั นๆ ไดแ้ลว้ อาย ุ4 ปี เดก็จะพดูประโยคต่างๆ ไดด้ขี ึน เดก็ชอบใชป้ระโยคคําถามมาก พอเดก็พดู
ได ้ เดก็จะพดูไมห่ยดุเหมอืนกบัตอนที�เดก็เดนิไดเ้ดก็กจ็ะเดนิไมห่ยดุเช่นเดยีวกนั พฒันาการทั งสอง
อยา่งนีทาํใหเ้ดก็เกดิทกัษะและความรูส้กึว่าตนมคีวามสําคญั 

พฒันาการทางภาษาพดูของเดก็ก่อนวยัเรยีน ในระยะ 2 – 5 ปีนีเป็นระยะที�เดก็ม ี
ความกา้วหน้าทางภาษาอย่างมาก การเรยีนรูภ้าษาจะเป็นไปอยา่งรวดเรว็ในระยะนี เดก็จะจาํคาํ
ศทัพไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ ในช่วยอายหุนึ�งๆ คอื ระยะ 2 ขวบ ถงึ 3 ขวบ เดก็จะรูค้ําศพัทเ์พิ�มมากกว่า 1 
เท่า ปญัหาทางดา้นภาษาที�ครคูวรสนใจในระยะนีกค็อื ปญัหาดา้นการพดูของเดก็ เช่น พบว่าจะมี
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เดก็บางคนที�มพีฒันาการทางดา้นภาษาชา้กว่าเดก็อื�นๆ เช่น ปญัหาพดูไม่ชดั (Articulation) ปญัหา
พดูตดิอ่าง ปญัหาความผดิปกตทิางสมองประเภท Aphasia รวมทั งปญัหาเดก็มคีวามผดิปกตทิาง
อวยัวะในการพดูหรอืการไดย้นิดว้ย การพดูของเดก็ไม่เป็นไปตามอาย ุ มลีกัษณะที�สงัเกตได ้ คอื 
เดก็ไมค่่อยเขา้ใจคาํพดูของผูอ้ื�น ทาํใหต้อบสนองต่อคาํพดูของผูอ้ื�นไมถู่ก เริ�มพดูคําที�มคีวามหมาย
ไดล้่าชา้กว่าเดก็อื�นๆ ซึ�งอยู่ในวยัเดยีวกนั พดูไดไ้มส่มอาย ุ สื�อสารกบัผูอ้ื�นดว้ยคาํพดูไมไ่ด ้ หรอืถา้
พอพดูไดก้ไ็มส่ามารถเล่าเรื�องต่อเนื�องกนั ซึ�งในเดก็ที�พดูชา้จะรูจ้กัคาํศพัทอ์ยูใ่นวงจาํกดั และเรยีบ
เรยีงถอ้ยความไดไ้มด่ ีเดก็เหล่านีจงึควรไดร้บัการกระตุ้นและแกไ้ขความผดิปกตโิดยเรว็ที�สุด 
 สรปุไดว้่าพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยันั นจะเริ�มเปล่งเสยีงที�ไม่มคีวามหมาย 
และมกีารออกเสยีงที�ดขี ึน เรยีนรูภ้าษาพดูตามสิ�งแวดลอ้ม พฒันาคาํพดูจากคําๆ เดยีว แลว้ค่อยๆ 
พฒันาไปเป็นประโยคสั นๆ และมคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิ�งขึน เมื�อเดก็เตบิโตขึนและเขา้โรงเรยีนจะ
สามารถใชภ้าษาพดูในการสื�อความหมายไดด้ยีิ�งขึน แสดงความคดิ ความตอ้งการและความรูส้กึ
ผ่านทางการพดูไดเ้ช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ 
 

2.5 องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั 
 เบญจมาศ พระธานี (2538: 15 – 16) กล่าวถงึการพฒันาภาษาและการพดูจะมี
ความกา้วหน้าไดต้ามปกตหิรอืไมน่ั นขึนอยูก่บัปจัจยัหลายประการไดแ้ก่ 

1. พฒันาการดา้นร่างกาย เดก็ที�มสีุขภาพรา่งกายแขง็แรงสมบรูณ์ ไมม่คีวามพกิาร 
ทางร่างกาย สามารถเคลื�อนไหวในสิ�งแวดลอ้มไดด้ว้ยตวัเอง จะมโีอกาสพบปะพดูคุย เพิ�มพนู
ประสบการณ์และเรยีนรูส้ ิ�งต่างๆ ในชวีติประจาํวนัมาก 

2. เพศ มผีูศ้กึษาเกี�ยวกบัความแตกต่างระหว่างเพศ กบัการพฒันาภาษาหลายดา้น  
ซึ�งผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที�พบว่าเดก็หญงิมกีารพฒันาภาษาดกีว่าเดก็ชายอาจ
เป็นเพราะว่าเดก็หญงิจะเลยีนแบบบทบาทต่างๆ รวมทั งการพูดจากแม ่ ซึ�งส่วนใหญ่แมจ่ะเป็นผูม้ ี
บทบาทในการเลียงดูหรอืคลุกคลกีบัลกูมากกว่าพ่อ และแมจ่ะพดูอธบิายสิ�งต่างๆ ขณะที�ทาํอยู่ 
(Parallel Activity) ตลอดเวลา เดก็หญงิจะมโีอกาสในการเลยีนแบบบทบาทต่างๆ และการพดูจาจาก
แมม่ากกว่าเดก็ชาย ซึ�งจะเลยีนแบบบทบาทต่างๆ จากพ่อ นอกจากนีของเล่นของเดก็หญงิมสี่วน
ช่วยส่งเสรมิความก้าวหน้าทางภาษาอกีดว้ย เช่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การประกอบอาหาร เป็นตน้ ส่วน
ของเล่นของเดก็ชายมกัเป็นพวกที�ไมส่่งเสรมิการพดู เช่น รถยนต ์หุ่นยนต ์เป็นตน้ ซึ�งเดก็ชายจะส่ง
เสยีงตามเสยีงของเล่นมากกว่าเสยีงพดู เช่น บึนบึน แป๊นแป้น เป็นต้น 

3. อายุ การพฒันาภาษาและการพดูเริ�มตน้ที�อายใุกลเ้คยีงกนั ซึ�งการพฒันาภาษาจะม ี
มากขึนตามอาย ุ เพราะเมื�อเดก็อายมุากขึน จะมโีอกาสพบปะพดูคุยและเพิ�มพนูประสบการณ์มาก
ขึน จงึทําใหม้กีารพฒันาภาษาและการพดูเพิ�มไปดว้ย โดยเฉพาะช่วงที�เดก็เริ�มเขา้โรงเรยีนจะมี
ความกา้วหน้าทางภาษาและการพูดมากขึน เพราะเดก็ไดร้บัประสบการณ์ใหม่ๆ  ทั งทางตรงและ
ทางออ้ม 
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4. สตปิญัญา ความสามารถดา้นสตปิญัญาและการพฒันาภาษาและการพดูเป็น 
เครื�องบ่งชีซึ�งกนัและกนั หรอืกล่าวอกีนยัหนึ�งว่าการพฒันาภาษาและการพูดจะเพิ�มขึนตามอายุ
สมอง เพราะว่าสมองเป็นส่วนสําคญัที�สุดในการสื�อภาษาและสตปิญัญาคอืสมองส่วนเดยีวกนั 
(Wernick’s area) เดก็ที�มคีวามจาํกดัในดา้นสตปิญัญา จงึมคีวามบกพรอ่งทางภาษาและการพดูดว้ย
เสมอ 

ปจัจยัต่างๆ ที�กล่าวมามผีลโดยตรงต่อการพฒันาภาษาและการพดู สาํหรบัปจัจยั 
อื�นที�มผีลโดยออ้ม ไดแ้ก่ 

- สภาพเศรษฐกจิทางสงัคม 
- ขนาดของครอบครวั 
- จาํนวนภาษาที�ใชใ้นครอบครวั 
- อาชพีของพ่อแม่ 
- ลาํดบัการเกดิของเดก็ 
- จาํนวนเดก็ที�เกดิในคราวดยีวกนั (เดก็ฝาแฝดหรอืเดก็คนเดยีว) ฯลฯ 

 ศรยีา นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม (2541: 42) กล่าวว่า ถงึแมว้่าเดก็ทุกคนจะม ี
พฒันาการดา้นการพดูไปในทาํนองเดยีวกนั แต่กย็งัมคีวามแตกต่างกนัในอตัราการพฒันาการ 
ขนาด และคุณภาพของคาํศพัทต์ลอดจนความถูกตอ้งในการออกเสยีงในทุกระดบัอายอุงคป์ระกอบ
สาํคญัที�ทาํใหส้ิ�งเหล่านีแตกต่างกนัไดแ้ก่ 

1. สุขภาพ การเจบ็ปว่ยเรือร ั งหรอืรนุแรงในช่วงสองปีแรกของชวีติ มกัทาํใหก้ารเริ�ม 
พดูและรูจ้กัใชป้ระโยคชา้ไปราว 1 – 2 เดอืน ทั งนีเพราะการที�เดก็ปว่ยรนุแรงหรอืเรือรงันั น ทําให้
เดก็ถูกตดัขาดจากการคบคา้กบัเดก็อื�นๆ ซึ�งส่งผลใหพ้ฒันาการทํางานภาษาลา้หลงัได ้

2. สตปิญัญา 
3. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
4. เพศ ในช่วงปีแรกของชวีติ 
5. ความสมัพนัธใ์นครอบครวั 
6. การพดูหลายภาษา 

 
2.6 การจดักิจกรรมที�ส่งเสริมพฒันาการทางการพดู 

กจิกรรมที�จะช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางการพดูใหก้บัเดก็นั (น มกีจิกรรมหลายรปูแบบ
เป็นกจิกรรมที�เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุย ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระเพื�อใหเ้กดิ
ประสบการณ์ตรงเกดิการเรยีนรู ้ ไดพ้ฒันาครบทุกดา้น (กรมวชิาการ. 2540: 36 –37) ตามแนวการ
จดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ที�สามารถจดัไดห้ลากหลายวธิ ีเช่น 
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1. การสนทนา อภปิราย เป็นการส่งเสรมิพฒันาการทางภาษาในการพูด การฟงัรูจ้กั
แสดงความคดิเหน็และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื�น ซึ�งสื�อที�ใชอ้าจเป็นของจรงิ ของจาํลอง 
รปูภาพ สถานการณ์จาํลองฯลฯ 

2. การเล่านิทาน เป็นการเล่าเรื�องต่างๆ ส่วนมากจะเป็นเรื�องที�เน้นการปลกูฝงัใหเ้กดิ
คุณธรรม จรยิธรรม วธิกีารนี(จะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจไดด้ขี ึ(น ในการเล่านิทานสื�อที�ใชอ้าจเป็นรปูภาพ 
หนงัสอืนิทาน หุ่นการแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื�อง 

3. การสาธติ เป็นการจดักจิกรรมที�ตอ้งการใหเ้ดก็ไดส้งัเกตและเรยีนรูต้ามขั (นตอนของ
กจิกรรมนั (นๆ ในบางครั (งครอูาจใหเ้ดก็อาสาสมคัรเป็นผูส้าธติรว่มกบัคร ู เพื�อนําไปสู่การปฏบิตัจิรงิ
เช่นการเพาะเมลด็ การเปา่ลกูโปง่ การเล่นเกมการศกึษา 

4. การทดลองปฏบิตักิาร เป็นกจิกรรมที�จดัใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เพราะได้
ทดลองปฏบิตัดิว้ยตนเองไดส้งัเกตการเปลี�ยนแปลง ฝึกการสงัเกต การคดิแกป้ญัหา และส่งเสรมิให้
เดก็มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ และคน้พบดว้ยตวัเอง เช่น การประกอบอาหาร การทดลอง
วทิยาศาสตรง์า่ยๆ การเลี(ยงหนอนผเีสื(อ การปลกูพชื ฯลฯ 

5. การศกึษานอกสถานที� เป็นการจดักจิกรรมที�ทาํใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงอกี
รปูแบบ หนึ�งดว้ยการพาเดก็ไปทศันศกึษาสื�อต่างๆรอบโรงเรยีน หรอืสถานที�นอกโรงเรยีนเพื�อเป็น
การเพิ�มพนูประสบการณ์แก่เดก็ 

6. การเล่นบทบาทสมมตุ ิ เป็นตวัละครต่างๆ ตามเนื(อเรื�องในนิทาน หรอืเรื�องราวต่างๆ 
อาจใชส้ื�อประกอบการเล่นสมมตเิพื�อเรา้ความสนใจและก่อใหเ้กดิความสนุกสนาน เช่นหุ่นสวมศรีษะ 
ที�คาดศรีษะรปูคน และสตัวร์ปูแบบต่างๆ เครื�องแต่งกายและอุปกรณ์ของจรงิชนิดต่างๆ 

7. การรอ้งเพลง เล่นเกม ท่องคาํคลอ้งจองเป็นการจดัใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกเพื�อความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ และเรยีนรูเ้กี�ยวกบัภาษาและจงัหวะ 

ปรศินา สริอิาชา (2537: 91 – 96) เพื�อนนิสติปรญิญาโทสาขาการศกึษาปฐมวยักล่าวว่า 
การที�ดจีะช่วยใหเ้ดก็เป็นนกัพดูที�ด ีคอืการพดูคุยกบัเดก็บ่อยๆ คาํพดูต่างๆ ของเดก็อายุ 3 ขวบ มกั
เป็นคาํที�ไดร้บัมาจากพ่อแม่ และผูใ้กลช้ดิ หลงัจากนั (นเดก็จงึเริ�มเรยีนรูค้าํต่างๆ เองดงันั (น การพดูจา
ของบุคคลที�แวดลอ้มเดก็อยูจ่งึเป็นสิ�งสาํคญัมาก เช่น การสอนใหเ้ดก็รูจ้กัความหมายของคาํ เช่น 
หนูกนิขา้วดว้ยขนัหรอืลกูบอลจะ๊? หรอืหนูใชต้ามองหรอืใชนิ้(วมองจะ๊? การสอนคําจากท่าทางสอน
จากการอ่านนิทานใหฟ้งั การเล่นเกมสมมตุ ิ การรอ้งเพลงประกอบท่าทาง การหดัใหเ้ดก็ไดต้อบ
คาํถาม การเล่นนําทาง การเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ประจาํวนัเป็นตน้ 

กจิกรรมที�จะช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางการพดูใหก้บัเดก็นั (น มกีจิกรรมหลายรปูแบบ
เป็นกจิกรรมที�เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุย ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระเพื�อใหเ้กดิ
ประสบการณ์ตรงเกดิการเรยีนรู ้ไดพ้ฒันาครบทุกดา้น 
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2.7 การประเมินพฒันาการทางการพดู 
สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ (2545: 96 - 98) กล่าวว่า ครแูละผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการพฒันา 

เดก็ปฐมวยั มวีธิกีารและเครื�องมอื การประเมนิดงัต่อไปนี 
1. วธิกีารวดัและประเมนิแบบเป็นทางการ (Formal techniques) ไดแ้ก่ การทดสอบ 

ชนิดต่างๆ การสอบปลายภาค และการประเมนิโดยผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ หรอืการทดสอบ
ดว้ยแบบทดสอบมาตรฐาน 

2. วธิกีารวดัและประเมนิแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal techniques) ไดแ้ก่ วธิกีาร 
ประเมนิแบบสื�อสารส่วนบุคคล (Personal Communication) ซึ�งมรีปูแบบเน้นการสงัเกตพฤตกิรรม
การทํากจิกรรมของเดก็ในดา้นกจิกรรมการแสดงออกอาจเป็นการซกัถาม พดูคุยกบัเดก็ คร ู เพื�อน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ พี�เลียงที�ใกลช้ดิเดก็ การสรา้งความรูจ้กันกัเรยีน การประเมนิจากการปฏบิตัจิรงิ วธิกีาร
ประเมนิสภาพจรงิ และการประเมนิดว้ยพอตโฟลโิอ โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ดงันี  
 2.1 การสงัเกตเป็นการสงัเกตในขณะที�เดก็ทํากจิกรรมประจาํวนัและเกดิ
พฤตกิรรมที�ไมค่าดว่าจะเกดิขึน และครจูดบนัทกึไว ้ เช่น การจดบนัทกึรายการ การใชแ้บบสาํรวจ
รายการ และการจดบนัทกึสิ�งที�เดก็เลอืกปฏบิตักิจิกรรมหรอืเลอืกมมุเล่น 
 2.2 การใชก้ารสนทนา ใชก้ารสนทนาไดท้ั งเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคลเพื�อประเมนิ
ความสามารถในการแสดงความคดิเหน็ และพฒันาการทางดา้นการใชภ้าษาของเดก็และบนัทกึผล
การสนทนาลงในแบบบนัทกึพฤตกิรรมหรอืบนัทกึรายวนั 
 2.3 การสมัภาษณ์ ดว้ยวธิพีดูคุยกบัเดก็เป็นรายบุคคลและควรจดัในสภาวะ
แวดลอ้มที�เหมาะสม เพื�อไมใ่หเ้กดิความเครยีดและความวติกกงัวล ครคูวรใชค้าํถามที�เหมาะสม 
เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดค้ดิและตอบอยา่งอสิระ จะทําใหค้รสูามารถประเมนิความสามารถทางสตปิญัญา
ของเดก็ และคน้พบศกัยภาพในตวัเดก็ไดโ้ดยบนัทกึขอ้มลูลงในแบบสมัภาษณ์ 
 2.4 การเกบ็รวบรวมผลงานที�แสดงออกถงึความกา้วหน้าแต่ละดา้นของเดก็
รายบุคคล โดยจดัเกบ็รวบรวมไวใ้นแฟ้มผลงาน (Portfolio) ซึ�งเป็นวธิกีารรวบรวมและจดัระบบ
ขอ้มลูแบบต่างๆ ที�เกี�ยวกบัตวัเดก็โดยใชเ้ครื�องมอืต่างๆ รวบรวมเอาไวอ้ยา่งมจีดุมุง่หมายอย่าง
ชดัเจน แสดงการเปลี�ยนแปลงของพฒันาการแต่ละดา้น 
 

2.8 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการพดู 
งานวิจยัในต่างประเทศ 

 จอนหส์โทน (Johnston. 1995 : Abstracts) ไดท้าํการศกึษาความสามารถทางการพดู
และพฤตกิรรมการอ่านหนงัสอืของเดก็ปฐมวยัต่อการมปีฏสิมัพนัธก์ารอ่านกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์
จากการศกึษาพบว่าการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ําใหม้พีฒันาการความสามารถทางการพดูของ
เดก็ปฐมวยัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ เมื�อเดก็ไดใ้ชเ้วลาอยา่งน้อย 42 นาทต่ีอสปัดาห ์ แต่การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้ดก็ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการอ่านของเดก็ปฐมวยั 
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 ซมิสนั (Simpson. 1998) ไดศ้กึษาลกัษณะภาษาพูดของเดก็ปฐมวยั 4 ปี ที�ไดร้บัการจดั
ประสบการณ์เล่านิทานแบบเล่าเรื�องซํา ผลการวจิยัพบว่าการเล่าเรื�องซําช่วยส่งเสรมิมความสามารถ
ดา้นการสื�อสารมากขึนอยา่งมนีัยสาํคญั กล่าวคอื ช่วยใหเ้ดก็พฒันาความสามารถในการถ่ายทอด
ภาษาใหช้ดัเจนละเอยีดละออ ครอบคลุมความหมายที�ตอ้งสื�อใหผู้อ้ ื�นไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจซึ�ง
ความสามารถนีวดัไดเ้ป็นจาํนวนคาํต่อประโยค (Length of a T-unit) ไมไ่ดว้ดัที�ปรมิาณคาํ ซึ�งมลิ
เลอร ์ (Miller. 1951) ถอืวา่ความสามารถนีเป็นเครื�องมอืที�สามารถวดัความซบัซอ้นของรปูประโยค
ไดเ้ป็นอย่างด ี

 จากที�กล่าวมาจะเหน็ไดว้่าในการจดักจิกรรมที�ส่งเสรมิพฒันาการทางการพดูของเดก็
ปฐมวยันั นจดัไดห้ลายหลากวธิ ีซึ�งแต่ละวธิกีารจดัประสบการณ์ทางภาษาเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝน
ซํา ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกจิกรรมนิทาน เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุยซกัถามและแสดงความคดิเหน็
อยา่งอสิระในคาํศพัท ์ และเนือหาในนิทานและการแสดงบทบาทสมมตทิําใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์
ตรงจากการพูด จนทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้มกีารพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาในขั นต่อไป 

 
งานวิจยัในประเทศ 

 นงเยาว ์ คลกิคลาย (2543: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเกี�ยวกบัความสามารถดา้นการ
ฟงัและการพดูของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยการใชเ้พลงประกอบ
ศกึษากบัเดก็อายุ 5-6 ปี โรงเรยีนหว้ยโปรง่-ไผ่ขวางจาํนวน 20 คน ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยั
ที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยการใชเ้พลงประกอบมคีวามสามารถดา้นการฟงัและ
การพดูแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .001 โดยเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรม
เสรมิประสบการณ์โดยการใชเ้พลงประกอบมคีวามสามารถดา้นการฟงัและการพดูสงูกว่าเดก็ปฐมวยั
ที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ตามปกต ิ
 สนอง สุทธาอามาตย ์(2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเกี�ยวกบัความสามารถดา้นการ
ฟงัและการพดูของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยการประกอบอาหาร
ศกึษากบัเดก็อายุ 5-6 ปี โรงเรยีนพระราม ๙ กาญจนาภเิษก จาํนวน 15 คน ผลการศกึษาพบว่าเดก็
ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมประเสรมิประสบการณ์โดยการประกอบอาหาร มคีวามสามารถดา้น
การฟงัและการพดูแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01 โดยเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดั
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยการประกอบอาหารมคีวามสามารถดา้นการฟงัและการพดูสงูกว่าเดก็
ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ตามปกต ิ
 สมาพร สามเตีย (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั ที�
ไดร้บัการจดักจิกรรมโดยการเล่นเกมสท์างภาษา โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อายุ
ระหว่าง 5-6 ปีจาํนวน 10 คน ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรม การเล่นเกมส์
ทางภาษามพีฒันาการทางการพดูโดยเฉลี�ยรวมก่อนการจดักจิกรรมและหลงัจดักจิกรรมแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และพฒันาการทางการพดูในแต่ละดา้น ทางดา้นการเขา้ใจ
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ความหมายของคาํ ดา้นการสรา้งประโยค มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01
ส่วนผลการสงัเกตทางการพูดในระหว่างการจดักจิกรรมเล่นเกมสท์างภาษามคีวามแตกต่างกนัอยา่ง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ทั งดา้นการเขา้ใจความหมายและการสรา้งประโยค 
 จากเอกสารและงานวจิยัสรุปไดด้งันี การพดูในเดก็ปฐมวยันั นจาํเป็นตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กดิตดิต่อสื�อสารสามารถนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนั และการทาํงานใน
อนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันั นพ่อแม่ ผูป้กครอง ครแูละผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัเดก็ มสี่วนช่วยใน
การส่งเสรมิและกระตุน้ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสแสดงออกดา้นความคดิ ความรูส้กึ การใชภ้าษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 
3. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการแสดงประกอบการเล่านิทาน 
 3.1 เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแสดง 

3.1.1 ความเป็นมาของการแสดง 
 การแสดงคอืการกระทาํที�ปรากฏออกมาในรปูแบบต่างๆ เพื�อใหผู้อ้ ื�นไดร้บัรูแ้ละ 

เขา้ใจ การแสดงในงานวจิยันี เดก็แสดงในรปูแบบของการแสดงบทบาทสมมต ิ ซึ�งการแสดงบทบาท
สมมตนิั นเป็นวธิกีารหนึ�งของกระบวนการกลุ่มสมัพนัธแ์ละไมใ่ช่เป็นของใหม ่ พบว่าใชก้นัมาแลว้
ตั งแต่ปี ค.ศ. 1900 ในรปูแบบของการแสดงละคร มผีูนํ้าเอามาใชเ้ป็นเครื�องมอืในการฝึกมนุษย์
สมัพนัธ ์ ใชเ้ป็นวธิกีารในการใหก้ารศกึษาและในวงการแพทย ์ หรอืการบําบดัผูป้่วยทางจติวทิยาใน
วงการจติวทิยา ผูท้ี�นําบทบาทสมมตมิาใชค้นแรก คอื โมเรโน (Moreno) นกัจติวทิยาชาวเวยีนนา มี
การคน้พบว่าบทบาทสมมตสิามารถใชใ้นการวเิคราะหท์างสงัคมวทิยาไดด้ว้ย  
(ทศินา แขมมณี. 2545)  
 นกัจติวทิยาสมยัต่อมา ไดเ้หน็ความสําคญัและประโยชน์ที�จะไดร้บัจากการสรา้ง
สถานการณ์ที�จะนํามาใชใ้นการบําบดัรกัษาคนไขโ้รคจติ จงึไดนํ้าวธิกีารบทบาทสมมตมิาใชก้นัอยา่ง
แพรห่ลาย ส่วนนกัการศกึษาชื�อ เอส ท ี เคริช์ (S.T. Kerch) ไดนํ้าบทบาทสมมตมิาใชใ้นวง
การศกึษา และไดใ้ชท้ดลองกบันิสติเพื�อเตรยีมตวัก่อนฝึกสอน ที�รฐัโอเรกอนในปี ค.ศ. 1963 – 1965 
มกีารยอมรบัวธิกีารนีกนัอย่างกวา้งขวาง ในปี ค.ศ. 1967 ไดม้งีานวจิยัชินสาํคญัเกี�ยวกบัการแสดง
บทบาทสมมตขิอง แฟนนี� อา แชพเทล และยอรช์ แชฟเทล (Fannie R. Shaftel & George Shaftel) 
ซึ�งไดพ้มิพเ์ป็นหนงัสอืชื�อ Role Playing For Social Valves : Decision Making in The Social 
Studies เมื�อหนงัสอืไดพ้มิพอ์อกแพรห่ลาย ซึ�งนับว่าไดเ้ป็นจดุเริ�มตน้ของการนําเอาการแสดง
บทบาทสมมตมิาใชใ้นวงการศกึษาอยา่งกวา้งขวาง (วาร ีถริะจติ. 2534: 185)  
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 จากความเป็นมาของการแสดง สรปุไดว้่า การแสดงมหีลายรปูแบบ ซึ�งการ 
แสดงบทบาทสมมตเิป็นหนึ�งในรปูแบบที�นิยมใชใ้นการแสดง บทบาทสมมตเิป็นวธิกีารหนึ�งของ
กระบวนการกลุ่มสมัพนัธแ์ละไมใ่ช่เป็นของใหม ่ ในรปูแบบของการแสดงละคร มผีูนํ้าเอามาใชเ้ป็น
เครื�องมอืในการฝึกมนุษยส์มัพนัธ ์ ใชเ้ป็นวธิกีารในการใหก้ารศกึษาและในวงการแพทย ์ หรอืการ
บาํบดัผูป้ว่ยทางจติวทิยาในวงการจติวทิยา 
 

3.1.2 ความหมายของการแสดง 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมายว่า คาํว่า การ หมายถงึ  

การกระทํา คาํว่า แสดง หมายถงึ อธบิาย, บอกใหรู้,้ ปรากฏออกมา 
 การแสดง หมายถงึ การกระทาํที�ปรากฏออกมาในรปูแบบต่างๆ เพื�อใหผู้อ้ ื�นไดร้บั 

รูแ้ละเขา้ใจ การแสดงมหีลายลกัษณะ รปูแบบหนึ�งของการแสดงที�เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็
ปฐมวยั คอื การแสดงบทบาทสมมต ิ
 ล ี (Lee. 1974: 316) กล่าวว่า การแสดงบทบาทสมมต ิหมายถงึ การเรยีนรูจ้าก
การดบูทบาทของผูแ้สดงในสถานการณ์ซึ�งต่างจากการแสดงละคร คอื ผูแ้สดงบทบาทสมมตจิะตอ้ง
คดิคาํพดูและแสดงท่าทางโดยไม่มกีารเตรยีมบทพดูล่วงหน้า การแสดงบทบาทสมมตจิะกระทําซํา
ใหมจ่นกว่าจะเป็นที�พอใจและยอมรบั 
 แชพเทล และแชพเทล (Shaftel & Shaftel. 1967: 83) ไดใ้หค้วามหมายของ
บทบาทสมมตวิ่าเป็นวธิกีารที�จะฝึกฝน เพื�อใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมที�เหมาะสมที�ควร ในการแกไ้ข
ปญัหาและในการตดัสนิใจ ซึ�งตอ้งมเีทคนิคหลายอย่าง เช่นการอภปิราย การนิยาม การวเิคราะห์
ปญัหา การแสดง และปฏกิริยิาของผูช้ม  
 เทเลอร ์ และวอลฟอรด์ (Tayler & Walford. 1974: 19) ไดใ้หค้วามหมายของ
บทบาทสมมตวิ่า การแสดงบทบาทเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดส้วมบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ เพื�อ
ฝึกว่าตนควรมพีฤตกิรรมแบบใดจงึจะแกป้ญัหาไดด้ทีี�สุด ผูแ้สดงตอ้งรบัรูบ้ทบาทของตนเองเพื�อให้
เขา้ใจและมอีารมณ์ในการแสดง 

 คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2521: 82 – 83) กล่าวถงึบทบาทสมมตวิ่า เป็นเครื�องมอืใน
การพฒันาทกัษะและความเขา้ใจอย่างลกึซึงในขอบเขตความสมัพนัธข์องบุคคลโดยการแสดง
ออกมาในสถานการณ์ซึ�งมคีวามคลา้ยคลงึกบัปญัหาของชวีติจรงิโดยใชบ้ทบาทสมมตใินสถานการณ์
และเป็นกระบวนการณ์ที�สื�อสารในสถานการณ์ที�คลา้ยคลงึกบัความเป็นจรงิ 
 ชศูร ี สนิทประชากร (2525: 14) กล่าวว่า บทบาทสมมตเิป็นวธิกีารอย่างหนึ�ง
เพื�อใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึงในเรื�องที�เรยีนโดยผูส้อนสรา้งสถานการณ์สมมตแิละ
บทบาทสมมตขิึนมาใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกตามที�ตนคดิว่าควรจะเป็นและถอืเอาการแสดงออก ทั ง
ทางความรูส้กึและพฤตกิรรมของผูเ้รยีนแสดงมาเป็นขอ้อภปิรายเพื�อการเรยีนรู ้ การแสดงบทบาท
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สมมตเิป็นการฝึกใหผู้แ้สดงไดป้ระสบกบัสถานการณ์จรงิในสภาพของการสมมตขิึนมา ทั งนีเพื�อฝึก
ใหผู้เ้รยีนไดท้ดลองและเรยีนรูท้ี�จะปรบัพฤตกิรรมของตนอยา่งมปีระสทิธภิาพในสภาวะต่างๆ 
 ประกอบ ระกติ ิ (2523: 145) กล่าวถงึการแสดงบทบาทสมมตวิ่าเป็นการแสดง
แบบหนึ�งโดยการสรา้งสถานการณ์ที�เป็นปญัหาขึน แลว้ใหบุ้คคลตั งแต่ 2 คนขึนไปแสดงบทบาท
ตามสถานการณ์ ซึ�งโดยปกตไิมใ่ช่บทบาทของตนชั �วระยะเวลาสั นๆ ต่อหน้าผูช้ม เพื�อพสิจูน์สิ�งที�
สมมตขิึนมาว่าผูแ้สดงจะประพฤตต่ิอคนอื�นๆ ในสถานการณ์นั นๆ อยา่งไร 
 สุมน อมรววิฒัน์ แรมสมร อยูส่ถาพร และโสภาพรรณ ชยัสมบตั ิ (2526: 99) ได้
ใหค้วามหมายของบทบาทสมมตวิ่า เป็นเครื�องมอืและวธิกีารสอนอย่างหนึ�งที�ใชใ้นการสอนเพื�อให้
ผูเ้รยีนไดม้คีวามเขา้ใจอย่างลกึซึงในเรื�องที�จะเรยีนโดยผูส้อนสรา้งสถานการณ์สมมตแิละบทบาท
ขึนมาใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกตามที�ตนคดิว่าควรจะเป็น การแสดงบทบาทสมมตขิึนมานั น มกัจะมี
ปญัหาและขอ้ขดัแยง้ต่างๆ แฝงมาดว้ย การที�ผูเ้รยีนไดเ้ลอืกที�จะแสดงบทบาทต่างๆ โดยไมต่อ้งฝึก
และเตรยีมตวัมาก่อนนั น ผูแ้สดงจะตอ้งแสดงไปตามธรรมชาต ิ โดยที�ไม่รูว้่าผูแ้สดงคนอื�นจะมี
ปฏกิริยิาโตต้อบอยา่งไรบา้ง นบัว่าเป็นการช่วยฝึกใหผู้แ้สดงไดเ้รยีนรูท้ ี�จะปรบัพฤตกิรรมและหาทาง
แกป้ญัหา ตดัสนิใจอย่างธรรมชาต ิ
 ทศินา แขมมณ ี(2546: 67) ไดใ้หค้วามหมายของวธิสีอนโดยใชก้ารแสดงบทบาท
สมมตวิ่า คอื กระบวนการที�ผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ี�กําหนด 
โดยการใหผู้เ้รยีนสวมบทบาทในสถานการณ์ ซึ�งมคีวามใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิและแสดงออกของ
ผูแ้สดงทั งดา้นความรู ้ความคดิและความรูส้กึและพฤตกิรรมที�สงัเกตพบมาเป็นขอ้มลูในการอภปิราย 
เพื�อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์
 สรปุไดว้่า การแสดงบทบาทสมมต ิ คอื กระบวนการสอนที�ทาํใหเ้กดิความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ ในขณะที�เดก็แสดงนั นเดก็จะเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึ�งเป็นกระบวนการ
พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา และสรา้งความเชื�อมั �นใหก้บัตนเอง การ
แสดงบทบาทสมมตจิงึเป็นการเรยีนรูจ้ากการไดส้วมบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ ซึ�งจะส่งผลในการ
ปรบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  

3.1.3 ประเภทของการแสดง 
 การแสดงมหีลายประเภท การแสดงที�เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
ไดแ้ก่ การแสดงบทบาทสมมต ิ

วมิลรตัน์ ชยัสทิธิ � (2522: 21 – 22) ไดส้รปุประเภทของบทบาทสมมต ิดงันี 
1. การแสดงแบบเตรยีมบทมาแลว้ การแสดงประเภทนี ผูแ้สดงจะแสดง 

บทบาทตามที�ครเูขยีนขึน บางครั งอาจมกีารฝึกซอ้มกนัมาแลว้ล่วงหน้า 
2. การแสดงโดยทนัททีนัใด การแสดงประเภทนีเป็นการแสดงอยา่ง 

ฉบัพลนัที�ผูแ้สดงไมท่ราบมาก่อน 
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3. การแสดงโดยกําหนดสถานการณ์ใหก้ารแสดงประเภทนีเป็นการผสม 
ระหว่างการแสดงประเภทที� 1 และ 2 คอื ครจูะเป็นผูก้ําหนดสถานการณ์ขึน และนํามาเล่าให้
นกัเรยีนฟงัแต่ในการแสดงผูแ้สดงจะใชเ้ทคนิคของตนเองคดิหาคาํพดูของตนเอง 
 ทศินา เทยีนแสม (2515) ไดส้รปุประเภทการใชบ้ทบาทสมมต ิ มอียูด่ว้ยกนั 2วธิ ี
คอื  

1. บทบาทสมมตทิี�เตรยีมไวล้่วงหน้า (Programmed of Structured     
Role – Playing) ทฤษฎนีีมรีากฐานมาจากความคดิว่า การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เป็นการเรยีนรูท้ี�
มคีวามหมายต่อผูเ้รยีนมากที�สุด ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยการกระทํา ทดลอง ฝึกหดั และลองผดิลองถูก 
ผูเ้รยีนสามารถสงัเกตพฤตกิรรมของผูอ้ื�นแลว้เลยีนแบบหรอืเรยีนรู ้ โดยการมปีฏกิริยิาโตต้อบ 
พฤตกิรรมของผูเ้ล่นบทบาท ผูนํ้าจะทาํหน้าที�ตคีวามและตดัสนิอยา่งพนิิจพเิคราะห ์ สมาชกิในกลุ่ม
จะเกดิความคดิรวบยอดในเรื�องหลกัการที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์ เป็นโอกาสที�สมาชกิจะเพิ�ม
ความรูส้กึเกี�ยวกบัการรบัรู ้ การมอง การเหน็ และการเกดิปญัหา ทฤษฎจีงึประกอบไปดว้ยการ
วเิคราะห ์การประเมนิผลและการแนะนํา การปรบัปรงุพฤตกิรรมและทกัษะในตวัสมาชกิ 

2. การใชบ้ทบาทสมมตแิบบอตัโนมตั (Spontaneous Role – Playing)  
ทฤษฎนีีคลา้ยทฤษฎแีรก คอื สมาชกิในกลุ่มเรยีนรูด้ว้ยการสงัเกตเลยีนแบบ และการวจิารณ์ หรอืติ
ชม แต่ขอ้แตกต่างระหว่างทฤษฎนีีกบัทฤษฎแีรกคอื กระบวนการวเิคราะหส์ถานการณ์การเรยีนรู ้
ทฤษฎนีีเน้นหนกัในเรื�องความเป็นธรรมชาตมิากกว่าการวเิคราะห ์ ทฤษฎนีีผูเ้รยีนจะไดร้บัการ
ส่งเสรมิในการคดิหาโครงสรา้งของเขาเองมาทดลอง และคน้ควา้หาแบบของพฤตกิรรมใหม่ๆ  และ
ทฤษฎใีหม่ๆ  ทฤษฎนีีมกัใชป้นกบัทฤษฎแีรก ซึ�งขึนอยู่กบัความมุง่หมายของกลุ่ม 

 สรปุไดว้่าการแสดงบทบาทสมมตมิทีั งแบบที�กําหนดบทไวแ้ลว้ กบัไมม่กีาร 
เตรยีมบทมาก่อน ทั งนีขึนอยูก่บัสถานการณ์และจุดมุง่หมายที�ผูส้อนจะนําไปใช ้
 

3.1.4 ลกัษณะของการแสดง 
การแสดงมหีลายลกัษณะ การแสดงที�ใชใ้นการวจิยัครั งนี คอื การแสดง 

บทบาทสมมต ิ
ดวงเดอืน เทศวานิช (ม.ป.ป.: 108) บทบาทสมมตมิลีกัษณะต่างๆ เช่น 
1. การเลยีนแบบกรยิาท่าทางของบุคคลอื�น เช่น ท่าเดนิ ท่าวิ�ง ท่านั �งหลบั  

การแสดงท่าทางประกอบการพดู ฯลฯ ของเพื�อนๆ ในชั น 
2. การเลยีนแบบท่าทางของสตัวต่์างๆ เช่น นกบนิ กบกระโดด เป็นเดนิ  

ลงิเดนิ ฯลฯ 
3. การเลยีนแบบของสิ�งต่างๆ เช่น เสยีงแมวรอ้ง เป็ดรอ้ง สุนขัเห่า เสยีง 

รถยนต ์รถไฟ ฯลฯ 
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4. การเล่นละครใบห้รอืเกมใบ ้ไดแ้ก่ การแสดงกรยิาท่าทางต่างๆ โดยไม่ 
ตอ้งใชเ้สยีง เช่น แสดงท่ารอ้งเพลง ท่าตะโกน ท่ากระซบิ ท่าลา้งมอื พายเรอื ขบัรถ ฯลฯ 

5. การเล่านิทานโดยใชหุ้่นมอืเป็นการเล่านิทานโดยมหีุ่นมอืหรอืหุ่นนิว 
เป็นตวัแสดงประกอบ  

6. การแสดงละครเป็นเรื�องราวสั นๆ ผูส้อนอาจเตรยีมตวัมาล่วงหน้า อาจ 
ใชนํ้าเขา้สู่บทเรยีน ใชส้อน หรอืใชส้รปุบทเรยีน เช่น แสดงเป็นเดก็ปวดฟนัไปหาหมอฟนั หรอืละคร
ประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ 
 สรปุไดว้่าการแสดงมหีลายลกัษณะ ทั งการเลยีนแบบกรยิาท่าทางของบุคคล สตัว ์
หรอืสิ�งของต่างๆ หรอื เป็นการเล่นละครที�เป็นเรื�องราวสั นๆ 
 
 3.1.5 องคป์ระกอบของการแสดง 
 การแสดงบทบาทสมมตเิป็นกจิกรรมที�เดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง โดยได้
ลงมอืทาํและมสี่วนรว่มอยูใ่นประสบการณ์นั น 
 โคลเทลนิค และคนอื�น (Kostelnik & others. 1993: 149 – 153) กล่าวถงึ
องคป์ระกอบของการแสดงบทบาทสมมตสิมมต ิสรปุไดด้งันี 

1. ผูเ้ล่นใชป้ระสาทสมัผสัทั ง 5 ในการรบัรูเ้พื�อตอบสนองตอ่สิ�งแวดลอ้ม 
รอบตวั โดยแสดงออกมาเป็นการกระทาํต่างๆ 

2. การใชจ้นิตนาการคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ผูเ้ล่นจะมกีารตกลงกนัสรา้งเป็น 
เรื�องราวและใชว้ตัถุที�มอียูโ่ดยกําหนดใหเ้ป็นสิ�งต่างๆ  

3. ใชก้ารสื�อสาร ไดแ้ก่ การสื�อสารดว้ยคําพดู การสนทนาโตต้อบกนั และ 
การสื�อสารดว้ยท่าทาง เช่น ทาํท่าทางซกัผา้ ทาํท่าทางประกอบการทาํอาหาร 

4. การเคลื�อนไหวอยา่งมอีสิระและการใชพ้ืนที� 
5. การกําหนดสถานการณ์ต่างๆ เป็นเรื�องราว เช่น คนปว่ยไปคลนิิกหมอ 
6. การกําหนดเป็นบุคคลต่างๆ ตามบทบาท เช่น พ่อ แม ่หมอ แมค่า้ คร ู
สรปุไดว้่า การเล่นบทบาทสมมตเิป็นการตอบสนองสิ�งต่างๆ ที�อยูร่อบตวั 

เดก็ ซึ�งอาจเป็นสิ�งที�ครกูําหนดให ้ หรอืเดก็กําหนดขึนมาเอง ทาํใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรค ์ โดย
การสื�อสารการเลอืกใชภ้าษาและสมมตติวัเองเป็นตวัละครต่างๆ ที�ตนเองสนใจ 
  

3.1.6 ประโยชน์ของการแสดง 
การแสดงเป็นวธิกีารหนึ�งที�สามารถนํามาใชไ้ดใ้นการเรยีนการสอน การแสดง

บทบาทสมมต ิ เป็นสิ�งที�ครนํูามาใชช่้วยในการสอนไดม้าก เพราะบทบาทสมมตช่ิวยใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูห้ลายอยา่ง (พรรณทพิย ์ พืนทอง. 2534: 10 ; อา้งองิจาก วณีา วสิเพญ็. 2529: 3 – 5)  
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1. ช่วยใหผู้แ้สดงบทบาทเขา้ใจตนเองไดด้ยีิ�งขึน เมื�อผูแ้สดงไดม้โีอกาสได ้
แสดงออกในสภาวการณ์ต่างๆ ที�สมมตขิึนและเขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนมากยิ�งขึนว่า ตนเองมี
ความสามารถการแสดงออกทางดา้นวาจา และท่าทางมากน้อยเพยีงใด ตนเองมคีวามกลา้ มคีวาม
เชื�อมั �น ความสามารถทางการใชภ้าษา การแก้ปญัหาและการตดัสนิใจเพยีงใดเมื�อทราบแลว้จะได้
พยายามปรบัปรงุตนเองใหด้ขี ึน 

2. ช่วยใหผู้ท้ ี�แสดงบทบาทมคีวามเชื�อมั �นในตนเองมากขึน บุคคลบางคนอาจจะ 
ไมม่โีอกาสไดแ้สดงออกต่อหน้าผูอ้ื�นเลย ไมว่่าเป็นการพดู การแสดงละคร โตว้าท ีหรอืการแสดงใน
รปูแบบใด การแสดงบทบาทสมมตเิป็นการแสดงสั นๆ ที�ทุกคนพอจะทําไดโ้ดยไมย่ากนกั เมื�อมี
โอกาสแสดงออกจะทําใหรู้ส้กึว่าตนเองประสบความสําเรจ็ ทําใหเ้กดิความเชื�อมั �นจะแสดงออกต่อไป
ทั งทางวาจาและท่าทาง 

3. ช่วยใหผู้ท้ ี�แสดงบทบาทเขา้ใจบุคคลอื�นที�ตนเองเกี�ยวขอ้งดว้ยดยีิ�งขึน โดย 
ปกตแิลว้บุคคลกม็กัแสดงบทบาทตามสภาวการณ์ที�เกดิขึนจรงิตามธรรมชาต ิ แต่เมื�อตอ้งมาสวม
บทบาทของผูอ้ื�นจะทําใหเ้ขา้ใจไดด้ยีิ�งขึนว่าผูอ้ื�นรูส้กึอย่างไร คดิอยา่งไร ตดัสนิใจอยา่งไร ทาํให้
เขา้ใจความรูส้กึนึกคดิของผูอ้ื�นไดด้ขี ึน รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา รูจ้กัผ่อนหนกัผ่อนเบาเมื�อตอ้งคบ
หาสมาคมกบัผูอ้ื�น ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กี�ยวกบัการวางตนในสงัคมดขีึน 

4. การแสดงบทบาทสมมต ิจะช่วยใหค้นในกลุ่มเกดิความใกลช้ดิ สนิทสนมเป็น 
กนัเอง มคีวามสามคัคปีองดองกนั การแสดงบทบาทสมมตเิป็นการแสดง เป็นการเล่นรว่มกนั จงึ
ตอ้งช่วยเหลอื วางแผน จดัฉาก จดับท สถานที� กําหนดตวัแสดงและแสดงละครรว่มกนั ทาํใหม้ี
ความใกลช้ดิ สนิทสนม และมคีวามสามคัคปีรองดองกนัมากยิ�งขึน 

5. ช่วยใหผู้แ้สดงบทบาทเขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆ ไดด้ขี ึน การแสดงบทบาท 
สมมตมิกัจะตอ้งกําหนดสภาพการณ์ต่างๆ ขึนใหแ้สดง ในชวีติจรงิของคนเราอาจจะไมส่บายใจนกั
กบัสภาพการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึนกบัตนเอง แต่เมื�อตอ้งสวมบทบาทในสภาพการณ์สมมตทิี�เกดิขึน 
ตอ้งแกป้ญัหา ตดัสนิใจในเรื�องต่างๆ จะช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆ ไดด้ขี ึน 

6. ช่วยใหผู้แ้สดงบทบาทสมมตมิทีกัษะในการแก้ปญัหา และการตดัสนิใจดขีึน  
บทบาทสมมตสิ่วนใหญ่มกัจะมเีหตุการณ์ขดัแยง้หรอืสภาพการณ์ที�เป็นปญัหาแฝงอยู ่ ผูแ้สดง
บทบาทจะตอ้งใชค้วามคดิ ใชว้จิารณญาณและไหวพรบิต่างๆ แกป้ญัหาใหค้ลี�คลายลงไป การ
แกป้ญัหาหรอืการตดัสนิใจกม็หีลายอยา่งต่างๆ กนั เช่นผูแ้สดงกลุ่มหนึ�งจะมวีธิกีารแกป้ญัหาที�
แตกต่างกนัออกไปอกี ทาํใหผู้แ้สดงไดม้ปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหา และการตดัสนิใจหลายๆ วธิ ี
นบัว่าเป็นสิ�งที�มคีุณค่า 

7. ช่วยปลกูฝงัค่านิยมสาํคญัๆ ใหก้บัผูแ้สดง สภาพการณ์ต่างๆ ที�กําหนด 
ขึนใหแ้สดงบทบาทสมมตนิั น มกัเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ในเรื�องค่านิยมและคุณธรรม
ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมตจิะช่วยใหผู้แ้สดงไดม้โีอกาสสาํรองค่านิยมของตนเองจากการ
แกป้ญัหาและการตดัสนิใจ กจิกรรมนั นจะช่วยใหผู้แ้สดงเขา้ใจค่านิยมต่างๆ มากขึน 
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8. ช่วยใหเ้ขา้ใจเรื�องพฤตกิรรมของมนุษยม์ากขึน ตามปกตแิลว้ที�มนุษย ์
แสดงพฤตกิรรมออกมานั น มกัตอ้งมสีาเหตุหรอืแรงผลกัดนัอยา่งใดอย่างหนึ�ง การที�ผูแ้สดงสวม
บทบาทที�ตนเองตอ้งทนอยูใ่นสภาพการณ์ที�กําหนดให ้ ตอ้งใชว้าจา การแสดงท่าทางและการ
ตดัสนิใจออกไปจะทาํใหม้คีวามเขา้ใจในพฤตกิรรมของมนุษยด์ขีึน เมื�อเขา้ใจไดด้กีส็ามารถใหอ้ภยั
ในความพลั งพลาดของบุคคลอื�น ทาํใหส้ามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื�นไดด้ยี ิ�งขึน 

9. ช่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัในหลายๆ กรณ ีมนุษยเ์ราม ี
ความคดิ มคีวามรูส้กึเจบ็เกบ็ไวใ้นใจ ไมอ่าจแสดงออกได ้ การแสดงบทบาทจะช่วยใหผู้แ้สดงได้
ระบาย ครจูะเขา้ใจนกัเรยีนไดด้ขี ึน นกัเรยีนเองกจ็ะเกดิความเขา้ใจในตวัคร ู นอกจากนั นในระหว่าง
นกัเรยีนดว้ยกนัจะเขา้ใจกนัดยีิ�งขึนดว้ยและยงัช่วยใหผู้แ้สดงมคีวามรูส้กึ มทีศันคตทิี�ดต่ีอตนเองและ
ผูอ้ื�นยิ�งขึน เพราะนอกจากการแสดงบทบาทเหล่านั นจะช่วยใหไ้ดส้าํรวจดูจดุเด่นจดุดอ้ยของผูอ้ื�น
และตนเอง และพยายามปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขี ึน ช่วยใหส้ามารถดํารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุขยิ�งขึน 

10. การแสดงบทบาทสมมตขิว่ยใหเ้กดิความรื�นเรงิบนัเทงิใจ เกดิความสนุกสนาน  
เป็นการผ่อนคลายความตงึเครยีดทางอารมณ์ การแสดงบทบาทสมมต ิผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีน
การสอน ไดแ้สดงออกทางวาจาร ท่าทาง ความคดิ ทาํใหก้ารเรยีนมชีวีติชวีา ผูแ้สดงไดม้โีอกาสสวม
บทบาทในชวีติจรงิไดด้ยี ิ�งขึน 

 สุจรติ เพยีรชอบ (บุญส่ง ครศูร.ี 2537: 17; อา้งองิจากสุจรติ  เพยีรชอบ.  
2531: 230 - 232) กล่าวถงึประโยชน์ของการใชบ้ทบาทสมมตดิงันี 
 1.  ช่วยใหผู้แ้สดงเขา้ใจตนเองไดด้ยีิ�งขึน 
 2.  ช่วยใหผู้แ้สดงมคีวามเชื�อมั �นในตนเองมากยิ�งขึน 
 3.  ช่วยใหผู้แ้สดงเขา้ใจบุคคลอื�นที�ตนเกี�ยวขอ้งไดด้ขี ึนดว้ย 
 4.  ช่วยใหค้นในกลุ่มเกดิความใกลช้ดิสนิทสนมเป็นกนัเอง สามคัค ีปรองดองกนั 
 5.  ช่วยใหผู้แ้สดงเขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆ ไดด้ขี ึน 
 6.  ช่วยใหผู้แ้สดงมทีกัษะในการแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจไดด้ขี ึน 
 7.  ช่วยปลกูฝงัค่านิยมที�สาํคญัๆ ใหแ้ก่ผูแ้สดงบทบาท 
 8.  ช่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
 9.  ช่วยใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของมนุษยไ์ดม้ากขึน 
 10. ทาํใหเ้กดิความสนุกสนานผ่อนคลายความตงึเครยีดทางอารมณ์ 

 จากจดุมุง่หมายและประโยชน์ของการใชบ้ทบาทสมมต ิ สรปุไดว้่าบทบาทสมมติ
เป็นกจิกรรมที�ช่วยส่งเสรมิใหไ้ดแ้สดงออกทั งทางการพูดและการกระทํา ฝึกใหรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง 
กลา้คดิ กลา้แสดงออก ฝึกการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ โดยใชว้จิารณญาณและไหวพรบิในการ
แกป้ญัหา 
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3.1.7 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการแสดง 
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
 โคโนเลย ์ (Conoley. 1977: 4977 – A) ไดศ้กึษาผลของการใชบ้ทบาทสมมตใิน
การเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา 3, 4 และ 5 จาํนวน 142 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใชเ้วลา
ทดลอง 2 สปัดาห ์ วนัละ 30 นาท ี ทุกวนัมกีารทดสอบก่อนการเรยีนและหลงัการเรยีนกบักลุ่ม
ตวัอยา่งทั ง 3 กลุ่ม ผลการศกึษาพบว่าการนําบทบาทสมมตมิาเป็นองคป์ระกอบในการเรยีนการ
สอน มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีนมากกว่ากลุ่มควบคุม ทาํใหน้ักเรยีนมสีงัคมมติิ
ดขี ึน และเปลี�ยนแปลงจากการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางมากขึน 

 เกลเลอร ์ (Geller. 1978: 219) ไดท้ดลองใชบ้ทบาทสมมตปิระกอบการเรยีนเพื�อ
ปลกูฝงัการเชื�อฟงักบันกัเรยีนจาํนวน 91 คน ผลปรากฏว่า นกัเรยีนที�เรยีนโดยใชบ้ทบาทสมมตมิี
การเชื�อฟงัมากกว่านกัเรยีนกลุ่มที�เรยีนโดยไมใ่ชบ้ทบาทสมมตอิยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 วากเนอร ์(Wagner. 1978: 441) ไดท้ดลองใชก้ารแสดงบทบาทสมมต ิเพื�อสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกลุ่มชนกบันกัเรยีนอายุ 8 - 9 ปี โดยครแูนะนํานกัเรยีนใหเ้ขา้ใจชวีติของคน
เผ่าพนัธุห์นึ�งดว้ยวธิกีารแสดงบทบาทสมมตเิกี�ยวกบัการสรา้งเขื�อนกกันําในหุบเขาของชาว
อนิเดยีนแดง ผลการทดลองทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจและเหน็ใจชาวอนิเดยีนแดงมากขึน 
 ทมิมส ์ (Timms. 1986: 3398-A) ไดศ้กึษาการใชก้ารแสดงบทบาทสมมตทิี�มต่ีอ
ความคดิสรา้งสรรคท์างการละคร เพื�อประเมนิคุณภาพและปรมิาณเกี�ยวกบัการแสดงความคดิและ
เพิ�มพนูความคดิสรา้งสรรคโ์ดยใชเ้ดก็ใบ ้ 8 คน แสดงบทบาทสมมต ิ จาํนวน 16 ครั งๆ ละ90 นาท ี
ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทั ง 8 คน ไดพ้ฒันาการดา้นการแกไ้ขปญัหาและแกไ้ขสถานการณ์
สงูขึนทั งในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
  
 งานวิจยัในประเทศ 
 อุไรวรรณ อนิทยารตัน์ (2540) ทาํวจิยัเรื�อง “ผลของการสอนวธิบีทบาทสมมติ
และกระบวนการกลุ่มสมัพนัธท์ี�มต่ีอพฤตกิรรมจรยิธรรม ของนกัศกึษาผูใ้หญ่ระดบัมธัยมศกึษา” 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดัศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัภเูกต็ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการ
ทดลอง เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลอง คอืแบบวดัพฤตกิรรม แผนการจดักจิกรรมดว้ยบทบาทสมมติ
ผลการทดลองพบว่า นกัศกึษาที�ไดร้บัการสอนดว้ย การจดักจิกรรมบทบาทสมมต ิกระบวนการกลุ่ม
สมัพนัธ ์และการสอนตามปกต ิมพีฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ความเสยีสละ และความ
สามคัค ี หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และนกัศกึษา
ที�ไดร้บัการสอนดว้ย การจดักจิกรรมบทบาทสมมต ิ กระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์ มพีฤตกิรรมเชงิ
จรยิธรรมดา้นความซื�อสตัย ์ ความเสยีสละ และความสามคัค ี สงูกว่าการสอนตามปกต ิ อยา่งมี
นยัสาํคญั ทางสถติทิี�ระดบั .01 
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 สุกญัญา ศลิประสาท (2544) ทาํวจิยัเรื�อง “การพฒันาความสามารถดา้นการพดู
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 โดยการใชก้จิกรรมบทบาทสมมต”ิ กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
ในการทดลอง คอื นกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนเสวตรอุปถมัภ ์ปีการศกึษา 2544 จาํนวน 
34 คน เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลองคอื แผนการสอน แบบทดสอบวดัความรูค้วามสามารถดา้นการ
พดูภาษาองักฤษ แบบประเมนิตนเอง และแบบสงัเกตพฤตกิรรม ทาํการทดลองเป็นเวลา 16 คาบ ๆ 
ละ 50 นาท ีผลการทดลองพบว่า การสอนโดยใชก้จิกรรมบทบาทสมมตทิําใหน้กัเรยีนมคีวาม 
สามารถในการพดูภาษาองักฤษสงูขึนกว่า ก่อนการทดลอง 
 สุพา แสงพรม (2545) ทาํวจิยัเรื�อง “การเปรยีบเทยีบผลของการใชบ้ทบาทสมมต ิ
และการใชก้รณตีวัอยา่งที�มต่ีอความฉลาดทางอารมณ์ ของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 โรงเรยีน
วดัจนัทราสโมสร เขตดุสติกรงุเทพมหานคร” กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการทดลอง คอื นกัเรยีนชั น
ประถมศกึษาปีที� 5 โรงเรยีนวดัจนัทราสโมสร เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร เครื�องมอืที�ใชใ้นการ
ทดลอง คอื แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ผลการทดลองพบว่า นกัเรยีนมคีวามฉลาดทาง
อารมณ์เพิ�มขึนหลงัจากไดร้บัการใชบ้ทบาทสมมต ิ
 ปญัจพร อะโนดาษ (2547) ทาํวจิยัเรื�อง “การเปรยีบเทยีบผลของการใชบ้ทบาท
สมมตแิละการใชก้รณตีวัอยา่งที�มต่ีอพฤตกิรรมกลา้แสดงออกของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 
โรงเรยีนวดัสุนทรพชิติารามอําเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก” เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลอง คอื 
แผนการทดลอง ABA Design ผลการทดลองพบว่า นกัเรยีนมพีฤตกิรรมกลา้แสดงออกมากขึน
หลงัจากไดร้บัการใชบ้ทบาทสมมต ิ
 จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งทาํใหท้ราบว่าการแสดงบทบาทสมมต ิ ทาํให้
เดก็มพีฒันาการทางความคดิที�ส่งผลต่อการพดูของเดก็ ทาํใหเ้ดก็สามารถรูจ้กัและเขา้ใจการใช้
ภาษาไดด้ขีึน 
  

3.2 เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบันิทาน 
3.2.1 คณุค่าของนิทาน  

สมศกัด ์ปรปิรุณะ (2542: 59 – 62) กล่าวว่า การเล่านิทานเป็นวธิกีารใหค้วามรู้
วธิหีนึ�งที�ทาํใหเ้ดก็เกดิความสนใจใครเ่รยีนรู ้สามารถจดจาํ กลา้แสดงออก และมแีรงจงูใจที�จะเปิดรบั
พฤตกิรรมที�พงึปรารถนา นอกจากนียงัช่วยตอบสนองความตอ้งการของเดก็ เช่น ความอยากรูอ้ยาก
เหน็ ความสมัฤทธิ �ผล ความตอ้งการเป็นที�ยอมรบั เนือหาของนิทานที�มคีวามสมัพนัธก์บัความ
ตอ้งการดงักล่าว จะช่วยใหเ้ดก็รูส้กึสมปรารถนา และมคีวามสุข กระตอืรอืรน้ที�จะเรยีนรู ้ นิทานมี
ความสาํคญัและประโยชน์ต่อเดก็ดงันี 
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1.  เป็นเครื�องมอืในการสอนที�มปีระสทิธภิาพในการชกัจงูใหผู้เ้รยีนคลอ้ยตาม  
เป็นตวักระตุน้แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ �ในตวัผูเ้รยีน เป็นตวักระตุน้ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแสดงออก
อนัเป็นที�พงึประสงคข์องสงัคม ซึ�งมผีลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของผูเ้รยีน 

2. เป็นเครื�องกระตุน้และโน้มน้าวใหเ้ดก็เปิดใจที�จะยอมรบัพฤตกิรรมต่างๆ และ 
ตอบสนองความตอ้งการทางธรรมชาตขิองเดก็ดว้ย 

3. เป็นตวัแบบในการหล่อหลอมพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของเดก็ 
นอกจากนีนิทานยงัมปีระโยชน์และคุณค่าต่อเดก็ปฐมวยัอยา่งมาก นิทาน ช่วย 

สรา้งเสรมิพฒันาการของเดก็ทั งทางรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาใหเ้หมาะกบัพฒันาการ
ตามวยั และยงัช่วยปรงุแต่บุคลกิภาพ แกไ้ขพฤตกิรรมของเดก็ใหเ้ป็นไปตามแบบของตวัละครใน
นิทานที�เดก็ชื�นชอบ รวมทั งยงัเปิดโลกจนิตนาการใหก้วา้งไกลและมสีมัพนัธภาพอนัดกีบับุคคลรอบ
ขา้ง เป็นเครื�องกระตุ้นใหเ้ดก็ยอมรบัพฤตกิรรมต่างๆ และเป็นตวัแบบในการหล่อหลอมพฤตกิรรม
และบุคลกิภาพของเดก็ 

สุมนา พานิช (2531: 91 – 92) กล่าวถงึการเล่านิทานสามารถใชเ้ป็นเครื�องมอืใน
การพฒันาเดก็และเตรยีมความพรอ้มของเดก็ ดงันี 

1.  เพื�อสนองความตอ้งการทางธรรมชาตขิองเดก็ 
2.  เพื�อช่วยใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ มคีวามสุข ผ่อนคลาย 

อารมณ์ ความเครยีด 
3.  เพื�อฝึกการฟงั ฝึกสมาธ ิเป็นการยดืช่วงความสนใจของเดก็มากขึน 
4.  เพื�อช่วยส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีุณธรรม จรยิธรรม และมพีฤตกิรรมที�พงึประสงค ์
5.  เพื�อช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูค้าํใหมแ่ละการใชภ้าษาที�ถูกตอ้ง 
6.  เพื�อเสรมิทกัษะการเรยีนรูส้ ิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวัเดก็ ที�เหมาะสมกบั 

วยัและทาํใหเ้กดิการปรบัตวัที�ด ี
7.  เพื�อใหเ้ดก็รูจ้กัการเลยีนแบบในสิ�งที�ด ีและหลกีเลี�ยงสิ�งที�ไมด่ ี
8.  เพื�อใหเ้ดก็แสดงออก กลา้ซกัถาม และแสดงความคดิอย่างอสิระ 
9.  เพื�อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการที�ด ี
10.  เพื�อส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นภาษา และทางความคดิ 
11.  เพื�อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความอยากอ่านหนงัสอื 
12.  เพื�อช่วยใหผู้ใ้หญ่และเดก็มคีวามสนิทสนมกนั มคีวามสมัพนัธอ์นัด ี
13.  เพื�อใหเ้ดก็รูจ้กัฟงัและสามารถถ่ายทอดเรื�องราวที�ฟงัใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจได ้

อยา่งงา่ยๆ 
14.  เพื�อใหเ้ดก็คุน้เคยกบัหนงัสอืในกรณทีี�ครใูชห้นงัสอืในการ 

ประกอบการเล่า 
15.  เพื�อเป็นการปพูืนฐานความพรอ้มในการอ่านใหแ้ก่เดก็ 
16.  เพื�อแกไ้ขพฤตกิรรมที�ไมพ่งึประสงค ์โดยใชเ้นือหาสาระของนิทาน 
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เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2539: 55 – 56) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการเล่านิทาน ดงันี 
1.   เดก็ๆ หรอืผูฟ้งั จะเกดิความรูส้กึอบอุ่นและใกลช้ดิ เป็นกนัเองกบัผูเ้ล่า 
2.   เดก็ๆ หรอืผูฟ้งั จะเกดิความรูส้กึรว่มขณะฟงั ทําใหเ้ขาเกดิความเพลดิเพลนิ 

ผ่อนคลายและสดชื�นแจ่มใส 
3.   เดก็ๆ หรอืผูฟ้งั จะมสีมาธหิรอืความตั งใจที�มรีะยะเวลานานขึนหรอืยาวขึน  

โดยเฉพาะผูเ้ล่าที�มคีวามสามารถในกาตรงึใหเ้ดก็ๆ หรอืผูฟ้งั ใจจดจอ่อยูก่บัเรื�องราวที�ผูเ้ล่าเรื�องที�มี
ขนาดความยาว 

4.   เดก็ๆ หรอืผูฟ้งัจะถูกกล่อมเกลาดว้ยนิทานที�มเีนือหาส่งเสรมิคุณธรรม 
และจรยิธรรม ทําใหเ้ดก็ๆ และผูฟ้งัเขา้ใจในความดแีละความงามยิ�งขึน 

5.   นิทานจะทําใหเ้ดก็ หรอืผูฟ้งัมคีวามละเอยีดอ่อน รูจ้กัการรบัและการให ้ 
มองโลกในแงด่ ี

6.   นิทานจะทําใหเ้ดก็ๆ หรอืผูฟ้งัสามารถใชก้ระบวนการคดิในการพจิารณา 
แกป้ญัหาได ้

7.   นิทานสามารถสรา้งความกลา้ใหก้บัเดก็ๆ หรอืฟงัโดยการแสดงออกที� 
ผ่านกระบวนการคดิที�มปีระสทิธภิาพ 

8.   นิทานช่วยสรา้งเสรมิจนิตนาการที�กวา้งไกลไรข้อบเขตใหก้บัเดก็หรอืผูฟ้งั 
9.   นิทานสามารถช่วยใหเ้ดก็ๆ และผูฟ้งัไดรู้จ้กัใชภ้าษาที�ถูกตอ้ง 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2542: 77) กล่าวถงึ 

การเล่านิทานใหเ้ดก็ฟงัไวด้งันี 
1.   เพื�อสนองความตอ้งการทางธรรมชาตขิองเดก็ เพราะโดยธรรมชาตเิดก็ 

ชอบฟงันิทานมาก 
2.   เพื�อใหเ้ดก็ไดผ้อ่นคลายความเครยีด 
3.   ฝึกดา้นการฟงั ฝึกสมาธ ิยดึช่วงความสนใจมากขึน 
4.    เพื�อเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและพฤตกิรรมที�พงึประสงค ์
5.   เพื�อเสรมิทกัษะการเรยีนรูส้ ิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวั ซึ�งเหมาะสมกบัวยั 
6.   เพื�อส่งเสรมิทกัษะทางดา้นภาษา และความคดิสรา้งสรรค ์
7.   เพื�อส่งเสรมิความกลา้ เช่น กลา้ซกัถาม และแสดงความคดิอยา่งอสิระ 
นิทานมคีุณค่าและมปีระโยชน์ต่อเดก็ปฐมวยัเป็นอย่างมาก เพราะช่วย 

ส่งเสรมิพฒันาการทั งดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และจติใจ ใหก้บัเดก็ เป็นพืนฐานในการปคูวาม
พรอ้มดา้นต่างๆ ช่วยปรบัปรงุแกไ้ขพฤตกิรรมต่างๆ ของเดก็ ใหเ้ป็นที�ยอมรบัในสงัคม และยงัทาํให้
เกดิความสมัพนัธใ์กลช้ดิ กบัผูเ้ล่าและผูฟ้งั  
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3.2.2 ความหมายของนิทาน 
เกรกิ ยุน้พนัธ ์ (2539: 8) ไดใ้หค้วามหมายของนิทานว่า นิทานคอืเรื�องราวที�เล่า

สบืต่อกนัมาตั งแต่สมยัโบราณเป็นการผกูเรื�องขึน เพื�อใหผู้ฟ้งัเกดิความสนุกสนาน แฝงคาํสอน
จรรยาในการใชช้วีติ เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมต่อเนื�องของผูเ้ล่าใหค้นรุ่นใหมฟ่งั 

พจมาน  เทยีมมนสั (2539: 19) กล่าวว่า นิทาน หมายถงึ เรื�องที�เล่าสบืกนัมาชา้
นาน องิความจรงิหรอืจนิตนาการ วตัถุประสงคท์ําใหเ้กดิความสนุกสนานและคตสิอนใจ หรอืความรู้
จากเนือหาของนิทาน 

ทศันีย ์  อนิทรบาํรงุ (2539: 14) กล่าวว่า นิทาน หมายถงึ เรื�องที�เล่าต่างๆ กนั 
หรอืแต่งขึนมาใหม ่โดยมจีดุมุง่หมายเพื�ออบรมสั �งสอน และเพื�อความสนุกสนาน 

ฉววีรรณ กนิาวงศ ์(2533: 101) กล่าวว่า นิทาน หมายถงึ เรื�องราวที�เล่าต่อๆ กนั
มาเป็นเวลานานแลว้ แต่ไม่ทราบแน่ชดัว่าเริ�มเมื�อใด การเล่านิทานกเ็พื�อความสนุกสนานเพลดิเพลนิ
และใหค้วามรู ้ เพื�อเป็นคนดอียูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข และบางครั งกส็อดแทรกเพื�อสอนใจไป
ดว้ย  

จากการศกึษาความหมายของนิทาน สรปุไดว้่า นิทานคอื เรื�องราวที�เล่าสบืต่อกนั
มา เพื�อใหเ้กดิความสนุกสนาน และสอดแทรก คตธิรรม ความรูต่้างๆ เพื�ออบรมสั �งสอน 
  
 3.2.3 จดุมุ่งหมายของการเล่านิทาน 

จนิตนา หมูผ่ ึง (ม.ป.ป.: 72) ไดก้ล่าวถงึจดุมุง่หมายของการเล่านิทานไวด้งันี 
1. เพื�อใหเ้ดก็เป็นคนว่านอนสอนงา่ย 
2. เพื�อช่วยใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
3. ช่วยใหเ้ดก็ทราบว่าอะไรดหีรอืไมด่ ี
4. ช่วยใหเ้ดก็มคีวามกลา้ในการแสดงออก 
5. ช่วยในการเรยีนรูค้่าและภาษาพดูใหม่ 
6. ช่วยเสรมิทกัษะในการเรยีนรูไ้ปทลีะน้อย 
7. กระตุน้ใหเ้ดก็เลยีนแบบอย่างที�ดงีาม 
8. ช่วยแกป้ญัหาในกรณเีนือเรื�องตรงกบัชวีติจรงิของตน 
9. เพื�อฝึกประสาทในดา้นการฟงั 
10. เพื�อใหเ้ดก็ฝึกหดัใหม้สีมาธ ิ
จดุมุง่หมายของการเล่านิทาน เพื�อใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ  

ไดเ้รยีนรูส้ ิ�งต่างๆ รอบตวั เรยีนรูภ้าษา ทําใหเ้กดิความกลา้แสดงออก ทาํใหเ้กดิสมาธ ิ
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3.2.4 ประเภทของนิทาน 
วรรณ ีศริสิุนทร (2532: 13 - 19) แบ่งนิทานสําหรบัเดก็ออกเป็น 5 ประเภท คอื 
1. นิทานพืนบา้น (Folk Tales) เป็นเรื�องที�เล่าสบืทอดกนัมาเป็นเวลาชา้ 

นาน จนภายหลงัมกีารขึนตามเคา้เดมิบา้ง นิทานพืนบา้นแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ดงันี 
1.1 นิทานเกี�ยวกบัสตัวพ์ดูได ้(Talking Beast Tales) มตีวัละครเป็นสตัว ์

พดูจาโตต้อบกนั บางครั งสตัวก์พ็ดูโตต้อบกบัคนดว้ย 
1.2 นิทานไม่รูจ้บ (Cumulative Tales) เป็นนิทานเรื�องธรรมดาพืนๆ แต่ 

เนือเรื�องมกีารกระทําต่อเนื�องกนัไปเรื�อยๆ และซําๆ กนั 
1.3 นิทานตลกขบขนั (The Droll หรอื Humorous Tales) เนือเรื�องส่วน 

ใหญ่เป็นทํานองไรส้าระ หรอืโงเ่ขลาและแปลกประหลาด 
1.4 นิทานอธบิายเหตุ (Pour Quoi Stories หรอื Tales That Tell Why)  
1.5 นิทานนิยาย (Fairy Tales) บางครั งเรยีกว่า นิทานเกี�ยวกบัเวทยม์นต ์

2. นิทานสอนคตธิรรม (Fable) มลีกัษณะเป็นนิทานสั นๆ ตวัละครมทีั งคน 
และสตัว ์มแีกนเรื�องแกนเดยีว มโีครงเรื�องง่ายและสั น และตอ้งใหบ้ทเรยีนที�สอนใจเป็นขอ้มลูสรปุที�
ชดัเจน 

3. เทพปกรณมั (Myth) เป็นเรื�องที�แสดงใหเ้หน็ถงึเหตุการณ์และเรื�องราว 
ในบรรพกาล เกี�ยวกบัพืนโลก ทอ้งฟ้า และพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย ์

4. มหากาพยแ์ละนิทานวรีบุรษุ (Epic and Hero Tales) เป็นนิทานที�มลีกัษณะ 
คลา้ยกบัเทพปกรณมั ต่างกนัแต่ว่าตวัละครของนิทานประเภทนีเป็นมนุษยไ์มใ่ช่เทพเจา้ มกีากระทํา
ที�กลา้หาญ ฟนัฝ่าอุปสรรคและประสบผลสาํเรจ็ในที�สุด 

ไพพรรณ อนิทนิล (2534: 27 – 28) ไดแ้บ่งนิทานตามรปูแบบ (Form) ไดด้งันี 
1. นิทานปรมัปราหรอืเทพนิยาย (Fairy Tale) มกัจะกําหนดสถานที�เลื�อนลอย  

ไมแ่น่ชดั เช่น ในกาลครั งหนึ�ง มเีมอืงๆ หนึ�ง ตวัละครมฤีทธิ �เดชมาก ถา้เป็นชายยากจนกจ็ะแต่งงาน
กบัหญงิสงูศกัดิ � เช่น สงัขท์อง ปลาบู่ สโนไวท ์ซนิเดอเรลล่า 

2. นิทานทอ้งถิ�น (Legend) หรอืเรยีกว่า “ตํานาน” มกัเป็นเรื�องขนาดสั น 
เกี�ยวกบัความเชื�อ ขนมธรรมเนียมประเพณ ีเป็นเรื�องพสิดารแต่เชื�อว่าเกดิขึนจรงิ เช่นเรื�องพระยากง
พระยาพาน พระรว่ง นิทานทอ้งถิ�น 

3. เทพปกรณมั (Myth) ตวับุคคลในเรื�องมกัจะเกี�ยวกบัความเชื�อ เช่น  
เรื�องพระอนิทร ์ทา้วมหาสงกรานต ์เมขลา – รามสูร  

4. นิทานเรื�องสตัว ์(Animal Tale) แต่มคีวามประพฤตเิช่นเดยีวกบัคน  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

4.1 นิทานประเภทสอนคตธิรรม (Fable) คลา้ยกบันิทานคตสิอนใจ  
คอื ตวัเอกตอ้งเป็นสตัว ์แต่มคีตสิอนใจ เช่น ราชสหีก์บัหนู 
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4.2 นิทานประเภทเล่าซําๆ หรอืเล่าไมรู่จ้บ (Formula Tale) เช่น  
เรื�องยายกะตา มวีธิกีารเล่าแบบจาํเพาะ 

5. นิทานตลกขบขนั (Jest) เป็นเรื�องสั นๆ จดุสําคญัอยูท่ี�เร ื�องไมน่่าเป็นไปได ้ 
อาจจะเป็นเรื�องการแกเ้ผด็ แกล้าํ การแสดงปฏภิาณไหวพรบิ เป็นการแสดงออกทางดา้นอารมณ์
ของมนุษยท์ี�ตอ้งการหลุดพน้จากกรอบของวฒันธรรม ประเพณแีละกจิวตัร ฉะนั น นิทานประเภทนี
จงึรวมไปถงึนิทานเหลอืเชื�อ (Tall Tale) ซึ�งทั งผูฟ้งัและผูเ้ล่าไมต่ดิใจในความไมส่มจรงิเหล่านั น 

สรปุว่า นิทานมหีลายประเภท ซึ�งมวีธิกีารแบ่งประเภทต่างกนัออกไป ตาม 
รปูแบบของนิทาน 
 

3.2.5 เกณฑก์ารเลือกนิทานสาํหรบัเดก็ 
พรจนัทร ์ จนัทวมิล (2529: 104) ไดใ้หห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืกนิทาน ดงันี 
1. เป็นเรื�องง่ายๆ แต่สมบูรณ์ เน้นเหตุการณ์อยา่งเดยีวใหเ้ดก็พอคาดคะเน 

เรื�องไดบ้า้ง 
2. มกีารเดนิเรื�องอยา่งรวดเรว็ 
3. ตวัละครน้อย มลีกัษณะเด่นที�จาํไดง้า่ย เดก็อาจสมมตติวัแทนได ้
4. มบีทสนทนามากๆ เพราะเดก็ส่วนมากไมส่ามารถฟงัเรื�องที�เป็นความ 

เรยีงไดด้ ี
5. ใชภ้าษางา่ยๆ ประโยคสั นๆ การกล่าวคาํซํา หรอืคาํสมัผสัจะช่วยใหเ้ดก็ 

จดจาํไดง้่ายและรวดเรว็ 
6. สรา้งความรูส้กึ ความพอใจใหก้บัผูฟ้งั 
7. เป็นเรื�องใกลต้วัเดก็ เช่น ครอบครวั สตัวเ์ลียง หรอืเรื�องที�เดก็จะจนิตนาการ 

ตามได ้
8. ความยาวไมเ่กนิ 15 นาท ี
ฉววีรรณ คหูาภนินัท ์(2527: 147 – 148) ไดใ้หห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืกหนงัสอื 

นิทานสาํหรบัเดก็ดงันี 
1. เป็นหนังสอืภาพเนือเรื�องสั นๆ ส่วนมากเป็นภาพการต์ูน ภาพประมาณ  

60% หรอื 70% เนือเรื�องประมาณ 30% หรอื 40% ภาพอาจจะอยูด่า้นขวา มคีาํอธบิายอยูด่า้นซา้ย
หรอือยูห่น้าหน้าเดยีว (สดัส่วนของภาพ : เนือเรื�องประมาณ 3 : 4) 

2. รปูเล่ม ลกัษณะกะทดัรดั ไม่เลก็และใหญ่เกนิไป อาจใชส้ดัส่วน 4 : 3  
3. กระดาษ ใชก้ระดาษอยา่งด ีหนา แขง็แรง อาจเป็นหนงัสอืทาํดว้ยผา้ 
4. ภาษาที�ใช ้ควรเป็นภาษางา่ยๆ อาจเป็นคาํคลอ้งจองงา่ยๆ สั นๆ 
5. ตวัอกัษร ไมค่วรใชอ้กัษรประดษิฐ ์
6. ตวัอกัษร ควรใชอ้กัษรตวัโต คาํหนา ขนาด 32 พอยท ์หรอื (5 ม.ม) 
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7. เนือหาเป็นศพัทท์ี�เดก็มกัจะพบเหน็ในชวีติประจาํวนั เช่น สตัว ์ตน้ไม ้ดอกไม ้ 
ปากกา ดนิสอ โต๊ะ เกา้อี ชอ้นสอ้ม รองเทา้ กระเป๋า หมวก พี�ป้าน้าอา ปู่ยาตายาย เป็นตน้ 

8. ควรเลอืกใชค้าํศพัทต่์างๆ หรอือกัษรซําๆ จะทาํใหเ้ดก็เจนตาเจนใจ จนจาํได ้
เพราะเหน็บ่อย (Repetition) 

9. จาํนวนหน้าประมาณ 10 – 20 หน้า  
10. เดก็วยันียงัไมม่หีนงัสอื ตําราเรยีน (Text Book) และสารคด ี
ฉววีรรณ กนิาวงศ ์(2526: 127) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะของหนงัสอืนิทานที�ไมค่วร 

นํามาเล่าใหเ้ดก็ฟงั ดงันี 
1. เป็นเรื�องราวที�หวาดเสยีว น่ากลวัอยา่งไม่มเีหตุผล เช่น เรื�องเกี�ยวกบัภตูผ ี 
2. เรื�องที�เกี�ยวกบัการรกัใคร ่การหนีตามกนัของหนุ่มสาว 
3. เรื�องทเีกี�ยวกบัการพลดัพรากจากพ่อแม ่และการถูกทอดทิง 
4. เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัความโหดรา้ยทารณุ มกีารลงโทษอยา่งรุนแรงเกนิไป ควร 

มกีารลงโทษอยา่งเหมาะสมกบัความรูส้กึของเดก็ และมเีหตุผลในการลงโทษนั น ควรมกีารใหอ้ภยั
ซึ�งกนัและกนั เพื�อใหเ้หน็ว่าความยตุธิรรมยงัมใีนโลก 

5. เรื�องที�ผูเ้ล่า (ครแูละผูใ้หญ่) ไมถ่นดัที�จะเล่า จะทําใหเ้ดก็มเีจตคตทิี�ไมด่ไีด ้
6. เรี�องที�สอดแทรกศลีธรรมมากเกนิไป บ่อยเกนิไป จนเดก็เบื�อ 
จากที�กล่าวมา สรปุไดว้่าหลกัเกณฑก์ารเลอืกนิทานสาํหรบัเดก็ ควรเป็นหนงัสอืที� 

เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ความสนใจของเดก็ ความยาวของเนือเรื�องใหเ้หมาะสมกบัช่วงความสนใจ
ของเดก็ คอื ประมาณ 10 – 15 นาท ี หรอืประมาณ 12 หน้า มเีนือหาสาระและการสอดแทรก
คุณธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม รปูเล่มมขีนาดกะทดัรดั เหมาะสมกบัมอืของเดก็ที�สามารถถอืได ้รปูภาพ
ประกอบมสีสีนัสดใส และตวัหนงัสอืใหญ่ มองเหน็ไดช้ดัเจน ใชภ้าษาที�ส ั นๆ และงา่ยๆ  
 

3.2.6 รปูแบบการเล่านิทาน 
กุลรศัม ีภมูมิาศ (2521 : 64) ไดเ้สนอรปูแบบของการเล่านิทานไวด้งันี 
1. อ่านจากหนังสอืนิทานใหเ้ดก็ไดฟ้งัทั งเล่ม 
2. ใชภ้าพวาดที�มคีวามต่อเนื�องกนัประกอบการเล่าใหเ้ดก็ฟงั โดยที�ภาพ 

เหล่านั นจะจบัมว้นใส่ไวใ้นกล่อง แลว้หมนุทลีะภาพคลา้ยๆ ฟิลม์ภาพยนตร ์
3. เล่านิทานโดยใชก้ารวาดภาพขณะที�เล่าตามเนือเรื�องของนิทาน 
พงษ์จนัทร ์ อยูเ่ป็นสุข (2525 : 37) ไดเ้สนอรปูแบบของการเล่านิทานเพิ�มเตมิ  
1. การเล่านิทานโดยไมใ่ชอุ้ปกรณ์ใดๆ เลย แต่ใชเ้สยีงประกอบการเล่าให ้

น่าสนใจ 
2. การเล่าโดยใชภ้าพประกอบขณะที�เล่า 
3. การเล่าโดยแสดงท่าทางประกอบตามตวัละครในเนือเรื�อง 
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4. การเล่าโดยแสดงหุ่นประกอบการเล่า โดยใชหุ้่นตวัละครตามเนือเรื�อง 
ที�เล่า อาจจะเป็น หุ่นนิวมอื หุ่นกระบอก หุ่นเงา เป็นตน้ 

สรปุไดว้่า ในการเล่านิทานแต่ละครั ง ควรคาํนึงถงึรปูแบบและวธิกีาร  
เพื�อใหก้ารเล่านิทานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และใหเดก็ไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการฟงันิทาน 
เพื�อส่งเสรมิพฒันาการดา้นภาษาของเดก็ 
 
 3.2.7 เทคนิคในการเล่านิทาน 

จอน และ แมรี� (John; & Mary. 1995: 143) ไดก้ล่าวถงึการเล่านิทานที�ทาํใหเ้ดก็
เกดิความสนใจไดด้งันี 

1. ผูเ้ล่าควรสบตาผูฟ้งัเมื�อเริ�มเล่า 
2. เล่าในสิ�งที�น่าสนใจเกี�ยวกบัเรื�องที�เล่า 
3. ฝึกซอ้มอยา่งเพยีงพอในเรื�องที�เลอืกมาเล่า สามารถเล่าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
4. ใชเ้สยีงในการเล่าอย่างชดัเจนและน่าสนใจ 
ฮลิดา (Hilda. 2001: 102) ไดก้ล่าวว่า ครนูอกจากเล่าเรื�องจากหนังสอืแลว้ ยงั 

สามารถใชว้ธิกีารเปลี�ยนระดบัเสยีง สามารถใชหุ้่นมอื อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื�องเล่นเพลง บอรด์ตดิ
รปูและนิวมอื หรอืการวาดภาพ ซึ�งจะช่วยสรา้งความประทบัใจและความบนัเทงิในเดก็กลุ่มเลก็หรอื
กลุ่มใหญ่ วธิทีี�จะสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดเ้ล่าเรื�อง โดยการใหเ้ดก็เล่าคนเดยีว หรอืเล่าซํากบัที�ครเูล่า 

ไพพรรณ อนิทนิล (2534: 103 – 106) กล่าวถงึผูเ้ล่านิทานที�มคีวามสามารถ เล่า 
ไดเ้ก่งจะตอ้งทาํใหนิ้ทานนั นมชีวีติชวีา สนุกสนานเป็นที�หลงใหลตดิอกตดิใจของเดก็ๆ ได ้ โดย
วธิกีารดงันี 

1. ผูเ้ล่าควรเล่าตามลําดบัเหตุการณ์ ไมก่ระโดดขา้มไปมา 
2. มเีทคนิคประกอบการเล่า 

2.1 ใชนํ้าเสยีงประกอบการเล่า 
2.2 ใชท่้าทางประกอบการเล่า 
2.3 ใชส้หีน้าและแววตาประกอบการเล่า 
2.4 ใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่า 

3. สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม 
3.1 บรรยากาศเงยีบสงบ 
3.2 ผูฟ้งัไมอ่ยูใ่นภาวะหวิ รอ้น หรอืงว่งนอน 
3.3 สถานที�สบาย สะอาด 
3.4 ความยาวของนิทานเหมาะสมกบัช่วงความสนใจของผูฟ้งัแต่ละวยั 

4. ควรมกีารประเมนผลการเล่านิทาน เพื�อทราบขอ้ด ีขอ้บกพรอ่งของตนเพื�อทาํ 
ใหก้ารเล่านิทานครั งต่อไปสมบรูณ์ยิ�งขึน 
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คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ (2542: 78 – 79) ไดเ้สนอวธิกีารเล่า
นิทานที�ครคูวรทราบไวด้งันี 

1. เนือเรื�องตอ้งเหมาะสมกบัวยั ใชเ้รื�องที�มคีวามดชีนะความชั �วเสมอไป และ 
ผูเ้ล่าตอ้งจาํเนือเรื�องทุกตอน 

2. เสยีงผูเ้ล่าจะตอ้งใหเ้ดก็ทั งหมดไดย้นิเสยีงผูเ้ล่าอย่างชดัเจน ระดบัเสยีงและ 
จงัหวะพดูถูกตอ้งเหมาะสมกบัเนือเรื�อง ใส่ความรูส้กึลงไปในนําเสยีง ทําเป็นเสยีงเดก็ เสยีงคนนแก่ 
หรอืเสยีงตามลกัษณะของตวัละครได ้เดก็จะสนใจมากยิ�งขึน 

3. ท่าทาง ถา้มภีาพประกอบผูเ้ล่าไมต่อ้งใชท่้าทางมาก แต่เน้นที�ภาพ หากไม่ม ี
ภาพประกอบกค็วรใชท่้าทางประกอบบา้งตามโอกาส แต่อยา่มากเกนิไป ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ 

4. จงัหวะในการพดูเป็นสิ�งหนึ�งที�จะช่วยใหนิ้ทานน่าสนใจ  
5. อารมณ์ ในขณะที�เล่าควรใหเ้ดก็ไดเ้หน็ถงึความรูส้กึ และอารมณ์ของผูเ้ล่า  

เช่น อารมณ์รื�นเรงิ ความรูส้กึตื�นเตน้ หรอือารมณ์เศรา้ 
6. ขอ้ตกลง ควรมขีอ้ตกลงก่อนว่าผูฟ้งัจะตอ้งไมพ่ดูแซงในขณะที�ฟงันิทาน 
7. เวลาเล่า เดก็อาย ุ4 – 5 ปี หรอื 5 – 6 ปี ใชเ้วลาประมาณ 10 – 15 นาท ี
เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2543: 68) ไดก้ล่าวถงึสิ�งที�ควรคาํนึงในการเล่านิทาน ดงันี 
1. การเลอืกเรื�องที�จะมาเล่า 
2. การดดัแปลงเนือเรื�องใหเ้ขา้กบักลุ่มผูฟ้งั 
3. การเตรยีมตวัและการจดัเตรยีมสื�อประกอบนิทานของผูเ้ล่า 
4. ลงมอืเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะตอ้งเล่าเรื�องใหร้าบรื�นโดยตลอด ดว้ยรปูแบบและ 

เทคนิคเฉพาะของผูเ้ล่าเอง 
5. สถานที�และเวลาที�ใชใ้นการเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะตอ้งพจิารณาเพื�อความ 

เหมาะสม 
6. การตดิตามผลการเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะตอ้งสงัเกตความพงึพอใจของ 

ผูฟ้งัดว้ยว่า ผูฟ้งัใหค้วามสนใจมากน้อยเพยีงใด 
วไิล  มาศจรสั (2545: 118 – 119) ไดก้ล่าวถงึเทคนิคการเล่านิทาน ดงันี 
1. นําเสยีง โดยปกต ิผูเ้ล่านิทานจะตอ้งมนํีาเสยีงแจม่ใสเพราะการเล่านิทาน 

นําเสยีงเป็นสิ�งสําคญัที�จะกระตุน้ใหนิ้ทานน่าสนใจ ดงันั นเวลาเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะตอ้งงรูจ้กัใชนํ้าหนกั
ของคาํใหม้หีนกัเบาตามอารมณ์ของตวัละคร 

2. การใชส้หีน้าท่าทาง ถอืเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึ�ง เช่น การแสดงความโกรธ 
ดว้ยการนิ�วหน้า แสดงถงึอารมณ์ดดีว้ยรอยยิมหรอืหวัเราะ ร่าเรงิ แสดงความสงสยัดว้ยการขมวดคิว 

3. การสบตาผูฟ้งั การเล่านิทานจะดเูป็นกนัเองยิ�งขึน หากผูเ้ล่า เล่าไปดว้ย 
สบตากบัผูฟ้งัไปดว้ย รวมถงึการใหผู้ฟ้งัเขา้มามสี่วนรว่มในนิทานในบางช่วงบางตอนที�เหน็ว่ามี
ความเหมาะสม 
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ฉววีรรณ กนิาวงศ ์(2523: 104) กล่าวว่า การเล่านิทานใหไ้ดด้นีั นเป็นเรื�องยาก 
พอสมควร ผูเ้ล่าตอ้งใชเ้ทคนิคในการเล่าเป็นอยา่งมาก เพื�อจะทาํใหเ้ดก็สนใจ ผูเ้ล่าตอ้งมศีลิปะใน
การเล่า นอกจากนีตอ้งใหค้วามรกั ความอดทน ความใกลช้ดิสนิทสนมกบัเดก็ บุคลกิภาพและ
ท่าทางของผูเ้ล่ากส็ําคญั 

การเล่านิทานใหป้ระสบผลสําเรจ็ตามจดุประสงคน์ั นตอ้งคาํนึงถงึสิ�งต่อไปนี 
1. ทาํความเขา้ใจกบันิทานเรื�องที�จะเล่าเสยีก่อน 
2. เลอืกคาํงา่ยๆ 
3. ใชบ้ทสนทนาจะทาํใหเ้ดก็ตื�นเตน้ 
4. หลกีเลี�ยงการบรรยายและคําอธบิายที�ไม่จาํเป็น 
5. ใชเ้สยีงแบบสนทนากนั คอื ชา้ ชดัเจน มหีนกัเบา 
6. จบัเวลาใหด้ ีเวน้ตามจงัหวะตามอารมณ์ของเรื�อง 
7. เวลาเล่าใหเ้ป็นกนัเอง ใหค้วามรกัสนิทสนมอยา่งจรงิใจ 
8. นิทานที�นํามาเล่าใหย้าวพอๆ กบัระยะความสนใจของเดก็ประมาณ 15 – 20 นาท ี
9. มรีปูภาพประกอบอาจเป็นหนงัสอืภาพ หุ่น จะช่วยใหเ้ดก็สนใจยิ�งขึน 
10. เวลาเล่าอยา่ยอ่เรื�องใหส้ั นจนขาดความสนุกไป 
11. จดับรรยากาศในหอ้งใหเ้หมาะสม 
12. อยา่แสดงท่าทางประกอบการเล่ามากเกนิไป 
13. ขณะเล่านิทานอาจใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการเล่านิทานดว้ยกไ็ด ้เช่น  

แสดงท่าทางตามเนือเรื�องแต่ไมค่วรบ่อยนกั 
14. สายตาของผูเ้ล่าจะตอ้งกวาดมองเดก็ทุกคน 
15. หากมเีดก็พดูหรอืถามขดัจงัหวะควรบอกใหเ้ดก็รอจนกว่าจะจบเรื�อง 
16. หลงัจากเล่านิทานจบอาจใหเ้ดก็ช่วยกนัตั งชื�อเรื�องกไ็ด ้
17. หลงัจากเล่านิทานจบควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ถามและวพิากษ์วจิารณ์ 
18. ถา้นิทานเรื�องยาวผูเ้ล่าอาจเล่าเป็นตอนๆ กไ็ด ้

 กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ (2541: 16 – 17) กล่าวถงึการเล่านิทาน มขี ั นตอนการ
ดาํเนินการเป็นลําดบั แต่ละขั นของการเล่าตอ้งมกีารจดัเตรยีมใหเ้หมาะสมจงึจาํทําใหก้ารเล่านิทานมี
ความหมาย ประทบัใจผูฟ้งั แมว้่านิทานจะเป็นสิ�งที�เดก็ชอบ และพรอ้มที�จะฟงัอยูเ่สมอกต็าม นิทาน
ทุกเรื�องกบัการเล่าทุกครั งไมส่ามารถตรงึใจใหเ้ดก็อยูก่บัที�ไดต้ั งแต่ตน้จนจบ เวน้แต่กระบวนการเล่า
นั นจะมขี ั นตอน การเตรยีมการที�นอกจะทําใหนิ้ทานดําเนินไปสู่จดุประสงคข์องผูเ้ล่าที�ตอ้งการแลว้ 
ตอ้งทาํใหเ้ดก็เพลดิเพลนิกบัการเล่านิทานดว้ย ในการเตรยีมการเพื�อเล่านิทานที�ครเูป็นผูเ้ล่า ครคูวร
จดัเตรยีมเนือหาก่อน ถา้เป็นนิทานที�มาจากหนงัสอืนิทานครตูอ้งอ่านใหเ้ขา้ใจ จาํเนือเรื�องใหไ้ด ้เมื�อ
นําไปเล่าประกอบภาพ ในหนงัสอืจะไดพ้ดูความต่อเนื�องเป็นเรื�องราว มหียุดพกั ถามตอบจะทาํให้
เขา้ใจง่ายไมล่มื 
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การเตรยีมเดก็สําหรบัฟงันิทาน ที�นั �งของครแูละเดก็ตอ้งใกลช้ดิกนั ครอูาจนั �งสงู
กว่าเดก็เลก็น้อย เพื�อใหส้ามารถแสดงภาพในหนงัสอื หรอืภาพอื�นๆ บนตกัในระดบัสายตาเดก็ ขณะ
เล่าควรจดัเดก็เป็นกลุ่มเลก็ๆ ถา้เป็นกลุ่มใหญ่ใหน้ั �งลอ้มวงคร ู แลว้ครเูริ�มกจิกรรมเตรยีมเดก็ดว้ย
การใหเ้ดก็รอ้งเพลง ดภูาพหรอืกล่าวคาํจงูใจ เพื�อใหเ้ดก็มอีารมณ์พรอ้มที�จะฟงั เมื�อพรอ้มแลว้จงึ
เริ�มตน้ดว้ยการเล่านิทาน หากมจีดุประสงคข์องการฟงัตอ้งบอกเดก็ดว้ยการดาํเนินเรื�อง อาจเป็น
การนําเสนอดว้ยภาษาพดูอยา่งเดยีว หรอืใชภ้าษาท่าทางหรอืใชส้ื�อประกอบต่างๆ ทั งแถบ
บนัทกึเสยีงและภาพประกอบ ผูเ้ล่าตอ้งใชภ้าษาที�เดก็เขา้ใจง่าย ถูกหลกัไวยากรณ์ บทสนทนาอาจ
ใชภ้าษาถิ�นหรอืใชค้ําคุน้เคยที�เดก็เคยชนิ จะช่วยใหก้ารเล่านิทานมปีระสทิธภิาพ และมคีวามหมาย
ตรงกบัจดุประสงคข์องผูเ้ล่ามากขึน 

จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า การใชเ้ทคนิคและวธิกีารเล่านิทานนั น เป็นศลิปะ
อยา่งหนึ�ง ที�ผูเ้ล่าตอ้งอาศยัประสบการณ์และการฝึกฝนบ่อยๆ การเล่านิทานตอ้งทาํใหม้ชีวีติชวีา 
สนุกสนาน มนํีาเสยีงและท่าทางประกอบที�เหมาะสม ไมม่ากหรอืน้อยเกนิไป มกีระบวนการเล่าที�ด ี
การเริ�มเขา้สู่การเล่านิทานและการสรปุ เลอืกใชส้ื�อที�เหมาะสมกบันิทาน ที�สอดคลอ้งกบัเนือเรื�องที�
เล่าและมสีสีนัน่าสนใจ  
 

3.2.8 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบันิทาน 
งานวิจยัในต่างประเทศ 
ดกิสนั จอหน์สนั และ ชอลซ ์(Dixon, Johnson & Salts. 1977: 379) ไดว้จิยั 

เกี�ยวกบัเรื�องการจดักจิกรรมการเล่านิทานใหก้บัเดก็อาย ุ 3 – 4 ปี ที�โรงเรยีนในเมอืงดทีรอยด ์
จาํนวน 46 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที� 1 เลา่นิทานใหเ้ดก็ฟงัแลว้ใหแ้สดงบทบาทสมมติ
ประกอบตามเนือเรื�อง กลุ่มที� 2 เล่านิทานใหฟ้งัพรอ้มทั งพาไปดูของจรงินอกสถานที� เช่น ไปสวน
สตัว ์ ไปซือของ กลุ่มที� 3 เล่านิทานแลว้สนทนากบัเดก็เกี�ยวกบัเรื�องที�เล่าใหฟ้งั และกลุ่มที� 4 เป็น
กลุ่มควบคุม ผลพบว่า กลุ่มเดก็ที�แสดงบทบาทประกอบตามเรื�องไดแ้สดงบทบาทเลยีนแบบตวัละคร
ในเนือเรื�องไปดว้ย จะพฒันาจติลกัษณะต่างๆ ไดด้ทีี�สุดแสดงว่า เมื�อเดก็ไดฟ้งันิทานแลว้ เดก็ยอ่มมี
ความตอ้งการที�จะเลยีนแบบตวัละครที�ตนชอบหรอืตวัละครที�ประสบผลสาํเรจ็และยงัพบว่า เนือเรื�อง
ในนิทานเป็นเรื�องไกลความเป็นจรงิจะไดผ้ลดต่ีอความคดิของเดก็ไดด้กีว่านิทานที�มเีนือเรื�องใกล้
ชวีติจรงิของเดก็ 
 อมอรจิ ิ(Amoriggi. 1981: 1366A – 1367A) ไดศ้กึษาความสามารถในการเล่า
นิทานของเดก็ปฐมวยั โดยผูว้จิยัจะเล่านิทานใหเ้ดก็ฟงัแลว้ใหเ้ดก็เล่าเรื�องยอ้นกลบัและเล่าเรื�องราว
ต่อจากผูว้จิยั ทาํการทดลองครั งละ 15 – 20 นาท ี เป็นเวลา 2 สปัดาห ์ ผลการศกึษาพบว่าเดก็
สามารถเล่านิทานไดถู้กตอ้งโดยการเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดด้ขี ึน เดก็สามารถนําเอานิทานที�
ฟงัไปประยกุตเ์ล่าต่อ 

 



 48 

งานวิจยัในประเทศ 
 ดวงใจ วรรณสงัข ์(2541) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื�อง การศกึษาความสามารถใน 

การจาํพยญัชนะไทยของเดก็ที�มปีญัหาทางการเรยีนรู ้ จากการสอนโดยใชชุ้ดการสอนนิทาน
ประกอบภาพพยญัชนะไทย โดยศกึษากบัเดก็นกัเรยีนที�มปีญัหาการเรยีนรูอ้ายุ 4 – 6 ปี จาํนวน 6 
คน ที�มคีวามจาํสบัสนในตวัพยญัชนะไทยที�คลา้ยคลงึกนั ทดลองสอนดว้ยชุดการสอนนิทาน
ประกอบภาพพยญัชนะไทยผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพของชุดการสอนเป็น 95.33 / 82.00 
ความสามารถใน การจาํพยญัชนะไทยของเดก็ไทยของเดก็ที�มปีญัหาทางการเรยีนรูห้ลงัการสอน
โดยใชชุ้ดการสอนนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทยอยู่ในระดบัด ี ความสามารถในการจาํพยญัชนะ
ไทยของเดก็ไทยที�มปีญัหาทางการเรยีนรู ้ การสอนสงูกว่าก่อนสอนมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสําคญั
ทางสถติ ิที�ระดบั .01 

รญัจวน ประโมจนีย ์(2544: 65) ไดท้าํการวจิยัเกี�ยวกบัผลการจดักจิกรรมเสรมิ 
การเล่านิทานประกอบภาพที�มต่ีอความสามารถดา้นการเขยีนของเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีนอนุบาล
สามเสนฯ โดยทดลองกบัเดก็กลุ่มเดยีว จาํนวน 10 คน พบว่าความสามารถดา้นการเรยีนของเดก็
ปฐมวยัในแต่ละช่วงเวลาของการจดักจิกรรมการเล่านิทานประกอบภาพมกีารเปลี�ยนแปลงขั น
ความสามารถดา้นการเขยีนสงูขึนทุกคน 
 กรรณกิาร ์  พงศเ์ลศิวุฒ ิ (2547) ไดท้าํการวจิยัเกี�ยวกบัผลของการจดักจิกรรม
นิทานประกอบละครสรา้งสรรคท์ี�มผีลต่อความมวีนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยั ในโรงเรยีนเปรมฤดี
ศกึษา โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งเดยีวจาํนวน 12 คน ผลการวจิบัพบว่า พฤตกิรรมความมวีนิยัใน
ตนเองของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานประกอบละครสรา้งสรรค ์ ก่อนและระหว่างจดั
กจิกรรมโดยเฉลี�ยและรวมจาํแนกรายดา้นในแต่ละช่วงสปัดาหม์คีวามแตกต่างอยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .05 และมอีตัราการเปลี�ยนแปลงประหว่างก่อนจดักจิกรรมและระหว่างจดักจิกรรม
เพิ�มขึนตลอดช่วงเวลา 8 สปัดาห ์
 นนทพร ภวูรตัน์ (2546) ไดศ้กึษาผลของการใชเ้พลงและนิทานในการเพิ�ม 
ความสามารถดา้นการฟงั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชั (นประถมศกึษาปีที� 5 จาํนวน 11 คน เครื�องมอื 
ที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการฟงัก่อนและหลงั 
การทดลอง แบบการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นการฟงัของนกัเรยีน และการประเมนิตนเองของนกัเรยีน 
ดา้นการฟงั ผลการทดลองพบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นการฟงัเพิ�มขึ(นอยา่งมนีัยสาํคญัที�สถติ ิ
ระดบั .01 
 สรปุไดว้่าจากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบันิทาน นิทานสามารถส่งเสรมิ
ความสามารถทางภาษาของเดก็ไดเ้ป็นอย่างด ี ซึ�งเมื�อเดก็มคีวามสามารถทางภาษาที�ดแีลว้จะส่งผล
ต่อพฒันาการทางการพดูของเดก็ทาํใหม้พีฒันาการที�ดขี ึนดว้ย 
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3.  67ก8�!�����!"������	
�)�(�ก�(������ก
,���!,,ก��'�����.7��)����ก��'��)�(����
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4. 	
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%��	�BC��	#$%�%(5>�!	����������  
�4(�E�	ก	��	�4'	� 
ก	�(@4 

������ 2 ก	�D��� ��� �����(�E�	ก	��	�4'	�ก	�(@4ก������B���ก	� 
�4��� 

    
	
ก���������������
 

������ 1 ก��������������������� �� 
ก	�
%��	�BC�'��@���#�
���> ?@'
%���A4'��	������	ก�  
�4(�E�	ก	� 

�	�4'	�ก	�(@4ก������B���ก	���4ก%�ก����	
%��	�BCB	��	��������#�
� ���� ��	��!	�4��
�#4����	�	� 3 ����D��
	�B�	������4����> 
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�	�	� 3 ��	#$%�%(5>�!	�����  
�4(�E�	ก	��	�ก	�(@4 ก������B���ก	���4ก%�ก��� 
 

ก��� B��� 
(�E�	ก	��	�ก	�(@4 

X  SD X  SD 
4'	���� 1 ก	�(@4��	;�(�C 1.91 .45 2.61 .15 
4'	���� 2 ก	�(@4DK�D��L�� .97 .33 2.17 .23 
4'	���� 3 ก	�(@4DK��5����	
 .99 .36 1.99 .34 

L4��
� 1.29 .29 2.26 .18 
 
?�ก	�
%��	�BC�	�	�   D�	กO
�	 ��	#$%�%(5>�!	�����  
�4(�E�	ก	��	�4'	�ก	�(@4 

����	�������������ก������B���ก	�ก	���4ก%�ก���ก	��#4�D��ก� ก	���	�%�	� L4��
�
��	ก�  1.29 ��� 2.17 �	���	4� ����5��(%�	�)	DK��	�4'	���'
 
( 
�	 4'	���� 1 ����������ก���ก	��4�����	ก�  1.91 �#4�
�	��(�E�	ก	��	�ก	�(@4��	;�(�C
��@�����4� D	�ก�	�  �������������B���ก	��4�����	ก�  2.56 �#4�
�	���
	�#	�	�$
�	�4'	�ก	�(@4��	;�(�C��@�����4� #@� 4'	���� 2 ����������ก���ก	��4�����	ก�  .97  �#4�
�	��
�
	�#	�	�$�	�4'	�ก	�(@4DK�
�����D��L��A4'���A��#�4��'��ก� P	( B���ก	��4�����	ก�  
2.11  ���
	�#	�	�$�	�4'	�ก	�(@4DK�
�����D��L��A4'#�4��'��ก� P	(DK�#�
��B7� ���
4'	���� 3 ����������ก���ก	��4�����	ก�  .99 ��(�E�	ก	��	�4'	�ก	�(@4��	�5����	
�	กP	(
A4'������กQ �	������4���P	(A��B�4  B���ก	��4�����	ก�  1.85 ��(�E�	ก	��	�4'	�ก	�
(@4��	�5����	กP	(A4'L4�กQ �	������4���P	(A4'B�4 
 

������ 2 ก���"��#$���#$�%&��ก����'(���ก����( 
ก	�
%��	�BC�'��@������> ?@'
%���A4'��	������	ก�  
�4(�E�	ก	��	�4'	�ก	�(@4 �	


%��	�BCB	��	����� #�
� ���� ��	��!	� ���
�4�
	���ก��	�L4��&' t - test �4#� ��	��4� 
���#�	��7�	�#$%�%����  �4#�  ���	�	� 4 
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�	�	� 4 ก	�D��� ��� (�E�	ก	��	�4'	�ก	�(@4ก������B�����4ก%�ก��� 
 

ก��� B��� 
(�E�	ก	��	�ก	�(@4 

X  SD X  SD D  D
S  t df P 

4'	���� 1 (@4��	;�(�C 1.91 .45 2.61 .15 -.70 .09 -7.49 19 .00 
4'	���� 2 (@4DK�D��L�� .97 .33 2.17 .23 -1.21 .06 -20.69 19 .00 
4'	���� 3 (@4DK��5����	
 .99 .36 1.99 .34 -1.00 .10 -9.77 19 .00 

L4��
� 1.29 .29 2.26 .18 -.97 .05 -19.99 19 .00 
 

** �����#�	��7�	�#$%�%��� .01 
 

?�ก	�
%��	�BC�	�	� 4 D�	กO
�	(�E�	ก	��	�4'	�ก	�(@4L4��
����4QกD!�
��ก���
A4'�� ก	���4ก%�ก���ก	��#4�D��ก� ก	���	�%�	�����	�������	ก�  1.29 ����� B���A4'�� ก	�
��4ก%�ก�������	�������	ก�  2.27 ����� �5��D��� ��� �
	���ก��	�A4'��	�
	���ก��	������
��	ก�  -.98 ���A4'��	 t = 16.60 p = 0.0 V<�������#�	��7�	�#$%�%�����4�  .01 �#4�
�	B���A4'�� ก	�
��4ก%�ก�����ก�����������(�E�	ก	�4'	�ก	�(@4L4��
������#@��<>����	������#�	��7 

�5��(%�	�)	DK��	�4'	�( 
�	  
4'	���� 1 (�E�	ก	�4'	�ก	�(@4��	;�(�Cก���A4'�� ก	���4ก%�ก���ก	��#4�D��ก�  

ก	���	�%�	�����	�������	ก�  1.91 ����� B���A4'�� ก	���4ก%�ก�������	�������	ก�  2.61 
����� �5��D��� ��� ��	�����A4'��	�
	���ก��	��������	ก�  -.70 ���A4'��	 t = -7.45 p = 0.0 
V<�������#�	��7�	�#$%�%�����4�  .01 �#4�
�	B���A4'�� ก	���4ก%�ก�����ก�����������(�E�	ก	�
�	�4'	�ก	�(@4��	;�(�C�����#@��<>����	������#�	��7 

4'	���� 2 (�E�	ก	�4'	�ก	�(@4DK�D��L�� ก���A4'�� ก	���4ก%�ก���ก	��#4�D��ก�  
ก	���	�%�	�����	�������	ก�  .97 ����� B���A4'�� ก	���4ก%�ก�������	�������	ก�  2.21 ����� 
�5��D��� ��� ��	�����A4'��	�
	���ก��	��������	ก�  -1.24 ���A4'��	 t = -12.97 p = 0.0 V<����
���#�	��7�	�#$%�%�����4�  .01 �#4�
�	B���A4'�� ก	���4ก%�ก�����ก�����������(�E�	ก	� 
�	�ก	�(@4DK�D��L�������#@��<>����	������#�	��7 

4'	���� 3 (�E�	ก	�4'	�ก	�(@4DK��5����	
 ก���A4'�� ก	���4ก%�ก���ก	��#4� 
D��ก� ก	���	�%�	�����	�������	ก�  .99 ����� B���A4'�� ก	���4ก%�ก�������	�������	ก�  
1.99 ����� �5��D��� ��� ��	�����A4'��	�
	���ก��	��������	ก�  -1.00 ���A4'��	 t = -9.77  
p = 0.0 V<�������#�	��7�	�#$%�%�����4�  .01 �#4�
�	B���A4'�� ก	���4ก%�ก�����ก�����������
(�E�	ก	��	�ก	�(@4DK��5����	
�����#@��<>����	������#�	��7 
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����� 5 
��	
�� ��
��� ����������� 

 
 ก����	
���
��� ����ก����	
����ก�������� (Quasi Experimental Design) ���./0ก�123
4
���2��ก�123����� 5�ก6��ก����ก
�7
8��ก�����ก��79�:����;ก�<3�
����=�0�
�ก��	
�ก�	ก��3ก��
�>����?ก��ก����2������ �
����7@��������������?��?A�/�B>C�D�
���9��?E90����ก����:0��ก
�ก��
	
�ก��5�ก6��<3�
� .�ก��7�	��F���@�กก�	ก��3�7@��>2��>��37
8��ก�����ก��79�:����;ก
�<3�
�.D03���?>��G�H�7����:�� I����C��
�:
�4��:��ก����	
���?E�:��ก����	
�A��>�1��
��� 
 
�����	��������ก����� � 
 ก������	
��������
����������	���
���������ก������ก���ก��� !"���!#ก$%���	&���$'
()����กก����!ก��ก���ก��*�!�$�+ก�,ก���)���&�-!	����!�������	�.��+!���� 

1. �������ก���+!�,����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	 ก��*)+�)��ก����! 
ก��ก���ก��*�!�$�+ก�,ก���)���&� 

2. ������$��	,�&�	,����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	 ก��*)+�)��ก����! 
ก��ก���ก��*�!�$�+ก�,ก���)���&� 
 
���!�"��#�ก����� � 

�!#ก$%���	&��2!3��,ก����!ก��ก���ก��*�!�$�+ก�,ก���)���&�������ก��&��!3�ก��
� !� �"�� 

 
����!��ก����� � 
 
��$�ก����#$�#�ก����� � 
 $�+4�ก�&���43�ก������	
������ �$'�!#ก�ก���	4�	 - ���� ��	��+����� 4 7 5 $9 &��ก��)��
��ก���	 ���+!�,��,�) 2 :�
���	&�� 1 $9ก����ก�� 2553 -�����	��4�<�� ก����&����
� 
���� 30 
 
 
 ก�	��! ��������#$�#�ก����� � 
 ก)���>���	���&���43�ก������	
������ �$'�!#ก�ก���	4�	 7 ���� ��	��+����� 4 7 5 $9 &��
ก��)����ก���	 ��4����,�) 2 :�
���	&�� 1 $9ก����ก�� 2553 -�����	��4�<�� 
ก����&����
� ���� 20 
 -!	��"��>�ก���)��ก 
�� ����>���	���&���43�ก����ก��2!3��-!	
��?���,�)�ก 1 �3�����	��ก���� 5 �3�����	 
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! ��
������%&ก'� 
 1.  >��*$�����+ 2!3*ก� ก����!ก��ก���ก��*�!�$�+ก�,ก���)���&� 
 2.  4
����4�3  =�0�ก2 7
8��ก�����ก��79� 
 
����������	
�����ก������� 

1. �E�ก��	
�ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2������ 
2. ����
�7
8��ก�����ก��79�:����;ก�<3�
� 3��2����3�/@��3
��:������
� 

�
�N�
����������?DB�0��>94� >
3��?>��G�O���P�:�������
� (CronbachVs Alpha) 3��2���2�ก
� .86 
 
���
�������ก��	���� 

ก��&!)��
������   !����ก���:�
���	&�� 1 $9ก����ก�� 2553 !���� 
1. &��ก��&!��,ก)���>���	���&�����!ก��!����ก��&!)�� (Pretest) -!	�43 

*,,��!����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	&��( 3����	��3��"�� *)3�>�����3
+*>���กGHI&��
ก���! 

2. !����ก��&!)��-!	ก)���>���	����+2!3��,ก����!ก��ก���ก��*�!�$�+ก�,ก���)�� 
�&� �43�+	+��)��ก��&!)�� 8 ��$!��I -!	��!��$!��I)+ 3 �� ��)+ 1 
����K )+ 30 7 45 
�&� 4�����)� 9.30 7 10.15 "������&�I ���
�� *)+��? ���&������ 24 
���� 

3. �)�����#����ก��&!)��( 3����	!����ก��&!��,�)��ก��&!)�� (Posttest) ก�, 
ก)���>���	��� -!	�43*,,��!����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	.,�,�!�	�ก�ก�,*,,��!&���43ก��
ก��&!)��*)3�>�����3
+*>���กGHI&��ก���! 

4. ��
+*&��2!3��กก����!����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	��&��ก�����
��+�I 
"3�� ) 
 
ก����������(���)� 

1. ��
+*&��2!3��กก����!����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	ก��*)+�)��&!)���� 
��
���<�>����%�-!	��"3�� )2$��
���.)��	 (Mean) *)+ 
���,��	��,��>�%� (Standard 
Deviation) 

2. �$��	,�&�	,
���*>ก>���"��
+*����ก��&��ก��� !"���!#ก$%���	ก��*)+ 
�)��ก��&!)��-!	�43��?�ก��&���<�>� t 7 test for Dependent Sample 
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������ก������� 
 ก����	
���
���3�	1�312�D3��>C��
Z�7@��5�ก6�7
8��ก�����ก��79�:����;ก�<3�
����=�0�
�
ก��	
�ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2������ E�ก��5�ก6�7��2� ��;ก�<3�
����=�0�
�ก��	
�
ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2������3�7
8��ก�����ก��79��C�5
7�B>9�:����2��3��
�>C��
Z���
>[�4� 3��2� X = 2.61 �?��� I���ก2��ก�������3��2� X  = 1.91 �?��� .��0��ก��79�����
��?A��>9�:����2��3��
�>C��
Z���>[�4� 3��2� X  = 2.17 �?��� ��?ก2��ก�������3��2� X  = .97 
�?��� ��?.��0��ก��79�������@������>9�:����2��3��
�>C��
Z���>[�4� 3��2� X  = 1.99 �?���
ก2��ก������� 3��2� X  = .99 �?��� �2��?��� X  ก2����?D�
�ก��	
�ก�	ก��3ก���>��
��?ก��ก����2�������
�	?�D;�=�0�2� 7
8��ก�����ก��79�:����;ก�<3�
��42�?�0��>9�:��
�
�D3� >2�E�.D07
8��ก�����ก��79�A����3>9�ก�2�ก2��ก���������2��3��
�>C��
Z���>[�4����
�?�
� .01 
 
��
����� 

ก����	
���
���3�	1�312�D3���7@��5�ก6���?�����������7
8��ก������0��ก��79� :����;ก
�<3�
�ก2����?D�
�=�0�
�ก��	
�ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2������ E�ก����	
�>�3��[
�H�����E�=�0�
��� ��;ก�<3�
�D�
�=�0�
�ก���C�ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2������ 3�
7
8��ก������0��ก��79�A����3>9�:�� I���>����0��ก
�>334�<�� ����2� ��;ก�<3�
�D�
�=�0�
�
ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2������3�7
8��ก�����ก��79�>9�:�� ��������/2����7��?�2� 
ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2����������ก�	ก��3���^_ก.D0��;ก�<3�
�=�0>2��>��37
8��ก��
����0��ก��79��
�����0��ก��79��C�5
7�B	�กก��������90�C�42��` .������./0.�ก���>�� ก��79�
��?A����?ก��79�������@������A��./0���������4
���0����3>�.	��?�>��3�����@�.D0��;ก=�03�ก��
3�7
8��ก�����ก��79�>9�:�� >����0��ก
� a�����a3 ��? �9P�3� (5����@�� �ก0�ก
����. 2548: 
�0�����	�ก; Hallaham & Kauffan.1994) ก�2��[��ก�?���ก�������H�6�:����;ก�ก��	�กก��
4��>���D�����2��42�>�����0�D���4
� 7i4�ก��34��>���>�����0� �@� ���37����3���./0
��
��?���@������2��>���42��` �C����>
37
�GBก
�D���>2��7�0�3ก
� =�0�ก2 >2��>3�� �C�D�0����.�
ก��3���D;� =�0��� >?>3���3	C� 	C�=�0�2��32��� (�@�4
���0�) �
��C���3^j��ก��2��=�3�>�D�0��2���
>��4� ��� ��?>
3E
> �0����ก����2��=� ��;กก;	?�C�7i4�ก��34��>����/2������ก
� �/2��3@��79�
ก;�ก3@� :�
�4
� k�k 7i4�ก��34��>���42�>�����0�.�ก�	ก��3ก���>����?ก��ก����2�������@�
ก�������;ก>�.	��>���ก3��>������4
��?��42��` �����9��2� 	�ก>@��>�����0�4
���ก ��?79���42��` 
4�3��9	�ก>�����0�42�3��@���9��3[�� ก��79�.D0�7@���Pl���?�>��.D0�7@���` �9  �7@���.�D0�������
	������>�����0�[
�3� �0��ก��4��>���42�>�����0�D�����2��7�0�3`ก
� D�
�	�กก���>��.��42�?
��
� 	?3�ก��79��1� �ก����ก
�����������;ก` =�0Pl���?�2�3�>��=� 3�4
��?�������;ก=�0�90	
กD�@����
7��D;� �/2� ����P���.�D�
�>@������;ก����2�� ����P3������ 4
�>9� ����40� ��;ก	?3�A�ก�>=�079�.�
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>������4����7��D;� =�0��ก���������?>�ก��FB���H�6�ก
��7@���>2�E�.D0��;ก7
8��ก�����ก��
79����>9�:�� �C�.D03���?>�ก��FB���ก�0��:��� >����0��ก
� ��
/Z�:��	�DB������ ���ก�2���2� ��;ก
������90=�0��	�กก��ก�?�C� (Learning by doing) ��?��;ก������90=�0��	�ก��?>�ก��FB4�� (7
8�� 
/
/7�5B. 2540: 15) .��?�?����4��� 8 >
���DB:��ก������� ��;ก3�A�ก�>=�0^_ก79�4����1ก` 
>
���DB =�0^_ก79�IC�` �
�ก��79������C� ��?A�� ��?��@�������3@����9ก�?410�.D0��;ก79� >����0��
ก
�กpก��^_กD
� (Laws of Exercise) :��G��B�=��B (Thorndike) ���ก�2���2��3@��40��ก��.D0��;ก3�
�
ก6?	?40��.D0��;ก�ก�����3�:0�.	��?D3
��^_ก^��2�� ` ��;ก	?������90	�กก��>
��ก4 A��ก��Pl�
�����979� �2����3^j��ก:����9��?79�4�3 I�������ก����3@��t��
4�>����0��ก
� �7���	�B (Piaget) ���
ก�2���2�7
8��ก���0��>4��lZZ�:����;ก.�:
���� 2 :
�ก2���t��
4�ก�� ��;ก/2�����1 2 v 6 �j 	?
[@����4���� ����>C��
Z (Self Centered) ��?������90	�กก��>
3E
> ��?./0�1ก>2��:���2��ก��.�
ก���C�ก�	ก��3 ��ก	�กก�������;ก=�0��ก���������?>�ก��FB���H�6�ก
��7@�����?��9I����C�.D0
��;ก3�7
8��ก�����ก��79����>9�:����0� �����ก�5.�:F?�C�ก�	ก��3ก;����>2��D�������ก�?410�.D0
��;ก=�03�A�ก�>=�0^_ก79��7@��.D03�7
8��ก�����ก��79����>9�:��>����0��ก
�ก1��� 4
�4�E��/��? 
(2547: 115) ��?>���3� H�ZAZ��
�47�6B (2550: �0�����	�ก Bruner. 1960: 60) ���ก�2���2�ก��
>2��>��3��?>�0�������ก�5�����@�42�ก��������90:����;ก ����>���	C�����.�ก����������>��3.D0�ก��ก��
������90>C�D�
���;ก ��@���	�ก��;ก����3������90H�6�	�กก�����������>���3�����H�6�79� ��?
>����0��ก
� >1	���� :	��12�5���y (2540: 54) ���ก�2���2� ก��ก�?410�.D0��;ก=�0�>����ก��2����>�?
.�>H�7����0�3����D3�?>3ก
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-  '��'��!$��&���%�&��!����กก�#�"�� ? 
��� '�������	'��	'�#�!$/���#$ก 

- !����กก�#	���ก�8&�%4�����7� ? 
��� '�������	'��	'�#�!$/���#$ก 
 

 &�'��$�����ก��ก		� 
1. �#$ก��&'�����	ก���"��!�1�����/"��ก�� ก�����ก�(ก��	 

1.1 �#$ก��	�����ก	���#��%4����&'���,��"��ก�� �	1,�'��#����ก������ 
�����&)�ก)� !"�#$ก��ก	����	��#� ('��
�# K /8&��,'�8'��������� '�8'��(&/�
�����	�'�	�)���'�8'����#��%4����&'�����* �"��#$ก* ���ก��#��%4����&'����7! �	1,�
'�8'��)�ก)� !"�#$ก* ��ก	���#���"� �#$ก* ��	�����ก	���1�ก��%ก�83ก������ก����,�#$ก* 
'�#����!	�&ก������&'���,�#$ก* ��1�ก ��"���ก	���#���	�1����1,����,'�8'������&'&L) 

1.2 �	1,����ก�(ก��	������"����"� �#$ก��ก')���ก��ก$��1,� ��%ก�83 
����* �/"���, !"������"�� 

2. '�����������1,��!����กก�#��ก�3  !"�#$กFG���& !"�#$ก��ก	���#��%4����&'� 
����* ��,��"��ก�� 6#� !"�#$ก7#"��1�ก��%ก�83��,��"��ก��(& )" ก����#�  
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5�ก ���'��	�3��  ��!���	 
1. 	�'�8��'!.,� %��ก!����กก�#7�" ก�"�"� 

K6���$�* �%4!����กก�# !-�*L 
K6���$�* �%4!����กก�#!��*L 

'�8�� 
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�# 
�# K�#$ก* '& '�8'��(&
�#%�&6�'��� 6���$�* �%4!��
��กก�#... �#$ก* )���'�8'�����	%�&6�'#"��&'& �#$ก* )���ก�
�#'�����!��*L 

 
5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
2. !����กก�#6���$� ก����%4...!����กก�#��ก�3 

K6�"6!...!����กก�#6���$�	�ก��� ��&ก����%4!����กก�#��ก�3L 
'�8�� 

        '������ K!����กก�#6���$� ก����%4 !����กก�#��ก�3L  !"�#$ก��,��#��%4'�8�� 
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3. ��
����	��!����กก�# ���!����กก�#ก$���7	���	!��# 

KU����U��...U.� U����U��...U.�L 
K(&������7�#�&L 

'�8�� 

         '������ K��
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�#��� (&������7�#�& �#$ก* ���
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M�'&��� (&������7�#�&L 
        '��)�ก)� !"�#$ก'�1,��ก	���#��%4'�8���"�� K	� '����ก)���'�8'����#��%4'�8
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����ก�"��	�V�'&L  !"�#$ก��,�����	�'���#��%4'�8����1�ก��%ก�83ก������ก����&������� 
        '��
�#/��'�8�#$ก��,	�)���'����#� K/��'�8"��....&'&��,)���'�8'����#��%4'�8��L 

 
5�ก ���'��	�3��  ��!���	 
4. ��7	���	���#.�!����กก�#��ก7#" ��(.�7%��	���	� 

K���* 	�)���ก�#.�!����กก�#!���L 
'�8��  
'�8��� 
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5. ���#.��� ��&��#.�!����กก�# ���!����กก�#ก$���7	���	!��# 

KU����U��...U.� U����U��...U.�L 
K(&������7�#�&L 

'�8��  
'�8��� 
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'�&L ��&)�ก)��#$ก* ��ก' !")���ก�
�#U����U�� 
�"�	* ก������&��� '��
�# K�#$ก* '&
���	�)���'�8����&'�8�����ก���#.�!����กก�#ก�#�ก��� 
�#��� U����U��...U.� &'& �#$ก* 
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#"��&'&L 

 
 
 



 80 

&�'��	�� 
 �#$ก��&'�����	ก����%�1����1,��/����� ���	� '� ����&7� ��,7! ��&���ก�#/.��%4
�����7� #������'����	���7%�� 

- '�8��%��ก�"�&7� 7�"��,7! ? 
��� %��ก�����กก�# 7�" ก�"�"� 

- '�8��#.�!����กก�#��ก	�7#"!�1�7	� ��&'�8����������7� ? 
��� 7	�7#" '�8��7%)����	�)���#.� 

- �#$ก* '�#��� '�8����&'�8����"����������7� (.�(&#.�!����กก�#��ก�3��ก	�7#" ? 
��� '�������	'��	'�#�!$/���#$ก 

 
��&'��)�ก)� !"�#$ก* ��#��	���FG� �����7% 

 
��3� / ���ก	-2 

1. !���1������1,��!����กก�#��ก�3 
2. ��,'�#2���& 
3. )�#����* 
4. !����กก�#��ก�3 (��,'�����/.�) 

 
ก�	�	�������  

����ก!(�)�ก� �ก�(�� 3 ��� �
� ���ก�(���*+�( , ก�(�����-#� ��� 
ก�(����
.���" ����ก!ก�!���*/	 ก�����*/	 �"	������ก� *ก��ก��	 
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��ก�	���ก��ก		�ก�	����	�ก��ก�	��������� 
������2�#3 1 !���#3 2 

����� �	�3�� ��!��กก�� �ก42 
 
����	����2 

1. �
1,��������	 !"�#$ก	�
���ก�����ก��
�# #"� 
- ก��
�#'��2�
�3 
- ก��
�#�%4�����&%�&6�' 
- ก��
�#�%4��1,����� 

2. �
1,��������	 !"�#$ก7#"��#������/������&'���	�1����1,����� 
3. �
1,��������	'��	'�#��"�����'3��&(���ก�� 
 

&�'����ก�	�$�����ก��ก		� 
 &�'��$� 
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�#'��ก���#$ก�ก�,��ก�������1,��!����กก�#��ก�3 ����'����	#�����7%�� 

- �#$ก* (��7#"!�1�7	���� '��%4'%��ก!����กก�#��ก�3 ? 
��� '�8��  

- '�8��#.�!����กก�#��ก	�7#"!�1�7	� ��"�'�8����������7� ? 
��� 7	�7#" '�8��7%)�'�8���	�)���#.�!����กก�#��ก�3 

 
&�'��$�����ก��ก		� 
1. �#$ก��&'�����	ก���"��!�1�����/"��ก�� ก�����ก�(ก��	 

1.1  �#$ก��	�����ก	���#��%4����&'���,��"��ก�� �	1,�'��#����ก������ 
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1.2 �	1,����ก�(ก��	������"����"� �#$ก��ก')���ก��ก$��1,� ��%ก�83 
����* �/"���, !"������"�� 

2. '�����������1,��!����กก�#��ก�3  !"�#$กFG���& !"�#$ก��ก	���#��%4����&'� 
����* ��,��"��ก�� 6#� !"�#$ก7#"��1�ก��%ก�83��,��"��ก��(& )" ก����#�  
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�1����1,������,��"� '�8��%��ก!����กก�# ��&�	1,�!����กก�#6�/.�'�8��#.�!����กก�# ���
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5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
3. !��#.���� ���#.��� ��&��ก$#.�!����กก�# 
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��&!����กก�# !-���&!�ก	�ก 
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��ก�	���ก��ก		�ก�	����	�ก��ก�	��������� 
������2�#3 1 !���#3 3 

����� �	�3�� ��!��กก�� �ก42 
 
����	����2 

1. �
1,��������	 !"�#$ก	�
���ก�����ก��
�# #"� 
- ก��
�#'��2�
�3 
- ก��
�#�%4�����&%�&6�' 
- ก��
�#�%4��1,����� 

2. �
1,��������	 !"�#$ก7#"��#�������%4����&'���	�1����1,����� 
3. �
1,��������	'��	'�#��"�����'3��&(���ก�� 
 

&�'����ก�	�$�����ก��ก		� 
 &�'��$� 
 '��
�#'��ก���#$ก�ก�,��ก�������1,��!����กก�#��ก�3 ����'����	#�����7%�� 

- ���7	'�8��(.�7	���	���#.�!����กก�#��ก�3��ก	�7#" ?  
��� �
��&!����กก�# !-�	�ก 

- �#$ก* (��7#"!�1�7	����	� '�	�)���'�8��#.�!����กก�#��ก�3�"�� ? 
��� '�8��� !�� ��&!	� 

 
&�'��$�����ก��ก		� 
1. �#$ก��&'�����	ก���"��!�1�����/"��ก�� ก�����ก�(ก��	 

1.1.   �#$ก��	�����ก	���#��%4����&'���,��"��ก�� �	1,�'��#����ก������ 
�����&)�ก)� !"�#$ก��ก	����	��#� ('��
�# K /8&��,'�8'��������� '�8'��(&/�
�����	�'�	�)���'�8'����#��%4����&'�����* �"��#$ก* ���ก��#��%4����&'����7! �	1,�
'�8'��)�ก)� !"�#$ก* ��ก	���#���"� �#$ก* ��	�����ก	���1�ก��%ก�83ก������ก����,�#$ก* 
'�#����!	�&ก������&'���,�#$ก* ��1�ก ��"���ก	���#���	�1����1,����,'�8'������&'&L) 

1.2.   �	1,����ก�(ก��	������"����"� �#$ก��ก')���ก��ก$��1,� ��%ก�83 
����* �/"���, !"������"�� 

2. '�����������1,��!����กก�#��ก�3  !"�#$กFG���& !"�#$ก��ก	���#��%4����&'� 
����* ��,��"��ก�� 6#� !"�#$ก7#"��1�ก��%ก�83��,��"��ก��(& )" ก����#�  
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�1,���1,������,��"� '�8�� '�8��� !�� ��&!	� )���ก�#.�!����กก�#  
���!����กก�#ก$���7	���	!��# 
 
5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
1. '�8�� '�8��� !�� ��&!	� )���ก�#.�!����กก�# 

!	�#.�!�� !��#.���� ���#.��� ��&��ก$#.�!����กก�# 
���!����กก�#ก$���7	���	!��# 
KU����U��...U.� U����U��...U.�L 
K!����กก�#�, !-���&!�ก	�ก���L 

'�8�� 
'�8��� 
!�� 
!	� 

        '�����,	������� K'�8�� '�8��� !�� ��&!	� )���ก�#.�!����กก�#L ��&)�ก)��#$ก
 !"��ก	���#��%4'�8�� K	� '����ก)���'�8'����#��%4'�8�� '�8��� !�� ��&!	�
�"��'& �)�-��ก	�!�����%ก�83ก������ก��7#"���'�&L 
        �	1,��#$ก��1�ก��%ก�83ก������ก����&����������"����"� '�� !"�#$ก
�#����	'����&���
������%�&ก����	(���ก��/���#$ก 
        '��
�# K�#$ก* '& ���	�)���ก�'�8����&��ก'��ก����� �
1,�#.�!����กก�#ก�#�ก���'�& 
!.,������	 ��"� U����U��...U.� U����U��...U.�L 
        '������ K���!����กก�#ก$���7	���	!��#L '�� !"�#$ก
�#����	'�� ��&���������%�&ก��
��	(���ก��/���#$ก K!����กก�#�, !-���&!�ก	�ก���L 
        '����	 !"�#$ก��� K�#$ก* '& ��,'�8����&��ก* '#.�!����กก�#7	���ก �
��&��� !��
��กก�#�,����.....��&.... 	�ก���L '��
�#��&��"'����� K !-�L ��& K!�กL  !"�#$ก7#"��� 

 
5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
2. !	�(.�7%��	�	��
1,�	�)���#.�!����กก�# 

K�("��	� 	�)���ก�#.�!����กก�#!���L 
!	� 
�	� 

        '������ K�	1,����7	���	���#.�!����กก�#��ก	�7#" !	�(.�7%��	�	�	��
1,�)���#.�!��
��กก�#L  
       '��)�ก)��#$ก !"��ก	���#��%4�	� K	� '����ก)���'�8'����#��%4�	��"��'& �)�-
��ก	�!�����%ก�83ก������ก��7#"���'�&L 
        '�� !"�#$ก��,��#��%4!	�
�#����	'�� K�("��	� 	�)���ก�#.�!����กก�#!���L 
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5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
3. �	�#.�!	� !	�#.�!�� !��#.���� ���#.���  

��&��ก$#.�!����กก�# 
���!����กก�#ก$���7	���	!��# 
KU����U��...U.� U����U��...U.�L 
K!����กก�#�, !-���&!�ก	�ก���L 

'�8��, '�8���, 
!��, !	�, 
�	� 

        '��)�ก)� !"�#$ก*  !"��)���ก����������
1,�)���'�8����&��ก* ' #.�!����กก�#  
        '��
�# K�#$ก* '& ���	�)���'�8����&��ก'#.�!����กก�#ก���กM�ก'����#�ก��� !.,����
��	 ��"� U����U��...U.� U����U��...U.� ���!����กก�#ก$���7	���	!��#L 
        '�� !"�#$ก��,��#�
�#����	'�� K!����กก�#�, !-���&!�ก	�ก���L 
        '����	 K�#$ก* '& ��,'�8����&��ก'7	���	���#.�!����กก�#��ก	�7#" �
��&��� !��
��กก�#�,..... ��&...... 	�ก���L '����"'����� K !-�L ��& K!�กL  !"�#$ก��� 

 
5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
4. �	�(.�7%��	!� �
1,�	�)���#.�!����กก�# 

K�("�!� 	�)���ก�#.�!����กก�#!���L 
�	� 
!� 

        '������ K!����กก�#ก$���7	���	!��#��ก	�M&�� �	�(.�7%)�!� �
1,�	�)���ก�#.�!��
��กก�#L  
        '��)�ก)��#$ก !"��ก	���#��%4!� K	� '����ก)���'�8'����#��%4!��"��'& �)�-
��ก	�!�����%ก�83ก������ก��7#"���'�&L 
        '�� !"�#$ก��,��#��%4�	�
�#����	'�� K�("�!� 	�)���ก�#.�!����กก�#!���L 
        '��)�ก)� !"�#$ก* ��ก')���ก�����ก!��
1,�	�)����	� '��
�# K�#$ก* '& ���	�)���
�	�����ก!� !"	�)���#.�!����กก�#ก�#�ก��� �#$ก* ��ก')���ก�����ก�����#��* ���&'&L  
        '�� !"�#$ก
�#��	 K�("�!� 	�)���ก�#.�!����กก�#!���L 

 
 ���'��	�3�� ��!���	 

5. !�#.��	� �	�#.�!	� !	�#.�!�� !��#.���� ���#.���  
��&��ก$#.�!����กก�# 
KU����U��...U.� U����U��...U.�L 

'�8��, '�8���, 
!��, !	�, 
�	�, !� 

        '������ K!�#.��	� �	�#.�!	� !	�#.�!�� !��#.���� ���#.��� ��&��ก$#.� 
!����กกก�#L  
        '�� !"�#$ก��,��#� ���������%�&ก����	(���ก�� 
        '��)�ก)� !"�#$ก* 
�# K�#$ก* '& ���	�)���'�8��#.�!����กก�#ก�#�ก��� �#$ก* 
�#
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�"�	ก� �����#��* ���&'& !.,������	 U����U��...U.� U����U��...U.�L 
 
5�ก ���'��	�3�� ��!���	 
6. !����กก�#ก$!��#��ก	���"� 

K��"...!����กก�#!��#��ก	���"�L 
K������!����กก�#��7%�����!��ก�#�ก���L 

'�8��, '�8���, 
!��, !	�, 
�	�, !� 

        '������ K!����กก�#ก$!��#��ก	���"�L 
        '�� !"�#$ก��,��#�
�#����	'�� K��"...!����กก�#!��#��ก	���"�L K������!����กก�#��7%
�����!��ก�#�ก���L 
        '��
�# K�#$ก* #� (	�V�'& '�8��#.�!����กก�#��ก�3��ก	�7#"��"�L  
        '�� !"�#$ก* ��,��ก	���#��ก$���%ก�83ก������ก�� !"������"�� K/��'�8�#$ก* ��,
�����	�'�	�)���'�8'����#�&'& �#$ก* �ก$���%ก�83ก������ก��/���#$ก*  !"������"��
#"��&'&L 

 
&�'��	�� 

 �#$ก��&'�����	ก����%�1����1,��/����� ���	� '� ����&7� ��,7! ��&���ก�#/.��%4
�����7� #������'����	���7%�� 
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��� �� ��� !�� !	� �	� !� 
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�������$�����ก�	!��7�8��ก�	���ก�	7��&����1ก�9�!�  
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1,��#�����#
���ก�����ก��
�#/���#$ก%0	��� �&#��)�� 
����� 2 (���� 4 Q 5 %X) ��,7#"���ก��(�#ก�(ก��	ก����#�%�&ก��ก���������  

2.  ก��#����ก����#
���ก�����ก��
�# !"	���"#����ก���#��� 1 ' ��& 
��")���#����ก�� 1 ' ���!���#��������'��	�&#�ก !"��"�/"����ก����#
���ก����	���%J�����
7#"��ก�"����	'��������/����"#����ก����#
���ก�� 

3. �����#
���ก�����ก��
�#/���#$ก%0	���	�����!	# 3 �� 7#"�ก�  

���ก�����#"�ก��
�#'��2�
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���ก�����#"�ก��
�#�%4%�&6�' ��&
���ก�����#"�
ก��
�#�%4��1,����� 6#���"#����ก����#
���ก�����ก��
�#(&��������#
���ก�����ก��
�#
 !"�ก����FG���"����.กก��
�#/���ก��������&'��	������,ก��!# 6#��ก����(&�%5#���
��#
���ก�����ก��
�#��&#���
��	'����,�/����"#����ก��  

����#3 1 
���ก�����#"�ก��
�#'��2�
�3 (/"��& 1 ��� !�ก�ก����������$(ก�����
7%/"����7%7#"���) 

 �ก8Y3ก�� !"'&�ก��
�# ����, 1 (��� 20 /"� /"��& 3 '&� 
 -  ���7	�7#"!�1������#��ก��
   !" 0 '&� 
 -  �����ก 1 ��
    !" 1 '&� 
 -  �����ก 2 ��
    !" 2 '&� 

 -  �����ก 3 ��
    !" 3 '&� 
 
����#3 2 '��	��	������#"�ก��
�#�%4%�&6�' (/"��& 1 ��� !�ก�ก����������$(
ก�����7%/"����7%7#"���) 

 �ก8Y3ก�� !"'&�ก��
�# ����, 2 (��� 10 /"� /"��& 3 '&� 
 -  7	�
�#!�1�
�#7	��%4%�&6�'   !" 0 '&� 
 -  
�#�%4�����,7	���#'�"��ก����
  !" 1 '&� 
 -  
�#�%4���7#"��#'�"��ก����
  !" 2 '&� 
 -  
�#�%4%�&6�'7#"��#'�"��ก����
  !" 3 '&� 
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����#3 3 '��	��	������#"�ก��
�#�%4��1,����� (/"��&7	��ก� 2 ���) 
 �ก8Y3ก�� !"'&�ก��
�# ����, 3 (��� 10 /"� /"��& 3 '&� 
 -  7	�
�#!�1�
�#6#�7	�	��1��!�(�ก��
���  !" 0 '&� 
    
�#������1,�����(�ก��
7#"������ 
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�#6#��ก$�����&����#/����
7	�!	#  !" 1 '&� 
 -  
�#������1,��(�ก��
7#"6#� 

   �ก$�����&����#/����
7#"!	#   
   ( '� ����&7� ��,7!)     !" 2 '&� 
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�#������1,��(�ก��
7#"6#��ก$� 
   ����&����#/����
7#" 
   ( '� ����&7� ��,7!) ��&��	��� 
   
�#��"����1,��������	(�ก��
7#"   !" 3 '&� 

   
!�"#�$�����ก�	!��7�8��ก�	���ก�	7�� 

1. ��"#����ก����#
���ก�����ก��
�#�����	ก�� #���� 
1.1 ���((���ก�����#
���ก�����ก��
�# !"'���"� 
1.2 2.ก�������#
���ก�����ก��
�#��&'��	1� !"�/"� (ก�&��ก������!	# (

��	���������7#"��ก�"�� 
1.3 (�#�����,���!��� )" ก����#
���ก�����ก��
�# !"���� ���
��,�&#�ก���� (�#

6�E& �ก"����  !"�!	�&ก����"�/"����ก����#
���ก�����ก��
�# 
1.4 �����	��%ก�83 ก����#
���ก�����ก��
�# #���� 

1.4.1 �����#
���ก�����ก��
�#��&'��	1������#
���ก�����ก��
�# �����
�& 1 )�# 

1.4.2 �Z�ก���,	�'��	���,����� 1 ��1� 
1.4.3 %�กก� !�1�#������!���(#���.ก'��
�#/���#$ก��&'&� 

1.5 ��"#����ก����#
���ก�����ก��
�#�"����#�'��	�%4ก���� ��� !"��"���ก����#

���ก�����ก��
�#7	�ก���� 	�'��		�, ( ��&���	��������#
���ก�����ก��
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���ก�����ก��
�#�&�� ��&������ก����������#
���ก��
���ก��
�# !"�#$ก�/"� (�����)�#�( 

2. #����ก����#
���ก�����ก��
�#��	/����#���� 
2.1 #����ก����#
���ก�����ก��
�#���&�� ��&���&'('����ก' 
2.2 ��"#����ก����#
���ก�����ก��
�#���'����,� /"��& 2 '���� 
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3. �	1,����$(���ก����#
���ก�����ก��
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!�� 3. 2 ���ก�(����9����-#� 
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!�� 3. 3 ���ก�(����9���
.���" 
 

������� 	
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���������ก�����  
(	�� "����#� "��#
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���ก����ก��ก���ก��
�����ก��ก���� ������ 
 

 
���"���#ก*����*����ก����ก��ก��	ก�����

���ก��ก������ ���
.��0�	0���	� 
 

 

��1ก; ��"	ก��ก��	ก��������ก���� � 
��
.���	�ก��!<ก40�=# 

 
��1ก; ��"	ก��ก��	ก����� 

���ก��ก������ � 
 

 
���"���#ก*����*����ก����ก��ก��	ก����� 
���ก��ก������ ���
.�����0��(����� �, 

 

 
��1ก; ��"	ก��ก��	ก��������ก���� � 
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!��=������3�"	��������0�������3.#"�> 
 

�������!��	��
��"�#$%��#�& ��'(�!� 	"���� 

���$% 1 ���$% 2 ���$% 3 

MR IOC 

1 :(	���?�  �!�-	  ��	 1 1 1 3 1 
2 :(	���ก�  ��?��  ��<���@A� 1 1 1 3 1 
3 :(�������  ก��"#  ��� 1 1 1 3 1 
4 :(���
.�����  �/4B  �/��C� 1 1 1 3 1 
5 :(4�+ก�3	 �D*����	 �E	����,�ก��, -1 1 1 1 .33 
6 :(40��"  0�	���ก  0�	�F� -1 1 0 0 0 
7 :(�!�ก<�  ก<�ก�D*  ก� � -1 1 1 1 .33 
8 :(!���  ����  	3� 1 1 1 3 1 
9 :(ก�D*  �ก�"�D*  �� 1 1 0 2 .67 
10 :(��ก��#1���  �01	  ��1ก4  -1 1 1 1 .33 
11 :(��  ��  ก?�� 1 1 1 3 1 
12 :(ก�  �!�  ����0� 1 1 1 3 1 
13 :(=	3  ��
�  ���-! 1 1 1 3 1 
14 :(ก����  =����
� ก����G 1 1 0 2 .67 
15 :(���� �  ����#  ก����G 1 1 1 3 1 
16 :(="3  =	"ก  �H�ก 1 1 1 3 1 
17 :(��
D�ก��=�" /?�� � =	"ก 1 1 1 3 1 
18 :(ก��ก�  ��
D�  ก��-��� -1 1 1 1 .33 
19 :(�!3#�  !��  �H�ก��?ก 1 1 1 3 1 

1���$% 1 
(�)�ก�
 ����ก�
(����9�
�*+�( , 

20 :(�"  �	I  (��� �!#, 1 1 1 3 1 
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�������!��	��
��"�#$%��#�& ��'(�!� 	"���� 

���$% 1 ���$% 2 ���$% 3 

MR IOC 

1  :(��1ก���=>��ก*������L?M� 1 1 1 3 1 
2  :(����#ก*���(#��
� 0 0 1 1 .33 
3  :(��1ก���=>��ก*������D* 1 1 1 3 1 
4  :(��1ก���=>��ก*������=��� 1 1 1 3 1 
5  :(��1ก���=>��ก*�����- � �+�, 1 1 1 3 1 
6  :(��1ก����#ก*���"�#�D* 1 1 1 3 1 
7  :(��1ก���=>��ก*�����3D#�"�" 1 0 1 2 .67 
8  :(��1ก����#ก*������=����
� 1 1 1 3 1 
9  :(��1ก���=>��ก*���"�:( 1 1 1 3 1 

1���$% 2 
(�)�ก�
 ����ก�
(����9�"�3���
���-#� 

10  :(���=>��ก*���N�ก�� 1 1 1 3 1 
1  :(��1ก�����ก*���"��03#� 1 1 1 3 1 
2  :(��1กก*�����กก*���ก# 0 -1 0 -1 -.33 
3  :(��1ก��.����
.����� -1 -1 0 -2 -.67 
4  :(��1กก��-����
�ก 1 1 1 3 1 
5  :(��1ก�����(�� 1 1 1 3 1 
6  :(��1ก���ก������D*!��4	� 1 1 1 3 1 
7  :(��1ก������ ��=� 1 1 1 3 1 
8  :(��1ก�������
.��������	 1 1 1 3 1 
9  :(��1ก4������	�� 1 1 1 3 1 

1���$% 3 
(�)�ก�
 ����ก�
(����9�
��
.���" 

10  :(��1ก#
����/�	�, 1 0 1 2 .67 
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    �����3.#"�>�� 3. 2 �
� ���#,	�.�  � (���	
�� 
    �����3.#"�>�� 3. 3 �
� ���#,P:� ���  �����> 
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1.1 ��.����!�,  �? �#(#��I,  

+QกR��� +ก, �*��ก���0!(
D� 3.ก�+QกR���?�3 �0! 1  
���="�����?�3 

1.2 ���#,�	+�3 �P�-!R�  
���#,����� 7 -����3#��S�! 	="� #��#+�3����� �"�-�) 

  �����	�!� (LM#���/	) 
  ก�?�� (	=��� 

1.3 ���#,�!��� ก�������  
���#,���������=�"=�����กก��ก��	�������D���?�� 
-����3#�"�)�"� #��# 
ก�?�� (	=��� 

 
2. �����3.#"�>���ก�!�"���� ����"���"	�	�/ ����ก�(�� 
 2.1 �����"#+�!���#, �:�� ก��+���O 
  ���#,��������D����/	+QกR 
  -����3#��S�! 	+" �����	�!� (LM#���/	) 
  ก�?�� (	=��� 
 2.2 ���#,	�.� � (���	
�� 

���#,��������D����/	+QกR 
  -����3#��S�! 	+" �����	�!� (LM#���/	) 
  ก�?�� (	=��� 
 2.3 ���#,P:� ��� �����> 
  ���#,��������D���?��  

-����3#���ก��" 
���="���� �?�3 
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