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19 แสดงคําที่ใชทดสอบจากหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยแบงตาม 5 ฐานเสียง
20 แสดงคําที่ใชสอนจากหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยแบงตาม 5 ฐานเสียง
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สารบัญแผนภูมิ
หนา
แผนภูมิที่
1 ขั้นตอนวิธีดาํ เนินการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
2 กรอบแนวคิดและสาระสําคัญของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
3 สรุประยะเวลาการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล

46
48
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมทําใหตองมีการสื่อสารกันภายในกลุม และสิ่งที่มนุษยใชใน
การสื่อสารก็คอื ภาษา ภาษาจึงเปนสวนหนึ่งในชีวิตของมนุษย ภาษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
อวจนภาษา (Non-verbal Language) ไดแก ภาษาทาทางตางๆ และวจนภาษา (Verbal
Language) ไดแก ภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้ ภาษายังเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การถายทอดความรู ความคิด และความรูสกึ ของมนุษย อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของ
กลุมคนตางถิน่ หรือตางเผาพันธุ ดังนั้น การดําเนินชีวิตในยุคขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันจึง
จําเปนตองฝกฝนทักษะทางภาษา อันไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียนใหสมบูรณ
เพื่อที่จะนําภาษาไปใชในการสื่อสารไดอยางถูกตองและคลองแคลวยิ่งขึ้น
การเรียนรูภาษาของเด็กนัน้ ไมจําเปนจะตองรอใหพรอมเมื่อเขาสูโรงเรียนอนุบาล เพราะ
เด็กสะสมประสบการณทางภาษามาแลวจากที่บาน และทักษะพืน้ ฐานทางภาษาที่เด็กมีมากอน
เขาโรงเรียนก็คือ การฟงและการพูด หลังจากนั้นเด็กจะไดรับการฝกฝนทักษะการอานและเขียน
จากที่โรงเรียน ซึ่งเปนทักษะทางภาษาที่มคี วามซับซอนขึ้น โดยเด็กจะตองมีความพรอมในทักษะ
พื้นฐานมากอน อยางไรก็ตาม เมื่อเด็กเขาสูอนุบาล การเรียนการสอนภาษามีลกั ษณะเปน
การบูรณาการเนื้อหาและทักษะเขาดวยกัน ไมไดแยกการสอนภาษาออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งอาจ
เรียกไดวา เปนแนวการจัดประสบการณแบบเตรียมความพรอม ทีม่ ักใหความสําคัญแกทักษะ
การฟงและการพูด ตามความเชื่อทีว่ า เด็กยังอานเขียนไมคอยได โรงเรียนจึงไดกาํ หนดใหฝก
ความพรอมในการฟงและการพูด กอนการอานและการเขียน อยางไรก็ตาม ทักษะการเขียนนัน้
มักไดรับการฝกฝนความพรอมดวยการลากเสนเสรี การลากเสนตามรอยปะ การลากเสนตาม
แบบอยาง การวาดภาพระบายสี ตลอดจนวิธีการจับดินสอและดินสอสีที่ถูกตอง เพื่อพัฒนา
กลามเนื้อมือและประสาทสัมพันธตากับมือ (ราศี ทองสวัสดิ์, 2531) เปนตน ในทางตรงกันขาม
ยังมีโรงเรียนอนุบาลอีกสวนหนึง่ ทีม่ ีความเชื่อวา เด็กสามารถเรียนอานเขียนไดตั้งแตระดับอนุบาล
การจัดการเรียนการสอนจึงควรเรียนแบบแยกเนื้อหาและทักษะ โดยเนนแนวการจัดประสบการณ
แบบใหเด็กทองจําและสะกดคํา เชนเดียวกับที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา การเรียนอานเขียน
อยางจริงจังทําใหเด็กถูกเรงเรียนในหลายๆเรื่องที่เขาไมสนใจ โดยเฉพาะการฝกฝนทักษะทาง
ภาษาจากแบบฝกหัดที่ขายในทองตลาด ซึ่งเปนวิธกี ารที่ไมเหมาะสมกับเด็กอายุตา่ํ กวา 6 ป
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อยางยิ่ง (วรนาท รักสกุลไทย, 2537) ดวยสภาพดังกลาวจึงเปนผลใหเด็กเกิดความเครียด
มีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนภาษา ขาดความมัน่ ใจในการอานและเขียนคําใหมๆที่ไมเคยทองจํา
และสะกดมากอน อาจทําใหเด็กหยุดแสวงหาการเชื่อมโยงระหวางชีวติ จริงกับสิ่งที่เรียน เนื่องจาก
การเรียนภาษาในชัน้ เรียนไมสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเด็ก (Kucer, 1991) ดังนัน้ จะเห็นไดวา
พัฒนาการในการเรียนภาษาของเด็กไดถกู บั่นทอนก็เพราะแนวการจัดประสบการณที่ไมสอดคลอง
กับธรรมชาติในการเรียนรูภาษาของเด็กนัน่ เอง
การจัดการเรียนการสอนภาษาสําหรับเด็กวัยอนุบาลแบบดั้งเดิมที่เนนการทองจําและ
สะกดคําเพื่อใหอานออกเขียนได ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ที่คํานึงถึงความชอบและความสนใจของผูเ รียนเปนหลัก สําหรับเด็กวัยอนุบาลสื่อการสอนทีน่ ํามา
จัดประสบการณทางดานภาษาทีเ่ ด็กสนใจ คือ หนังสือวรรณกรรมเด็ก ซึ่งนอกจากจะเปนสื่อทีช่ วย
สงเสริมการเรียนรูภาษาของเด็กแลวยังเปนสื่อที่มีความหมายและมีเรือ่ งราวของตัวละคร ฉาก
รวมถึงสีสนั ของภาพจากในหนังสือ ทีท่ ําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับประสบการณ
ทางภาษา ดังนั้น หนังสือวรรณกรรมเด็กจึงเหมาะสําหรับนํามาใชในการสอนภาษาสําหรับเด็ก
วัยอนุบาล โดยนํามาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กเรียนรูภ าษาอยางมีความหมาย จึงนับไดวา เปน
วิธีการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคลองกับการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
พื้นฐานการเรียนรูของเด็กมักเกิดขึ้นจากความชอบ และความสนใจในสิ่งที่เรียน ดังนัน้
การนําหนังสือวรรณกรรมที่เด็กชอบมาจัดกิจกรรมใหกับเด็ก จะชวยใหเด็กเรียนรูภาษาไดดียิ่งขึ้น
แตการสอนภาษาโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กทีพ่ บโดยทั่วไปมักเปนการอานใหเด็กฟงเพียง
ครั้งเดียว โดยไมไดนํากลับมาอานซ้ําหลายๆครั้ง ทําใหเด็กยังไมไดรับการซึมซับทางภาษาอยาง
เพียงพอ บางครั้งผูสอนอาจมองวา หนังสือวรรณกรรมเด็กควรนํามาใชอานใหเด็กฟงเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเก็บเด็กใหอยูในความสงบ หรือเพื่อใหรางวัลเด็กเมื่อทําตามกติกาในหองเรียน
หรือใชเปนสวนหนึ่งในกิจวัตรประจําวันของเด็ก เชน นํามาอานใหเด็กฟงในชวงกอนนอน หรือ
กอนกลับบาน ทําใหไมไดจัดกิจกรรมทางดานภาษาอยางตอเนื่อง หรือถามีกจิ กรรมตอเนื่อง
สวนใหญมักเปนกิจกรรมสรางสรรค เชน วาดรูประบายสี ปนดินน้าํ มัน ซึ่งไมไดชวยสงเสริม
การเรียนรูภาษาใหแกเด็กเทาที่ควร ทั้งทีก่ ารใชหนังสือวรรณกรรมเด็กนัน้ เปนสื่อการสอนภาษา
ที่สําคัญ อีกทัง้ ยังเปนสิง่ ทีเ่ ด็กชอบ จึงสมควรอยางยิ่งทีจ่ ะจัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรูภาษาที่ตอเนื่อง
อยางเปนระบบโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก
อยางไรก็ดี สิง่ ที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ าษาใหแกเด็ก คือ แนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ ซึง่ มีรากฐานจากทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี ไดแก (1) ทฤษฎีวา ดวยระบบภาษา
ที่เชื่อวาระบบความหมายเปนหัวใจสําคัญของภาษา ดังนั้น การสอนอานและเขียนจึงควรใหเด็กได
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สํารวจและเรียนอยางมีความหมาย (2) ทฤษฎีวาดวยการสื่อสาร สื่อความคิด ที่เชือ่ วาภาษาเปน
วิธีการหนึ่งที่ใชถายทอดความคิด โดยเปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดดวยวิธีการสมัครใจ
และ (3) ทฤษฎีวาดวยการอานและการเขียนในระบบภาษา ทีเ่ ชื่อวาเด็กเรียนรูภาษาพูดและภาษา
เขียนจากการลองผิดลองถูกในการปฏิสัมพันธกับสิง่ แวดลอมรอบตัวและประสบการณการอาน
และเขียน (บุษบง ตันติวงศ, 2535)
จะเห็นไดวา สภาพการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีหลักการทีส่ อดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการสอนภาษาธรรมชาติจึงควรมุง เปดโอกาส
ใหเด็กไดสนทนาพูดคุยมีปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อน ไดเรียนรูภาษาทีส่ ัมพันธกับชีวติ จริง
มีการสื่อสารอยางมีความหมาย และไดทดลองอานเขียนอยางเสรี สําหรับบทบาทของครูที่สอน
ภาษาธรรมชาตินั้นจะตองเปนแบบอยางทีด่ ีในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ใหการตอบสนองความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล สงเสริมใหกําลังใจและสนับสนุนในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนใหความชวยเหลือเด็กในการอานและเขียนเมื่อเขาตองการ และที่สําคัญคือ
สรางแรงจูงใจภายในตัวเด็กในการเรียนรูภาษาดวยตนเองเพื่อใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษา (อําพร ศรีหรัญ, 2540)
ถึงแมการสอนภาษาแบบธรรมชาติจะเปนการสอนใหเด็กเรียนรูภาษาแบบองครวม
ในลักษณะของธรรมชาติการเรียนรูภาษาของเด็กก็ตาม แตก็มิไดละเลยแนวการสอนแบบสะกดตัว
ผสมคําโดยสิน้ เชิง เพราะการสอนภาษาแบบธรรมชาติก็ยังไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู
องคประกอบยอยของภาษา เชน การสะกดและไวยากรณที่ถูกตองเมื่อเด็กจําเปนตองสื่อ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจตรงกัน ดังนั้น เด็กจึงมีความพรอมที่จะเรียนรูองคประกอบยอยๆของ
ภาษาที่สัมพันธกับความหมายโดยรวมดวย (บุษบง ตันติวงศ, 2535)
เสียงเปนองคประกอบยอยที่สําคัญของภาษา จากผลของงานวิจัยที่ไดศึกษาเกีย่ วกับ
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมหลากหลายทีเ่ กี่ยวของกับ
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล เชน เกม เพลง คํากลอน จับคู- ผสมคํา ทําใหเด็กมี
ความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับเสียงในองคประกอบของคํา ซึ่งเปนการปูพื้นฐานใหเด็กมีความพรอม
ในทักษะการอานและเขียนตอไป (Wright, 1993)
การจัดกิจกรรมทางภาษาดานการใชเสียงตัวอักษรโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กไดรับ
แนวคิดมาจากการสอนภาษาแบบธรรมชาติ อีกทั้งยังสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เพราะหนังสือวรรณกรรมเปนสิ่งทีเ่ ด็กทุกคนชอบ และคําพูดจากในหนังสือ
ลวนมีความหมายสําหรับเด็ก เมื่อเด็กไดฟง คําพูดที่ซ้ําและมีจังหวะการออกเสียง ซึ่งจะเห็นไดชัด
ในหนังสือวรรณกรรมประเภทคํากลอน หรือคําคลองจองที่มีการใชเสียงพยัญชนะตนหรือเสียงสระ
เหมือนกันหลายๆคํา จะชวยใหเด็กไดยนิ เสียงตัวอักษรเหลานั้นอยางชัดเจน ซึง่ เปนจุดเริ่มตนของ
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การสอนเด็กใหรูจักการใชเสียงตัวอักษร เชน ใหเด็กออกเสียงคําคลองจองพรอมปรบมือตามเปน
จังหวะ หรือยกตัวอยางคําพูดที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันจากในหนังสือ เพื่อใหเด็กไดฟงและ
รูจักเสียงตัวอักษรมากขึ้น (Yopp, 1995)
สําหรับกิจกรรมการใชเสียงตัวอักษรนัน้ ควรเริ่มตนจากเสียงของคําพูดที่ใกลตัวเด็ก เชน
ชื่อเด็ก ของใชเด็ก สัตวที่เด็กชอบ เพราะเปนคําทีเ่ ด็กคุนเคย และสามารถนํามาจัดกิจกรรมใหเด็ก
ออกเสียงพยัญชนะตนได เชน ก.กบ ก.กุง ก.แกว นอกจากนี้เด็กยังสามารถหาคําอืน่ ๆที่มีเสียง
พยัญชนะตนเหมือนกันกับตัวอยางไดจากประสบการณในการฟงหรือไดยินเสียงบอยๆ เชน คําพูด
ที่ใชบอยในหองเรียน คําพูดจากในหนังสือวรรณกรรมที่เด็กไดฟงบอยๆ ชื่อเรียกตางๆ ดังนัน้
การสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรจึงควรเริ่มตนจากประสบการณของเด็ก เพือ่ ใหสอดคลอง
กับธรรมชาติการเรียนรูภาษาอยางมีความหมาย และจัดใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรือประสบการณ
ที่เด็กชอบ อยางเชนหนังสือวรรณกรรมเด็ก
Wasik (2001) กลาววา โดยธรรมชาติของเด็กนั้นชอบเลนกับภาษาและสนใจในเสียง
ของคํา ดังนัน้ การจัดกิจกรรมใหเด็กเรียนรูเ กี่ยวกับคําสัมผัส คําคลองจอง และคํากลอน จึงชวย
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรใหแกเด็ก นอกจากนี้การอานหนังสือใหเด็กฟงก็ถือเปนการสงเสริมให
เด็กไดรับโอกาสในการไดยินเสียงของคําทีอ่ ยูในบริบทของหนังสืออีกดวย มีหนังสือวรรณกรรมเด็ก
มากมายที่ชวยสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กไดเปนอยางดี ซึง่ ถือเปนการเสริมแรงใน
การสรางรูปแบบการเรียนภาษาอยางเปนธรรมชาติ และเอื้อตอความสนใจของเด็กที่มีตอเสียง
ของตัวอักษร นอกจากนี้ หลังจากที่ครูอานหนังสือวรรณกรรมที่มีคําคลองจอง หรือคําสัมผัสใหเด็ก
ฟงแลว ครูยังสามารถจัดกิจกรรมตอเนื่องจากหนังสือ โดยกระตุนใหเด็กไดคิดเกี่ยวกับเสียงและคํา
ตัวอยางเชน หลังจากที่ครูอานหนังสือเรื่อง “Dinorella” ใหเด็กวาดรูปอะไรก็ไดที่ขึ้นตนดวยเสียง
/d/ หรือครูอาจถามวา มีชื่อของเด็กคนไหนบางที่ขนึ้ ตนดวยเสียง /d/ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม
ตอเนื่องจากหนังสือ ยังจะชวยใหเด็กไดเชื่อมโยงสิง่ ทีเ่ ด็กเรียนจากเนือ้ เรื่องกับสิ่งที่เด็กรูจาก
ประสบการณของเด็กเอง การอภิปรายซ้ําๆเพื่อใหเด็กไดฟงเสียงของคําจะทําใหเด็กเริ่มคิดเกี่ยวกับ
ที่มาของคํารวมถึงองคประกอบในคํา อันนํามาสูก ารคิดคนการสะกดคําในทักษะที่สูงขึ้นตอไป
จากการศึกษาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจยั มีความสนใจที่จะสรางและ
ทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะอยางไร
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วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อสรางและทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลใน 5 ดาน ดังนี้
1. ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
2. ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
3. จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
4. อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
5. เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
สมมติฐานการวิจยั
Stah and Murray (1994) ไดศึกษาการใชเสียงตัวอักษรของเด็กเล็ก โดยจัดกิจกรรม
การออกเสียงคําสัมผัสคลองจองอยางงาย พบวา เด็กสามารถสรางและแยกเสียงของคําทีม่ ี
พยัญชนะตนและตัวสะกดที่เหมือนหรือคลายกันได และสามารถบงชี้เสียงพยัญชนะตนของคํา
เชน เสียง /d/ ไดแก คําวา “dinosaur” เสียง /c/ ไดแก คําวา “cat”
Leater (1993) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการอานโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กกับ
นักเรียนเกรด 3 เพื่อฝกทักษะการอานและเขียน พบวา โปรแกรมการใชหนังสือวรรณกรรมเด็กมีผล
กระตุนใหเด็กประสบผลสําเร็จในการอานและการเขียน
Wright (1993) ไดศึกษาในเรื่องการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แสดงใหเห็นวา
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ไดแก เกม เพลง
คํากลอน จับคู- ผสมคํา ทําใหเด็กมีความเขาใจมากขึน้ เกี่ยวกับเสียงในองคประกอบของคํา ซึง่ เปน
การปูพนื้ ฐานใหเด็กมีความพรอมในทักษะการอานและเขียนตอไป
Partridge (1991) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเขียนโดยวิธีการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล พบวา กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนประจําทุกวันจะมี
ความสามารถทางดานภาษาเขียนโดยคิดคนการสะกดคําสูงกวากลุม ควบคุมที่จัดเพียง
สัปดาหละครัง้
สุภัทรา คงเรือง (2539) ไดศึกษาวิจัยพบวา เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมการอานตามแนว
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือสูงกวา
กอนการทดลองที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปน 80%
ของคะแนนเต็ม
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ดังนัน้ สมมติฐานของการวิจัย คือ โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล จะทําใหเด็กที่เขารวมโปรแกรมฯมีคะแนนการใช
เสียงตัวอักษรสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 และหลังเขารวม
โปรแกรมฯจะมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป
ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
2. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง รวม 11 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
ชวงเวลา 14.30–15.30 น. ในวันจันทรถงึ วันศุกร
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจยั คือ การสอนภาษาจากหนังสือวรรณกรรมเด็ก โดยประกอบ
ดวย 5 ฐานเสียง ไดแก
วรรค ก
กขฃคฅฆง
วรรค จ
จฉชซฌญ
วรรค ด
ดตถทธน
วรรค บ
บปผฝพฟภม
เศษวรรค
ยรลศษสหฬอฮ
แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก มีจาํ นวน 45 แผน ตลอดระยะเวลาของ
การดําเนินการใชโปรแกรมฯ 9 สัปดาห
4. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
4.1 ตัวแปรตน คือ การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
4.2 ตัวแปรตาม คือ คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
ขอตกลงเบื้องตน
การวิจยั นี้ไมจาํ กัดเวลาใหเด็กแสดงพฤติกรรมการใชเสียงตัวอักษร แตใหเด็กใชเวลาใน
การแสดงพฤติกรรมดังกลาวตามระดับความสามารถของแตละบุคคลอยางเต็มที่

7

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
วรรณกรรมเด็ก หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธ ทีท่ าํ ขึ้นทุกชนิด สําหรับเด็กที่มีอายุ
ระหวาง 3-6 ป โดยมีคุณสมบัติในการคัดเลือกวรรณกรรมเด็ก ดังนี้
1. ประเภทของวรรณกรรม ไดแก สารคดี และบันเทิงคดี
2. สํานวนภาษาของวรรณกรรม ไดแก รอยแกว และรอยกรอง
3. รูปแบบการใชภาษาของวรรณกรรม ไดแก คําคลองจอง คําซ้ํา และเรื่องเลา
4. ภาพประกอบ ไดแก ภาพวาด ภาพเทคนิคทางศิลปะ และภาพถาย
5. ความสัมพันธกับสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
สังคมศึกษา
6. รางวัลทางดานวรรณกรรม
การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนภาษาโดย
การคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กมาจัดกิจกรรมทางภาษา ไดแก เกม ปริศนาคําทาย การเลน
คําสัมผัส คําคลองจอง โดยยึดหลักการใชเสียงตัวอักษร ประกอบดวย กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรม
รูจักเสียงตัวอักษร และกิจกรรมบันทึกนิทาน โดยหนังสือวรรณกรรมเด็ก 1 เลม จะนํามาใชใน
โปรแกรมฯเปนระยะเวลา 1 สัปดาห หรือ 5 วัน
โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก หมายถึง การจัดระบบการดําเนินการ
ในการนําหลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการประเมินผล มาพัฒนาการสอนภาษา
โดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล โดยจัดโปรแกรมฯใน
วันจันทรถึงวันศุกร วันละ 1 ชั่วโมง คือ ชวงเวลา 14.30-15.30 น. กระบวนการของโปรแกรมฯ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทดสอบกอนใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
ขั้นที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมฯ ซึ่งประกอบดวย 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสรางความคุนเคยกับโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯเฉพาะ 2 ดาน คือ การระบุเสียงพยัญชนะ
ตนในคําพูด และการระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน เพื่อใหเด็กคุน เคยกับเสียงตัวอักษร
ตลอดจนวิธีการสอนของครู
ระยะที่ 2 การใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 8 สัปดาห โดยผูวิจัยจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯทัง้ 5 ดานในแตละวัน ดังนี้
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วันจันทร
ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
วันอังคาร
ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
วันพุธ
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
วันพฤหัสบดี อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
วันศุกร
เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
ขั้นที่ 3 การทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
เนื้อหาหลักของโปรแกรมฯ คือ การสอนภาษาจากหนังสือวรรณกรรมเด็กโดย
ประกอบดวย 5 ฐานเสียง ไดแก
วรรค ก
กขฃคฅฆง
วรรค จ
จฉชซฌญ
วรรค ด
ดตถทธน
วรรค บ
บปผฝพฟภม
เศษวรรค
ยรลศษสหฬอฮ
สื่อที่ใชคือ หนังสือวรรณกรรมเด็ก และสื่อการสอนทางภาษาอืน่ ๆ รวมระยะเวลา
ในการดําเนินการใชโปรแกรมฯ ทั้งสิน้ 11 สัปดาห
การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก หมายถึง การสราง
โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการ (2) ขั้นสรางโปรแกรมฯ (3) ขั้นทดลองใช
โปรแกรมฯ และ (4) ขั้นปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมฯ สําหรับประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ
ประเมินจากคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
การใชเสียงตัวอักษร หมายถึง การที่เด็กไดเขารวมโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็ก โดยที่เด็กจะไดรับการสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรจาก 3 กิจกรรมในโปรแกรมฯ
คือ กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร และกิจกรรมบันทึกนิทาน โดยการใชเสียง
ตัวอักษรแบงไดเปน 5 ดาน คือ (1) การระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด (2) การระบุคําพูดจาก
เสียงพยัญชนะตน (3) การจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ (4) การอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูป
พยัญชนะตน และ (5) การเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
การระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด หมายถึง การบอกเสียงพยัญชนะตนจากคําที่
เปลงเสียงออกมา 1 พยางคที่กําหนด ไดแก คําวา “แมว” ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ “มอ”
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การระบุคาํ พูดจากเสียงพยัญชนะตน หมายถึง การบอกคําที่เปลงเสียงออกมา 1
พยางคจากเสียงพยัญชนะตนทีก่ ําหนด ไดแก คําที่ขนึ้ ตนดวยเสียงพยัญชนะ “มอ” มีคําวา “แมว”
การจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ หมายถึง การรูจักทั้งเสียงและรูปพยัญชนะ โดยสามารถ
จับคูสัมพันธกนั ไดแก เสียงพยัญชนะ “มอ”คูกับรูปพยัญชนะ “ม”
การอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน หมายถึง การระบุเสียงพยัญชนะ
ตนของคําที่เปลงเสียงออกมา 1 พยางคทตี่ รงกับรูปพยัญชนะตนของคําศัพท ไดแก เลือกบัตรคํา
“แมว” จากกลุม บัตรคํา “แมว” “ไก” “นก” โดยการระบุเสียงพยัญชนะตน “มอ” ของคําวา “แมว”
แลวหาบัตรคําที่มีรูปพยัญชนะตน “ม” ได
การเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด หมายถึง การระบุเสียงพยัญชนะตนของ
คําที่เปลงเสียงออกมา 1 พยางคแลวเขียนรูปพยัญชนะนั้น ไดแก เขียน “ม” แทนคําวา “แมว”
แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก หมายถึง รายละเอียดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผวู ิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตํารา สิง่ พิมพ และงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับ
การใชเสียงตัวอักษร ซึง่ รายละเอียดของแผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กนี้ ประกอบดวย
กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร และกิจกรรมบันทึกนิทาน ซึ่งมีจํานวนทัง้ สิ้น 45 แผน
ใชเวลาแผนละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 9 สัปดาห
กิจกรรมเลานิทาน หมายถึง การนําหนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชในกิจกรรมกลุมใหญ
โดยอานใหเด็กฟง แลวยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษรของคําในหนังสือวรรณกรรมเด็ก
ซึ่งกิจกรรมเลานิทานจะใชเวลา 15 นาที ตั้งแตเวลา 14.30-14.45 น.
กิจกรรมรูจกั เสียงตัวอักษร หมายถึง การยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษร โดยใช
สื่อการสอนทางภาษาที่หลากหลาย เชน ของจริง รูปภาพ บัตรพยัญชนะ เกมปริศนาคําทาย
คําสัมผัสคลองจอง ซึ่งกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษรจะใชเวลา 15 นาที ตั้งแตเวลา 14.45-15.00 น.
กิจกรรมบันทึกนิทาน หมายถึง การถายทอดความคิด และสื่อความหมายจากการฟง
นิทานโดยการวาดภาพ และเขียนเลาเรื่องราวดวยวิธีการใชเสียงตัวอักษร ซึง่ กิจกรรมบันทึกนิทาน
จะใชเวลา 30 นาที ตัง้ แตเวลา 15.00-15.30 น.
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เกณฑประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ หมายถึง สิง่ ที่กาํ หนดในการประเมินวา โปรแกรม
การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลถึง
ความคาดหมายตามที่ตองการและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได โดยตรวจสอบผลของ
การทดลองใชโปรแกรมฯ ดังนี้ (1) หลังการใชโปรแกรมฯ เด็กจะมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษร
สูงกวากอนการใชโปรแกรมฯอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 และ (2) หลังการใชโปรแกรมฯ
เด็กจะมีคะแนนเฉลี่ยของการใชเสียงตัวอักษรสูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%
เด็กวัยอนุบาล หมายถึง เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ของโรงเรียนอนุบาล
วัดปรินายก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ หรือกลุมประชากรใน
การวิจยั นี้
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยการประมวล
ความรูแนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษาดูงาน
และทดลองสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรในระดับอนุบาล เพื่อกําหนดแนวคิด หลักการ
วัตถุประสงค เนื้อหา การดําเนินการใชโปรแกรมฯ และการประเมินผล
ขั้นที่ 2 ขั้นสรางโปรแกรมฯ มีวิธีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
2.1 นําขอมูลในขั้นที่ 1 มากําหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรมฯ
2.2 สรางแผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯ
2.3 กําหนดลักษณะของเครื่องมือและสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองใชโปรแกรมฯ มีวธิ ีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
3.1 กําหนดประชากรและตัวอยางประชากร
3.2 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 วิเคราะหขอมูล มีวิธกี ารดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.3.1 วิเคราะหคาสถิติเกี่ยวกับผลการทดลองใชโปรแกรมฯ โดยใช
การทดสอบคาที (t-test dependent) และใชเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ
3.3.2 รายงานขอมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับผลการทดลองใชโปรแกรมฯ
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ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมฯ มีวธิ กี ารดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
4.1 นําขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 3 มาปรับปรุงโปรแกรมฯ
4.2 นําเสนอโปรแกรมฯฉบับสมบูรณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ไดแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของ ในการนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็กไปปรับใชอยางเหมาะสมสําหรับเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป
เพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร อันเปนพืน้ ฐานนําไปสูก ารเรียนสะกดในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ เพื่อนํามาใชในโปรแกรมการสอนภาษา
โดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล มีดังนี้
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยอนุบาล
การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
ความสําคัญและความหมายของวรรณกรรมเด็ก
ประเภทของหนังสือวรรณกรรมเด็ก
จุดมุงหมายของหนังสือวรรณกรรมเด็ก
ลักษณะของหนังสือวรรณกรรมเด็ก
การเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็ก
แนวคิดและหลักการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
การสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ความสําคัญและความหมายของการใชเสียงตัวอักษร
องคประกอบการสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
การจัดกิจกรรมโดยตรง
การสอดแทรกในกิจกรรมอืน่ หรือกิจกรรมประจําวัน
การจัดสภาพแวดลอม
การประเมินผล
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยอนุบาล
ทฤษฎีวา ดวยธรรมชาติของภาษา และทฤษฎีที่วา ดวยธรรมชาติการเรียนอานเขียน ใน
ระบบภาษา มีดังนี้ (บุษบง ตันติวงศ, 2536)
1. ทฤษฎีวา ดวยระบบทางภาษา ประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย ระบบ
ไวยากรณ และระบบเสียง ความหมายเปนหัวใจของภาษา สวนไวยากรณและเสียงเปนเพียง
สวนประกอบ สถานการณกาํ หนดคําซึ่งกําหนดความหมายในการสื่อสารอีกทีหนึง่ เด็กจะไม
พยายามอานและเขียนดวยการสะกดคําไปทีละตัวแตเขาจะคิดหาคําที่สื่อความหมายไดเหมาะสม
ที่สุดในสถานการณนนั้ ดวยเหตุนเี้ ด็กจึงไมจําเปนตองรูจักเสียงของตัวอักษรกอนจึงจะสามารถสื่อ
ความหมายโดยการอานเขียนได
2. ทฤษฎีวา ดวยภาษา ความคิดและสัญลักษณสื่อสาร ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาษา
เปนสัญลักษณสื่อสารที่ไมสามารถถายทอดความคิดและสื่อความหมายทุกเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การสื่อความหมายจึงจําเปนตองใชสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายและถายทอด
ประสบการณตางๆหลายรูปแบบ สัญลักษณที่ใชตองเหมาะกับเรื่องทีต่ องการสื่อสาร เชน ตัวเลข
เปนสัญลักษณที่เหมาะสําหรับสื่อความคิดเกี่ยวกับจํานวน ดนตรีเปนสัญลักษณทเี่ หมาะสําหรับ
สื่ออารมณ และความรูสึกดวยเสียง ละครเปนสัญลักษณที่เหมาะสําหรับถายทอดเรื่องราว
การกระทําของคนดวยเสียงและทาทาง ศิลปะเปนสัญลักษณที่เหมาะสําหรับถายทอดภาพ
จินตนาการดวยเสนและสี เปนตน ดวยเหตุนี้การจัดประสบการณการเรียนการสอนดานภาษาตาม
แนวความเชื่อของทฤษฎีนี้ จึงรวมเอาศิลปะ ดนตรี และละคร เปนสวนสําคัญของการเรียน
การสอน ถาเด็กไมสามารถเขาใจเรื่องราวจากภาษาไดครบถวน เขาก็จะสามารถคาดคะเน
เรื่องราวจากทาทาง ภาพประกอบ หรือดนตรี ที่เขากับเหตุการณสําคัญของเรื่องได
3. ทฤษฎีวา ดวยการพัฒนาการตามธรรมชาติของการรูหนังสือ ทฤษฎีนี้เชื่อวาทุกคน
สะสมประสบการณทางภาษาไวเปนขอมูลสําหรับใชตอไป ความกาวหนาในการใชภาษาไมวา ใน
ดานใดตองอาศัยองคประกอบทางภาษาหลายดาน เชน ความกาวหนาในการอานเกิดจากการได
ฟงคําสัง่ และฟงนิทาน การไดพูดคุยกับเพื่อน และการไดพยายามเขียนถายทอดประสบการณ
เนื่องจากการอานเขียนเปนกิจกรรมที่ตองสื่อความหมายกับผูอื่น การพูดคุยกับครูและเพื่อน
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านและเขียนจะชวยใหเด็กเห็นการคาดคะเนลักษณะตางๆตามความคิดของผูอื่น
ซึ่งจะชวยใหเขาเขาใจความหมายของเรือ่ งมากขึ้น การคาดคะเนซึ่งเปนประสบการณจากการอาน
จะชวยในการสื่อความหมายเมื่อเด็กเขียน การสื่อความหมายซึง่ เปนประสบการณจากการเขียน
ชวยในการคาดคะเนเมื่อเด็กอาน การอานและเขียนเปนระบบที่ตองพึ่งพาซึง่ กันและกัน
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ทิศนา แขมมณี และคณะ (2535) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางภาษาวา ภาษามี
ความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก พัฒนาการทางดานภาษาของมนุษยเริ่มจากภาษาพูด
ไปสูภาษาเขียน ดังนัน้ การเรียนรูดานภาษาในเด็กปฐมวัยจึงเนนที่ภาษาพูด และการใชภาษาได
เหมาะสมกับกาละเทศะ ซึ่งมีสวนสําคัญยิง่ ตอการเรียนรูของเด็กตอไป พัฒนาการทางภาษา
ประกอบดวย การเรียนรูความหมายของคําใหมๆ ความเขาใจประโยคตางๆที่ซับซอน
ความสามารถในการสรางประโยคซับซอน การขยายความสิ่งที่พูดเพือ่ สื่อสารใหผูฟง เกิด
ความเขาใจและเหมาะสมกับสถานการณที่กําลังพูด และการใชภาษาเพื่อบรรลุเปาหมายที่
ตองการ นอกจากนี้แลวพัฒนาการทางภาษายังอาจหมายถึง พัฒนาการทางดานการฟง การอาน
และการเขียน รวมตลอดถึงความเขาใจคําตางๆที่เขียนและกระบวนการเขียน
จันทมาศ ชืน่ บุญ และคณะ (2535) พบวา เด็กมีพัฒนาดานการใชภาษารวดเร็วกวา
ในอดีต ทัง้ นี้เปนผลเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และการขยายตัวทางดาน
การสื่อสาร ไดแก วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และหนังสือพิมพ ซึง่ สิง่ ตางๆเหลานี้มีสวนชวยสงเสริม
ใหเด็กเกิดการเรียนรู ทั้งในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน อันเปนการเพิม่ พูนความรู
ความเขาใจใหแกเด็กในดานพัฒนาการทางภาษา
นภเนตร ธรรมบวร (2540) กลาวถึงลักษณะพัฒนาการทางภาษาวา พัฒนาการทาง
ภาษาในเด็กนัน้ มีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนการนําเด็กเขาสูโลกใหมตอไป ภาษาจึงถือวาเปน
รากฐานที่สาํ คัญยิ่งสําหรับพัฒนาการดานตางๆของเด็ก ความคิดตางๆจะถายทอดสูก ันไดก็โดย
ผานภาษา การพูดถือเปนการแสดงออกทางพัฒนาการทางภาษาดานหนึง่ ซึง่ มีความสําคัญพอๆ
กับการเขียนเลยทีเดียว การพูดเปนการรวมประสบการณดานตางๆของเด็กเขาดวยกัน ไดแก
ความรูสึก ความคิด การรับรู การเรียนรู ความจํา และความรูความเขาใจ โดยพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กตั้งแตวัยแรกเกิด-6 ป นําเสนอในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พัฒนาการทางภาษาของเด็กตั้งแตวัยแรกเกิด-6 ป
อายุ
แรกเกิด
5-6 สัปดาห
3 เดือน
6 เดือน

พัฒนาการทางภาษา
- ปกติจะไมออกเสียง จะทําเสียงเมื่อรองไห สะอึก จาม เรอ
- เริ่มทําเสียง เลน เสียง โดยเฉพาะถามีคนมาเลน หยอกลอ
- ชอบเลนเสียงและจะทําเสียงตอบผูอื่น หยุดฟงขณะที่ผูอนื่ ทําเสียงพูด
ดวย
- หัวเราะและสงเสียงถามีคนมาเลนดวย ถาไมพอใจก็รองกรี๊ดกราด
ชอบเลนเสียง และออกเสียง เชน “เกอ” “เดอ”
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ตารางที่ 1 (ตอ)
อายุ
9 เดือน
1 ป
2 ป
3-3 ป 6 เดือน

3 ป 6 เดือน-4 ป

4-5 ป

พัฒนาการทางภาษา
- เลียนเสียงผูใหญ ชอบออกเสียงเปนคําซ้าํ ๆกันบอยๆ เชน “หม่ํา หม่ํา”
“ตา ตา”
- เริ่มเขาใจความหมายของคํา เชน “สงใหแม” และออกเสียงคําที่มี
ความหมายได 1-2 คํา เชน “แม” “บาย บาย” พูดไดประมาณ 6-20 คํา
- พูดไดประมาณ 50 คํา และบางทีกพ็ ูดไดเปนประโยคสัน้ ๆ เริ่มใชคําแทน
ตนเอง เริ่มตั้งคําถามและเขาใจที่ผูอนื่ พูดดวย
- รูจักคําศัพทมากขึ้น
- นับเลขได
- ชางพูด
- บอกไดวาตองการอะไร
- เริ่มถามวาอะไร อยางไร ทําไม เมื่อไหร
- รูทิศทาง เชน บน ลาง
- เรียกชื่อสิ่งของที่คนุ เคยได
- สนใจหนังสือเกี่ยวกับสัตวและนิทานตางๆ
- พูดจามีเหตุมผี ล
- รูจักใชสรรพนามแทนชื่อตัวเอง เชน ผม หนู
- พูดมากขึน้ และมีคําศัพทใหมๆ
- พูดติดอางชัว่ ระยะหนึง่
- พูดประโยตยาวๆไดมากขึ้น
- รูจักเรียงวางประโยคไดถูกตอง
- เขาใจคําวา “ขางบน” “ขางลาง”
- รูจักใชคําปฏิเสธ เชน ไมไป
- มักใชคําวา “สมมติวา…”
- ฟงนิทานไดประมาณ 20 นาที
- จําคําศัพทไดประมาณ 1,550-1,900 คํา
- บอกชื่อและนามสกุลตนเองได
- รูจักเพศของตนเอง
- ชอบแตงประโยคโดยใชคําตางๆ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
อายุ
4-5 ป (ตอ)
5-6 ป

พัฒนาการทางภาษา
- ชอบใชคําถาม ทําไม เมื่อไหร อยางไร และสนใจความหมายของคําตางๆ
- พูดไดคลองและถูกหลักไวยากรณ แตยังออกเสียงพยัญชนะบางตัว
ไมชัด เชน ส ว ฟ
- สนใจคําใหมๆ และพยายามคนหาความหมายของคํานัน้ ๆ
- จําคําศัพทไดถึง 2,200 คํา
- บอกชื่อ ที่อยู อายุ และวันเกิดของตนเองได
- ชอบทอง หรือรองเพลงที่มีจงั หวะและเนื้อหาที่มีคําสัมผัสกันหรือ
โฆษณาทางทีวี

ลักษณะพัฒนาการทางภาษาจะเห็นไดวา เด็กจําเปนตองมีปฏิสัมพันธทางภาษา
อยางสม่ําเสมอกับผูอื่น มีโอกาสไดใชภาษาตามวัยของตนในการแสดงความรูสึกนึกคิด และ
ความตองการ มีโอกาสฟงเสียงตางๆทีห่ ลากหลาย ควรไดรับการตอบสนองทางบวกเมื่อแสดง
ความสนใจทีจ่ ะใชภาษา ไดรับการฝกฝนใหใชภาษาอยางถูกกาลเทศะ ยิ่งกวานัน้ เด็กควรไดมี
โอกาสคิดสรางสรรคจากเนือ้ เรื่องในนิทาน ตามระดับความสามารถทัง้ การพูดและการเขียน
เด็กควรอยูในสภาพแวดลอมที่มีการอานและการเขียนเพื่อพัฒนานิสยั รักการอานและเขียน
ตามระดับความสามารถของตน
การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
ความสําคัญและความหมายของวรรณกรรมเด็ก
การนําหนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชในการสอนภาษา สะทอนใหเห็นถึงคุณคาและ
ความสําคัญของวรรณกรรม โดยคําวา “วรรณกรรม” มีผูใหความหมายไวดังนี้
อุทัย ไชยานนท (2545) ไดใหนยิ ามวาเปนงานหนังสือ งานนิพนธที่ทาํ ขึ้นทุกชนิด
Page and Thomas (1977) ใหความหมายวา (1) รูปแบบของภาษาทีม่ ีศิลปะอันประกอบ
ไปดวยงานเขียนรอยแกวและรอยกรอง และ (2) งานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรประกอบไปดวย
งานเขียนตางๆ
Shafritz and others (1988) กลาววาเปนงานพิมพที่ไดรับการตัดสินวามีคุณสมบัตทิ ี่ดี
อันอยูบนรากฐานของสังคม คุณคาทางปญญาหรือไดรับการสนใจเปนพิเศษ ซึง่ ประกอบไปดวย
หนังสือ บทกวี บทความ หรือเอกสารอื่นๆ
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Jalongo (1992) อธิบายวาเปนรูปแบบการจินตนาการของชีวิตและความคิดที่มีแบบแผน
ในรูปของภาษา ในระยะแรกมักเปนเรื่องเลาปากเปลา มีการเลาและการฟงมากกวาการเขียน
Hoskisson and Tompkins (1987) กลาววาเปนประสบการณหนึ่งที่มคี ุณคา หองเรียนที่
ใหเด็กไดเขียนเรื่องราว ควรมีหนังสือสารคดี โคลงกลอน เกมเกีย่ วกับคํา นิทานทองถิ่น ชีวประวัติ
ซึ่งวรรณกรรมเหลานี้เปนพืน้ ฐานของทัง้ การอานและการเขียน เด็กจะนําวรรณกรรมเขามาในชีวิต
ของตนโดยการอาน ถึงแมวา เด็กสรางสรรควรรณกรรมผานการเขียน แตที่มากกวานัน้ เด็กยังไดรับ
ประสบการณจากวรรณกรรมโดยการพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับผูแตง เรื่องราว และ
การเขียน
โดยสรุปก็คือ วรรณกรรม หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่มีลักษณะเปนศิลปกรรมในฐานะ
ที่มีรูปแบบ มีสาระเนื้อหาทีผ่ ูเขียนพยายามสื่อความคิดดวยวิธกี ารหนึง่ มายังผูอา น หรือ หมายถึง
งานเขียนในรูปของกวีนิพนธ ไดแก บทความ สารคดี นวนิยาย นิทาน เรื่องสัน้ บทละคร
บทภาพยนต บทโทรทัศน ตลอดจนคอลัมนในหนังสือพิมพ
วรรณกรรมเด็กถือวาเปนสวนยอยแขนงหนึ่งของวรรณกรรมทั่วไป มีจดุ มุงหมายเฉพาะ
สําหรับเด็ก ซึ่งมีผูใหความหมาย ดังนี้
ปราณี เชียงทอง (2530) กลาววาเปนหนังสือที่เขียนขึน้ สําหรับใหเด็กไดอานอยาง
เหมาะสมกับวัยของเด็ก และเปนที่สนใจของเด็กวัยตางๆตั้งแตกอนเขาโรงเรียนไปจนถึงวัยรุน
ซึ่งเด็กสามารถเลือกอานไดตามความพอใจโดยไมมีการบังคับ
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) กลาววา เปนงานเขียนสําหรับเด็ก ไดแก บทความ สารคดี
นวนิยาย นิทาน เรื่องสัน้ บทละคร แตทั้งนีต้ องคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
เด็กเปนสําคัญ
โดยสรุปความหมายของวรรณกรรมเด็กก็คือ หนังสือที่เขียนขึ้นมาเพือ่ ใหเด็กอาน สวนจะ
เขียนแบบใด เรื่องอะไร และใหเหมาะสมกับเด็กวัยใด แลวแตความเหมาะสมและความถนัด หรือ
เทคนิคของผูเขียน จุดมุง หมายรวมก็เพื่อใหเด็กอานอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดรับความรู มุงให
เด็กไดรับประสบการณทางภาษา อานหนังสือจนติดเปนนิสัย ก็ถือไดวา บรรลุจุดมุงหมายสูงสุด
เพราะเปนการสรางนิสยั เด็กใหเปนผูเรียนรูไ ปตลอดชีวิตนั่นเอง
ประเภทของหนังสือวรรณกรรมเด็ก
Ruddell and Ruddell (1995) ไดแบงวรรณกรรมออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. บันเทิงคดี (Fiction) เปนหนังสือที่ใหความเพลิดเพลิน จรรโลงใจแกผูอาน วรรณกรรม
ประเภทนี้ ไดแก เทพปกรณัม (Myth) เทพนิยาย (Fairy Tales) นิทานพื้นบาน (Folk Tales) นิทาน
อุทาหรณ (fable)
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2. สารคดี (Non-fiction) เปนหนังสือที่ใหความรูทางวิชาการ วรรณกรรมประเภทนี้
ไดแก ชีวประวัติ/อัตชีวประวัติ (Biography/Autobiography) เรื่องวิชาการ (Information)
3. บทรอยกรอง (Poetry) เปนเรือ่ งที่มีรูปแบบการประพันธเปนบทรอยกรอง วรรณกรรม
ประเภทนี้ ไดแก คําคลองจอง (Rhymes) คําประพันธ (Verse) เพลง (Song)
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) แบงประเภทวรรณกรรมเด็ก ดังตอไปนี้
1. แบงตามลักษณะการเขียนเปน 2 ลักษณะคือ
1.1 วรรณกรรมประเภทรอยแกว
1.2 วรรณกรรมประเภทรอยกรอง
2. แบงตามวัยของเด็กเปน 3 ระดับ คือ
2.1 วรรณกรรมวัยเด็กเล็ก อายุ 3-5 ขวบ
2.2 วรรณกรรมวัยประถมศึกษา อายุ 6-11 ป
2.3 วรรณกรรมวัยรุน ซึ่งแบงเปน วัยรุน ตอนตน วัย 12–14 ป และวัยรุนตอนปลาย
วัย 15–18 ป
3. แบงตามรูปแบบของวรรณกรรมเปน 7 ประเภท ดังนี้
3.1 หนังสือภาพ
3.2 วรรณกรรมพื้นบาน
3.3 นิทานสมัยใหม
3.4 รอยกรอง
3.5 บันเทิงคดีรวมสมัย
3.6 บันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร
3.7 ความรูและประวัติบุคคล
4. แบงตามหนาที่ของวรรณกรรมเปน 9 ประเภท ดังนี้
4.1 สารคดี หรือหนังสือความรูทวั่ ไป
4.2 บันเทิงคดี (Fiction) ไดแก
4.2.1 นิทานตางๆ เชน
1) นิทานชาวบาน
2) นิทานปรัมปรา
3) เทพนิยาย
4) นิทานพื้นเมืองนานาชาติ
5) นิทานชาวบาน
6) นิทานเกี่ยวกับเรื่องสัตว
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7) นิทานชาไมรูจบ
8) นิทานเรื่องผี
9) นิทานเคาเรื่องจริง
10) นิทานคติธรรม
11) นิทานสมัยใหมทั่วไป
12) นิทานเพอฝน
4.2.2 หนังสือภาพ ไดแก
1) หนังสือภาพลวนๆ
2) หนังสือภาพและคําบรรยาย
4.2.3 หนังสือโคลงกลอนตางๆ ทัง้ บทกลอมเด็กและบทปลอบเด็ก
4.2.4 หนังสือนวนิยาย
4.3 หนังสือแบบเรียน
4.4 หนังสืออานเพิม่ เติมเสริมประสบการณ
4.5 หนังสืออางอิง
4.6 หนังสือแปล
4.7 การตูน
4.8 วารสาร
4.9 หนังสือพิมพรายวัน
สรุปก็คือ ประเภทของวรรณกรรมเด็กมีการแบงประเภทขึ้นอยูกับวัตถุประสงค โดยอาจ
แบงตามลักษณะ รูปแบบ หนาที่ วัยของเด็ก หรืออาจขึ้นอยูกับมุมมองโดยทั่วไปของนักเขียน
จุดมุงหมายของหนังสือวรรณกรรมเด็ก
จุดมุงหมายสําคัญของหนังสือวรรณกรรมเด็ก คือ การมุง ใหเด็กไดอาน หรือฟงผูใหญอาน
ทั้งนี้เนื่องจากเด็กยังตองอาศัยเวลาและประสบการณในการเรียนรูชวี ิตและโลกอีกมาก หาก
หนังสือทีม่ ีใหเด็กอานไมเหมาะสมกับวัยหรือไมตรงตามความสนใจของเด็กอาจเกิดผลเสียตอ
การพัฒนาความรู ความคิด และสติปญญาของเด็กได ดังนัน้ ผูแตงจึงควรมุงศึกษาหลักจิตวิทยา
เกี่ยวกับเด็กใหเขาใจอยางถองแท เพื่อสามารถเขียนเรือ่ งที่ตอบสนองความตองการตามธรรมชาติ
ของเด็กไดอยางถูกตอง ซึ่งจะชวยใหเด็กไดพัฒนาตนเองใหเติบโตขึน้ อยางมีประสิทธิภาพและ
พรอมที่จะรับภาระหนาที่ในการจรรโลงสังคมและประเทศชาติใหดํารงอยูตอไป
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จากการศึกษาของผูรูหลายทานในวงการหนังสือวรรณกรรมเด็ก สรุปจุดมุงหมายของ
หนังสือวรรณกรรมเด็กไดดังตอไปนี้ (รัถพร ซังธาดา, 2531; จินตนา ใบกาชูย,ี 2534;
ไพรถ เลิศพิริยกมล, 2539)
1. เพื่อชวยใหเด็กไดรับความบันเทิงใจ
2. เพื่อชวยใหเด็กไดรับความรูที่เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อชวยปลูกฝงคุณธรรม เจตคติ และแบบอยางอันพึงประสงคใหแกเด็ก
4. เพื่อชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะในการอาน
5. เพื่อชวยใหเด็กมีความรอบรูและเกิดโลกทัศนอันกวางไกล
6. เพื่อชวยทดแทนความรูสึกที่ขาดหายไปของเด็ก
7. เพื่อชวยธํารงรักษาวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป
การกําหนดจุดมุงหมายในการสรางสรรควรรณกรรมเด็กดังกลาวขางตนอาจแตกตาง
กันไปบางตามประเภทของวรรณกรรมที่เนนหนักไปในดานใดดานหนึ่ง ไดแก เนนใหเด็กไดรับ
ความรูหรือไดรับความบันเทิงเปนประการหลัก แตสงิ่ ที่สาํ คัญที่ผูแตงจะตองคํานึงถึงก็คือ คุณคา
ของวรรณกรรมประเภทนัน้ ๆที่จะชวยใหเด็กไดรับประโยชนจากการอานอยางเต็มที่ ทําใหเด็กเกิด
ความรูสึกที่ดตี อการไดรับรูเรื่องราวตางๆที่มีอยูในโลกนี้ และมีความหวังที่จะดํารงชีวิตอยูตอไปให
ยาวนาน
ลักษณะของหนังสือวรรณกรรมเด็ก
ในการกําหนดลักษณะที่ดีของหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยทั่วไป นอกจากจะเนนประโยชน
และคุณคาที่เด็กพึงไดรับดังกลาวไวขา งตนแลว องคประกอบสําคัญทางดานรูปเลม ภาพประกอบ
เนื้อเรื่อง และการใชภาษา ก็อาจถือเปนเกณฑที่ใชในการตัดสินและประเมินลักษณะที่ดีของ
วรรณกรรมเด็กไดเชนกัน จากการศึกษาของผูรูในวงการวรรณกรรมเด็กหลายทาน รวมทัง้ ไดศึกษา
และรวบรวมจากผลงานวิจัยทางดานนีท้ ี่มผี ูวิจัยไวอยางกวางขวาง ในที่นี้อาจสรุปลักษณะที่ดีของ
วรรณกรรมเด็กแตละดาน ดังนี้
1. รูปเลม ในที่นอี้ าจแยกไดเปนรูปเลมภายนอกและรูปเลมภายใน รูปเลมภายนอก
ไดแก ปก ขนาดและลักษณะรูปเลม การเขาเลม การเย็บเลม หลักสําคัญในการพิจารณาก็คือ
รูปเลมภายนอกจะตองมีลกั ษณะชักจูงใจใหอยากอาน ไมจํากัดขนาดที่แนนอนแตควรกะทัดรัด
และทนทานตอการจับตอง ลักษณะรูปเลมโดยทัว่ ไปมักเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผา แตอาจออกแบบให
มีความนาสนใจ เชน เปนรูปสัตว รูปผลไม ซึ่งเขากับเนือ้ หาภายในเลม ภาพบนปกควรสอดคลอง
กับชื่อเรื่องและมีสีสันสดใสเราความสนใจของเด็ก สวนรูปเลมภายใน ไดแก การจัดหนา การเขียน
ภาพประกอบ การพิมพตัวอักษร สวนประกอบตางๆดังกลาวนี้ จะตองจัดใหประณีตสวยงามและมี
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ความคิดริเริ่มสรางสรรค การจัดหนาหนังสือควรใหสัมพันธกับขนาดของรูปเลม โดยเฉพาะหนังสือ
ภาพควรใหขนาดของรูปภาพใหญพอที่จะจัดหนาไดอยางสวยงาม มีเนือ้ ที่เหลือไวใสเนื้อหาและ
ขอความที่เกี่ยวของกับภาพ นอกจากนี้ขนาดตัวอักษรควรใหมีขนาดใหญกวาที่ใชกนั ทัว่ ไปใน
หนังสืออื่นๆเพือ่ ใหเด็กสามารถอานไดงา ยและสบายตา อีกทั้งยังควรเนนเรื่องความถูกตองและ
ความชัดเจนของตัวอักษรซึง่ มีผลตอการเรียนรูและจดจําของเด็ก เพราะการพิมพที่ผดิ พลาดจะทํา
ใหเด็กจดจําและนําไปใชจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ ดังนั้น จึงควรพิถพี ิถันและมีการพิสูจนอักษร
ใหแมนยําทุกครั้งกอนตีพมิ พเผยแพร
2. ภาพประกอบ เปนหัวใจสําคัญในการสรางสรรควรรณกรรมเด็กเพราะภาพจะ
ชวยอธิบายเรือ่ งราวตางๆภายในเลมใหเด็กเขาใจไดงายขึ้น อีกทั้งยังสงเสริมจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มที่ดีใหแกเด็ก โดยทั่วไปเด็กมักชอบภาพที่เรียบงาย ไมซับซอนและเปนไปตาม
ธรรมชาติ การเขียนภาพเหมือนจริงจะตองเนนความถูกตองและมีชีวิตชีวา ลักษณะทีด่ ีของ
ภาพประกอบในหนังสือวรรณกรรมเด็กจึงควรเปนภาพทีม่ ีความรูสึก มีความเคลื่อนไหวสอดคลอง
กับเนื้อเรื่องและสามารถอธิบายเรื่องได สีของภาพควรเนนความสดใสสวยงามเพื่อชวยเราความ
สนใจของเด็ก นอกจากนี้ การสรางสรรคความคิดแปลกใหมใหแกเด็กอาจเลือกใชวสั ดุอื่นๆมา
ประดิษฐแทนการวาดหรือถายภาพ เชน พับกระดาษเปนรูปสัตว หรือใชเศษผาตัดเปนรูปตางๆติด
ลงไป หรือทําเปนภาพเจาะใหเคลื่อนไหวได การใชภาพประกอบที่เลียนแบบของจริงดังกลาวอาจ
ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเร็วยิ่งขึน้
3. เนื้อเรื่อง เกณฑทวั่ ไปที่มกั ใชในการพิจารณาประเมินคุณคาเนื้อเรื่องในหนังสือ
วรรณกรรมเด็กคือยึดตามความเหมาะสมและตรงกับความสนใจในการอานของเด็กแตละวัยเปน
สําคัญ เชน ระดับกอนวัยเรียน (3-5 ป) มักสนใจหนังสือนิทานภาพที่มเี นื้อหาเกีย่ วกับธรรมชาติ
พืช และสัตว สวนระดับประถมศึกษา (6-11 ป) มักสนใจเทพนิยาย นิทานผจญภัย และนิทาน
พื้นบานที่มีเนือ้ หาใหขอคิดเตือนใจ การเลือกรูปแบบการเขียนและวิธีเสนอเรื่องควรเนนใหเดนชัด
และมีความเปนเอกภาพเพื่อที่ผูอานจะไดไมเกิดความสับสน อยางไรก็ตาม เนื้อเรื่องที่ดีในหนังสือ
วรรณกรรมเด็กมักมุง เนนใหผูอานไดรับทั้งความบันเทิงและสาระความรูที่มีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต ดังนั้น ผูแตงจึงควรมีการผสมผสานเนื้อหาทัง้ สองดานใหกลมกลืนกันจะทําใหเด็กไม
รูสึก เบื่อหนายในการอาน อีกทั้งยังชวยเสริมสรางจินตนาการและเชาวปญญาของเด็กให
กวางไกล ออกไป ขอควรคํานึงที่สาํ คัญอีกประการก็คือ การสอดแทรกสาระความรู แนวคิด หรือคติ
สอนใจทีพ่ ึงประสงคจะใหบงั เกิดแกผูอานจะตองแนบเนียนและสมจริง เพราะเด็กจะไมชอบใหสอน
อยางตรงไปตรงมา นอกจากนี้ผูแตงยังควรเนนใหเด็กเห็นถึงโลกที่มีความหวัง ความยุติธรรม และ
ความดีงามทั้งของบุคคลและสังคมที่อยูรอบตัวเด็ก เพือ่ ที่จะชวยใหเด็กเกิดความมัน่ ใจและมี
กําลังใจที่จะตอสูฝาฟนกับอุปสรรคตางๆในชีวิตอยางไมยอทอ
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4. การใชภาษา เปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาตัดสินและ
ประเมินคุณคาวรรณกรรมเด็ก ทัง้ นีเ้ พราะภาษาที่ใชในการเขียนเรื่องใหเด็กอานไมเพียงแตจะเปน
เครื่องมือที่ผูแตงใชสื่อสารมายังผูอา นเทานั้น หากภาษายังมีบทบาทตอพัฒนาการทางดาน
สติปญญา และจิตใจของเด็กอีกดวย ดังนัน้ การเลือกใชภาษาวรรณกรรมเด็กจึงควรคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับวัยของผูอ านที่ยงั มีประสบการณการอานไมมากนัก ภาษาทีเ่ รียบงาย ชัดเจน
และสละสลวย จะชวยใหเด็กเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้นโดยไมตองตีความซับซอน นอกจากนี้ผูแตง
ยังควรระวังในเรื่องความถูกตองเกี่ยวกับการสะกดคําใหตรงตามหลักไวยากรณ ควรหลีกเลี่ยง
คําศัพทที่ยากเกินไปสําหรับเด็ก และไมใชคําแสลงหรือคําผรุสวาท ซึง่ จะเปนแบบอยางไมดที ี่จะทํา
ใหเด็กจดจําไปจนกระทั่งโตเปนผูใหญ
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) กลาววา ลักษณะของหนังสือวรรณกรรมเด็กจะตองเขียนขึ้น
ใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก ตลอดจนมีคุณคาสําหรับเด็ก ดังนั้น ทัง้ ในแง
ความเหมาะสมของเนื้อหา รูปเลม และเทคนิควิธีการ จําเปนตองไดรับการพิจารณาอยางรอบดาน
ซึ่งหลักพิจารณาลักษณะของหนังสือวรรณกรรมเด็กทีด่ ีมีคุณภาพ มี 4 ประการดังนี้
1. คุณภาพดานการพิมพ คือ การพิมพตัวอักษร และภาพประกอบชัดเจน สีสนั งดงาม
ดึงดูดความสนใจของเด็ก
2. คุณภาพดานการจัดหนาและรูปเลม คือ การจัดตามหลักจิตวิทยาของเด็ก
หนาปกหนังสือดูโปรงตา การใชอักษรมีขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก
3. คุณภาพทางศิลปะ คือ การเขียนภาพประกอบอยางประณีตใหอารมณแกผูอาน
การใชสีอยางเหมาะสมสําหรับเด็ก
4. คุณภาพในการเขียนเรื่องหรือผูเขียน คือ ความสามารถในการเขียนผูกเรื่องได
สนุกสนาน ใชถอยคําสละสลวย เด็กอานแลวเขาใจ
กลาวโดยสรุป หนังสือวรรณกรรมเด็กของไทยในปจจุบันเปนสื่อสรางสรรคที่สําคัญ
ประเภทหนึ่งซึง่ กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากอิทธิพลตะวันตกไดสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยใหแตกตางไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด ดังนัน้ หนังสือวรรณกรรมเด็กจึง
มีการปรับเปลีย่ นองคประกอบตางๆใหหลากหลาย และเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะ
การศึกษาหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กในวงกวาง เพื่อสรางสรรคงานเขียนที่ดที ี่ตรงตาม
ความตองการและความสนใจของเด็กอยางแทจริง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งบุคคลหลายฝายไดหนั มาใหความรวมมือกันอยางจริงจัง ในการที่จะชวยพัฒนาเด็กไทยใหมี
ความรูความสามารถและทักษะในหลายๆดาน กอปรกับเทคโนโลยีทางดานการพิมพในประเทศได
เจริญรุดหนาไปมาก จึงทําใหหนังสือวรรณกรรมเด็กมีคุณภาพดีขึ้นเปนลําดับ เกณฑทวั่ ไปที่ใชใน
การกําหนดลักษณะที่ดีของวรรณกรรมเด็ก เพื่อการพิจารณาตัดสินและประเมินคุณคานั้นอาจ
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กําหนดไดจากรูปเลม ภาพประกอบ เนื้อเรื่อง และการใชภาษา ซึ่งองคประกอบทัง้ 4 ประการ
ดังกลาวนี้ จะตองมีความเหมาะสมกับวัยและตรงกับความสนใจในการอานของเด็กเปนสําคัญ
ทั้งนี้เพราะเด็กกําลังอยูในวัยเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย จิตใจและสติปญญา พัฒนาการเหลานี้
ถาไดรับการกระตุนใหเปนไปในทางที่ดีงามก็ยอมจะทําใหเยาวชนของชาติสามารถเติบโตขึ้นเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพไดตอไป
การเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็ก
พงศศักดิ์ สังขภิญโญ (2542) ไดกลาววา เด็กเล็กมีความตองการอานหนังสือเชนเดียวกับ
เด็กโต แตการอาน การสัมผัส การใชหนังสือของเด็กเล็กตางจากเด็กโต เด็กจะหยิบ ตี ฉีก ทิง้ ขวาง
หรือกัด ดังนั้น หนังสือสําหรับเด็กเล็กที่ดีตอ งทนทาน สวยงาม และที่สําคัญเนื้อหาสาระของ
หนังสือตองถูกตองและสอดคลองกับวัยของเด็ก โดยมีขอควรคํานึงในการเลือกหนังสือวรรณกรรม
เด็ก ดังนี้
1. ลําดับขั้นในการเจริญเติบโตของเด็ก และความสนใจในหนังสือของเด็ก ซึ่งจะตอง
รูวาเด็กเล็กคาดหวังอะไร
2. พิจารณาถึงผูแ ตงและผูวาดภาพหนังสือ ทีม่ ีชื่อเสียงทางดานวรรณกรรมเด็กเล็ก หรือ
ทํางานทางดานนี้มานาน เพราะอยางนอยบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่มคี วามสามารถและมีชื่อเสียง
เปนที่รูจกั ทางดานหนังสือเด็กเล็กทีม่ ีคุณภาพ
3. ทําการประเมินทางดานคุณลักษณะทางกายภาพของหนังสืออยางพิถีพิถนั เชน
ความแข็งแรงและความคงทนในการจัดทํา
4. หนังสือจะตองเพิ่มพูนความรูใ หกับเด็กทีละนอยๆ และคอยๆเรากระตุนความอยากรู
อยากเห็น ความคิดของเรื่องจะตองเปนประเด็นงายๆ และมีเนื้อหาถูกตอง
Trelease (อางถึงใน พงศศกั ดิ์ สังขภิญโญ, 2542) ไดเสนอแนะในการพิจารณาเนือ้ หา
ของหนังสือวรรณกรรมเด็ก ดังนี้
1. สายตาของเด็กตองการเรียนรูเรื่องจุดรวมทางสายตา การสรางจุดรวมทางสายตาที่ดี
ที่สุดของเด็กเล็กก็คือ การตัดกันของสีสนั ที่สดใส
2. เด็กสามารถจับแนวความคิดไดเพียงอยางเดียวในแตละครั้ง ดังนั้น เนื้อหาของเรื่อง
จึงควรมีจุดศูนยกลางแนวความคิดที่ชัดเจนเพียงอยางเดียวเทานั้น
3. เด็กจะเพลิดเพลินกับหนังสือที่มีการนําเสนอคลายๆกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และ
เกี่ยวของกับสิง่ ที่เด็กชอบ เชน การเลน การนอน และการกิน พรอมกันนี้ความสมดุลทางดาน
ความเหมือนและความตาง ก็มีสวนชวยกระตุนความอยากรูอยากเห็นของเด็กได
4. การเรียนรูห รือตอบรับจุดประสงคจากหนังสือของเด็กนัน้ ภาพวาดที่นาํ เสนอ
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ตองสวยสดใส และเปนภาพที่แสดงการกระทํามากกวาภาพที่ไมเคลื่อนไหวหรืออยูกบั ที่
5. เด็กจะเพลิดเพลินกับหนังสือที่มีจงั หวะและคําสัมผัสตามเนื้อเรื่อง แตเด็กก็ชอบ
หนังสือทีม่ ีความเรียบงาย อยางไรก็ตาม ความถูกตองของเนื้อเรื่องยังถือเปนสวนสําคัญ
6. เด็กจะเพลิดเพลินกับหนังสือที่มีจุดมุง หมาย หรือกิจกรรมที่กระตุน ดวยเสียงและ
การแสดงทาทางของเด็ก โดยผูปกครองเปนผูแสดงใหเด็กดูและเด็กเลียนแบบ เชน ฟารมสัตว
โทรศัพท การโบกสะบัดและตบมือ
Ruddell and Ruddell (1995) ไดอธิบายวา การเลือกวรรณกรรมที่ใชเปนหลักในกิจกรรม
การเรียนการสอน ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ประเภทหลักของงาน ไดแก สารคดี (ชีวประวัต,ิ อัตชีวประวัต)ิ บันเทิงคดี และ
บทรอยกรอง
2. การคํานึงถึงงานเขียนในยุคเกา เชน นิทานพืน้ บาน นิทานสอนใจยังคงเปนที่ชนื่ ชอบ
ของเด็ก
3. ความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมและจริยธรรม
4. ความเหมาะสมสําหรับทั้งเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย
5. ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และความสนใจในการอานของเด็ก
Eliason and Jenkins (1990) กลาววา ควรมีการเลือกวรรณกรรมตามเกณฑ เนื่องจาก
เรื่องที่พมิ พจาํ หนายทุกเรื่องไมไดเปนที่ชนื่ ชอบของเด็กเสมอไป ดังนัน้ การเลือกควรมีเกณฑใน
การพิจารณา ดังนี้
1. เด็กอายุ 3 – 4 ป ควรหลีกเลีย่ งเรื่องที่นา กลัว และจินตนิยายบางเรื่องจนกวาเด็กจะ
แยกแยะระหวางความจริงกับจินตนาการได เนื้อเรื่องควรสั้น มีตัวหนังสือนอยและอานงาย
โครงเรื่องเปนแนวเดียว (linear plot) มีขอความซ้าํ ๆ เด็กวัยนี้ชอบเรื่องจริงที่เกี่ยวกับสัตว เด็ก
และผูคนอื่นๆ
เด็กอายุ 5 – 6 ป สามารถเขาใจเรื่องทีซ่ ับซอนขึ้น เพราะเด็กแยกแยะความจริงออก
จากจินตนาการไดแลว เด็กชอบเรื่องผจญภัย เรื่องที่ดูเหมือนไรสาระ และเรื่องที่จบดวยความฉงน
หรือหักมุม
เด็กอายุ 7 – 8 ป มักชอบเรื่องตํานาน นิทานพื้นบาน เรื่องเกีย่ วกับสัตว วิทยาศาสตร
งานอดิเรก หรือการผจญภัย เด็กสามารถสนใจเรื่องยาวได และสามารถฟงการอานโดยไมตองดู
รูปภาพได อยางไรก็ตาม เด็กมักชอบการเลาเรื่องมากกวาการอานดวยตัวเอง
2. ควรเลือกใหเหมาะสมกับระดับอายุ และความสนใจของเด็ก
3. เด็กเล็กชอบหนังสือนิทานทีม่ ีภาพประกอบสีสันสวยงามและชัดเจน อยางไรก็ตาม
ครูสามารถเลาเรื่อง โดยไมตองมีรูปภาพประกอบ ซึง่ ก็ยังคงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
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4. ควรเลือกวรรณกรรมที่มีความหลากหลายและสมดุลทัง้ ในดานวัฒนธรรม เพศ และ
จริยธรรมสําหรับเด็ก
5. หนังสือวรรณกรรมที่เด็กชืน่ ชอบเปนพิเศษจะไดรับการอานซ้าํ อยูเสมอ ดังนัน้ หนังสือ
เรื่องนัน้ ๆจึงควรมีจํานวนเพียงพอใหเลือกอานหมุนเวียนกัน แตไมควรมีจํานวนมากเกินไปใน
แตละครั้ง
6. ควรเลือกโครงเรื่องของวรรณกรรมที่มีคณ
ุ คาและประโยชน เพื่อเปนความทรงจําทีด่ ี
สําหรับเด็ก
Fisher and Terry (1990) กลาววา การเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กในขั้นแรกควรเลือก
เรื่องที่เปนบทกลอน หรือเรื่องทีน่ าสนใจซึง่ เด็กสามารถเขาใจไดงาย ควรเลือกเรื่องที่เด็กไมเคยอาน
ในชวงกิจกรรมการอานอิสระ เด็กเล็กตองการฟงเรื่องทีม่ ีขอความซ้าํ ๆ และควรเลือกหนังสือ
วรรณกรรมใหมีความหลากหลาย เพราะเด็กแตละคนมีความชอบแตกตางกัน
สรุปไดวา การเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็ก สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ พัฒนาการของเด็ก ระดับ
อายุ เพศ ความสนใจ ผูเ ขียนและผูวาดภาพประกอบที่เปนที่รูจกั พรอมพิจารณาถึงความแข็งแรง
ทนทานของหนังสือ เนื้อหา และระดับความเขาใจของเด็ก ที่สาํ คัญเมื่อถึงเวลาอานหนังสือจะตอง
สรางความสุขรวมกันระหวางเด็กกับผูอา น นอกจากนี้ หนังสือวรรณกรรมเด็กที่เลือกควรมี
ความหลากหลายเพื่อใหสามารถตอบสนองลักษณะความแตกตางของเด็กไดอยางครอบคลุม
อยางไรก็ตาม หากเด็กมีความรักและสนใจหนังสือวรรณกรรมเด็กเลมใดแลว ความยากงายของ
เรื่องก็ไมไดเปนอุปสรรคแตอยางใด
แนวคิดและหลักการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
นักการศึกษาไดใหแนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก ดังนี้
1. เด็กอานและตอบสนองตอวรรณกรรมที่ตนสนใจ แมวา บางครั้งเปนงานเขียนที่
ยากแตก็ไมเปนอุปสรรคตอระดับความสามารถของเด็ก (Ruddell and Ruddell, 1995)
2. เด็กไมจําเปนตองเขาใจคําทุกคําในเรื่อง แตตองเขาใจเคาโครงเรื่องและความหมาย
โดยรวมของเรือ่ ง (Ruddell and Ruddell, 1995)
3. เด็กควรมีเวลาอานหนังสือที่หลากหลายทั้งบทรอยกรอง บันเทิงคดี และสารคดี
(Ruddell and Ruddell, 1995)
4. เด็กสามารถคาดคะเนเรื่องจากวรรณกรรมที่อานได เชน เปนเรื่องที่คุนเคยทําใหเด็ก
สามารถควบคุมและมั่นใจในความสามารถของตนเอง (Fisher and Terry, 1990)
5. งานเขียนของเด็กควรมาจากวรรณกรรมและประสบการณจริง (Hatch, 1987 cited
in Eliason and Jenkin, 1990)
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Nicoll and Roberts (1993) ไดใหหลักการจัดกิจกรรมการสอนภาษาโดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็ก ดังนี้
1. การพิจารณาวางแผนกิจกรรมทุกกิจกรรม ซึ่งหมายถึง การเลือกหนังสือ
วรรณกรรมเด็กใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และจุดประสงคในการสอนของครู
2. การกําหนดวัตถุประสงคในการสอนใหสอดคลองกับหนังสือวรรณกรรมเด็ก
3. การอภิปรายและทํากิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องจากหนังสือวรรณกรรมไดอยาง
หลากหลาย
4. การชี้แจงถึงจุดมุงหมายในการรวมกิจกรรม
5. การสงเสริมใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือภาษาในเนือ้ เรื่องที่อาน
6. ความนาสนใจสําหรับนักเรียน
7. การสรางสถานการณใหเด็กไดพูดในโอกาสตางๆ
8. การออกแบบกิจกรรมใหมีลกั ษณะเฉพาะเหมาะสมกับลักษณะของวรรณกรรมเรื่อง
นั้นๆ
9. ความแตกตางของปริมาณกิจกรรมตามลักษณะวรรณกรรมแตละเรื่อง
10. การมีกิจกรรมใหเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก และ
ไมมากเกินไป
11. การสงเสริมใหเด็กเขาใจในธรรมชาติของวรรณกรรม
12. การคํานึงถึงประสบการณและความรูพ ื้นฐานของเด็ก
13. การชี้นาํ จากครูเพื่อชวยใหเด็กเรียนรูไดงายขึ้น
14. การมีโอกาสนําเสนอผลงานจากกิจกรรม
15. ทางเลือกในการทํากิจกรรมที่ตนชอบ
16. ความหลากหลายของกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงคในการสอนไดอยางครอบคลุม
และสมดุลกันตลอดทั้งภาคเรียนหรือปการศึกษา
Eliason and Jenkins (1990) กลาววา หลักการจัดกิจกรรมของโปรแกรมการใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กควรมีลักษณะ ดังนี้
1. การใหอิสระแกเด็กในการเลือกหนังสือที่ตนชื่นชอบ และมีเวลาไดอานเงียบทุกวันใน
หองเรียน
2. การจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กที่สะทอนเรือ่ งราว จุดมุงหมายของผูสอน
ความตองการของเด็ก ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือวิชาอื่นๆที่สามารถสรางสรรค
กิจกรรมอยางมีความหมายได

27

Stewing and Nordberg (1995) ไดเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางการสอน
โดยใชแบบเรียนเปนฐาน (Text-based) และการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน (Literaturebased) ไวดังนี้
การสอนโดยใชแบบเรียนเปนฐาน
(Text-based)
(1) เรียงลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอน คอยๆ
เพิ่มความยากขึน้ เรื่อยๆ
(2) ใชแบบเรียนเปนโครงสรางหลักของ
โปรแกรม

การสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน
(Literature-based)
(1) การจัดลําดับเนื้อหาขึน้ อยูกับความ
ตองการความสนใจของเด็ก
(2) ใชแบบเรียนเปนแหลงอางอิง
สําหรับครูและนักเรียนที่จะคนควา
เมื่อตองการ
(3) มีการกําหนดเนื้อหาทีจ่ ะสอนไว
(3) ปลอยใหเนื้อหาที่จะเรียนเปนไป
ลวงหนากอนทําการสอน
ตามความสนใจและระดับความ
สามารถของเด็ก
(4) สอนทักษะตางๆใหแกเด็กทั้งกลุม
(4) คนหาและระบุวาเด็กคนใดตอง
เหมือนกัน
ไดรับการสอนทักษะใด
(5) ใชแบบทดสอบที่จัดพิมพจาํ หนายใน (5) ใชแบบประเมินอยางไมเปนทาง
การประเมินและรายงานผลความ
การที่ครูสรางขึ้นหลายๆอยางเพื่อ
กาวหนาของเด็ก
บันทึกและรายงานความกาวหนา
ของเด็ก
Carbo (1997) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา เด็กจะเรียนรูไดเร็วและ
ดียิ่งขึ้นเมื่อครูจดจําและเชื่อมโยงใหเหมาะสมกับรูปแบบการอานทีห่ ลากหลายของเด็ก โดยสราง
บรรยากาศในการอาน ใหนกั เรียนเลือกสถานที่อานที่ชอบและสะดวกสบายที่สุด เด็กบางคน
ไมชอบที่แสงจามากเกินไป มีที่นงั่ อานอยางไมเปนทางการ มีเสื่อ หมอน เกาอี้ใหเลือกนั่งอานตาม
ความพอใจ
Klein and others (1991) กลาววา การสอนโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กมีวิธกี ารสอน
ดังนี้
1. การอานหนังสือใหเด็กฟงในระยะแรก ควรเปนเรื่องงายๆที่เด็กเขาใจดีแลว การอานไม
ไดมุงไปที่การแยกคําหรือประโยค แตมุงความสนใจไปทีล่ ักษณะการอานและรูปแบบของเรื่องราว
2. แมการอานไมไดมุงใหความสําคัญเรื่องเสียงและรูปคําศัพทในการสอนแตก็ควรมี
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การใชบัตรคําเพื่อทบทวนคําศัพทในบางครั้ง
3. เด็กจะสนใจในกิจกรรมการเขียน ซึง่ ใชวรรณกรรมที่อานเปนแมแบบโดยใชเรื่องราวใน
วรรณกรรมเปนเครื่องมือใหเด็กไดแสดงความคิดและความรูสึกของตนเอง
Duffy (1993) กลาววา การสอนโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กบางครั้งเรียกวา การอาน
เปนรายบุคคลตามความตองการและลักษณะของเด็กแตละคน (personalized reading
approach) เด็กเลือกหนังสือที่ตนเองตองการและอานคําที่ตองการเรียน เด็กเลือกอานโดยอิสระ
ครูสอนเด็กเปนรายบุคคล ระหวางการสอนครูจะพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือกับเด็ก มีการประเมิน
ความตองการและผลสัมฤทธิ์ของเด็ก และเตรียมการสอนเปนรายบุคคล
Nicoll and Roberts (1993) ไดใหตัวอยางประเด็นคําถามและหัวขอในการสนทนาหรือ
อภิปรายในการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก ดังนี้
1. คําถามเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท
2. คําถามที่เปดโอกาสใหอภิปราย เชน “เด็กชอบอะไรในเรื่องนี”้ หรือ “ไมชอบอะไรบาง”
3. คําถามที่กระตุนใหคิด ไดแก
3.1 คําถามกระตุน ใหคาดคะเน
3.2 คําถามกระตุน ใหวินิจฉัย สรุปอางอิง
3.3 คําถามกระตุน ใหเห็นใจ เขาใจความรูสึก
3.4 คําถามเชื่อมโยงกับวรรณกรรมอื่นๆ เชน “เด็กเคยอานเรื่องอะไรที่คลายๆ
กับเรื่องนีม้ ากอนบาง”
3.5 คําถามเพื่อการประเมิน เชน “เรื่องนีจ้ บลงอยางมีความสุขหรือไม”
3.6 คําถามสํารวจรูปแบบของภาษา เชน “มีอะไรบางที่ภาพบอกไว แตไมมีใน
คําบรรยาย” หรือ “มีประโยคใดบางที่บอกความคิดของตัวละคร”
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นเพื่อใหเด็กไดนําหนังสือวรรณกรรมที่ไดฟงมาแสดงออก
และตอบสนองตอในรูปแบบตางๆตามความสนใจของตนเอง ซึ่ง Nicoll and Roberts (1993) ได
แบงกิจกรรมตางๆไว ดังนี้
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเขียน ไดแก
1.1 การเขียนเพื่อตอบสนองวรรณกรรมที่อาน เชน
1.1.1 การเขียนสัน้ ๆเกี่ยวกับสิ่งที่อา น
1.1.2 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิง่ ที่อา น
1.1.3 การเขียนบนกระดาษชารตทีต่ ิดบนปายนิเทศในหัวขอตางๆ เชน
ตัวละคร ฉาก
1.1.4 การเขียนถึงเพือ่ นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อาน
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1.1.5 การเขียนถึงครูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
1.2 การเขียนที่เปนสวนหนึ่งของการทํางาน เชน
1.2.1 การบันทึกระดมสมอง
1.2.2 การเขียนบนกระดาษชารตในหัวขอตางๆ เชน รายละเอียดของโครงเรื่อง
1.2.3 การเขียนสรางสรรคบทละคร
1.3 การเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมทีค่ รูออกแบบเพื่อพัฒนายุทธวิธีการอาน เชน
1.3.1 การเขียนเลาเรื่องซ้ํา
1.3.2 การชวยกันคนหาคํามาเติมในที่เวนวางในขอความ
1.3.3 การเขียนคาดคะเน
1.4 การเขียนเกี่ยวกับการคนพบในวรรณกรรม เชน
1.4.1 การคนพบความหมายที่แตกตางระหวางการบรรยายและการสนทนา
โดยนํามาเขียนใหมเปนบทละคร
1.4.2 การเขียนคนหาฉากและโครงเรื่องจากความคิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยใช
คําและรูปภาพ
2. การเขียนเกี่ยวกับการแสดงความรูสึก ไดแก
2.1 การละคร เชน
2.1.1 การเขียนบรรยายฉากโดยจินตนาการจากเรื่องที่อาน
2.1.2 การเขียนบทสนทนา
2.1.3 การเขียนบทเพื่อเลนบทบาทสมมติ
2.1.4 การเขียนบทเพื่อเลนหุนมือ
2.2 งานศิลปะ เชน
2.2.1 การวาดภาพระบายสีหุนจําลอง เพื่อใหเห็นฉาก ตัวละคร หรือ
เหตุการณจากเรื่องที่อาน
2.2.2 การวาดภาพประกอบเรื่องที่เลาซ้าํ หรือเขียนเรื่องขึ้นมาใหม
จากแนวคิดและหลักการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมดังกลาวขางตน สรุปไดวา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก มีหลักการที่ใหหนังสือวรรณกรรมเปน
แมแบบทางภาษาแกเด็ก จึงควรมีความหลากหลายเพื่อใหเด็กไดใชทกั ษะตางๆทัง้ การฟง การพูด
การอาน การเขียน และการคิด กิจกรรมมีลักษณะบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆ การทํากิจกรรมที่
สะทอนเรื่องราวจากหนังสือวรรณกรรมชวยใหเด็กไดคิดทบทวนเรื่องราวและสรางสรรคงานเขียน
ของตนเองได และ การอานอิสระเปนรายบุคคลเปนประจําชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน
ใหแกเด็กได สวนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กประกอบดวย กิจกรรม
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หลัก 2 กิจกรรมคือ (1) การอานวรรณกรรม มีหลักการเพื่อใหนักเรียนไดเห็นแบบอานที่ดีในการ
อานและใหมนี ิสัยที่ดีในการอานโดยเริ่มจากการอานวรรณกรรม และ (2) กิจกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
วรรณกรรม มีหลักการเพื่อใหนกั เรียนไดคดิ ทบทวนและสะทอนเรื่องราวจากวรรณกรรมออกมาโดย
การพูดหรือคิดสรางสรรคงานออกมาในรูปแบบตางๆ
อลิสา เพ็ชรรัตน (2539) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจับใจความ
ของเด็กวัยอนุบาลโดยใชเทคนิคการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา ขอคนพบของการวิจยั มีดังนี้ (1)
กลุมทดลองมีคะแนนความสามารถในการจับใจความสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (2) กลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาพูดสื่อความหมายหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Newton (1993) ไดศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการอานและระดับเจตคติระหวางกลุม
ทดลองที่ใชหนังสือวรรณกรรมเด็กกับกลุม ควบคุมที่ไมใชหนังสือวรรณกรรมเด็กในนักเรียนเกรด 7
โดยทดลองเปนเวลา 46 ชั่วโมง ผลการทดลองพบวา นักเรียนทีเ่ รียนดวยโปรแกรมการใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กมีระดับการอานและเจตคติตอการอานสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุม
ควบคุม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็กมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูภาษาของเด็กไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการใช
ภาษาของเด็กนอกจากมุง เพียงใหอา นออกเขียนไดแลว ยังสามารถพัฒนาใหเด็กเปนผูรูหนังสือ
ไดแก ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ สวนวรรณกรรมที่มีเรื่องราวและการใช
ภาษาที่งดงามยอมใหความสุนทรียภาพแกเด็ก มีพลานุภาพที่สงเสริมใหเด็กมีลกั ษณะนิสัยที่ดีใน
การอาน และชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาในทุกๆดาน
การสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ความสําคัญและความหมายของการใชเสียงตัวอักษร
กําชัย ทองหลอ (2537) ไดใหความหมายวา “อักษร” หรือ “อักขระ” แปลตามรูป
พยัญชนะวา ไมรูจักสูญสิ้น และไมแข็งกระดาง เราใชคาํ ทัง้ สองคํา แตเราใชคําวา อักษร ในที่
ทั่วๆไป เพราะสําเนียงเสนาะกวาและพยางคก็นอยกวาคําวา อักขระ อยางไรก็ดี คําทัง้ สองคํานัน้
ตามอรรถรสยอมหมายความถึง เสียงและตัวหนังสือดวย คําวา อักษรศาสตร หมายความวา วิชา
แผนกหนังสือ หรือการศึกษาภาษาซึง่ จะตองรูทั้งเสียงและตัวหนังสือ อักขรวิธี แปลวา ตําราที่วา
ดวยตัวหนังสือและระเบียบการอานและเขียนตัวหนังสือ อักขรสมัย ก็แปลวาวิธีใชตัวหนังสือมีทงั้
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การอานและการเขียน โดยสรุปก็คือ คําวา อักษร หมายความถึง เสียง ตัวหนังสือ คํา พยางค สระ

พยัญชนะ รวมทั้งหนังสือหรือจดหมายดวย
กาญจนา นาคสกุล (2540) ไดกลาววา ตัวอักษร คือ สัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูดของ
มนุษย การออกเสียงพูดในภาษาใดๆก็ตาม ผูพูดจะใชอวัยวะในการออกเสียงประดิษฐเสียงตางๆ
ที่มีอยูในระบบภาษาของตนออกมาเสียงหนึง่ แลวก็ตอไปอีกเสียงหนึง่ เปนลําดับ เชน ในการพูดคํา
วา จาน อวัยวะในการสรางเสียงจะเริ่มดวยการทําเสียงพยัญชนะตนกอนคือเสียง จอ แลวจึงเลื่อน
ไปเปนเสียงสระ อา แลวตอไปจึงทําเสียงตัวสะกดคือเสียง นอ เสียงที่ไดทั้ง 3 เสียงคือ จอ-อา-นอ
นี้จะถูกสรางขึน้ ตามลําดับเปนระเบียนในภาษาไทย ถาพูดคําวา แสรง อวัยวะที่ใชในการออกเสียง
ก็จะเริ่มดวยการทําเสียงพยัญชนะตน สอ กอนแลวจึงทําเสียงสระ แอ แลวจบลงดวยเสียงตัวสะกด
งอ และในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนระดับเสียงใหทายคําต่ํากวาตอนตนคํา เสียงทั้งหลายที่ผูพูดเปลง
ออกมาเพื่อทําความเขาใจกันในภาษาหนึง่ ๆนั้นมีจํานวนไมเทากัน ในบางภาษาอาจจะใชเพียง 15
เสียง ในขณะที่อีกภาษาหนึง่ ตองใชถงึ 60-70 เสียง เสียงที่ใชทั้งหมดนี้นับไดวา เปนหนวยหนึง่ ทีม่ ี
หนาที่ในภาษานัน้ ๆ เชน มีหนาที่ที่จะปรากฏในตําแหนงตางๆของหนวยคํา หรือ คํา แตละภาษา
จะมีระเบียบการผสมเสียงตัวอักษรของตนเอง เชน เสียงพยัญชนะ งอ ในภาษาไทยมีหนาที่ปรากฏ
หนาสระในตําแหนงพยัญชนะตนของพยางคก็ได เชน คําวา งา หรือเปนตัวสะกดของพยางคก็ได
เชน คําวา ชาง
เสียง กับ ตัวอักษร ตางกันคือ เสียงในภาษาเปนเสียงพูดของมนุษย สวนตัวอักษรเปน
สัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูดของมนุษยเทานั้น ไมมีภาษาใดในโลกทีม่ ีตัวอักษรถายทอดแทน
เสียงพูดไดหมดทุกเสียง ตัวอักษรหรือตัวเขียนภาษาไทยไดชื่อวามีลักษณะพิเศษเพราะสามารถ
ถายทอดเสียงพูดในภาษาไทยไดตรงเกือบหมดทุกเสียง นอกจากนีย้ งั สามารถใชถา ยทอดเสียงพูด
ในภาษาอืน่ ๆไดใกลเคียงอีกดวย แมวาภาษานัน้ ๆจะออกเสียงยากเพียงใดก็ตาม ดังเชนที่เรา
ถายทอดเสียงภาษาอังกฤษเปนตัวอักษรไทย อยางไรก็ตาม เสียงในภาษาไทยกับตัวอักษรที่
ปรากฏก็ยงั แตกตางกันในรายละเอียดดังนี้
1. เกิดตนคําในตําแหนงพยัญชนะตน
2. เกิดนําเสียงพยัญชนะอืน่ ในตําแหนงตนคํา
3. เกิดตามเสียงพยัญชนะอื่นในตําแหนงตนคํา
4. เกิดทายคําในตําแหนงพยัญชนะสะกด
เสียงตัวอักษรในภาษาไทยนัน้ ไดถูกกําหนดโดยตําแหนงฐานที่เกิดของแตละหนวยเสียง
อยางตายตัว เพราะการรูจักลักษณะและการปรากฏของหนวยเสียงทุกหนวยในภาษาหนึ่งๆ จะทํา
ใหทราบวาระบบเสียงของภาษาที่แทเปนอยางไร หากพบคําที่มีเสียงแปลกปลอมเขามา หรือคําที่
มีหนวยเสียงพยัญชนะและหนวยเสียงสระที่มีความสัมพันธผิดแผกจากที่พบในคําธรรมดาๆของ
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ภาษานั้นๆ ก็จะทราบไดทนั ทีวา คํานัน้ ๆ เปนคําที่ยืมมาจากภาษาอื่น หรือเปนคําที่ไดอิทธิพลใน
ดานเสียงอยางใดอยางหนึ่งมาจากภาษาอื่น
NAEYC/IRA (1998) ไดใหความหมายของการใชเสียงตัวอักษร คือ ความสามารถใน
การจําเสียงที่ไดยินและนําเสียงที่ไดยนิ ไปประยุกตเพื่อเชือ่ มโยงวิธีการใชเสียงตัวอักษร การจํา
เสียงที่ไดยินมีความสําคัญเพราะ (1) กระบวนการในการไดยินเสียงของภาษาชวยใหสามารถฟง
เสียงที่แตกตางในคําพูดได และ (2) คําทีอ่ อกเสียงคลายกัน แตความหมายตางกัน เชน จาน-ชาม
หรือ แกว แหว
Wasik (2001) กลาววา นิยามโดยทัว่ ไปของการใชเสียงตัวอักษร คือ ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาพูด โดยเฉพาะการแยกเสียงที่ใชในการพูดสื่อสาร ซึ่งการใชเสียงตัวอักษรจะชวยชี้วัดระดับ
ความรูของเด็ก แตการใชเสียงตัวอักษรไมใชหลักการของเสียงในคําพูดแตเปนการรับรูเสียงใน
คําพูดมากกวา เด็กสามารถใชเสียงตัวอักษรไดโดยไมตองมีความรูเกีย่ วกับตัวอักษร หรือ
สัญลักษณแทนเสียง การใชเสียงตัวอักษรจะเกิดความเขาใจเมื่อไดยินเสียงในคําพูด 2 คํา
เปรียบเทียบกันโดยอาจจะเปนคําที่มีเสียงคลายกัน หรือมีจังหวะ หรือเริ่มดวยเสียงพยัญชนะตน
เหมือนกัน
การใชเสียงตัวอักษรไมเหมือนกับวิธีการแจกลูก (IRA, 1998) เกณฑการใชเสียงตัวอักษร
จะเกิดขึ้นมากอนการเขาใจรูปตัวอักษรในคําพูด อยางไรก็ตาม วิธีการที่ทาํ ใหเด็กอานออกเขียนได
ไมวาจะเปนการเรียนภาษาธรรมชาติ การสะกดตัวผสมคํา หรือการผสมทั้ง 2 รูปแบบ ทัง้ นีพ้ นื้ ฐาน
ที่เขมแข็งซึ่งเด็กจะตองเรียนรูมากอนก็คือ การใชเสียงตัวอักษร
เห็นไดวา การใชเสียงตัวอักษร คือ ความสามารถในการแยกเสียงในคําเพื่อที่จะเรียนรู
องคประกอบของคําพูด และแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงภาษาพูดกับการอานเขียนของเด็ก การใช
เสียงตัวอักษรจึงมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาเพื่อใหเด็กอานออกเขียนได
องคประกอบการสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
การออกเสียงพูดของภาษาใดๆ ผูพูดจะใชอวัยวะที่ใชในการออกเสียงประดิษฐเสียงตางๆ
โดยอวัยวะจะเริ่มทําเสียงทีต่ ําแหนงตนคํากอน ดังนั้น เสียงตนของคําจึงเปนสิ่งที่ผูพดู เรียนรูกอน
เสียงอืน่ การวิจัยของ Wellman (1981) ที่ศึกษาเสียงพยัญชนะโดยพิจารณาตามตําแหนงของ
เสียงที่ปรากฏในคํา พบวา เด็กอเมริกันมีพัฒนาการดานการออกเสียงพยัญชนะตนไดกอนเสียงใน
ตําแหนงกลางและทายคํา
ประเทิน มหาขันธ (2530) กลาววา เสียงของคําในภาษาไทยมีความแตกตางกันนอยมาก
การที่จะทําใหเด็กจําแนกคําเหลานี้ออกจากกันไดก็คือ การฝกหัดและจําแนกความแตกตางของ
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เสียงตัวอักษรในตําแหนงตนคํากอน และความสามารถในการจําแนกเสียงจะชวยในการอานและ
การเขียนที่ถกู ตอง
พยัญชนะในภาษาไทย แบงออกเปนวรรคตามฐานทีเ่ กิดของอักษร เหมือนในภาษาบาลี
และสันสกฤต คือ จัดพยัญชนะทีเ่ กิดจากฐาน คอ ไวเปนวรรคที่ 1 เกิดจากฐานเพดานเปนวรรคที่ 2
เกิดจากฐานปุม เหงือกเปนวรรคที่ 3 เกิดจากฐานฟนเปนวรรคที่ 4 เกิดจากฐานริมฝปาก เปนวรรค
ที่ 5 พยัญชนะที่เกิดจากฐานตางๆกันซึ่งจะรวมเขาพวกกับวรรคทั้ง 5 ขางตนไมได จัดเปนวรรคที่ 6
ดังนี้
เกิดจากฐาน คอ
เกิดจากฐานเพดาน
เกิดจากฐานปุม เหงือก
เกิดจากฐานฟน
เกิดจากฐานริมฝปาก
เกิดจากฐานตางๆกัน

:กขฃคฅฆง
:จฉชซฌญ
:ฎฏฐฑฒณ
:ดตถทธน
:บปผฝพฟภม
:ยรลวศษสหฬอฮ

เรียกวา วรรค ก
เรียกวา วรรค จ
เรียกวา วรรค ฎ
เรียกวา วรรค ด
เรียกวา วรรค บ
เรียกวา เศษวรรค(อวรรค)

การจัดเรียงพยัญชนะตามลําดับตั้งแต ก ถึงตัว ฮ นั้นก็โดยถือเอาเสียงเปนสําคัญ คือ
จัดเรียงลําดับเสียงเบาไปหาเสียงหนัก และจัดเรียงตามเสียงทีเ่ กิดจากขางในออกมาหาขางนอก
คือ จัดพยัญชนะทีเ่ กิดจากฐาน คอ ไวหนา และตอมาก็เปนเพดาน ปุมเหงือก ฟน ริมฝปาก โดย
ลําดับ แลวจึงจัดพยัญชนะที่มีเสียงเกิดจากฐานตางๆกันไวหลัง
ดังนัน้ การจัดกิจรรมใหเด็กรูจักเสียงตัวอักษรควรเริ่มทีต่ ัวเสียงพยัญชนะตนกอน และ
ยึดเอาฐานเสียงเปนหลัก ซึง่ สําหรับเด็กวัยอนุบาลควรใหเด็กแยกเพียง 5 ฐานเสียง คือไมรวม
วรรค ฎ เพราะมีเสียงที่คลายกับ วรรค ด อีกทั้งยังเปนพยัญชนะที่เด็กใชไมบอย
การจัดกิจกรรมโดยตรง
การจัดกิจกรรมการสอนภาษาสําหรับเด็กวัยอนุบาล สวนใหญเปนการบูรณาการ
เนื้อหาหรือสอดแทรกในกิจกรรมอื่นๆ แตก็มีโรงเรียนอนุบาลหลายแหงที่เนนการเรียนอานเขียน
ไดจัดใหมีการสอนภาษาโดยตรง ซึง่ ก็ไดนาํ วิธกี ารสอนภาษาไทยมาจากชั้นประถม โดยมีวิธกี าร
ที่หลากหลาย ดังนี้ (อติฉันท คูณภัคพิมล, 2532)
1. แนววิธีสอนแบบภาษาศาสตร (Linguistic Approach) การสอนตามแนว
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ภาษาศาสตร คํานึงถึงหลักของภาษาวา ภาษาคือเสียงพูดที่แตกตางไปจากภาษาเขียน และมี
องคประกอบ คือ หนวยเสียง หนวยคํา หนวยกลุมคํา ครูจะสอนใหเด็กไดสังเกต และคนพบ
แยกแยะหลักเกณฑของหนวยเสียงไดเอง
2. แนววิธีสอนแบบเบสิค (Basal Read Approach) ใชวธิ ีสอนแบบใหเขียนเปน
คําๆ มุงในเรื่องความเขาใจในความหมายของคํา สามารถนํามาใชไดในชีวิตประจําวัน และอาศัย
ภาพเปนเครื่องบอกความหมายของตัวอักษร คําทีน่ าํ มาใชสอนเด็กนัน้ ตองเปนคําที่ไดคนควา
รวบรวมมาแลววาเปนคําที่เด็กในวัยนัน้ ใชในการพูด
3. แนวการสอนแบบใชเสียงตัวอักษร (Phonic Approach) วิธนี ี้มหี ลายแบบ
ไดแก
3.1 การสะกดคํา คือ การสอนใหเด็กรูจักหลักเกณฑของการเรียงลําดับ
ตัวอักษรภายในคําหนึง่ ๆ เพือ่ ใหออกเสียงไดชัดเจน และเขียนคํานั้นไดถูกตอง เหมือนกับการสอน
แจกลูกภาษาไทยนั่นเอง เพราะการสอนแจกลูก ไดแก การแยกพยัญชนะ สระ ตัวสะกด หรือ
วรรณยุกต ออกจากคํา แลวอานรวมกันอีกครั้งหนึ่ง
3.2 การสอนแบบตรึงสระ จะเปนการสอนโดยใชสระตัวเดียวตรึงอยูก ับที่
แลวหาพยัญชนะมาประสมเปลี่ยนไปตามความตองการของผูสอน
3.3 การสอนแบบยึดรูปคําที่เห็น คือ การถือเอาเสียงพยัญชนะทีป่ รากฏเปน
สําคัญ
3.4 การสอนแบบเทียบเสียง เชน คําวา นะ เมื่อผันวรรณยุกตจะไดเสียงจัตวา
นะ แต คําวา นะ ไมตองใสวรรณยุกต
3.5 การเทียบรูปคํา เชน คําวา เกา เปลีย่ นพยัญชนะเปน จ อานวา เจา เปลี่ยน
พยัญชนะเปน ป อานวา เปา เปลี่ยนพยัญชนะเปน บ อานวา เบา
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมสอนภาษาโดยตรงมีหลากหลายวิธี และไมมี
วิธีการสอนใดที่จะสมบูรณแบบในตัวเอง หรือมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะการสอนแตละวิธีนนั้ ยอม
เหมาะสมหรือใชไดผลดี เฉพาะในแตละสภาพการณ เหตุการณแวดลอม หรือสภาพของเด็ก
แตละคน เนื่องจากเด็กมีความแตกตางกันทัง้ ดานความพรอม ทัศนคติ ทักษะ และประสบการณ
ครูสอนภาษาที่ดีควรทําความเขาในในวิธสี อนทุกๆวิธี และนําไปดัดแปลงใชใหเหมาะสมแกสภาพ
ตามความเหมาะสม
การสอดแทรกในกิจกรรมอื่นหรือกิจกรรมประจําวัน
การเริ่มตนสอนการใชเสียงตัวอักษร ควรเริ่มตนจากสิ่งทีเ่ ด็กคุนเคย เชน ชื่อของ
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เพื่อนในหอง ซึ่งครูสามารถนําชื่อเหลานี้มาใหเด็กเรียนรูเ สียงตน และจัดกิจกรรมเกีย่ วกับเสียงตน
ที่หลากหลาย เชน อาจใหเด็กเลนเกมลอชือ่ ตัวเองโดยกําหนดเสียงขึ้นมาแทนเสียงตนของชื่อเด็ก
เชน กําหนดเสียง บอ แทนเสียงตนของชื่อเด็ก ถาเด็กชื่อ เอิรธ จะเปลีย่ นเสียงเปน เบิรด หรือ
ถาเด็กชื่อ มินท ก็เปลี่ยนเปน บินท ซึง่ เกมนี้อาจเกิดคําใหมทมี่ ีความหมายหรือไมมคี วามหมายก็ได
ที่สําคัญคือใหเด็กไดเลนเกี่ยวกับเสียงและรูจักเชื่อมโยงเสียงตนในคํา ในขณะที่เด็กมีประสบการณ
เลนกับเสียงตนในชื่อแลว ครูสามารถขยายกิจกรรมโดยใหเด็กไดรูจักคําอื่นๆทีน่ อกเหนือจาก
ชื่อเด็ก เชน วันตางๆ คําที่ใชบอยในหนังสือ สัตวเลี้ยง
กิจกรรมการใชเสียงตัวอักษร เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน และชวยใหเด็กเรียนรู
เกี่ยวกับเสียงในคํา แตยงั ไมเพียงพอสําหรับการจัดประสบการณในแตละวันใหกับเด็ก ดังนั้น
จึงควรจัดกิจกรรมการสอนภาษาสอดแทรกในกิจกรรมอื่นๆโดยเปนการบูรณาการเนือ้ หาและ
ทักษะอื่นๆเขาดวยกัน หรืออาจกลาวไดวานํามาเชื่อมโยงเขากับหลักสูตรของโรงเรียน ซึง่ กิจกรรม
ที่สามารถสอดแทรกกิจกรรมการใชเสียงตัวอักษรมีดังนี้ (Wasik, 2001)
1. การอานหนังสือวรรณกรรมเด็ก
การอานออกเสียงจะชวยใหเด็กเล็กไดยินเสียงในคําพูดจากเนื้อเรื่องในหนังสือ
หนังสือวรรณกรรมเด็กสวนใหญเอื้อตอการพัฒนาการใชเสียงตัวอักษร เชน มีคําสัมผัสคลองจอง
จะชวยใหเด็กไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับเสียงตัวอักษร และครูควรจัดประสบการณใหเด็กไดเลน
เกี่ยวกับภาษาหลังจากใชหนังสือวรรณกรรมเด็กแลว โดยชี้แนะใหเด็กเห็นความแตกตางของเสียง
ในคําพูดและเนนย้ําซ้าํ ทวนใหเด็กคุนเคยกับเสียงมากขึน้
ตัวอักษรในหนังสือ เปนสื่อสําคัญที่ชวยใหเด็กเริ่มเรียนรูเสียงพยัญชนะตน
ในคํา ดังนัน้ จึงควรใหเด็กไดยินเสียงและเห็นรูปพยัญชนะตนของคํานั้นควบคูกันไป
นอกจากนี้ กิจกรรมการใชเสียงตัวอักษรสามารถใชสอนคําศัพทใหมๆใหกับเด็ก
โดยใหเด็กปรบมือเปนจังหวะตามพยางคของคําศัพทใหม เชน เด็กเรียนเรื่อง พืช โดยรูจักคําศัพท
ใหมคือ คําวา ผลไม ครูใหเด็กปรบมือตามพยางคที่ออกเสียงวา ผล–ละ–ไม กิจกรรมปรบมือเปน
จังหวะสามารถชวยใหเด็กสนใจแตละเสียงในคํา เพราะการปรบมือจะกําหนดใหเด็กไดฟงเสียง
แตละคําอยางชัดเจน
หลังกิจกรรมการอานหนังสือวรรณกรรมเด็ก ครูสามารถจัดกิจกรรมตอเนือ่ งโดย
กระตุนใหเด็กไดคิดเกี่ยวกับเสียงและคํา ซึง่ เชื่อมโยงมาจากหนังสือ การไดสนทนาอภิปรายซ้ําๆ
จะชวยใหเด็กไดยินเสียงในคําพูด และไดคิดเกี่ยวกับคําในรูปแบบเกี่ยวกับเสียงตัวอักษร
2. กิจกรรมเกี่ยวกับคําคลองจอง คําสัมผัส กลอนและเลนนิ้วมือ
กิจกรรมเหลานี้ลว นเปนสิ่งที่เด็กชอบอีกทั้งยังชวยใหเด็กไดยินเสียงในภาษาที่มี

36

จังหวะ และคําที่มีเสียงตนหรือเสียงทายเหมือนกัน ในการทองคําคลองจอง ครูสามารถใชคําถาม
เพื่อกระตุนใหเด็กคิดเกี่ยวกับเสียงที่คลายกับคําที่ไดยนิ
คําคลองจอง คําสัมผัส และคํากลอน มักจะถูกนํามาใชกับเด็กวัยกอนเรียนและ
เด็กอนุบาล เมื่อนํากิจกรรมเหลานี้มาใชกบั เด็กบอยๆ จะชวยใหเด็กไดยินเสียงของคําอื่นที่
คลายกัน ซึง่ เปนการรูจักใชเสียงตัวอักษร แตสิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ การเลือกคําคลองจอง
คําสัมผัส หรือคํากลอนที่นาํ มาใชสอน ควรมีลักษณะทีเ่ ดนชัด โดยการสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร
เพื่อใหเด็กฟงเสียงของคําไดงายขึน้
ครูควรชวยใหเด็กไดรูจักสรางคําใหมๆขึ้นมาเองโดยการเลนตอคําคลองจอง
หรือคําสัมผัส เชน อาจเริ่มจากชื่อของเด็ก ซึ่งเปนคําที่คนุ เคยและใกลตัวเด็ก การเลนเกมสราง
คําใหมๆ ทําใหเด็กรูจักใชเสียงตัวอักษรไดเปนอยางดี
3. กิจกรรมวงกลม
กิจกรรมวงกลมโดยทัว่ ไป จะมีหัวขอหลักในการสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่อง
ปฏิทิน อากาศ ตารางกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมเหลานีส้ ามารถชวยใหเด็กเรียนรูเสียงในคําพูดได
เชน ถาเด็กรายงานวาอากาศวันนีฝ้ นตก ครูอาจถามเด็กวามีคําไหนอีกที่มีเสียงสัมผัสเดียวกับ
คําวา ฝน และอาจถามอีกวา มีคําไหนบางที่ขึ้นตนเสียงเหมือนคําวา ฝน หรือ ถาเด็กกําลังเรียน
เรื่อง เมล็ดพืช ครูอาจถามเด็กวา คําวา เมล็ดขึ้นตนดวยเสียงอะไร จะเห็นไดวา ครูสามารถสราง
รูปแบบการเชือ่ มโยงการใชเสียงตัวอักษร ใหเกิดขึ้นในกิจกรรมตางๆได ซึ่งนอกจากการสอน
ในเรื่องของเสียงแลว อาจเพิม่ เติมโดยการอธิบายความหมายของคําที่มีเสียงเหมือนกัน เชน เมล็ด
มด แมงมุม
การใชเสียงตัวอักษรเปนการไดยินเสียงในคําพูดและมีทมี่ าเชนเดียวกับ
การสะกดคํา ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูจากกิจกรรมที่เนนเกีย่ วกับเสียงและการพูด โดยเฉพาะกิจกรรม
ประเภทคําคลองจอง คําสัมผัส คํากลอน
4. กิจกรรมเขียน
การจัดกิจกรรมเขียนชวยใหเด็กไดเชื่อมโยงระหวางเสียงในคําพูด กับคําที่เขียน
ซึ่งเด็กจะตองเขาใจทั้งรูปและเสียงพยัญชนะกอนจึงสามารถเขียนไดโดยวิธีการใชเสียงตัวอักษร
สิ่งสําคัญในการใชเสียงตัวอักษร คือ การสรางบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อตอ
การแสดงออกดานการเขียน ซึ่งควรเริ่มตนจากการใหเด็กเขียนชื่อตัวเองในผลงานศิลปะ
การเขียนพยัญชนะแทนเสียงในคําพูด มีวิธีการหลากหลาย ขึ้นอยูกับ
ประสบการณของเด็ก เชน เด็กชื่อ กร เขียนตัว ก ขางรูป กบ ครูอาจเขาไปถามวา คําวา กร กับ
คําวา กบ มีเสียงเปนอยางไร ซึ่งจะชวยใหเด็กไดตั้งใจฟงเสียงในคําพูดมากขึ้น
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เห็นไดวา การสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรสามารถสอดแทรกในกิจกรรมอื่น
หรือกิจกรรมประจําวันได โดยบูรณาการเนือ้ หาและทักษะใหกลมกลืนในหลักสูตรของโรงเรียน ซึง่
สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
Crossland and others (1989) ไดศึกษาพบวา เด็กเล็กที่ไดรับโอกาสในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับเสียงในภาษาจะมีพัฒนาการในการใชเสียงตัวอักษรรวมดวย
Adam (1990), Juel (1988), and Stanovich (1986) ไดศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางการใชเสียงตัวอักษรของเด็กเล็กกับผลสัมฤทธทางการอานที่เกิดขึ้นตามมาในเด็กเกรด 1
และ 2 พบวา เด็กที่มีความสามารถในการใชเสียงในคําพูด จะประสบความสําเร็จในการเรียนรู
การอานไดเปนอยางดี
Cunningham (1990) แสดงใหเห็นวา เด็กจะเรียนรูการใชเสียงตัวอักษรไดดีทสี่ ุด
ถาไดรูความหมายของคําจากเสียงที่คลายกัน และรูเสียงที่ไดยินในคําพูดโดยจัดกิจกรรมใหมี
การอธิบายความหมายของการใชเสียงตัวอักษร
Sulzby (1992) ไดศึกษาพบวา แมแตเด็กที่อายุนอยยังสามารถเขียนได
ในการเขียนสําหรับเด็กนั้นเปนความทาทายในการฟงและการคิดเกี่ยวกับเสียงในคํานัน้ แลวจึง
ถายทอดออกมาเปนภาษาเขียน พบวา เด็กสวนใหญจะรูจักเสียงที่จะนํามาเขียนไดเพียง 1 หรือ 2
ตัวอักษรตอคําพูดหนึง่ คํา เชน บ แทน คําวา บาน หรือ ม ล แทนคําวา แมลง ในการคิดสะกดคํา
จะชวยใหเด็กสังเกตเสียงทีพ่ วกเขาไดยินในคํา ขณะเดียวกัน เด็กที่เริม่ ตนเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางการเขียนและคําพูด ครูตองไมลืมชมผลงานของเด็กดวยเชนกัน
Yopp (1995) สรุปผลการวิจยั วา การเรียนโดยใชคาํ คลองจอง คําสัมผัส เพลง และ
คํากลอนจะชวยใหเด็กไดพฒ
ั นาการใชเสียงตัวอักษรในดานการระบุเสียงในคําพูดไดดี ดังนัน้
เห็นไดวา การเลนกับภาษาอยางเปนธรรมชาติจะชวยใหเด็กสามารถสรางคําจากเสียงที่ไดยนิ ได
Robertson, and Brady (1993) พบวา เด็กที่ไมไดรับการจัดสิ่งแวดลอมทางภาษา
จากที่บาน จะมีพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษรต่ํา และมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะมีปญหาการอาน
ตามมา
Scanlon, and Vellutino (1996) ไดศึกษาเกีย่ วกับเด็กวัยอนุบาลที่ไมไดรับ
การสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร จะมีแนวโนมที่จะเรียนรูการอานไดยากในเวลาตอมา
Maclean, Bryant, and Bradley (1987) ไดประเมินพัฒนาการการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัย 3 และ 4 ป ในกิจกรรมที่หลากหลาย เชน ความรูใ นการใชคําคลองจอง
เสียงพยัญชนะตนในคําพูด และการแยกเสียงในคํา ตัวอยางประชากรเปนเด็กทีม่ าจากครอบครัว
อังกฤษที่มฐี านะปานกลางและไดรับการจัดประสบการณทางภาษาพบวาเด็กที่อายุ 3 ป จํานวน
เกินครึ่งหนึง่ ของตัวอยางประชากรมีความเขาใจในการใชคําคลองจอง หรือรูจักการใชเสียงใน
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คําพูด สวนเด็กอายุ 4 ป สวนใหญสามารถจําคําที่มีสัมผัสและระบุเสียงพูดจากเสียงตนได
สรุปไดวาเด็กเล็กมีความสนใจและสามารถเขาใจการใชเสียงในคําพูดได
Vellutino and others (1996) พบวา การสอนโดยใชเสียงตัวอักษรในเด็กเกรด 1
และ 2 ที่มีปญหาดานการอาน สงผลใหเด็กไดพัฒนาความสามารถในการอานและการสะกดคําได
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการใชเสียงตัวอักษร จะชวยใหเด็กสามารถรูหนังสือได
แตอยางไรก็ดี เราควรหลีกเลีย่ งการใชแบบฝก แตควรมุงเนนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานระหวางการเรียนในชั้นเรียนใหเปนปกติ
การจัดสภาพแวดลอม
การเอาใจใสในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนและการเลือกวัสดุอุปกรณเปน
ปจจัยหนึ่งทีท่ าํ ใหกระบวนการสอนอานเขียนประสบผลสําเร็จได การจัดวัสดุอุปกรณอยาง
เหมาะสม สามารถเพิ่มคุณภาพและพฤติกรรมการอานออกเขียนไดแกเด็กอยางมากมาย
ผลการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการอานชี้ใหเห็นวาสภาพแวดลอมของหองเรียนมีคุณคาตอ
การสงเสริมและสนับสนุนการรูหนังสือของเด็ก (Morrow and Weinstein, 1986)
Ruddell and Ruddell (1995) ไดใหแนวคิดในการจัดสภาพชัน้ เรียน ดังนี้
1. หองเรียนควรมีมุมหรือศูนยการอานที่รวบรวมวรรณกรรมตางๆ เชน หนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ และวัสดุการอานอืน่ ๆ ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ ในเรื่องระดับความยากงาย
ประเภทของวรรณกรรม ตลอดจนเนื้อหา
2. หองเรียนมีพ้นื ที่วา งเพียงพอที่จะใหเด็กไดทํากิจกรรมกลุม ยอยไดอยางสะดวก
สบาย และไมรบกวนกลุมขางเคียง
3. หองเรียนมีพื้นที่และระบบการจัดเก็บอุปกรณตางๆที่จําเปน เชน เครื่องเขียน
ที่ชวยใหเด็กสามารถหยิบใชเพื่อทํากิจกรรมในขอ 2 หรือกิจกรรมรายบุคคลไดอยางอิสระ
เด็กมีการเรียนรูภาษาจากบุคคลใกลชิด เชน พอแม ผูปกครอง และจากสภาพ
แวดลอมที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน สังเกตการอานหนังสือของพอแม พบเห็นปาย
ขอความโฆษณา ปายชื่อถนน ปายชื่อรานตางๆ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเกีย่ วกับสัญลักษณและ
ตัวหนังสือ การเรียนรูนี้จะเพิม่ พูนมากขึ้นเมื่อเด็กไดรับประสบการณในการทํากิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับการอานเขียนและใชภาษาในชีวิตประจําวัน ดังนัน้ การสอนการอานและเขียนของเด็ก
วัยอนุบาลควรจะตองจัดกิจกรรมที่มีการอานและเขียนอยางมีความหมายและมีความหลากหลาย
โดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีสว นรวมและทดลองใชภาษาเขียนในการติดตอสื่อสาร ปลูกฝงทัศนคติ
ที่ดีกอนที่เด็กจะสามารถอานและเขียนไดตามแบบแผน หองเรียนควรเปนที่สนับสนุนใหเด็ก
มีปฎิสัมพันธที่ดีตอกัน (Teale and Sulzby, 1989)
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ดังนัน้ โรงเรียนจึงควรมีการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่มีสว นชวยใหเด็กเกิด
ความสนใจกระตือรือรนที่จะเรียนรูในการอานและเขียนโดยไมรูสึกวาเปนเรื่องยากหรือนาเบื่อ
ในแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) มีการจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมใน
หองเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กหัดอานเขียนจากภาษาที่เขาเห็นรอบตัวโดย
1. จัดมุมตางๆ เชน มุมบาน มีสมุดโนตและดินสอวางไวขา งโทรศัพท และ
ในบางครั้งครูกเ็ ปลี่ยนมุมบาน เปนรานขายของ รานอาหาร ทีท่ ําการไปรษณีย ปมน้าํ มัน อูซอมรถ
รานเสริมสวย โรงพยาบาล หรือคลีนิครักษาสัตว มุมเหลานี้จะมีอุปกรณสําหรับเลนบทบาทสมมติ
และมีเครื่องเขียนที่เอื้อใหเด็กใชภาษาเขียนขณะเลน ดังนี้
มุมรานอาหาร มีรายการอาหาร สมุดจดชื่ออาหารที่ลูกคาสัง่ เครื่องคิดเลข
แผนรายการพิเศษประจําวัน โปสเตอรรายการอาหาร โปสเตอรโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม
เฉพาะอยาง
มุมทีท่ ําการไปรษณีย มีกระดาษ ซอง สมุดจดที่อยู ปากกา ดินสอ แสตมป
ตูไปรษณีย หมวก และถุงเมลของบุรุษไปรษณีย
มุมหนังสือ มีแบบฟอรมใหลงชื่อยืมหนังสือกลับไปใหผูปกครองอาน ในมุมอาน
และเขียน มีกระดาษและเครื่องเขียนไวพรอมเพื่อใหเด็กหัดอานเขียนหนังสือไดตามความสนใจ
และความถนัดของเขา
2. จัดสิ่งแวดลอมในลักษณะอืน่ ไดแก การมีตัวอักษรอยูรอบหอง เชน มีประโยค
วา “เปดแลวปดดวย” อยูบนฝาตู มีเนื้อเพลงและคําคลองจองที่รองและทองบอยพรอม
ภาพประกอบติดบนผนัง มีการจัดโตะพรอมสมุดเซ็นชือ่ ไวตรงทางเขาหองเรียนเพือ่ ใหเด็กเซ็นชือ่
เขาเรียน (บุษบง ตันติวงศ, 2535)
การจัดสภาพแวดลอมที่มีจุดมุง หมายเฉพาะในดานการสงเสริมการอานเขียน
มีการใชสัญลักษณตัวหนังสือหรือภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร มีการพูด อานและเขียนใน
การปฎิสัมพันธทางสังคม ซึง่ Schikedanz (1986) ไดแบงประเภทของวัสดุอุปกรณที่นาํ มาจัด
สภาพแวดลอมเพื่อชวยสงเสริมการอานและเขียนไวดงั นี้
1. วัสดุอุปกรณทใี่ ชจัดประกอบในสภาพแวดลอมและกิจกรรมทั่วๆไป ไดแก
1.1 ปายและสัญลักษณ (Labels and Signs) ชวยใหเกิดการเรียนรู
เขาใจคําและความหมายของคําหรือขอความ เชน ปายบอกจํานวนใหเด็กเขาศูนยการเรียนได
เพียง 2 คน มีคําวา “สองคน” และมีรูปเด็กสองคนประกอบดวย
1.2 แผนภูมิ (Charts) เปนการนําเสนอขาวสารตางๆ ในหองเรียนโดยจะเปน
แผนภูมิแสดงกิจกรรมประจําวันโดยใชรูปภาพประกอบขอความ แผนภูมิอาสาสมัครชวยงานของ
หอง
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1.3 รายการหรือรายชือ่ ตางๆ (Lists)
2. วัสดุอุปกรณทวั่ ไปที่ใชประกอบการเลนสมมติ และการเลนอื่นๆ เชน ใน
การเลนอุปกรณที่ใชประกอบการเลนละคร เปนอุปกรณที่มีความสัมพันธกับเรื่อง เชน เลนบทบาท
สมมติในรานอาหาร อุปกรณที่ใชประกอบการเลน คือ จาน ชอน สอม มีด แกวน้าํ ตําราอาหาร
ใบสั่งอาหาร ใบเสร็จรับเงิน ชั้นวางของ
3. วัสดุอุปกรณทชี่ วยฝกทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ ไดแก
3.1 อุปกรณตางๆ ที่เกีย่ วกับตัวหนังสือ (Alphabet materials)
3.2 อุปกรณเกี่ยวกับการออกเสียง (Sound materials)
3.3 อุปกรณเกี่ยวกับการประสมคํา (Word-making materials)
4. วัสดุอุปกรณทชี่ วยสงเสริมพฤติกรรมในการอานเขียนของเด็ก ไดแก
4.1 มุมหนังสือ ประกอบดวยหนังสือหลายๆชนิดทัง้ หนังสือภาพ นิทานตางๆ
เพื่อชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูความหมายของตัวหนังสือ หรือขอความจากหนังสือ
4.2 ศูนยการเขียน โดยมีวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับการเขียนตางๆ ไดแก ดินสอ
หลายๆชนิด เชน ดินสอมียางลบ ดินสอไมมียางลบ ดินสอสี ดินสอทีเ่ ปนไม ปากกาและสีตางๆ
ตรายางตัวอักษรและแทนหมึกพิมพ พิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษชนิดตางๆ เชน
กระดาษสี กระดาษมีเสนบรรทัด กระดาษไมมีเสนบรรทัด กระดาษคารบอน กระดาษคอมพิวเตอร
รูปลอกตัวอักษรและรูปภาพตางๆ แผนตัวอักษรทีเ่ จาะเปนชองใหเด็กเขียนตามรอย สารานุกรม
บรรณานุกรมตางๆ เครื่องเย็บ กระดาษ หนังสือ นิตยสารเกา ซองจดหมายกรรไกร กาว กระดาษ
และชอลก
การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการอานและเขียน จึงควรคํานึงถึงทัง้ กิจกรรมและ
วัสดุอุปกรณทนี่ ําไปใหเด็กใช ในดานกิจกรรมตองเปนกิจกรรมที่เราความสนใจ เปดโอกาสใหเด็ก
ไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดทํากิจกรรมนัน้ ดวยตนเอง และควรเปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีปฎิสัมพันธ
กัน มีการใชภาษาทั้งการพูด อาน และเขียน สวนในดานวัสดุอุปกรณก็ควรมีความเกี่ยวของกับ
การอานเขียน เชน กระดาษ ดินสอ หนังสือ แผนพับ ปายขอความตางๆ และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ใช
ประกอบการเลนหรือทํากิจกรรมเพื่อชวยเราความสนใจ ใหเด็กมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู
Neuman, and Roskos (1990) มีการเปลี่ยนสภาพแวดลอมของศูนยเลนอิสระให
เปนการเลนสมมติ 4 เรื่อง คือ ทีท่ ําการไปรษณีย หองสมุด สํานักงาน และหองครัว โดยเพิ่มวัสดุ
อุปกรณตางๆที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษาดานการอานและเขียน เชน หนังสือ สิง่ พิมพ ปาย
ขอความ ภาษาเขียนตางๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา และสังเกตพฤติกรรมพบวา มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการอานและเขียนอยางมีจุดมุงหมายและซับซอนเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการอานและ
เขียนในระหวางเลนชวยใหเด็กมีการติดตอและมีปฏิสัมพันธกันมากขึน้
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Morrow (1990) ไดศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในหองเรียนเพื่อ
สงเสริมการอานและเขียนในขณะที่เด็กเลน โดยไดทดลองกับเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 4-6 ขวบ
จํานวน 170 คน แบงเปนชาย 86 คน และหญิง 84 คน จัดเปน 4 กลุม คือ
กลุมที่ 1 จัดใหมีวัสดุอุปกรณ คือ กระดาษ ดินสอ และหนังสือตางๆ มีครูคอยให
คําแนะนํา และสงเสริมการใชวัสดุอุปกรณตางๆ
กลุมที่ 2 จัดสภาพแวดลอมเปนการเลนสมมติในเรื่อง คลีนิคสัตวแพทย มีการจัด
ฉาก จัดสถานที่ โดยใชวัสดุอุปกรณที่สัมพันธกับเรื่องทีเ่ ลน และนําวัสดุอุปกรณในการอานเขียน
ตางๆมาประกอบการเลน โดยมีครูแนะนําการใชวัสดุอุปกรณ และการเลน
กลุมที่ 3 จัดสภาพแวดลอมเหมือนกลุมที่ 2 แตไมมีครูแนะนํา
กลุมที่ 4 เปนกลุม ควบคุม ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
การสังเกตพฤติกรรมเด็กพบวา ในกลุมที่ 1 และ 2 จะมีจาํ นวนเฉลี่ยของเด็กทีเ่ ขา
ทํากิจกรรมและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการอานและเขียนในระหวางการเลน
เชน การอานอักษร การเลาเรื่อง การอานออกเสียง การอานใหเพื่อนฟง การวาดภาพ การเขียน
ขีดเขี่ย การเขียนตามรอย การคัดลอกคํา สูงกวากลุมที่ 3 และ 4 และพบวา พฤติกรรมในการอาน
และเขียนของเด็กจะเกิดขึ้นโดยสมัครใจ และมีมากขึ้นในชวงการเลนอิสระโดยครูมีบทบาทใน
การจัดเตรียมและแนะนําวิธใี ชวัสดุอุปกรณที่ชวยในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหกับเด็ก
เด็กที่ไดรับการจัดใหอยูในสภาพแวดลอมที่อุดมไปดวยการเรียนรูทางภาษา และ
ไดมีโอกาสเลนเกี่ยวกับภาษา จะมีความสามารถในการจัดการกับเสียงในคําพูดอยางเปนไปตาม
ธรรมชาติ เชน เด็กที่ไดยนิ เสียงของคําที่คุนเคยจะพูดตอทายคําวา “แดง” วา “แจด แจ” หรือ คําวา
“สั้น จุด จู” ซึ่งเด็กจะไมไดคํานึงถึงการใชเสียงตัวอักษรของคําที่ตา งกันเหลานั้น หรือไมเขาใจวา
คําเหลานัน้ ทีพ่ ูดมามีจังหวะ แตรูวาเขาสามารถสรางคําที่มีเสียงคลายคลึงกันไดและสนุกที่ไดเลน
เกี่ยวกับเสียง การจัดกิจกรรมที่เลนเกี่ยวกับคําคลองจอง เด็กอาจคนพบคําใหมๆ เพือ่ ใหมาตอ
คําคลองจองได เชน เด็กอาจเริ่มตนคําวา “แม” แลวหาคํา มาตอวา “ แจ” แมวาเด็กจะหาคํามาตอ
ไมถูกแตนั่นไมใชสิ่งสําคัญที่เด็กจะเรียนรูค ําที่แทจริง แตใหการเลนจัดการกับคําและเสียงในคําพูด
เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการเรียนภาษา (Yopp, 1995)
การประเมินผล
Corrmett and Blankenship (1990) กลาวถึง หลักการประเมินพัฒนาการทางภาษา
ไวดังนี้
1. การตัดสินรวมกันทั้งครูและเด็กในการประเมินพัฒนาการดานการอานและการเขียน
2. การเก็บตัวอยางงาน (Portfolio) เปนบันทึกพัฒนาการทางดานการอานและการเขียน
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เมื่อเปรียบเทียบในแตละชวงเวลา
3. การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อานกับเด็กเปนรายบุคคล เปนการคนหายุทธวิธีใน
การทําความเขาใจเรื่องราวและคําศัพทของเด็ก
4. การเก็บบันทึกเกี่ยวกับเรื่อง ผูแตง และรายละเอียดในเรือ่ งที่อาน
5. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานเขียนของเพือ่ น
6. การประเมินการอาน การเขียน การฟง และการพูดของตนเอง ทัง้ ในรูปแบบการพูด
และการเขียน
7. การสังเกตในชวงกิจกรรมการอานอิสระ และบันทึกพฤติกรรมที่เห็นขณะกําลังทํา
กิจกรรม
การประเมินพัฒนาการทางภาษาเปนเรื่องที่ซับซอนไมเฉพาะแตจํานวนเด็กที่ครูตอง
ประเมินเทานัน้ ครูยงั ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก ในขณะเดียวกัน ครูยังตอง
ทําหนาทีช่ วยกระตุนพัฒนาการทางภาษาของเด็กดวย นักการศึกษา Almy, and Genishi (1979)
กลาววา สิ่งทีค่ รูพูด และการกระทําตางๆของครูในชั้นเรียนมีผลกระทบตอกระบวนการคิด และ
กระบวนการเรียนรู สามารถชวยขยายการเรียนรูของเด็ก ขณะเดียวกันก็สามารถสกัดกั้นการเรียนรู
ของเด็กได
โดยทั่วไปแลว เด็กพัฒนากระบวนการคิดเปนระยะเวลายาวนานกอนที่เด็กจะสามารถ
แสดงออกทางภาษาพูด พัฒนาการทางภาษาถือเปนกระบวนการสําคัญที่เด็กจําเปนตองไดรับ
การกระตุน อยางไรก็ตาม ครูพึงระลึกเสมอวา ภาษาและความคิดมีความสัมพันธ เกี่ยวโยง
ตอเนื่อง และพึ่งพากัน แตไมใชสิ่งเดียวกัน
การประเมินพัฒนาการทางภาษาอาจทําไดอีกวิธีหนึง่ คือ โดยวิธีการสัมภาษณ พูดคุย
สนทนากับเด็ก การสัมภาษณ พูดคุยกับเด็กวัยตางๆกัน ชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของเด็ก
มากขึ้นวา กระบวนการคิดของเด็กพัฒนาอยางไร ในการประเมินพัฒนาการทางภาษาโดยวิธี
การสัมภาษณ ครูควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. การสัมภาษณพูดคุยกับเด็ก ครูควรใหเวลาเด็กอยางเพียงพอในการคิดและตอบ
คําถาม ในขณะเดียวกัน ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดถามคําถามหรือขอสงสัยดวย การที่ครูไดมี
โอกาสหยุดฟงคําถามของเด็กจะชวยใหครูตั้งคําถามไดเหมาะสมกับวัยของเด็กมากยิ่งขึ้น และ
จะชวยใหครูเขาใจโลกทัศนของเด็กไดดีขึ้น (Almy and Genishi, 1979)
2. การสัมภาษณพูดคุยกับเด็ก ครูควรมีการพูดทวนสิ่งที่เด็กพูดไปแลว ทัง้ นี้เพื่อให
แนใจวาสิง่ ที่ครูไดยินนั้นถูกตอง ในขณะเดียวกัน การพูดทวนสิ่งที่เด็กพูดชวยใหเด็กเกิดความ
เชื่อมั่นวา ครูกําลังฟงสิง่ ที่ตนพูด และสนใจสิ่งที่ตนพูดเชนกัน
3. การสัมภาษณพูดคุยกับเด็ก ครูอาจเสนอขอคิด หรือความเห็นในลักษณะตรงกัน
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ขามกับสิ่งที่เด็กพูดเพื่อดูการยืนยันหรือเหตุผลของเด็ก เชน ครูอาจจะพูดวา “แตครูคุยกับเพื่อน
ของหนูเขาบอกวา…” ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนักถึงความคิดคนอื่นที่ตางไปจากความคิด
ของตน (Almy and Genishi, 1979)
นอกจากนัน้ ครูอาจใชการสัมภาษณพูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆของ
เด็กในขณะอยูที่บาน เพื่อประมวลผลพัฒนาการเด็กไดอยางใกลเคียงที่สุด
การประเมินผลพัฒนาการทางภาษาอีกวิธหี นึง่ ที่ครูนิยมใชกันมาก คือ การถามคําถาม
วิธีการถามคําถามเด็กมีหลายวิธีดวยกันทัง้ การใชคําถามทางตรงและทางออมเพื่อใหเด็กได
แสดงออกเกี่ยวกับตัวเอง ในการถามคําถามเด็ก ครูพงึ ตระหนักถึงสิง่ แวดลอมรอบตัวเด็ก
(Context) ดวย สิ่งแวดลอม หมายรวมถึง กิจกรรมทีน่ ําไปสูคําถามและรูปแบบของคําถามที่ครูใช
ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งตางๆลวนนําไปสูคําตอบของเด็กทัง้ นัน้ ชนิดของคําถามที่ครูถามควรมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมที่เด็กกําลังทําในขณะนั้น ครูพงึ ระลึกเสมอวาคําถามที่ตนถามมีสว นใน
การกระตุนการเรียนรู กระบวนการคิด และการแสดงความรูสึกตางๆในตัวเด็ก คําถามที่จาํ กัด
กระบวนการคิดของเด็ก หรือคําถามที่ตองการคําตอบทีถ่ ูกตองเพียงคําตอบเดียวสะทอนใหเห็นถึง
กระบวนการคิดของเด็กนอยมาก ดังนั้น ในการใชคําถามเพื่อประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ครูจําเปนตองตระหนักถึงคําถามตางๆทีน่ าํ มาใชกับเด็กดวย
วิธีการประเมินพัฒนาการทางภาษาอีกวิธหี นึง่ ทีน่ ิยมใชอยางแพรหลายในโรงเรียนอนุบาล
ตางๆ คือ การใชแบบทดสอบ การใชแบบทดสอบในการประเมินผลเด็กปฐมวัย เปนวิธกี ารที่ตอง
ระมัดระวังอยางยิง่ ทัง้ นี้เนื่องจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยนัน้ เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว การใช
แบบทดสอบเพียงอยางเดียวบางครั้งไมอาจชวยใหครูทราบถึงพัฒนาการที่แทจริงของเด็กแตละคน
ได ขณะเดียวกัน กระบวนการสรางแบบทดสอบเปนเรื่องละเอียดออน ครูจําเปนตองเขาใจ
พัฒนาการและระดับความสามารถของเด็กที่ตนตองการทดสอบเปนอยางดี การใชแบบทดสอบ
ทางภาษากับเด็กปฐมวัยจําเปนตองใชควบคูกับเครื่องมือชนิดอื่นๆเสมอ เชน บัตรภาพ
บัตรพยัญชนะ เปนตน
ดังนัน้ ในการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ครูจําเปนตองคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม หรือบริบท (Context) รอบตัวเด็กเปนสําคัญ เนื่องจากพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครูควรใชเครื่องมือการประเมินผลหลายรูปแบบประกอบกัน ทัง้ นี้เพื่อ
ชวยใหครูทราบพัฒนาการทางภาษาของเด็กแตละคนเพื่อหาทางชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนา
เด็กของตนตอไป
การประเมินพัฒนาการดานการใชเสียงตัวอักษร ตองอาศัยการสังเกตเด็กเปนรายบุคคล
อยางใกลชิด ดังนัน้ การประเมินอีกวิธหี นึง่ ทีน่ ิยมนํามาใชคือ การประเมินตามสภาพจริง
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ณัฐหทัย วะระทรัพย (2540) กลาววาเปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวม
ขอมูลจากงาน เพื่อเปนพืน้ ฐานของการตัดสินใจในการศึกษาผลกระทบตอเด็กเหลานั้น
การประเมินจากสภาพจริงจะไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพืน้ ฐาน แตเนนการประเมินทักษะ
การคิดที่ซับซอน การประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของเด็ก ความสามารถใน
การแกปญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการปฎิบัติจริงในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เด็กเปนผูคน พบและสรางความรู การประเมินจากสภาพจริงเนนใหความสําคัญกับ
พัฒนาการและความตองการในดานความชวยเหลือและการประสบความสําเร็จของผูเรียนแตละ
คนมากกวาการประเมินผลการเรียนที่มงุ ใหคะแนนผลผลิต และจัดลําดับที่แลวเปรียบเทียบกับ
กลุม และจะแตกตางจากการทดสอบทั่วไปเนื่องจากเปนการวัดผล โดยตรงในสภาพการแสดงออก
จริงๆ ซึง่ การทดสอบดวยขอสอบนั้นจะวัดไดเฉพาะความรูและทักษะบางสวน นอกจากนี้
การประเมินจากสภาพจริงจะมีความตอเนือ่ งในการใหขอ มูลในเชิงคุณภาพที่เปนประโยชนแกครู
ผูสอนใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะกับแตละบุคคลได
อุทุมพร จามรมาน (2540) กลาววาเปนการวัดและประเมินกระบวนการทํางานของสมอง
และจิตใจของผูเรียนอยางตรงไปตรงมาตามสิ่งที่เขาทํา โดยพยายามตอบคําถามวาเขาทําอยางไร
และทําไมทําอยางนัน้ การไดขอมูลวา “เขาทําอยางไร” (How) และ “ทําไม” (Why) จะชวยให
ผูสอนไดพัฒนาการเรียนของผูเรียนและการสอนของผูสอน ทําใหการเรียนการสอนมีความหมาย
และทําใหผูเรียนมีความตองการเรียนรูตอไป
การศึกษาขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลสามารถ
ชวยใหเด็กมีความรูในดานการอานเขียน ซึง่ ครูสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก อีกทั้งการจัดสภาพแวดลอมจะชวยเอื้อใหเกิดการเรียนรูท าง
ภาษาไดเปนอยางดี รวมทั้งการประเมินผลการใชเสียงตัวอักษรของเด็กตามสภาพจริงจะชวยใหครู
สามารถชวยเหลือและสงเสริมความรูความสามารถใหแกเด็กไดอยางตอเนื่อง ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงได
นํามาใชเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่ สงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล โดยมีความเชื่อวา หนังสือวรรณกรรมเด็กที่ดียอมสรางความรูให
เด็กประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาไดเปนอยางดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ผูว ิจัยไดแบงวิธีดําเนินการวิจยั ออกเปน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ขั้นที่ 2 ขั้นสรางโปรแกรมฯ
ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองใชโปรแกรมฯ
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมฯ
ขั้นตอนวิธีดาํ เนินการวิจยั ไดนําเสนอไวในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนวิธีดําเนินการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของ 2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยการปฏิบัติ
1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา
2.1 ศึกษาดูงานการสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล
2.2 ทดลองสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษร
1.2 การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
1.3 การสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ขั้นสรางโปรแกรมฯ

- แนวคิด

- หลักการ

กําหนดสวนประกอบของโปรแกรมฯ
- วัตถุประสงค -เนื้อหา - การดําเนินการใชโปรแกรมฯ

- การประเมินผล

กําหนดลักษณะของโปรแกรมฯ
เปนโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งประกอบดวย 3
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร และกิจกรรมบันทึกนิทาน โดยมุงเนนใหเด็กรูจักการใชเสียง
ตัวอักษรโดยจัดกิจกรรมในชวงบาย เวลา 14.30-15.30 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร
สรางแผนการดําเนินการ
ใชโปรแกรมฯ

สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
- แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล

ขั้นทดลองใชโปรแกรมฯ
วิธีดําเนินการทดลอง
ดําเนินการทดลอง 11 สัปดาห แบงเปน 3 ระยะ
1. การทดสอบกอนใชโปรแกรมฯ (1 สัปดาห)
2. การทดลองใชโปรแกรมฯ (9 สัปดาห)
3. การทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ (1 สัปดาห)

วิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคาสถิติ
2. รายงานขอมูลเชิงบรรยาย

ขั้นปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมฯ
ปรับปรุงจากขอมูล
ระหวางทดลอง
นําเสนอโปรแกรมฯ
ฉบับสมบูรณ

ผานเกณฑ

เกณฑประสิทธิภาพของโปรแกรม คือหลังใช
โปรแกรมฯเด็กมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษร
สูงกวากอนใชโปรแกรมฯอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 และมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 80%

ไมผานเกณฑ

ปรับปรุง
แกไข
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รายละเอียดของการดําเนินการวิจยั มีดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานโดยการประมวลความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนการศึกษาดูงาน และทดลองสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษร
ในระดับอนุบาล เพื่อกําหนดแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา การดําเนินการใชโปรแกรมฯ
และการประเมินผลของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ดังนี้
1.1 ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษ โดยการใชเสียงตัวอักษร ทีโ่ รงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา ในระดับชัน้ K2 (เทียบเทาอนุบาลชัน้ ปที่ 2 คือ เด็กอายุระหวาง 4-5 ป) ระหวาง
วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2544 รวมเปนระยะเวลา 4 สัปดาห พรอมเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งเอกสาร ภาพถาย และบันทึกขอสังเกตจากการดูงาน ที่เกี่ยวของกับการสอน
โดยการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
1.2 ศึกษาดูงานดานการสอนภาษาไทย โดยการใชเสียงตัวอักษร ทีบ่ านเด็กจุฬาฯ
ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2544 พรอมจัดทําแฟมสะสมงาน
(portfolio) ในเรื่องการสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
วิชา เอกัตศึกษา ก (Individual study A) ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2544
1.3 ทดลองสอนภาษาไทย โดยการใชเสียงตัวอักษรที่บา นเด็กจุฬาฯ ในระดับชั้น
อนุบาลปที่ 3 ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2544
1.4 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานโดยการประมวลความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
1.5 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน พรอมทัง้ ขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล
วัดปรินายก ทีจ่ ะนําโปรแกรมฯมาทดลองใช พรอมทั้งทําความคุนเคยกับครูประจําชั้น นิสิตฝกสอน
และเด็กอนุบาลกลุมที่จะนําโปรแกรมฯมาทดลองใช
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ขั้นที่ 2 ขั้นสรางโปรแกรมฯ มีวิธกี ารดําเนินการตามลําดับขั้น ดังนี้
2.1 นําขอมูลในขั้นที่ 1 มากําหนดกรอบแนวคิดและสาระสําคัญของโปรแกรมฯ ซึ่ง
ประกอบดวย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา การดําเนินการใชโปรแกรมฯ และ
การประเมินผล ตามรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดและสาระสําคัญของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อ
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
แนวคิด
หนังสือวรรณกรรมเด็กเปนสื่อการเรียนการสอนที่สําคัญในการเรียนรูภาษาของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาครูสามารถใชวิธีการในการอานประกอบการยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษร และชี้แนะใหเด็กรูจักเชื่อมโยง
เสียงตัวอักษรกับคําอยางมีความหมายโดยผานกิจกรรม จะชวยใหเด็กคุนเคยและจดจําเสียงตัวอักษรของคํา
และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด อาน และเขียน ที่แสดงถึงการรับรูในการใชเสียงตัวอักษร ซึ่งเปน
พื้นฐานของการเรียนสะกด ประสมคําในขั้นตอไป
ดังนั้น โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาลนี้ จึงประกอบดวย (1) กิจกรรมเลานิทาน โดยครูใชวิธีการอานจากหนังสือวรรณกรรมเด็กประกอบ
การยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษร (2) กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร โดยครูชี้แนะใหเด็กรูจักเชื่อมโยงเสียง
ตัวอักษรกับคําจากหนังสือวรรณกรรมเด็กเพื่อใหเด็กไดฝกฝนการใชเสียงตัวอักษรทั้งการพูด อาน และเขียน
และ (3) กิจกรรมบันทึกนิทาน โดยเด็กจะไดแสดงออกถึงกระบวนการใชเสียงตัวอักษรผานงานสรางสรรคของ
ตัวเอง
วัตถุประสงค
เพื่อสรางและทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลใน 5 ดาน ดังนี้
1. ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
2. ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
3. จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
4. อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
5. เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
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แผนภูมิที่ 2 (ตอ)
เนื้อหา
1. การสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรจาก
2 การใชเสียงตัวอักษร แบงเปน 5 ฐานเสียง
หนังสือวรรณกรรมเด็ก จํานวน 9 เลม (ใชเลมละ 1
(หนังสือวรรณกรรมเด็ก 1 เลมมีครบทุกฐานเสียง)
สัปดาห)
วรรค ก
กขฃคฅฆง
เลมที่ 1 มาเลนดวยกันนะ
วรรค จ
จฉชซฌญ
เลมที่ 2 ตาอินกะตานา
วรรค ด
ดตถทธน
เลมที่ 3 หัวผักกาดยักษ
วรรค บ
บปผฝพฟภม
เศษวรรค
ยรลวศษสหฬอฮ
เลมที่ 4 ไสเดือนนอยกับรากฝอย
เลมที่ 5 กระดุกกระดิ๊กกระดอกกระแดก
เลมที่ 6 แมไกสีแดง
เลมที่ 7 พระจันทรอรอยไหม
เลมที่ 8 หนูเจ็ดตัว
เลมที่ 9 แมงมุม
ลักษณะการจัดกิจกรรม
แบงเปน 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเลานิทาน เปนการนําหนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชในกิจกรรมกลุมใหญ โดยอานใหเด็กฟง แลว
ยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษรของคําในหนังสือวรรณกรรมเด็ก ซึ่งกิจกรรมเลานิทานจะใชเวลา 15 นาที ตั้งแต
เวลา 14.30-14.45 น.
2. กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร เปนการยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษร โดยใชสื่อการสอนทางภาษาที่
หลากหลาย เชน ของจริง รูปภาพ บัตรพยัญชนะ เกมปริศนาคําทาย คําสัมผัสคลองจอง ซึ่งกิจกรรมรูจักเสียง
ตัวอักษรจะใชเวลา 15 นาที ตั้งแตเวลา 14.45-15.00 น.
3. กิจกรรมบันทึกนิทาน เปนการถายทอดความคิด และสื่อความหมายจากการฟงนิทานโดยการวาดภาพ และ
เขียนเลาเรื่องราวดวยวิธีการใชเสียงตัวอักษร ซึ่งกิจกรรมบันทึกนิทานจะใชเวลา 30 นาที ตั้งแตเวลา
15.00-15.30 น.
ระยะเวลาการดําเนินการ
ใชเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 11 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร ชวงเวลา 14.30-15.30 น.
หรือ 1 ชั่วโมง โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ทดสอบกอนใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
ระยะที่ 2 ทดลองใชโปรแกรมฯ
ใชระยะเวลา 9 สัปดาห
ระยะที่ 3 ทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
การประเมินผล
ใชแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล โดยมีเกณฑประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ คือ หลังเขารวม
โปรแกรมฯ เด็กจะตองมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงขึ้นกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
80%
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2.2 สรางแผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯ
2.2.1 สรางแผนการดําเนินการใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อ
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล มีขนั้ ตอนดังนี้
1) ศึกษาความสําคัญ ความเปนมา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจยั
จากเอกสาร สิง่ พิมพ ตําราทีเ่ กี่ยวของกับการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
2) นําแนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ มาสังเคราะหและสรางเปนแผน
การดําเนินการใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล ซึง่ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทดสอบกอนใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
ขั้นที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมฯ
ใชระยะเวลา 9 สัปดาห
ขั้นที่ 3 การทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห
3) คัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กตามเกณฑที่กําหนด โดยใหนักการศึกษา
ปฐมวัยและผูท รงคุณวุฒิชว ยพิจารณาประกอบ เพื่อนํามาใชในโปรแกรมฯ จํานวน 9 เลม
(ใชสัปดาหละ 1 เลม) ซึ่งคุณสมบัติในการคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็ก มีดังนี้
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รางวัลทางดานวรรณกรรม

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

ความสัมพันธกับ
สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร

ภาพถาย

ภาพเทคนิคทางศิลปะ

ภาพประกอบ

ภาพวาด

/

เรื่องเลา

/

คําซ้ํา (Repetition)

/

คําคลองจอง (Rhyme)

/
/
/
/
/
/
/
/

รูปแบบ
การใชภาษา

รอยกรอง

1. มาเลนดวยกันนะ
2. ตาอินกะตานา
3. หัวผักกาดยักษ
4. ไสเดือนนอยกับรากฝอย
5. กระดุก กระดิ๊ก กระดอก กระแดก
6. แมไกสีแดง
7. พระจันทรอรอยไหม
8. หนู 7 ตัว
9. แมงมุม

รอยแกว

สารคดี

วรรณกรรมเรื่อง

สํานวน
ภาษา

บันเทิงคดี

คุณสมบัติ

ประเภท

/
/
/

4) กําหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ ดังนี้
4.1) โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กใน 1 วัน แบงเปน 3
กิจกรรม คือ
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14.30-14.45 น.
กิจกรรมเลานิทาน
14.45-15.00 น.
กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
15.00-15.30 น.
กิจกรรมบันทึกนิทาน
4.2) โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กใน 1 สัปดาหจะใช
หนังสือวรรณกรรมเด็ก 1 เลม โดยจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล 5 ดาน ดังนี้
วันจันทร
ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
วันอังคาร
ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
วันพุธ
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
วันพฤหัสบดี
อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
วันศุกร
เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
ดังนั้น โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ใชระยะเวลารวมทัง้ สิ้น 9 สัปดาห โดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก
สัปดาหละ 1 เลม ในแตละวันจะแบงออกเปน 3 กิจกรรม ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงคในแตละวัน ดังนัน้ ใน 1 สัปดาหจะไดครบทั้ง 5 วัตถุประสงคของ
โปรแกรมฯ ซึง่ รายละเอียดของโปรแกรมฯจําแนกตามกิจกรรม นําเสนอในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดของโปรแกรมฯจําแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
ครูอานหนังสือ ครูอานหนังสือ ครูอานหนังสือ
วรรณกรรมเด็กที วรรณกรรมเด็กที วรรณกรรมเด็กที
ละหนา เมื่อถึง ละหนา เมื่อถึง ละหนา เมื่อถึง
คําที่ใชสอนใหครู คําที่ใชสอนใหครู คําที่ใชสอนใหครู
ถามคําที่มีเสียง ถามรูป
ถามเสียง
พยัญชนะตนใน พยัญชนะตนที่ พยัญชนะแทน
1. เลา
คําพูดของคํานั้น เหมือนกัน โดย เสียงพยัญชนะ
นิทาน
โดยพูดคําคลอง พูดคําคลองจอง ตนของคํานั้น
จอง เชน คําวา เชน ก.ไก ก.กบ เชน คําวา กบ
กบ ขึ้นตนดวย ก.ไก ก.แกว คํา เสียง กอ แทน
เสียง ก.ไก ก.กบ วา กบ กับ แกว ตัวอักษร ก
ก.กบ เสียง กอ มีเสียงเดียวกัน
นั่นคือเสียง กอ

วันพฤหัสบดี
ครูอานหนังสือ
วรรณกรรมเด็กที
ละหนา เมื่อถึง
คําที่ใชสอนใหครู
ถามคําศัพทโดย
การอานเดาจาก
เสียงของรูป
พยัญชนะตน
เชน อานคําศัพท
“กบ” จากเสียง
กอ

วันศุกร
ครูอานหนังสือ
วรรณกรรมเด็กที
ละหนา เมื่อถึง
คําที่ใชสอนใหครู
เขียนรูป
พยัญชนะแทน
เสียงพยัญชนะ
ตนของคํานั้น
เชน เขียนตัว ก
แทนคําวา กบ
เสียง กอ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
กิจกรรม
วันจันทร
ใหเด็กบอกเสียง
พยัญชนะตน
จากคําพูดใน
หนังสือ
วรรณกรรม
หรือคําพูดที่
คุนเคย เชน ชื่อ
เด็ก ชื่อเพื่อน
หรือ สิ่งของที่อยู
ในหอง หรือ
รูปภาพตางๆ
2. รูจัก
โดยในชวงแรกๆ
เสียง
ตัวอักษร ใหเด็กพูดคํา
คลองจองตาม
ครู เชน ก.ไก ก.
กบ ก.กบ เสียง
กอ

3. บันทึก
นิทาน

วันอังคาร
ใหเด็กเลนเกม
ปริศนาคําทาย
โดยเดาจาก
ลักษณะของคํา
ทายและเสียง
พยัญชนะตน
ของคําจาก
หนังสือ
วรรณกรรมเด็ก
เชน คําอะไรเอย
ขึ้นตนดวยเสียง
กอ เปนตัวละคร
หนึ่งในเรื่องมา
เลนดวยกันนะ
เปนสัตวที่อยูได
ทั้งบนบกและใน
น้ํา

วันพุธ
- ใหเด็กเลือก
บัตรพยัญชนะให
ตรงกับเสียง
พยัญชนะตน
ของคําที่ครูบอก
- ใหเด็กเลือก
บัตรพยัญชนะ
พรอมบอกคําที่มี
เสียงพยัญชนะ
ตนเหมือนกัน
หรือ ครูอาจชวย
เด็กโดยมีปริศนา
คําทายใหเด็ก
เดาจากลักษณะ
ของคําทายและ
เสียงตนของรูป
พยัญชนะที่เด็ก
เลือก

วันพฤหัสบดี
- ใหเด็กเลือก
บัตรคําโดยเดา
จากเสียงของรูป
พยัญชนะตน
ของคําที่ครูบอก
- ใหเด็กเลือก
อานบัตรคําโดย
เดาจากปริศนา
คําทายของครู
และเสียงของรูป
พยัญชนะตน
ของบัตรคําที่เด็ก
เลือก

วันศุกร
- ใหเด็กขดเชือก
เปนรูปพยัญชนะ
ตนของคําที่ครู
บอกแลวเดิน
ตามเชือก หรือ
ใชอวัยวะสวน
ตางๆของ
รางกาย
เคลื่อนไหวตาม
รูปพยัญชนะ
หรือ เขียนบน
กระดาน
- ใหเด็กเลนเกม
บิงโกตัวอักษร
โดยเขียน
พยัญชนะลงใน
ตาราง 9 ชอง
แลวผลัดกันบอก
คําพรอมหาเสียง
ตนของคําใน
ตารางจนไดครบ
ตามเงื่อนไขของ
เกมบิงโก
เด็กบันทึกนิทานโดยการวาดรูป และเขียนเลาเรื่องจากเสียงพยัญชนะตนในคําพูด หรือหาบัตรคํา
มาเขียนคัดลอกทั้งคํา

2.2.2 นําแผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯทัง้ หมดไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวาง แนวคิด วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล
แลวนําคําแนะนํามาปรับปรุงแกไข เปนแผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯกอนนําไปทดลองใชจริง
ซึ่งรายละเอียดของการปรับปรุงโปรแกรมฯตามคําแนะนําของผูท รงคุณวุฒิไดนําเสนอในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปขอมูลการตรวจสอบโปรแกรมฯกอนการทดลอง
สวนประกอบ
เนื้อหา

ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ
- การใชเสียงตัวอักษรโดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กใน 1 เลม ควรกําหนดใหครบ
ทุกฐานเสียง และควรใหมีจํานวนเทาๆกัน

กระบวนการใช
โปรแกรมฯ

- ควรเตรียมเด็กกอนนําเขาสูกิจกรรมที่
กําหนดไวในโปรแกรมฯ

สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
- กําหนดคําที่ใชสอนเสียงพยัญชนะตนใน
หนังสือวรรณกรรมเด็กที่นํามาใชใน
โปรแกรมฯ ใหมีครบทุกฐานเสียง และมี
จํานวนเทากันในแตละฐานเสียง

- เพิ่มกิจกรรมทองคําคลองจอง ก.เอย ก.ไก
และรองเพลงสวัสดีตะวันเพื่อเตรียมเด็กกอน
เขาสูกิจกรรมที่กําหนดไวในโปรแกรมฯ
- คําที่สอนเสียงพยัญชนะตนในโปรแกรมฯ - ไมใชคํา หรือกลุมคํา ที่มีตั้งแต 2 พยางค
ควรเปนคําพยางคเดียว และไมควรใช
ขึ้นไป และคําควบกล้ํามาใชสอนเสียง
คําควบกล้ํา หรือถาเด็กยกตัวอยางคําที่มี 2 พยัญชนะตนในโปรแกรมฯ กรณีถาเด็ก
พยางคขึ้นไป หรือคําควบกล้ํา ครูตองออก ยกตัวอยางคําที่มี 2 พยางคขึ้นไป หรือ
เสียงทีละพยางค หรือออกเสียงควบกล้ําให คําควบกล้ํา ใหออกเสียงทีละพยางค หรือ
ออกเสียงคําควบกล้ําใหชัดเจน
ชัดเจน เชน พรอ-พระ จอ-จันทร
- ไมนําพยัญชนะ ฃ ฅ มาใชยกตัวอยางเสียง
- พยัญชนะ ฃ ฅ นํามาใชในโปรแกรมฯได
ก็ตอเมื่อตองการใหเด็กรูจักพยัญชนะไทยทั้ง พยัญชนะตน
44 ตัว แตถาถามเสียงพยัญชนะตนของคํา
ไมจําเปนตองนํามายกตัวอยาง
- ควรระบุคําที่ใชสอนเสียงพยัญชนะตนใน - กําหนดคําที่ใชสอนเสียงพยัญชนะตนใน
แผนการสอนรายวัน
แตละวันใหละเอียด
- ชวงกิจกรรมบันทึกนิทาน ครูควรเก็บขอมูล - เก็บขอมูลในชวงกิจกรรมบันทึกนิทานของ
เด็กเปนรายบุคคล โดยการบันทึกขอสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กเพื่อเปน
หลักฐานในระหวางทดลองโปรแกรมฯนํามา ของครู และบันทึกภาพถาย
อางอิงผลการทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ
- การเขียนแผนการสอนตองใหรายละเอียด - กําหนดแผนการสอนเปนลักษณะบรรยาย
รายละเอียดในแตละขั้นตอนใหชัดเจน
ทุกขั้นตอน ทําใหผูอานแลวปฏิบัติได
- การพูดคําคลองจองควรใหจังหวะโดย
- สอนใหเด็กปรบมือเปนจังหวะประกอบ
การปรบมือ
การพูดคําคลองจอง
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สวนประกอบ
การประเมินผล
โปรแกรมฯ

ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ
- ควรเพิ่มเกณฑประสิทธิภาพของโปรแกรม
คือเด็กที่เขารวมโปรแกรมฯจะมีคะแนน
เฉลี่ยของการใชเสียงตัวอักษรสูงกวาเกณฑ
การประเมินโปรแกรมฯ 80%

สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
- กําหนดให เกณฑประสิทธิภาพของ
โปรแกรม คือ หลังใชโปรแกรมฯเด็กจะมี
คะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
การประเมินโปรแกรมฯ 80%

2.3 กําหนดลักษณะของเครื่องมือและสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย แบบวัดการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล ซึง่ มีลักษณะและขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
2.3.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลมี 2 ฉบับ ไดแก แบบวัดการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน โดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษ
อุฮิอะฮะ และแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน โดยใชหนังสือวรรณกรรม
เด็กเรื่อง กุรกิ บั กุระ ซึง่ คุณสมบัติในการคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กที่ใชเปนแบบวัดฯทัง้ 2 เลม
มีดังนี้
1) หนังสือวรรณกรรมสากลทีม่ ีผูแปลคนเดียวกัน
2) รูปแบบการใชภาษาของวรรณกรรม ไดแก คําซ้าํ และเรื่องเลา
3) ความสัมพันธกับสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร และสังคมศึกษา
4) รางวัลทางดานวรรณกรรม
ลักษณะของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล เปนแบบทดสอบ
เชิงปฏิบัติการ มีจํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 75 คะแนน โดยกําหนดใหทดสอบเด็กครั้งละ 1 คน
การทดสอบกระทําโดยใชคาํ ถาม/คําพูด และมีส่อื ประกอบ ไดแก บัตรรูปภาพ บัตรพยัญชนะที่ไมมี
รูปประกอบ และบัตรพยัญชนะทีม่ ีรูปประกอบ ซึ่งใชเปนตัวเลือกในการตอบคําถามบางขอ เพื่อให
เด็กแสดงความรูเกี่ยวกับการใชเสียงตัวอักษรตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน โดย
กําหนดใหแตละดานมีจํานวน 5 ขอ ซึ่งแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทัง้ 2 ฉบับ
ไดกําหนดเปนกรอบโครงสราง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 กรอบโครงสรางเครื่องมือแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรกอนเรียนและหลังเรียน
แบบวัดการใชเสียงตัวอักษร
สวนประกอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
ชื่อหนังสือ
แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ
กุริกับกุระ
เนื้อเรื่องของ แปลมาจากหนังสือวรรณกรรมเด็กของญี่ปุน แปลมาจากหนังสือวรรณกรรมเด็กของญี่ปุน
หนังสือ
โดย พรอนงค นิยมคา เรื่องและรูปโดย
โดย พรอนงค นิยมคา เรื่องและรูปโดย
โนโบรุ บาบะ
ริเอโกะ นาคางาวะ และ ยูริโกะ โอมูระ
คําที่ใช
คัดเลือกคําที่ใชทดสอบจากในหนังสือ 15 คํา คัดเลือกคําที่ใชทดสอบจากในหนังสือ 15 คํา
ทดสอบ
โดยแบงตาม 5 ฐานเสียง ดังนี้
โดยแบงตาม 5 ฐานเสียง ดังนี้
วรรค ก มี 3 คํา คือ คําวา ขาม กิน งง
วรรค ก มี 3 คํา คือ คําวา เก็บ คิด แข็ง
วรรค จ มี 2 คํา คือ คําวา ชวย จบ
วรรค จ มี 2 คํา คือ คําวา เชา แจก
วรรค ด มี 3 คํา คือ คําวา แถว เด็ด นอน
วรรค ด มี 3 คํา คือ คําวา ตอก นม ทาย
วรรค บ มี 3 คํา คือ คําวา ปก แบก ไม
วรรค บ มี 3 คํา คือ คําวา ปา บาน ฟน
เศษวรรค มี 4 คําคือคําวา สวย หาง แอบ ลอย เศษวรรค มี 4 คํา คือ คําวา หิน ลาก ยก สุก
จํานวนขอใน
แบบวัดฯมีจํานวน 25 ขอ โดยแบงวัดตามวัตถุประสงคดานละ 5 ขอ ดังนี้
แบบวัดฯ
1. ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
มีในแบบวัดฯขอที่ 1,6,11,16,21
2. ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
มีในแบบวัดฯขอที่ 2,7,12,17,22
3. จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
มีในแบบวัดฯขอที่ 3,8,13,18,23
4. อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน มีในแบบวัดฯขอที่ 4.9.14.19.24
5. เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
มีในแบบวัดฯขอที่ 5,10,15,20,25
การใช
การใชคําถามและตัวเลือกในแบบวัดฯแตละขอแบงตามวัตถุประสงคแตละดาน ดังนี้
คําถาม/
วัตถุประสงค (ดานที่)
การใชคําถาม
ตัวเลือก
ตัวเลือก
1
คําวา…ขึ้นตนดวยเสียงอะไร
คําพูดใบเสียงพยัญชนะตน
2
ภาพไหนมีเสียงเหมือนคําวา…
บัตรรูปภาพ
3
คําวา…นาจะเปนอักษรตัวไหน
บัตรพยัญชนะ
4
หนูลองเดาสิวาคําวา…คือคําไหน
คําศัพท
5
หนูลองเขียนตัวอักษรที่แทนเสียง…ดูสิคะ
บัตรพยัญชนะ
การให
การใหคะแนนจะแบงตามระดับการตอบคําถามเปน 4 ระดับ คือ มีระดับคะแนน 3,2,1 และ 0
คะแนน
ดังนั้น คะแนนเต็มของแบบวัดฯ คือ 75 คะแนน (คะแนนเต็มขอละ 3 คะแนน)
วิธีการ
ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล โดยเริ่มจากยกตัวอยางการตอบคําถามในวัตถุประสงคแตละดาน
ทดสอบ
หลังจากนั้น อานหนังสือใหเด็กฟงทีละหนาโดยใชคําถาม/คําพูดตามขั้นตอนในแบบวัดฯ

2.3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดใน
การดําเนินการ ดังตอไปนี้
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แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล เพื่อใชเก็บขอมูลกอนและ
หลังการใชโปรแกรมฯ มีลําดับขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) ศึกษาหลักการ วิธีการ ตัวอยางการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบจาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
2) ดําเนินการออกแบบและสรางแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลกอนเรียน โดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ และแบบวัด
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน โดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง กุริกับกุระ
3) นําแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทัง้ สองฉบับ ไปทดลองใช
ครั้งที่ 1 กับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 10 คน และเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 จํานวน 10 คน ของ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก รวมทัง้ สิ้น 20 คน ซึง่ ไมใชตัวอยางประชากร
4) นําแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทัง้ สองฉบับไปให
ผูทรงคุณวุฒติ รวจพิจารณาความตรงตามเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา และระดับคําถาม
ตลอดจนเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะกับเด็กวัยอนุบาลแลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งรายละเอียด
ของการปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ไดนําเสนอในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปขอมูลการตรวจสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลของโปรแกรมฯ
สวนประกอบ
โครงสราง

ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ
- ใสวงเล็บวัตถุประสงคการวัดในคําถาม
แตละขอใหชัดเจน
- ควรมีแบบบันทึกคะแนนคูกับแบบวัด
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
- ควรใหโอกาสเด็กที่ตอบผิด โดยใหตัวชวย
เพิ่มแลวใหเด็กตอบใหม

- คําถามในวัตถุประสงคขอที่ 1 เปลี่ยนจาก
“คําวา…เสียงอะไร” เปน “คําวา…ขึ้นตน
ดวยเสียงอะไร”

สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
- กําหนดตัวเลขแทนวัตถุประสงคการวัด
และจํานวนขอที่ โดยใสวงเล็บตอทาย
คําถามแตละขอ
- เพิ่มแบบบันทึกคะแนนการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
- เปลี่ยนวิธีการใหคะแนน โดยใหโอกาสเด็ก
ที่ตอบผิด โดยใหตัวชวยเพิ่มเปนการใช
คําถามชี้นํา แตระดับคะแนนจะลดลงไป
ทีละ 1 คะแนน
- เปลี่ยนคําถามในวัตถุประสงคขอที่ 1 เปน
“คําวา…ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ใน
แบบทดสอบขอที่ 1,6,11,16,21

57
ตารางที่ 5 (ตอ)
สวนประกอบ
คําถามหลัก

คําถามชี้นํา

ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ
-คําที่ใชทดสอบเสียงพยัญชนะตน ควรเปน
คําพยางคเดียวเพื่อใหเด็กเทียบเสียง
พยัญชนะตนของคําชัดเจน
-คําที่ใชทดสอบเสียงพยัญชนะตนไมควร
เปนคําควบกล้ําเพราะเด็กแยกเสียงคํา
ควบกล้ําได

สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไข

- คําที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน 3 คํา
ในวัตถุประสงคขอที่ 1 ควรเลือกคําที่มี
ตัวสะกด หรือเสียงวรรณยุกตตางกัน

- เปลี่ยนคําที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน
3 คําในวัตถุประสงคขอที่ 1 ในแบบทดสอบ
ขอที่ 1,6,11,16,21 ใหมีตัวสะกด หรือเสียง
วรรณยุกตตางกัน
- กําหนดใหตัวเลือกทั้งหมดที่นํามาใชใน
แบบทดสอบ ไดแก เสียงพยัญชนะ บัตร
รูปภาพ บัตรพยัญชนะที่ไมมีรูปประกอบ
บัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ และคําศัพท
มีฐานเสียงที่ตางกัน
- เปลี่ยนตัวเลือกที่มีพยัญชนะ ฃ ฅ เปน
พยัญชนะ ข ค แทน

- ตัวเลือกทั้งหมดที่นํามาใชทดสอบควรมา
จากฐานเสียงที่ตางกัน

- พยัญชนะ ฃ ฅ ไมนํามาใชแลว ดังนั้น ไม
ควรนํามาใชเปนตัวเลือก

- แกไขคําที่ใชทดสอบเสียงพยัญชนะตน
ทุกคําเปนคําพยางคเดียว
- แกไขคําที่ใชทดสอบเสียงพยัญชนะตน
ทุกคําไมใชคําควบกล้ํา

5) นําแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทัง้ สองฉบับ ไปทดลองใช
ครั้งที่ 2 กับเด็กอนุบาลชั้นปที่ 3 จํานวน 10 คน ของโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย และเด็กอนุบาลชัน้
ปที่ 2 จํานวน 10 คน ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก รวมทัง้ สิน้ 20 คน ซึง่ ไมใชตัวอยางประชากร
แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑทกี่ ําหนดไว ทําการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดฯเปนรายขอ
เพื่อหาระดับความยาก (Level of Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power)
พบวา แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน มีคาระดับความยากอยูระหวาง
0.37-0.72 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23-0.83 สวนแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลหลังเรียน มีคาระดับความยากอยูระหวาง 0.43-0.73 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
0.23-0.73 ซึ่งแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทัง้ สองฉบับจัดไดวามีคาระดับ
ความยาก และคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่ใชได
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6) นําแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทัง้ สองฉบับมาวิเคราะห
หาคาความเทีย่ ง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อลั ฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาซ
(Cronbach) พบวา แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน มีคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา เทากับ 0.97 สวนแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน มีคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา เทากับ 0.98 ซึ่งแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลทั้งสองฉบับจัดไดวามีคา
ความเที่ยงอยูใ นเกณฑสงู
สรุปการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ทั้งสองฉบับ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดฯทั้งสองฉบับ
คุณภาพแบบวัดฯ
ระดับความยาก
คาอํานาจจําแนก
คาความเที่ยง

คะแนนแบบวัดฯ
กอนเรียน
0.37-0.72
0.23-0.83
0.97

หลังเรียน
0.43-0.73
0.23-0.73
0.98

เกณฑ
ผาน ไมผาน
3
3
3

ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองใชโปรแกรมฯ
นําสวนประกอบของโปรแกรมฯ สื่อประกอบโปรแกรมฯ และแผนการดําเนินการใช
โปรแกรมฯที่สรางขึ้นไปทดลองใช เพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการนําโปรแกรมฯไปใช โดย
พิจารณาตามเกณฑประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ ดังนี้
3.1 กําหนดประชากรและตัวอยางประชากร
3.1.1 ประชากรในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มอี ายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียน
อนุบาลวัดปรินายก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1) เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลชั้นปที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาชัน้ ปที่ 6
2) เปนโรงเรียนทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนระดับกอนวัยเรียนในแบบ
เตรียมความพรอม โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ใหเด็กเรียนรูจากประสบการณ จัดกิจกรรมศูนย
การเรียน โดยไมเรงเรียนเขียนอาน เนื่องจากมีระดับประถมศึกษารองรับ
3) จัดกิจกรรมเลานิทานในชวงบายกอนเด็กกลับบานเปนประจําสม่ําเสมอ
โดยไมมีกิจกรรมทางภาษาตอเนื่อง
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3.1.2 ตัวอยางประชากร คือ เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 15 คน
3.2 ดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก การทดสอบ
กอนใชโปรแกรมฯ การทดลองใชโปรแกรมฯ การทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 การทดสอบกอนใชโปรแกรมฯ
ใชแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน โดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอฮุ ิอะฮะ เพื่อเก็บขอมูลกอนการทดลองใชโปรแกรมฯ
ในสวนนี้ใชระยะเวลาทัง้ สิ้น 1 สัปดาห คือ ระหวางวันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
3.2.2 การทดลองใชโปรแกรมฯ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯที่ผวู ิจัยสรางขึ้นเปนระยะ
เวลาทั้งสิน้ 9 สัปดาห ซึ่งมี 2 ระยะ คือ การสรางความคุนเคยกับโปรแกรมฯ และการใชโปรแกรมฯ
1) การสรางความคุนเคยกับโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 1 สัปดาห คือ ระหวาง
วันที่ 15-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯเฉพาะ
2 ดาน คือ ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด และระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน เพื่อใหเด็ก
คุนเคยกับเสียงตัวอักษร ตลอดจนวิธกี ารสอนของครู
2) การใชโปรแกรมฯ ใชระยะเวลา 8 สัปดาห คือ ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยผูวิจยั จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯทัง้ 5 ดาน
ในแตละวัน ดังนี้
วันจันทร
ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
วันอังคาร
ระบุคาํ พูดจากเสียงพยัญชนะตน
วันพุธ
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
วันพฤหัสบดี
อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
วันศุกร
เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
3.2.3 การทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ
ใชแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน โดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง กุริกับกุระ เพื่อเก็บขอมูลหลังการทดลองใชโปรแกรมฯ ในสวนนี้ใชระยะเวลา
ทั้งสิน้ 1 สัปดาห คือ ระหวางวันที่ 16-20 กันยายน พ.ศ. 2545
สรุประยะเวลาการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวม
ของการจัดโปรแกรมฯ ดังแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 สรุประยะเวลาการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ทดสอบ สรางความคุนเคย
ใชโปรแกรมฯ
กับโปรแกรมฯ
กอนใช
ดําเนินการทดลองใชโปรแกรมฯ
โปรแกรมฯ

10

11
ทดสอบ
หลังใช
โปรแกรมฯ

3.3 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะหคาสถิติเกี่ยวกับผลการทดลองใชโปรแกรมฯ ผูว ิจัยนําแบบวัด
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ มาตรวจใหคะแนนตาม
วัตถุประสงค 5 ดาน ไดแก (1) ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด (2) ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะ
ตน (3) จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ (4) อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน และ (5) เขียน
รูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด โดยมีคะแนนเต็มดานละ 15 คะแนน และนําขอมูลมาวิเคราะห
ทางสถิติ ดังนี้
1) กําหนดชวงคะแนนของคามัชฌิมเลขคณิตเพื่อแปลความหมายของขอมูล
ดังนี้
ชวงคะแนน
0.00 – 2.99
3.00 – 5.99
6.00 – 8.99
9.00 – 11.99
12.00 – 15.00

ความหมาย
แสดงการใชเสียงตัวอักษรนอยที่สุด
แสดงการใชเสียงตัวอักษรนอย
แสดงการใชเสียงตัวอักษรปานกลาง
แสดงการใชเสียงตัวอักษรมาก
แสดงการใชเสียงตัวอักษรมากที่สุด

2) คํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ
3) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชการทดสอบคาที (t-test
dependent) ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01
4) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเขารวมโปรแกรมฯ กับเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%
3.3.2 การรายงานขอมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรมฯ
มีวิธีการ ดังนี้
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1) รายงานผลการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลเชิงบรรยายจากขอมูล
กอน ระหวาง และหลังดําเนินการใชโปรแกรมฯ โดยใชขอ มูล ดังตอไปนี้
1.1) ขอมูลบันทึกการสังเกตของผูวิจัย ขอมูลจากแฟมผลงานเด็ก
1.2) ขอมูลจากภาพถายกิจกรรมตางๆ
2) รายงานพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมฯ
4.1 นําขอมูลที่ไดจากผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ ขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตของผูวิจัยตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนประเด็นปญหา หรือ
ขอบกพรองทีพ่ บจากการใชโปรแกรมฯมาวิเคราะห สรุปประเด็นสําคัญแลวนําผลมาปรับปรุง
โปรแกรมฯใหมีความสมบูรณและเหมาะสม
4.2 นําเสนอโปรแกรมฯฉบับสมบูรณ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล นําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับผลการทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
2. การรายงานขอมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษา
โดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
3. การปรับปรุงโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
4. การนําเสนอโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลฉบับสมบูรณ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหทางสถิติเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษา
โดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่ สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แบงเปน
2 ตอน ดังนี้
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายจากการวิเคราะห
ขอมูลเปนทีเ่ ขาใจตรงกัน ผูวจิ ัยจึงไดกําหนดสัญลักษณตอนที่ 1 ดังนี้
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของ
เด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ
x

S.D.
t

แทน
แทน
แทน

คามัชฌิมเลขคณิต
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนวิกฤติ

ตอนที่ 1.1 การคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ
ผลการวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ จากการเก็บขอมูลใน 5 ดาน ไดแก
(1) ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด (2) ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน (3) จับคูเสียงกับรูป
พยัญชนะ (4) อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน และ (5) เขียนรูปพยัญชนะตนแทน
เสียงในคําพูด จากแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล รายละเอียดผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ
การใชเสียงตัวอักษร
x

กอน
S.D. ความหมาย
1.35 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
นอย

หลัง
x

S.D.
ความหมาย
0 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
มากที่สุด

1. ระบุเสียงพยัญชนะ
ตนในคําพูด

3.33

2. ระบุคําพูดจาก
เสียงพยัญชนะตน

3.60

3.20 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
นอย

13.73 1.83 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
มากที่สุด

3. จับคูเสียงกับรูป
พยัญชนะ

4.40

3.04 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
นอย

14.73 0.70 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
มากที่สุด

4. อานเดาคําศัพท
จากเสียงของรูป
พยัญชนะตน

4

2.54 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
นอย

14.80 0.41 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
มากที่สุด

5. เขียนรูปพยัญชนะ
ตนแทนเสียงใน
คําพูด

2.27

1.58 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
นอยที่สุด

13.40 2.77 แสดงการใช
เสียงตัวอักษร
มากที่สุด

15

ตอนที่ 1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชการทดสอบคาที (t-test
dependent) ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01
1.2.1 ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูดกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ
โดยการใชการทดสอบคาที (t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลในดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูดกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมฯ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
กอนเขารวมโปรแกรมฯ

x

3.33

S.D.
1.35

t
33.59**

หลังเขารวมโปรแกรมฯ

15

0

* *Ρ < . 01(. 01t 14 = 2. 624 )

จากตารางที่ 8 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูดหลังเขารวมโปรแกรมฯสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรมฯอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา
หลังเขารวมโปรแกรมฯ เด็กมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ
1.2.2 ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมฯ โดยการใชการทดสอบคาที (t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอใน
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลในดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมฯ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
กอนเขารวมโปรแกรมฯ

x

3.60

S.D.
3.20

t
13.09**

หลังเขารวมโปรแกรมฯ
* *Ρ < . 01(. 01t 14 = 2. 624 )

13.73

1.83
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จากตารางที่ 9 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานระบุคาํ พูดจากเสียงพยัญชนะตนหลังเขารวมโปรแกรมฯ
สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไววาหลังเขารวมโปรแกรมฯ เด็กมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ
1.2.3 ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดย
การใชการทดสอบคาที (t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลในดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
กอนเขารวมโปรแกรมฯ

x

4.40

S.D.
3.04

t
12.25**

หลังเขารวมโปรแกรมฯ

14.73

0.70

* *Ρ < . 01(. 01t 14 = 2. 624 )

จากตารางที่ 10 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะหลังเขารวมโปรแกรมฯสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรมฯอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา
หลังเขารวมโปรแกรมฯ เด็กมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ
1.2.4 ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนกอนและหลัง
เขารวมโปรแกรมฯ โดยการใชการทดสอบคาที (t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอ มูลนําเสนอ
ในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลในดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนกอนและหลัง
เขารวมโปรแกรมฯ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
กอนเขารวมโปรแกรมฯ

x

4

S.D.
2.54

t
17.23**

หลังเขารวมโปรแกรมฯ

14.8

0.41

* *Ρ < . 01(. 01t 14 = 2. 624 )

จากตารางที่ 11 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนหลังเขารวม
โปรแกรมฯสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไววา หลังเขารวมโปรแกรมฯ เด็กมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรมฯ
1.2.5 ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูดกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมฯ โดยการใชการทดสอบคาที (t-test) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอใน
ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลในดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูดกอนและหลัง
เขารวมโปรแกรมฯ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
กอนเขารวมโปรแกรมฯ

x

2.27

S.D.
1.58

t
14.16**

หลังเขารวมโปรแกรมฯ
* *Ρ < . 01(. 01t 14 = 2. 624 )

13.4

2.77
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จากตารางที่ 12 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล จากการเก็บขอมูลในดานการเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูดหลังเขารวม
โปรแกรมฯสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไววา หลังเขารวมโปรแกรมฯ เด็กมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรมฯ
ตอนที่ 1.3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเขารวมโปรแกรมฯ กับเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%
ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
หลังเขารวมโปรแกรมฯกับเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ โดยการใชการทดสอบคาที (t-test)
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลหลังเขารวมโปรแกรมฯ กับเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษร
เกณฑการประเมินโปรแกรมฯ
(80% ของคะแนนเต็ม)
หลังเขารวมโปรแกรมฯ

x

S.D.

t

60
11.11**
71.67

4.05

* *Ρ < . 01(. 01t 14 = 2. 624 )

จากตารางที่ 13 พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล หลังเขารวมโปรแกรมฯสูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จึงถือไดวา ประสิทธิภาพในดานกระบวนการใชโปรแกรมฯผานเกณฑที่กาํ หนดไว
ตอนที่ 2 การรายงานขอมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรม
การสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
การรายงานขอมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แบงเปน 3 สวน ดังนี้
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2.1 กอนการทดลองใชโปรแกรมฯ ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
ตัวอยางประชากรที่จะใชทดลองโปรแกรมฯ พบวา ตัวอยางประชากรไดรับการจัดการเรียน
การสอนจากทางโรงเรียนเปนแบบบูรณาการ ตามหลักสูตรกอนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 ของ
กรมวิชาการ โดยในแตละวันจะมี 6 กิจกรรมหลัก ภายในหองเรียนจะประกอบดวยมุมประจําหอง
ไดแก มุมวิทยาศาสตร มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ และมุมบล็อก ซึ่งนอกจากมุมดังกลาว ยังมี
มุมที่จัดตามหนวยการสอนในแตละวัน สื่อที่ใชสวนใหญมีทั้งของจริง ของจําลอง รูปภาพ ฯลฯ
การจัดสภาพหองเรียนนอกจากมีมุมประสบการณดังทีก่ ลาวแลวยังมีผลงานเด็กที่ติดตามผนัง
หองเรียน ซึ่งสวนใหญเปนงานวาดภาพระบายสีลงในกระดาษ และมีขอความสัน้ ๆทีค่ รูเปนผูเขียน
ตามคําบอกเลาของเด็ก จะเห็นไดวา ในหองเรียนไมเนนใหมีตัวหนังสือมากนัก เนื่องจากเปน
นโยบายของทางโรงเรียนที่ใชแนวการจัดประสบการณแบบเตรียมความพรอมกับเด็กวัยอนุบาล
โดยไมเรงเด็กเรียนอานเขียน อยางไรก็ดี กิจกรรมประจําวันของเด็กก็ไมไดละเลยตัวหนังสือ
โดยสิ้นเชิง เพราะทุกวันเด็กจะไดเขียนชื่อตัวเองลงในบันทึกการมาโรงเรียนในแตละวัน โดยมีแบบ
รายชื่อเด็กทางซายมือใหคัดลอก บางครั้งครูก็เปดโอกาสใหเด็กไดคัดลอกตัวหนังสือที่มีอยูใน
หองเรียนแลวนํามาใหครูอานใหฟง ซึ่งเด็กไดเรียนรูความหมายของสัญลักษณตัวหนังสือ
สําหรับการใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก พบวามีอยู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ครูจะนํา
หนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชอานใหเด็กฟงในชวงที่มีเวลาเหลืออยูไมมากนัก เชน กอนกลับบาน
หรือกอนเปลีย่ นไปสูกิจกรรมอื่น สวนลักษณะที่สอง ครูใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเปนสวนหนึ่ง
ในการสอนของหนวยการเรียน และมีการจัดกิจกรรมตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี โดยหลังจากเด็กทําเสร็จแลว ใหนําผลงานมาเลาใหครูฟง และครูเขียนเลาเรื่องตามที่
เด็กบอก
การเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กนั้น ครูจะเลือกมาจากมุมหนังสือที่มีอยูในหองเรียน
โดยทางโรงเรียนเปนผูจัดเตรียมไวใหในแตละหองอยางพอเพียง สภาพรูปเลมคอนขางสมบูรณ
มีการซอมแซมหนังสือบางเลมที่ชาํ รุด หนังสือแตละเลมจะมีหมายเลขสําหรับใหเด็กยืมกลับบาน
โดยครูเปนผูบนั ทึกการยืมคืนหนังสือในหองเรียน
การศึกษาขอมูลพื้นฐานดังกลาวนี้ ผูว ิจัยจึงไดนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช
วรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนในการเรียนรูภาษาทัง้ การฟง พูด อาน และเขียน อีกทั้งยังเปนแนวทางใหกับครูในการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เอื้อตอการใชเสียงตัวอักษรเพื่อเปนพืน้ ฐานของการเรียนสะกดในระดับชั้น
ตอไป ดังนัน้ ผูวิจัยจึงเริ่มเก็บขอมูลกอนการทดลองใชโปรแกรมฯกับตัวอยางประชากรจํานวน
15 คน ตั้งแตวนั ที่ 8-12 กรกฎาคม 2545 รวมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห โดยใชแบบวัดการใชเสียง
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ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน ซึง่ ใชคูกับหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษ
อุฮิอะฮะ ลักษณะของแบบวัดฯเปนการทดสอบเชิงปฏิบตั ิการ มีจาํ นวนทัง้ สิ้น 25 ขอ คะแนนเต็ม
75 คะแนน โดยแบงการวัดตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน คือ (1) ดานระบุเสียง
พยัญชนะตนในคําพูด (2) ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน (3) ดานจับคูเสียงกับรูป
พยัญชนะ (4) ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน และ (5) ดานเขียนรูปพยัญชนะ
ตนแทนเสียงในคําพูด ซึ่งแตละดานมีจํานวน 5 ขอ การใหคะแนนจะแบงตามระดับการตอบ
คําถาม คือ มีระดับคะแนน 3, 2, 1 และ 0 วิธีการใชแบบวัดฯ คือ ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล โดย
เริ่มจากผูว ิจัยยกตัวอยางการตอบคําถามเพื่อใหเด็กเขาใจวิธีการทดสอบ หลังจากนัน้ ผูวิจัยอาน
หนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ โดยใชคําถาม/คําพูดตามขัน้ ตอนใน
แบบวัดฯ ในคําถามบางขอจะมีตัวเลือกเปนสื่อรูปธรรม ไดแก บัตรรูปภาพ บัตรพยัญชนะที่ไมมีรูป
ประกอบ และบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ เมื่อเด็กตอบคําถามในแตละขอไดตามระดับการให
คะแนนในแบบวัดฯ ผูว ิจัยจะบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล รวมเวลาที่ใชในการทดสอบเด็ก 1 คน ประมาณ 20 นาที จากการเก็บขอมูลกอน
การทดลองใชโปรแกรมฯ ผูวจิ ัยจึงสรุประดับคะแนนและจํานวนครั้งของการใชเสียงตัวอักษรของ
เด็กวัยอนุบาลกอนเรียนจําแนกตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สรุประดับคะแนนและจํานวนครั้งของการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
จําแนกตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ

วัตถุประสงค
1. ดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด

ระดับคะแนน/จํานวนครั้ง
2/0
1/50

3/0

2. ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน

3/7

2/8

1/17

0/43

3. ดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ

3/1

2/21

1/21

0/32

4. ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูป
พยัญชนะตน

3/0

2/17

1/26

0/32

5. ดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงใน
คําพูด

3/0

2/2

1/30

0/43

0/25
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จากตารางที่ 14 จะเห็นไดวา ผลรวมการใหคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
กอนเรียนโดยแบงตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน จะอยูในระดับคะแนน 0 และ 1
มากกวาระดับคะแนน 2 และ 3 จึงเปนผลใหคะแนนของการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
กอนเรียนคอนขางต่ํา ซึ่งรายละเอียดการใหคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอน
เรียนโดยแบงตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯแตละดาน มีดงั นี้
2.1.1 ดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
การใชคําถามในการทดสอบดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด เชน “คําวา
แถว ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” พบวา เมื่อถามในครั้งแรกเด็กสวนใหญยงั ไมสามารถตอบคําถามนี้ได
ซึ่งจะแสดงออกโดยการนิ่งเงียบ สีหนาครุนคิด และไมตอบคําถาม แตกม็ ีเด็กบางคนทีต่ อบผิดโดย
เขาใจความหมายเปนอยางอื่น เชน ตอบวา “แถว” หรือถาคําที่ถามเสียงพยัญชนะตนนัน้ เปนชื่อ
สัตว เชน “คําวา แมว ขึน้ ตนดวยเสียงอะไร” เด็กก็จะตอบวา “เมี๊ยว” ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กยังไม
เขาใจความหมายของเสียงพยัญชนะตนในคําพูด ดังนัน้ ในวัตถุประสงคดานนี้จงึ ไมมีเด็กได
คะแนนเต็ม เมื่อผูวิจัยเพิ่มตัวชวยในการตอบคําถามโดยการบอกคําที่มีเสียงพยัญชนะตน
เหมือนกันอีก 3 คํา เชน “ถม ถวย ถาง” แลวถามเด็กอีกครั้งวา “คําวา แถว ขึน้ ตนดวยเสียงอะไร”
ซึ่งก็ พบวา เด็กยังคงไมสามารถตอบคําถามไดเหมือนการถามในครัง้ แรก ผูวิจยั จึงเพิ่มตัวเลือก
ใหแกเด็กโดยถามวา “คําวา แถว เสียง สอ-แถว หรือ ถอ-แถว” ซึ่งทําใหเด็กสวนใหญตอบไดวา
“ถอ-แถว” โดยจะได 1 คะแนน สวนเด็กทีต่ อบไมไดหรือตอบผิดจะไมไดคะแนนในขอนี้
2.1.2 ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
การทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้มีตัวเลือกเปนสื่อรูปธรรม คือ บัตรรูปภาพ
โดยใชคําถาม เชน “ภาพไหนมีเสียงเหมือนคําวา ปก” ซึ่งมีตัวเลือกเปนบัตรรูปภาพ ปู แมว และงู
เด็กสวนใหญตอบไมไดหรือผิด เด็กบางคนใชวิธกี ารสุมเดาคําตอบโดยเชื่อมโยงความหมายจาก
คําที่กาํ หนด เชน ตอบภาพ แมว เพราะเห็นวาในเนื้อเรื่องมีแมวปกดอกไมไวทหี่ ัว ซึ่งแสดงใหเห็น
วาเด็กยังไมเขาใจคําถามที่ตอ งการใหระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนของคําที่กาํ หนด แตก็มีเด็ก
บางคนซึ่งเปนสวนนอยที่ตอบไดถูกตองโดยได 3 คะแนน สําหรับเด็กทีย่ ังตอบไมไดหรือตอบผิด
ผูวจิ ัยจะเพิ่มตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา “ปก” แลวใหเลือกระหวางเสียง “ปอ-ปก”
หรือ “นอ-ปก” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบไดวาคือ เสียง “ปอ-ปก” แตก็มีสวนนอยที่ตอบวา “นอ-ปก” ซึ่ง
จะไมไดคะแนนในขอนี้ สําหรับเด็กที่ตอบวา “ปอ-ปก” ผูวิจัยจะถามเด็กตอวา “ภาพไหนมีเสียง
ปอ” เด็กสวนใหญยังคงตอบไมไดหรือตอบผิด แตก็มีสวนนอยที่ตอบถูก ซึ่งผูว ิจัยจะตรวจสอบวา
เด็กเดาคําตอบหรือไม โดยการถามเด็กวาภาพที่ตอบนัน้ ขึ้นตนดวยเสียงอะไร เชน เมื่อเด็กตอบ
ภาพ ปู ผูวิจยั จะถามวา “ภาพ ปู ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ถาเด็กตอบวา “เสียง ปอ” จึงให 2 คะแนน
ถาเด็กยังตอบไมไดหรือตอบผิด ผูวิจัยก็จะเพิ่มตัวชวยใหเด็ก โดยเทียบ “เสียง ปอ” กับภาพทีละใบ
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คือ “ปอ-ปู ปอ-แมว ปอ-งู” แลวถามเด็กอีกครั้งวา “ภาพไหนมีเสียง ปอ” ซึ่งก็มีเด็กสวนนอยที่ตอบ
ถูกโดยจะได 1 คะแนน และเด็กสวนใหญทตี่ อบไมไดหรือตอบผิดก็จะไมไดคะแนนในขอนี้
2.1.3 ดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
การทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้มีตัวเลือกเปนสื่อรูปธรรม คือ บัตรพยัญชนะที่
ไมมีรูปประกอบ และบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ โดยเริม่ จากใหเด็กดูบัตรพยัญชนะที่ไมมีรูป
ประกอบ พรอมใชคําถาม เชน “คําวา นอน นาจะเปนอักษรตัวไหน” ซึ่งมีตัวเลือกเปนบัตร
พยัญชนะ ผ ศ น ที่ไมมีรูปประกอบ พบวา เด็กสวนใหญยังไมรูจักตัวพยัญชนะไทย จึงไมสามารถ
ตอบคําถามได เด็กบางคนเคยเรียนพยัญชนะไทยมาจากที่บาน แตก็ยงั ไมรูจักตัวพยัญชนะไทย
ทั้งหมด ทําใหยังตอบคําถามไมไดหรือตอบผิด แตก็มีเด็กบางคนซึง่ เปนสวนนอยที่ตอบถูกโดย
จะได 3 คะแนน สําหรับเด็กที่ยังตอบไมไดหรือตอบผิด ผูวิจัยจะเพิ่มตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะ
ตนของคําวา “นอน” แลวใหเลือกระหวางเสียง “หอ-นอน” หรือ “นอ-นอน” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบได
วาคือ เสียง “นอ-นอน” แตก็มีสวนนอยทีต่ อบวา “หอ-นอน” ซึ่งจะไมไดคะแนนในขอนี้ สําหรับเด็ก
ที่ตอบวา “นอ-นอน” ผูวิจัยจะถามเด็กตอวา “อักษรตัวไหนคือ น” เด็กสวนใหญยังคงตอบไมได
หรือตอบผิด แตก็มีเด็กบางคนที่รูจักตัวพยัญชนะ น จึงสามารถตอบไดถูกตอง ผูว ิจัยจึงให 2
คะแนน สําหรับเด็กที่ยงั ตอบไมไดหรือตอบผิด ผูวิจัยก็จะเพิ่มตัวชวยใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ
ผ ศ น ทีม่ ีรูปประกอบ แลวถามเด็กอีกครั้งวา “อักษรตัวไหนคือ น” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบถูกโดย
เทียบเสียงพยัญชนะ น กับรูปภาพ หนู หรือบางคนรูจกั ตัว น หนู ก็จะได 1 คะแนน สวนเด็กที่ตอบ
ไมไดหรือตอบผิดก็จะไมไดคะแนนในขอนี้
2.1.4 ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
การทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้มีตัวเลือกเปนสื่อรูปธรรม คือ คําศัพทจากใน
หนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ และบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ โดย
เริ่มจากใหเด็กดูคําศัพทจากในหนังสือแลวถามคําถาม เชน ใหเด็กลองเดาวา “คําไหนคือ คําวา
แบก” โดยเลือก คําศัพท แบก พวก ติด จากในหนังสือ เด็กสวนใหญจะบอกวา ไมรู อานไมออก
หรือไมเคยเรียน จึงทําใหไมกลาตอบ เด็กบางคนตอบไดถูกตองซึ่งผูว จิ ัยตองตรวจสอบโดย
การถามเด็กวารูไดอยางไร ถาเด็กใชวิธีสมุ เดาจะยังไมใหคะแนน ดังนัน้ ในวัตถุประสงคดานนี้จงึ
ไมมีเด็กไดคะแนนเต็ม เมื่อผูวิจัยเพิ่มตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา “แบก” แลวให
เลือกระหวางเสียง “บอ-แบก” หรือ “ซอ-แบก” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบไดวาคือเสียง “บอ-แบก” มี
สวนนอยที่ตอบวา “ซอ-แบก” ซึ่งก็จะไมไดคะแนนในขอนี้ สําหรับเด็กที่ตอบวา “บอ-แบก” ผูวิจัยจะ
ใหเด็กเลือกคําศัพทจากในหนังสืออีกครั้งแลวถามวา “คําไหนมีตวั บ” ซึ่งมีเด็กสวนนอยที่รูจกั
ตัวพยัญชนะ บ และสามารถชี้คําวา “แบก” ไดถูกตองโดยจะได 2 คะแนน สําหรับเด็กสวนใหญที่
ยังตอบไมไดหรือตอบผิด ผูวิจัยจะเพิ่มตัวชวยใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ ค บ ษ ที่มรี ูปประกอบ
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แลวถามเด็กอีกครั้งวา “อักษรตัวไหนคือ บ” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบถูกเนือ่ งจากเทียบเสียงพยัญชนะ
บ กับรูปภาพ ใบไม หรือบางคนรูจักตัว บ ใบไม จึงสามารถชี้คําวา “แบก” ในหนังสือโดยจะได 1
คะแนน สวนเด็กที่ตอบไมไดหรือตอบผิดก็จะไมไดคะแนนในขอนี้
2.1.5 ดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
สําหรับการทดสอบวัตถุประสงคดานนี้ ผูวิจัยจะเตรียมกระดาษ และดินสอให
เด็กเขียนตัวพยัญชนะแทนเสียงพยัญชนะตนของคําที่บอก เชน “เขียนตัวอักษรที่แทนเสียง เด็ด”
ซึ่งเด็กสวนใหญบอกวาไมรู เขียนไมเปน ไมเคยเรียน หรือเด็กบางคนทีร่ ูจักตัวพยัญชนะไทยแตไม
สามารถเขียนได หรือเขียนพยัญชนะตัวอืน่ ที่ไมใชคําตอบ ดังนัน้ วัตถุประสงคดานนี้จึงไมมีเด็กได
คะแนนเต็ม เมื่อผูวิจัยเพิ่มตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา “เด็ด” แลวใหเลือกระหวาง
เสียง “วอ-เด็ด” หรือ “ดอ-เด็ด” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบไดวาคือเสียง “ดอ-เด็ด” มีสวนนอยที่ตอบวา
“วอ-เด็ด” ซึ่งก็จะไมไดคะแนนในขอนี้ สําหรับเด็กที่ตอบวา “ดอ-เด็ด” ผูวิจัยจะใหเด็กเขียนตัว ด
อีกครั้ง ซึง่ เด็กสวนใหญยังเขียนไมได หรือบางคนรูจักตัว ด เด็ก แตเขียนไมเปน มีเด็กสวนนอยที่
สามารถเขียนไดถูกตองโดยจะได 2 คะแนน สําหรับเด็กสวนใหญที่ยงั ตอบไมไดหรือตอบผิด ผูวิจัย
จะเพิ่มตัวชวยใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ ข ด ญ ทีม่ ีรูปประกอบ แลวถามเด็กอีกครั้งวา “อักษร
ตัวไหนคือ ด” ซึ่งเด็กสวนใหญตอบถูกเนื่องจากเทียบเสียงพยัญชนะ ด กับรูปภาพ เด็ก หรือ
บางคนรูจักตัว ด เด็ก แลวเลือกบัตรพยัญชนะ ด ทีม่ ีรูปประกอบมาเขียนไดถูกตองโดยจะได 1
คะแนน สวนเด็กที่ตอบไมไดหรือตอบผิดก็จะไมไดคะแนนในขอนี้
2.2 การทดลองใชโปรแกรมฯ ผูวิจัยนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลไปทดลองใชกับตัวอยางประชากร จํานวน
15 คน ที่ไดเก็บขอมูลกอนการทดลองใชโปรแกรมฯไปแลว โดยเริ่มตัง้ แตวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545 รวมเปนระยะเวลา 9 สัปดาห และจะใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก
เลมละ 1 สัปดาห ซึ่งผูว ิจัยจะคัดเลือกคําเพื่อใชสอนเสียงพยัญชนะตนจากในหนังสือวรรณกรรม
เด็กใหครอบคลุมทุกฐานเสียงตามที่กาํ หนดในเนื้อหาการสอนของโปรแกรมฯ ซึง่ จะมีตารางแสดง
คําที่ใชสอนจากหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยแบงตาม 5 ฐานเสียงอยูในภาคผนวก ช สวน
รายละเอียดการทดลองใชโปรแกรมฯจะแบงตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯแตละดาน ดังนี้
2.2.1 ดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
สัปดาหที่ 1 ของการทดลองใชโปรแกรมฯ เปนการสรางความคุนเคยกับ
โปรแกรมฯ คือผูวิจัยจะจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคเฉพาะ 2 ดาน คือ ระบุเสียงพยัญชนะตนใน
คําพูด และ ระบุคาํ พูดจากเสียงพยัญชนะตน เพื่อใหเด็กไดคุนเคยกับการฟงและไดยนิ เสียงใน
คําพูด พรอมทั้งปรับตัวในการเรียนรูวธิ ีการสอนของผูวิจยั โดยเริ่มตนจากการเตรียมเด็กกอน
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นําเขาสูก ิจกรรมหลักของโปรแกรมฯ คือ ใหเด็กไดฟงคําคลองจอง ก.เอย ก.ไก พรอมทั้งใหดูบัตร
พยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูปประกอบทีละใบ ซึ่งถามีพยัญชนะตัวไหนตรงกับพยัญชนะตนของชื่อเด็ก
ก็พูดเปนคําคลองจองตอทาย เชน เด็กชื่อวา แมก ใหพดู วา “ม.มา คึกคัก ม.มา ม.แมก” กิจกรรมนี้
ไดรับความสนใจจากเด็กมาก เนื่องจากเปนความรูใหมที่เด็กสวนใหญยังไมเคยเรียน และการนํา
ชื่อเด็กมาใชเปนสวนหนึง่ ในกิจกรรมทําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสนใจที่จะฟง
เสียงพยัญชนะตัวอื่นๆทีเ่ ปนชื่อของตัวเองและชื่อเพื่อน กิจกรรมนีน้ อกจากเด็กจะไดรูจักเสียง
พยัญชนะตนในชื่อเด็กแตละคนแลว ยังจะไดรูจักรูปพยัญชนะ ก-ฮ ซึ่งเปนการปูพนื้ ฐานความรูใน
วัตถุประสงคดา นจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ โดยในชวงสัปดาหแรก ผูว จิ ัยจะเปนผูทองคํา
คลองจองใหเด็กฟง หลังจากนัน้ ในสัปดาหที่ 2-3 ผูวิจัยจะทองคําคลองจองไปพรอมกับเด็กซึง่
สวนใหญสามารถทองตามได หลังจากสัปดาหที่ 3 ผูวิจยั เห็นวาเด็กทุกคนสามารถทองคํา
คลองจอง ก.เอย ก.ไก ไดแลว และเด็กเริม่ รูสึกเบื่อ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหมี
ความหลากหลายและยากขึน้ ตามลําดับ เชน แจกบัตรพยัญชนะใหเด็กคนละ 1 ใบ แลวทองคํา
คลองจองตามปกติ เมื่อเด็กทองถึงตัวพยัญชนะที่เด็กมี ตองนําออกมาใหเพื่อนเห็นแลวอานใหฟง
ตอมาคอยเพิม่ บัตรพยัญชนะเปนคนละ 2 ใบ และในชวงสัปดาหทายๆของโปรแกรมฯจะเปลี่ยนมา
ใชบัตรพยัญชนะที่ไมมีรูปประกอบเพื่อใหเด็กไดสังเกตเฉพาะรูปพยัญชนะ ดังนัน้ ตลอดทั้ง
โปรแกรมฯจึงจัดใหมีกิจกรรมเตรียมเด็กดวยคําคลองจอง ก.เอย ก.ไก กอนนําเขาสูก จิ กรรม
เลานิทาน ซึ่งจะเปนการปูพนื้ ฐานความรูในดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูดใหแกเด็ก
ชวงกิจกรรมเลานิทาน ผูว จิ ัยจะอานหนังสือวรรณกรรมเด็ก โดยจะกําหนด
คําที่ใชสอนเพือ่ ใชถามเสียงพยัญชนะตน เมื่อผูวิจัยอานถึงคําที่ใชสอนนั้น ใหถามเด็ก เชน “คําวา
แกม ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งในสัปดาหแรก เด็กยังไมสามารถตอบคําถามได ผูวิจยั จึงใหเด็กพูด
เปนคําคลองจองตามวา “ก.ไก ก.แกม ก.แกม เสียง กอ” พรอมทัง้ ปรบมือทําเปนจังหวะ ซึง่ เด็กจะ
คุนเคยกับวิธีการดังกลาวตลอดทั้งสัปดาห หลังจากนั้นในสัปดาหที่ 2 เมื่อผูวิจัยใชคําถามลักษณะ
เดิมแตเปลี่ยนคําใหม มีเด็กบางคนสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนไดโดยที่ผูวิจยั ไมตองใหเด็กพูด
คําคลองจองตาม อยางไรก็ตาม ในสัปดาหนี้ก็ยงั คงใหเด็กพูดคําคลองจองเหมือนในสัปดาหแรก
เมื่อเขาสูสัปดาหที่ 3 พบวา เด็กทุกคนสามารถตอบเสียงพยัญชนะตนในคําพูดได ผูว ิจัยจึงไมตอง
ใหเด็กพูดคําคลองจอง นอกจากบางคําที่เด็กตอบผิด เชน “พ.ผัก” ผูวิจัยจึงใหเด็กพูดคําคลองจอง
ที่ถูกตองคือ “ผ.ผึ้ง ผ.ผัก ผ.ผัก เสียง ผอ” ซึ่งจะชวยใหเด็กคุนเคยและจําเสียงพยัญชนะตนของ
คําวา ผัก ได และในสัปดาหตอมาเด็กสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนในคําพูดไดถูกตองมากขึน้
ตามลําดับ
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กิจกรรมรูจกั เสียงตัวอักษร เปนกิจกรรมที่ตอจากกิจกรรมเลานิทาน ผูวิจัยจะ
เริ่มตนจากการสนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับนิทาน และเชื่อมโยงเสียงพยัญชนะตนในคําพูดที่
นอกเหนือจากคําที่มีในหนังสือวรรณกรรมเด็ก โดยการยกตัวอยางคําทีเ่ ด็กคุนเคยที่มเี สียง
พยัญชนะตนเหมือนกัน เชน สนทนากับเด็กเกี่ยวกับตัวละคร กบ ในเรือ่ งวาเปนสัตวที่อยูไดทงั้ บน
บกและในน้ํา แลวถามเด็กวา คําวา กบ กับคําวา กร (ชื่อเด็ก) ขึ้นตนดวยเสียงเดียวกันคือเสียง
อะไร จะเห็นวา ในกิจกรรมรูจ ักเสียงตัวอักษรยังคงเนนการใชคําถามวา “คําวา…ขึ้นตนดวยเสียง
อะไร” เพื่อใหเด็กไดคุนเคยกับคําถาม นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอยางคําที่คุนเคยอืน่ ๆ เชน ชื่อเด็ก
ที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันเขามาใชเพื่อใหเด็กไดยนิ เสียงพยัญชนะตนในคําพูดชัดเจนขึ้น
อยางไรก็ตาม ในสัปดาหแรกเด็กยังคงตอบคําถามไมได ผูวิจัยจึงตองใหเด็กพูดเปนคําคลองจอง
ตาม เชน “ก.ไก ก.กบ ก.ไก ก.กร คําวา กบกับกร มีเสียงเดียวกัน นัน่ คือเสียง กอ” พรอมทั้ง
ปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจากสัปดาหที่ 2 เปนตนมาพบวา เด็กสามารถบอกเสียงพยัญชนะตน
ของคําที่ถามไดถูกตองโดยไมตองพูดเปนคําคลองจองอีก
สําหรับกิจกรรมบันทึกนิทาน เปนการถายทอดความคิด และสื่อความหมายโดย
การวาดภาพระบายสี และเขียนเลาเรื่องราวโดยวิธีการใชเสียงตัวอักษร ซึ่งในสัปดาหแรก เด็กจะ
เรียนรูเฉพาะเสียงพยัญชนะ ดังนัน้ ในการเขียนเลาเรื่อง ผูวิจัยจะเปนผูเ ขียนใหเด็กดูเปนแบบอยาง
โดยใหเด็กเปนผูบอกเลาเรื่องจากภาพวาด แลวถามเสียงพยัญชนะตนในคําพูดทีละคํา พบวา
เด็กสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนในคําพูดไดเปนบางคํา ซึ่งสวนใหญเปนคําที่ไดเรียนรูจากใน
กิจกรรมเลานิทาน และกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษรมากอนหนานี้ ทําใหเด็กยังคงจําได แลวผูวิจัยก็
เขียนตัวพยัญชนะโดยบอกใหเด็กรูวา ตัวพยัญชนะที่เขียนนี้แทนเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็ก
บอก สําหรับบางคําที่เด็กบอกเสียงพยัญชนะตนไมได ผูว ิจัยจะใหเด็กพูดเปนคําคลองจองใน
ลักษณะเดียวกับกิจกรรมเลานิทาน และกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร แลวจึงเขียนตัวพยัญชนะให
เด็กดูเชนกัน ในสัปดาหตอๆมา เด็กมีพฒ
ั นาการดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูดดีขึ้น
ตามลําดับ คือ สามารถบอกเสียงพยัญชนะตนจากคําพูดทีละคําที่ใชบันทึกเรื่องราวในนิทาน
ไดมากขึ้น
2.2.2 ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
กิจกรรมเลานิทานที่จัดตามวัตถุประสงคดานนี้ คือ การอานเนื้อเรื่องในหนังสือ
วรรณกรรมเด็ก เมื่อถึงคําที่ใชสอน ผูว ิจัยจะเลาเรื่องแลวหยุดดวยเสียงพยัญชนะตน ซึ่งเด็กจะตอง
หาคําจากเสียงพยัญชนะตนนั้นมาตอ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในหนังสือวรรณกรรมเด็ก เชน
“สัตวที่บนิ มาเกาะอยูบนกิง่ ไมคือ ตัว นอ…” แลวเด็กก็จะพูดตอคําวา “นก” ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
ทําใหเด็กสนใจ และสามารถตอคําไดถูกตองตามเสียงพยัญชนะตนที่กําหนด แตบางครั้งผูว ิจัยยัง
ไมทันพูดเสียงพยัญชนะตน เด็กก็บอกคําตอบมากอน เนื่องจากเด็กเขาใจเนื้อเรื่องเปนอยางดี
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เพราะเปนหนังสือวรรณกรรมเลมเดิมที่นาํ มาเลาซ้ํา จากการจัดกิจกรรมดังกลาวนี้ ผูว ิจัยสังเกตวา
ในชวงสัปดาหแรกๆ เด็กไมคอยสนใจฟงเสียงพยัญชนะตนที่ตองการใหระบุคํามาตอทาย แตจะฟง
จากเนื้อเรื่องมาตอบ ซึ่งผูว ิจยั จะตองพูดซ้าํ อีกครั้งและเนนใหเด็กไดฟง เสียงพยัญชนะตนกอนบอก
คํามาตอทาย เพื่อใหเด็กไดเห็นการเชื่อมโยงของเสียงพยัญชนะตนทีก่ ําหนดกับคําพูดที่เด็กบอก
แตพอมาในชวงสัปดาหหลังๆที่เด็กคุน เคยกับวิธกี ารสอนในลักษณะดังกลาวแลว เด็กจะรอฟง
คําถามของผูวจิ ัยจนจบที่เสียงพยัญชนะตนกอนที่จะระบุเปนคําพูดออกมา อยางไรก็ตาม
กิจกรรมดังกลาวถือวาเด็กยังไมคอยใชความสามารถในการระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
โดยตรง เนื่องจากมีเนื้อเรื่องในนิทานเปนตัวชวยในการหาคําตอบ ดังนัน้ ในกิจกรรมรูจ ักเสียง
ตัวอักษรซึ่งตอจากกิจกรรมเลานิทานนี้จะชวยเพิ่มทักษะดังกลาวใหแกเด็กมากขึ้น
กิจกรรมรูจกั เสียงตัวอักษรในชวงสัปดาหแรก ผูวจิ ัยจะสอนโดยการใชเกม
ปริศนาคําทายซึ่งจะบอกใบลักษณะและเสียงพยัญชนะตนของคําที่ใหทาย เชน “คําอะไรเอย
ขึ้นตนดวยเสียง ตอ มีกระดองอยูทหี่ ลัง” เมื่อเด็กตอบคําวา “เตา” ไดถูกตอง ผูวิจยั ก็ใหเด็กพูดเปน
คําคลองจองตามวา “ต.เตาหลังตุง ต.เตา เสียง ตอ” พรอมทั้งปรบมือทําเปนจังหวะ เพื่อเปน
การเนนย้าํ เสียงพยัญชนะตนในคําพูดอีกครั้ง จากนัน้ ผูว ิจัยถามเด็กตอวา “มีคําไหนอีกที่ขนึ้ ตน
ดวยเสียง ตอ” ซึ่งเด็กก็ยงั ตอบไมได ผูวิจัยจึงบอกใบโดยชี้ไปที่ตา เพื่อใหเด็กตอบได แลวจึงสรุป
คําวา “เตา” กับคําวา “ตา” ขึ้นตนดวยเสียง ตอ เหมือนกัน โดยผูว ิจัยจะใหเด็กพูดเปนคําคลองจอง
ตามวา “มี ต.เตาหลังตุง แลวก็มี ต.เตา ต.ตา คําวาเตากับตา มีเสียงเดียวกัน นั่นคือเสียง ตอ”
พรอมทัง้ ปรบมือทําเปนจังหวะ จากการสอนในสัปดาหแรก พบวา เด็กสามารถทายคําจากปริศนา
คําทายไดถูกตองเกือบทั้งหมด แตก็มีบางคําที่เด็กตอบผิด ซึ่งผูวจิ ัยจะถามซ้าํ อีกครั้งโดยเนนที่
คําใบเสียงพยัญชนะตน พรอมทั้งเทียบเสียงใหเด็กฟง เชน “คําอะไรเอย ขึ้นตนดวยเสียง มอ
ตัวเล็กๆแตกัดแลวเจ็บๆคันๆ” ซึ่งเด็กบางคนจะตอบวา ยุง แสดงใหเห็นวาเด็กไมไดฟง คําใบเสียง
พยัญชนะตน แตจะทายคําจากการบอกใบลักษณะของคําเทานัน้ ดังนั้นผูว ิจัยจึงทวนคําถาม
อีกครั้งโดยเนนวาเปนคําที่ขนึ้ ตนดวยเสียง มอ แลวเทียบเสียง มอ-ยุง ใหเด็กฟงวาถูกตองหรือไม
เมื่อเด็กตอบวาไมถูกตอง จึงตองหาคําตอบใหมที่ขนึ้ ตนดวยเสียง มอ และในที่สุดเด็กก็ตอบได คือ
คําวา ”มด” สําหรับการใหเด็กหาคําอื่นทีม่ ีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกับคําตอบจากปริศนาคําทาย
คอนขางเปนเรื่องที่ยากสําหรับเด็กเพราะไมมีคํามาใหเลือก ผูวิจยั จึงตองใบคํา ซึง่ จะตองเปนคําที่
เด็กคุนเคย เชน คําที่เปนสวนตางๆของรางกาย คําที่เปนของใชในหองเรียน ซึง่ จะชวยใหเด็กระบุ
คําพูดจากเสียงพยัญชนะตนไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม เมือ่ ผานเขาสูสัปดาหที่ 2 เด็กเริ่มคุนเคยกับ
เสียงพยัญชนะตนในคําพูด ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงมีตัวเลือกเปนคํา 2 คํา ใหเด็กเลือกคําจากเสียง
พยัญชนะตนที่กําหนด เชน “มีคําไหนที่ขึ้นตนดวยเสียง ตอ” โดยมีคําใหเลือกคือ คําวา “มินท”
(ชื่อเด็ก) กับ คําวา “เติ้ล”(ชื่อเด็ก) ซึ่งก็พบวาเด็กสามารถเลือกคําตอบไดถูกตอง ในขณะที่เด็กมี
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พัฒนาการดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนมากขึ้นตามลําดับนัน้ ผูว ิจัยก็จะจัดรูปแบบของ
กิจกรรมใหยากขึ้นตามลําดับเชนเดียวกัน คือ มีการเพิ่มตัวเลือกคําจาก 2 คําเปน 3 คํา และตอมา
ก็มีการเปลีย่ นคําถามใหยากขึ้น คือ แทนทีจ่ ะถามคําจากเสียงพยัญชนะตนก็เปลีย่ นมาเปนถามคํา
ที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนคําทีก่ ําหนด เชน “คําไหนมีเสียงขึ้นตนเหมือนคําวา แม” สําหรับสื่อที่
ผูวิจัยนํามาใชเปนตัวเลือกคําตางๆในการตอบคําถาม จะเนนการใชสอื่ ประเภทรูปธรรมโดยเฉพาะ
ของจริงทีม่ ีอยูใ นหองเรียน หรือของที่หาไดงาย เชน ผลไมตางๆ ไดแก สม เงาะ หรือของใชตางๆ
เชน ชอน สอม จาน ชาม นอกจากนี้ยงั มีสอื่ ประเภทรูปภาพตางๆ ที่ใชเพื่อเปนตัวเลือกคําตางๆ
แทนคําพูดปากเปลา
ชวงกิจกรรมบันทึกนิทาน จะมีการสอนดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
เฉพาะในสัปดาหที่ 1-2 เพื่อเปนการทบทวนความรูจากกิจกรรมที่ผานมา โดยใชวิธกี ารสนทนา
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อเรือ่ งที่เด็กวาดภาพ และเชื่อมโยงคําพูดเด็กมาใชถามคําทีม่ เี สียง
พยัญชนะตนเหมือนกัน เชน ถาเด็กเลาเรื่องเกี่ยวกับบานจากภาพวาด ผูวิจัยจะใหเด็กบอกเสียง
พยัญชนะตนของคําวา บาน แลวถามเด็กตอวา “มีคําไหนอีกที่ขึ้นตนดวยเสียง บอ” ซึ่งในสัปดาห
แรกนั้นเด็กยังตอบไมได ดังนั้น ผูวิจยั จึงตองใบคําใหเด็กทาย เชน สวนไหนของตนไมที่มีสีเขียว ซึง่
เด็กก็จะตอบไดวา “ใบ” แลวผูวิจัยก็ใหเด็กพูดเปนคําคลองจองตามวา “มี บ.ใบไม บ.บาน แลวก็มี
บ.ใบไม ทับถม คําวา บานกับใบ มีเสียงเดียวกัน นั่นคือเสียง บอ” พรอมทั้งปรบมือทําเปนจังหวะ
และพอมาในชวงสัปดาหที่ 2 เด็กก็สามารถระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนไดเอง โดยที่ผูวจิ ัยไม
ตองใชคําใบ ซึง่ แสดงใหเห็นวาเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับ
2.2.3 ดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
การสอนดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะจําเปนตองใหความรูพนื้ ฐานเด็ก
เกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะไทยทัง้ 44 ตัวกอน ดังนั้น จึงจัดใหมีกิจกรรมเตรียมเด็กกอนนําเขาสู
กิจกรรมหลักของโปรแกรมฯ นั่นคือ การทองคําคลองจอง ก.เอย ก.ไก ดังที่ไดกลาวมาแลว
ในสัปดาหแรกเด็กจะเก็บขอมูลโดยการฟง พรอมทั้งสังเกตรูปพยัญชนะ ก-ฮ จากบัตรพยัญชนะทีม่ ี
รูปประกอบ มีเด็กบางคนสามารถทองคําคลองจองตามไดเปนบางชวงเนื่องจากเคยไดเรียนมาจาก
ที่บาน แตก็ยงั ไมสามารถทองไดทั้งหมด พอมาในสัปดาหที่ 2-3 เด็กเริม่ ทองคําคลองจองตามได
มากขึ้น และหลังจากสัปดาหที่ 3 เด็กก็สามารถทองไดเองโดยที่ผวู ิจัยไมตองทองใหฟงอีก
อยางไรก็ตาม การที่เด็กสามารถทองคําคลองจอง ก.เอย ก.ไก ไดนั้นแสดงใหเห็นวาเด็กสามารถจํา
เสียงพยัญชนะได แตก็ไมไดหมายความวา เด็กจะรูจักรูปพยัญชนะทัง้ หมด ดังนัน้ หลังจากที่เด็ก
ทองคําคลองจองไดแลวในสัปดาหที่ 4 ผูวจิ ัยจึงใหเด็กไดสังเกตรูปพยัญชนะมากขึ้น โดยแจกบัตร
พยัญชนะทีม่ ีรูปประกอบใหเด็กคนละ 1 ใบ แลวทองคําคลองจองตามปกติ เมื่อทองถึงพยัญชนะที่
เด็กมีตองนําออกมาใหเพื่อนดูแลวอานใหฟง หลังจากนัน้ ก็เพิ่มบัตรพยัญชนะเปน 2 ใบ และพอมา
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ในสัปดาหที่ 6 ก็เปลี่ยนมาใชบัตรพยัญชนะที่ไมมีรูปประกอบ และมีเกมใหเด็กแขงกันหา
บัตรพยัญชนะตามที่บอก ซึง่ ทําใหเด็กสามารถจํารูปพยัญชนะไดทงั้ หมด และสามารถจับคูเสียง
และรูปพยัญชนะไดอยางถูกตอง

เกมหาบัตรพยัญชนะ

กิจกรรมเลานิทาน จะเริ่มสอนดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะในสัปดาหที่ 2
โดยผูวิจัยอานหนังสือวรรณกรรมเด็ก เมื่อถึงคําที่ใชสอน ผูวิจัยจะถามเสียงพยัญชนะตนของคํานัน้
แลวเขียนตัวพยัญชนะแทนเสียงใหเด็กดูบนกระดาน เพือ่ ใหเด็กสังเกตรูปพยัญชนะ และเชื่อมโยง
เสียงกับรูปพยัญชนะ ในชวงสัปดาหหลังๆ ผูวิจัยจะใหเด็กออกมาชี้ตวั พยัญชนะจากแผนชารต
พยัญชนะ ก-ฮ หรือ ใหเด็กออกมาเขียนตัวพยัญชนะดวยตัวเอง ซึ่งเด็กก็สามารถทําไดถูกตอง
โดยแสดงใหเห็นวาเด็กมีพฒ
ั นาการในดานจับคูเสียงและรูปพยัญชนะที่ดีขึ้น
สําหรับกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร เริ่มดวยการสนทนาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องใน
หนังสือวรรณกรรมเด็ก โดยการใชคําถามชี้นํา ใหเด็กพูดคําที่ตองการถามเสียงพยัญชนะตน
แลวใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะที่ตรงกับเสียง เชน ผูวิจยั จะสอนคําวา “เพื่อน” ในการจับคูเสียงกับ
รูปพยัญชนะ โดยจะใชคําถามวา “ในเรื่องนี้ตาอินกับตานามีความสัมพันธกันอยางไร” เมื่อเด็ก
ตอบวาเปน “เพื่อน” ผูวิจัยจะถามเด็กตอวา “คําวา เพื่อน ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งในสัปดาหที่ 2
นี้ เด็กสวนใหญสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนในคําพูดไดแลว แตถาเด็กยังบอกไมไดก็ใหพูดเปน
คําคลองจองตามวา “พ.พาน พ.เพื่อน พ.เพือ่ น เสียง พอ” พรอมทัง้ ปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจาก
นั้นผูว ิจัยนําบัตรพยัญชนะทีม่ ีรูปประกอบมา 2 ใบใหเด็กอานทีละใบ แลวถามวา “พยัญชนะ
ตัวไหนที่เปนเสียงขึ้นตนของคําวา เพื่อน” ซึ่งเด็กสามารถตอบไดถูกตอง และในสัปดาหตอๆมา
ผูวิจัยจะเพิ่มตัวเลือกบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบเปน 3 ใบ แลวหลังจากนัน้ ก็เปลี่ยนมาใช
ตัวเลือกบัตรพยัญชนะที่ไมมรี ูปประกอบโดยเริ่มที่จาํ นวน 2 ใบ และ 3 ใบตามลําดับ และสุดทายก็
ใชแผนชารตพยัญชนะ ก-ฮ โดยใหเด็กหาตัวพยัญชนะที่ตรงกับเสียงตนของคําที่กาํ หนด จะเห็นได
วาผูวจิ ัยไดปรับรูปแบบกิจกรรมใหมีความยากขึน้ ตามลําดับ ซึง่ ก็พบวา เด็กมีพัฒนาการในดาน
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะดีขึ้น สามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง และมีความกระตือรือรนในการตอบ
คําถาม
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กิจกรรมบันทึกนิทานในชวงสัปดาหที่ 2 จะเริ่มใหเด็กไดเขียนตัวพยัญชนะ
ดวยตัวเอง โดยหาจากบัตรพยัญชนะทีม่ ีรูปประกอบซึ่งผูวิจัยจะนํามาใหเลือก 2 ใบ เชน เมื่อเด็ก
วาดภาพระบายสีเสร็จ ใหมาเลาเรื่องที่จะเขียนใหผวู ิจัยฟง ซึ่งเด็กสวนใหญจะไมเลาเปนประโยค
แตจะชี้ที่รูปวาดแลวบอกเปนคํา เชน ชี้ที่รปู บานแลวพูดวา “นี่ บาน” ผูวิจัยจึงถามเสียงพยัญชนะ
ตนของคําวาบาน ซึ่งในชวงนีเ้ ด็กสวนใหญจะสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนในคําพูดไดแลว
ยกเวนบางคําที่เด็กยังไมแนใจ ผูวิจัยจึงบอกใหเด็กพูดเปนคําคลองจองตาม เมื่อเด็กรูเสียง
พยัญชนะตนของคําแลว ผูว ิจัยจะนําบัตรพยัญชนะทีม่ ีรูปประกอบ 2 ใบมาใหเด็กอานและเลือก
บัตรพยัญชนะที่ตรงกับเสียงพยัญชนะตนของคํา ซึง่ เด็กก็สามารถเลือกไดถูกตอง ผูว ิจัยจึงใหเด็ก
คัดลอกตัวพยัญชนะไวขางรูปวาดทีเ่ ด็กบอก ในสัปดาหตอมา ผูวจิ ัยจะเพิ่มตัวเลือกบัตรพยัญชนะ
ที่มีรูปประกอบเปน 3 ใบ และหลังจากสัปดาหที่ 3 เปนตนไปก็จะเปลี่ยนมาใชแผนชารตพยัญชนะ
ก-ฮ ซึง่ ก็พบวา เด็กก็สามารถหาตัวพยัญชนะจากเสียงตนของคําไดถูกตอง และเด็กบางคนก็
สามารถเขียนตัวพยัญชนะบางตัวไดโดยไมตองดูจากแบบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานจับคู
เสียงกับรูปพยัญชนะที่ดีขึ้นตามลําดับ
สื่อที่ใชในการสอนดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะที่สาํ คัญอยางหนึง่ ก็คือ
ภาพวาดแฝงตัวอักษรที่ผวู จิ ัยเปนผูว าดขึน้ บนกระดาน ใชเปนสื่อประกอบคูกับหนังสือวรรณกรรม
เด็ก โดยวาดภาพเกีย่ วกับเนือ้ เรื่องในหนังสือ ซึ่งจะเปลีย่ นภาพวาดใหมทกุ สัปดาห โดยในวันแรก
ของสัปดาห ผูว ิจัยจะใหเด็กไดสังเกตภาพวาดบนกระดานกอนจะเลานิทาน โดยใหเด็กออกมาชี้
ตัวพยัญชนะทีพ่ บในภาพวาด ซึ่งในชวงสัปดาหแรกๆนัน้ เด็กยังรูจักตัวพยัญชนะไมมากนัก จึงยัง
ไมสามารถบอกได ผูวิจัยจึงตองชี้ใหเด็กดูตัวพยัญชนะทีแ่ ฝงอยูในภาพวาด พรอมทัง้ เชื่อมโยงเสียง
และรูปพยัญชนะตนของคําจากภาพวาด เชน ผูว ิจัยบอกเด็กวา “มีตัว ม แฝงอยูในภาพ เมฆ
(ชี้ที่ตัว ม) ซึ่งคําวา เมฆ ขึ้นตนดวยเสียง มอ” พอมาในสัปดาหตอๆมา เด็กก็สามารถบอก
ตัวพยัญชนะในภาพวาดไดมากขึ้น และจะตื่นเตนทุกครัง้ ที่เปลีย่ นภาพวาดใหมๆในวันแรก
ของสัปดาห

ภาพวาดแฝงตัวอักษร
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2.2.4 ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
การสอนดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน จะเริ่มในสัปดาห
ที่ 2 โดยในกิจกรรมเลานิทาน จะใหเด็กไดลองอานชื่อเรื่องของหนังสือวรรณกรรมเด็กบนกระดาน
ซึ่งผูวิจยั ไดเขียนเนนที่ตัวพยัญชนะตนโดยใชสีที่ตางออกไป และเวนวรรคคําใหชัดเจน โดยผูวิจยั
จะชี้คําตามที่เด็กอาน เพื่อใหเด็กไดสังเกตทีละคํา แลวถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กอาน
เชน ใหเด็กอานชื่อเรื่อง ตาอินกะตานา โดยผูวิจัยชีท้ ีละคําตามทีเ่ ด็กอาน แลวถามเด็กวา “คําวา
ตา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งในสัปดาหนี้ เด็กสวนใหญสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนในคําพูดได
แลว แตถาเด็กยังบอกไมไดก็ใหพูดเปนคําคลองจองตามวา “ต.เตา ต.ตา ต.ตา เสียง ตอ” พรอมทั้ง
ปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจากนั้น ผูวิจยั ก็ชี้ที่คําวา “ตา” บนกระดาน และบอกเด็กวา “คํานี้อานวา
ตา (ผูวิจัยชี้ทตี่ ัว ต) เพราะมีตัว ต” สําหรับบางคําที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน ผูว ิจัยจะใหเด็ก
สังเกตคําเปนองครวม เชน คําวา “แมง” กับคําวา “มุม” ขึ้นตนดวยเสียง มอ และมีตัว ม เหมือนกัน
แตอานและเขียนเปนคําไมเหมือนกัน จากการสอนดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะ
ตนในชวงกิจกรรมเลานิทานนี้ จะเห็นไดวา เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ เพราะในสัปดาห
แรกๆเด็กจะใชวิธีการอานชือ่ เรื่องโดยการจําและไมไดสังเกตทีละคํา แตในสัปดาหตอๆมาเด็กรูจัก
อานเดาคําศัพททีละคําโดยการสังเกตที่ตวั พยัญชนะตนของคํา ซึง่ จะแสดงออกโดยการชี้อานทีละ
คําดวยตัวเองไดถูกตอง โดยที่ผูวจิ ัยยังไมไดสอน
สวนกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร ในสัปดาหที่ 2 ผูวิจัยจะใชคําถามชีน้ ําใหเด็กพูด
คําที่ตองการถามเสียงพยัญชนะตน และใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะที่มรี ูปประกอบ 2 ใบ พรอมทั้ง
หาบัตรคําโดยอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน เชน ผูว ิจัยสนทนากับเด็กเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องในหนังสือวรรณกรรมเด็กแลวถามเด็กวา “ตาอินใชอะไรจับปลา” เมื่อเด็กบอกวา แห ให
ผูวิจัยถามเด็กวา “คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งเด็กสวนใหญบอกเสียงพยัญชนะตนไดแลว
แตถาเด็กยังบอกไมไดก็ใหพดู เปนคําคลองจองตามวา “ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ” พรอมทั้ง
ปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจากนั้นผูว ิจัยก็ใหเด็กอานบัตรพยัญชนะ ห ง ที่มีรูปประกอบทีละใบ
แลวถามเด็กวา “พยัญชนะตัวไหนที่เปนเสียงขึ้นตนของคําวา แห” ซึ่งในสัปดาหนี้เด็กสามารถ
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะไดถูกตองแลว เมื่อเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ ห แลว ใหเด็กหาบัตรคําวา
แห โดยผูว ิจัยมีบัตรคําวา แห อิน มาใหเด็กเลือก เมื่อเด็กเลือกบัตรคําวา แห ใหผูวิจยั สรุปวา
“คํานี้อานวา แห (ผูวิจัยชี้ทตี่ ัว ห) เพราะมี ตัว ห” และผูวิจัยก็ใหเด็กลองอานเดาบัตรคําวา อิน
จากเสียงของรูปพยัญชนะตน อ โดยถามเด็กวา “มีคําไหนในนิทานที่ขนึ้ ตนดวยเสียง ออ (ผูวิจัยชี้
ที่ตัว อ)” ซึ่งถาเด็กยังตอบไมได ผูวิจัยอาจบอกใบคําเพิม่ เชน “ในเรื่องนี้มีคนแยงปลากัน คือ
ตานาและก็ตา…” เมื่อเด็กบอกวา อิน ใหเด็กบอกเสียงพยัญชนะตนของคําวา อิน แลวผูวิจัยจึง
สรุปวา “คํานีอ้ านวา อิน” พอมาในสัปดาหที่ 3 ผูวิจัยจะเพิ่มตัวเลือกบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ
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เปน 3 ใบ และหลังจากสัปดาหที่ 3 เปนตนไปจะไมใชตัวเลือกเปนบัตรพยัญชนะทีม่ ีรูปประกอบ
แตจะใหเด็กหาจากบัตรคําเลย ซึ่งก็พบวา เด็กสามารถอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะ
ตนไดถูกตอง โดยแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ
สําหรับกิจกรรมบันทึกนิทาน ในสัปดาหที่ 2 เมื่อเด็กวาดรูประบายสีเสร็จแลวให
มาเลาเรื่องทีว่ าดใหผูวิจยั ฟงทีละคน โดยผูว ิจัยจะถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก แลวให
เด็กเขียนพยัญชนะตนของคําโดยหาจากบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบซึ่งผูวิจยั นํามาใหเลือก 2
ใบ เชน เด็กบอกวาดรูป แห ผูวิจัยจะถามเด็กวา “คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งเด็กสวนใหญ
สามารถบอกเสียงพยัญชนะตนไดแลว แตถาเด็กยังบอกไมไดก็ใหพูดเปนคําคลองจองตามวา
“ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ” พรอมทั้งปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจากนัน้ ใหเด็กหาบัตรพยัญชนะ
ห โดยผูว ิจัยมีบัตรพยัญชนะ ห ต ทีม่ ีรูปประกอบมาใหเด็กเลือก ซึง่ ในสัปดาหนี้เด็กสามารถจับคู
เสียงกับรูปพยัญชนะไดแลว เมื่อเด็กเลือกพยัญชนะ ห แลวใหเด็กหาบัตรคําวา แห มาเขียนลอก
ทั้งคํา (ถาคําที่เด็กบอกไมมใี นบัตรคําก็ใหเขียนเฉพาะตัวพยัญชนะที่แทนเสียงตนในคําพูด)
สําหรับบัตรคําที่ผวู ิจัยเตรียมไวลวงหนานัน้ เปนคําที่มาจากในหนังสือวรรณกรรมเด็ก และเปนคํา
ที่ใชบอย ซึ่งบัตรคําจะเปลี่ยนไปตามหนังสือวรรณกรรมเด็กทุกสัปดาห พอมาในสัปดาหที่ 3
ผูวิจัยจะเพิ่มตัวเลือกบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบเปน 3 ใบ และหลังจากสัปดาหที่ 3 เปนตนไป
จะไมใชตัวเลือกเปนบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ แตจะใหเด็กหาจากบัตรคําเลย ซึ่งเด็กก็
สามารถอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนแลวนํามาเขียนไดถูกตอง ซึง่ แสดงใหเห็น
ถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ

เด็กหาบัตรคําโดยอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน

ชวงสัปดาหที่ 3 ผูวิจัยจะทําบัตรชื่อเลนของเด็กทุกคน เพื่อใหเด็กไดใชวิธี
การอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนโดยหาบัตรชื่อเลนของตัวเองมาเขียนคัดลอก
ลงในผลงานกิจกรรมบันทึกนิทาน ซึ่งลักษณะของบัตรนีจ้ ะเนนที่ตวั พยัญชนะตนโดยใชสีที่ตาง
ออกไป กอนหนานี้มีเด็กหลายคนที่ไมรูวาชื่อเลนของตัวเองเขียนอยางไร แตเมื่อเด็กไดใชวิธี
การอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนก็สามารถหาบัตรชื่อเลนของตัวเองไดถูกตอง
สําหรับในกรณีที่เด็กบางคนมีชื่อพยัญชนะตนเหมือนกัน ผูว ิจัยก็จะเขาไปชวยอานบัตรชื่อเลนให
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เด็กฟง ซึง่ แสดงใหเห็นวา นอกจากเด็กจะตองเรียนรูการอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูป
พยัญชนะตนแลว ยังตองเรียนรูการจําคําเปนองครวมเพื่อใหสามารถอานคําศัพทไดถูกตอง
ในสัปดาหตอๆมา ผูวจิ ัยจะใหเด็กเลนเกมโดยแจกบัตรชื่อเลนสลับกันแลวใหเด็กนําเอาไปให
เจาของชื่อ ซึ่งเด็กก็สามารถนําเอาไปใหไดถูกตองโดยใชเวลาอยางรวดเร็ว และผูวิจยั ยังไดเห็น
การแกปญหาของเด็ก คือเมือ่ เด็กไดบัตรชื่อเลนที่เปนตัวพยัญชนะตนของชื่อเพื่อนหลายคน เชน
เอิรธ เอย อัยย และเอิ๊ก เด็กก็จะเขาไปถามเฉพาะเพื่อนที่มีชื่อขึ้นตนดวยเสียง ออ วาบัตรชื่อเลนนี้
เปนของเขาหรือไม โดยที่ไมตองถามเพื่อนทุกคน

บัตรชื่อเลนเด็ก

นอกจากนี้ในสัปดาหที่ 6 ผูวิจัยยังมีแผนชารตเนื้อเพลงใหเด็กอาน ซึ่งเปนเพลง
ทักทายที่ใชในชวงเตรียมเด็กกอนนําเขาสูก จิ กรรมหลักและเปนเพลงเดียวที่ใชตลอดทัง้ โปรแกรมฯ
ชื่อวาเพลง “สวัสดีตะวัน” โดยลักษณะของแผนชารตเนื้อเพลงจะเวนวรรคคําอยางชัดเจน และ
เนนตัวพยัญชนะตนของคําโดยใชสีที่ตางกัน เพื่อใหเด็กใชวิธีอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูป
พยัญชนะตน ในชวงแรกๆเด็กยังคงอานเปนแบบรองเพลง ผูวจิ ัยจึงตองอานแบบปกติใหฟงเปน
ตัวอยาง เด็กจึงสามารถอานตามไดเปนปกติ และในการอานครั้งแรกจะเปนการอานเนื้อเพลง
ทั้งหมด โดยใหเด็กสังเกตทีละคําตามที่ผวู ิจัยชี้ใหอานตาม เมื่อเด็กอานจนคลองแลว ผูวจิ ัยจึง
ชี้เฉพาะบางคําในเนื้อเพลง ซึ่งเด็กก็สามารถอานไดถูกตอง

แผนชารตเนื้อเพลง “สวัสดีตะวัน”
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2.2.5 ดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
กอนที่เด็กจะไดเริ่มเขียนนั้น เด็กจะตองผานวัตถุประสงคดานอื่นๆมากอน ซึ่ง
จะทําใหเด็กมีพื้นฐานความรูที่เพียงพอสําหรับการเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด ดังนัน้
ในสัปดาหที่ 2 เด็กจะไดเริ่มเขียนตัวพยัญชนะ ในการเขียนครั้งแรกนัน้ เด็กยังคงตองเรียนรูทิศ
ทางการเขียนที่ถูกตองตอไป เพราะสวนใหญเด็กจะเขียนจากการคัดลอกแบบ จึงไมรูวาควรเริ่มตน
เขียนอยางไร ดังนัน้ ในกิจกรรมเลานิทาน จึงไดฝกใหเด็กไดเขียนในอากาศ โดยเขียนตามครู
บนกระดาน ซึง่ จะเริ่มจากผูว ิจัยจะถามเสียงพยัญชนะตนในคําพูดจากในหนังสือวรรณกรรมเด็ก
แลวเขียนตัวพยัญชนะแทนเสียงใหเด็กดูบนกระดาน เชน “คําวา น้าํ ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งเด็ก
สวนใหญสามารถบอกเสียงพยัญชนะตนไดแลว แตถาเด็กยังบอกไมไดก็ใหพูดเปนคําคลองจอง
ตามวา “น.หนู น.น้ํา น.น้ํา เสียง นอ” พรอมทั้งปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจากนั้นผูว ิจัยก็เขียนตัว น
บนกระดานใหเด็กดู และบอกเด็กวา “ตัว น แทนคําวา น้ํา” แลวใหเด็กใชมือหรืออวัยวะสวนตางๆ
ของรางกายเขียนตามในอากาศ สําหรับการเขียนในอากาศนัน้ เปนการสื่อโดยนัยวา การเขียนที่
ถูกตองนั้นจะเขียนตอเนื่องไมมีการยกดินสอเชนเดียวกับการวาดลีลามือในอากาศ ดังนัน้ เด็กจะ
ไดรับการฝกฝนลีลามือและทิศทางการเขียนที่ถูกตองจากกิจกรรมดังกลาว

เด็กใชขอศอกเขียนตัวพยัญชนะในอากาศ

สําหรับกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร จะใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น
ไมเพียงเฉพาะการใชมือเขียนในอากาศจากกิจกรรมที่ผา นมา แตเด็กยังจะไดเคลื่อนไหวรางกาย
ในสวนของกลามเนื้อใหญโดยการเดินทรงตัวบนขดเชือกที่ทาํ เปนตัวพยัญชนะ ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวนี้จะเริ่มในสัปดาหที่ 2 โดยผูวิจยั จะสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องในนิทาน และใช
คําถามชี้นาํ ใหเด็กพูดคําที่ตองการถามเสียงพยัญชนะตน แลวใหเด็กเดินบนเชือกทีผ่ ูวิจัยขดเปน
รูปตัวพยัญชนะ เชน “ในนิทานเรื่องนี้มีคนแยงปลากันคือ…” เมื่อเด็กบอกวา ตานากับตาอิน
ใหผูวิจัยถามเด็กทีละคําวา “คําวา อิน ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” ซึ่งเด็กสวนใหญสามารถบอกเสียง
พยัญชนะตนไดแลว แตถาเด็กยังบอกไมไดก็ใหพูดเปนคําคลองจองตามวา “อ.อาง อ.อิน อ.อิน
เสียง ออ” พรอมทั้งปรบมือทําเปนจังหวะ หลังจากนัน้ ผูว ิจัยจะขดเชือกเปนรูปตัวพยัญชนะ อ และ
สาธิตการเดินบนเชือกตามทิศทางการเขียนที่ถูกตองแลวใหเด็กเดินตาม โดยจะสังเกตไดวาเด็ก
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แตละคนมีลักษณะการเดินที่แตกตางกัน เชน บางคนเดินเร็ว บางคนเดินชา บางคนเดินขามเสน
บางคนเดินตามเสนทุกยางกาว พอมาในสัปดาหที่ 6 ผูวจิ ัยจึงใหเด็กชวยกันขดเชือกเปนตัว
พยัญชนะ แลวเดินตามทิศทางการเขียนดวยตัวเองโดยที่ผูวจิ ัยไมทาํ ใหดูเปนตัวอยาง ซึ่งเด็ก
ก็สามารถทําไดถูกตอง

เด็กเดินบนเชือกที่ขดเปนตัว ม

กิจกรรมบันทึกนิทาน จะเริ่มใหเด็กไดเขียนดวยตัวเองในสัปดาหที่ 2 ซึ่งจากที่
กลาวมาแลว คือ ในชวงแรกนั้น เด็กจะเขียนเลาเรื่องเปนคํา และเขียนตัวพยัญชนะโดย
การคัดลอกตามแบบ จึงทําใหมีทิศทางการเขียนตัวพยัญชนะบางตัวไมถูกตอง อยางไรก็ตาม
เด็กไดมีพัฒนาการดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูดดีขึ้นมาตามลําดับ กลาวคือ
เด็กสามารถเขียนไดเองโดยที่ผูวิจยั ไมตองเขาไปชวยถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก
สามารถหาบัตรคํามาเขียนคัดลอกไดเอง อีกทั้งยังสามารถเขียนพยัญชนะบางตัวไดโดยไมตอง
ดูแบบ และมีทิศทางการเขียนที่ถูกตอง นอกจากนี้ยงั เขียนเลาเรื่องไดเปนประโยคมากขึ้น

การเขียนในกิจกรรมบันทึกนิทาน

2.3 หลังการทดลองใชโปรแกรมฯ ผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลหลังการทดลองใชโปรแกรมฯกับ
ตัวอยางประชากรเดิม จํานวน 15 คน ตั้งแตวันที่ 16-20 กันยายน 2545 รวมเปนระยะเวลา 1
สัปดาห โดยใชแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน ซึง่ ใชคูกับหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง กุริกับกุระ โดยลักษณะของแบบวัดฯหลังเรียนเหมือนกับแบบวัดฯกอนเรียน
คือ เปนการทดสอบเชิงปฏิบัติการ มีจาํ นวนทั้งสิน้ 25 ขอ คะแนนเต็ม 75 คะแนน โดยแบงการวัด
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ตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน คือ (1) ดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด (2) ดานระบุ
คําพูดจากเสียงพยัญชนะตน (3) ดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ (4) ดานอานเดาคําศัพทจากเสียง
ของรูปพยัญชนะตน และ (5) ดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด ซึง่ แตละดานมีจาํ นวน
5 ขอ การใหคะแนนจะแบงตามระดับการตอบคําถาม คือ มีระดับคะแนน 3, 2, 1 และ 0 การใช
แบบวัดฯหลังเรียนมีวธิ ีเดียวกับแบบวัดฯกอนเรียน คือ ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล โดยเริ่มจาก
ผูวิจัยยกตัวอยางการตอบคําถามเพื่อใหเด็กเขาใจวิธกี ารทดสอบ หลังจากนัน้ ผูว ิจยั อานหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง กุริกับกุระ โดยใชคําถาม/คําพูดตามขั้นตอนในแบบวัดฯ ในคําถามบางขอจะ
มีตัวเลือกเปนสื่อรูปธรรม ไดแก บัตรรูปภาพ บัตรพยัญชนะที่ไมมีรูปประกอบ และบัตรพยัญชนะ
ที่มีรูปประกอบ เมื่อเด็กตอบคําถามในแตละขอไดตามระดับการใหคะแนนในแบบวัดฯ ผูว ิจัยจะ
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล รวมเวลาที่ใชใน
การทดสอบเด็ก 1 คน ประมาณ 15 นาที ซึ่งใชเวลานอยกวาแบบวัดฯกอนเรียน เนือ่ งจากเด็กมี
ความเขาใจในวิธีการทดสอบ และการตอบคําถามไดดกี วาแบบวัดฯกอนเรียน จากการเก็บขอมูล
หลังการทดลองใชโปรแกรมฯ ผูวจิ ัยจึงสรุประดับคะแนนและจํานวนครั้งของการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียนจําแนกตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 สรุประดับคะแนนและจํานวนครั้งของการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน
จําแนกตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ

วัตถุประสงค
1. ดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด

ระดับคะแนน/จํานวนครั้ง
2/0
1/0

3/75

2. ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน

3/61

2/11

1/1

0/2

3. ดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ

3/73

2/0

1/2

0/0

4. ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูป
พยัญชนะตน

3/72

2/3

1/0

0/0

5. ดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงใน
คําพูด

3/62

2/2

1/11

0/0

0/0
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จากตารางที่ 15 จะเห็นไดวา ผลรวมการใหคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
กอนเรียนโดยแบงตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน จะอยูในระดับคะแนน 3 มากที่สุด
รองลงมาคือระดับคะแนน 2, 1 และ 0 ตามลําดับ จึงเปนผลใหคะแนนของการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียนสูงมาก ซึง่ รายละเอียดการใหคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาลหลังเรียนโดยแบงตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯแตละดาน มีดังนี้
2.3.1 ดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
การทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้ เด็กทุกคนสามารถตอบคําถามในครั้งแรกได
อยางถูกตอง เชน “คําวา ปา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” เด็กตอบวา ปอ-ปา ดังนัน้ เด็กทุกคนจึงไดใน
ระดับ 3 คะแนน โดยมีผลรวมของคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลดานระบุเสียง
พยัญชนะตนในคําพูดหลังเรียนของเด็กแตละคนมีคะแนนเต็ม
2.3.2 ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
สําหรับการทดสอบวัตถุประสงคดานนี้ เด็กสวนใหญสามารถตอบคําถาม
ครั้งแรกไดถูกตอง เชน “ภาพไหนมีเสียงเหมือนคําวา นม” ซึ่งมีตัวเลือกเปนบัตรรูปภาพ แมว เสื้อ
และเนย พบวา เด็กบางคนตอบไดทันทีคอื ภาพ เนย หรือเด็กบางคนตองใชเวลาคิดสักพักกอน
ตอบคําถาม ซึง่ ผูวิจัยจะตรวจสอบวาเด็กเดาคําตอบหรือไม โดยถามเด็กวารูไดอยางไร เด็กก็จะ
บอกวา คําวา นม กับ เนย เปนเสียงเดียวกันคือ เสียง นอ ผูวิจัยจึงให 3 คะแนน หรือเด็กบางคนใช
วิธีการเทียบเสียงคําวา นม กับภาพทีละใบกอนตอบคําถาม เชน นม-แมว นม-เสื้อ และนม-เนย
แลวจึงตอบภาพ เนย ซึ่งก็จะได 3 คะแนนเชนกัน สําหรับเด็กที่ยงั ตอบไมไดสวนใหญเปนเพราะ
ไมแนใจจึงยังไมตอบคําถาม ผูวิจัยจึงเพิม่ ตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา “นม” ซึ่งเด็ก
สวนใหญบอกไดทันทีวา นอ-นม โดยไมตองใชตัวเลือกทีก่ ําหนดไวให ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงถามเด็ก
ตอวา “ภาพไหนมีเสียง นอ” ซึ่งทําใหเด็กสวนใหญตอบไดถูกตอง จึงได 2 คะแนน จะเห็นไดวา
ในการทดสอบวัตถุประสงคดานนี้ เด็กสวนใหญทาํ คะแนนไดในระดับ 3 และ 2 สวนเด็กทีท่ าํ
คะแนนไดในระดับ 1 และ 0 ถือวามีนอยมาก ซึง่ ลวนเกิดจากความเขาใจผิดพลาดบางประการ
หรืออาจจะตอบคําถามโดยไมพิจารณาไตรตรองอยางละเอียดถี่ถว น อยางไรก็ตามผลรวมของ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนหลังเรียนของ
เด็กแตละคนจึงอยูในระดับทีส่ ูงมาก
2.3.3 ดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
หลังจากผานการทดลองใชโปรแกรมฯ เปนระยะเวลา 9 สัปดาห เด็กไดเรียน
รูจักตัวพยัญชนะไทยทัง้ 44 ตัว ซึ่งตางจากเมื่อกอนการทดลองใชโปรแกรมฯ ทีเ่ ด็กสวนใหญไมเคย
รูจักตัวพยัญชนะไทยมากอน ดังนัน้ เมื่อถึงเวลาทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้ จึงพบวา เด็กสามารถ
ตอบคําถามในระดับ 3 คะแนนไดมากที่สดุ เชน ถามเด็กวา “คําวา ลาก นาจะเปนอักษรตัวไหน”
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โดยมีตัวเลือกเปนบัตรพยัญชนะ ค ล ฉ ที่ไมมีรูปประกอบ พบวา เด็กสวนใหญจะสํารวจพยัญชนะ
ทีละตัวกอนตอบคําถาม โดยผูวิจัยจะตรวจสอบวาเด็กเดาคําตอบหรือไม โดยถามเด็กวารูได
อยางไร เด็กก็จะบอกวา ตัวพยัญชนะ ล คือเสียง ลอ-ลาก หรือเด็กบางคนจะบอกกอนวา คําวา
ลาก ขึน้ ตนดวยเสียง ลอ แลวจึงเลือกบัตรพยัญชนะ ล ซึง่ จะได 3 คะแนน สําหรับเด็กที่ยงั ตอบ
ไมไดหรือตอบผิด สวนใหญเพราะยังไมแนใจหรือจําตัวพยัญชนะไมคอยได แมวาผูว จิ ัยจะเพิ่ม
ตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา “ลาก” ซึ่งเด็กสามารถบอกไดวา ลอ-ลาก โดยไมตอง
ใชตัวเลือกทีก่ าํ หนดไวให แตก็ยังไมสามารถบอกไดวา “อักษรตัวไหนคือ ล” ทําใหไมมีเด็กตอบ
คําถามไดในระดับ 2 คะแนน ดังนัน้ ผูว ิจยั จึงเพิ่มตัวชวยใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ ค ล ฉ ทีม่ ี
รูปประกอบ ทําใหเด็กมีความมั่นใจในการตอบคําถามมากขึ้น และสามารถอานตัวพยัญชนะจาก
รูปภาพไดทันที จึงเลือกบัตรพยัญชนะ ล ที่มีรูปประกอบไดถูกตอง และได 1 คะแนน โดยใน
การทดสอบวัตถุประสงคดานนี้ ไมมีเด็กทีไ่ ดในระดับ 0 คะแนน
2.3.4 ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
การทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้ พบวา เด็กสามารถอานเดาคําศัพทจากเสียง
ของรูปพยัญชนะตนได โดยทําคะแนนไดในระดับ 3 คะแนนมากที่สุด เชน ถามเด็กวา “คําไหนคือ
คําวา ฟน” โดยเลือก คําศัพท เก็บ หิน ฟน พบวา เด็กสวนใหญจะสํารวจคําศัพททีละคําเพื่อหาตัว
พยัญชนะทีช่ วยในการเดาอานจากเสียง แลวจึงตอบคําวา ฟน ไดถูกตอง ซึง่ ผูวิจยั จะตรวจสอบวา
เด็กเดาคําตอบหรือไม โดยถามเด็กวารูไดอยางไร เด็กก็จะบอกวาคําวา ฟน มีตัวพยัญชนะ ฟ
แทนเสียง ฟอ-ฟน ซึ่งจะได 3 คะแนน สําหรับเด็กสวนนอยที่ยงั ตอบไมได หรือตอบผิด ผูวิจัยจะ
เพิ่มตัวชวยโดยถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา “ฟน” ซึ่งมีเด็กบางคนตอบวา ฝอ-ฟน ผูว ิจัยจึงให
เลือกระหวางเสียง “ถอ-ฟน” หรือ “ฟอ-ฟน” เพื่อใหเด็กไดรับฟงเสียงทีถ่ ูกตอง โดยเด็กจะตอบวา
ฟอ-ฟน แลวผูว ิจัยจึงใหเด็กเลือกคําศัพทจากในหนังสืออีกครั้งแลวถามวา “คําไหนมีตัว ฟ” ซึ่งเด็ก
ก็สามารถชี้คําวา “ฟน” ไดถูกตอง และได 2 คะแนน โดยในการทดสอบวัตถุประสงคดานนี้ ไมมี
เด็กที่ไดในระดับ 1 และ 0 คะแนน
2.3.5 ดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
การทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้ พบวา เด็กมีความมัน่ ใจในการเขียนรูป
พยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูดมากกวาเมื่อครั้งกอนการทดลองใชโปรแกรมฯ เชน ผูวิจัยใหเด็ก
เขียนตัวอักษรที่แทนเสียง เชา พบวา เด็กสวนใหญสามารถเขียนตัวพยัญชนะ ช ไดถกู ตอง โดยจะ
ไดในระดับ 3 คะแนนมากทีส่ ุด แตก็มีเด็กสวนนอยที่ยังเขียนไมไดหรือเขียนผิดเนื่องจากไมแนใจ
เกี่ยวกับเสียงพยัญชนะตนของคําหรือยังจําตัวพยัญชนะไมได ผูวิจัยจึงเพิ่มตัวชวยโดยถามเสียง
พยัญชนะตนของคําวา “เชา” แลวใหเลือกระหวางเสียง “ฟอ-เชา” หรือ “ชอ-เชา” ซึ่งเด็กจะตอบได
วาคือเสียง “ชอ-เชา” แลวผูวิจัยก็ใหเด็กเขียนตัว ช อีกครั้ง ซึ่งก็มีเด็กบางคนที่เขียนตัว ช ได โดย
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จะได 2 คะแนน แตก็มีเด็กบางคนที่ยงั คงเขียนไมได ผูวจิ ัยจึงเพิ่มตัวชวยใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ
ฆ ช อ ทีม่ ีรูปประกอบ แลวถามเด็กอีกครั้งวา “อักษรตัวไหนคือ ช” ซึ่งทําใหเด็กบอกไดทันที และ
สามารถเขียนตัว ช ไดถกู ตองโดยจะได 1 คะแนน โดยในการทดสอบวัตถุประสงคดา นนี้ ไมมเี ด็ก
ที่ไดในระดับ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 การปรับปรุงโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
นําขอมูลจากผลการทดลองใชโปรแกรมฯ ตลอดจนขอสังเกตของผูว ิจยั ขณะดําเนิน
การทดลองมาวิเคราะหและดําเนินการปรับปรุงแกไขโปรแกรมฯใหสมบูรณยิ่งขึ้นในประเด็นตางๆ
ดังแสดงในตารางที่ 16 ตอไปนี้
ตารางที่ 16 ผลการปรับปรุงโปรแกรมฯ โดยการวิเคราะหขอมูลจากการบันทึกของผูวจิ ัย
ขณะทดลองใชโปรแกรมฯ
องคประกอบของ
โปรแกรมฯ
1. แนวคิดและทฤษฎี
2. หลักการ
3. วัตถุประสงค
4. เนื้อหา

ขอมูลจากการทดลองใชโปรแกรม
ฯ
เนื้อหาที่ใชสอนมาจากหนังสือ
วรรณกรรมเด็ก ซึ่งผูว ิจัยได
คัดเลือกมากอนทดลองใช
โปรแกรมฯ และกําหนดเนื้อหา
ตายตัว จึงทําใหไมสอดคลอง
กลมกลืนกับการจัดการเรียน
การสอนที่มีอยูในปจจุบนั

สิ่งที่ผวู ิจัยปรับปรุงแกไข
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
ผูที่นาํ โปรแกรมฯไปใชควรคัดเลือก
หนังสือวรรณกรรมเด็กที่
สอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนที่มีอยูในปจจุบนั
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ตารางที่ 16 (ตอ)
องคประกอบของ
โปรแกรมฯ
5. การดําเนินการใช
โปรแกรมฯ
5.1 ระยะเวลา

5.2 สื่อประกอบ
โปรแกรมฯ

ขอมูลจากการทดลองใชโปรแกรม สิ่งที่ผวู ิจัยปรับปรุงแกไข
ฯ

ระยะเวลาที่ใชในโปรแกรมฯถูก
จํากัดเฉพาะชวงเวลาหนึง่ ทําให
ขาดความตอเนื่องในการนําไป
ประยุกตใชในกิจกรรมอื่น
1. หนังสือวรรณกรรมเด็กที่ใชสอน
บางเลมมีขนาดเล็กไป ไมเหมาะ
สําหรับใชสอนเด็กกลุมใหญ เชน
เรื่อง แมไกสีแดง แมงมุม
2. สื่อที่ใชสอนสวนใหญเปนสื่อ
นามธรรม เชน การยกตัวอยาง
คําพูดเพื่อใชสอนเสียงพยัญชนะ
ตน ซึง่ ไมเหมาะสําหรับเด็กวัย
อนุบาล
3. สื่อบางอยางมีขนาดเล็กเกินไป
เชน ตัวพยัญชนะ รูปภาพ ซึง่ ไม
เหมาะสําหรับใชสอนเด็กกลุม
ใหญ
4. ผูวิจัยจะบันทึกการสังเกตเด็ก
เปนรายบุคคลลงในผลงานเด็ก
โดยเขียนดวยดินสอ ซึง่ ทําให
ขอมูลถูกลบไดงายและมองดูไม
สวยงาม อีกทัง้ ยังไมมีรูปแบบใน
การบันทึก และประเด็นขอสังเกต
ที่ชัดเจน

ยืดระยะเวลาของการใช
โปรแกรมฯ โดยกําหนดใหมี
การสอดแทรกเนื้อหาเกีย่ วกับ
การใชเสียงตัวอักษรในกิจกรรมอื่น
1. ควรคัดเลือกหนังสือวรรณกรรม
เด็กที่มีขนาดใหญ หรืออาจทํา
หนังสือดวยตัวเองใหมีขนาดขยาย
ใหญขึ้น เพื่อใหเหมาะสําหรับใช
สอนเด็กกลุมใหญ
2. ควรใชสื่อรูปธรรม โดยการ
ยกตัวอยางวัตถุหรือสิ่งของแทน
คําพูดเพื่อใชสอนเสียงพยัญชนะ
ตน
3. ควรใชสื่อที่มีขนาดใหญเหมาะ
สําหรับใชสอนเด็กกลุมใหญ

4. กําหนดใหมีแบบบันทึก
การสังเกตเด็กเปนรายบุคคล และ
ประเด็นขอสังเกตที่เกีย่ วของกับ
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล
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ตารางที่ 16 (ตอ)
องคประกอบของ
ขอมูลจากการทดลองใชโปรแกรมฯ
โปรแกรมฯ
5.3 แผนการดําเนินการ
ใชโปรแกรมฯ
5.3.1 กิจกรรม ในการยกตัวอยางคําในขณะเลา
เลานิทาน
นิทาน ถูกสอดแทรกขึ้นมาโดยไม
กลมกลืนกับเนื้อเรื่อง ทําใหเด็กขาด
อรรถรสในการฟงนิทาน

5.3.2 กิจกรรม
รูจักเสียงตัวอักษร

5.3.3 กิจกรรม
บันทึกนิทาน

รูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน
ตางๆโดยแบงตามวัตถุประสงคของ
โปรแกรมฯ ขาดความหลากหลาย
และบางกิจกรรมนาเบื่อ ไมสนุก
ทําใหเด็กไมกระตือรือรน
เด็กสวนใหญวาดภาพระบายสีเสร็จ
ใกลเคียงกัน ทําใหชวงแรกๆที่ใหมา
เขียนกับครูทีละคน จึงมีเด็กเขาแถว
รอนาน และไมเกิดประโยชน

สิ่งที่ผวู ิจัยปรับปรุงแกไข

ควรสอดแทรกการยกตัวอยางคํา
ในขณะเลานิทานใหกลมกลืนกับ
เนื้อเรื่อง เสมือนเปนสวนหนึ่งใน
นิทาน เชน “มีนกตัวหนึง่ บินมา
หาฉัน แลวฉันก็สงสัยจังวา คําวา
นก ขึน้ ตนดวยเสียงอะไรนะ ใคร
ก็ไดชวยตอบฉันที”
กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
ประจําวันตางๆโดยแบงตาม
วัตถุประสงคของโปรแกรมฯ ใหมี
ความหลากหลาย เปนกิจกรรมที่
สนุก
กําหนดใหมีกจิ กรรมเสริมสําหรับ
เด็กที่เขาแถวรอ หรือทํากิจกรรม
เสร็จกอนคนอืน่ เชน เกมจับคู
ทายตัวพยัญชนะ เกมอานภาพ
ตามเสียงพยัญชนะ

ตอนที่ 4 การนําเสนอโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลฉบับสมบูรณ
โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัย
อนุบาล เปนการจัดระบบการดําเนินการในการนําแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค เนือ้ หา
การดําเนินการใชโปรแกรมฯ และการประเมินผล มาสรางโปรแกรมฯเพือ่ ชวยใหเด็กเรียนรูภาษา
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โดยการใชเสียงตัวอักษรจากหนังสือวรรณกรรมเด็ก อันจะนําไปสูพ ื้นฐานการเรียนสะกดใน
ระดับชั้นตอไป
จากผลการวิจยั สรุปไดวา โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล มีสว นประกอบและสาระสําคัญ ดังนี้
4.1 แนวคิด และความเชื่อพืน้ ฐาน
4.2 หลักการของโปรแกรมฯ
4.3 วัตถุประสงคของโปรแกรมฯ
4.4 เนื้อหาของโปรแกรมฯ
4.5 ลักษณะของโปรแกรม
4.6 การดําเนินการใชโปรแกรมฯ ซึง่ ประกอบดวย
4.6.1 สื่อประกอบโปรแกรมฯ
4.6.2 แผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯ
4.7 การประเมินผล
4.1 แนวคิด และความเชือ่ พื้นฐานของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรม
เด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
หนังสือวรรณกรรมเด็กเปนสื่อการเรียนการสอนที่สาํ คัญ ในการเรียนรูภาษาของเด็ก
โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาครูสามารถใชวธิ ีการในการเลาประกอบการยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษร
และชี้แนะใหเด็กรูจักเชื่อมโยงเสียงตัวอักษรกับคําอยางมีความหมายโดยผานกิจกรรม จะชวยให
เด็กคุนเคยและจดจําเสียงตัวอักษรของคํา และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด อาน และ
เขียน ที่แสดงถึงการรับรูในการใชเสียงตัวอักษร ซึง่ เปนพื้นฐานของการเรียนสะกด ประสมคําใน
ขั้นตอไป
ดังนั้น โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล สะทอนใหเห็นความเชือ่ พื้นฐานที่สําคัญ ดังนี้
4.1.1 เด็กสามารถเรียนรูภาษาจากหนังสือวรรณกรรมไดเปนอยางดี เนื่องจากเปน
สื่อการสอนที่เด็กชอบและสนใจ
4.1.2 การจัดกิจกรรมการใชเสียงตัวอักษร เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยปูพนื้ ฐานใน
การเรียนรูภาษาอันจะนําไปสูการเรียนสะกดอานและเขียนในระดับตอไป
4.1.3 การจัดกิจกรรมการใชเสียงตัวอักษรจากหนังสือวรรณกรรมเด็ก ชวยใหเด็กได
เรียนรูภาษาอยางมีความหมาย
4.1.4 การใชเสียงตัวอักษร เปนทักษะที่ชวยในการเรียนรูการแยกเสียงในคําพูด โดย
ไมตองอาศัยการทองจํา
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4.2 หลักการของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการ
ใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล มีดังตอไปนี้
4.2.1 การเรียนรูภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล เริ่มตนจากการฟง
และไดยินเสียงในคําพูด โดยวิธีการสอนของครู ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยและสามารถแยกเสียง
ในคําพูดตางๆดวยตัวเอง
4.2.2 การสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรนัน้ เนนการใชเสียงในคําพูดทีม่ าจาก
หนังสือวรรณกรรมเด็ก เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเสียงตัวอักษรจากคําที่คุนเคย
4.2.3 วิธกี ารใชเสียงตัวอักษร เนนใหเด็กไดแสดงความรูพนื้ ฐานในทักษะการอาน
และเขียน
4.3 วัตถุประสงคของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
เพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล 5 ดาน คือ (1) ดานระบุเสียง
พยัญชนะตนในคําพูด (2) ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน (3) ดานจับคูเสียงกับรูป
พยัญชนะ (4) ดานอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน และ (5) ดานเขียนรูปพยัญชนะ
ตนแทนเสียงในคําพูด
4.3.1 คุณสมบัติของโรงเรียนทีจ่ ะนําโปรแกรมฯไปใช
การนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ไปใชใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯนัน้ ผูว ิจยั ไดกําหนด
ลักษณะของโรงเรียนที่จะนําโปรแกรมฯไปใช ดังนี้
1) เปนโรงเรียนทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนระดับกอนวัยเรียนในรูปแบบ
เตรียมความพรอม โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ใหเด็กเรียนรูจากประสบการณ และไมเรงเรียน
เขียนอาน
2) เปนโรงเรียนทีใ่ หความสําคัญในการใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก และมี
การคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
3) มีครูผูดําเนินการใชโปรแกรมฯที่มีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญ
ของการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่ สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งจะ
เปนพืน้ ฐานของการเรียนการสอนสะกดอานและเขียนในระดับชั้นตอไป
4.3.2 การประยุกตใชโปรแกรมฯ
การเริ่มตนในการนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
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การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลมาใชนั้น ควรเริ่มตนจากการสรางความคุนเคยกับเด็ก
เกี่ยวกับการใชเสียงตัวอักษร โดยจัดกิจกรรมที่เนนในดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด และ
ดานระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนการฟง เพือ่ ใหเด็กคุนเคยกับเสียง
ตัวอักษร กอนที่จะนําไปสูการรูจักรูปตัวอักษร ซึ่งกิจกรรมที่จัดอาจสอดแทรกอยูในกิจกรรม
ประจําวัน โดยไมแยกออกมาเปนการสอนโดยเฉพาะ เชน อาจแทรกอยูในกิจกรรมเรียกชื่อเด็ก
ตอนเชากอนเขาเรียน โดยพูดเปนคําคลองจอง ก.เอย ก.ไก แลวพูดชื่อเด็กตอทายพยัญชนะที่เปน
เสียงตน เชน สมมติวาเด็กชือ่ เติ้ล เมื่อทองคําคลองจองถึงตัว ต เตา ก็ใหพูดวา “ต.เตา หลังตุง
ต.เตา ต.เติ้ล…” หรือครูอาจเลนทายชื่อเด็กจากเสียงพยัญชนะตน โดยการพูดคุยกับเด็ก เชน
“วันนี้มีเด็กที่ถอื กระเปามาโรงเรียนดวยตัวเอง โดยไมตองใหคุณพอคุณแมชวย คือ นอง ป” ซึ่ง
เด็กๆก็จะเดาชื่อเพื่อนที่ขึ้นตนดวยเสียง ปอ เมื่อเด็กมีความคุนเคยกับเสียงตัวอักษรแลว จึงเริ่มนํา
โปรแกรมฯมาใชทั้งหมด
โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล ไดกําหนดหนังสือวรรณกรรมเด็กเพือ่ ใชเปนแนวทางเลือกในการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการใชเสียงตัวอักษร ดังนั้น ครูผูดําเนินการใชโปรแกรมฯ สามารถปรับเปลี่ยน
หนังสือวรรณกรรมเด็กดวยตัวเองเพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในปจจุบนั และเกิด
ความเชื่อมโยงกลมกลืนตามหลักสูตรของโรงเรียน เชน ปจจุบนั กําลังสอนหนวย ขาว อาจเลือก
หนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง เมล็ดขาวสีทอง มาใชสอน นอกจากเด็กจะไดเรียนภาษาโดยการใช
เสียงตัวอักษรแลว ยังจะไดเชื่อมโยงความรูกับหนวยการเรียนอีกดวย
4.4 เนื้อหาของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
เนื้อหาของโปรแกรมฯ เพื่อใหผูดําเนินการใชโปรแกรมฯและครูใชเปนกรอบความคิด
ในการจัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ประกอบดวย
เนื้อหา 2 สวน ดังนี้
4.4.1 เนื้อหาการสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรจากหนังสือวรรณกรรมเด็ก
จํานวน 9 เลม ดังนี้
1) มาเลนดวยกันนะ
2) ตาอินกะตานา
3) หัวผักกาดยักษ
4) ไสเดือนนอยกับรากฝอย
5) กระดุก กระดิก๊ กระดอก กระแดก
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6) แมไกสีแดง
7) พระจันทรอรอยไหม
8) หนูเจ็ดตัว
9) แมงมุม
4.4.2 เนื้อหาการใชเสียงตัวอักษร โดยแบงเปน 5 ฐานเสียง ดังนี้
1) วรรค ก ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง
2) วรรค จ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
3) วรรค ด ด ต ถ ท ธ น
4) วรรค บ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
5) เศษวรรค ย ร ล ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
4.5 ลักษณะของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ลักษณะของโปรแกรมฯ เปนโปรแกรมฯที่ใชควบคูกบั การจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
4.5.1 กิจกรรมเลานิทาน เปนการนําหนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชเปนเนือ้ หาการสอน
ภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษร ซึ่งมีการสอดแทรกการยกตัวอยางคําจากในหนังสือวรรณกรรมเด็ก
อยางกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง วิธีการสอนจะยึดตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน โดยแบงตาม
วัน คือ วันจันทรสอนดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด วันอังคารสอนดานระบุคําพูดจากเสียง
พยัญชนะตน วันพุธสอนดานจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ วันพฤหัสบดีสอนดานอานเดาคําศัพทจาก
เสียงของรูปพยัญชนะตน และวันศุกรสอนดานเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด โดยใช
เวลาวันละประมาณ 15 นาที และใน 1 สัปดาหจะใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก 1 เลม
4.5.2 กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร เปนการยกตัวอยางการใชเสียงตัวอักษร โดยใช
วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากกิจกรรมเลานิทาน วิธีการสอนจะยึด
ตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ 5 ดาน โดยแบงตามวันจันทรถงึ วันศุกร เชนเดียวกับกิจกรรมเลา
นิทาน โดยใชเวลาวันละประมาณ 15 นาที
4.5.3 กิจกรรมบันทึกนิทานเสียงตัวอักษร เปนการถายทอดความคิด และสื่อ
ความหมายจากการฟงนิทานโดยการวาดภาพ และใชความรูดานการใชเสียงตัวอักษรในการเขียน
เลาเรื่อง ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถของเด็กตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯทั้ง 5 ดาน
โดยใชเวลาวันละประมาณ 30 นาที หรือตามระดับความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล
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4.6 การดําเนินการใชของโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อ
สงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
จากแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค และเนื้อหาของโปรแกรมฯดังกลาวขางตน ผูว ิจัย
ไดกําหนดการดําเนินการใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
4.6.1 สื่อประกอบโปรแกรมฯ
1) คูมือการใชโปรแกรมฯ
2) แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
3) เครื่องมือประเมินผลโปรแกรมฯ
4.6.2 แผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯ
การดําเนินการใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แบงออกเปน 2 ระยะ คือ การสรางความคุนเคยกับ
โปรแกรมฯ และการใชโปรแกรมฯ ซึ่งรวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 9 สัปดาห
1) การสรางความคุนเคยกับโปรแกรมฯ ใชเวลาในการดําเนินการ 1 สัปดาห
โดยจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรม 2 ดาน คือ ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด และ
ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
2) การใชโปรแกรมฯ ใชเวลาในการดําเนินการ 8 สัปดาห โดยจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของโปรแกรม 5 ดาน โดยแบงตามวันจันทรถึงวันศุกร ดังนี้
วันจันทร
ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
วันอังคาร
ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
วันพุธ
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
วันพฤหัสบดี
อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
วันศุกร
เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
4.7 การประเมินผลโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
สรุปผลการดําเนินการใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล โดย (1) การประเมินผลคะแนนการใชเสียงตัวอักษร
หลังเขารวมโปรแกรมฯสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ และ (2) การประเมินผลคะแนนเฉลีย่ ของ
การใชเสียงตัวอักษรหลังเขารวมโปรแกรมฯสูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อสรางและทดลองใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลใน 5 ดาน ดังนี้
1. ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
2. ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
3. จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
4. อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
5. เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
สมมติฐานการวิจยั
หลังการใชโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล เด็กที่เขารวมโปรแกรมฯ มีคะแนนการใชเสียงตัวอักษรสูงกวากอนการใช
โปรแกรมฯ และมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%
การดําเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ของ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
2. ตัวอยางประชากร คือ เด็กอนุบาลชัน้ ปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ จํานวน 15 คน

97

3. การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยการประมวล
ความรูแนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษาดูงาน
และทดลองสอนภาษาโดยการใชเสียงตัวอักษรในระดับอนุบาล เพื่อกําหนดแนวคิด หลักการ
วัตถุประสงค เนื้อหา การดําเนินการใชโปรแกรมฯ และการประเมินผล
ขั้นที่ 2 ขั้นสรางโปรแกรมฯ มีวิธีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
2.1 นําขอมูลในขั้นที่ 1 มากําหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรมฯ
2.2 สรางแผนการดําเนินการใชโปรแกรมฯ
2.3 กําหนดลักษณะของเครื่องมือและสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองใชโปรแกรมฯ มีวธิ กี ารดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
3.1 กําหนดประชากรและตัวอยางประชากร
3.2 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 การทดสอบกอนใชโปรแกรมฯ นําแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของ
เด็กวัยอนุบาลกอนเรียน โดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ เพื่อเก็บ
ขอมูลกอนการทดลองใชโปรแกรมฯ
3.2.2 การทดลองใชโปรแกรมฯ แบงเปน 2 ระยะ คือ การสราง
ความคุนเคยกับโปรแกรมฯ และการใชโปรแกรมฯ
3.2.3 การทดสอบหลังใชโปรแกรมฯ นําแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของ
เด็กวัยอนุบาลหลังเรียน โดยใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง กุริกับกุระ เพื่อเก็บขอมูลหลัง
การทดลองใชโปรแกรมฯ
3.3 วิเคราะหขอมูล มีวิธกี ารดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.3.1 วิเคราะหคา สถิติเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรมฯ
1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชการทดสอบ
คาที (t-test dependent) ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01
2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเขารวมโปรแกรมฯ กับเกณฑการประเมิน
โปรแกรมฯ 80%
3.3.2 การรายงานขอมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับผลการทดลองใชโปรแกรมฯ
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1) รายงานผลการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
เชิงบรรยายจากขอมูล กอน ระหวาง และหลังดําเนินการใชโปรแกรมฯ โดยใชขอมูลบันทึก
การสังเกตของผูวิจัย ขอมูลจากแฟมผลงานเด็ก และขอมูลจากภาพถายกิจกรรมตางๆ
2) รายงานพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมฯ มีวิธีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
4.1 นําขอมูลที่ไดจากขัน้ ที่ 3 มาปรับปรุงโปรแกรมฯ
4.2 นําเสนอโปรแกรมฯฉบับสมบูรณ
สรุปผลการวิจัย
1. หลังการทดลองใชโปรแกรมฯ เด็กที่เขารวมโปรแกรมฯมีคะแนนการใชเสียงตัวอักษร
ตามวัตถุประสงค 5 ดาน ไดแก (1) ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด (2) ระบุคําพูดจากเสียง
พยัญชนะตน (3) จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ (4) อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน และ
(5) เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด สูงกวากอนการทดลองใชโปรแกรมฯอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2. หลังการทดลองใชโปรแกรมฯ เด็กที่เขารวมโปรแกรมฯมีคะแนนเฉลีย่ ของการใชเสียง
ตัวอักษร สูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ 80%
อภิปรายผลการวิจัย
โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาล นอกจากความสามารถในการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลตามวัตถุประสงคของ
โปรแกรมฯแลว ยังพบประเด็นที่เปนผลจากการใชโปรแกรมฯ โดยสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้
1. การใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก
กอนการทดลองใชโปรแกรมฯกับตัวอยางประชากร พบวา โดยสวนใหญครูผูสอนเปน
ผูคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชในชวงหลังเด็กตืน่ นอนหรือกอนกลับบาน บางครั้งอาจ
นํามาใชจัดกิจกรรมในชวงขั้นนํากอนเขาสูก ิจกรรมหลักประจําวัน โดยหนังสือที่ใชนั้นจะนํามาจาก
มุมหนังสือที่ประจําอยูในหองเรียนซึ่งทางโรงเรียนไดจัดเตรียมไวใหอยางพอเพียงและเหมาะสมกับ
เด็กวัยอนุบาล สภาพของหนังสือสวนใหญอยูในสภาพทีด่ ี มีบางเลมทีช่ ํารุดแตก็ไดรับการซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่ใชงานได สําหรับวัตถุประสงคของการนําหนังสือวรรณกรรมเด็กมาใชสอนนั้นก็
เพื่อสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเตรียมเด็กกอนนําเขาสูกิจกรรมหลัก โดยไมพบวามี
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การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดานภาษาและการประเมินทางดานภาษาของเด็กหลังการใชหนังสือ
วรรณกรรม แตอยางไรก็ตามครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมรองรับหลังการใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก
ซึ่งสวนใหญกค็ ือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยลักษณะของกิจกรรมนี้จะเนนในดานสงเสริม
ความคิดสรางสรรค และเปนการเตรียมความพรอมในดานการเขียนโดยการฝกบังคับกลามเนื้อ
นิ้วมือและขอมือ หลังจากเด็กวาดภาพระบายสีเสร็จแลวก็จะนําผลงานมาเลาใหครูฟง โดยครูจะ
เขียนเรื่องที่เด็กเลาลงในผลงานแลวอานใหเด็กฟงเพื่อทวนเนื้อเรื่องตามที่เด็กบอกอีกครั้งกอนเก็บ
ผลงานลงแฟมของเด็ก จะเห็นไดวา กิจกรรมดังกลาวนีย้ งั ไมถือเปนการสงเสริมทางดานภาษา
สําหรับเด็กอยางจริงจังเนื่องจากทางโรงเรียนไมมนี โยบายการสอนอานเขียนในระดับชั้นอนุบาล
ซึ่งปญหาที่ตามมาก็คือ เด็กจะปรับตัวเขาสูการเรียนอานเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาไดยาก
เนื่องจากไมมพี ื้นฐานเกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะมากอน
นอกจากนี้ยังพบวา ครูผูสอนมีพฤติกรรมการใชหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยเปลีย่ นเลม
ใหมทกุ ครั้งทีน่ ํามาสอน เนือ่ งจากกลัววาเด็กจะเบื่อถาหากนําเลมเดิมกลับมาใชซา้ํ อีกครั้ง ทําให
เด็กเกิดความเคยชินที่จะตองเปลี่ยนหนังสือวรรณกรรมเลมใหมทุกครัง้ ที่ครูนาํ มาอานใหฟง
ซึ่งหลังจากผูวจิ ัยไดนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลมาใชนนั้ ไดมกี ารใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก 1 เลมตลอดทั้งสัปดาหหรือ
5 วัน ซึ่งในชวง 2-3 สัปดาหแรกนั้น เด็กหลายคนจะถามวาทําไมถึงไมเปลี่ยนหนังสือเลมใหม หรือ
ทําไมจึงเลาเรือ่ งเดิมซ้ํา ถึงแมวาเด็กจะมีคาํ ถามเหลานี้แตนั่นก็ไมไดหมายความวาเขาเบื่อหรือไม
สนใจที่จะฟงเรื่องเดิมซ้ํา เพราะเมื่อผูวิจยั ใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเลมเดิมตลอด 5 วัน เด็กทุกคน
ยังคงตัง้ ใจฟง ซึ่งอาจเปนเพราะในแตละวันจะมีกิจกรรมการใชเสียงตัวอักษรแทรกในระหวาง
การเลานิทานที่ไมซ้ํากันในแตละวัน จึงทําใหเด็กไดรับทัง้ ความรูและความเพลิดเพลินจากหนังสือ
วรรณกรรมเด็ก ซึ่งเปนผลใหครูผูสอนมีทศั นคติที่ดีตอการใชหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยการเลาซ้ํา
ไดอยางตอเนือ่ ง
โปรแกรมฯยังไดจัดกิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร ซึง่ เปนกิจกรรมทีส่ งเสริมทางดานภาษา
เกี่ยวกับการใชเสียงตัวอักษรจากการใชหนังสือวรรณกรรมเด็ก และมีกิจกรรมบันทึกนิทาน ซึง่ จะ
เปนการประเมินพัฒนาการทางภาษาดานการใชเสียงตัวอักษรของเด็กแตละคนอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งโปรแกรมฯ กลาวคือ กิจกรรมบันทึกนิทานจะใหเด็กวาดภาพระบายสีและเขียนเลาเรื่อง
จากภาพวาดดวยตัวเด็กเองทัง้ หมดโดยใชความรูในดานการใชเสียงตัวอักษร ซึง่ สิง่ ที่เด็กเขียนดวย
ตัวเองจะเปนสิ่งที่เด็กจดจําไดดีกวาผูอื่นเขียนให อีกทั้งยังทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถ
เขียนไดดวยตัวเอง และเมื่อเด็กนําผลงานเกามาดูก็สามารถอานขอความที่ตวั เองเขียนไดโดย
วิธีการใชเสียงตัวอักษรซึ่งเปนวิธีเดียวกับทีเ่ ด็กใชเขียนนัน่ เอง
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สรุปวาผลของการนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลมาใชนนั้ ไดชวยเพิ่มคุณคาในการใชหนังสือวรรณกรรมเด็กใหเกิด
การเรียนรูและพัฒนาทางภาษาดานการใชเสียงตัวอักษรไดเปนอยางดี
2. การเรียนรูของเด็ก
ชวงแรกของการนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่ สงเสริม
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลไปใชนั้น เด็กยังเกิดความสับสนและปรับตัวเขากับวิธี
การสอนในโปรแกรมฯไมได จะเห็นไดจากการตอบคําถามเสียงพยัญชนะตนในคําพูดเมื่อผูวิจัย
ถาม เชน “คําวา แมว ขึน้ ตนดวยเสียงอะไร” เด็กจะตอบวา “เมี๊ยว” ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กยังไม
เขาใจคําถาม แตเด็กจะพยายามหาคําตอบโดยใชประสบการณเดิมของตัวเอง ซึง่ อาจมาจาก
การสอนแนวเตรียมความพรอมที่โรงเรียนจัดให หรือประสบการณทเี่ ด็กไดรับมาจากที่อื่น ดังนัน้
การถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา แมว สําหรับเด็กที่ยังไมเคยเรียนดานการใชเสียงตัวอักษร
มากอนก็จะเชือ่ มโยงความคิดเกี่ยวกับคําถามนีว้ า แมว มีเสียงรองอยางไร จึงไดเปนคําตอบวา
เมี๊ยวนั่นเอง
อยางไรก็ดี เมื่อผูวิจยั นําโปรแกรมฯมาใชสอนไดประมาณ 2-3 สัปดาห พบวา เด็กเริ่ม
มีความคุน เคยกับวิธกี ารสอนและคําถามที่ผูวิจยั มักใชบอยๆ จึงสามารถตอบไดตรงกับคําถาม
แตยังคงตอบไดไมถูกตองทัง้ หมด ซึง่ ตองอาศัยการเรียนรูวิธีการใชเสียงตัวอักษรตอไป หลังจาก
สัปดาหที่ 4 เปนตนไป เด็กมีพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษรดีขึ้นตามลําดับ โดยจะพบวา เด็ก
สามารถตอบคําถามไดถกู ตองมากขึน้ และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชเสียงตัวอักษรที่
นอกเหนือจากการสอนของผูว ิจัย เชน ขณะที่เด็กทํากิจกรรมบันทึกนิทาน เด็กไดพูดคุยสนทนา
เกี่ยวกับเสียงพยัญชนะตนของคําทีพ่ ูด ตัวอยางเชน นองกรกับนองเนเจอรกําลังนั่งวาดภาพระบาย
สี แลวนองกรก็พูดขึ้นมาวา “เนเจอร เราวาดรูปมด มอ-มดดวยละ” เนเจอรก็บอกวา “เรากําลังวาด
รูปนก นอ-นก” แลวนองกรกับนองเนเจอรก็สลับกันพูดเสียงพยัญชนะตนของชือ่ ภาพที่ตวั เอง
วาดอยางสนุกสนาน นอกจากความกาวหนาในดานการใชเสียงตัวอักษรของเด็กทีพ่ บในหองเรียน
ระหวางที่นาํ โปรแกรมฯมาใชนั้น ผูวิจยั ยังมีโอกาสไดพูดคุยกับผูปกครองของเด็กเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของเด็กเวลาอยูทบี่ าน ซึ่งก็พบวา เด็กมีพฤติกรรมการใชเสียงตัวอักษรเกิดขึ้นขณะอยูที่
บาน ตัวอยางเชน คุณแมนองเอิ๊ก มาเลาใหผูวิจยั ฟงวา เวลานองเอิ๊กอยูที่บานมักจะบอกเสียง
พยัญชนะตนในคําพูดตางๆเวลาคุยกัน เชน พอ-พอ มอ-แม พอ-พี่ และชอบสังเกตขอความตางๆ
แลวอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะ เชน นองเอิ๊กเห็นขนมปอกกี๊จึงชีท้ ี่ตัว ป แลวบอกวา
“นี่ไง ตัว ปอ-ปลา ปอ-ปอก” แลวชี้ที่ตวั ก พรอมกับบอกวา “แลวก็ กอ-ไก กอ-กี”้
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เห็นไดวา การนําโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพือ่ สงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลมาใชนนั้ ทําใหเด็กมีพฒ
ั นาการการเรียนรูในดานการใชเสียง
ตัวอักษรเพิม่ ขึ้นตามลําดับ อีกทั้งยังรูจกั นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
3. การจัดสภาพแวดลอมและการใชสื่อทางภาษา
การจัดสภาพแวดลอมทางภาษาเปนสิ่งทีจ่ ําเปนมากตอการพัฒนาการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งกอนการใชโปรแกรมฯนัน้ จะพบวาการจัดสภาพแวดลอมใน
หองเรียนจะไมเนนใหมีตวั หนังสือมากนัก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะไมเนน
การอานและเขียน แตหลังจากผูวิจยั นําโปรแกรมฯมาใชแลว การจัดสภาพแวดลอมจึงตองเอื้อให
เกิดการเรียนรูภาษาตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ เชน จัดใหมีภาพวาดแฝงตัวอักษรเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องในหนังสือวรรณกรรมเด็กที่ใชในสัปดาหนั้นๆ เพือ่ ใหเด็กไดสังเกตตัวพยัญชนะที่แฝงอยูใน
ภาพวาดและเปนเสียงตนของภาพนั้น เชน มีตัว บ แฝงอยูในภาพ บาน หรือ มีตวั ม แฝงอยูใน
ภาพ เมฆ นอกจากนี้ยงั จัดใหมีแผนชารตพยัญชนะ ก-ฮ ติดไวใกลโตะสําหรับเขียนหนังสือ โดยอยู
ในระดับสายตาเด็ก เพื่อใหเด็กไดใชเปนตัวชี้แนะ (cue) ในการเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียง
ในคําพูด และมีกระเปาผนังสําหรับวางบัตรคําที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือวรรณกรรมเด็ก ซึ่ง
บัตรคําแตละใบจะเนนที่ตวั พยัญชนะตนของคําโดยใชสีที่ตางออกไป เมื่อเด็กตองการเขียนคําที่
ตองการก็จะไปหาบัตรคําโดยอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนแลวมาเขียนคัดลอก
ทั้งคําลงในผลงานตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีสื่อที่ใชในโปรแกรมฯทีส่ ําคัญก็คือ หนังสือวรรณกรรมเด็ก ซึ่งผูว ิจยั ได
คัดเลือกโดยผานความเห็นชอบจากนักการศึกษาปฐมวัยและผูทรงคุณวุฒิวา เปนวรรณกรรมที่
เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล และมีเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนใหเด็กติดตามไดนานตลอดทั้งสัปดาห
หนังสือวรรณกรรมเด็กถือไดวาเปนหัวใจหลักของโปรแกรมฯที่ใชในการจัดกิจกรรมทางภาษาดาน
การใชเสียงตัวอักษร จึงจําเปนตองทําการคัดเลือกอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีสื่ออื่นๆที่ใชใน
โปรแกรมฯ ไดแก ของจริง รูปภาพ บัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ บัตรพยัญชนะที่ไมมีรูปประกอบ
เชือกที่ขดเปนตัวพยัญชนะ ซึ่งสื่อเหลานีจ้ ะเชื่อมโยงไปสูก ารใชเสียงตัวอักษรของเด็ก เชน ใหเด็ก
ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนที่กาํ หนด โดยผูวิจยั มีสิ่งของหรือรูปภาพตางๆแทนคํามาใหเด็ก
เลือก
เห็นไดวา การจัดสภาพแวดลอมและการใชสื่อทางภาษาถือเปนสวนหนึง่ ของ
โปรแกรมฯที่ชว ยใหเด็กเกิดการเรียนรูในดานการใชเสียงตัวอักษรใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โปรแกรมฯที่ตงั้ ไว
4. การประเมินพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษร
การประเมินผลที่ดีที่สุดคือการประเมินตามสภาพจริงของเด็กเปนรายบุคคล ซึ่ง

102

โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ก็มีการประเมินพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษรของเด็กเปนรายบุคคลโดยประเมินตามสถานการณ
ที่เด็กทํากิจกรรมบันทึกนิทานและนําวิธกี ารใชเสียงตัวอักษรมาใชในการเขียนเลาเรือ่ งลงในผลงาน
ซึ่งก็พบวา เด็กแตละคนมีพฒ
ั นาการการใชเสียงตัวอักษรที่แตกตางกัน แตวิธีการนําความรูดาน
การใชเสียงตัวอักษรมาใชไมแตกตางกันเทาไรนัก เนื่องจากเด็กไดรับการจัดประสบการณการเรียน
การสอนจากโปรแกรมฯมาเหมือนกัน จึงมีวิธีการถายทอดสิ่งที่เรียนรูมาใชในรูปแบบที่ใกลเคียงกัน
เชน การเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด เด็กทุกคนจะตองเริ่มจากการคิดคําที่ตองการจะ
เขียน แลวจึงระบุเสียงพยัญชนะตนของคํานัน้ กอนที่จะเขียนรูปพยัญชนะนั้นแทนคํา ซึง่ เด็ก
บางคนก็สามารถคิดและเขียนเองไดอยางรวดเร็ว แตบางคนตองใชเวลาในการคิดเสียงพยัญชนะ
ตนของคํา และตองดูแบบจากแผนชารตพยัญชนะ ก-ฮ กอนลงมือเขียน ดังนัน้ ผลงานของเด็ก
แตละคนจึงสะทอนใหเห็นพัฒนาการที่แตกตางของเด็กไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การบันทึก
การสังเกตของผูวิจัยก็จะชวยเติมเต็มการประเมินพัฒนาการการใชเสียงตัวอักษรของแตละคน
อยางแทจริง
ขอสังเกตการวิจัย
1. ปจจุบันสภาพการจัดการศึกษาในระดับชัน้ อนุบาลมีความหลากหลาย แตละโรงเรียน
มีนโยบายและจุดมุงหมายในการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
ปรัชญาของโรงเรียน ซึง่ ก็มีการนําแนวคิดตะวันตกมาใชในการจัดการศึกษา และเกิดเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาทีห่ ลากหลาย อยางไรก็ดี สิง่ ที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดในการจัดการศึกษาก็
คือ ตัวผูเรียน กลาวคือ ในการนําแนวคิดหรือนวัตกรรมใดมาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น
จําเปนตองศึกษาพืน้ ฐานบริบทของเด็กเสียกอน ถึงแมวา แนวคิดหรือนวัตกรรมที่ไดคัดสรร
พิจารณาวาเหมาะสมกับเด็กนัน้ ก็ตองมีการปรับประยุกตใชใหเขากับบริบทสังคมและตัวเด็ก
เชนเดียวกับ โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรของ
เด็กวัยอนุบาลนี้ก็เปนเพียงทางเลือกหนึ่งทีน่ ําเสนอใหแกโรงเรียนหรือผูท ี่จะนําโปรแกรมฯไปใช
ไดพิจารณาโดยตองคํานึงถึงบริบทของผูเรียนเปนสําคัญ
2. การสังเกตเด็กเปนสวนหนึง่ ในหนาที่ของครูผูสอน เพราะจะชวยใหสามารถหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กได โดยไมจําเปนตองยึดตามแนวคิดหรือ
หลักการใดหลักการหนึง่ ที่ตายตัว แตเปนแนวทางเลือกทีย่ ืดหยุน สามารถปรับหรือประยุกตใชใน
การสอนเด็กไดตลอดเวลา ดังนัน้ จึงไมจาํ เปนวาจะตองสอนอานเขียนเพียงอยางเดียว หรือสอน
เตรียมความพรอมเพียงอยางเดียว แตใหคาํ นึงถึงความพอดีเหมาะสมกับเด็ก และสามารถ
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ผสมผสานการจัดการเรียนการสอนที่กลมกลืนไดแมวา จะนําแนวคิดหรือวิธีการสอนตางๆมาใช
อยางหลากหลาย ที่สําคัญคือ ความพรอมในการเรียนรูข องเด็กจะตองเขากับการจัดการศึกษาที่
เปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู
3. ครูคือตนแบบที่สําคัญของเด็ก ดังนั้น บทบาทของครูจงึ ตระหนักอยูในความคิดคํานึง
ของเด็กอยูตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จไดสวนหนึ่งก็มาจากบทบาท
ของครู ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบจนเกิดการเรียนรูและพัฒนาจนสามารถนํามาประยุกตใช
ดวยตัวเอง เชนเดียวกับการจัดโปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใช
เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล ผูว ิจัยคือครูที่มีบทบาทหนาที่ในการสอนใหเด็กรูจกั การใชเสียง
ตัวอักษร ซึง่ จะคอยเนนย้าํ ซ้าํ ทวนและเปนแบบอยางที่เสมอตนเสมอปลาย เพื่อใหเด็กไดจดจําจน
สามารถนําไปใช และพัฒนาโดยประยุกตใชไดดวยตัวเอง จากความเชือ่ ที่วาบทบาทของครูมี
ความสําคัญในการเรียนรูของเด็ก แตอยางไรก็ดี การจัดการเรียนการสอนจะมาพรอมกับบทบาท
ของครูเสมอ ดังนัน้ สิง่ สําคัญที่ควรคํานึงถึงกอนการจัดการเรียนการสอน นั่นก็คือความเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กตามวัยในบริบทที่เปนอยูจริง ซึ่งเมือ่ นําสิง่ เหลานีม้ ารวมเขาดวยกันแลว ก็จะ
สามารถกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณใหแกเด็กไดอยางเปนไปตามธรรมชาติการเรียนรู
ที่แทจริงได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. โปรแกรมฯนี้เปนแนวทางเลือกหนึง่ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียงตัวอักษรซึ่งเปนพืน้ ฐานความรูในการเรียนสะกดอานและ
เขียนของเด็กวัยอนุบาล ดังนั้น โปรแกรมฯนี้จงึ เหมาะสําหรับเด็กที่กาํ ลังอยูในชวงรอยตอระหวาง
ระดับชั้นอนุบาลกับประถมศึกษา และอาจมีการทําวิจัยเพิ่มเติมเพื่อติดตามสภาพและปญหาใน
การเชื่อมตอความรูท ี่ไดรับจากโปรแกรมฯ โดยนํามาประยุกตใชกับการเรียนสะกดในระดับ
ประถมศึกษา พรอมทัง้ นําเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทางภาษาที่
สามารถ ผสมผสานเขากับการเรียนตอในระดับชั้นประถม
2. โปรแกรมฯนี้ถกู กําหนดในชวงระยะเวลาทีจ่ ํากัดทําใหไมเห็นพัฒนาการทางภาษา
ดานการใชเสียงตัวอักษรทีต่ อเนื่อง เพราะโปรแกรมฯนีจ้ ะเนนแตพยัญชนะ โดยที่เด็กยังไมไดรูจัก
เสียงและรูปสระ รวมทั้งวรรณยุกต ดังนั้น อาจมีการทําวิจัยที่ครอบคลุมการใชเสียงตัวอักษรทัง้
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต โดยจัดใหเปนการบูรณาการเนื้อหาเขากับกิจกรรมตางๆในแตละวัน
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3. โปรแกรมฯนี้ใชวรรณกรรมเด็กเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยการใช
เสียงตัวอักษร ดังนัน้ อาจมีการทําวิจัยที่เปลี่ยนไปใชสื่ออยางอืน่ แทนหนังสือวรรณกรรมเด็ก
เพื่อดูผลของการใชเสียงตัวอักษรที่ตามมา
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1. ครูหรือผูนําโปรแกรมฯไปใชตองมีพนื้ ฐานความรูเกีย่ วกับดานการใชเสียงตัวอักษร
เพื่อการวิเคราะหเชื่อมโยงและทําความเขาใจในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรม
เด็ก ดังนั้น จึงควรศึกษาคูมอื โปรแกรมการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กเพื่อสงเสริมการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล กอนทีจ่ ะนําโปรแกรมฯไปใชจริง
2. ครูผูสอนประจําชั้นเด็กในโรงเรียนทีน่ ําโปรแกรมฯไปใช สามารถนําไปประยุกต
การสอนในระยะแรกเริ่มของการสรางความคุนเคยกับโปรแกรมฯ โดยสามารถจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของโปรแกรมฯดานระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด และดานระบุคําพูดจากเสียง
พยัญชนะตน ใหสามารถแทรกอยูในกิจกรรมอื่นๆของเด็กได โดยจัดใหมีการสอนภาษาดานการใช
เสียงตัวอักษรเปนสวนหนึง่ ในการบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหเด็กคุน เคย
กับเสียงพยัญชนะตน กอนนําโปรแกรมฯทั้งหมดมาใช ซึ่งจะครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
โปรแกรมฯทัง้ หมด ซึง่ เด็กจะไดรูจักทั้งเสียงและรูปพยัญชนะ ตลอดจนสามารถอานและเขียนได
โดยวิธีการใชเสียงตัวอักษร
3. ครูผูสอนประจําชั้นเด็กในโรงเรียนทีน่ ําโปรแกรมฯไปใช สามารถปรับเปลี่ยนหนังสือ
วรรณกรรมเด็กทีน่ ํามาใชสอนไดโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน และรูจกั
คัดสรรหนังสือวรรณกรรมเด็กที่ดีและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
4. ครูหรือผูนําโปรแกรมฯไปใชควรใหความรูผูปกครอง และใหตระหนักถึงความสําคัญ
ในการนําโปรแกรมฯมาใช เพื่อชวยสงเสริมใหเด็กไดมีพฒ
ั นาการทางภาษาดานการใชเสียง
ตัวอักษร ซึง่ จะเปนประโยชนในการเรียนสะกดอานและเขียนในระดับตอไป
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. อาจารย ดร. ศรินธร วิทยะสิรนิ ันท
2. ผูชวยศาสตราจารย สอางค ดําเนินสวัสดิ์
3. อาจารย รสริน วรรธนะภัฎ

ครูใหญฝายไทยโรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา
อาจารยประจําภาควิชาสารัตถศึกษา
ครูภาษาและวัฒนธรรมไทยโรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา
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ภาคผนวก ข
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1.1 การคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
การใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชสูตร
1.1.1 คํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ของคะแนน โดยใชสูตร
X =

เมื่อ

∑X
Ν

= คามัชฌิมเลขคณิต
= ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
= จํานวนนักเรียนทัง้ หมด
(ประคอง กรรณสูตร, 2538)

∑XX
Ν

1.1.2 คํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร
Ν∑ X 2 − (∑ X )2
Ν ( Ν − 1)

S .D . =

เมื่อ

S .D .

X

∑X
∑X
Ν

2

=
=
=
=
=

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
คะแนนของนักเรียน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียน
(พวงรัตน ทวีรัตน, 2540)

1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชการทดสอบคาที
(t-test dependent) โดยใชสตู ร
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∑D

t =

เมื่อ

N ∑ D 2 − (∑ D )2
N −1

D

∑D
∑D

2

Ν

=
=
=
=

ผลตางของคะแนนที่สัมพันธกนั แตละคู
ผลรวมของผลตางของคะแนน
ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน
จํานวนนักเรียน
(ประคอง กรรณสูตร, 2538)

1.3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนการใชเสียง
ตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเขารวมโปรแกรมฯ กับเกณฑการประเมินโปรแกรมฯ โดยการใช
การทดสอบคาที (t-test dependent) โดยใชสูตร
t =

เมื่อ

X

µ0

S
Ν

X − µ0
S
Ν

= คามัชฌิมเลขคณิตหลังเขารวมโปรแกรมฯ
= คามัชฌิมเลขคณิตคะแนนเกณฑผานโปรแกรมฯ
= คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
= จํานวนนักเรียน
(บุญเรียง ขจรศิลป, 2539)

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
2.1 การคํานวณคาระดับความยาก (Level of Difficulty) โดยใชสูตร
P =

เมื่อ

P
RU
RL

NU
NL

RU + R L
X max (N U + N L )

= คาระดับความยาก
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม สูง
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม ต่ํา
= จํานวนนักเรียนในกลุมสูง
= จํานวนนักเรียนในกลุมต่าํ
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= คะแนนเต็มของขอสอบขอนั้น
(นงนุช ภัทราคร, 2538)

X max

2.2 การคํานวณคาอํานาจจําแนก (Power of discrimination) โดยใชสูตร
D =

เมื่อ

RU − RL
( X max )N U

= คาอํานาจจําแนก
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม สูง
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุม ต่ํา
= จํานวนนักเรียนในกลุมสูง
= คะแนนเต็มของขอสอบขอนั้น
(นงนุช ภัทราคร, 2538)

D
RU
RL

NU
X max

2.3 การคํานวณหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรกอนและ
หลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาซ
(Cronbach)
S
K
1− ∑ 2i
K −1
Sx

2

α=

เมื่อ

K

∑S

2
i

S x2

= จํานวนขอสอบ
=ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ความแปรปรวนของคะแนนรวม (S x2 )
S

2
x

=

N

∑X

2

− (∑ X )2

N (N − 1)

ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
S

2
i

=

N

∑X

2

− (∑ X )2

N (N − 1)

(S i2 )
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ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ ( ∑ S i2 )

∑S

2
i

= S 12 + S 22 + S 32 + .......... .... + S 202

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2534)
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การคํานวณหาคาความเที่ยงของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษร
ของเด็กวัยอนุบาล
การคํานวณหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็ก
วัยอนุบาลกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาซ (Cronbach)
S
K
α=
1− ∑ 2i
K −1
Sx

2

เมื่อ

K

∑S
S x2

2
i

= จํานวนขอสอบ
= ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ ( ∑ S i )
2

∑S

2
i

= S 12 + S 22 + S 32 + .......... .... + S 252

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2534)
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1. การคํานวณหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรกอนเรียน
1.1 ความแปรปรวนของคะแนนรวม (S x2 )
จากสูตร
S

2
x

=

N

∑X

2

− (∑ X )2

N (N − 1)

แทนคาในสูตร
S x2 =

20 ( 45425 ) − ( 851 ) 2
20 ( 20 − 1 )

S x2 =

908500 − 724201
380

S x2 =

184299
380

S x2 = 484 . 997

1.2 ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
S

2
i

ตัวอยางการคํานวณ คา
S

2
1

=

N

(S i2 )

∑X

2

− (∑ X )2

N (N − 1)

S i2

ในขอ 1

20 ( 75 ) − ( 33 ) 2
=
20 ( 20 − 1 )

S 12 =

1500 − 1089
380

S 12 = 1 . 08
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1.3 ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ ( ∑ S i2 )

∑S

2
i

= S 12 + S 22 + S 32 + .......... .... + S 252

2
i

= 1 . 08 + 1 . 52 + 1 . 25 + 1 . 21 + 1 . 83 + 1 . 17 + 1 . 17 + 1 . 4

แทนคาในสูตร

∑S

+ 1 . 5 + 1 . 61 + . 52 + 1 . 25 + . 94 + 1 . 29 + 1 . 82 + 1 . 17
+ 1 . 46 + 1 . 04 + 1 . 91 + 1 . 84 + 1 + 1 . 1 + . 74 + 1 . 42 + 1 . 21

∑S

2
i

= 32 . 45

แทนคาความเที่ยงในสูตร
S
K
α=
1− ∑ 2i
K −1
Sx

2

α=

32 . 45
25
1−
484 . 997
25 − 1

α=

25
1 − . 067
24

α=

25
(. 933 )
24

α = . 97

ความเที่ยงของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรกอนเรียน มีคาเทากับ 0.97
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2. การคํานวณหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรหลังเรียน
2.1 ความแปรปรวนของคะแนนรวม (S x2 )
จากสูตร
S

2
x

=

N

∑X

2

− (∑ X )2

N (N − 1)

แทนคาในสูตร
S x2 =

20 ( 46328 ) − ( 852 ) 2
20 ( 20 − 1 )

S x2 =

926560 − 725904
380

S x2 =

200656
380

S x2 = 528 . 042

2.2 ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
S

2
i

ตัวอยางการคํานวณ คา
S

2
1

=

N

(S i2 )

∑X

2

− (∑ X )2

N (N − 1)

S i2

ในขอ 1

20 ( 68 ) − ( 30 ) 2
=
20 ( 20 − 1 )

S 12 =

1360 − 900
380

S 12 = 1 . 21
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2.3 ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ ( ∑ S i2 )

∑S

2
i

= S 12 + S 22 + S 32 + .......... .... + S 252

2
i

= 1 . 21 + . 96 + 1 . 08 + 1 . 57 + 1 . 32 + 1 . 62 + 1 . 52 + 1 . 31

แทนคาในสูตร

∑S

+ 1 . 64 + 1 . 38 + . 75 + . 75 + . 69 + 1 . 22 + 1 . 31 + 1 . 63
+ 1 . 4 + 1 . 15 + 1 . 33 + 1 . 29 + 1 . 29 + . 98 + . 99 + 1 . 77 + 1 . 73

∑S

2
i

= 31 . 89

แทนคาความเที่ยงในสูตร
S
K
α=
1− ∑ 2i
K −1
Sx

2

α=

31 . 89
25
1−
528 . 042
25 − 1

α=

25
1 − . 06
24

α=

25
(. 94 )
24

α = . 98

ความเที่ยงของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรหลังเรียน มีคา เทากับ 0.98

ตารางที่ 17 การหาคาความเที่ยงของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
ขอ
คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 0 1 3 3 3 2 2 3 2
3
3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2
4
3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
5
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
6
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2
7
3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2
8
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
9
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 2
10
1 2 2 2 0 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2
11
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 3 2 0
12
1 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 0 1 1 2 0 1
13
1 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1
14
1 0 1 1 0 1 3 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0
15
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
16
1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 1 3 3 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0
17
1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 1 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1 3 2 1 0
18
1 1 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 0
19
1 1 2 2 1 1 0 0 2 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2
20
0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1
33
31 42 31 28 26 34 43 37 37 22 38 41 33 33 26 25 42 36 33 30 41 40 39 30
∑ X
2
75 77 112 71 74 56 90 119 97 99 34 96 102 79 89 56 59 108 101 83 64 105 94 103 68
∑ X
S

2
i

1.08 1.52 1.25 1.21 1.83 1.17 1.17

1.4

1.5 1.61 0.52 1.25 0.94 1.29 1.82 1.17 1.46 1.04 1.91 1.84

1

X
74
58
63
66
67
64
57
71
63
51
16
22
20
23
20
23
25
22
28
18
851

1.1 0.74 1.42 1.21 32.45

X

2

5476
3364
3969
4356
4489
4096
3249
5041
3969
2601
256
484
400
529
400
529
625
484
784
324
45425

ตารางที่ 18 การหาคาความเที่ยงของแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน
ขอ
คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
3
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
4
3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5
1 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1
6
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3
7
1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 0 3 2 3 2 0 3 3 3 2 0 0 0 3 0
8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9
1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 0 1 2 3 2 1 3 3 3 2
10
2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3
11
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 2
12
1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0
13
1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0
14
0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0
15
0 1 1 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
16
1 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 0 1
17
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
18
1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 2 1 2 0
19
1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 1
20
1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1
30
34 43 35 30 28 32 42 36 34 26 34 44 36 31 29 27 38 36 33 33 37 38 37 29
∑ X
68 76 113 91 70 70 80 113 96 84 48 72 110 88 73 73 63 94 90 79 79 87 91 102 75
∑ X

X
70
72
68
68
49
69
48
74
56
65
15
17
22
25
17
24
18
26
26
23
852

2

S

2
i

1.21 0.96 1.08 1.57 1.32 1.62 1.52 1.31 1.64 1.38 0.75 0.75 0.69 1.22 1.31 1.63

1.4 1.15 1.33 1.29 1.29 0.98 0.99 1.77 1.73 31.89

X

2

4900
5184
4624
4624
2401
4761
2304
5476
3136
4225
225
289
484
625
289
576
324
676
676
529
46328
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ตัวอยางแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน โดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอฮุ ิอะฮะ
2. ตัวอยางแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน โดยใชหนังสือ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง กุริกับกุระ
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แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
คําชี้แจง
1. แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลนี้ ตองใชคูกับหนังสือวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอุฮอิ ะฮะ เรื่องและรูปโดย โนโบรุ บาบะ แปลโดย พรอนงค นิยมคา
ซึ่งผูวิจยั นํามาใชวัด 5 ประเด็น คือ
1.1 ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
5
ขอ
1.2 ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
5
ขอ
5
ขอ
1.3 จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
1.4 อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
5
ขอ
1.5 เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงตนในคําพูด
5
ขอ
2. ในการประเมินใหดพู ฤติกรรมของเด็กในการตอบคําถามวาทําไดตามเกณฑทกี่ ําหนด
ไวในคะแนนระดับใด แลวบันทึกลงใน “แบบบันทึกคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล”
ตามลําดับขอ
สถานการณ
ครูเตรียมหนังสือนิทาน บัตรภาพ และบัตรพยัญชนะที่ใชในการวัดใหพรอมกอนพาเด็กมา
นั่งใกลๆ แลวพูดวา “วันนี้ครูจะอานนิทานใหหนูฟง แลวในนิทานที่ครูอานก็จะมีเกมชื่อวา เกมทาย
เสียงคํา เรามาเริ่มกันเลยนะคะ” จากนัน้ ก็ปฏิบัติตามคําแนะนําในแบบวัดฯเปนขอๆ
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ตัวอยางแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
ขั้นการสาธิตตัวอยางกอนใชแบบวัดฯ
- ครูอานชื่อเรื่องใหเด็กฟงโดยที่ยังไมใหดูหนาปกหนังสือ แลวยกตัวอยาง คําวา “แมว” คือ เสียง “มอ” และ
นอกจากเสียง มอ-แมว แลวยังมีคําอื่นที่มีเสียง “มอ” เชน มอ-มา, มอ-มด, มอ-ไม, มอ-มี ฯลฯ และครูก็ใหเด็กดู
บัตรพยัญชนะ “ม” ที่แทนเสียง “มอ” พรอมกับชี้คําวา “แมว” ที่ชื่อเรื่อง แลวบอกเด็กวาคํานี้นาจะอานวา “แมว”
เพราะมีตัว “ม” จากนั้นครูบอกเด็กวานิทานเรื่องนี้นอกจากมี “แมว” แลวยังมี “ยักษ” อีกดวย คําวา “ยักษ” คือ
เสียง “ยอ” แลวครูก็เขียนตัว “ย” ใหเด็กดู หลังจากนั้นครูจึงเริ่มอานนิทานใหเด็กฟง…
พฤติกรรมครู/
คะแนน
หนา
พฤติกรรมเด็ก/คําถามชี้นําของครู
คําถามหลัก
2-3 - ครูเปดหนา 2-3 อาน
ใหเด็กฟงจนจบแลว
พูดถึงคําวา “แถว”
3
- เด็กตอบเสียง “ถอ”/ “ถอ-แถว” / “ถอ-ถุง”
1. คําวา “แถว”
ขึ้นตนดวยเสียง - ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูบอกคําที่มี
อะไรคะ
เสียงพยัญชนะตนเหมือนคําวา “แถว” อีก 3 คํา คือ ถม ถวย
ถางแลวถามเด็กอีกครั้งวา คําวา “แถว” ขึ้นตนดวยเสียงอะไร
2
คะ เด็กตอบเสียง “ถอ”/ “ถอ-แถว” / “ถอ-ถุง”
- ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ใหครูถาม
เด็กตอวา คําวา “แถว” เสียง สอ-แถว หรือ ถอ-แถว เด็กตอบ
1
ถอ-แถว
0
- เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด
- ครูใหเด็กดูบัตรภาพ
โตะ ถัง ขวด แลวให
เด็กบอกชื่อภาพทีละ
ใบ
3
2. ภาพไหนมีเสียง - เด็กตอบภาพ ถัง
เหมือนคําวา
- ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
“แถว” คะ
วา คําวา “แถว” เสียง ถอ-แถว หรือ จอ-แถว (ถาเด็กไมตอบ
หรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ ถอ-แถว ใหครูถามเด็ก
2
ตอวา ภาพไหนมีเสียง “ถอ” เด็กตอบภาพ ถัง
- ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ใหครูเทียบ
เสียง “ถอ”กับภาพทีละใบ คือ ถอ-โตะ ถอ-ถัง ถอ-ขวด แลว
1
ถามเด็กอีกครั้งวา ภาพไหนมีเสียง “ถอ” เด็กตอบภาพ ถัง
- เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด
0

126
หนา

พฤติกรรมครู/
คําถามหลัก
- ครูใหเด็กดูบัตร
พยัญชนะ ถ ฟ ย
3. คําวา “แถว”
นาจะเปนอักษร
ตัวไหนคะ

พฤติกรรมเด็ก/คําถามชี้นําของครู

-

-

4-5

- ครูเปดหนา 4-5 อาน
ใหเด็กฟงจนจบแลว
พูดถึงคําวา “สวย”
- ครูใหเด็กดูคําศัพท
สวย ดอก ในหนังสือ
4. หนูลองเดาสิคะ วาคําวา “สวย” คือคําไหน

-

6-7

- ครูเปดหนา 6-7 อาน
ใหเด็กฟงจนจบแลว
พูดถึงคําวา “เด็ด”
- ครูหยิบกระดาษ
เปลาพรอมดินสอให
เด็ก

คะแนน

เด็กตอบพยัญชนะ “ถ”
ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
วา คําวา “แถว” เสียง งอ-แถว หรือ ถอ-แถว (ถาเด็กไมตอบ
หรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ ถอ-แถว ใหครูถามเด็ก
ตอวา อักษรตัวไหนคือ“ถ” เด็กตอบพยัญชนะ “ถ”
ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ครูใหเด็ก
อานบัตรพยัญชนะมีรูปประกอบ แลวถามเด็กอีกครั้งวา
อักษรตัวไหนคือ “ถ” เด็กตอบพยัญชนะ “ถ”
เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด

3

เด็กชี้คําวา “สวย” ในหนังสือ
ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
วา คําวา “สวย” เสียง สอ-สวย หรือ ปอ-สวย (ถาเด็กไมตอบ
หรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ สอ-สวย ใหครูถามเด็ก
ตอวา คําไหนมีตัว “ส” เด็กชี้คําวา “สวย” ในหนังสือ
ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ครูใหเด็กดู
บัตรพยัญชนะ พ ส ณ มีรูปประกอบ แลวถามเด็กวา อักษรตัว
ไหนคือตัว “ส” (ถาเด็กไมตอบหรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถา
เด็กเลือกตัว “ส” ใหครูถามเด็กอีกครั้งวา คําไหนมีตัว “ส” เด็ก
ชี้คําวา “สวย” ในหนังสือ
เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด

3

2

1
0

2

1
0
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หนา

พฤติกรรมครู/
คําถามหลัก
5. หนูลองเขียน
ตัวอักษรที่แทน เสียง “เด็ด” ใหครู
ดูสิคะ
-

-

พฤติกรรมเด็ก/คําถามชี้นําของครู
เด็กเขียนตัว “ด”
ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
วา คําวา “เด็ด” เสียง วอ-เด็ด หรือ ดอ-เด็ด (ถาเด็กไมตอบ
หรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ ดอ-เด็ด ครูใหเด็กลอง
เขียนตัว “ด” เด็กเขียนตัว “ด”
ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ครูใหเด็กดู
บัตรพยัญชนะ ข ด ญ มีรูปประกอบ แลวถามเด็กวา อักษรตัว
ไหนคือตัว “ด” (ถาเด็กไมตอบหรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถา
เด็กเลือกตัว “ด” ครูใหเด็กลองเขียนตัว “ด” เด็กเขียนตัว “ด”
เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด

คะแนน

3

2

1
0
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แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน
คําชี้แจง
1. แบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลนี้ ตองใชคูกับหนังสือวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง กุริกับกุระ เรื่องโดย ริเอโกะ นาคางาวะ รูปโดย ยูริโกะ โอมูระ แปลโดย พรอนงค นิยมคา ซึ่ง
ผูวิจัยนํามาใชวัด 5 ประเด็น คือ
1.1 ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
5
ขอ
5
ขอ
1.2 ระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
1.3 จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
5
ขอ
1.4 อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
5
ขอ
1.5 เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงตนในคําพูด
5
ขอ
2. ในการประเมินใหดพู ฤติกรรมของเด็กในการตอบคําถาม วาทําไดตามเกณฑที่กาํ หนด
ไวในคะแนนระดับใด แลวบันทึกลงใน “แบบบันทึกคะแนนการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล”
ตามลําดับขอ
สถานการณ
ครูเตรียมหนังสือนิทาน บัตรภาพ และบัตรพยัญชนะที่ใชในการวัดใหพรอมกอนพาเด็กมา
นั่งใกลๆ แลวพูดวา “วันนี้ครูจะอานนิทานใหหนูฟง แลวในนิทานที่ครูอานก็จะมีเกมชื่อวา เกมทาย
เสียงคํา เรามาเริ่มกันเลยนะคะ” จากนัน้ ก็ปฏิบัติตามคําแนะนําในแบบวัดฯเปนขอๆ
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ตัวอยางแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน
ขั้นการสาธิตตัวอยางกอนใชแบบวัดฯ
- ครูอานชื่อเรื่องใหเด็กฟง แลวยกตัวอยาง คําวา “หนู” คือ เสียง “นอ” และนอกจากเสียง นอ-หนู แลวยังมีคําอื่น
ที่มีเสียง “นอ” เชน นอ-นก, นอ-นม, นอ-น้ํา, นอ-นา ฯลฯ และครูก็ใหเด็กดูบัตรพยัญชนะ “น” ที่แทนเสียง “นอ”
พรอมกับชี้บัตรคําวา “หนู” แลวบอกเด็กวาคํานี้นาจะอานวา “หนู” เพราะมีตัว “น” จากนั้นครูบอกเด็กวานิทาน
เรื่องนี้นอกจากมี “หนู” แลวยังมี “ไข” อีกดวย คําวา “ไข” คือ เสียง “ขอ” แลวครูก็เขียนตัว “ข” ใหเด็กดู หลังจาก
นั้นครูจึงเริ่มอานนิทานใหเด็กฟง…
พฤติกรรมครู/
คะแนน
หนา
พฤติกรรมเด็ก/คําถามชี้นําของครู
คําถามหลัก
2-3 - ครูเปดหนา 2-3 อาน
ใหเด็กฟงจนจบแลว
พูดถึงคําวา “ปา”
3
1. คําวา “ปา”
- เด็กตอบเสียง “ปอ” / “ปอ-ปา” / “ปอ-ปลา”
ขึ้นตนดวยเสียง - ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูบอกคําที่มี
อะไรคะ
เสียงพยัญชนะตนเหมือนคําวา “ปา” อีก 3 คํา คือ ปน ปูน
เปยก แลวถามเด็กอีกครั้งวา คําวา “ปา” ขึ้นตนดวยเสียงอะไร
2
คะ เด็กตอบเสียง “ปอ” / “ปอ-ปา” / “ปอ-ปลา”
- ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ใหครูถาม
เด็กตอวา คําวา “ปา” เสียง กอ-ปา หรือ ปอ-ปา เด็กตอบ
1
ปอ-ปา
0
- เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด
- ครูใหเด็กดูบัตรภาพ
ปู นก อูฐ แลวใหเด็ก
บอกชื่อภาพทีละใบ
3
2. ภาพไหนมีเสียง - เด็กตอบภาพ ปู
เหมือนคําวา
- ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
“ปา” คะ
วา คําวา “ปา” เสียง ปอ-ปา หรือ จอ-ปา (ถาเด็กไมตอบหรือ
ตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ ปอ-ปา ใหครูถามเด็กตอวา
2
ภาพไหนมีเสียง “ปอ” เด็กตอบภาพ ปู
- ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ใหครูเทียบ
เสียง “ปอ”กับภาพทีละใบ คือ ปอ-ปู ปอ-นก ปอ-อูฐ แลวถาม
เด็กอีกครั้งวา ภาพไหนมีเสียง “ปอ” เด็กตอบภาพ ปู
1
- เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด
0
- ครูใหเด็กดูบัตร
พยัญชนะ ป ญ ธ
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หนา

พฤติกรรมครู/
คําถามหลัก
3. คําวา “ปา” นาจะ เปนอักษรตัวไหน คะ

-

4-5

- ครูเปดหนา 4-5 อาน
ใหเด็กฟงจนจบแลว
พูดถึงคําวา “เก็บ”
- ครูใหเด็กดูคําศัพท
เก็บ เดิน ในหนังสือ
4. หนูลองเดาสิคะ วาคําวา “เก็บ”
คือคําไหน

-

6-7

- ครูเปดหนา 6-7 อาน
ใหเด็กฟงจนจบแลว
พูดถึงคําวา “เชา”
- ครูหยิบกระดาษ
เปลาพรอมดินสอให
เด็ก

พฤติกรรมเด็ก/คําถามชี้นําของครู

คะแนน

เด็กตอบพยัญชนะ “ป”
ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
วา คําวา “ปา” เสียง ปอ-ปา หรือ หอ-ปา (ถาเด็กไมตอบหรือ
ตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ ปอ-ปา ใหครูถามเด็กตอวา
อักษรตัวไหนคือ “ป” เด็กตอบพยัญชนะ “ป”
ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ครูใหเด็ก
อานบัตรพยัญชนะมีรูปประกอบ แลวถามเด็กอีกครั้งวา
อักษรตัวไหนคือ “ป” เด็กตอบพยัญชนะ “ป”
เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด

3

เด็กชี้คําวา “เก็บ” ในหนังสือ
ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
วา คําวา “เก็บ” เสียง กอ-เก็บ หรือ นอ-เก็บ (ถาเด็กไมตอบ
หรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ กอ-เก็บ ใหครูถามเด็ก
ตอวา คําไหนมีตัว “ก” เด็กชี้คําวา “เก็บ” ในหนังสือ
ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ครูใหเด็กดู
บัตรพยัญชนะ ฏ ก ฮ มีรูปประกอบ แลวถามเด็กวา อักษรตัว
ไหนคือตัว “ก” (ถาเด็กไมตอบหรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถา
เด็กเลือกตัว “ก” ใหครูถามเด็กอีกครั้งวา คําไหนมีตัว “ก” เด็ก
ชี้คําวา “เก็บ” ในหนังสือ
เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด

3

2

1
0

2

1
0
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หนา

พฤติกรรมครู/
คําถามหลัก
5. หนูลองเขียน
ตัวอักษรที่แทน เสียง “เชา” ใหครู
ดูสิคะ
-

-

พฤติกรรมเด็ก/คําถามชี้นําของครู
เด็กเขียนตัว “ช”
ถาเด็กตอบผิดหรือไมตอบภายใน 10 วินาที ใหครูถามเด็กตอ
วา คําวา “เชา” เสียง ฟอ-เชา หรือ ชอ-เชา (ถาเด็กไมตอบ
หรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถาเด็กตอบ ชอ-เชา ครูใหเด็กลอง
เขียนตัว “ช” เด็กเขียนตัว “ช”
ถาเด็กตอบผิดหรือยังไมตอบอีกภายใน 10 วินาที ครูใหเด็กดู
บัตรพยัญชนะ ฆ ช อ มีรูปประกอบ แลวถามเด็กวา อักษรตัว
ไหนคือตัว “ช” (ถาเด็กไมตอบหรือตอบผิดไดคะแนน 0) ถา
เด็กเลือกตัว “ช” ครูใหเด็กลองเขียนตัว “ช” เด็กเขียนตัว “ช”
เด็กตอบไมไดหรือตอบผิด

คะแนน

3

2

1
0
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ภาคผนวก จ
คําที่ใชทดสอบในแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรกอนและหลังเรียน
ผูวิจัยไดกําหนดคําที่ใชทดสอบในแบบวัดการใชเสียงตัวอักษรกอนและหลังเรียนจาก
หนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ และเรื่อง กุรกิ ับกุระ ตามลําดับโดย
แบงตาม 5 ฐานเสียง ดังตารางที่ 19
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ฐานเสียง
วรรค ก
วรรค จ
วรรค ด
วรรค บ
เศษวรรค

กขฃคฅฆง
จฉชซฌญ
ดตถทธน
บปผฝพฟภม
ยรลวศษสหฬอฮ

ตารางที่ 19 แสดงคําที่ใชทดสอบจากหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยแบงตาม 5 ฐานเสียง
นิทาน
วรรค ก
วรรค จ
วรรค ด
วรรค บ
อวรรค
1. แมว 11 ตัว
ขาม
ชวย
แถว
ปก
สวย หาง
กับ ยักษอุฮิอะฮะ
กิน งง
จบ
เด็ดนอน
แบก ไม
แอบ ลอย
2. กุริกับกุระ
เก็บ
เชา
ตอก
ปา
หิน ลาก
คิด แข็ง
แจก
นม ทาย
บาน ฟน
ยก สุก
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
ตัวอยางแผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็กจํานวน 5 แผนใน 1 สัปดาห โดยใช
หนังสือวรรณกรรมเด็ก 1 เลมเรื่อง ตาอินกะตานา และจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโปรแกรมฯ
5 ดาน ดังนี้
วันจันทร ระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูด
วันอังคารระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตน
วันพุธ
จับคูเสียงกับรูปพยัญชนะ
วันพฤหัสบดี
อานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน
วันศุกร
เขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูด
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แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง ตาอินกะตานา
เวลา 14.30-15.30 น.
วันทีส่ อน วันจันทรที่ 22 กรกฎาคม 2545
วัตถุประสงค เพื่อใหเด็กสามารถระบุเสียงพยัญชนะตนในคําพูดได
กิจกรรม
ขั้นเตรียม
1. ครูและเด็กทองคําคลองจอง ก. เอย ก.ไก พรอมกับใหเด็กดูบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูป
ประกอบทีละใบ ถามีพยัญชนะตัวไหนตรงกับพยัญชนะตนของชื่อเลนเด็ก ก็ใหครูพดู ตอทายดวย
เสียงพยัญชนะตนและชื่อเลนเด็ก เชน เด็กชื่อเลนวา มินท เมื่อครูทองคําคลองจองถึง ม.มา ใหพดู
วา “ม.มา คึกคัก ม.มา ม.มินท” แลวจึงทองพยัญชนะตัวตอไป เปนตน
2. ครูกลาวทักทายเด็กดวยเพลง สวัสดีตะวัน พรอมประกอบทาทาง
กิจกรรมเลานิทาน
3. ครูใหเด็กดูชื่อเรื่องและภาพวาดแฝงตัวอักษรบางตัวบนกระดาน ไดแก ต(ตนไม) ด
(ดวงอาทิตย) บ(บาน)) ป(ปลา) ห(แห)ฯลฯ แลวถามเด็กวามีใครเห็นตัวอักษรในภาพบาง ถาเด็ก
ยังไมตอบหรือตอบผิดไมเปนไร ใหเด็กเดาวาเรื่องทีจ่ ะอานตอไปนี้เกี่ยวกับอะไร ครูสรุปจากสิ่ง
ตางๆที่เด็กเดาแลวบอกชื่อเรื่อง โดยชี้คําทีอ่ า นบนกระดาน (กรณี ถาเด็กบอกตัวอักษรบางตัวใน
ภาพได ใหเด็กออกมาชี้ตัวอักษรในภาพ แลวครูพูดสรุปเสียงพยัญชนะตนของภาพ เชน ห.หีบ ห.
แห เปนตน)
4. ครูเริ่มอานนิทานโดยเปดหนังสือทีละหนา และชี้คําที่อานไปพรอมกัน เมื่อครูอานจบ
หนาทีม่ ีคําที่ตอ งการถามเสียงพยัญชนะตน ครูก็ถามเด็กวา “คําวา…ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” เชน
“คําวา ตา ขึน้ ตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะวา “ต.เตา ต.ตา ต.ตา
เสียง ตอ” (คําที่ใชสอน ไดแก ตา เพื่อน แกง แห แบง)
กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
5. ครูใหเด็กพูดถึงชื่อตัวละครในนิทาน โดยใชคาํ ถามวา “ในนิทานเรื่องนีม้ ีตัวละครอะไร
บางคะ” ครูใหเด็กบอกชื่อตัวละครมา 1 ชื่อ โดยครูยกตัวอยางคําในนิทาน หรือ คําอืน่ ที่เด็กคุน เคย
ที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกับชื่อตัวละครที่เด็กบอก แลวถามเสียงพยัญชนะตนของคํานัน้ เชน
เด็กบอกชื่อตัวละคร “อิน” ครูก็พูดตอวา “คําวา อินกับอัยย(ชื่อเด็ก) ขึ้นตนดวยเสียงเดียวกัน คือ
เสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะตามครูวา “อ.อาง อ.อิน อ.อาง อ.อัยย มี
เสียงเดียวกัน นั่นคือเสียง ออ” เปนตน (คําที่ใชสอน ไดแก อิน-อัยย(ชือ่ เด็ก) นา-นก เพื่อน-พี่ หัวหาง )
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กิจกรรมบันทึกนิทาน
6. เด็กวาดรูปพรอมระบายสีจากนิทานเรื่อง ตาอินกะตานา เด็กที่ทาํ เสร็จกอนใหมา
เลาเรื่องที่วาดใหครูฟงทีละคน โดยครูถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก แลวเขียนใหเด็กดู
เชน เด็กบอกวาดรูป ตาอิน ครูถามเด็กวา “คําวา ตา ขึน้ ตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอม
ปรบมือเปนจังหวะวา “ต.เตา ต.ตา ต.ตา เสียง ตอ” และครูเขียนตัว ต ขางๆรูป ตาอิน ใหเด็กดู
และบอกเด็กวา ตัว ต นี้แทนคําวา ตา(สวนคําวา อิน ก็ทําวิธีเดียวกัน)
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แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง ตาอินกะตานา
เวลา 14.30-15.30 น.
วันทีส่ อน วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2545
วัตถุประสงค เพื่อใหเด็กสามารถระบุคําพูดจากเสียงพยัญชนะตนได
กิจกรรม
ขั้นเตรียม
1. ครูและเด็กทองคําคลองจอง ก. เอย ก.ไก พรอมกับใหเด็กดูบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูป
ประกอบทีละใบ ถามีพยัญชนะตัวไหนตรงกับพยัญชนะตนของชื่อเลนเด็ก ก็ใหครูพดู ตอทายดวย
เสียงพยัญชนะตนและชื่อเลนเด็ก เชน เด็กชื่อเลนวา มินท เมื่อครูทองคําคลองจองถึง ม.มา ใหพดู
วา “ม.มา คึกคัก ม.มา ม.มินท” แลวจึงทองพยัญชนะตัวตอไป เปนตน
2. ครูกลาวทักทายเด็กดวยเพลง สวัสดีตะวัน พรอมประกอบทาทาง
กิจกรรมเลานิทาน
3. ครูเริ่มอานนิทานโดยเปดหนังสือทีละหนา และชี้คําที่อานไปพรอมกัน เมื่อครูอานถึง
หนาที่ตองการถามคํา ใหครูบอกใบเนื้อเรือ่ งและเสียงพยัญชนะตน กอนที่จะอานหนาที่มีคํานั้น
เชน “ตาอินจะไปจับปลาเอามา กอ…” ใหเด็กบอกคําวา “แกง” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปน
จังหวะวา “ก.ไก ก.แกง ก.แกง เสียง กอ” และครูจึงอานหนาที่มีคําวา “แกง” ตอไป เปนตน (คําที่ใช
สอน ไดแก แกง แห มีด อิน นา)
กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
4. ครูใหเด็กเลนเกมปริศนาคําทาย โดยครูบอกใบลักษณะ และเสียงพยัญชนะตนของคํา
นั้น เชน “คําอะไรเอย ขึ้นตนดวยเสียง ตอ อยูคูกับยาย” เมื่อเด็กบอกวา ตา แลวใหเด็กพูดพรอม
ปรบมือเปนจังหวะวา “ต.เตา ต.ตา ต.ตา เสียง ตอ” และถามเด็กตอวามีคําไหนอีกทีข่ ึ้นตนดวย
เสียง ตอ (กรณีที่เด็กตอบไมได ครูมีตัวเลือก 2 คําใหเด็กเลือก เชน “คําวา มินท(ชื่อเด็ก)กับเติ้ล(ชื่อ
เด็ก) คําไหนขึน้ ตนดวยเสียง ตอ” เปนตน) เมื่อเด็กบอกคําที่ขึ้นตนดวยเสียง ตอ เชน เตียง ใหครู
สรุปคําวา“ตา”กับ“เตียง” ขึ้นตนดวยเสียง“ตอ”เหมือนกัน แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะ
วา“มี ต.เตา ต.ตา แลวก็มี ต.เตา ต.เตียง คําวา ตากับเตียง มีเสียงเดียวกัน นั่นคือเสียง ตอ” เปน
ตน (คําที่ใชสอน ไดแก ตา แห กุง น้ํา)
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กิจกรรมบันทึกนิทาน
5. เด็กวาดรูปพรอมระบายสีจากนิทานเรื่อง ตาอินกะตานา เด็กที่ทาํ เสร็จกอนใหมา
เลาเรื่องที่วาดใหครูฟงทีละคน โดยครูถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก แลวเขียนใหเด็กดู
เชน เด็กบอกวาดรูป แมนา้ํ ครูถามเด็กวา “คําวา แม ขึน้ ตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอม
ปรบมือเปนจังหวะวา “ม.มา ม.แม ม.แม เสียง มอ” และครูเขียนตัว ม ขางๆรูป แมนา้ํ ใหเด็กดู
และบอกเด็กวา ตัว ม นี้แทนคําวา แม และถามเด็กตอวามีคําไหนอีกทีข่ ึ้นตนดวยเสียง มอ
นอกจากคําวา ม.แม ถาเด็กตอบไมไดหรือตอบผิดก็ไมเปนไร ครูยกตัวอยางคําพรอมปรบมือเปน
จังหวะ เชน “มี ม.มา ม.แม แลวก็มี ม.มา ม.มด คําวา แมกับมด มีเสียงเดียวกัน นัน่ คือเสียง มอ”
เปนตน (สวนคําวา น้าํ ก็ทาํ วิธีเดียวกัน)
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แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง ตาอินกะตานา
เวลา 14.30-15.30 น.
วันทีส่ อน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2545
วัตถุประสงค เพื่อใหเด็กสามารถจับคูเสียงกับรูปพยัญชนะได
กิจกรรม
ขั้นเตรียม
1. ครูและเด็กทองคําคลองจอง ก. เอย ก.ไก พรอมกับใหเด็กดูบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูป
ประกอบทีละใบ ถามีพยัญชนะตัวไหนตรงกับพยัญชนะตนของชื่อเลนเด็ก ก็ใหครูพดู ตอทายดวย
เสียงพยัญชนะตนและชื่อเลนเด็ก เชน เด็กชื่อเลนวา มินท เมื่อครูทองคําคลองจองถึง ม.มา ใหพดู
วา “ม.มา คึกคัก ม.มา ม.มินท” แลวจึงทองพยัญชนะตัวตอไป เปนตน
2. ครูกลาวทักทายเด็กดวยเพลง สวัสดีตะวัน พรอมประกอบทาทาง
กิจกรรมเลานิทาน
3. ครูเริ่มอานนิทานโดยเปดหนังสือทีละหนา และชี้คําที่อานไปพรอมกัน เมื่อครูอานจบ
หนาทีม่ ีคําที่ตอ งการถามเสียงพยัญชนะตน ครูก็ถามเด็กวา “คําวา…ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” เชน
“คําวา ตา ขึน้ ตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะวา “ต.เตา ต.ตา ต.ตา
เสียง ตอ” แลวครูเขียนตัว ต บนกระดานใหเด็กดู และบอกเด็กวา “ตัว ต แทนคําวา ตา” (คําที่ใช
สอน ไดแก ตา อิน นา จับ แห )
กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
4. ครูและเด็กสนทนาเกีย่ วกับเนื้อเรื่องในนิทาน โดยครูใชคําถามชี้นาํ ใหเด็กพูดคําที่
ตองการถามเสียงพยัญชนะตน และใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ เชน “ตาอินกับตา
นาเปนอะไรกัน” เมื่อเด็กบอกวา เพื่อน ใหครูถามเด็กวา “คําวา เพื่อน ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ”
แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะวา “พ.พาน พ.เพื่อน พ.เพื่อน เสียง พอ” และครูใหเด็กอาน
บัตรพยัญชนะ พ ต ทีม่ ีรูปประกอบทีละใบ แลวถามเด็กวา “พยัญชนะตัวไหนที่เปนเสียงขึ้นตนของ
คําวา เพื่อน คะ” (ถาเด็กยังตอบไมไดใหครูยอนกลับไปถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา เพื่อน)
เมื่อเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ พ ใหครูสรุปวา “ตัว พ แทนคําวา เพื่อน” เปนตน (คําที่ใชสอน ไดแก
เพื่อน แยง หัว แบง)
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กิจกรรมบันทึกนิทาน
5. เด็กวาดรูปพรอมระบายสีจากนิทานเรื่อง ตาอินกะตานา เด็กที่ทาํ เสร็จกอนใหมา
เลาเรื่องที่วาดใหครูฟงทีละคน โดยครูถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก แลวใหเด็กเขียน
พยัญชนะตนของคําโดยหาจากบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบซึ่งครูนาํ มาใหเลือก 2 ใบ เชน เด็ก
บอกวาดรูป แห ครูถามเด็กวา “คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือ
เปนจังหวะวา “ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ” แลวใหเด็กหาบัตรพยัญชนะ ห ที่มีรูปประกอบ โดยครู
มีบัตรพยัญชนะ ห ต ทีม่ ีรูปประกอบมาใหเด็กเลือก เมื่อเด็กเลือกพยัญชนะ ห แลวใหเขียน ห
ขางๆรูป แห และบอกเด็กวา ตัว ห นี้แทนคําวา แห

141

แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง ตาอินกะตานา
เวลา 14.30-15.30 น.
วันทีส่ อน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2545
วัตถุประสงค เพื่อใหเด็กสามารถอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตนได
กิจกรรม
ขั้นเตรียม
1. ครูและเด็กทองคําคลองจอง ก. เอย ก.ไก พรอมกับใหเด็กดูบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูป
ประกอบทีละใบ ถามีพยัญชนะตัวไหนตรงกับพยัญชนะตนของชื่อเลนเด็ก ก็ใหครูพดู ตอทายดวย
เสียงพยัญชนะตนและชื่อเลนเด็ก เชน เด็กชื่อเลนวา มินท เมื่อครูทองคําคลองจองถึง ม.มา ใหพดู
วา “ม.มา คึกคัก ม.มา ม.มินท” แลวจึงทองพยัญชนะตัวตอไป เปนตน
2. ครูกลาวทักทายเด็กดวยเพลง สวัสดีตะวัน พรอมประกอบทาทาง
กิจกรรมเลานิทาน
3. ครูใหเด็กอานชื่อเรื่องบนกระดานโดยครูชี้คําตาม และใหเด็กสังเกตคําในชื่อ
เรื่องแลวถามเสียงพยัญชนะตน เชน “คําวา ตา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร” แลวใหเด็กพูดวา “ต.เตา ต.
ตา ต.ตา เสียง ตอ” พรอมกับครูชี้ที่คําวา ตา แลวบอกเด็กวา “คํานี้อานวา ตา เพราะมีตวั ต” (คําที่
ใชสอน ไดแก ตา อิน นา)
กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
4. ครูและเด็กสนทนาเกีย่ วกับเนื้อเรื่องในนิทาน โดยครูใชคําถามชี้นาํ ใหเด็กพูดคําที่
ตองการถามเสียงพยัญชนะตน และใหเด็กเลือกบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบ พรอมทั้งหาบัตรคํา
โดยอานเดาคําศัพทจากเสียงของรูปพยัญชนะตน เชน “ตาอินใชอะไรจับปลา” เมื่อเด็กบอกวา แห
ใหครูถามเด็กวา “คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะวา
“ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ” และครูใหเด็กอานบัตรพยัญชนะ ห ง ที่มีรูปประกอบทีละใบ แลว
ถามเด็กวา “พยัญชนะตัวไหนที่เปนเสียงขึน้ ตนของคําวา แห คะ” (ถาเด็กยังตอบไมไดใหครู
ยอนกลับไปถามเสียงพยัญชนะตนของคําวา แห) เมื่อเด็กเลือกบัตรพยัญชนะ ห แลวใหเด็กหาบัตร
คําวา แห โดยครูมีบัตรคําวา แห อิน มาใหเด็กเลือก เมื่อเด็กเลือกบัตรคําวา แห ใหครูสรุปวา “คํานี้
อานวา แห เพราะมี ตัว ห(ครูชี้ที่ตัว ห ในบัตรคําวา แห)” และครูก็ใหเด็กอานเดาบัตรคําวา อิน
จากเสียงของรูปพยัญชนะตน โดยถามเด็กวา “มีคําไหนในนิทาน ที่ขนึ้ ตนดวยเสียง ออ(ครูชี้ที่ตัว อ
ในบัตรคําวา อิน)” หรือ ครูอาจบอกใบคาํ เพิ่ม เชน “ในเรื่องนี้มีคนแยงปลากัน คือ ตานาและก็
ตา…” เมื่อเด็กบอกวา อิน ใหเด็กบอกเสียงพยัญชนะตนของคําวา อิน แลวครูจึงสรุปวา “คํานี้อา น
วา อิน” เปนตน (คําที่ใชสอน ไดแก แห อิน แกง นา)
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กิจกรรมบันทึกนิทาน
5. เด็กวาดรูปพรอมระบายสีจากนิทานเรื่อง ตาอินกะตานา เด็กที่ทาํ เสร็จกอนใหมา
เลาเรื่องที่วาดใหครูฟงทีละคน โดยครูถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก แลวใหเด็กเขียน
พยัญชนะตนของคําโดยหาจากบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบซึ่งครูนาํ มาใหเลือก 2 ใบ เชน เด็ก
บอกวาดรูป แห ครูถามเด็กวา “คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือ
เปนจังหวะวา “ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ” แลวใหเด็กหาบัตรพยัญชนะ ห ที่มีรูปประกอบ โดยครู
มีบัตรพยัญชนะ ห ต ทีม่ ีรูปประกอบมาใหเด็กเลือก เมื่อเด็กเลือกพยัญชนะ ห แลวใหเด็กหาบัตร
คําวา แห มาเขียนลอกทั้งคํา
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แผนการสอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง ตาอินกะตานา
เวลา 14.30-15.30 น.
วันทีส่ อน วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2545
วัตถุประสงค เพื่อใหเด็กสามารถเขียนรูปพยัญชนะตนแทนเสียงในคําพูดได
กิจกรรม
ขั้นเตรียม
1. ครูและเด็กทองคําคลองจอง ก. เอย ก.ไก พรอมกับใหเด็กดูบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูป
ประกอบทีละใบ ถามีพยัญชนะตัวไหนตรงกับพยัญชนะตนของชื่อเลนเด็ก ก็ใหครูพดู ตอทายดวย
เสียงพยัญชนะตนและชื่อเลนเด็ก เชน เด็กชื่อเลนวา มินท เมื่อครูทองคําคลองจองถึง ม.มา ใหพดู
วา “ม.มา คึกคัก ม.มา ม.มินท” แลวจึงทองพยัญชนะตัวตอไป เปนตน
2. ครูกลาวทักทายเด็กดวยเพลง สวัสดีตะวัน พรอมประกอบทาทาง
กิจกรรมเลานิทาน
3. ครูเริ่มอานนิทานโดยเปดหนังสือทีละหนา และชี้คําที่อานไปพรอมกัน เมื่อครูอานจบ
หนาทีม่ ีคําที่ตอ งการถามเสียงพยัญชนะตน ครูก็ถามเด็กวา “คําวา…ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” เชน
“คําวา น้าํ ขึน้ ตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะวา “น.หนู น.น้ํา น.น้าํ
เสียง นอ” แลวครูเขียนตัว น บนกระดานใหเด็กดู และบอกเด็กวา “ตัว น แทนคําวา น้าํ ” แลวให
เด็กใชมือเขียนตามในอากาศ (คําที่ใชสอน ไดแก น้ํา หัว แยง แบง มีด)
กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
4. ครูและเด็กสนทนาเกีย่ วกับเนื้อเรื่องในนิทาน โดยครูใชคําถามชี้นาํ ใหเด็กพูดคําที่
ตองการถามเสียงพยัญชนะตน และใหเด็กเดินบนเชือกที่ครูทําเปนรูปพยัญชนะ เชน “ในเรื่องนี้มี
คนแยงปลากันคือ…” เมื่อเด็กบอกวา ตานากับตาอิน ใหครูถามเด็กทีละคําวา “คําวา อิน ขึ้นตน
ดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือเปนจังหวะวา “อ.อาง อ.อิน อ.อิน เสียง ออ” โดยครู
ขดเชือกเปนรูปพยัญชนะ อ แลวเดินบนเชือกตามทิศทางการเขียน และใหเด็กเดินตาม (คําที่ใช
สอน ไดแก อิน นา แกง แห)
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กิจกรรมบันทึกนิทาน
5. เด็กวาดรูปพรอมระบายสีจากนิทานเรื่อง ตาอินกะตานา เด็กที่ทาํ เสร็จกอนใหมา
เลาเรื่องที่วาดใหครูฟงทีละคน โดยครูถามเสียงพยัญชนะตนของคําที่เด็กบอก แลวใหเด็กเขียน
พยัญชนะตนของคําโดยหาจากบัตรพยัญชนะที่มีรูปประกอบซึ่งครูนาํ มาใหเลือก 2 ใบ เชน เด็ก
บอกวาดรูป แห ครูถามเด็กวา “คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไรคะ” แลวใหเด็กพูดพรอมปรบมือ
เปนจังหวะวา “ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ” แลวใหเด็กหาบัตรพยัญชนะ ห ที่มีรูปประกอบ โดยครู
มีบัตรพยัญชนะ ห ต ทีม่ ีรูปประกอบมาใหเด็กเลือก เมื่อเด็กเลือกพยัญชนะ ห แลวใหเด็กหาบัตร
คําวา แห มาเขียนลอกทั้งคํา
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สื่อการสอน
ขั้นเตรียม
1. คําคลองจอง ก.เอย ก.ไก (แทรกชื่อเลนเด็ก) และบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ที่มีรูปประกอบ

“ก.เอย ก.ไก ก.ไก ก.กร(ชื่อเด็ก) ก.ไก ก.การตูน(ชื่อเด็ก) ข.ไขในเลา ฃ.ขวดของ
เรา ค.ควายเขานา ฅ.คนขึงขัง ฆ.ระฆังขางฝา ง.งูใจกลา จ.จานใชดี จ.จาน จ.จีน(ชื่อเด็ก) จ.จาน
จ.เจมสบอนด(ชื่อเด็ก) ฉ.ฉิ่งตีดัง ช.ชางวิ่งหนี ซ.โซลามที ฌ.เฌอคูกัน ญ.หญิงโสภา ฎ.ชฎาสวม
พลัน ฏ.ปฏักหุนหัน ฐ.ฐานเขามารอง ฑ.มณโฑหนาขาว ฒ.ผูเฒาเดินยอง ณ.เณรไมมอง ณ.เณร
ณ.ณัฐ(ชื่อเด็ก) ด.เด็กตองนิมนต ต.เตาหลังตุง ต.เตา ต.เติ้ล(ขื่อเด็ก) ถ.ถุงแบกขน ท.ทหารอดทน
ธ.ธงคนนิยม น.หนูขวักไขว น.หนู น.เนเจอร(ชื่อเด็ก) บ.ใบไมทับถม ป.ปลาตากลม ผ.ผึ้งทํารัง ฝ.
ฝาทนทาน พ.พานวางตั้ง ฟ.ฟนสะอาดจัง ภ.สําเภากางใบ ม.มาคึกคัก ม.มา ม.มินท(ชื่อเด็ก) ม.
มา ม.แมก(ชื่อเด็ก) ย.ยักษเขี้ยวใหญ ย.ยักษ ย.หยก(ชื่อเด็ก) ร.เรือพายไป ร.เรือ ร.ราชัน(ชื่อเด็ก)
ล.ลิงไตราว ว.แหวนลงยา ศ.ศาลาเงียบเหงา ษ.ฤาษีหนวดยาว ส.เสือดาวคะนอง ห.หีบใสผา ฬ.
จุฬาทาผยอง อ.อางเนืองนอง อ.อาง อ.อัยย(ชื่อเด็ก) อ.อาง อ.เอย(ชื่อเด็ก) อ.อาง อ.เอิ๊กอาก(ชื่อ
เด็ก) อ.อาง อ.เอิรธ(ชื่อเด็ก) ฮ.นกฮูกตาโต”
2. เพลงสวัสดีตะวัน

“สวัสดีตะวัน สวัสดีโลกหลา สวัสดีตนไม และนกในนภา สวัสดีภูเขา ปลานอยใน
ธารา สวัสดีคุณครู เพื่อนยา และฉันเอง”
กิจกรรมเลานิทาน
3. ชื่อเรื่องและภาพวาดแฝงตัวอักษรบนกระดาน

4. - หนังสือนิทานเรื่อง “ตาอินกะตานา”
- คําทีใ่ ชสอนในกิจกรรมเลานิทานแตละวัน
วัน คําที่ใชสอน
ตา
เพื่อน
จ.
แกง
แห
แบง

คําถาม / คําคลองจอง
คําวา ตา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ต.เตา ต.ตา ต.ตา เสียง ตอ
คําวา เพื่อน ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / พ.พาน พ.เพื่อน พ.เพื่อน เสียง พอ
คําวา แกง ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ก.ไก ก.แกง ก.แกง เสียง กอ
คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ
คําวา แบง ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / บ.ใบไม บ.แบง บ.แบง เสียง บอ
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วัน คําที่ใชสอน
แกง
แห
อ.
มีด
อิน
นา
ตา
อิน
พ.
นา
จับ
แห
ตา
พฤ
อิน
นา
น้ํา
หัว
ศ.
แยง
แบง
มีด

คําถาม / คําคลองจอง
ตาอินจะไปจับปลาเอามา กอ… / ก.ไก ก.แกง ก.แกง เสียง กอ
ตาอินเหวี่ยง หอ… / ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ
ตาอยูก็จัดการแบงปลาโดยใช มอ…/ ม.มา ม.มีด ม.มีด เสียง มอ
ตาอยูเอาสวนหัวปลาใหตา ออ…/ อ.อาง อ.อิน อ.อิน เสียง ออ
ตาอยูเอาสวนหางปลาใหตา นอ… / น.หนู น.นา น.นา เสียง นอ
คําวา ตา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ต.เตา ต.ตา ต.ตา เสียง ตอ (ครูเขียนตัว ต)
คําวา อิน ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / อ.อาง อ.อิน อ.อิน เสียง ออ (ครูเขียนตัว อ)
คําวา นา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / น.หนู น.นา น.นา เสียง นอ (ครูเขียนตัว น)
คําวา จับ ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / จ.จาน จ.จับ จ.จับ เสียง จอ (ครูเขียนตัว จ)
คําวา แห ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ห.หีบ ห.แห ห.แห เสียง หอ (ครูเขียนตัว ห)
คําวา ตา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ต.เตา ต.ตา ต.ตา เสียง ตอ (ครูอานคําวา ตา)
คําวา อิน ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / อ.อาง อ.อิน อ.อิน เสียง ออ (ครูอานคําวา อิน)
คําวา นา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / น.หนู น.นา น.นา เสียง นอ (ครูอานคําวา นา)
คําวา น้ํา ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / น.หนู น.น้ํา น.น้ํา เสียง นอ (เด็กเขียนตัว น)
คําวา หัว ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ห.หีบ ห.หัว ห.หัว เสียง หอ (เด็กเขียนตัว ห)
คําวา แยง ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ย.ยักษ ย.แยง ย.แยง เสียง ยอ (เด็กเขียนตัว ย)
คําวา แบง ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / บ.ใบไม บ.แบง บ.แบง เสียง บอ (เด็กเขียนตัว บ)
คําวา มีด ขึ้นตนดวยเสียงอะไร / ม.มา ม.มีด ม.มีด เสียง มอ (เด็กเขียนตัว ม)

กิจกรรมรูจักเสียงตัวอักษร
5. คําถาม/ปริศนาคําทาย และสื่อที่ใชสอนในแตละวัน
วัน คําที่ใชสอน
อิน
นา
จ.
เพื่อน
หัว
ตา
แห
อ.
กุง
น้ํา
เพื่อน
แยง
พ.
หัว
แบง

คําถามชี้นํา / ปริศนาคําทาย
ในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบาง
ในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบาง
ตาอินกับตานาเปนอะไรกัน
ตาอินไดสวนไหนของปลา
คําอะไรเอย ขึ้นตนดวยเสียง ตอ อยูคูกับยาย
คําอะไรเอย ขึ้นตนดวยเสียง หอ ใชจับปลา
คําอะไรเอย ขึ้นตนดวยเสียง กอ อยูในน้ํา มีหนวด
คําอะไรเอย ขึ้นตนดวยเสียง นอ เปนที่อยูของปลา
ตาอินกับตานาเปนอะไรกัน
ตาอินกับตานาทําอะไรกับปลาที่จับขึ้นมา
ตาอินไดสวนไหนของปลา
ตาอยูเขามาชวยทําอะไร

สื่อที่ใช
ครูยกตัวอยางคําวา อิน-อัยย
ครูยกตัวอยางคําวา นา-นก
ครูยกตัวอยางคําวา เพื่อน-พี่
ครูยกตัวอยางคําวา หัว-หาง
ครูพูดชื่อเด็กคําวา มินท-เติ้ล
ครูพูดคําวา หอย-ปู
ครูพูดชื่อเด็กคําวา กร-อัยย
ครูพูดคําวา นก-งู
บัตรพยัญชนะ พ-ต
บัตรพยัญชนะ ว-ย
บัตรพยัญชนะ ก-ห
บัตรพยัญชนะ บ-ส
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วัน คําที่ใชสอน
แห
พฤ
แกง
อิน
นา
ศ.
แกง
แห

คําถามชี้นํา / ปริศนาคําทาย
ตาอินใชอะไรจับปลา
ถาไดปลามาตาอินตานาจะเอาไปทําอะไร
ในเรื่องนี้มีคนที่แยงปลากันคือตา…
ในเรื่องนี้มีคนที่แยงปลากันคือตา…
ถาไดปลามาตาอินตานาจะเอาไปทําอะไร
ในเรื่องนี้ใชอะไรจับปลา

กิจกรรมบันทึกนิทาน
6. กระดาษ สีเทียน บัตรพยัญชนะ บัตรคํา

สื่อที่ใช
บัตรพยัญชนะ ห-ง / บัตรคํา แห-อิน
บัตรพยัญชนะ ม-ก / บัตรคํา แกง-นา
ครูขดเชือกเปนรูปพยัญชนะ อ
ครูขดเชือกเปนรูปพยัญชนะ น
ครูขดเชือกเปนรูปพยัญชนะ ก
ครูขดเชือกเปนรูปพยัญชนะ ห
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ภาคผนวก ช
คําที่ใชสอนจากหนังสือวรรณกรรมเด็ก
ผูวิจัยไดกําหนดคําที่ใชสอนในดานการใชเสียงตัวอักษรจากหนังสือวรรณกรรมเด็ก โดย
แบงตาม 5 ฐานเสียง ดังตารางที่ 20
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ฐานเสียง
วรรค ก
วรรค จ
วรรค ด
วรรค บ
เศษวรรค

กขฃคฅฆง
จฉชซฌญ
ดตถทธน
บปผฝพฟภม
ยรลวศษสหฬอฮ

ตารางที่ 20 แสดงคําที่ใชสอนจากหนังสือวรรณกรรมเด็กโดยแบงตาม 5 ฐานเสียง
นิทาน
1. มาเลนดวยกัน
นะ
2. ตาอิน กะตานา
3. หัวผักกาดยักษ
4. ไสเดือนนอย
กับรากฝอย
5. กระดุกกระดิ๊ก
กระดอกกระแดก
6. แมไกสีแดง
7. พระจันทรอรอย
ไหม
8. หนูเจ็ดตัว
9. แมงมุม

รวม
(ไมนับคําซ้ํา)

วรรค ก
แกม กบ
งู เงียบ
แกง
กุง
กาด

วรรค จ
จับ เชา
ฉัน ชาง
จับ

วรรค ด
แดด เตา
นก น้ํา
ตา
นา น้ํา
ไช
โต
ดึง ตา
กับ
ซุย จา
เดือน
แกว ขาว
ซึม ชอบ
นอย ดิน
แกว
เชา
ดิ้น
กัด
จิก ชาง
ทอง นก
ขาว ขูด แคะ ฉัน จาน ชวย
น้ํา
ไก
ตํา แดง
ขาว เขา
จันทร ชาง จับ
เตา นอน
งวง กิน
ชิม
น้ํา ถึง
โคง เขียว
เจ็ด จันทร
หนู
งู ขาว
เชือก ชาง
ตัว เถียง
เก็บ ขา
ชัด
ดัก
แข็ง ฆา
ซอน ฉีก
ดูด ใต
ก - 11
จ-6
ด–8
ข - 8 รวม ฉ - 2 รวม ต - 6 รวม
ค – 2 25 ช – 8 19 ถ - 2 23
ฆ – 1 คํา ซ – 3 คํา ท – 1 คํา
ง-3
น-6

วรรค บ
ปา
เปด มด
เพื่อน แบง มีด

อวรรค
เลน ลิง
ยุง เสือ
แห อิน
หัว แยง
ผัก บาน แมว
ยักษ โย
หัว ยาย
ฝอย บาน
ไส
ปวย แม พี่
ราก
ปาก
ยาย อวน หาว
แมว
เสือ
แปง โม
สัตว เลน
เปด ไฟ แม
ยก สี
มา
ลิง เสี้ยว ลอย
ฟา บน
อรอย
บอด พุธ
เสา หิน
ผา พัด
หอก วิ่ง
แมงมุม พื้น
ใย รั้ว เล็ก
ฟก พืช
สัตว หุม
บ-4,ป-5
ย-7,ร-2
ผ – 2 รวม ล – 4 รวม
ฝ-1
28 ว - 1
29
พ - 6 คํา ส - 6 คํา
ฟ-3,ม-7
ห-6,อ-3
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวแสงโสม กชกรกมุท เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2522 ที่กรุงเทพฯ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2542 และเขาศึกษาตอในหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2543 และจบการศึกษาในปการศึกษา 2545 ปจจุบนั
ทํางานในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย จังหวัดกรุงเทพฯ

