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ดร. ศรินธร วิทยะสิรนิ ันท ดร. วรนาท รักสกุลไทย และ รองศาสตราจารย กุลวรา ชูพงศไพโรจน
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กราบขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ที่ไดใหความรวมมือใน
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มหาวิทยาลัย จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ี้ดวย
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ และคุณแม ที่ดูแลใหความรักความหวงใย คอยสนับสนุนและ
เปนกําลังใจใหแกขาพเจาจนประสบความสําเร็จในวันนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันนี้ ประเทศตางๆทั่วโลกไดใหความสนใจกับการพัฒนากระบวนการคิดในผูเรียน
ซึ่งเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว และแผขยายไป
อยางไมมีขอบเขตจํากัด ทําใหยากในการประเมินวา ความรูประเภทใดที่จะมีความจําเปนสําหรับ
การเตรียมผูเรียนเพื่อเขาสูโลกอนาคต ผูเ รียนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนากระบวนการคิด เพื่อ
นําไปสูการเปนผูมีความสามารถในการควบคุมการเรียนรู และมีความสามารถในการคิดดวยตนเอง
(นภเนตร ธรรมบวร,2544) กอปรกับแนวทางในการจัดการศึกษาในประเทศไทยไดใหความสําคัญ
อยางมากกับการฝกฝนทักษะกระบวนการคิด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24 ขอ 2 ระบุวา “การจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูม า
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา” สําหรับเด็กปฐมวัยนัน้ การฝกฝนการคิดควรคํานึงถึงการฝกฝน
ทักษะการคิด ทิศนา แขมมณี (อางถึงใน วรวรรณ เหมชะญาติ, 2545) กลาววา “ทักษะการคิด
นับวาเปนทักษะขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเปนทักษะที่ตองนําไปใชในการคิดอื่นๆ ที่มีความซับซอนและ
ยากขึน้ หากบุคคลขาดทักษะการคิดขั้นพืน้ ฐานนี้ ยอมจะมีปญหา ในการคิดขั้นที่สงู ขึ้น” จึงอาจ
กลาวไดวา การฝกฝนทักษะกระบวนการคิดตั้งแตระดับปฐมวัยยอมเปนพืน้ ฐานที่สาํ คัญมากใน
การพัฒนาสูกระบวนการคิดที่มีคุณภาพ
ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถยอยๆในการคิดในลักษณะตางๆ ซึ่งเปน
องคประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน ทักษะการคิดอาจจัดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1) ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic skills) ประกอบดวยทักษะการสื่อความหมาย (Communication
skills) และทักษะการคิดทีเ่ ปนแกน หรือทักษะการคิดทัว่ ไป (Core or General thinking skills)
2) ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher-ordered/ More complex thinking
skills) (ศรินธร วิทยะสิรินนั ท อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
ทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิดทั่วไป เปนทักษะที่พัฒนาตอจากทักษะการคิด
พื้นฐาน และเปนทักษะที่สําคัญสําหรับเปนพืน้ ฐานของทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่
ซับซอน ทักษะการคิดทัว่ ไป ไดแก การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล
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การระบุ การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง
การแปล การตีความ การเชือ่ มโยง การขยายความ การใหเหตุผล และการสรุปยอ
ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2532) ไดกลาวถึงการคิดกับภาษาวา “ภาษากับการคิดเปนสิ่งที่
แยกจากกันไมออก ภาษากับการคิดจึงเปรียบเหมือนพี่นอ งฝาแฝดที่ตา งชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
ดังคํากลาวที่วา ภาษาชวยกําหนดการคิดและการคิดเปนสิ่งกําหนดภาษา นัน่ คือ ภาษามีอิทธิพล
ตอการคิดของคนเราที่ตองกําหนดหรือจัดระเบียบของภาษาแทนการคิดที่สงออกไป” Peaker
(1971 อางถึงใน Grady, 1973) ยังพบวา ภาษาพูดเปนการสื่อความหมายที่มนุษยใชมากที่สุดและ
เปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาดานอื่นๆ และจะเห็นไดจากทักษะการคิดพื้นฐาน ไดแก
ทักษะการสื่อความหมาย ซึง่ สวนใหญจะเนนทักษะในการรับและถายทอดความคิดดวยการใช
ภาษา
ถึงแมวา จะมีผใู หความสนใจและใหความสําคัญกับการสอนทักษะการคิดลักษณะตางๆ
อยูบาง แตการสอนการคิดในระดับปฐมวัยในประเทศไทยนั้น ยังคงจํากัดอยูในการสอนบาง
ประเภทเทานัน้ ซึง่ สวนใหญจะจํากัดอยูในการเรียนรูจากคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว การสอนทักษะการคิดสามารถแทรกอยูในกิจกรรมอื่นๆของเด็กได
Cornett (2003) กลาววา สิง่ หนึ่งทีท่ ําใหสมควรรวมวรรณกรรมเขาไปกับการสอน คือ
วรรณกรรมสามารถชวยสงเสริมการใชภาษา และการใชวรรณกรรมยังเปนประสบการณหนึง่ ที่
กอใหเกิดทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher-ordered thinking skills)
วัตถุประสงคในการใชวรรณกรรมสําหรับเด็ก คือ การมองหนังสือวาเปนสื่อที่มี
ความสนุกสนานและนาสนใจ เปนประสบการณใหม ๆ ที่สามารถใหความเพลิดเพลินได การให
เจตคติที่ดีผานประสบการณการอานสําหรับเด็ก เปนสิ่งที่ตองใหความสนใจ เพราะเปนพื้นฐานที่จะ
พัฒนาใหเด็กเกิดนิสัยรักการอานไดในอนาคต (Machado, 1999)
สมพร จารุนัฎ (2541) ไดกลาวถึงประโยชนของวรรณกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ความคิดและสติปญญา ดานการจัดลําดับ วาหนังสือประเภทบันเทิงคดีที่ผูแตงเรียบเรียงเรื่องราว
และเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับ ของวัน เวลา หรือตามเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลัง หรือ
ตามลําดับสถานที่ จะชวยใหเด็กเขาใจเกีย่ วกับการเรียบเรียงเรื่องราวและความคิดใหเปนไป
ตามลําดับเชนกัน ดังนัน้ วรรณกรรมจึงเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการคิดไดอยางหลากหลาย ไมวา
จะเปนการสังเกต การตัง้ สมมติฐาน การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การจัดระบบความคิด
การประยุกตใชความรู เปนตน (Glazer, 1991)
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การใชวรรณกรรมสําหรับเด็กนัน้ จึงเปนการเรียนรูเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และ
เกิดความซาบซึ้งในการใชภาษาของเรื่องราวนั้น ๆ ซึ่งเมือ่ เด็กเกิดความซาบซึง้ และเจตคติที่ดีตอ
วรรณกรรมแลวจะเปนแรงผลักดันทําใหเกิดการคิดตอไปได
ในการเลือกวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีสามารถประเมินจากองคประกอบของ
วรรณกรรมโดยพิจารณาจาก โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร แกนของเรื่อง และรูปแบบการนําเสนอ
(Glazer, 1991) ซึ่ง Hillman (1995) ไดแบงองคประกอบของวรรณกรรมไวดงั นี้
1. แกนเรื่อง (Theme) เปนแกนความคิดที่ผูเขียนตองการสื่อแกผูอาน
2. โครงเรื่อง (Plot) เปนเคาโครงการดําเนินเรื่อง บรรยายเหตุการณในเรื่อง
3. ตัวละคร (Characters) คือ ผูที่ทาํ ใหเรื่องราวดําเนินไปตั้งแตตนจนจบ อาจเปนคน สัตว
หรือสิ่งของ
4. ฉาก (Setting) ประกอบดวยสถานที่และชวงเวลาที่เกิดเหตุการณนั้น
5. รูปแบบการนําเสนอเรื่อง (Style) เปนรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวทีม่ ีลกั ษณะเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของผูป ระพันธแตละคน
6. มุมมองของเรื่อง (Point of view) เปนลักษณะการนําเสนอเรื่องในแงมุมมองตาง ๆ
7. รูปเลม (Format) เปนลักษณะทางกายภาพของหนังสือ
จากองคประกอบของวรรณกรรม นอกจากสามารถนําไปใชเปนหลักในการประเมินเลือก
วรรณกรรมแลว ยังสามารถทํากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมได คือ กิจกรรมสนทนาและ
อภิปรายเกี่ยวกับองคประกอบของวรรณกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดบททวนเรื่องราว
ในวรรณกรรม ไดเขาใจประเด็นตางๆ ของวรรณกรรม และเปนพื้นฐานในการทํากิจกรรมอื่นๆ ตอไป
การใชวรรณกรรม เพื่อเปนขอมูลในการแยกแยะองคประกอบโครงสรางพืน้ ฐานของ
เรื่องราว ซึ่งประกอบ ดวยการเริ่มตนและจบของเรื่อง การดําเนินเรื่อง โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร และ
แกนเรื่อง ซึ่งการสอนลักษณะนี้เปนการอภิปรายเพื่อใชสาํ หรับตรวจสอบองคประกอบพื้นฐานของ
เรื่องที่เด็กไดอา น และสามารถนําไปสูการเขียนเรื่องของเด็กดวย (Hoskisson and Tompkins,
1987) เด็กจะมีการตอบสนองตอวรรณกรรมที่ลึกซึง้ ไดนนั้ เด็กจะตองพัฒนาความสามารถใน
การตัดสินสิ่งที่เด็กไดอาน สําหรับหนังสือประเภทบันเทิงคดีนนั้ เด็กสามารถที่จะตัดสินคุณภาพของ
ลักษณะของตัวละคร โครงเรื่อง แกนเรื่อง รูปแบบการนําเสนอเรื่อง และฉาก (Gunning, 2003)
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จากหลักสูตรแหงชาติของประเทศสหราชอาณาจักร วิชาภาษาอังกฤษ ระดับเด็กเล็กอายุ
5-7 ป (Key stage 1) (Department for Education and Employment, 1999) ไดแบงการเรียนรู
เปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 1) การฟงและการพูด 2) การอาน 3) การเขียน โดยในดานการอาน ไดแบง
ความเขาใจ ทักษะ และความรูไว 4 ดาน คือ 1) กลวิธีในการอาน 2) การอานเพื่อเอาขอมูล
3) การอานวรรณกรรม 4) ความรูดานการเปลี่ยนแปลงและโครงสรางทางภาษา
ในสวนของการอานวรรณกรรมนั้น มีวัตถุประสงคหลักคือ สามารถพัฒนาความเขาใจใน
บันเทิงคดี รอยแกว รอยกรอง และ ละคร โดยในประเภทบันเทิงคดี รอยแกว นีน้ ักเรียนควรมีความรู
ในเรื่องเกีย่ วกับองคประกอบพื้นฐานของนิทาน ไดแก ฉาก ตัวละคร และการดําเนินเรื่อง โดย
สามารถระบุ และบรรยายลักษณะของ ตัวละคร เหตุการณ และฉากในเรื่องได
Tomlinson and Lynch-Brown (1996) ไดกลาวถึง การพัฒนาการสอนโดยใชวรรณกรรม
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นมีประสบการณกับวรรณกรรม และ 2) ขั้นตอบสนองตอ
วรรณกรรม
ขั้นการมีประสบการณกับวรรณกรรมนั้น เปนขั้นที่เปดโอกาสใหเด็กไดสนุกสนาน ตืน่ เตน
และเกิดความทาทายในการคิด จากวรรณกรรมที่เด็กไดสัมผัส ซึ่งจะอยูในรูปแบบ การอานใหเด็ก
ฟง โดยในขัน้ นี้จะเริ่มตนดวยการแนะนําหนังสือ ชื่อเรื่อง ผูแตง จากนัน้ ครูอานเรื่องใหเด็กฟง
ซึ่งตองคํานึงถึงการใหเด็กเห็นภาพในหนังสือไดอยางชัดเจน น้ําเสียง สีหนา และทาทางของครู
ในขณะอาน และควรอานตัง้ แตตนจนจบเรือ่ งโดยไมขาดตอน หลังจากที่เด็กไดฟง เรื่องแลวครูควร
เปดโอกาสใหเด็กไดมีการตอบสนองและแสดงความรูสึกที่ดีตอวรรณกรรมที่เด็กไดฟง ผานกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การตอบปากเปลา การอภิปราย การใชคําถามของครู การเขียนละคร การใหเด็กเลา
เรื่องใหม ศิลปะ งานฝมือ การทําหนังสือเลมเล็กและเลมใหญของเด็ก การทําแผนที่ เสนเวลาและ
แผนภาพ
Whitehead (1968) ไดแบงการสอนการตีความวรรณกรรมในลักษณะการอานวรรณกรรม
ใหเด็กฟงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการอานวรรณกรรมใหเด็กฟง และ 2) ขั้นการทํากิจกรรม
จากเรื่องทีฟ่ ง ในขั้นตอนที่ 1 การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง เปนการอานวรรณกรรมซึง่ เปนลักษณะ
หนังสือภาพ ซึง่ ขณะอานครูก็จะใหเด็กไดเห็นหนังสือที่ครูอานไปดวย และในขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม
จากเรื่องทีฟ่ ง เปนกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหเด็กทําหลังจากทีค่ รูอานวรรณกรรมใหเด็กฟงแลว โดยมี
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วัตถุประสงคทจี่ ะใหเด็กเกิดความซาบซึ้งและเกิดความเขาใจ ในเคาโครงเรื่อง แกนเรื่องและ
ตัวละคร ซึ่งกิจกรรมอาจประกอบดวย การอภิปรายองคประกอบของวรรณกรรม การแสดงละคร
การพาเด็กไปหองสมุดเพื่อหาหนังสือเรื่องราวที่ใกลเคียงกับวรรณกรรมที่ฟง หรือมีผูแตงคนเดียวกัน
จากการสอนโดยใชวรรณกรรม การสอนการตีความวรรณกรรม และกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม รวมทั้งการสนทนาอภิปราย การแยกแยะ ตรวจสอบ ตัดสินคุณภาพ
องคประกอบโครงสรางพืน้ ฐานของเรื่องราว เปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ในการสอนวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก และเมื่อประกอบกับวัตถุประสงคดานการอานวรรณกรรม ประเภทบันเทิงคดี รอยแกว ในวิชา
ภาษาอังกฤษ จากหลักสูตรแหงชาติของประเทศสหราชอาณาจักร ระดับเด็กเล็กอายุ 5-7 ป
(Key stage 1) (Department for Education and Employment, 1999) ทําใหเห็นวา การสอน
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กเล็ก เปนสิ่งที่สามารถทําได แตในประเทศไทยนั้นการสอนวิพากษ
วรรณกรรมสําหรับเด็กยังไมมีการนํามาใชอยางแพรหลายนักอาจมีใชเพียงบางโรงเรียนเทานั้น
ในการวิพากษวรรณกรรม ซึ่งเปนการแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของนิทานออกเปน
สวน ๆ รวมถึง การแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพขององคประกอบตางๆ คือ ตัวละคร
ฉาก และโครงเรื่อง ทําใหเห็นวาการวิพากษวรรณกรรมนาจะมีความสัมพันธกับการใช
ความสามารถในการคิดทัง้ ในดาน การจัดลําดับ การขยายความ และการตีความ
จากการศึกษาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวจิ ัยจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาผลของ
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ซึ่งนาจะเปนวิธหี นึ่งที่จะชวยพัฒนาความสามารถใน
การคิดของเด็กวัยอนุบาลได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ที่มีตอความสามารถใน
การคิดของเด็กวัยอนุบาล ในดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ
3. สมมติฐานการวิจัย
อลิสา เพ็ชรรัตน (2539) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัย
อนุบาลโดยใชเทคนิคการเลานิทานแบบซ้าํ เรื่อง ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมทดลองมีคะแนน
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ความสามารถในการจับใจความสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
2) กลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาพูดสื่อความหมายหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ตรีเพชร แสงเทียน (2534) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลนประกอบการใชคําถามของครูที่มีความแตกตางกัน พบวา
1) เด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่ง
ชี้แนะมีความคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้น และ 2) เด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการจัดประสบการณการเลน
สรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่งชี้แนะ มีความคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบชี้แนะ
จากผลการวิจยั ดังกลาว ผูว จิ ัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้วา
1.หลังจากการใชการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก นักเรียนกลุมทดลองจะมี
ความสามารถในการคิดสูงกวากอนการทดลอง
2.หลังจากการใชการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก นักเรียนกลุมทดลองจะมี
ความสามารถในการคิดสูงกวากลุม ควบคุม
4. ขอบเขตการวิจยั
4.1. ประชากร คือ เด็กที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ของโรงเรียนพญาไท สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
4.2. ระยะเวลาในการทดลอง รวม 10 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 50 นาที
4.3. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย
4.3.1 ตัวแปรตน คือ การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ คะแนนความสามารถในการคิด ที่ไดจากแบบวัดความสามารถ
ในการคิดของเด็ก ในดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ
5. ขอตกลงเบื้องตน
การใชแบบวัดความสามารถในการคิด เปดโอกาสใหเด็กไดคิดโดยไมจํากัดเวลา เพื่อใหเด็ก
ไดใชเวลาในการคิดอยางเต็มที่ตามระดับความสามารถของแตละบุคคล
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6. คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
วรรณกรรมสําหรับเด็ก หมายถึง หนังสือที่ทาํ ขึ้นสําหรับเด็กที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป โดย
เปนหนังสือประเภท 1) บันเทิงคดี 2) การใชภาษา ไดแก รอยแกว 3) มีองคประกอบทางวรรณกรรม
ไดแก ตัวละคร ฉาก และ โครงเรื่อง และ 4) ไดรับรางวัลทางดานวรรณกรรมจากโครงการหรือ
สถาบันตางๆ
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก หมายถึง การสะทอนความคิดผานกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม โดยมีการแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพองคประกอบโครงสราง
พื้นฐานของวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวย ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ใชวรรณกรรม
เปนสื่อในการสอนโดยใชการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก เปนหลักในการจัดกิจกรรม โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 1) กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม 2) กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
3) กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม 4) กิจกรรมสรุป
การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ยึดแนวการจัดประสบการณของ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับนิทาน กิจกรรมสรางสรรคและศิลปะเกี่ยวกับ
นิทาน กิจกรรมสรุป
ความสามารถในการคิด หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการคิดของ
เด็กในดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ
การจัดลําดับ หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็ก
ในการเรียบเรียงและจัดลําดับของเรื่องราว เวลา สถานที่ และเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง
การขยายความ หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการคิดของ
เด็กในการระบุลักษณะ หรือคุณสมบัติ รวมถึงการยกตัวอยางในสิง่ ทีต่ องการขยาย
การตีความ หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กใน
การบอกสิ่งทีผ่ ูแตงเรื่องไมไดบอกตรง ๆ ไวในเรื่อง

8

แผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก หมายถึง แนวทาง
การจัดกิจกรรมโดยใชการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กเปนหลักในการสอน ประกอบดวย
วัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ และวิธีการวัดและประเมินผล
แผนการจัดประสบการณแบบปกติ หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมโดยใชหลักของ
การจัดประสบการณ ระดับชัน้ อนุบาล 2 ของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประกอบดวย วัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ และวิธีการวัดและประเมินผล
เด็กวัยอนุบาล หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
7. วิธีดําเนินการวิจัย
7.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน
7.1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย
และการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
7.1.2 ศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทางภาษา และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ในภาคตน ปการศึกษา 2546 ของ
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
7.2.1 ประชากร คือ เด็กที่มอี ายุระหวาง 5 – 6 ป ของโรงเรียนพญาไท สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
7.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ที่มี
อายุระหวาง 5 – 6 ป ของโรงเรียนพญาไท สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จํานวน 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 39 คน และกลุมควบคุม จํานวน 39 คน
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7.3 การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
7.3.1 กลุมทดลอง แผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ผูวจิ ัย
สรางขึ้น จํานวน 40 แผน
7.3.2 กลุมควบคุม แผนการจัดประสบการณแบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณ
ของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 แผน
7.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล
7.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
7.5.1 ผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล ไปใชกับกลุม
ตัวอยางกอนการทดลอง (Pre-test) เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
7.5.2 ผูวิจัยดําเนินการทดลอง
7.5.2.1 กลุมทดลอง ใชแผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับ
เด็กโดยผูวิจยั เปนผูสอนเอง เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 50 นาที ชวงเวลา 9.30–
10.20 น. ในวันอังคารถึงศุกร
7.5.2.2 กลุมควบคุม ใชแผนการจัดประสบการณแบบปกติ โดยใหครูประจําชั้น
เปนผูสอน เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 50 นาที ซึง่ กอนการทดลอง ผูวิจัยไดทาํ
ความเขาใจเกีย่ วกับ การสอนกับครูผูสอนกลุมควบคุม
7.5.3 หลังจากการทดลอง ใชแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล กับ
กลุมตัวอยาง (Post-test) เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
7.6 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอน
และหลังการทดลอง มาตรวจใหคะแนนและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้
7.6.1 นําคะแนนที่ไดมาหาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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7.6.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดของ
กลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง โดยทดสอบคาที (t-test dependent) ที่ระดับความมี
นัยสําคัญที่ .01
7.6.3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิด
ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม หลังการทดลอง โดยทดสอบคาที (t-test independent) ที่
ระดับความมีนัยสําคัญที่ .01
7.6.4 นําเสนอขอมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ คะแนน
ความสามารถในการคิด กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
หลังการทดลอง ในรูปตารางประกอบความเรียง
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของ ในการนําการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ไปปรับใชอยางเหมาะสมสําหรับเด็กอนุบาล 2 ทีม่ ีอายุระหวาง 5-6 ป เพื่อสงเสริมพัฒนา
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล อันเปนพืน้ ฐานนําไปสูการคิดในระดับที่สูงขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการศึกษาวิจยั ผลของ
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทีม่ ีตอความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล มีดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา
1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1.2 แนวคิดและหลักการในการสอนภาษา
2. การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2.1 ความสําคัญและความหมายของวรรณกรรมเด็ก
2.2 องคประกอบทางวรรณกรรม
2.2.1 ตัวละคร
2.2.2 ฉาก
2.2.3 โครงเรื่อง
2.3 ประเภทของวรรณกรรมเด็ก
2.4 จุดมุงหมายและประโยชนของวรรณกรรมเด็ก
2.5 การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2.6 ความสําคัญและความหมายของนิทานสําหรับเด็ก
2.7 การเลือกนิทานสําหรับเด็ก
2.8 ความสําคัญและความหมายของการวิพากษวรรณกรรม
2.9 ทฤษฎีการวิพากษวรรณกรรม
2.10 แนวคิดและหลักการในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาษาและการคิด
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดของเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย
4.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย
4.2 ทักษะการคิด
4.2.1 การจัดลําดับ
4.2.2 การขยายความ
4.2.3 การตีความ
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4.3 การสอนทักษะการคิด
4.4 แนวคิดเกีย่ วกับการสรางแบบวัดความสามารถในการคิด
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา
1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีธรรมชาติของภาษา และทฤษฎีที่วา ดวยการเรียนอานเขียนในระบบภาษา มี
ดังนี้ (บุษบง ตันติวงศ, 2536)
1) ทฤษฎีวาดวยระบบภาษา ประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย ระบบ
ไวยากรณ และระบบเสียง ความหมายเปนหัวใจของภาษา สวนไวยากรณและเสียงเปนเพียง
สวนประกอบ สถานการณกาํ หนดคําซึ่งกําหนดความหมายในการสื่อสารอีกทีหนึง่ เด็กจะไม
พยายามอานและเขียนดวยการสะกดคําไปทีละตัวแตเขาจะคิดหาคําที่สื่อความหมายไดเหมาะสม
ที่สุดในสถานการณนนั้ ดวยเหตุผลนี้เด็กจึงไมจําเปนตองรูจักเสียงของตัวอักษรกอนจึงจะสามารถ
สื่อความหมายโดยการอานเขียนได
2) ทฤษฎีวาดวยภาษา ความคิดและสัญลักษณ ทฤษฎีนเี้ ชื่อวา ภาษาเปนสัญลักษณ
สื่อสารที่ไมสามารถถายทอดความคิดและสื่อความหมายทุกเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อ
ความหมายจึงจําเปนตองใชสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายและถายทอดประสบการณตางๆ
สัญลักษณที่สามารถสื่อความหมายไดมีหลายรูปแบบ ไดแก ภาษา ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
รางกาย ละคร และคณิตศาสตร ถาเด็กไมสามารถสื่อความคิดดวยภาษาเขียน เด็กจะเปลี่ยนเปน
วาดภาพแทน ศิลปะชวยใหเด็กรวบรวมความคิดกอนจะเขียนและชวยใหเด็กทํางานตอไปทั้งๆที่
ความคิดในการเขียนชะงัก ในชวงการเขียนควรมีเครื่องมือเขียนหลายชนิดใหเด็กไดทดลองใช
วิธีการตางๆทีช่ วยใหสื่อความหมายไดดี
3) ทฤษฎีวาดวยการพัฒนาการตามธรรมชาติของการรูห นังสือ ทฤษฎีนี้เชื่อวา ทุกคน
สะสมประสบการณทางภาษาไวเปนขอมูลสําหรับใชตอไป ความกาวหนาในการใชภาษาไมวา ใน
ดานใดตองอาศัยองคประกอบทางภาษาหลายดาน เชน ความกาวหนาในการอานเกิดจากการได
ฟงคําสัง่ ฟงนิทาน การไดพดู คุยกับเพื่อน และการไดพยายามเขียนถายทอดประสบการณ
เนื่องจากการอานเขียนเปนกิจกรรมที่ตองสื่อความหมายกับผูอื่น การพูดคุยกับครูและเพื่อน
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านและเขียนจะชวยใหเด็กไดเห็นการคาดคะเนลักษณะตางๆตามความคิดของผูอื่น
ซึ่งจะชวยใหเขาเขาใจความหมายของเรือ่ งมากขึ้น การคาดคะเนซึ่งเปนประสบการณจากการอาน
จะชวยในการสื่อความหมายเมื่อเด็กเขียน การสื่อความหมายซึง่ เปนประสบการณจากการเขียน
ชวยในการคาดคะเนเมื่อเด็กอาน การอานและเขียนเปนระบบที่ตองพึ่งพาซึง่ กันและกัน
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ทิศนา แขมมณี และคณะ (2535) กลาวถึงพัฒนาการทางภาษาวา ภาษามี
ความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก พัฒนาการทางภาษาของมนุษยเริ่มจากภาษาพูดไปสู
ภาษาเขียน ดังนัน้ การเรียนรูภาษาในเด็กปฐมวัยจึงเนนภาษาพูด และการใชภาษาไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ซึง่ มีสวนสําคัญยิง่ ตอการเรียนรูของเด็กตอไป พัฒนาการทางภาษาประกอบดวย
การเรียนรูความหมายของคําใหมๆ ความเขาใจประโยคตางๆที่ซับซอน ความสามารถในการสราง
ประโยคที่ซับซอน การขยายความสิง่ ทีพ่ ูดเพื่อสื่อสารใหผฟู งเกิดความเขาใจและเหมาะสมกับ
สถานการณทกี่ ําลังพูด และการใชภาษาเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ นอกจากนี้แลวพัฒนาการ
ทางภาษายังอาจหมายถึง พัฒนาการทางการฟง การอาน และการเขียน รวมตลอดถึงความเขาใจ
คําตางๆทีเ่ ขียนและกระบวนการเขียน
1.2 แนวคิดและหลักการในการสอนภาษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546) ไดกลาวถึงสาระการเรียนรู
ในสวนของประสบการณสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย ที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาผานการใช
ภาษา โดยมีลกั ษณะกิจกรรม ดังนี้
1) การแสดงความรูสึกดวยคําพูด
2) การพูดกับผูอนื่ เกีย่ วกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
3) การอธิบายเกีย่ วกับสิง่ ของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ
4) การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน
5) การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก เขียนภาพ
เขียนขีดเขี่ย เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ และเขียนชื่อตนเอง
6) การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณทีสื่อความหมายตอเด็ก อานภาพหรือ
สัญลักษณจากหนังสือนิทาน หรือเรื่องราวที่สนใจ
มีนักการศึกษาไดใหแนวคิดและหลักการในการสอนภาษาไว ดังนี้
Allen and Piersma (1995) ไดใหหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษา ดังนี้
1) การเรียนรูภ าษาเปนกระบวนการเรียนลักษณะองครวม การเรียนการสอนควรเนน
ความหมายและการสื่อสาร เด็กจึงควรไดฝกและไดขยายความรูในสถานการณที่รวมทักษะทัง้
การฟง พูด อาน และเขียน
2) เด็กเปนผูสรางความรูเกี่ยวกับภาษา และหนังสือดวยตนเอง ซึ่งเริ่มจาก
การพัฒนาการเรียนรูภาษาพูดจากการทดลองใชในสถานการณที่แตกตางกัน จากนั้นเด็กจะสราง
ความรูหลักเกณฑทางภาษา ในขณะทีม่ ีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง
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3) เด็กพัฒนาการรูหนังสือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ โรงเรียนควรจัด
สถานการณทางสังคมใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอนื่ ในบริบทที่เปนจริง
4) การพัฒนาการรูหนังสือเปนเรื่องเฉพาะบุคคล ครูควรตระหนักถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเด็ก เด็กแตละคนมีประสบการณเดิม ความสนใจ และพัฒนาการที่แตกตางกัน
ซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากการเรียนรู ความเขาใจของเด็กแตละคนในการเรียนรูเรื่องตางๆ
5) การเรียนรูส ิ่งตางๆ รวมทั้งการเรียนรูภาษา เกิดขึ้นเมื่อเด็กไดรับประสบการณและ
กิจกรรมที่เปนจริง เด็กจะเรียนรูจากกิจกรรมที่ตนเองมีสว นรวมในการคิด เพราะเด็กจะรูสึกสนุกและ
เปนสิ่งที่เด็กสนใจ การเรียนรูภาษาลักษณะนี้ชว ยใหเด็กไดนําประสบการณเดิมที่ตนมีมาใช โดย
นํามาชวยในการทําความเขาใจกับประสบการณใหมที่ตนไดรับ
6) การมีจุดเนนที่ชัดเจนจะชวยใหมีกรอบใหเด็กสามารถเชื่อมโยงประสบการณ การที่
ครูมีจุดเนนที่ชดั เจนจะชวยใหเด็กไดเรียนรูข อสงสัยตางๆ ไดพัฒนาการใชภาษา และพัฒนา
สติปญญาอีกดวย
7) แรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรูหนังสือ เด็กจะเรียนรูได
ดีเมื่อเด็กเกิดความสนใจ มีความพรอมทีจ่ ะเรียนรู มีแรงจูงใจ และสิ่งที่เรียนมีความหมายตอตัวเด็ก
บางครั้งแรงจูงใจมาจากภายในตัวเด็กเอง แตบางครั้งสามารถกระตุน ไดโดยครู เพื่อน หรือกิจกรรม
ตางๆ ครูสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดขึน้ กับตัวเด็กได โดยการสรางทางเลือกทีห่ ลากหลาย การที่
เด็กประสบความสําเร็จทําใหเด็กพรอมทีจ่ ะเรียนรูสงิ่ ใหมๆเพิ่มขึ้น
Goodman (1986 อางถึงใน หรรษา นิลวิเชียร และ พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร, 2543)
กลาวถึงหลักในการสอนภาษา ดังนี้
1) ภาษาที่ใชสอนตองมีความหมายที่สมบูรณ มีใจความครบถวน และเนน
ความสัมพันธของการฟง การพูด การอาน และการเขียน
2) เนื้อหาในการเรียนภาษาสําหรับเด็ก คือ ประสบการณจริงที่เด็กไดฝกกระบวนการ
คิดในการใชภาษาอยางมีจดุ มุงหมายในสถานการณทหี่ ลากหลาย
3) การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจากการใชภาษาในการเรียนทุกวิชา
4) การสอนภาษาควรใหความสําคัญกับกิจกรรมภาษาที่เด็กริเริ่มขึ้นเอง
5) การสอนภาษา ตองอยูบนพื้นฐานของการทํากิจกรรมภาษารวมกันระหวางครูกับ
เด็ก โดยครูมองขอผิดพลาดของเด็กวา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และสนับสนุนใหเด็ก
กลาพูด กลาทํา เพื่อใหเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
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อารี สัณหฉวี (2535) กลาวถึงหลักการสอนภาษา ดังนี้
1) การสอนภาษาตองสรางสิง่ แวดลอมใหเด็กคุนเคยกับตัวหนังสือ ซึมซาบเรื่องราวใน
หนังสือ โดยครูอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน และสนทนาพูดคุยกับเด็ก ใหเด็กเลาเรื่องโดยการพูด
การเขียน การวาด หรือการแสดง
2) การสอนภาษาตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง ครูตองศึกษาเด็กเปนรายบุคคล สอนตาม
ระดับความสามารถที่แตกตางกัน เด็กเปนผูใหขอมูลแกครูในการเตรียมและวางแผนในการสอน
3) การสอนภาษาตองสงเสริมใหเด็กสนใจ และรักที่จะเรียนรูภาษาดวยตนเอง ใหเด็ก
ไดมีโอกาสเลือกเรื่อง หรือหนังสือที่เด็กสนใจ
4) การสอนภาษาตองใหเด็กเห็นประโยชนของการใชภาษาในความมุงหมายที่ตา งกัน
5) การสอนภาษาควรใหเด็กมีความมั่นใจกลาเสี่ยงที่จะพูด อาน และเขียนโดยไมกลัว
การผิดพลาด
กลาวโดยสรุป หลักในการสอนภาษาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก
เด็กจะเรียนรูภาษาไดดีเมื่อเปนสิ่งที่เด็กสนใจ มีความหมายตอตัวเด็ก และเปนสิง่ ทีเ่ ด็กไดลงมือทํา
เปนประสบการณจริง การสอนภาษาตองใหความสําคัญกับทุกๆทักษะ ทัง้ การฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยสรางสิง่ แวดลอมทีท่ ําใหเด็กคุนเคยกับการใชภาษา และมีความมัน่ ใจในการใช
ภาษาของตน
2. การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2.1 ความสําคัญและความหมายของวรรณกรรมเด็ก
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538) ใหความหมายของวรรณกรรม
หมายถึง งานหนังสือ งานพิมพทที่ าํ ขึ้นทุกชนิดไมวาแสดงออกมาโดยวิธีหรือรูปอยางใด เชน
หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิง่ พิมพ
หทัยวรรณ ไชยะกุล (2544) ใหความหมายวา เปนสิ่งซึง่ เขียนขึ้นทั้งหมดไมวาจะเปน
รูปใด หรือเพื่อความมุง หมายอยางใด
อุทัย ไชยานนท (2545) ไดใหนยิ ามวา เปนงานหนังสือ งานนิพนธทที่ าํ ขึ้นทุกชนิด
Page and Thomas (1977) ใหความหมายวา เปนรูปแบบของภาษาที่มีศิลปะอัน
ประกอบไปดวยงานเขียนรอยแกวและรอยกรอง และ เปนงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรประกอบไป
ดวยงานเขียนตาง ๆ
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Shafritz และคณะ (1988) กลาววา เปนงานพิมพที่ไดรับการตัดสินวามีคุณสมบัตทิ ี่ดี
อันอยูบนรากฐานของสังคม คุณคาทางปญญาหรือไดรับการสนใจเปนพิเศษ ซึง่ ประกอบไปดวย
หนังสือ บทกวี บทความ หรือเอกสารอื่น ๆ
Jalongo (1992) อธิบายวา เปนรูปแบบการจินตนาการของชีวิตและความคิดที่มี
แบบแผนในรูปของภาษา ซึง่ ในระยะแรกมักเปนเรื่องเลาปากเปลา มีการเลาและการฟงมากกวา
การเขียน
กลาวโดยสรุป วรรณกรรม หมายถึง หนังสือหรือเอกสารซึ่งเขียนขึ้นเพือ่ วัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึง่ หรือหมายถึงงานเขียนในรูปแบบตางๆ ไดแก บทความ นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน
สารคดี ฯลฯ วรรณกรรมเด็กจึงเปนสวนหนึง่ ของวรรณกรรมทั่วไป ซึง่ มีผูใหความหมาย ดังนี้
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2545) กลาววา วรรณกรรมสําหรับเด็ก หมายถึงทรัพยากร
สารนิเทศที่เปนวัสดุหรือสื่อตางๆ ที่เขียนหรือผลิตหรือจัดทําขึ้นมาสําหรับเด็กโดยเฉพาะ ไดแก
หนังสือเด็กประเภทตางๆ และสื่อหรือวัสดุที่ไมตีพิมพ
บันลือ พฤกษะวัน (2533) กลาววา วรรณกรรมเด็กเปรียบไดกับวรรณคดีสําหรับเด็ก
ที่เติมคําวาสําหรับเด็กก็เพื่อใหงายตามพืน้ ฐานประสบการณและตอบสนองความตองการของเด็ก
ไดดี
ปราณี เชียงทอง (2530) กลาววา เปนหนังสือที่เขียนขึน้ สําหรับใหเด็กไดอานอยาง
เหมาะสมกับวัยของเด็ก และเปนที่สนใจของเด็กวัยตาง ๆ ตั้งแตกอนเขาโรงเรียนไปจนถึงวัยรุน
ซึ่งเด็กสามารถเลือกอานไดตามความพอใจโดยไมมีการบังคับ
ไพรถ เลิศพิริยกมกล (2539) กลาววา เปนงานเขียนสําหรับเด็ก ไดแก บทความ
สารคดี นวนิยาย นิทาน เรื่องสั้น บทละคร แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัย และ
ความสนใจของเด็กเปนสําคัญ
Hoskisson and Tompkins (1987) กลาววา เปนประสบการณหนึ่งทีม่ ีคุณคา
หองเรียนที่ใหเด็กไดเขียนเรื่องราว ควรมีหนังสือสารคดี โคลงกลอน เกมเกี่ยวกับคํา นิทานทองถิ่น
ชีวประวัติ ซึ่งวรรณกรรมเหลานี้เปนพื้นฐานของทัง้ การอานและการเขียน เด็กจะนําวรรณกรรม
เขามาในชีวิตของตนโดยการอาน ถึงแมวา เด็กสรางสรรควรรณกรรมผานการเขียนแตที่มากกวานัน้
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เด็กยังไดรับประสบการณจากวรรณกรรมโดยการพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับผูแ ตง เรื่องราว
และการเขียน
Cornett (2003) กลาววา วรรณกรรมเด็กมีลักษณะพิเศษสองประการ คือ
1) มีจุดมุงหมายสําหรับผูอานที่เปนเด็ก 2) วรรณกรรมเด็กเกือบทุกเรื่องจะคงเหลือความหวัง
ไวเสมอ
กลาวโดยสรุป วรรณกรรมเด็ก หมายถึง หนังสือหรือสิ่งพิมพทที่ ําขึ้นมามีจุดมุงหมาย
สําหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับประสบการณ วัย ความสนใจของเด็ก และ
มุงใหความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลิน วรรณกรรมเด็กเปนสวนหนึ่งที่สามารถสงเสริมการใช
ภาษาของเด็ก
2.2 องคประกอบทางวรรณกรรม
องคประกอบทางวรรณกรรม ไมวาจะเปน โครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร มุมมองของ
เรื่อง และรูปแบบการนําเสนอเรื่อง เปนสวนหนึ่งของการสรางกรอบในการเขียนและการเขาใจ
วรรณกรรม (Cornett, 2003)
Hillman (1995) ไดแบงองคประกอบของวรรณกรรมไวดังนี้
1) แกนเรื่อง เปนแกนความคิดที่ผูเขียนตองการสื่อแกผอู าน บางครั้งเปนความคิดที่
ชัดแจง แตบางครั้งเปนแกนความคิดที่แฝงอยูไมไดบอกผูอานโดยตรง
2) โครงเรื่อง เปนเคาโครงการดําเนินเรื่อง บรรยายเหตุการณในเรื่อง ไดแก 1) เรื่องทีม่ ี
เหตุการณเดียว 2) เรื่องที่มีเหตุการณซา้ํ ๆกัน 3) เรื่องทีม่ ีโครงเรื่องหลาย ๆ ตอนและจบเปนตอน ๆ
มีตัวละครชุดเดียวกัน
3) ตัวละคร คือ ผูทที่ ําใหเรื่องราวดําเนินไปตั้งแตตนจนจบ อาจเปนคน สัตว หรือ
สิ่งของ ตามลักษณะของเรื่อง
4) ฉาก ประกอบดวยสถานที่และชวงเวลาที่เกิดเหตุการณนั้น ในบางครั้งระบุไวในเรื่อง
แตบางครั้งก็ใหผูอานสังเกตเอง
5) รูปแบบการนําเสนอเรื่อง เปนรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวทีม่ ีลักษณะเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของผูป ระพันธแตละคน
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6) มุมมองของเรื่อง เปนลักษณะการนําเสนอเรื่องในแงมุมมองตาง ๆ เชน ผูแตง
เลาเรื่อง ตัวละครเลาเรื่อง เลาเรื่องอดีตกาล
7) รูปเลม เปนลักษณะทางกายภาพของหนังสือ ไดแก ปก ภาพประกอบ ขนาดเลม
หลักสูตรแหงชาติของประเทศสหราชอาณาจักร วิชาภาษาอังกฤษ ระดับเด็กเล็กอายุ
5-7 ป (Key stage 1) (Department for Education and Employment, 1999) ระบุวา เด็กควรมี
ความรูในเรื่องเกี่ยวกับองคประกอบพืน้ ฐานของวรรณกรรม ไดแก ฉาก ตัวละคร และ การดําเนิน
เรื่องหรือโครงเรื่อง โดยสามารถระบุ และบรรยายลักษณะของ ตัวละคร เหตุการณ และฉากในเรื่อง
ได ในการตัดสินใจในสิง่ ที่เด็กไดอาน สําหรับหนังสือประเภทบันเทิงคดีนั้น Gunning (2003) พบวา
เด็กสามารถทีจ่ ะตัดสินคุณภาพของลักษณะของตัวละคร โครงเรื่อง แกนเรื่อง รูปแบบการนําเสนอ
เรื่อง และฉากได การศึกษาและการทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ เหลานี้เปนสิ่งสําคัญ
เพราะจะทําใหผูอานมองเห็นและเกิดความเขาใจวิธกี ารและเทคนิคทีผ่ ูเขียนใชในการเสนอและ
ดําเนินเรื่องตลอดจนการแสดงความคิดและเจตคติตางๆ ไดอยางลุม ลึกขึ้น และยังทําใหผูอา น
เขาถึงอรรถรสทั้งยังรูจักวิพากษวิจารณไดลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ หมาะสมในการเริม่ ศึกษา
องคประกอบทางวรรณกรรมสําหรับเด็กอายุ 5-6 ป จึงควรเริ่มจากองคประกอบทางวรรณกรรม
ดังนี้
2.2.1 ตัวละคร
หทัยวรรณ ไชยะกุล (2544) ไดใหความหมายของ ตัวละคร ไววา ในวรรณคดี
จะมีบุคคลหรือสิ่งอื่นๆ เปนผูแสดงบทบาทตางๆ เรียกวา ตัวละคร ตัวละครจะมีจํานวนมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับขนาดและความหมายของเรือ่ ง รวมทัง้ โครงเรื่องดวยวามีความซับซอนเพียงใด
Hoskisson and Tompkins (1987) ไดใหความหมายของ ตัวละคร ไววา
เปนคน หรือสัตวที่มีลกั ษณะเหมือนคน ทีเ่ กี่ยวของในเหตุการณในเรื่อง โดยมากตัวละครจะถูก
พิจารณาใหเปนองคประกอบที่สําคัญที่สดุ ในเรื่อง
Hillman (1995) กลาววา ตัวละคร คือ ผูท ที่ ําใหเรื่องราวดําเนินไปตั้งแตตนจน
จบ อาจเปนคน สัตว หรือสิง่ ของ ตามลักษณะของเรื่อง ในวรรณกรรมแตละเรื่องมักประกอบดวย
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ตัวละคร 2 ประเภท คือ 1) ตัวเอกของเรื่อง 2) ตัวประกอบ เปนตัวประกอบที่ชว ยใหเรื่องราว
สมบูรณ
Cornett (2003) กลาววา ตัวละคร หมายถึง คน สัตว หรือสิ่งของที่มีบทบาทใน
เรื่อง จากตัวละครเด็กสามารถเริ่มตนเขาใจมนุษยหลากหลายดาน ทัง้ ดานมืดและดานสวาง
ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา (2544) ไดใหความหมายของ ตัวละคร ไววา นอกจาก
หมายถึงตัวละครที่มีบทบาทอยูในเรื่องแลวยังหมายถึงนิสัยใจคอของตัวละครดวย ในความหมาย
ของตัวละคร สามารถจําแนกตัวละครออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1) ตัวละครมิติเดียว คือ ตัวละครที่ผูแตงเสนอใหผูอานไดรบั รูเพียงดานเดียว
เปนตัวละครทีไ่ มมีความสลับซับซอนและไมมีพัฒนาในเรื่องนิสัยใจคอ ตัวละครประเภทนี้จะคง
ลักษณะเอาไวไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณหรือสถานการณ
2) ตัวละครหลายมิติ คือ ตัวละครที่ผูแตงเสนอใหผูอานไดรบั รูเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยหลายๆดาน เปนตัวละครที่มีความลึกและมีพัฒนาการทางดานพฤติกรรม อุปนิสัย ตลอดจนมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดและทัศนคติ
ผูแตงสามารถสรางลักษณะตัวละครไดทั้งทางตรงและทางออมดวยวิธกี ารตางๆ
ดังนี้
1) ผูแตงบรรยายอุปนิสัยของตัวละครโดยตรง ผูแตงบอกลักษณะ รูปราง
หนาตา ผิวพรรณ ความสูง น้ําหนัก การศึกษา อาชีพ หรือรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆเกี่ยวกับ
ตัวละครใหผูอา นรับรูอยางแจมแจง
2) ผูแตงใหตัวละครอื่นๆพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึง่ คําพูด คําวิจารณของ
ตัวละครอื่นๆ สามารถเปดเผยใหผูอานรับรูลักษณะนิสยั ของตัวละครไดในหลายแงมมุ
3) ผูแตงบอกนิสยั ใจคอของตัวละครผานพฤติกรรม คําพูด และทัศนคติของ
ตัวละครเอง การกระทํา คําพูด และทัศนคติของตัวละครสามารถสะทอนอุปนิสัยทีแ่ ทจริงของ
ตัวละครใหผูอา นไดรับรู
4) ผูแตงบอกอุปนิสัยของตัวละครผานความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอง
ความรูสึกนึกคิดในใจอันเปนโลกสวนตัวของตัวละครบอกถึงสภาพภายในจิตใจของตัวละครนั้นๆ
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ผูอานสามารถเขาถึงความตองการ ความหวัง ความฝน หรือความกลัวของตัวละครและรูจัก
ตัวละครไดอยางใกลชิดที่สุด
5) ผูแตงบอกอุปนิสัยของตัวละครจากสัมพันธภาพของตัวละครนัน้ กับตัวละคร
อื่นๆ ในแตละเหตุการณหรือสถานการณสะทอนใหเห็นอารมณ นิสยั ความคิด ความฉลาด ความมี
ไหวพริบ ความสุขุมรอบคอบ ความเอาตัวรอด และการรูจักแกไขสถานการณของตัวละครไดเปน
อยางดี
กลาวโดยสรุป ตัวละคร หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเหมือนมีชีวิต ซึง่ สามารถเปนได
ทั้งคน สัตว หรือสิ่งของตางๆ ซึ่งสามารถแบงไดจากบทบาทในการดําเนินเรื่อง ออกเปน 2 ประเภท
คือ 1) ตัวละครเอก 2) ตัวประกอบ นอกจากนี้ยงั สามารถแบงตัวละครไดจากลักษณะนิสัยของ
ตัวละครซึ่งสามารถแบงตัวละครออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) ตัวละครมิติเดียว 2) ตัวละคร
หลายมิติ ลักษณะนิสัยของตัวละครผูแตงสามารถบรรยายออกมาไดทงั้ ทางตรงและทางออมจาก
การกระทํา และความรูสึกนึกคิดของตัวละครอื่นๆที่มตี อตัวละครนั้น
2.2.2 ฉาก
Cornett (2003) กลาววา ฉาก หมายถึง เวลา และสถานที่ ฉากเปนเบื้อหลังที่ทาํ
ใหตัวละครสามารถดําเนินเรื่องไปตามโครงเรื่องได
หทัยวรรณ ไชยะกุล (2544) ไดใหความหมายของ ฉาก เปนองคประกอบสําคัญ
อีกอยางหนึ่งของเนื้อหาก็คือ ฉาก หรือสภาพแวดลอมของตัวละคร เปนสถานที่และบรรยากาศให
ตัวละครโลดแลนไปตามเรื่องราว ฉากอาจเปนสถานที่จริงๆ ทีม่ ีอยู หรือไปดูไปสัมผัสได
ฉาก คือ เวลาและสถานที่ของเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรือ่ ง ซึง่ รวมทั้ง
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยภาพรวมแลวฉากจะประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 อยาง ไดแก
(Holman, 1981 อางถึงใน ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา 2544)
1) ภูมิประเทศ สภาพทองที่ ทิวทัศน การจัดแบงสถานที่ เชน ที่ตั้งของประตู
หนาตางในหอง
2) อาชีพ สถานภาพทางการงานและความเปนอยูประจําวันของตัวละคร
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3) เวลา ยุคสมัย ที่เกิดของเหตุการณในเรื่อง เชน ยุคทางประวัติศาสตร หรือ
ฤดูกาลของป
4) สภาพแวดลอมโดยทัว่ ไปของตัวละคร เชน สภาวะเงื่อนไขทางศาสนา จิตใจ
ศีลธรรม สังคม หรือสภาวะอารมณ
นอกจากฉากจะมีความสําคัญในตัวของมันเองแลว ยังมีสวนในการสราง
บรรยากาศ อารมณ ความรูส ึกใหกับเรื่องที่เลาอีกดวย
Lukens (1986 อางถึงใน Hoskisson and Tompkins 1987) กลาววา ฉาก คือ
สภาพแวดลอม หรือสถานทีท่ ี่เกีย่ วของกับเรื่อง ในที่นี้รวมไปถึง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
สิ่งกอสรางตางๆ ที่ตวั ละครอยู ฉากสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ฉากหลังของเรื่อง ซึง่ สามารถวาดออกมาได
2) ฉากที่เปนสวนเติมเต็ม ซึง่ ตองอาศัยการขยายความ
ฉากมีความสําคัญกับโครงเรื่อง และพัฒนาการของตัวละคร การขยายความ
ลักษณะรายละเอียดของฉากจึงเปนสิ่งที่สมควรทํา
กลาวโดยสรุป ฉาก หมายถึง สภาพแวดลอมในเรื่อง ซึ่งรวมถึง วันเวลา ยุคสมัย
ไมวาจะเปนกลางวัน กลางคืน อดีต ปจจุบัน สถานทีท่ ี่เกิดขึ้นในเรื่อง สิ่งกอสรางตางๆ สภาพทาง
ธรรมชาติ รวมไปถึงลักษณะสภาพสังคม ฉากจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญทีม่ ีอทิ ธิพลตอ
การดําเนินเรื่องราว และมีอทิ ธิพลตอตัวละครตางๆ ทัง้ การกระทําของตัวละคร และพัฒนาการของ
ตัวละคร
2.2.3 โครงเรื่อง
Cornett (2003) กลาววา โครงเรื่อง หมายถึง การเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในเรื่อง สวนใหญจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องซึ่งเปนการเริ่มตนของ
จุดขัดแยงในเรื่อง โดยจุดขัดแยงในเรื่องสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
1) ความขัดแยงระหวางตัวละครกับธรรมชาติ
2) ความขัดแยงระหวางตัวละครกับสังคมที่ตวั ละครอยู
3) ความขัดแยงระหวางตัวละครกับตัวละคร
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4) ความขัดแยงในตัวละครเอง
จากจุดขัดแยงจะเกิด จุดสุดยอดของเรื่อง คือ จุดที่เรื่องดําเนินไปจนสูงสุด
ความตึงเครียดลดลง ปญหาในเรื่องเริ่มตนที่จะคลี่คลาย และจุดขัดแยงสามารถลดลงได
Lukens (1986 อางถึงใน Hoskisson and Tompkins 1987) กลาววา โครงเรื่อง
คือ การลําดับของเหตุการณในเรื่อง ซึง่ เกีย่ วพันกับตัวละครในสถานการณที่เปนจุดขัดแยงของเรื่อง
ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา (2544) ไดใหความหมายของ โครงเรื่อง คือ การลําดับ
เรื่องของเหตุการณที่ผูแตงผูกขึ้นมา แตละเหตุการณจะตองมีความเกีย่ วเนื่องเชื่อมโยงกันอยางเปน
เหตุเปนผล นัน่ คือ เหตุการณหนึง่ จะตองสงผลกระทบใหเกิดอีกเหตุการณหนึง่ ตามมาและตอเนื่อง
กันไปเปนลูกโซจนกวาเรื่องนั้นจะจบลง โครงเรื่องที่ดีนนั้ นอกจากจะมีปญหาหรือ ความขัดแยงแลว
ยังตองมีสว นประกอบอื่นๆ ที่จะทําใหโครงเรื่องนั้นมีเอกภาพและมีความสมบูรณเขมขนภายใน
ตัวของมันเองดวย
องคประกอบหรือโครงสรางของโครงเรื่อง สามารถจําแนกออกไดเปนขัน้ ตอน คือ
(ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา, 2544)
1) บทเปดเรื่อง (Exposition) คือ บทนําเรือ่ งที่ผูแตงจะปูพื้นฐานใหขอมูล
เกี่ยวกับตัวละคร เหตุการณ เวลา และสถานที่ จึงเปนชวงแนะนําตัวละครในเรื่อง ทัง้ นี้เพื่อเตรียมให
ผูอานรูวา อะไรไดเกิดขึ้นกอนที่เรื่องจะดําเนินตอไป ผูแตงอาจจะเสนอเคาของปญหาหรือ
ความขัดแยงไวในบทเปดเรือ่ งก็ได เพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกอยากจะติดตามเรื่องราวตอไป
2) การผูกปม (Complication) และการขมวดปม (Rising Actin) คือ เรื่องราวที่
เกิดขึ้นหลังบทเปดเรื่องเปนชวงความยุงยากทีท่ าํ ใหเรื่องพัฒนาและดําเนินตอไปได ปญหาและ
ความขัดแยงของโครงเรื่องจะคอย ๆ ปรากฏออกมาใหเห็นอยางเดนชัด และทวีความเขมขนขึ้น
เรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดหักเหของเรื่อง
3) จุดวิกฤต (Crisis) หรือจุดหักเหของเรือ่ ง จุดวิกฤตนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของ
การขมวดปม ความตึงเครียดของเรื่องสามารถเกิดขึน้ ไดหลายครั้ง ฉะนัน้ จุดวิกฤตในแตละ
โครงเรื่องจึงเกิดขึ้นไดมากวาหนึง่ ครั้งเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อเรื่องดําเนินมาถึง
ความตึงเครียดที่สุดของเรื่องจนทําใหเรื่องนั้นเกิดการหักเหเปนครั้งสุดทายกอนเรื่องจะคลี่คลาย
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ความยุง ยากและจบลง มักจะนิยมเรียกจุดหักเหนีว้ าจุดสุดยอด (climax) ซึ่งนับเปนจุดสูงสุด
ของเรื่อง และเปนจุดสุดทายของชวงการขมวดปม
4) การแกปม (Falling Action) คือ ตอนที่เรื่องคอย ๆ ลดความตึงเครียดลงซึ่งจะ
นําไปสูการคลี่คลายของปมปญหาและความขัดแยงตาง ๆ ในที่สุด
5) การคลี่คลายเรื่อง (Resolution หรือ Denouement) คือการคลี่คลายปญหา
และความขัดแยง เปนตอนจบหรือตอนสุดทายของเรื่อง
แผนภูมิที่ 1 โครงสรางของโครงเรื่อง
จุดสุดยอด
จุดวิกฤต

การแกปม

จุดวิกฤต
บทเปดเรื่อง

การคลี่คลายเรื่อง

ถึงแมวา จะมีการแบงโครงเรือ่ งออกเปนขั้นตอนตาง ๆ ทีส่ มบูรณได 5 ขั้นตอน
ก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาจะสามารถวิเคราะห แยกแยะโครงเรื่องไดครบตามขั้นตอนทั้ง 5
ไดเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับผูแตงที่อาจจะตัดหรือรวบบางขั้นตอนเขาไวดวยกัน เชน ผูแ ตงอาจจะ
รวบรวมบทปดเรื่องกับการผูกปมเขาดวยกัน เปนตน
กลาวโดยสรุป โครงเรื่อง หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้น เรียงเปนลําดับ ประกอบ
ขึ้นเปนเรื่องราว โดยสามารถแบงไดออกเปนขั้นตอนตางๆ ซึ่งโครงสรางของเรื่องที่สําคัญคือ
จุดสุดยอดของเรื่อง หมายถึง จุดเปลี่ยนของเรื่อง โดยจุดสุดยอดของเรื่องนี้จะเปนชวงเวลาที่
เหตุการณดําเนินไปจนถึงจุดสูงสุด และเปนจุดเริ่มของการแกปญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
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2.3 ประเภทของวรรณกรรมเด็ก
Ruddell and Ruddell (1995) ไดแบงวรรณกรรมออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) บันเทิงคดี (Fiction) เปนหนังสือที่ใหความเพลิดเพลิน จรรโลงใจแกผูอาน
วรรณกรรมประเภทนี้ ไดแก เทพปกรณัม(Myth) เทพนิยาย(Fairy Tales) นิทานพื้นบาน(Folk
Tales) นิทานอุทาหรณ(Fable)
2) สารคดี (Non-Fiction) เปนหนังสือที่ใหความรูท างวิชาการ วรรณกรรมประเภทนี้
ไดแก ชีวประวัติ/อัตถชีวประวัติ (Biography/Autobography) เรื่องวิชาการ (Information)
3) บทรอยกรอง (Poetry) เปนเรื่องที่มีรูปแบบการประพันธเปนบทรอยกรอง
วรรณกรรมประเภทนี้ ไดแก คําคลองจอง (Rhymes) คําประพันธ (Verse) เพลง (Song)
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) ไดแบงประเภทวรรณกรรมเด็ก ดังตอไปนี้
1) แบงตามลักษณะการเขียนเปน 2 ลักษณะ คือ
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 แบงเปนวัยรุนตอนตน อายุ 12-14 ป และวัยรุนตอนปลาย
อายุ 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

25

4) แบงตามหนาที่ของวรรณกรรมเปน 9 ประเภท ดังนี้
4.1) สารคดี หรือหนังสือความรูทวั่ ไป
4.2) หนังสือที่เปนความเพลิดเพลิน (บันเทิงคดี)
4.3) หนังสือแบบเรียน
4.4) หนังสืออานเพิม่ เติมประสบการณ
4.5) หนังสืออางอิงสําหรับเด็ก
4.6) หนังสือแปล
4.7) การตูน
4.8) วารสาร
4.9) หนังสือพิมพรายวัน
บันลือ พฤกษะวัน (2533) แบงประเภทวรรณกรรมเด็ก ดังตอไปนี้
1) จําแนกตามชนิดของบทประพันธ
1.1) ประเภทรอยกรอง เปนหนังสือหรือเรื่องราวที่เขียนตามรูปแบบลักษณะ
บังคับ เชนนิทานคํากลอน โคลง ฯลฯ
1.2) ประเภทรอยแกว เปนการเขียนหนังสือที่ใชสํานวนภาษาเปนคําพูดที่ใชกัน
ทั่วไป แตการใชภาษาเหมาะกับวัยเด็ก
2) จําแนกตามลักษณะการถายทอด
2.1) ประเภทที่ไมไดจารึกหรือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เปนการเลาขาน
ขับรองสืบตอกันมา
2.2) ประเภทบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร มีการเขียนบันทึกไวเปนเรื่องราว
3) จําแนกตามลักษณะเนื้อหา เชน
3.1) วรรณคดีศาสนา
3.2) วรรณคดีขนบประเพณี
3.3) วรรณคดีประวัติศาสตร
3.4) วรรณคดีนิราศ
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3.5) วรรณคดีการละคร
4) จําแนกตามลักษณะสาระประโยชน
4.1) ประเภทปลูกฝงศีลธรรม ซึ่งไมรวมเอาแบบเรียนที่ใชสอนศีลธรรมโดยตรง
แตเปนนิทานเรื่องราวที่สอนเด็ก หรือผูอานทางออม
4.2) ประเภทไมปลูกฝงศีลธรรมแตก็ไมทําลายศีลธรรม เปนกลางๆซึง่ จะเปน
บทความเรื่องราว
4.3) ประเภททําลายศีลธรรม ไดแก เรื่องราวทีส่ งเสริมความพยาบาทอาฆาต
กลาวโดยสรุป การแบงประเภทของวรรณกรรมนั้นขึน้ อยูกับวัตถุประสงค เชน ลักษณะ
การเขียน รูปแบบของวรรณกรรม วัยของเด็ก เปนตน
2.4 จุดมุงหมายและประโยชนของวรรณกรรมเด็ก
จุดมุงหมายของการใชวรรณกรรมสําหรับเด็กนัน้ วัตถุประสงคที่สาํ คัญ คือ ใหเด็กเกิด
ความเขาใจวาหนังสือนัน้ มีความสนุกสนานและนาสนใจ ไดรับประสบการณใหม ๆ และเปนสิง่ ที่
สามารถใหความเพลิดเพลินได การใหเจตคติที่ดีผานประสบการณการอานสําหรับเด็ก เปนสิง่ ที่
ตองใหความสนใจ เพราะเปนพืน้ ฐานที่จะพัฒนาใหเด็กเกิดนิสัยรักการอานไดในอนาคต
(Machado, 1999)
จากการศึกษาจุดมุงหมายของวรรณกรรมสําหรับเด็ก สามารถสรุปไดเปนขอๆ
ดังตอไปนี้ (รัถพร ซังธาดา, 2531; จินตนา ใบกาซูย,ี 2534; ไพรถ เลิศพิริยกมล, 2539; ฉวีวรรณ
คูหาภินนั ทน, 2545)
1) เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกผอนคลายอารมณ
2) เพื่อใหอา นหนังสือไดคลองแคลว แตกฉาน พัฒนาทักษะในการอาน
3) เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นจากการฟง
4) เพื่อสงเสริมจินตนาการใหเกิดความคิดสรางสรรค และสงเสริมเชาวปญ
 ญาให
กับเด็ก
5) ใหความรู สนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กใหเขาใจสิ่งแวดลอมเขาใจตัวเอง
และความรูอื่นๆ ทําใหเกิดโลกทัศนอนั กวางไกล
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6) ปลูกฝงคุณธรรม เจตคติ และแบบอยางทีด่ ีใหกับเด็ก
7) เพื่อใหเด็กรักการอาน
8) เพื่อชวยทดแทนความรูสึกที่ขาดหายไปของเด็ก
9) เพื่อชวยธํารงรักษาวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตอไป
กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายสําคัญของวรรณกรรมเด็ก คือ เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดี ไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนหลัก สวนจุดมุงหมายอืน่ ๆนัน้ อาจแตกตางกันไปตามประเภทของ
วรรณกรรม
Cornett (2003) กลาวา เหตุผลที่นาํ วรรณกรรมมาเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรนัน้ มี 11
ประการ ไดแก
1) วรรณกรรมเปนการตอสูระหวางการรูหนังสือและการไมรูหนังสือ
สถิติการรูหนังสือของประชากรเปนการกําหนดขอบขายของการรูหนังสือใน
ประเทศ จากการทดลองแสดงใหเห็นวาหนังสือที่ดีนนั้ ใหมากกวาทักษะในการอาน การใชภาษา
และภาพที่ดีในวรรณกรรมเปนการใหประสบการณดานสุนทรียก ับผูอา น ซึ่งทําใหผทู ี่ไดอานเกิด
การพัฒนาไปสูการเปนผูรกั หนังสือได
2) วรรณกรรมมีเนื้อหาที่เปนการเรียนรูทกั ษะพื้นฐานทางภาษา
จากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบคําศัพทและความเขาใจมาตรฐาน แสดงให
เห็นวา ทักษะพื้นฐานทางภาษาสามารถเรียนรูไดดีเมื่อมีการใชวรรณกรรมมากและใหโอกาสใน
การเขียนบอยครั้ง
3) วรรณกรรมเปนสิ่งกระตุนความสนใจ ใหความบันเทิง และเปนการพักผอน
การอานหนังสือเปนการเสนอความผอนคลายใหกับเด็ก และทําใหเด็กไดออกจาก
ตารางชีวิตที่รบี เรง สิ่งสําคัญที่กระตุนใหเกิดการอานหนังสือ คือ หนังสือนัน้ ๆตองเปนสิ่งที่อยูใน
ความสนใจของผูอาน
4) วรรณกรรมเปนการนําความสุนทรีย ความงดงาม ความพึงพอใจ ความกลัว และ
ความสนุกสนานผานศิลปะในการประพันธ
วรรณกรรมสําหรับเด็กสามารถเห็นไดในรูปแบบของศิลปะ ซึ่งครูสามารถนํามาใช
เปนเครื่องมือในการสอน เด็กไมสามารถทีจ่ ะรับความสนุกสนานจากวรรณกรรมไดอยางอัตโนมัติ
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ถาการอานนัน้ เต็มไปดวยความยากลําบาก การที่เด็กไดอยูรวมในกิจกรรมการอานวรรณกรรมให
เด็กฟง จึงเปนสิ่งหนึ่งทีท่ ําใหเกิดประสบการณดานสุนทรียได
5) วรรณกรรมสามารถกอใหเกิดการคิดขั้นสูง
หนังสือที่ดนี ั้นสามารถนําเราจากการยึดตนเองเปนศูนยกลาง การมองมิติเดียว
ไปสูการคิดอยางเปนนามธรรมที่ซับซอนได เด็กตองใชทกั ษะการคิดขั้นสูงในการวิเคราะหและ
คิดหาเหตุผลใหกับปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง ทักษะการคิดขั้นสูงอื่นๆที่ไดรับแรงกระตุนจาก
วรรณกรรม ไดแก การพิจารณา การมองในมิติแงมุมทีห่ ลากหลาย การะประเมินการกระทําของ
ตัวละคร และเห็นความหมายของแกนเรื่องดวยตนเอง แมแตเด็กเล็กก็สามารถที่จะเขาใจแกนเรื่อง
ที่เปนนามธรรมได
6) วรรณกรรมชวยใหเด็กสรางความเขาใจผูอ ื่นและการเคารพผูอื่น
วรรณกรรมเปนอาวุธทีม่ ีพลังในการตอสูกบั ความกลัวและความเกลียด หนังสือ
สามารถนําเด็กเขาไปใกลตวั ละครที่มีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ สีผิว ศีลธรรม ของผูคนใน
หลากหลายกลุม และสิ่งนี้เปนการลดความกลัวในความไมรูไดอยางมาก
7) วรรณกรรมเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรไดสงตอและสืบทอดผานเรื่องราว และวรรณกรรม เด็กจึงไดเริ่ม
เรียนรูประวัตศิ าสตรโดยผานบทกลอน และเรื่องราวในหนังสือ
8) วรรณกรรมเปนการเปดเผยความจริงที่ยงิ่ ใหญ
วรรณกรรมทีด่ ีจะเปดเผยความจริง ซึง่ โดยสวนใหญแลวเปนสิง่ ที่สวยงาม และ
ทําใหเกิดความพึงพอใจทีจ่ ะไดเรียนรู
9) วรรณกรรมทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง โดยการใชหนังสือบําบัด
การเขาใจในตนเองเกิดขึ้นเมือ่ หนังสือทําใหตระหนักวา สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองไมวา
จะเปนความสุข หรือความเจ็บปวดไมไดเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตนเทานัน้ และการใชหนังสือ
ในการบําบัดนี้ หนังสือสามารถเขาถึงความรูสึกภายในซึง่ กอใหเกิดความสบายใจตามมาได
10) วรรณกรรมกระตุนใหเกิดการคิดดานศีลธรรมในเรื่องคุณคาและเรื่องราวของถูก
และผิด
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11) เด็กสามารถเรียนรูความคิดรวบยอด และทักษะที่อยูในทุกขอบขายของหลักสูตร
โดยผานวรรณกรรมที่ดี
วรรณกรรมทีด่ ีนั้นสามารถเปนฐานในการนําไปสูการใชสอนทักษะและความคิด
รวบยอดของวิชาตางๆ ไมวา จะเปน ประวัติศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ การเตนรํา และดนตรี
กลาวโดยสรุป วรรณกรรมนอกจากจะใหความเพลิดเพลิน สนุกสนานแลว วรรณกรรม
สามารถเปนสวนชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูในดานตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาทางการคิด
การเรียนรูภาษา การรูจักตนเอง และการเคารพผูอื่น รวมไปถึงดานศีลธรรมและสามารถเปนสวน
หนึง่ ทีก่ ระตุนการเรียนรูในเนื้อหาสาระแขนงตางๆอีกดวย
2.5 การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็ก
พงศศักดิ์ สังขภิญโญ (2542) กลาววา เด็กเล็กตองการอานหนังสือเชนเดียวกับเด็กโต
แตการอาน การสัมผัส การใชหนังสือของเด็กเล็กแตกตางจากเด็กโตอยางสิน้ เชิง เด็กจะหยิบ ตี ฉีก
ทิ้ง ขวาง หรือกัด ดังนั้น หนังสือสําหรับเด็กเล็กที่ดีตองทนทาน สวยงาม และที่สาํ คัญเนื้อหาสาระ
ของหนังสือตองถูกตองและสอดคลองกับวัยของเด็ก โดยมีขอควรคํานึงในการเลือกวรรณกรรม ดังนี้
1) ลําดับขั้นในการเจริญเติบโตของเด็ก และความสนใจในหนังสือของเด็ก
2) พิจารณาถึงผูแ ตงและผูวาดภาพทีม่ ีชื่อเสียงทางดานวรรณกรรมเด็กเล็ก หรือ
ทํางานทางดานนี้มานาน เพราะอยางนอยบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่มคี วามสามารถและมีชื่อเสียง
เปนที่รูจกั ทางดานหนังสือเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
3) ทําการประเมินทางดานคุณลักษณะทางกายภาพของหนังสืออยางพิถีพิถนั
4) สามารถเพิ่มพูนความรูใหกับเด็กทีละนอยๆ และคอยๆกระตุนเราความอยากรู
อยากเห็น ความคิดของเรื่องจึงตองเปนประเด็นงายๆ
Ruddell and Ruddell (1995) ไดกลาวถึงการเลือกวรรณกรรมที่ใชเปนหลักใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) ประเภทหลักของงาน ไดแก สารคดี บันเทิงคดี และบทรอยกรอง
2) การคํานึงถึงงานเขียนในยุคเกา เชน นิทานพืน้ บาน นิทานสอนใจ ยังคงเปนที่
ชื่นชอบของเด็ก
3) ความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมและจริยธรรม
4) ความเหมาะสมสําหรับทั้งเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย
5) ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และ ความสนใจในการอานของเด็ก
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Eliason and Jenkins (1990) กลาววา ควรมีการเลือกวรรณกรรมตามเกณฑ
เนื่องจากเรื่องที่ตีพิมพทกุ เรือ่ งไมไดเปนเรือ่ งที่ชนื่ ชอบของเด็กเสมอไป ดังนัน้ การเลือกควรมีเกณฑ
ในการพิจารณา ดังนี้
1) เด็กอายุ 3-4 ป ควรหลีกเลีย่ งเรื่องที่นา กลัว และจินตนิยายบางเรื่องจนกวาเด็กจะ
แยกแยะระหวางความจริงกับจินตนาการได เนื้อเรื่องควรสั้น มีตัวหนังสือนอยและอานงาย
โครงเรื่องเปนแนวเดียว (Linear plot) มีขอความซ้าํ ๆ เด็กวัยนี้ชอบเรื่องจริงที่เกี่ยวกับสัตว เด็ก
และผูอื่น
เด็กอายุ 5-6 ป สามารถเขาใจเรื่องที่ซับซอน เพราะเด็กแยกแยะความจริงออกจาก
จินตนาการไดแลว เด็กชอบเรื่องผจญภัย เรื่องที่ดูเหมือนไรสาระ และเรื่องที่จบดวยความฉงนหรือ
หักมุม
เด็กอายุ 7-8 ป มักชอบเรื่องตํานาน นิทานพืน้ บาน เรื่องเกี่ยวกับสัตว วิทยาศาสตร
งานอดิเรก หรือการผจญภัย เด็กสามารถสนใจเรื่องยาวได และสามารถฟงการอานโดยไมตองดู
รูปภาพได อยางไรก็ตาม เด็กมักชอบการเลาเรื่องมากกวาการอานดวยตัวเอง
2) การเลือกหนังสือควรคํานึงถึงความเหมาะสมตามระดับอายุของเด็ก
3) เด็กเล็กชอบหนังสือนิทานทีม่ ีภาพประกอบสีสันสวยงามชัดเจน อยางไรก็ตามครู
สามารถเลาเรือ่ งโดยไมตองมีภาพประกอบ ซึ่งยังคงเปนวิธกี ารที่มีประสิทธิภาพ
4) ควรเลือกวรรณกรรมที่มีความหลากหลายและสมดุลทัง้ ในดานวัฒนธรรม เพศ
และจริยธรรมสําหรับเด็ก
5) หนังสือวรรณกรรมที่เด็กชอบเปนพิเศษจะไดรับการอานซ้ําอยูเสมอ
6) ควรเลือกโครงเรื่องของวรรณกรรมที่มีคณ
ุ คาและประโยชน เพื่อเปนความทรงจําที่
ดีสําหรับเด็ก
Fisher and Terry (1990) กลาววา การเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็ก ในขั้นแรกควร
เลือกเรื่องทีเ่ ปนบทกลอน หรือเรื่องที่นา สนใจซึ่งเด็กสามารถเขาใจไดงาย ควรเลือกเรื่องที่ไมเคย
อานในกิจกรรมการอานอิสระ เด็กเล็กตองการฟงเรื่องทีม่ ีขอความซ้าํ ๆ และควรเลือกวรรณกรรมให
มีความหลากหลาย เพราะเด็กแตละคนมีความชอบแตกตางกัน
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กลาวโดยสรุป การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กนัน้ ควรคํานึงถึงระดับพัฒนาการของ
เด็ก ความสนใจ อายุของเด็ก และการเลือกวรรณกรรมยังตองคํานึงถึงลักษณะของวรรณกรรมทั้ง
ลักษณะภายนอก ภาพ และเนื้อหาภายใน นอกจากนี้การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กควรมี
ความหลากหลายเพื่อที่เด็กจะไดมีโอกาสสัมผัสวรรณกรรมแตละประเภทไดอยางทัว่ ถึง และสนอง
ความแตกตางของเด็กไดอยางครอบคลุม
2.6 ความสําคัญและความหมายของนิทานสําหรับเด็ก
นิทานเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ประเภทบันเทิงคดี ซึง่ มีผูใหความหมาย
ไวดังนี้
ภิญญาพร นิตยะประภา (2534) กลาววา นิทาน คือ เรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาที่มิได
เจาะจงแสดงประวัติความเปนมาของเรื่อง จุดใหญก็เพือ่ ความสนุกสนาน ความพอใจของทั้งผูเลา
และผูฟง และมุงสนองความตองการทางดานจิตใจของผูฟ ง ในบางครั้งก็สอดแทรกคติสอนใจเอาไว
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2545) กลาววา นิทาน คือ เรื่องที่เลากันมาแตโบราณ และมี
อภินิหารตางๆ นิทานเปนมรดกทางวัฒนธรรม มีคุณคาในดานจิตใจ นิทานมีทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ
และจัดพิมพเปนหนังสือนิทาน
จินตนา ใบกาซูยี (2534) กลาววา นิทาน คือ หนังสืออานทัว่ ไปที่ไมใชหนังสือเรียน
ซึ่งมุงใหความรูหรือความเพลิดเพลินอยางใดอยางหนึง่ หรือใหทงั้ ความรูและความเพลิดเพลิน
ควบคูกันไป แตโดยมากเนนความเพลิดเพลินเปนสําคัญ
กลาวโดยสรุป นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบทอดกันมา เปนสิง่ ที่ใชในการถายทอด
วัฒนธรรม จุดมุงหมายหลักของนิทานเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุงเนนความตองการทาง
จิตใจ นิทานสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ เปนเรื่องเลาปากเปลา และพิมพเปนหนังสือนิทาน
การเลานิทานเปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาที่ดีใหกับเด็ก เพราะชวยใหเด็กไดมี
โอกาสฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในดานพัฒนาการทางอารมณและสังคม
นิทานชวยใหเด็กไดแสดงออกในการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางเด็กดวยกัน หรือระหวางครูกับ
เด็ก สวนในดานของการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาและรางกายนัน้ การเลานิทานยังชวยใน
การฝกคิดพิจารณาสิ่งตางๆ ทัง้ ยังสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค และหากวาเด็กไดมีโอกาสเปน
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ผูเลา ผูอาน หรือผูแสดงนิทานใหเพื่อนและครูชม การที่เด็กไดแสดงทาทางเปนตัวละครในนิทาน
และแมแตการหยิบจับหนังสือ หรือพลิกเปดหนาหนังสือเพื่ออานก็เปนการบริหารกลามเนื้อมือ ชวย
เสริมสรางความแข็งแรงแกนวิ้ มือของเด็กไดอีกดวย (สัณหพัฒน อรุณธารี, 2541)
2.7 การเลือกนิทานสําหรับเด็ก
ในปจจุบัน นิทานไดผลิตออกมามากมาย เพื่อใหไดนทิ านที่มีคุณภาพ จึงตองมีหลักใน
การคัดเลือกนิทาน ซึง่ มีผูใหหลักในการเลือกนิทานไว ดังนี้
อารมณ สุวรรณปาล (2532, อางถึงใน เสาวลักษณ สมวงษ, 2545) ไดใหหลักในการ
เลือกนิทานทีเ่ หมาะสมกับเด็ก ดังนี้
1) เปนเรื่องงายๆ ดําเนินเรื่องดี มีจุดเดนของเรื่องจุดเดียว เพื่อสะดวกที่จะทําใหเด็ก
จับประเด็นของเรื่องโดยไมยากนัก
2) มีบทสนทนาบาง
3) ใชคําซ้ําๆ และประโยคสัน้ ๆที่เด็กจําไดงาย
4) ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่ดึงดูดความสนใจ และใชภาษาที่ถูกตอง
5) เหตุการณของเรื่องควรเปนเหตุการณที่ใกลตัวเด็ก
6) จุดเดนของเรื่องควรงายและเปนที่พอใจของเด็ก
7) ตัวละครเดนควรมีเพียงตัวเดียว
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2545) ไดใหหลักในการเลือกนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก ดังนี้
1) นิทานเหมาะสมกับวัยของเด็ก
2) คําบรรยายเรื่องเขาใจงาย ใชศัพท ภาษา สํานวนงายๆ ถูกตอง ไมสลับซับซอน
ใชประโยคสั้นๆ คําบรรยายเหมาะสมถูกตองตรงกับภาพ
3) รูปเลมตองแข็งแรงทนทาน ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป
4) ควรเลือกหนังสือที่ไดรับรางวัล ทั้งเรื่องและภาพ เพราะเปนหนังสือที่ผาน
การคัดเลือกมาแลว
5) ความยาวของนิทานพอเหมาะกับวัยของเด็ก
6) รูปภาพชัดเจน สวยงาม
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7) เนื้อเรื่องดี ไมสลับซับซอน อยูในระดับที่เด็กจะเขาใจไดงาย ตรงกับความสนใจของ
เด็กแตละวัย
8) ตัวละครควรอยูในวัยเดียวกับเด็ก โครงเรื่องไมสลับซับซอน
9) แกนของเรือ่ งเหมาะกับเด็ก ทําใหเด็กสามารถเขาใจไดและเปนการสอนเด็กโดย
ทางออม
กลาวโดยสรุป การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับเด็กนัน้ ควรคํานึงถึงวัยของเด็ก การใช
ภาษาถูกตอง และไมซับซอน ภาพประกอบสวยงาม เนือ้ เรื่องใกลตัวเด็ก โครงเรื่องไมสลับซับซอน
มีตัวละครเอกตัวเดียวและอยูในวัยใกลเคียงกับเด็ก มีแกนเรื่องที่เด็กสามารถเขาใจไดงายๆ และ
รูปเลมแข็งแรงทนทาน
2.8 ความสําคัญและความหมายของการวิพากษวรรณกรรม
การวิพากษวรรณกรรม หรือการวิจารณวรรณกรรมนั้น มาจากคําภาษาอังกฤษวา
“Critical Literature” ซึ่งมีผูใหความหมายไว ดังนี้
วิทย ศิวะศริยานนท (2541) กลาววา การวิจารณที่แท คือ การพิจารณาลักษณะของ
บทประพันธ แยกแยะสวนประกอบที่สําคัญ และหยิบยกออกมาแสดงวาไพเราะงดงามเพียงไร
วิเคราะหความหมายของบทประพันธนั้น ถาความหมายซอนเรนอยูกใ็ ชปญญาหยัง่ ไปใหเห็นทะลุ
ปรุโปรง และแสดงใหผูอานเห็นตาม ถาความหมายกระจัดกระจายอยูก พ็ ยายามปะติดปะตอให
เปนรูปเปนเคาพอที่ผูอานจะเขาใจ นอกจากนัน้ จะตองเผยใหเห็นความสัมพันธระหวาง
สวนประกอบตาง ๆ ของงานนัน้ และชี้ใหเห็นดวยวาแตละสวนมีความสําคัญตอสวนรวมเพียงไร
ธัญญา สังขพันธานนท (2539) กลาววา ความหมายทีก่ วางที่สุดของการวิจารณคือ
การแสดงความเห็นเกีย่ วกับหนังสือ โดยทัว่ ไปแลวการวิจารณวรรณกรรม คือการพิจารณาคุณคา
ของหนังสือหรือบทประพันธ เพื่อตัดสินประเมินคาวาเดนหรือดอยอยางไร หรือเพราะเหตุใด ดวย
การวิเคราะหอธิบายใหเห็นรายละเอียดอยางมีหลักเกณฑและกระบวนการ
หทัยวรรณ ไชยะกุล (2544) การวิจารณวรรณกรรม คือการแสดงทัศนคติที่ผาน
การพิจารณาไตรตรองแลววาบทประพันธนั้นมีขอเดนขอดอยอยางไร การแสดงทัศนะในเชิงวิจารณ
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จําเปนตองอาศัยหลักการและเหตุผลทีน่ า เชื่อถือ นอกจากเพื่อหลีกเลีย่ งอคติ หรืออัตตาของ
ผูวิจารณแลว ยังใหความเปนธรรมแกผูเขียนอีกดวย
กลาวโดยสรุปการวิพากษหรือการวิจารณวรรณกรรมนั้น คือ การศึกษาวรรณกรรม
อยางลึกซึ้ง มีการแสดงความคิดเห็น เจตคติ พิจารณาคุณคาของวรรณกรรมนั้น อยางมีกฎเกณฑ
และหลักการ เพื่อจุดมุงหมายที่จะเขาใจและซาบซึง้ ในวรรณกรรมนั้นๆ
2.9 ทฤษฎีการวิพากษวรรณกรรม
ลักษณะการวิจารณวรรณกรรมสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ การอธิบาย
ลักษณะวรรณกรรม และการวินิจฉัยคุณคา การวิจารณวรรณกรรมที่สมบูรณ คือการวิจารณที่
ประมวลทัง้ สองวิธนี ี้เขาดวยกัน การวิจารณควรเริ่มตนดวยการอธิบายใหเขาใจลักษณะวรรณกรรม
และความมุง หมายของผูแตง แลวจึงมุงสูการวินิจฉัยคุณคา (วิทย ศิวะศริยานนท, 2541)
ทฤษฎีการวิพากษหรือการวิจารณวรรณกรรมนั้น สามารถจัดเปนกลุมใหญๆได ดังนี้
1) การวิจารณแนวสุนทรียศาสตร
การวิจารณแนวสุนทรียศาสตรนี้กําเนิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ประมาณ ค.ศ. 1920
โดย I.A. Richards ซึ่งสอนใหนกั ศึกษาอานวรรณคดีอยางละเอียด เพือ่ จะไดเขาถึงความงามของ
วรรณคดีนั้นๆ เพราะคําหรือเสียงหนึง่ ๆไมไดมีแตความหมายที่ตรงตามพจนานุกรมเทานั้น แตยังมี
ความหมายระดับลึกแฝงอยูด วย (อิงอร สุพันธุว ณิช, 2547) การวิจารณแนวนี้จงึ เปนการพิจารณา
ในแงของคํา และความหมาย รวมถึงกลวิธีในการประพันธ (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2530 อางถึงใน
หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2544) นอกจากนี้ Richard (อางถึงใน หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2544) ยังกลาววา
การพิจารณาความงามของบทประพันธควรดูตั้งแตระดับคําขึ้นไป เพราะในหนึง่ คําจะประกอบดวย
4 องคประกอบ คือ
1.1) ความหมาย พิจารณาความหมายของคําทั้งความหมายโดยตรง และ
ความหมายโดยนัย
1.2) ความรูสึก หรือที่เรียกวาอารมณสะเทือนใจ
1.3) น้ําเสียงของผูแ ตง
1.4) เจตคติซึ่งเปนความคิดของผูแตง
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2) การวิจารณแนวจิตวิทยา
จิตวิทยามีบทบาทเกี่ยวของกับการสรางงานวรรณกรรมอยางแยกกันไมออก
เพราะวรรณกรรมเปนภาพสะทอนของชีวติ มนุษยที่ผูประพันธบรรยายและแจกแจงความรูสึกนึกคิด
ของผูประพันธทั้งทางตรงและทางออมโดยผานตัวละคร (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2544) การวิจารณ
แนวนี้อาศัยความรูท างดานจิตวิทยาทั่วไปเพื่ออธิบายพฤติกรรมปกติ และความรูทางดาน
จิตวิเคราะหของ Freud เพือ่ อธิบายพฤติกรรมที่ไมปกติที่ยากแกการเขาใจหรือคนหาสาเหตุ
3) การวิจารณแนวสังคม
วิทย ศิวะศริยานนท (2541) กลาววา แนวการวิจารณนี้ ถือวาวรรณกรรม
ก็เชนเดียวกับสถาบันอื่นๆในสังคม ยอมเปนการสะทอนหรือเปนผลของปจจัยตางๆทางวัตถุ
การสะทอนสังคมของวรรณกรรม จึงไมใชเปนการสะทอนในรูปของเอกสารทางประวัติศาสตร แต
เปนภาพสะทอนสังคม ความคิดเห็นของผูเ ขียน และเหตุการณดานหนึง่ ของสังคม หมายความวา
วรรณกรรมที่ผเู ขียนบันทึกนัน้ มีความเปนจริงของสังคมสอดแทรกอยูสวนหนึง่ (ยุวฉัตร บุญสนิท,
2538 อางถึงใน หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2544)
4) แนวการวิจารณแบบใหม
วิทย ศิวะศริยานนท (2541) กลาววา แนวการวิจารณแบบนี้เกิดขึ้นราว ค.ศ.1930
และยังเปนทีน่ ยิ มกันอยูจนปจจุบันนี้ หลักการสําคัญของแนวการวิจารณนี้ มีดังนี้
4.1) ไมเห็นดวยกับแนวการวิจารณวรรณกรรมแบบเกา แนววิจารณนี้ศกึ ษา
วรรณกรรมแตละเรื่องในฐานะที่เปนวัตถุศิลปะ โดยไมคํานึงวาเกิดขึน้ ในสมัยใด หรือประวัติชีวิต
ของผูแตง
4.2) เห็นวานักวิจารณไมควรพะวงอยูกับปญหาศีลธรรม หรือปรัชญาในวรรณคดี
จนลืมไปวาลักษณะที่แทจริงของวรรณคดี คือ ใหความอภิรมยและเพลิดเพลิน
4.3) ถือการวิเคราะหทาํ นองแตงสําคัญกวาการพิจารณาเนื้อเรื่อง นักวิจารณ
แบบนี้สนใจเปนพิเศษในเรือ่ งทํานองแตง โครงสรางของเรื่อง ตลอดจนภาพพจน
4.4) ถือวาวรรณกรรมวิจารณเปนศิลปะประเภทหนึง่ และเห็นวาวรรณกรรม
วิจารณมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ทําใหผูอานเขาใจวรรณกรรม และทําใหผูอานเพลิดเพลินจาก
บทวิจารณนนั้ ๆ
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5) การวิจารณวรรณกรรมปจจุบัน
การวิจารณวรรณกรรมปจจุบัน หมายถึง การวิจารณนวนิยายและเรื่องสั้นเทานัน้
มิไดรวมไปถึงกวีนพิ นธ และสารคดีอื่นๆ Wellek and Warren (อางถึงใน อิงอร สุพันธุว ณิช, 2547)
กลาวถึงหลักเกณฑในการวิจารณวรรณกรรมวา การวิจารณวรรณกรรมตามปกติจะเปนการวิจารณ
เพื่อบอกลักษณะขององคประกอบที่สําคัญของนวนิยาย ซึ่งมี 3 สวน คือ โครงเรื่อง การสราง
ตัวละคร และฉาก แตผูวิจารณไมจําเปนตองไปพิจารณาวาองคประกอบแตละสวนนั้นจะเปนสิง่ ที่
กําหนดลักษณะขององคประกอบอื่นๆ
Haines (1974 อางถึงใน อิงอร สุพนั ธุว ณิช, 2547) กลาววาจุดสําคัญใน
การวิจารณนวนิยายสามารถพิจารณาได ดังนี้
5.1) แกนเรื่อง เนื้อหา โครงเรื่อง ผูวิจารณอธิบายใหทราบวาแกนของเรื่อง เนื้อหา
และโครงเรื่องของเรื่องที่จะวิจารณนั้นเปนอยางไร
5.2) ฉากและชวงเวลา ผูวิจารณพิจารณาวาเรื่องเกิดขึ้นในชวงเวลาใด และฉากที่
ปรากฏสมจริงหรือไม และมีอิทธิพลตอตัวละครอยางไร
5.3) การสรางตัวละคร ผูวิจารณพิจารณาวาตัวละครมีลักษณะอยางไร การสราง
ตัวละครนั้นสมจริงหรือไม
5.4) โครงสราง ผูวจิ ารณพิจารณาวาองคประกอบตางๆที่สําคัญของนวนิยาย
ไดแก แกนเรื่อง เนื้อหา โครงเรื่อง ฉาก และการสรางตัวละครนั้น ประสานกันอยางมีเอกภาพหรือไม
5.5) รูปแบบ และประเภท ผูวิจารณพิจารณาวาสิง่ ที่ตนวิจารณนนั้ มีรูปแบบ
อยางไร หรือประเภทใด
5.6) กลวิธกี ารแตง ผูวิจารณพิจารณาถึงเทคนิค กลวิธี และลักษณะการแตงที่
ผูแตงใชในเรื่องนัน้ ๆ
5.7) สาระสําคัญ ผูวิจารณพิจารณาสาระสําคัญทัง้ ในดานที่เกี่ยวของกับตัวละคร
ฉาก ความมุงหมาย และเนือ้ หาของเรื่อง
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2.10 แนวคิดและหลักการในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
จากความหมาย ลักษณะ และทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม สิ่งสําคัญพื้นฐานใน
การวิพากษวรรณกรรม คือ การเขาใจลักษณะวรรณกรรม การแยกแยะองคประกอบของวรรณกรรม
แตละชิ้นตามทฤษฎีและการศึกษาวรรณกรรม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการตัดสินวรรณกรรมชิ้นนัน้ ๆ
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กเล็กนั้น สิ่งแรกที่จะปูพื้นฐานใหเด็กสามารถนําไปใชใน
การวิพากษวรรณกรรมระดับสูงได คือ ความเขาใจ การตีความ และความซาบซึง้ ในวรรณกรรม
โดยการศึกษาจากองคประกอบของวรรณกรรม
นักวิจัยหลายคนมีขอมูลวา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กเริ่มตนตั้งแตวัย
อนุบาล และแมแตเด็กอายุ 2 ขวบครึ่งก็สามารถรับรูถงึ ความรูสึกเบื้องตนของเรื่องได (Applebee,
1978, 1980; Pitcher and Prelinger, 1963 อางถึงใน Hoskisson and Tompkins, 1987)
การพัฒนาความซาบซึ้งในวรรณกรรมของเด็กนัน้ มีความสัมพันธกับการเติบโตของ
ประสบการณกับวรรณกรรมของเด็ก โดยเริ่มจากนิทานเรื่องแรกหรือบทกลอนบทแรกที่เด็กไดฟง
เด็กเล็กเกือบทุกคนรักในเรือ่ งราวที่ไดฟง ครูจึงเปนผูท ี่สามารถทําใหเด็กไดมีโอกาสสัมผัสและมี
ความพึงพอใจในวรรณกรรม โดยเปนผูเสนอวรรณกรรมผานการอาน หรือการเลาเรื่อง เมื่อไรที่เด็ก
แสดงความสนใจในเรื่องราวจากตัวของเขาเอง นัน่ ยอมแสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนของการซาบซึ้งใน
วรรณกรรมของเด็ก (Whitehead, 1968) การศึกษาโครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร มุมมองของเรื่อง
รูปแบบการนําเสนอเรื่อง จึงเปนการสรางพื้นฐานความเขาใจในวรรณกรรมของเด็ก (Cornett,
2003) เด็กจะมีการตอบสนองตอวรรณกรรมที่ลึกซึง้ ไดนนั้ จะตองพัฒนาความสามารถใน
การตัดสินใจในสิ่งที่เด็กไดอาน สําหรับหนังสือประเภทบันเทิงคดีนนั้ Gunning (2003) พบวา
เด็กสามารถทีจ่ ะตัดสินคุณภาพของลักษณะของตัวละคร โครงเรื่อง แกนเรื่อง รูปแบบการนําเสนอ
เรื่อง และฉากได
Whitehead (1968) ไดแบงการสอนการตีความวรรณกรรมในลักษณะการอาน
วรรณกรรมใหเด็กฟงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการอานวรรณกรรมใหเด็กฟง และ 2) ขั้นการทํา
กิจกรรมจากเรื่องที่ฟง Tomlinson and Lynch-Brown (1996) ไดกลาวถึง การพัฒนาการสอนโดย
ใชวรรณกรรม แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นมีประสบการณกับวรรณกรรม และ
2) ขั้นตอบสนองตอวรรณกรรม
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จากหลักการในการใชวรรณกรรมในการสอน ความเขาใจ การตีความ และ
ความซาบซึ้งในวรรณกรรม โดยการศึกษาจากองคประกอบของวรรณกรรม หรือการสอนพืน้ ฐาน
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กนัน้ สามารถสรุปไดเปนขั้นตอน ดังนี้
2.10.1 กิจกรรมการอานวรรณกรรมใหเด็กฟง (Reading aloud)
หลายคนเชื่อวาวรรณกรรมที่ดีนนั้ ควรไดรับการฟงเพื่อทีจ่ ะไดเกิดความซาบซึง้
อยางเต็มที่ สิ่งหนึง่ ทีเ่ ด็กทุกวัยไดรับความสนุกสนาน คือ การไดฟงวรรณกรรมในน้าํ เสียงที่รื่นรมย
การอานวรรณกรรมใหเด็กฟงทุกวันเปนชวงเวลาในการแนะนําเด็กใหไดรูจักกับวรรณกรรม และ
ซาบซึ้งในวรรณกรรม (Whitehead, 1968)
จุดประสงคของการอานวรรณกรรมใหเด็กฟงมีดังนี้
1) เด็กไดมีโอกาสคนพบวรรณกรรมที่ดี การไดฟงเรื่องราวโดยครูอานใหฟงนั้น
ชวยใหเด็กมีโอกาสไดรับสิ่งที่ตองการสื่อจากวรรณกรรม ซึ่งบางครั้งเด็กไมสามารถอานวรรณกรรม
เรื่องนัน้ ดวยตนเอง หรือยังเล็กเกินไปที่จะสามารถอานหนังสือเองได การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง
จึงเปนการชวยเด็กได
2) การที่เด็กไดนงั่ ฟงวรรณกรรมที่ครูอานใหฟงรวมกันเปนการสรางความเปน
น้ําหนึง่ ใจเดียวกันในหองเรียน การมีสว นรวมในชัน้ เรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งสิง่
เหลานี้ทาํ ใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในหองเรียน
3) ในวรรณกรรมทุกเรื่องที่อานใหเด็กฟง สามารถทีจ่ ะสงเสริมการคิดใหเด็กได
โดยวรรณกรรมแตละเรื่องสามารถเปนขอมูลเกี่ยวกับสิง่ ที่เด็กเรียนอยูได
4) การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง เปนการเปดเผยใหเด็กไดเห็นวาคุณภาพของ
วรรณกรรมทีด่ ีเปนอยางไร โดยดูจากตัวละคร โครงเรื่อง การใชภาษา และลักษณะการเขียน ทัง้ นีก้ ็
เพื่อพัฒนารสนิยมดานวรรณกรรมของเด็ก
5) ความเพลิดเพลินที่ครูไดรับจากการอานวรรณกรรมเทากับเปนรางวัลทีส่ งผล
ใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินดวยเชนกัน
6) การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง ก็เพื่อกระตุน ใหเด็กใชจนิ ตนาการ
ในการขีดเขียน อภิปราย หรือเพื่อการพัฒนาทางภาษา แตเหตุผลทีส่ ําคัญคือ เพื่อความสนุกสนาน
Ruddell and Ruddell (1995) กลาววา การอานวรรณกรรมใหเด็กฟงนั้น
เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ชว ยใหเด็กไดรับความสนุกสนานจากวรรณกรรม และใหโอกาสเด็กไดพัฒนา
การตอบสนองตอวรรณกรรมและการเขาใจในวรรณกรรมได
กอนที่ครูจะอานวรรณกรรมใหเด็กฟงนั้น ครูจะตองเตรียมตัวโดยการอานในใจ
กอน หลังจากนั้นทดลองอานออกเสียงเพือ่ ใหรูวาควรใชเสียงอยางไรในชวงไหนถึงจะเหมาะสมกับ
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อารมณของเรื่องในตอนนัน้ ๆ การเตรียมเด็กใหพรอมสําหรับเรื่องที่ครูจะอานใหฟง เริ่มจากการเลา
คราวๆถึงภูมหิ ลังของวรรณกรรมที่เลือกมาอาน การแนะนําขอมูลของผูแตง นอกจากนัน้ การจัด
บรรยากาศใหเด็กเกิดความสบายในขณะฟงการเลาเรื่องก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน
ขณะที่อานวรรณกรรม ควรใชเสียงที่เหมาะสมและหลากหลายเพื่อทีจ่ ะสราง
ตัวละคร ฉาก และการพัฒนาการดําเนินเรือ่ ง การใชจินตนาการและความรูสึกเกีย่ วกับเรื่อง ชวยใน
การแสดงลักษณะทาทางในการอานวรรณกรรมใหเด็กฟง ครูสามารถประเมินความเหมาะสมของ
วรรณกรรมที่เลือกมาอานไดจากความสนใจและการตอบสนองของเด็ก โดยดูไดจากเนื้อหา
ของเรื่อง ความยาว หรือตอนทีน่ ํามาเลาวาเหมาะสมหรือไม
Tomlinson and Lynch-Brown (1996) กลาววา กิจกรรมการอานวรรณกรรมให
เด็กฟง เปนกิจกรรมที่มพี ลังในการกระตุนใหเด็กไดเกิดประสบการณกบั วรรณกรรม มีขั้นตอนดังนี้
1) การเตรียมตัวในการอานวรรณกรรมใหเด็กฟง
หลังจากที่เลือกวรรณกรรมทีจ่ ะอานใหเด็กฟงไดแลว จึงเริ่มเตรียมเด็กให
พรอมสําหรับกิจกรรม โดยครูจัดสถานที่ใหเด็กนั่ง และถามคําถามเพือ่ เตรียมตัวใหเด็กพรอมที่
จะฟง จากนั้นเริ่มตนดวยการแนะนําหนังสือ ชื่อเรื่อง ผูแตง ผูวาด ถึงแมวาเด็กจะอายุนอยเพียงไร
ก็ตาม สิง่ เหลานี้จะสอนใหเด็กรูวาวรรณกรรมเหลานี้ถูกเขียนขึ้นจากคนจริงๆซึ่ง เรียกวา ผูแตง
และภาพทีเ่ ห็นในหนังสือก็เกิดจากคนวาด ซึ่งเรียกวา ผูวาด การแนะนําหนังสือนี้ ควรใชเวลาเพียง
ไมนาน สิง่ เหลานี้เปนการเตรียมใหเด็กเกิดความพรอมทีจ่ ะฟงและใหเด็กเกิดความสนใจใน
วรรณกรรมทีค่ รูจะอานใหฟง ดวย
2) การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง
หลังจากขั้นเตรียมตัวในการอานวรรณกรรมใหเด็กฟงแลว ครูอานเรื่องให
เด็กฟง ซึง่ ตองคํานึงถึงสิง่ ตางๆตอไปนี้
2.1) ตําแหนงที่ครูนั่งตองไมไกลเกินไป เด็กทุกคนสามารถมองเห็นภาพใน
หนังสือไดอยางชัดเจน
2.2) การถือหนังสือของครู ตองใหเด็กเห็นภาพในหนังสือไดอยางชัดเจน
ซึ่งอาจถือโดยที่สามารถมองเห็นไดทงั้ ครูและเด็ก หรือจะผลัดกันดูระหวางครูกับเด็กก็ได การฟง
และการไดเห็นรูปอยางชัดเจนเปนสวนสําคัญในการกระตุนความคิดและจินตนาการเด็ก

40

2.3) การอานวรรณกรรมใหเด็กฟงนัน้ เปรียบเหมือนการแสดงละครเล็กๆ
การอานอยางกระตือรือรน การใชเสียงที่เปนลักษณะละคร การเปลี่ยนเสียงเมื่อตัวละครเปลี่ยนไป
การหยุดสําหรับชวงตืน่ เตน ระดับเสียงสูงต่ําทีห่ ลากหลาย การใชเสียงดังเบา และการใชจังหวะชา
เร็วในการอานวรรณกรรม
2.4) การใชการเคลื่อนไหวรางกาย สีหนาและทาทางของครูในขณะอาน
จะทําใหเด็กสามารถเรียนรูระหวางความหวาดกลัว ความสงสัยในตอนหนึ่งของเรื่อง กับ รอยยิ้มใน
ตอนที่สนุกสนาน สามารถนําพาใหเด็กไดเขาถึงวรรณกรรมไดอยางแทจริง
2.5) การสบตากับเด็กขณะที่อานวรรณกรรมใหเด็กฟง เพื่อทีจ่ ะสามารถ
มั่นใจไดวาครูสามารถรับรูปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กไดตลอดเวลา การสบตาที่ดีจะสามารถชวย
ในเรื่องการคุมชั้นเรียนไดอีกดวย นอกจากนี้ยงั ทําใหรูวา คําใดจากเรื่องที่ตองการคําอธิบาย
2.6) การอานวรรณกรรมควรอานตั้งแตตนจนจบเรื่องโดยไมขาดตอน หาก
มีเด็กบางคนตองการคําตอบหรือออกความเห็น ครูก็สามารถทีจ่ ะตอบสนองไดแตควรใชเวลาอยาง
รวดเร็วและดําเนินการอานตอไป
กลาวโดยสรุป กิจกรรมการอานวรรณกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่นําวรรณกรรม
สําหรับเด็กมาใชอานใหเด็กฟงในกิจกรรมกลุมใหญ โดยสามารถแบงออกเปน 2 ขั้นยอยๆ คือ
1) ขั้นเตรียมกอนการอานวรรณกรรม เปนการเตรียมการของครูในการอานใหเด็กฟง และเปน
การเตรียมเด็กใหพรอมที่จะฟงวรรณกรรม นอกจากนี้ยงั เปนขั้นแนะนําวรรณกรรมที่จะอานอยาง
สั้นๆใหเด็กไดรูจักกอนการอาน 2) ขั้นอานวรรณกรรมใหเด็กฟง ในขัน้ นี้การอานของครูจะตองใช
น้ําเสียง และทาทางการแสดงออกใหเหมาะสม มีการสบตา และใหเด็กสามารถเห็นภาพในหนังสือ
ไดอยางชัดเจน
2.10.2 กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
หลังจากกิจกรรมการอานวรรณกรรมใหเด็กฟง การสนทนาอภิปรายเกีย่ วกับ
วรรณกรรมเรื่องนัน้ ๆ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กมีการตอบสนองตอวรรณกรรมที่ไดฟงไป และยังเปน
การทบทวนเรือ่ งราวในวรรณกรรมใหเด็กเขาใจประเด็นตางๆของวรรณกรรมอีกดวย
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Whitehead (1968) ไดนําเสนอกระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนือ่ งจาก
กิจกรรมการอานวรรณกรรมใหเด็กฟงกิจกรรมหนึ่งคือ การอภิปรายองคประกอบของวรรณกรรม
เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง ตัวละคร โครงเรือ่ ง ฉาก แกนเรื่อง และคําศัพทที่ใชในเรื่อง
Tomlinson and Lynch-Brown (1996) กลาววา หลังจากที่เด็กไดฟง วรรณกรรม
แลวครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีการตอบสนองและแสดงความรูสึกทีด่ ีตอวรรณกรรมที่เด็กไดฟง
ผานกิจกรรมตางๆ การตอบสนองโดยการพูดเปนกิจกรรมหนึง่ ซึ่งสามารถแสดงอกไดในลักษณะ
ตางๆ คือ
1) การอภิปราย โดยสวนมากการอภิปรายกลุมใหญทั้งชั้น จะทําเมื่อมีกิจกรรม
การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง ขณะที่มีการอภิปราย ความเขาใจในวรรณกรรมมีบทบาทสําคัญมาก
หลักของการอภิปรายเปนการคํานึงถึง ความแตกตางระหวางความคิดและความรูสึกที่มีตอ
วรรณกรรม ตัวละครในเรื่อง เหตุการณที่เกิดขึ้น และผลที่เกิดจากเรื่อง ดังนัน้ เพื่อที่จะกระตุน
การอภิปรายกลุมใหญทงั้ ชั้น ครูจึงเปนผูผลักดันใหเด็กไดแสดงการตอบสนองของตนไดโดยการใช
คําถามปลายเปด
Gunning (2003) กลาววา การอภิปรายกลุมเพื่อกระตุน การตอบสนองเปน
เทคนิคหนึง่ ในการสงเสริมการตอบสนองอยางจริงจังตอวรรณกรรมของเด็ก สังคมการตีความเปน
การแลกเปลี่ยนขอความที่กลุมผูใหญสวนมากมักปฏิบัติ ในการแลกเปลี่ยนนี้สามารถทําไดใน
รูปแบบตางๆ ไมวาจะอยางเปนทางการ หรือไมเปนทางการ การอภิปรายนัน้ สามารถเกิดขึ้นไดทง้ั
การอภิปรายกลุมใหญทงั้ ชั้นเรียน การอภิปรายกลุมยอย หรือการอภิปรายเปนคู
2) การใชคําถาม ควรมุง ที่การตอบที่หลากหลาย ซึง่ ไมเนนคําตอบที่ถกู หรือผิด
คําถามชนิดนีจ้ ะสามารถทําใหการอภิปรายดําเนินไปไดดวยดีมากกวา การถามคําถามที่มีเพียง
คําตอบเดียวทีถ่ ูกตอง
การใชคําถามเปนสิ่งที่ชว ยใหเด็กสามารถพัฒนาความเขาใจในเรื่องทีอ่ านได
Langer (1990 อางถึงใน Gunning, 2003) ไดเสนอคําถาม 4 ประเภท ดังนี้
1) คําถามเพื่อความเขาใจเบื้องตน การถามคําถามลักษณะนี้เด็กสามารถรวม
แบงปนการตอบสนองของตนตอวรรณกรรมนั้นๆ
2) คําถามเพื่อพัฒนาการตีความเปนการถามเพื่อกระตุน ใหเด็กไดคิด
อยางลึกซึ้งมากขึ้นเกีย่ วกับเรื่องที่ไดอานหรือไดฟง คําถามลักษณะนีส้ ามารถชวยใหเด็กเกิด
ความคิดเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของเรื่องราว พัฒนาการของตัวละคร แกนเรื่อง และฉาก
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3) คําถามที่สะทอนจากประสบการณสวนตัวของเด็ก ถามเพื่อชวยใหเด็ก
สามารถเชื่อมโยงสิง่ ที่เด็กไดอานหรือไดฟงกับประสบการณหรือความรูเดิมของเด็ก คําถามลักษณะ
นี้ชวยใหเด็กเกิดความเขาใจและเกิดความรูสึกรวม
4) คําถามเพื่อการประเมินคา คําถามระดับนีท้ ําใหเด็กไดกา วไปอีกขั้นหนึ่งของ
การวิพากษวรรณกรรมโดยเปรียบวรรณกรรมเหมือนงานศิลปะชิน้ หนึง่ เด็กสามารถเปรียบเทียบ
วรรณกรรมชิ้นนี้กับชิน้ อื่นๆทีเ่ ด็กเคยอาน ในลักษณะของตัวละคร โครงเรื่อง แกนเรื่อง ฉาก รูปแบบ
การนําเสนอเรื่อง หรือสิ่งทีม่ ผี ลตอเรื่องทั้งหมด
กลาวโดยสรุปกิจกรรมอภิปรายเกีย่ วกับวรรณกรรมรวมกัน เปนการอภิปราย
กลุมใหญ โดยการอภิปรายพูดคุยจะเกีย่ วเนื่องกับวรรณกรรมที่เด็กไดฟง เพื่อใหเด็กไดทบทวน
เรื่องราวในวรรณกรรมไดเขาใจประเด็นตาง ๆ ของวรรณกรรมโดยแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสิน
คุณภาพองคประกอบโครงสรางพืน้ ฐานของวรรณกรรม เชน โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร และแกนเรื่อง
2.10.3 กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม
นอกจากกิจกรรมอภิปรายเกีย่ วกับวรรณกรรมรวมกันแลว ยังมีกจิ กรรมอื่นๆที่ชว ย
พัฒนาความเขาใจ ความซาบซึ้ง และการวิพากษวรรณกรรม ดังตอไปนี้
Huck และคณะ (1997) กลาววา การขยายความเขาใจของเด็กที่มตี อวรรณกรรมจะ
เกิดขึ้นเมื่อเด็กไดทํางานที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมซึ่งมีความหมายตอเด็ก โดยผานการพูดคุย
การประดิษฐสงิ่ ตางๆ การเขียน การแสดง และดนตรี เด็กจะไดรับความพึงพอใจ และทําใหเด็ก
สามารถทําความหมายในสิ่งที่อานไดกระจางขึ้น เชน
1) กิจกรรมการปะติด และการวาดภาพ เมื่อเด็กไดวาดหรือประดิษฐรูปภาพจาก
สวนหนึง่ ของเรื่อง เชน สวนที่ชอบที่สุดในเรื่อง การกระทําของตัวละครในเรื่อง เปนสิง่ ทีท่ ําใหเกิด
ความตื่นเตนได ครูจึงมีหนาที่เตรียมอุปกรณตางๆใหพรอม ทาทายการคิดของเด็ก และชื่นชม
ผลงานของเด็ก ครูสามารถชวยเด็กในการคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมไดโดยใชคําถามเพื่อที่จะใหเด็ก
มองไดอยางชัดเจนยิง่ ขึ้น
2) จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนังกอใหเกิดโอกาสในการทํางานและ
การวางแผนรวมกันของเด็ก จิตรกรรมฝาผนังสามารถทําใหเด็กไดจัดเรียงเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรือ่ ง
การใหเหตุผลในการชอบตัวละครของเด็ก หรือแกนของเรื่องที่เรียนอยู
3) การใชแผนภาพ (Graphic organizer) แผนภาพเปนการจัดความคิดใหอยูในรูป
ที่สามารถมองเห็นได กิจกรรมที่ใชแผนภาพนี้สามารถชวยใหเด็กวิเคราะหสว นตางๆของเรื่อง
สังเคราะหวรรณกรรมหลายๆเรื่อง และใชประเมินในการอานภายหลัง
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4) งานฝมือ การประดิษฐสิ่งตางๆสามารถชวยเด็กใหเด็กไดเขาถึงตัวละครใน
หนังสือไดอยางแทจริง
Tomlinson and Lynch-Brown (1996) กลาววา การตอบสนองโดยการเขียนเปน
กิจกรรมหนึ่งทีเ่ ด็กไดมีการตอบสนองและแสดงความรูสกึ ที่ดีตอวรรณกรรมที่เด็กไดฟงซึง่
ประกอบดวย กิจกรรมที่มีลกั ษณะตางๆ ดังนี้
1) กิจกรรมการปะติด และการวาดภาพ เด็กสามารถประดิษฐภาพ และทําภาพ
ปะติด เพื่อจะแสดงใหเห็นถึงเรื่องที่ตนชอบ การจัดหาวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย เพือ่ ที่จะใหเด็กได
สรางสรรคผลงานจากวรรณกรรม เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดความกระตือรือรนและเกิดความคิด
สรางสรรค
2) การทําหนังสือเลมเล็กและเลมใหญของเด็ก เด็กมีความสามารถที่จะแตงเรื่อง
ของตนเองได มีวิธีการหลากหลายในการทีจ่ ะทําหนังสือในหองเรียน มีตั้งแตที่จะใหเด็กทํางาน
งายๆเปนรูปเดี่ยวๆตามหัวขอ จนถึงงานที่ซับซอนขึน้ การนํากระดาษแข็งมาทําปกของหนังสือ หรือ
อาจเปนผาก็ได ซึ่งทําใหหนังสือนัน้ ดูเปนหนังสือจริงๆมากขึ้น การทําหนังสือนัน้ เด็กสามารถทําเปน
งานเดี่ยว หรือทําเปนคูก็ได
3) การทําเสนเวลา เสนเวลาเปนรายละเอียดของชวงเวลาในเรื่องที่เปนรูปรางซึ่ง
มองเห็นได เกิดจากการวาดเสนยาว จากนั้นใสวันเวลาใตเสนในลักษณะที่มีระยะหางเทากันใน
แตละชวง เสนเวลานี้เปนการจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง และยังทําใหเด็กไดมีโอกาสเปรียบเทียบ
เหตุการณตางๆในประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นจากวรรณกรรมแตละเรื่อง
กลาวโดยสรุป กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม เปน
กิจกรรมที่เปนรูปธรรมตางๆซึ่งชวยใหเขาใจในวรรณกรรมดีขึ้น ไมวา จะเปนตัวละคร ฉาก หรือ
การดําเนินเรื่อง เชน กิจกรรมการวาดภาพ และปะติด จิตรกรรมฝาผนัง งานประดิษฐตางๆ
การทําหนังสือเลมเล็ก การทําเสนเวลา การใชแผนภาพในการแสดงความคิด
มีงานวิจัยของไทยและตางประเทศ ที่ศึกษาการสงเสริมการใชวรรณกรรมในการสอน
ความเขาใจ การตีความ และความซาบซึง้ ในวรรณกรรม ดังนี้
กานดา ศรีพรวิสิฐ (2539) ไดพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาไทย เพือ่ ความเขาใจโดยใชกิจกรรมชี้นําการคิดในการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาไทยเพือ่ ความเขาใจ
ในระดับการอานตีความของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรม สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อลิสา เพ็ชรรัตน (2539) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็ก
วัยอนุบาลโดยใชเทคนิคการเลานิทานแบบซ้ําเรื่อง ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมทดลองมีคะแนน
ความสามารถในการจับใจความสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
2) กลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาพูดสื่อความหมายหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
เฉลิมชัย พันธเลิศ (2540) ไดพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช
วรรณกรรมเปนฐานสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) เมื่อสิ้นสุด
การทดลองใชโปรแกรมฯ นักเรียนมีความสามารถในการเรียบเรียบเรื่องราว ความพึงพอใจใน
การอาน และความพึงพอใจในการเขียนสูงกวาเมื่อเริ่มทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
2) เมื่อสิ้นสุดการทดลองใชโปรแกรม นักเรียนรอยละ 100 มีความสามารถในการเรียบเรียงเรื่องราว
ความพึงพอใจในการอาน และความพึงพอใจในการเขียนสูงกวาเมื่อเริม่ ทดลอง
Griffey และคณะ (1988) ไดศึกษาผลของการตั้งคําถามดวยตนเอง และฝก
การจําแนกองคประกอบของเรื่องราว ที่มตี อความเขาใจในการอานของผูที่มีปญหาในการอาน
ระดับประถมศึกษา พบวาการผสมผสานระหวางการตั้งคําถามดวยตนเอง และฝกการจําแนก
องคประกอบของเรื่องราว สงผลใหผูอานไดมีความเขาใจในการอานสูงขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสงเสริมการใช
วรรณกรรมในการสอน และการจําแนกศึกษาองคประกอบของวรรณกรรม สามารถทําใหเด็กมี
ความเขาใจ เกิดวามพึงพอใจ และเกิดความซาบซึ้งในวรรณกรรมชิ้นนั้นๆได ซึง่ เปนพืน้ ฐานหลักใน
การใหเหตุผล และนําไปสูการวิพากษวรรณกรรมในระดับสูงขึ้นไปได นอกจากนีก้ ารศึกษา
วรรณกรรมยังสามารถพัฒนาทักษะความสามารถดานตางๆของเด็ก ไดแก การเรียนรูภาษา
ความสามารถในการคิด รวมไปถึงดานศีลธรรม นอกจากนีว้ รรณกรรมยังสามารถเปนสวนหนึง่ ที่
กระตุนการเรียนรูในเนื้อหาสาระแขนงตางๆอีกดวย
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาษาและการคิด
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2528) กลาวถึงการคิดกับภาษาวา ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญใน
กระบวนการคิด ภาษาเปนสือ่ ทางความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมคี วามเขาใจ และการคิดยังเปน
พฤติกรรมซึ่งอาศัยสัญลักษณเปนสื่อกลางถายทอดความคิดไปมาระหวางกัน ภาษาจึงเปนสิง่ หนึง่
ที่ชวยถายทอดความคิดมนุษย
Tough (1983) กลาววา การพัฒนาภาษามีความสําคัญอยางมากตอพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็ก
เนื่องจากภาษาและการคิดเปนสิ่งที่เกีย่ วเนื่องสัมพันธกนั จึงทําใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การคิดกับภาษามากมาย สามารถสรุปได ดังนี้
1) ทฤษฎีของ Piaget ในการศึกษา Piaget สังเกตวาความสามารถทางสติปญญามี 4 ขั้น
(อางถึงใน Seigler, 1998)
1.1) ขั้นที่ 1 จะปรากฏในการเคลือ่ นไหวสัมผัส (Sensorimotor) ตั้งแตแรกเกิด-2 ป
กอนที่ความสามารถทางภาษาในรูปแบบใดๆ จะปรากฏขึ้นการคิดจะขึน้ อยูท ี่การรับรู
การเคลื่อนไหวเทานัน้
1.2) ขั้นที่ 2 คือ ขั้นกอนปฏิบัติการ (Preoperational) อายุ 2-7 ป เด็กจะสามารถใช
ประโยคสั้นๆ ภาษาของเด็กในนี้จะมีลักษณะยึดตนเองเปนศูนยกลางมากกวาที่จะมีลักษณะ
ทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงคําพูด เพราะเด็กจะพูดคนเดียวไมฟง คูสนทนามากนัก
1.3) ขั้นที่ 3 คือ ขั้นปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม (Concrete operational) อายุ 7-12
ั นาการทางภาษาดานไวยากรณ และโครงสรางของรูปประโยค การคิดในขั้นตอนนี้
ป เด็กจะมีพฒ
ตองอาศัยภาษามากขึ้น โดยจะใชภาษาเปนเครื่องมือในการเตรียมปฏิบัติการทางการคิด แตภาษา
นั้นยังไมสามารถทําใหเกิดการคิดขั้นปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมได
1.4) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติการอยางเปนทางการ (Formal operational) อายุ 12 ปขึ้นไป
ภาษามีความสําคัญตอการคิดในขั้นนี้มาก เพราะการคิดในขั้นตอนนีค้ วามสามารถในการใช
สัญลักษณแทนวัตถุสงิ่ ของ เปนการสรางมโนทัศนใหมีความสัมพันธกบั นามธรรม แตความสามารถ
ทางภาษาในขัน้ สูงแตเพียงอยางเดียวมาสามารถทําใหเกิดพัฒนาการทางการคิดสูงขึ้นได
2) ทฤษฎีรุสเซียเกี่ยวกับการคิดและภาษา
ทฤษฎีนี้เชื่อวาการพูดโดยยึดตนเองเปนศูนยกลาง เปนปฏิกิริยาที่เห็นไดจากภายนอก
ตอมาการพูดนี้จะกลับเขาไปในจิตใจของบุคคลเปนความคิด การคิดคือการพูดภายใน หมายถึง
การทํางานของอวัยวะทางการพูดนัน้ จะเกิดพรอมกับกระบวนการคิดในอัตราความถีค่ อนขางมาก
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แตไมสม่ําเสมอ ดังนัน้ การคิดจึงพัฒนามาจากภาษา (Kests and Keats, 1979 อางถึงใน ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2524)
3) ทฤษฎีสัมพันธภาพทางภาษา
ทฤษฎีนี้กลาววา การคิดนัน้ ถูกจํากัดขอบเขตดวยลักษณะทางภาษาของบุคคล ผูนาํ
ทางความคิดในเรื่องนี้ คือ Whorf ซึ่งเชื่อวาภาษาและการคิดมีความสัมพันธกัน ทฤษฎีนี้เชื่อวาคนที่
ใชภาษาตางกันจะมีการรับรู การมองโลกในแงมุมและความละเอียดลออที่แตกตางกันไป
โดยเฉพาะทางดานไวยาการณและคําศัพทตางๆ ซึ่งชวยใหบุคคลที่ใชภาษาแตกตางกันมีการคิด
และการรับรูสภาพแวดลอมแตกตางกันไปได (Seigler, 1998)
4) ทฤษฎีชวี พัฒนาทางภาษา
Lenneberg เชื่อวา ความสามรถทางภาษานัน้ เกิดจากวุฒิภาวะทางกายภาพของ
มนุษย ซึง่ ทําใหบุคคลบรรลุนิติภาวะทางการคิดโดยทั่วไป และภาษาคือสวนหนึง่ ของกระบวนการ
คิด (Kests and Keats, 1979 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524)
5) ทฤษฎีเชาวนปญญา
Vygotsky (1962 อางถึงใน สุรงค โควตระกูล, 2541) กลาววา การสื่อสารเปน
องคประกอบสําคัญในการเจริญเติบโตของเด็ก เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กจะเรียนรูมากขึน้
ความตองการของมนุษยจะเกิดขึ้นพรอมกับการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การพูดเปนกระบวนการ
ทางสติปญญาขั้นสูงที่ถกู สรางขึ้นจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ประกอบดวย ความสามารถใน
การวางแผน การประเมิน ความจํา และเหตุผล การพูดของเด็กเปนเสมือนกลไกในการวางแผนและ
การสรางแนวคิด ซึ่งเปนวิธที ี่พัฒนาความสามารถในการคิดของเด็ก
Vygotsky แบงระดับเชาวนปญญาออกเปน 2 ขั้น คือ
1) ระดับเชาวปญ
 ญาขั้นตน (Elementary mental processes) หมายถึง
เชาวนปญญาตามธรรมชาติที่ไมตองเรียนรู เชน ความสามารถในการใชสวนตางๆของรางกาย
ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองตามธรรมชาติ
2) ระดับเชาวปญ
 ญาขั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึง เชาวนปญญาที่
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดูและการถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา
ทําใหเด็กเรียนรูความคิดรวบยอด และเขาใจสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ Vygotsky แบงพัฒนาการทางภาษาออกเปน 3 ขั้น คือ
1) ภาษาสังคม (Social Speech) แรกเกิด-3 ป เด็กจะรูจักการใชภาษาเพื่อแสดง
ความคิดหรืออารมณ ใชภาษาในการควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทําของผูอื่น
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2) ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech) เกิดขึ้นเมื่ออายุ 3-7 ป เด็กวัยนี้จะใช
ภาษาพูดกับตนเองโดยไมจําเปนตองเกี่ยวของกับใคร บางครั้งอาจใชภาษาที่เหมือนออกคําสัง่ กับ
ตนเอง โดยออกเสียงใหผูอื่นไดยินดวย ซึ่งการใชภาษาพูดกับตนเองนีถ้ ือเปนจุดเริ่มตนของการคิด
3) ภาษาที่พูดในใจเฉพาะตน (Inner Speech) เกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุ 7 ป เด็กจะเปลี่ยน
การใชภาษาทีพ่ ูดกับตนเอง ไปสูภาษาทีพ่ ดู ในใจ และการคิดที่เปนคําพูด(verbal thinking)
Vygotsky เชื่อวา ภาษาเปนเครื่องมือของการคิด การพัฒนาเชาวปญญาขั้นสูง
พัฒนาการของภาษาและความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนาที่แยกจากกัน แตเมื่ออายุมากขึ้น
พัฒนาการทัง้ 2 อยางจะพัฒนารวมกัน
กลาวโดยสรุป ทฤษฎีความสัมพันธระหวางการคิดกับภาษา สามารถสรุปได 3
ลักษณะ ดังนี้
1) ภาษามีอทิ ธิพลตอการคิด ดังเห็นไดจาก ทฤษฎีของ Whorf ที่เชื่อวา ภาษาที่
แตกตางจะสงผลใหเกิดการมองโลกที่แตกตางและสงผลใหเกิดการคิดที่แตกตางกันออกไปดวย
และทฤษฎีรุสเซีย ที่เชื่อวา ความคิดพัฒนามาจากภาษา
2) การคิดมีอิทธิพลตอภาษา ดังเห็นไดจาก ทฤษฎีของ Piaget ที่เชื่อวา ภาษาเปน
สวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดพัฒนาการทางการคิด พัฒนาการทางภาษาจึงเปนเพียงความสัมพันธกับ
พัฒนาการทางสติปญญา มากกวาเปนสาเหตุใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา และทฤษฎีของ
Lenneberg ที่เชื่อวา ภาษาเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการคิด
3) ภาษาและการคิดมีอิทธิพลซึง่ กันและกัน ดังเห็นไดจาก ทฤษฎีเชาวนปญ
 ญาของ
Vygotsky ทีเ่ ชื่อวา ในชวงแรกภาษาและการคิดมีการพัฒนาอยางเปนอิสระ แตเมือ่ อายุมากขึ้น
พัฒนาการทัง้ 2 อยางจะพัฒนารวมกัน
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดของเด็กปฐมวัย
4.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย
นักจิตวิทยา นักการศึกษา ไดนําเสนอแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและ
การเรียนรูไวมากมาย สรุปไดดังนี้
4.1.1 หลักการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาของ Bloom (Bloom’s Taxonomy of
Educational Objective)
Bloom (1961 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ไดจําแนก
จุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive Domain) ดานความรูสึก
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หรือเจตคติ (Affective Domain) และดานทักษะ (Psycho-Motor Domain) ดานความรูการเรียนรู
ทางสติปญญาหรือการคิด (Cognitive Domain) นัน้ แบงออกไดเปน 6 ระดับ คือ
1) ระดับความรูความจํา (Memory)
1.1) ความรูเฉพาะสิ่ง (Knowledge of Specifics)
1.1.1) ความรูศัพทเฉพาะ (Knowledge of Terminology)
1.1.2) ความรูขอเท็จจริงเฉพาะสิ่ง (Knowledge of Specific
Facts)
1.2) ความรูเกีย่ วกับวิธีจัดการเฉพาะสิง่ (Knowledge of Way and
Means of Dealing with Specific )
1.2.1) ความรูเรื่องแบบแผนนิยม (Knowledge of Conventions)
1.2.2) ความรูเรื่องแนวโนมและลําดับเหตุการณ (Knowledge of
Trend and Sequence)
1.2.3) ความรูเรื่องการจัดจําพวกและประเภท (Knowledge of
Classifications and Categories)
1.2.4) ความรูเรื่องเกณฑ (Knowledge of Criteria)
1.2.5) ความรูเรื่องระเบียบวิธี (Knowledge of Methodology)
1.3) ความรูเรื่องสากลและเรื่องนามธรรมในสาขาตางๆ (Knowledge of
the Universals and Abstraction Field)
1.3.1) ความรูเรื่องหลักการและขอสรุปทั่วไป (Knowledge of
Principles and Generalizations)
1.3.2) ความรูเรื่องทฤษฎีและโครงสราง (Knowledge of Theories
and Structures)
2) ระดับความเขาใจ (Comprehension)
2.1) การแปล (Translation)
2.2) การตีความ(Interpretation)
2.3) การสรุปอางอิง(Extrapolation)
3) ระดับการประยุกตใช (Application)
3.1) การประยุกต (Application)
4) ระดับการวิเคราะห (Analysis)
4.1) การวิเคราะหหนวยยอย (Analysis of Elements)
4.2) การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship)
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4.3) การวิเคราะหหลักการจัดระเบียบ (Analysis of Organization and
Principles)

5) ระดับการสังเคราะห (Synthesis)
5.1) ผลิตผลที่สื่อความหมายหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะ (Production of
a Unique Communication)
5.2) ผลิตผลในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ (Production of a
Plan, or Proposed Set of Operations)
5.3) ผลิตผลในลักษณะของความสัมพันธเชิงนามธรรม (Derivation of
Set of Abstract Relations)
6) ระดับการประเมิน (Evaluation)
6.1) การตัดสินตามเกณฑภายใน (Judgment in Terms of Internal
Criteria)
6.2) การตัดสินตามเกณฑภายนอก (Judgment in Terms of External
Criteria)
จากแนวคิด Bloom ไดแสดงใหเห็นวา การคิดของบุคคลนั้นมีขนั้ ตอน โดยเริ่ม
จากการรู การเขาใจ และพัฒนาตอไปถึงขั้นวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล
4.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของ Piaget (Piaget’s Theory of Intellectual
Development) (อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2541) ไดแบงกระบวนการทางสติปญ
 ญาออกเปน
4 ขั้นตามชวงอายุ ไดแก
1) ขั้นพัฒนาสติปญญาทางกลามเนื้อและประสาทสัมผัส (Sensorimotor)
เกิดขึ้นในชวงอายุ 0-2 ป เปนชวงที่ความคิดของเด็กมีปฏิกิริยาสะทอนกลับอยางอัตโนมัติ
เริ่มเรียนรูความเชื่อมโยงของคํากับกิจกรรม การเคลื่อนไหวทางกายมีผลสืบเนื่องจาก
ประสบการณแรก
2) ขั้นกอนปฏิบัตกิ าร (Preoperational) เกิดขึ้นในชวงอายุ 2-7 ป เปนขัน้ ที่เด็ก
ใหสัญลักษณตอสิ่งของหรือประสบการณ เชน การใชไมบล็อกแทนตึก หรือเสนขีดเขีย่ แทนคําที่ใช
เรียก คน สิ่งของ และเด็กจะมีความสามารถในการใชคํา และประโยคทีซ่ ับซอนขึ้น
3) ขั้นปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม (Concrete operational) เกิดขึ้นในชวงอายุ
7-12 ป เด็กสามารถคิดเกีย่ วกับแนวคิดตางๆ ไดหลายลักษณะ และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ประโยค
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4) ขั้นปฏิบัติการอยางเปนทางการ (Formal operational) เกิดขึ้นในชวงอายุ
12 ป ขึ้นไป เด็กจะมีการใชเหตุผลที่เปนนามธรรม

Piaget กลาววา เด็กจะสามารถพัฒนาผานขั้นตางๆเหลานี้ โดยอาศัย
กระบวนการ 3 กระบวนการ ไดแก การซึมซับประสบการณ (Assimilation) เกิดขึ้นในชวงแรกเกิด
ถึง 2 ป เด็กรวมขอมูลจากประสบการณเขาสูความจํา Piaget เชื่อวา การที่เด็กพูดซ้ําไปซ้ํามา
ในชวงนี้ เนื่องจากเด็กมีความพอใจกับการใชภาษา การปรับปรุงโครงสราง (Accommodation)
เกิดขึ้นเมื่อเด็กปรับความคิดและการกระทําของตนใหเขากับขอมูลใหมที่ไดรับ และการทําใหเกิด
ความสมดุล (Equilibration) เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีความพึงพอใจในกิจกรรม เด็กจะเกิดความตองการ
ซึ่งความตองการนี้จะนําเด็กไปสูการเผชิญสถานการณทที่ ําใหเกิดความไมพอใจหรือไมสมดุล เมื่อ
เด็กสามารถปรับสถานการณไปสูความพึงพอใจไดจึงจะทําใหเด็กเกิดความสมดุล
Piaget เชื่อวาพัฒนาการของเด็กในแตละระยะจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจาก
ระดับต่ํากวาไปสูระดับที่สูงขึ้น โดยไมมกี ารกระโดดขามขั้น แตบางชวงอาจเกิดขึ้นเร็วหรือชาได
4.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของ Bruner (Bruner’s Theory of Discovery
Learning)
Bruner (1966, อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2544) มีความเชื่อวา การเรียนรู
เปนกระบวนการทางสังคมผูเ รียนจะตองลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง ทั้งนี้โดยมี
พื้นฐานอยูบนประสบการณหรือความรูเดิม และไดจัดลําดับขั้นพัฒนาการการเรียนรูของเด็กหรือ
โครงสรางทางสติปญญาเปน 3 ขั้น ดังนี้
1) Enactive stage
ขั้นนี้จะเกิดขึ้นตั้งแตแรกเกิด-2 ป เด็กจะเรียนรูและเขาใจสิ่งแวดลอมผาน
การลงมือปฏิบัติ โดยการเรียนรูมีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถดานการเคลื่อนไหว การใช
รางกายหรือสวนตางๆของรางกายในการแสดงออกซึ่งความรูสึกของตน
2) Iconic stage
ขั้นนี้เด็กจะเรียนรูผานการมองรูปภาพ หรือตัวแบบ เด็กเริ่มพัฒนาวิธีการจํา
โดยใชจินตนาการมากขึ้น ความเขาใจสิ่งตางๆรอบตัวของเด็กจะขึน้ อยูกับการรับรูโดยใชประสาท
สัมผัสมากกวาภาษา การเรียนรูขั้นนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับการเรียนหรือการแสดงผานงาน
ศิลปะซึ่งตองใชทั้งสายตาและทักษะทางดานมิติสัมพันธ
3) Symbolic stage
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ในขั้นนีเ้ ด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆโดยผานระบบสัญลักษณ เชน ภาษาพูด ภาษา
เขียน และการจัดลําดับ รวมถึงสิ่งตางๆที่เปนนามธรรม ซึ่งชวยใหเด็กเขาใจขอมูลตางๆที่ซับซอน
มากขึ้น

จากแนวคิดนี้ Bruner ไดเสนอทฤษฎีในการเรียนการสอนวาควรประกอบดวย
ลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
1) ผูเรียนตองมีแรงจูงใจภายใน มีความอยากรู อยากเห็นและตองการคนพบ
สิ่งตางๆรอบตัว
2) โครงสรางของบทเรียนตองจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและเขาใจในเนื้อหา
3) การจัดลําดับความยาก-งายของบทเรียนโดยคํานึงถึงพัฒนาการทาง
สติปญญาของผูเรียน
4) การใหการเสริมแรงแกผูเรียน
ตามแนวคิดของ Bruner (1996 อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2544) วิธีการที่
มนุษยจัดการกับความรูของตนมี 2 วิธี คือ
1) การคิดเชิงวิทยาศาสตร-ตรรกศาสตร
2) การคิดในเชิงเรื่องราว
กลาวโดยสรุป Bruner เชื่อวา การเรียนรูของคนพัฒนาตามขั้นตอนเริ่มจาก
การเรียนรูผา นการกระทํา ตอมาเรียนรูผา นการมองรูปภาพ หรือตัวแบบและการคิดโดยจินตนาการ
จากนั้นจึงเรียนรูผานระบบสัญลักษณและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม โดยการเรียนรูจะพัฒนาไดดเี มื่อ
ไดรับประสบการณและการกระตุนอยางเหมาะสม
4.2 ทักษะการคิด
การคิด เปน กระบวนการทํางานของสมองที่ใชประสบการณมาสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สิ่งเรา และสภาพแวดลอม โดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบ
และมีเหตุผล เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญ
 หาอยางเหมาะสม หรือสรางสรรค (กรมวิชาการ,
2542)
ทักษะการคิดมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย หลวงวิจิตรวาทการ (2544)
กลาววา การคิดเปนสิ่งสําคัญของมนุษยที่จะประสบความสําเร็จ การคิดที่มีลักษณะเฉียบแหลม
ทันคน ทันเหตุการณ เหลานีเ้ ปนเครื่องมือชวยที่สําคัญในวิถที างการดําเนินชีวิต

52

ในปจจุบันสาระที่เกีย่ วของกับการคิดที่เปนหลักหรือมิตใิ หญๆมีทงั้ หมดดวยกัน 6 ดาน
ไดแก
1) มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด
2) มิติดานคุณสมบัติที่อํานวยในการคิด
3) มิติดานทักษะการคิด
4) มิติดานลักษณะการคิด
5) มิติดานกระบวนการคิด
6) มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตน
มิติดานทักษะการคิด เปนหนึ่งในมิติการคิด 6 ดาน ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544)
กลาววา ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด ทักษะที่
นับเปนทักษะการคิดขั้นพืน้ ฐานจะมีลักษณะยอยซึง่ มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไมมาก
ทักษะที่มกี ระบวนการหรือขัน้ ตอนมากและซับซอนสวนใหญจะตองใชทักษะพืน้ ฐานหลายทักษะ
ผสมผสานกัน ซึ่งจะเรียกวา ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการคิดเปนพืน้ ฐานที่สําคัญในการคิดของ
บุคคล บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดที่จาํ เปนมาบางแลว และเชนเดียวกัน การคิดของ
บุคคลก็จะมีสว นสงผลไปถึงการพัฒนาทักษะการคิดของบุคคลนั้นดวย
ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถยอยๆ ในการคิดในลักษณะตางๆ ซึ่งเปน
องคประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน ทักษะการคิดอาจจัดเปนประเภทใหญๆ ได
2 ประเภท ดังนี้ (ศรินธร วิทยะสิรินนั ท อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
1) ทักษะการคิดพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพืน้ ฐานเบื้องตนตอการคิดใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอน ซึง่ สวนใหญจะเปนทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคนจําเปนตองใช
ในการสื่อสารความคิดตน ประกอบดวย
1.1) ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิดของ
ผูอื่นเขามาเพือ่ รับรู ตีความแลวจดจํา และเมื่อตองการที่จะระลึกเพื่อนํามาเรียบเรียงและถายทอด
ความคิดของตนใหแกผูอนื่ โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษาตางๆ ทั้งที่เปนขอความ คําพูด
ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ การรับและถายทอดความคิดดวยภาษา ขอความ คําพูด เปนสิง่ ที่
นิยมใชกันมากที่สุด โดยเฉพาะในการเรียนในระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมายที่สาํ คัญๆ ที่
ใชในชีวิตประจําวันมีมากมายหลายทักษะ ไดแก การฟง การอาน การรับรู การจดจํา การจํา
การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไวไดภายหลัง การบอกความรูไดจากตัวเลือกทีก่ ําหนด การบอกความรู
ออกมาไดดวยตนเอง การใชขอมูล การบรรยาย การอธิบาย การทําใหกระจาง การพูด การเขียน
และการแสดงออกถึงความสามารถของตน
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1.2) ทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิดทั่วไป หมายถึง ทักษะการคิดที่
จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนพืน้ ฐานของการคิดขั้นสูงทีม่ ีความสลับ
ซับซอน ซึง่ คนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเนื้อหาทางวิชาการตางๆ ตลอดจนใชในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ ไดแก การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การระบุ
การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง การแปล
การตีความ การเชื่อโยง การขยายความ การใหเหตุผล และสรุปยอ
2) ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดทีซ่ บั ซอน หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอน
หลายชั้น และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆทักษะใน
แตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาไดเมื่อเด็กพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความรู
ความชํานาญพอสมควร ทักษะการคิดขั้นสูงที่สาํ คัญ ไดแก การสรุปความ การใหคําจํากัดความ
การวิเคราะห การผสมผสานขอมูล การจัดระบบความคิด การสรางองคความรูใหม การกําหนด
โครงสราง การแกไขปรับปรุงโครงสรางความรูเสียใหม การคนหาแบบแผน การหาความเชื่อพืน้ ฐาน
การคาดคะเนหรือพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ การพิสูจน
ความจริง และการประยุกตใชความรู
ทักษะการจัดลําดับ การขยายความ และการตีความ เปนทักษะการคิดที่สําคัญทักษะ
หนึง่ ในทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิดทั่วไป ซึ่งมีตัวบงชี้และทักษะยอย ดังนี้
4.2.1 การจัดลําดับ
Bloom (1956) กลาววา ความรูเรื่องแนวโนมและลําดับเหตุการณ นัน้ เปน
การรวมความสัมพันธระหวางแตละเหตุการณโดยใชเวลาเปนตัวแบงแยก รวมไปถึงการเกี่ยวของ
ของเวลา และการเปนเหตุเปนผลของความสัมพันธระหวางเหตุการณเฉพาะ
การจัดลําดับ เปนหนึง่ ในทักษะการคิดทีเ่ ปนแกน หรือทักษะการคิดทัว่ ไป
โดยมีทกั ษะยอยดังนี้ (ศรินธร วิทยะสิรนิ นั ท อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
1) การกําหนดมิติที่จะจัดลําดับใหแกสิ่งตาง ๆ ที่กาํ หนดให เชน จํานวน
2) การระบุระดับของสิ่งของที่กําหนดใหแตละชิ้น/อัน เชน มาก นอย
3) การกําหนดทิศทางของระดับที่จัดเรียง เชน มากไปหานอย
4) การนําสิ่งตาง ๆ แตละสิ่งจัดเรียงโดยเปรียบเทียบระดับระหวางกันและ
กันใหไปในทิศทางทีก่ ําหนด เชน มากไปหานอย
4.2.2 การขยายความ
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การขยายความเปนหนึง่ ในทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิดทัว่ ไป
โดยมีทกั ษะยอยดังนี้ (ศรินธร วิทยะสิรนิ นั ท อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
1) พิจารณาและเลือกประเด็นสิ่งที่ตองการขยายความ เชน ตัวละครเอก
ในเรื่อง
2) พิจารณาวัตถุประสงคของการขยายความ เชน เพื่อใหผูอานเขาใจเหตุผล
ของพฤติกรรมของตัวละครในเหตุการณตางๆในภายหลัง
3) การเลือกมิติหรือแงมุมทีจ่ ะขยายความ เชน นิสยั ใจคอ พืน้ ฐานทาง
ครอบครัว และระดับการศึกษา
4) การระบุลกั ษณะหรือคุณสมบัติ รวมทั้งอาจยกตัวอยางประกอบใน
แตละมิติหรือแงมุมที่ตองการขยายความนั้น เชน เปนคนโมโหราย เกรี้ยวกราด โดยมักจะดาทอ
ผูอื่นดวยคําหยาบคาย
4.2.3 การตีความ
Dallmmann และคณะ (1975) ไดใหความหมายของการตีความวา
หมายถึง ความสามารถในการเขาใจสิ่งที่ไมไดกลาวไวตรง ๆ ในเนื้อเรือ่ ง
Bloom (1956) กลาววา ในการตีความ ผูอานตองสามารถแปลความหมาย
ของสวนสําคัญในแตละตอนได ไมเพียงแตคําและประโยคเทานัน้ แตตองรวมไปถึงสิ่งตางๆที่ผูแตง
ใชแทนความหมาย การตีความตองไมเพียงแตสามารถอานไดเปนตอนๆเทานัน้ แตจะตองเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางแตละตอน การเรียงลําดับ การเรียบเรียงขึ้นใหมในใจ เพื่อที่จะไดเห็นภาพ
ทั้งหมดและนําไปเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของผูอานได
สิ่งสําคัญในการตีความ คือ เมื่อไดรับสิ่งทีจ่ ะตองนําไปตีความแลว ผูเรียน
สามารถเขาใจและระบุ แนวคิดหลักในเรื่องไดเทาๆกับเขาใจในความสัมพันธของสิ่งนั้น
การตีความเปนหนึ่งในทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิดทัว่ ไป
โดยมีทกั ษะยอย 3 ระดับ ดังนี้ (ศรินธร วิทยะสิรนิ ันท อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
1) การตีความเพื่อระบุถงึ สิง่ ที่ผูสื่อไมไดบอกตรง ๆ
1.1) การพิจารณาขอมูลตางๆที่ไดรับวามีความสัมพันธกับสิ่งใดบาง
โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม
1.2) การเปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่เปนความสัมพันธรวมของขอมูลตางๆ
เหลานั้น

55

1.3) การใชหลักเหตุผล เพือ่ พิจารณาและคัดเลือกวาสิง่ ที่เปน
ความสัมพันธรวมสิ่งใดนาจะเปนสิง่ ที่ผูสื่อตองการสื่อใหแกผูอื่น โดยอาศัยความรูเกีย่ วกับตัวผูสื่อ
ลักษณะของสาร โอกาส และสถานการณของการสื่อสาร บริบทขณะสื่อสาร และการคาดคะเน
การรับรูเกี่ยวกับผูรับสารจากมุมมองของผูสื่อสาร

2) การตีความเพื่อหาความหมายที่แทจริง
2.1) การใชหลักเหตุผลประกอบกับความรูที่เกี่ยวของกับผูสื่อสาร
และผูรับสาร เพื่อระบุวา
2.1.1) ความหมายผิวเผินของสารนี้คืออะไร ความหมายที่แทจริง
ของสารนี้คืออะไร ความหมายทัง้ สองตางกันอยางไร
2.1.2) เจตนาที่แทจริงของผูส ื่อคืออะไร ตรงกับเจตนาที่ปรากฏ
เพียงผิวเผินหรือไมเพราะอะไร
2.1.3) สาเหตุที่มีการสื่อสารที่ไมตรงไปตรงมา หรือสารที่มี
ความหมายระดับผิวเผินกับระดับแฝงเรนไมเหมือนกันคืออะไร
2.1.4) สารที่สอื่ มาสะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อ หรือแนวคิด
อยางไรของผูส ื่อ
3) การตีความเพื่อสรางความรูใหม
3.1) การใชทฤษฎีแนวคิดเปนหลักหรือแนวในการอธิบายความเปน
เหตุเปนผลของขอมูล หรืออธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆที่ไดมา
4.3 การสอนทักษะการคิด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546) ไดกลาวถึงสาระการเรียนรู
ในสวนของประสบการณสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย ที่สง เสริมพัฒนาการดานสติปญญาผานการคิด
การสังเกต การจําแนกและเปรียบเทียบ และเวลา ซึง่ มีลกั ษณะกิจกรรม ดังนี้
1) การคิด
1.1) การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
1.2) การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ
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1.3) การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตางๆ กับ สิ่งของหรือสถานที่จริง
1.4) การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และผลงาน
1.5) การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อวัสดุตาง ๆ
2) การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ
2.1) การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของ สิ่งตาง ๆ
2.2) การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม
2.3) การเปรียบเทียบ
2.4) การคาดคะเนสิ่งตางๆ
2.5) การเรียงลําดับสิ่งตางๆ
2.6) การตั้งสมมติฐาน
2.7) การทดลองสิ่งตางๆ
2.8) การสืบคนขอมูล
2.9) การใชหรืออธิบายสิง่ ตางๆ ดวยวิธกี ารที่หลากหลาย
3) เวลา
3.1) การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ
3.2) การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุง นี้ ฯลฯ
3.3) การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ
3.4) การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
จากงานวิจยั หลายชิน้ พบวา การคิด เปนสิง่ ที่สอนได (Beyer, 1988; Pressesien,
1986; Mayer, 1987, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2541) และเปนสิ่งที่ครูทุกคนควรจะสอนไมวา
จะสอนในวิชาใดก็ตาม สุรางค โควตระกูล (2541) กลาววา การจัดการเรียนการสอนจะเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพนัน้ ขึ้นอยูก ับตัวแปรที่สําคัญ 4 ตัวแปร คือ
1) กระบวนการพืน้ ฐาน
2) ความรูเฉพาะที่เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ิด
3) ความรูเกีย่ วกับความรูความคิดของตนเอง
4) ทัศนคติหรือเจตคติ
จากการประชุมของนักการศึกษาประเทศตางๆ ที่ The Wingspread Conference
Center in Racine, Wisconsin State ในป 1984 พบวา แนวทางการศึกษาที่ใชในการดําเนิน
การวิจยั และทดลองเพื่อพัฒนาการคิด สรุปได 3 แนว คือ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, 2530)
1) การสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) เปนการสอนที่เนนในดานเนื้อหา
วิชาการโดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของเด็ก
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2) การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เปนการสอนทีเ่ นนเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางสมองทีน่ าํ มาใชในการคิด โดยเฉพาะเปนการปลูกฝงทักษะการคิดโดยตรง ลักษณะของงานที่
นํามาใชสอนจะไมเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาการที่เรียนในโรงเรียน แนวทางการสอนจะแตกตางกัน
ออกไปตามทฤษฎี และความเชื่อพืน้ ฐานของแตละคนทีน่ ํามาพัฒนาเปนโปรแกรมการสอน
3) การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching about Thinking) เปนการสอนทีเ่ นนการใช
ทักษะการคิดเปนเนื้อหาสาระของการสอน โดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดรูและเขาใจกระบวนการ
คิดของตนเองเพื่อใหเกิดทักษะการคิดทีเ่ รียกวา Metacognition คือรูวาตนเองรูอะไร ตองรูอะไร
และยังไมรูอะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได
ในการสอนทักษะการคิด การถามคําถาม และการอภิปรายเปนสิง่ สําคัญใน
การพัฒนาทักษะความเขาใจ เพื่อที่จะไปพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงตอไป Ruddell (2002)
ไดใหลักษณะคําถามและการกระทําที่ชวยพัฒนาทักษะการคิดไวดังนี้
1) คําถามเพื่อมองจุดใดจุดหนึง่
การใชคําถามประเภทนี้ เปนการเลือกจุดใดจุดหนึ่งเพื่อนํามาใชในการอภิปราย
การใชคําถามประเภทนี้เพื่อเปนการกระตุน ใหผูเรียนไดนําความรูทมี่ ีเปนพืน้ ฐานอยูม าใชกับสิง่ ที่
ไดอาน
2) คําถามเพื่อการขยาย
การใชคําถามประเภทนี้ เปนการเพิ่มขอมูลในเรื่องทีก่ ําลังอภิปรายอยู
3) คําถามเพื่อการทําใหกระจาง
การใชคําถามประเภทนี้ เปนการกระตุนใหนกั เรียนไดอธิบาย และสกัดความคิดใน
การตอบสนอง
4) คําถามเพื่อการยกระดับการคิด
การใชคําถามประเภทนี้ เปนการนําการตอบสนองตอเรือ่ งที่กาํ ลังอภิปรายมา
กระตุนใหเกิดความเขาใจและการคิดในระดับที่สูงขึน้ ไป
5) คําถามเพื่อการรับเขา
การใชคําถามประเภทนี้ มุงใหนกั เรียนเกิดการรับรูในการตอบสนองของตน
โดยปราศจากการขยายความใดๆ
6) คําถามเพื่อการควบคุม
การใชคําถามประเภทนี้มจี ดุ ประสงคเพื่อการเปนผูควบคุมการอภิปราย สามารถ
ใชไดไมวาจะเปนครู หรือนักเรียน
7) การวางเฉย
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การใชการวางเฉยเปนสิง่ ที่ครูควรหลีกเลี่ยง เพราะเมื่อการถามคําถาม หรือ
พฤติกรรมของนักเรียนไมไดรับการตอบสนอง ยอมทําใหเกิดผลกระทบที่รายแรงกับการเขาใจ
เกี่ยวกับตนเองของเด็ก และจะมีผลไปถึงการมีสวนรวมในการอภิปรายของเด็กอีกดวย
8) การใหเวลา
การใหเวลาเกิดขึ้นเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสในการสะทอนความคิดของตน ครูตองให
เวลาเด็กเพียงพอในการคิดกอนที่การอภิปรายจะเริ่มขึน้ การใหเวลานี้เปนการใชความเงียบเพื่อเปน
การกระตุนใหเด็กเกิดการตอบสนอง
มีงานวิจัยที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการสงเสริมความสามารถในการคิดดานตางๆของเด็ก ดังนี้
ตรีเพชร แสงเทียน (2534) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนประกอบการใชคําถามของครูที่มคี วามแตกตางกัน พบวา
1) เด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่ง
ชี้แนะมีความคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้น และ 2) เด็กปฐมวัยทีร่ ับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรค
ประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่งชี้แนะและเด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณการเลน
สรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบชี้แนะมีความคิดเชิงเหตุผลแตกตางกัน กลาวคือ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่ง
ชี้แนะ มีความคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรค
ประกอบการใชคําถามของครูแบบชี้แนะ
จิรพร ไชยเผือก (2540) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเลนทรายเปยกทีม่ ีตอทักษะ
การคิดของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนทรายเปยก
และการเลนน้าํ เลนทรายปกติ มีทักษะการคิดสูงขึ้น โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลน
ทรายเปยก กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนน้าํ เลนทรายแบบปกติมีทกั ษะการคิด
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ปทมศิริ ธีรานุรักษ (2544) ไดศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนว
การสอนแบบชุมชนแหงการสืบสอบเชิงปรัชญาที่มีตอทักษะการคิดของเด็กชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ผลการวิจยั พบวา 1) นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนทักษะการคิดหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบชุมชนแหงการสืบสอบเชิงปรัชญา
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ.01 2) หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การคิดสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) การสอนตามแนวการสอนแบบ
ชุมชนแหงการสืบสอบเชิงปรัชญาและบุคลิกภาพของผูเรียนไมมีปฏิสัมพันธกันในดานทักษะการคิด
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ.01 4) นักเรียนที่มีบุคลิกภาพตางกันมีคะแนนทักษะการคิด
ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ.01
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จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สรุปไดวา ทักษะการคิดสามารถ
เริ่มสอนไดตั้งแตเด็กเล็ก โดยผานกิจกรรมที่เด็กสนใจ การใชคําถามทีก่ ระตุนใหเกิดทักษะการคิด
ลักษณะตางๆ และในระดับการคิดที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จากงายไปสูยากเปนพืน้ ฐานใหเด็ก
พัฒนาการคิดไปสูการคิดระดับสูงได

4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบวัดความสามารถในการคิด
ในการวัดความสามารถในการคิดสามารถทําไดหลายวิธี รูปแบบแนวทางของการวัด
ความสามารถในการคิดจําแนกประเภทของการวัดออกเปน 2 แนวทาง คือ (ศิริชัย กาญจนวาสี
อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
1) แนวทางของนักวัดกลุมจิตมิติ (Phychometrics)
แนวทางการวัดนี้เปนของกลุม นักวัดทางการศึกษาและนักจิตวิทยาทีพ่ ยายาม
ศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย เริ่มจากการศึกษาและวัดเชาวนปญญา ศึกษา
โครงสรางทางสมองของมนุษยดวยความเชื่อวา มีลักษณะเปนองคประกอบและมีระดับ
ความสามารถที่แตกตางกันในแตละคน ซึง่ สามารถวัดไดโดยการใชแบบสอบมาตรฐาน ตอมาได
ขยายแนวคิดของการวัดความสามารถทางสมองสูก ารวัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัด และ
ความสามารถในดานตางๆ รวมทัง้ ความสามารถในการคิดดวย
2) แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement)
แนวทางการวัดนี้เปนทางเลือกใหมที่เสนอโดยกลุมนักวัดการเรียนรูในบริบทที่เปน
ธรรมชาติ โดยเนนการวัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริงที่มคี ุณคาตอตัวผูปฏิบัติ มิติของการวัดทักษะ
การคิดซับซอนในการปฏิบัติงาน ความรวมมือในการแกปญหาและการประเมินตนเอง เทคนิค
การวัดใชการสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติจริงจากการเขียนเรียงความ การแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ และการรวบรวมงานในแฟมสะสมงาน
ในการวัดความสามารถในการคิดตามแนวทางของกลุมจิตมิติ สามารถทําได
2 ทาง คือ การใชแบบสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิดที่มีผูสรางเอาไวแลว
หรือ ถาแบบสอบมาตรฐานสําหรับการคิดที่มีใชกนั อยูท วั่ ไปไมสอดคลองกับเปาหมายการวัด เชน
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จุดเนนที่ตองการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดทีม่ ุงวัด หรือกลุมเปาหมายที่ตองการใช
แบบสอบ สามารถสรางแบบวัดการคิดขึ้นเอง เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการในการวัด
อยางแทจริง
4.4.1 หลักการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด
การคิด (Thinking) เปนกิจกรรมทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การคิดที่เราสนใจ
ในทีน่ ี้เปนการคิดอยางมีจุดมุงหมาย (Directed Thinking) ซึ่งเปนการคิดที่นําไปสูเปาหมายโดยตรง
หรือคิดคนขอสรุปอันเปนคําตอบสําหรับตัดสินใจหรือแกปญหาสิง่ ใดสิ่งใดหนึง่ การคิดจึงเปน
ความสามารถอยางหนึ่งทางสมอง การคิดเปนนามธรรมที่มีลักษณะซับซอน ไมสามารถมองเห็น
ไมสามารถสังเกต สัมผัสวัดไดโดยตรง จึงตองอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติมาชวยในการวัด
การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผูสรางเครื่องมือจะตองมีความรอบรู
ในแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เพื่อนํามาเปนกรอบหรือโครงสรางของการคิด เมื่อมี
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ ารของโครงสรางหรือองคประกอบการคิดแลว จะทําใหไดตัวชี้วัดหรือ
ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะทีเ่ ปนรูปธรรม ซึง่ สามารถบงชีถ้ ึงโครงสรางหรือองคประกอบการคิด
จากนั้นจึงเขียนขอความตามตัวชี้วัดหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแตละองคประกอบของ
การคิดนั้น ๆ
ศิริชัย กาญจนวาสี (อางถึงในทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ไดนําเสนอ
ขั้นตอนในการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด ดังนี้
1) กําหนดจุดมุงหมายของการวัด
กําหนดจุดมุง หมายสําคัญของการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด
ผูพัฒนาแบบวัดจะตองพิจารณาจุดมุงหมายของการนําแบบวัดไปใชดวยวา ตองการวัด
ความสามารถทางการคิดทั่ว ๆ ไป หรือตองการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะวิชา การวัดนัน้
มุงติดตามความกาวหนาของความสามารถทางการคิด หรือตองการเนนการประเมินผลสรุปรวม
สําหรับการตัดสินใจ รวมทัง้ การแปลผลการวัดเนนการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุม หรือ
ตองการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กาํ หนดไว
2) กําหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ
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ผูพัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับ
ความสามารถทางการคิดตามจุดมุงหมายที่ตองการ ผูพฒ
ั นาแบบวัดควรคัดเลือกแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทและจุดมุงหมายที่ตองการเปนหลัก แลวศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึ้ง
เพื่อกําหนดโครงสรางหรือองคประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและใหนิยามเชิง
ปฏิบัติการของแตละองคประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบงชี้ถงึ ลักษณะแตละ
องคประกอบของการคิดนัน้ ได

3) สรางผังขอสอบ
การสรางผังขอสอบเปนการกําหนดเคาโครงของแบบวัดความสามารถ
ทางการคิดที่ตองการสรางใหครอบคลุม โครงสรางหรือองคประกอบใดบางตามทฤษฎีและกําหนด
วาแตละสวนมีน้ําหนักความสําคัญมากนอยเพียงใด ในกรณีที่ตองการสรางแบบวัดความสามารถ
ทางการคิดสําหรับใชเฉพาะวิชาใดวิชาหนึง่ ผูพ ัฒนาแบบวัดจะตองกําหนดเนื้อหาวิชานัน้ ดวยวาจะ
ใชเนื้อหาใดบางที่เหมาะสม นํามาใชวัดความสามารถทางการคิด พรอมทั้งกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของแตละเนื้อหาในแตละองคประกอบความสามารถทางการคิดเปนผังขอสอบสําหรับ
นําไปใชเขียนขอสอบตอไป
4) เขียนขอสอบ
กําหนดรูปแบบของการเขียนขอสอบ ตัวคําถาม ตัวคําตอบ และวิธกี ารตรวจ
ใหคะแนน เชน กําหนดวาตัวคําถามเปนลักษณะสถานการณ สภาพปญหาหรือขอมูลสั้น ๆ
อาจไดมาจากบทความ รายงานตาง ๆ บทสนทนาทีพ่ บในชีวิตประจําวัน หรืออาจเขียนขึ้นมาเอง
สวนคําตอบอาจเปนขอสรุปของสถานการณ หรือปญหานั้น 3 – 5 ขอสรุป เพื่อใหผตู อบพิจารณา
ตัดสินวา ขอสรุปใดนาเชื่อถือกวากัน นาจะเปนจริงหรือไม สวนการตรวจใหคะแนนมีการกําหนด
เกณฑการตรวจไว
เมื่อกําหนดรูปแบบของขอสอบแลว ก็ลงมือรางขอสอบตามผังขอสอบที่
กําหนดไวจนครบทุกองคประกอบ ภาษาที่ใชควรเปนไปตามหลักการเขียนขอสอบที่ไดโดยทัว่ ไป
หลังจากรางขอสอบเสร็จแลว ควรมีการทบทวนขอสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการวัด
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และความชัดเจนของภาษาที่ใช โดยผูเ ขียนขอสอบเองและผูตรวจสอบที่มีความเชีย่ วชาญใน
การสรางขอสอบวัดความสามารถในการคิด
5) นําแบบวัดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง หรือกลุม ใกลเคียง แลวนําผล
การตอบมาทําการวิเคราะหหาคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหขอสอบและวิเคราะหแบบสอบ
วิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอในดาน
ความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีความยากพอเหมาะและมีอํานาจ
จําแนกสูงไว พรอมทัง้ ปรับปรุงขอที่ไมเหมาะสม
คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และขอสอบที่ปรับปรุงแลวใหได
จํานวนตามผังขอสอบเพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหา และนําไปทดลองใชใหมอีกครั้ง
เพื่อวิเคราะหแบบสอบในดานความเทีย่ ง (reliability) แบบสอบควรมีความเที่ยงเบื้องตนอยางนอย
0.50 จึงเหมาะที่จะนํามาใชได สวนการตรวจสอบความตรง (validity) ของแบบสอบถาสามารถหา
เครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดที่เปนมาตรฐานสําหรับใชเปรียบเทียบไดก็ควรคํานวณ
คาสัมประสิทธิความตรงตามสภาพ (concurrent validity) ของแบบสอบดวย
6) นําแบบวัดไปใชจริง
จากขั้นตอนในการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิดสามารถนํามา
สรุปเปนแผนภูมิขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดได ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด

1) กําหนดจุดมุงหมายของแบบวัด
2) กําหนดกรอบของการวัด
และนิยามเชิงปฏิบัติการ
3) สรางผังขอสอบ
4) เขียนขอสอบ
กําหนดรูปแบบของ
ตัวคําถาม ตัวคําตอบ
การใหคะแนน

รางขอสอบ
(รวมทั้งเฉลยและ
แนวการใหคะแนน)

ทบทวนรางขอสอบ

5) นําแบบวัดไปทดลองใช

วิเคราะหขอสอบ

คัดเลือกขอสอบ
และ
ทดลองใชใหม
6) แบบวัดสําหรับนําไปใชจริง

วิเคราะหขอสอบ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ที่มีตอความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน
1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยเกีย่ วกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย และ
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ดังนี้
1.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษา
1.1.2 การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
1.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับภาษาและการคิด
1.1.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการคิดของเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย
1.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบวัดความสามารถในการคิด
1.2 ศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ สงเสริมพัฒนาการ
ทางภาษา และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ในภาคตน ปการศึกษา 2546 ของภาควิชา
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูวิจัยไดนาํ ขอมูลเบื้องตนดังกลาวมาศึกษาสรางความเขาใจในแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวของกับการวิจัย เรื่อง ผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทีม่ ีตอความสามารถ
ในการคิดของเด็กวัยอนุบาล เพื่อใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

การสอนภาษา

แนวคิดในการวิพากษวรรณกรรม

ภาษาและการคิด

-ทฤษฎีวาดวย
ระบบภาษา
-ทฤษฎีวาดวย
ภาษา ความคิด
และสัญลักษณ
-ทฤษฎีวาดวย
การพัฒนาการ
ตามธรรมชาติ
ของการรูหนังสือ

การแยกยะ ตรวจสอบ และ
ตัดสินคุณภาพองคประกอบของ
วรรณกรรม ประกอบดวย
ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง

-ทฤษฎีของ
Piaget
-ทฤษฎีรุสเซีย
-ทฤษฎีสัมพันธ
ภาพทางภาษา
-ทฤษฎีชีวพัฒนา
ทางภาษา
-ทฤษฎีเชาวน
ปญญาของ
Vygotsky

ขั้นตอนการวิพากษวรรณกรรม
1. ฟงครูอานวรรณกรรม
2. อภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรม
รวมกัน
3. ขยายความเขาใจใน
องคประกอบของวรรณกรรม
4. สรุปรวมกัน

แผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
1.วัตถุประสงค
-องคประกอบพื้นฐานของวรรณกรรม
-วัตถุประสงคดานการวิพากษวรรณกรรม
-วัตถุประสงคดานความสามารถในการคิด
2. ขั้นตอนการสอนวิพากษวรรณกรรม
3. วรรณกรรม สื่อ และอุปกรณ
4. การวัดและประเมินผล
แบบวัดความสามารถในการคิด
-การจัดลําดับ
-การขยายความ
-การตีความ

ความสามารถใน
การคิด
-การจัดลําดับ
-การขยายความ
-การตีความ
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เด็กทีม่ ีอายุระหวาง 5-6 ป ของโรงเรียนพญาไท สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนพญาไท มีลกั ษณะ ดังนี้
1) เปนโรงเรียนทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลในแบบเตรียมความพรอม โดย
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2) จํานวนนักเรียนในหองเรียน มีจํานวนไมเกิน 40 คน
3) หองสมุดของโรงเรียนหรือมุมหนังสือในหองเรียนมีวรรณกรรมสําหรับเด็กทีห่ ลากหลาย
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ของโรงเรียนพญาไท
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน 78 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple random sampling) โดยการจับฉลากมา 2 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทัง้ หมด 3
หองเรียน เพื่อกําหนดกลุม ทดลอง และกลุม ควบคุม โดยไดนักเรียนชัน้ อนุบาลปที่ 2/2 เปนกลุม
ทดลอง และชัน้ อนุบาลปที่ 2/1 เปนกลุมควบคุม ซึง่ แตละหองมีนกั เรียนจํานวน 39 คน
จากนั้นทําการวัดความรูพ ื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการคิด จากคะแนนที่ไดจากการใชแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็ก
วัยอนุบาล คะแนนเต็ม 36 คะแนน พบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุม ควบคุมกอนการทดลองมี
คะแนนความสามารถในการคิดในดานการจัดลําดับ การขยายความ และการตีความ ตามที่
นําเสนอในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กอนการทดลอง
กลุมตัวอยาง

N

X

S.D.

t

กลุมทดลอง

39

11.64

7.29

0.06

กลุมควบคุม

39

11.54

7.23

(t76 = 2.38)
จากตารางที่ 1 แสดงวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3. การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
3.1 แผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการสอนการวิพากษ
วรรณกรรม เพื่อเปนแนวทางการสรางแผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
3.1.2 นําขอมูลที่ศึกษามาสรางกรอบแนวคิดในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก ดังนี้
ตารางที่ 2 กรอบแนวคิดในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
องคประกอบพื้นฐานของ
คําจํากัดความ
วรรณกรรม
ตัวละคร
ตัวละคร หมายถึง สิ่งที่แสดงออก
เหมือนมีชีวิต ซึ่งสามารถเปนไดทั้ง
คน สัตว พืช และสิ่งของตางๆ และ
มีบทบาทในการดําเนินเรื่อง

ฉาก

ตัวบงชี้

1. ความรูเกี่ยวกับตัวละคร(การระบุตัวละครเอก)
2. การลําดับการปรากฏตัวของตัวละครในเรื่อง
3. การตีความอายุตัวละคร
4. การลําดับอายุของตัวละครในเรื่อง
5. การบรรยายลักษณะ รูปราง หนาตาของตัว
ตัวละครเอก หมายถึง ตัวละครที่ ละคร
เปนตัวหลักในการดําเนินเรื่องราว 6. การระบุบุคลิกนิสัยของตัวละครที่ผูแตงไมได
ตั้งแตตนจนจบ และมีบทบาทมาก เขียนบอกไวในเรื่อง
ที่สุดในเรื่อง
7. การเปรียบเทียบลักษณะตัวละครของ
วรรณกรรม 2 เรื่อง
8. การบอกตัวละครที่ชอบในเรื่องพรอม
ยกตัวอยางเหตุการณที่ทําใหชอบตัวละครนั้น
ฉาก หมายถึง เวลาที่เกิดขึ้นในเรื่อง 1. ความรูเกี่ยวกับฉาก(สถานที่ และ เวลา)
หรือสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่อง
2. การลําดับฉากในเรื่อง (สถานที่ และ เวลา)
3. การบอกฉาก(สถานที่ และ เวลา)ที่ชอบในเรื่อง
พรอมบรรยายลักษณะฉาก
4. การแตงเรื่องใหมโดยใชตัวละครเดิมแตเปลี่ยน
ฉาก
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ตารางที่ 2 (ตอ)
องคประกอบพื้นฐานของ
คําจํากัดความ
วรรณกรรม
โครงเรื่อง
โครงเรื่อง หมายถึง เหตุการณที่
เกิดขึ้น เรียงเปนลําดับ ประกอบขึ้น
เปนเรื่องราว
จุดสุดยอด หมายถึง จุดเปลี่ยน
ของเรื่อง โดยจุดสุดยอดของเรื่องนี้
จะเปนชวงเวลาที่เหตุการณดําเนิน
ไปจนถึงจุดสูงสุด และเปนจุดเริ่ม
ของการแกปญหาได หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ตัวบงชี้
1. การระบุเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่อง
2. การลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่อง
3. การระบุเหตุการณที่เปนจุดสุดยอดของเรื่อง
4. การบรรยายเหตุการณที่เปนจุดสุดยอดของเรื่อง
5. การเปรียบเทียบความเหมือน-ตางของลักษณะ
โครงเรื่อง
6. การระบุเหตุการณตอนจบของเรื่องจากภาพซึ่ง
ผูแตงมาไดเขียนบอกไว
7. แตงเรื่องใหมโดยใชโครงเรื่องเดิม

3.1.3 คัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กตามเกณฑที่กําหนด โดยใหนักการศึกษาปฐมวัย
และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประกอบ เพื่อนํามาใชในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
จํานวน 11 เลม จากหนังสือที่ไดรับรางวัลทางดานวรรณกรรมทั้งหมด 162 เลม ซึง่ มีคุณสมบัติดังนี้
1) ประเภทของวรรณกรรม ไดแก บันเทิงคดี
2) การใชภาษา ไดแก รอยแกว
3) มีองคประกอบทางวรรณกรรม ไดแก ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง
4) ไดรับรางวัลทางดานวรรณกรรมจากโครงการหรือสถาบันตางๆ
การคัดเลือกวรรณกรรมมีขั้นตอนในการคัดเลือก ดังนี้
1) คัดเลือกวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี ไดวรรณกรรมจํานวน 137 เลม
จากหนังสือที่ไดรับรางวัลทางดานวรรณกรรมทั้งหมด 162 เลม
2) คัดเลือกการใชภาษาประเภท รอยแกว ไดวรรณกรรมจํานวน 130 เลม
จากวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีจํานวน 137 เลม
3) คัดเลือกหนังสือที่มีองคประกอบทางวรรณกรรม ไดแก ตัวละคร ฉาก
โครงเรื่อง ไดวรรณกรรมจํานวน 66 เลมจากวรรณกรรมบันเทิงคดี ที่ใชภาษารอยแกว จํานวน
130 เลม
4) คัดเลือกวรรณกรรมโดยดูจากจุดเนนขององคประกอบทางดานวรรณกรรม
ไดวรรณกรรมจํานวน 11 เลม ตามจุดเนนดานตัวละคร 3 เลม ดานฉาก 2 เลม ดานตัวละครและ
ฉาก 1 เลม ดานโครงเรื่อง 3 เลม ดานตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง 2 เลม จากวรรณกรรมที่มี
องคประกอบทางวรรณกรรมจํานวน 66 เลม
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5) นําวรรณกรรมที่คัดเลือกแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติของ
วรรณกรรม และจุดเนนขององคประกอบทางดานวรรณกรรม เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ตารางที่ 3 คุณสมบัติในการคัดเลือกหนังสือวรรณกรรม

1. กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก
2. กุริ กับ กุระ
3. ราชสีหกับหนู
4. หนูนอยหมวกแดง
5. โตมาเจาปลายักษ
6. ปู เจาดาง และโลมา
7. ฉันคือปูลม
8. ตุกแกเบิ้ม
9. ดอกไมจากใครเอย
10. ปลาสายรุง
11. กอก กอก ขอคางคืนหนึ่งนะ
*จุดเนนขององคประกอบทางวรรณกรรม

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3*
3*
3*
3*
3
3
3
3
3
3*
3*

3
3
3
3*
3*
3*
3
3
3
3*
3*

รางวัลทางดาน
วรรณกรรม

โครงเรื่อง

ฉาก

องคประกอบทาง
วรรณกรรม
ตัวละคร

การใช
ภาษา
รอยแกว

วรรณกรรมเรือ่ ง

ประเภท

บันเทิงคดี

คุณสมบัติ

3
3
3
3
3
3
3*
3*
3*
3*
3*

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.1.4 สรางแผนการจัดประสบการณจากกรอบแนวคิดในการสอนการวิพากษ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก จํานวน 40 แผน โดยแตละแผนมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม เปนกิจกรรมที่นาํ วรรณกรรมสําหรับเด็กที่
คัดเลือกจากเกณฑการคัดเลือกวรรณกรรมมาใชอานใหเด็กฟงในกลุม ใหญ โดย 1 สัปดาหจะใช
วรรณกรรมประมาณ 1-2 เรื่อง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในสัปดาหนั้น ซึ่งการอานวรรณกรรมจะอาน
ทั้งเลมในครั้งแรก แตถาตองการเปรียบเทียบความแตกตางตางในดานตางๆของวรรณกรรม 2 เรื่อง
หลังจากที่เด็กไดฟงวรรณกรรมแตละเรื่องทั้งเลมในครั้งแรกแลว สามารถเลือกตอนที่ตองการ
เปรียบเทียบของทัง้ 2 เรื่อง มาอานใหเด็กฟงใน 1 ครั้งได โดยกิจกรรมครูฟงอานวรรณกรรมสามารถ
แบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอยๆ ดังนี้
1.1) การแนะนําวรรณกรรมในสวนของรูปเลม ชื่อเรื่อง และผูแ ตง
1.2) การอานวรรณกรรมใหเด็กฟง
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2) กิจกรรมอภิปรายเกีย่ วกับวรรณกรรมรวมกัน เปนกิจกรรมอภิปราย พูดคุย
ในกลุมใหญ ที่เกีย่ วเนื่องกับวรรณกรรมที่เด็กไดฟง เพือ่ ใหเด็กไดทบทวนเรื่องราวในวรรณกรรม ได
เขาใจในประเด็นตางๆ โดยแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพขององคประกอบทาง
วรรณกรรม ไดแก ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง ซึ่งเจาะจงหัวขอการอภิปรายตามวัตถุประสงคของ
แตละวัน โดยการใชคําถามของครูซึ่งกระตุนใหเด็กไดเกิดการคิด เชน การใชคําถามปลายเปด
คําถามเพื่อพัฒนาการตีความของเด็ก
3) กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม เปนกิจกรรมที่
เปนรูปธรรมเพื่อสะทอนและขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม ซึ่งเจาะจงตามหัวขอ
ที่อภิปรายไว เชน กิจกรรมการวาดภาพ และปะติด งานประดิษฐตางๆ การทําหนังสือเลมเล็กของ
เด็ก การทําเสนเวลา และการใชแผนภาพในการแสดงความคิด
4) กิจกรรมสรุป เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดนาํ เสนอผลงานของตนเอง ซึ่งเมื่อเสนอ
แลวครูจะชมเชย และถามคําถามนําเพื่อชวยสรุปความรูทางวรรณกรรมที่เด็กไดรับ รวมถึงการสรุป
สิ่งที่เด็กคิด เชน เด็กสามารถบอกลักษณะรูปราง หนาตาของตัวละครไดอยางไร สามารถดูจากสิง่
ใดไดบาง
โดยไดแสดงรายละเอียดกําหนดการสอนของแผนการจัดประสบการณจากกรอบ
แนวคิดในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ดังนี้
ตารางที่ 4 กําหนดการสอนของแผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
สัปดาห วัน
ที่

1

วัตถุประสงค
ดานการวิพากษวรรณกรรม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
พื้นฐานของ
วรรณกรรม
อ.
ตัวละคร
-ความรูเกี่ยวกับตัวละคร (การระบุตัว
ละครเอก)
พ.
-การลําดับการปรากฏตัวของตัวละครใน
เรื่อง
พฤ.
-การบรรยายลักษณะ รูปราง หนาตาของ
ตัวละคร
ศ.
-การระบุบุคลิกนิสัยของตัวละครที่ผูแตง
ไมไดเขียนบอกไวในเรื่อง

หนังสือ
ดาน
ความสามารถ
ในการคิด
การตีความ
การจัดลําดับ
การขยายความ
การตีความ

กระดุก
กระดิ๊ก
กระดอก
กระแดก
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ตารางที่ 4 (ตอ)
สัปดาห วัน
ที่

2

3

วัตถุประสงค
ดานการวิพากษวรรณกรรม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
พื้นฐานของ
วรรณกรรม
อ.
ตัวละคร
-การบรรยายลักษณะ รูปราง หนาตาของ
ตัวละคร
-การระบุบุคลิกนิสัยของตัวละครที่ผูแตง
ไมไดเขียนบอกไวในเรื่อง
พ.
-การบรรยายลักษณะ รูปราง หนาตาของ
ตัวละคร
-การระบุบุคลิกนิสัยของตัวละครที่ผูแตง
ไมไดเขียนบอกไวในเรื่อง
พฤ.
-การเปรียบเทียบลักษณะตัวละครของ
วรรณกรรม 2 เรื่อง
ศ.
-การบอกตัวละครที่ชอบในเรื่องพรอม
ยกตัวอยางเหตุการณที่ทําใหชอบ
ตัวละครนั้น
ตัวละคร
อ.
-ความรูเกี่ยวกับตัวละคร (การระบุตัว
ละครเอก)
-การลําดับการปรากฏตัวของตัวละครใน
เรื่อง
พ.
-การตีความอายุตัวละคร
-การลําดับอายุของตัวละครในเรื่อง
ฉาก
พฤ.
-ความรูเกี่ยวกับฉากในดานสถานที่
-การลําดับฉากในเรื่อง (สถานที่)
ศ.
-การบอกฉาก(สถานที่)ที่ชอบในเรื่องพรอม
บรรยายลักษณะฉาก

หนังสือ
ดาน
ความสามารถ
ในการคิด
การขยายความ
การตีความ

กุริกับกุระ

การขยายความ
การตีความ

ราชสีห
กับหนู

การขยายความ
การตีความ
การขยายความ

กุริกับกุระ
และ
ราชสีห
กับหนู

การจัดลําดับ
การตีความ

หนูนอย
หมวกแดง

การจัดลําดับ
การตีความ
การจัดลําดับ
การขยายความ
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ตารางที่ 4 (ตอ)
สัปดาห วัน
ที่

4

5

วัตถุประสงค
ดานการวิพากษวรรณกรรม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
พื้นฐานของ
วรรณกรรม
อ.
ฉาก
-ความรูเกี่ยวกับฉากในดานสถานที่
-การลําดับฉากในเรื่อง (สถานที่)
พ.
-ความรูเกี่ยวกับฉากในดานสถานที่
-การลําดับฉากในเรื่อง (สถานที่)
พฤ.
-การเปรียบเทียบความเหมือน-ตางของ
ฉาก(สถานที่)จากวรรณกรรม 2 เรื่อง
ศ.
-การบอกฉาก(สถานที่)ที่ชอบในเรื่องพรอม
บรรยายลักษณะฉาก
อ.

ฉาก

พ.

พฤ.

-ความรูเกี่ยวกับฉากในดานเวลา
–การลําดับฉากในเรื่อง (เวลา)
-ความรูเกี่ยวกับฉากในดานเวลา
–การลําดับฉากในเรื่อง (เวลา)
-การเปรียบเทียบความเหมือน-ตางของ
ฉาก(เวลา) จากวรรณกรรม 2 เรื่อง
-การแตงเรื่องใหมโดยใชตัวละครเดิมแต
เปลี่ยนฉาก

ศ.
6

อ.

พ.

พฤ.
ศ.

โครงเรื่อง

-การระบุเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่อง
-การลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง
-การระบุเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่อง
-การลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง
-การเปรียบเทียบความเหมือน-ตางของ
ลักษณะโครงเรื่อง

หนังสือ
ดาน
ความสามารถ
ในการคิด
การจัดลําดับ
การจัดลําดับ
การขยายความ
การตีความ
การขยายความ

การจัดลําดับ
การจัดลําดับ
การขยายความ

โตมาเจา
ปลายักษ
ปูเจาดาง
และโลมา
โตมาเจา
ปลายักษ
และ
ปูเจาดาง
และโลมา
โตมาเจา
ปลายักษ
ปูเจาดาง
และโลมา

การจัดลําดับ
การขยายความ
การตีความ

ปูเจาดาง
และโลมา

การจัดลําดับ
การตีความ

ตุกแกเบิ้ม

การจัดลําดับ
การตีความ

ฉันคือปูลม

การตีความ

ตุกแกเบิ้ม
และ
ฉันคือปูลม

การตีความ
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ตารางที่ 4 (ตอ)
สัปดาห วัน
ที่

7

อ.
พ.

วัตถุประสงค
ดานการวิพากษวรรณกรรม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
พื้นฐานของ
วรรณกรรม
โครงเรื่อง -การแตงเรื่องใหมโดยใชโครงเรื่องเดิม

พฤ.

ศ.

8

อ.

โครงเรื่อง

พ.
พฤ.

9

ศ.
อ.

ตัวละคร

พ.

ฉาก

พฤ.

โครงเรื่อง

ศ.

-การระบุเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่อง
-การลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง
-การระบุเหตุการณที่เปนจุดสุดยอดของ
เรื่อง
-บรรยายเหตุการณที่เปนจุดสุดยอดของ
เรื่อง
-การเปรียบเทียบความเหมือน-ตางของ
ลักษณะโครงเรื่อง
-การระบุเหตุการณตอนจบของเรื่องจาก
ภาพ
-การแตงเรื่องใหมโดยใชโครงเรื่องเดิม

-การระบุตัวละครเอก
-การบรรยายลักษณะ รูปราง หนาตาของ
ตัวละคร
-การระบุบุคลิกนิสัยของตัวละครที่ผูแตง
ไมไดเขียนบอกไวในเรื่อง
-การบรรยายลักษณะฉากในเรื่อง
-การลําดับฉากในเรื่อง (สถานที่)
-การลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง
-การระบุเหตุการณตอนจบของเรื่องจาก
ภาพ

หนังสือ
ดาน
ความสามารถ
ในการคิด
การจัดลําดับ
การขยายความ
การตีความ
การจัดลําดับ
การตีความ

ตุกแกเบิ้ม
และ
ฉันคือปูลม
ดอกไมจาก
ใครเอย

การขยายความ
การตีความ

การตีความ
การขยายความ
การตีความ
การจัดลําดับ
การขยายความ
การตีความ
การขยายความ
การตีความ

การจัดลําดับ
การขยายความ
การจัดลําดับ
การตีความ
การตีความ

ดอกไมจาก
ใครเอย

ปลาสายรุง
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ตารางที่ 4 (ตอ)
สัปดาห วัน
ที่

10

วัตถุประสงค
ดานการวิพากษวรรณกรรม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
พื้นฐานของ
วรรณกรรม
อ.
ตัวละคร
-การลําดับการปรากฏตัวของตัวละครใน
เรื่อง
พ.
ฉาก
-การบรรยายลักษณะฉากในเรื่อง(เวลา)
-การลําดับฉากในเรื่อง (เวลา)
พฤ.
โครงเรื่อง -การลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง
ศ.
-การระบุเหตุการณที่เปนจุดสุดยอดของ
เรื่อง
-การบรรยายเหตุการณที่เปนจุดสุดยอด
ของเรื่อง

หนังสือ
ดาน
ความสามารถ
ในการคิด
การจัดลําดับ
การจัดลําดับ
การขยายความ
การจัดลําดับ
การตีความ
การตีความ

กอก กอก
กอก
ขอคางคืน
หนึ่งนะ

3.1.5 นําแผนการจัดประสบการณที่สรางขึน้ ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
พิจารณาใหขอ คิดและขอแนะนํา แลวนํามาปรับปรุงแกไข
3.1.6 นําแผนการจัดประสบการณจํานวน 1 แผน ไปทดลองใชกับนักเรียนอนุบาลปที่
2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อดูความเหมาะสมในดานการจัด
กิจกรรม ระยะเวลา แลวนํามาปรับปรุงแกไข
3.2 แผนการจัดประสบการณแบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณของสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3.2.1 ศึกษาแนวการจัดประสบการณระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ของสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และขอมูลที่ไดจากการศึกษาสังเกตการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2 คัดเลือกวรรณกรรม เปนวรรณกรรมชุดเดียวกับกับกลุมทดลอง จํานวน 11 เลม
3.2.3 สรางแผนการจัดประสบการณแบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณของ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน 40 แผน โดยแตละแผนมี 4 กิจกรรม
หลัก ดังนี้
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1) กิจกรรมครูเลานิทาน เปนกิจกรรมที่นาํ วรรณกรรมสําหรับเด็กที่คัดเลือกชุด
เดียวกับกลุมทดลองมาเลาใหเด็กฟงในกิจกรรมกลุมใหญ ซึ่งสามารถเลาตามที่เขียนไวในเรื่อง หรือ
บางครั้งใชเฉพาะภาพในวรรณกรรม และเพิ่มเติมเนื้อเรือ่ งขึ้นเอง
2) กิจกรรมสนทนาพูดคุยเกีย่ วกับนิทาน เปนกิจกรรมสนทนาพูดคุยในกลุม
ใหญเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องหลังจากฟงเรือ่ งที่ครูเลาใหฟง โดยครูใชคําถามหลักคือ ใคร ทําอะไร
ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
3) กิจกรรมสรางสรรคและศิลปะเกี่ยวกับนิทาน เปนกิจกรรมศิลปะเกี่ยวกับ
นิทานทีฟ่ ง เชน วาดภาพจากเรื่องทีฟ่ ง พับกระดาษ หรือปนดินน้ํามันสิ่งตางๆที่อยูในเรื่อง
4) กิจกรรมสรุป เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดนาํ เสนอผลงาน ครูชมเชย และให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของเด็ก
3.2.4 นําแผนการจัดประสบการณที่สรางขึน้ ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
พิจารณาใหขอ คิดและขอแนะนํา แลวนํามาปรับปรุงแกไข
การเปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก และการจัดประสบการณแบบปกติ มีดังนี้
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับ
เด็กและการจัดประสบการณแบบปกติ
กลุมทดลอง
การจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรม
สําหรับเด็ก

1. กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม
เปนกิจกรรมที่นําวรรณกรรมสําหรับเด็กมาใชอานให
เด็กฟงในกิจกรรมกลุมใหญ โดยคัดเลือกวรรณกรรมจาก
เกณฑคุณสมบัติในการคัดเลือกวรรณกรรม ที่ผูวิจัย
กําหนดไว ซึ่งเปนหนังสือชุดเดียวกับการเรียนการสอน
แบบปกติ ซึ่งมีการแนะนําวรรณกรรมในสวนของชื่อเรื่อง
ผูแตง จากนั้นครูจึงเริ่มอานเรื่องใหเด็กฟง

กลุมควบคุม
การจัดประสบการณแบบปกติ ตามแนวการจัด
ประสบการณของสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. กิจกรรมเลานิทาน
เปนกิจกรรมที่นําวรรณกรรมสําหรับเด็กมาเลาให
เด็กฟงในกิจกรรมกลุมใหญ ซึ่งบางครั้งตรงตามที่
เขียนในเรื่อง แตบางครั้งครูก็จะใชเพียงแคภาพใน
วรรณกรรม แตเพิ่มเติมเนื้อเรื่องขึ้นเอง โดยคัดเลือก
วรรณกรรมจากเกณฑคุณสมบัติในการคัดเลือก
วรรณกรรม
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ตารางที่ 5 (ตอ)
กลุมทดลอง
2. กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
เปนกิจกรรมอภิปรายพูดคุยที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม
เพื่อใหเด็กไดทบทวนเรื่องราวในวรรณกรรม ไดเขาใจ

กลุมควบคุม
2. กิจกรรมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับนิทาน
เปนกิจกรรมการพูดคุยกับเด็กในเนื้อหาหลังจาก
ฟงเรื่องที่ครูอาน โดยครูใชคําถามหลักคือ

ประเด็นตาง ๆ ของวรรณกรรม และเปนพื้นฐานในการทํา

- ใคร

กิจกรรมอื่น ๆ โดยแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพ

- ทําอะไร

องคประกอบโครงสรางพื้นฐานของวรรณกรรม ซึ่ง

- ที่ไหน

ประกอบดวย ตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง โดยเจาะจงหัวขอ

- เมื่อไร

ตามที่กําหนดไวในแผนการสอน

- อยางไร

3. กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของ

3. กิจกรรมสรางสรรคและศิลปะเกี่ยวกับนิทาน

วรรณกรรม
เปนกิจกรรมที่สะทอนและขยายความเขาใจ ใน

เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิทานที่ฟง เชน

องคประกอบของวรรณกรรม เชน เกม กิจกรรมประดิษฐ

- วาดภาพ ใหวาดตอนที่เด็กชอบ

ตัวละครของเด็ก วาดภาพพรอมบรรยายลักษณะ

- พับกระดาษ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเรื่อง

รายละเอียดของสิ่งที่วาด กิจกรรมการทําหนังสือเลมเล็ก

- ปนดินน้ํามัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเรื่อง

ของเด็ก ซึ่งเจาะจงตามหัวขอที่ไดอภิปรายไว
4. กิจกรรมสรุป
เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดนําเสนอผลงานของตนเอง ซึ่ง
เมื่อเด็กนําเสนอแลวครูจะชมเชย และถามคําถามนําเพื่อ
ชวยสรุปความรูทางวรรณกรรมที่ไดรับจากสิ่งที่เรียน เชน
ในการบรรยายลักษณะตัวละคร ครูก็จะสรุปใหฟงวา ใน
การขยายความลักษณะรูปรางหนาตาของตัวละคร
สามารถทําไดอยางไร และสิ่งใดคือลักษณะรูปรางหนาตา
ของตัวละครบาง

4. กิจกรรมสรุป
เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดนําเสนอผลงาน
ครูชมเชย และใหความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของเด็ก
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ
แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล มีขนั้ ตอนในการสราง ดังนี้
4.1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานดานความสามารถในการคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการคิดของเด็ก
4.2 นําขอมูลที่ศึกษามาสรางกรอบแนวคิดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล ซึง่
ประกอบดวยความสามารถในการคิด 3 ดาน คือ ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดาน
การตีความ
ตารางที่ 6 กรอบแนวคิดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล
ความสามารถในการคิด
1.การจัดลําดับ(ordering)

คํานิยาม
ความสามารถในการเรียงและ
จัดลําดับของเรื่องราว เวลา
สถานที่ และเหตุการณที่เกิดขึ้น

2.การขยายความ(elaborating)

ความสามารถในการบรรยาย ระบุ
ลักษณะ หรือ คุณสมบัติ รวมถึง
การยกตัวอยางในสิ่งที่ตองการ
ขยาย

3.การตีความ(interpreting)

ความสามารถในการบอกสิ่งที่ผู
แตงไมไดบอกไวตรงๆในเรื่อง

ตัวบงชี้
1. สามารถเรียงลําดับการปรากฏของตัว
ละครในเรื่องได
2. สามารถเรียงลําดับสถานที่ในเรื่องได
3. สามารถเรียงลําดับเวลาที่เกิดขึ้นใน
เรื่องได
4. สามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญที่
เกิดขึ้นในเรื่องได
1. สามารถบรรยายลักษณะ รูปรางหนาตา
ของตัวละครที่อยูในเรื่องได
2. สามารถบรรยายลักษณะของสถานที่ใน
เรื่องได
3. สามารถบรรยายภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในเรื่องได
1. สามารถบอกตัวละครเอกได
2. สามารถระบุบุคลิกของตัวละครที่ผูแตง
ไมไดบอกไวในเรื่องได
3. สามารถบอกเหตุการณที่เปนจุดสุดยอด
ของเรื่องได
4. สามารถระบุเหตุการณตอนจบของเรื่อง
ที่ผูแตงไมไดเขียนบอกไวได
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4.3 ดําเนินการออกแบบและสรางแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล
แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลมี 2 ฉบับ ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน ใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง นองหนูอยูไหน
และแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน ใชหนังสือวรรณกรรมเด็กเรื่อง
งานแรกของมีจ้ ัง ซึง่ คุณสมบัติในการคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเด็กทัง้ 2 เลม ที่ใชมดี ังนี้
1) ประเภทของวรรณกรรม ไดแก บันเทิงคดี
2) การใชภาษา ไดแก รอยแกว
3) มีองคประกอบทางวรรณกรรม ไดแก ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง
4) ไดรับรางวัลทางดานวรรณกรรมจากโครงการตางหรือสถาบันตางๆ
แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลแตละฉบับ มีจาํ นวน 12 ขอ
กําหนดใหทดสอบเด็กครั้งละ 1 คน โดยเริม่ จากอานหนังสือใหเด็กฟงทั้งเลม จากนัน้ ถามคําถาม
จากเรื่องตามขั้นตอนของแบบวัดความสามารถในการคิด โดยไมจํากัดเวลาในการตอบคําถามของ
เด็ก การวัดใชการถามคําถาม หรือคําสัง่ และมีสื่อประกอบ ไดแก บัตรรูปภาพ เพื่อใหเด็กแสดง
ความสามารถในการคิด แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และ
ดานการตีความ โดยกําหนดใหแตละดานมีจํานวน 4 ขอ การใหคะแนนจะแบงตามระดับการตอบ
คําถามเปน 4 ระดับ คือ มีคะแนน 3, 2, 1 และ 0 ดังนั้นคะแนนเต็มของแบบวัดความสามารถใน
การคิด คือ 36 คะแนน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
และหลังเรียน
คะแนน
เกณฑการไดคะแนน
3
เด็กสามารถตอบคําถาม หรือปฏิบัติตามคําสั่งไดดวยตนเอง
2
เด็กสามารถตอบคําถาม หรือปฏิบัติตามคําสั่งไดเมื่อมีครูชี้นํา
1
เด็กตอบคําถาม หรือปฏิบัตติ ามคําสั่งไดไมครบถวนแมมีครูชี้นํา
0
เด็กไมตอบคําถาม ตอบไมตรงคําถาม ตอบผิด หรือปฏิบัติตามคําสั่งได
ไมครบตรงตามขอกําหนดของขอนั้นๆ แมมีครูชี้นํา
ในการสรางแบบวัดความสามารถในการคิดกอนเรียน และหลังเรียน ไดกําหนดเปน
กรอบโครงสรางแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
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ตารางที่ 8 กรอบโครงสรางเครื่องมือแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล กอนเรียน
และหลังเรียน
สวนประกอบ
ชื่อหนังสือ
ผูแตง ผูวาด
และ ผูแปล
องคประกอบ
ของ
วรรณกรรม

จํานวนขอใน
แบบวัด

การให
คะแนน
วิธีการ
ทดสอบ

แบบวัดความสามารถในการคิด
กอนเรียน
หลังเรียน
นองหนูอยูไหน
งานแรกของมี้จัง
ผูแตง โยริโกะ ษุษุอิ
ผูแตง โยริโกะ ษุษุอิ
ผูวาด อาคิโกะ ฮายาชิ
ผูวาด อาคิโกะ ฮายาชิ
ผูแปล พรอนงค นิยมคา
ผูแปล พรอนงค นิยมคา
ตัวละคร
ตัวละคร
-มีตัวละครเอก 1 ตัว คือ คานาเอะ
-มีตัวละครเอก 1 ตัว คือ มี้จัง
-มีตัวละครอื่นๆประกอบ
-มีตัวละครอื่นๆประกอบ
ฉาก
ฉาก
-มีลักษณะฉากที่เปลี่ยนไปอยางชัดเจน 4
-มีลักษณะฉากที่เปลี่ยนไปอยางชัดเจน 4
ฉาก คือ หนาบาน ถนนใหญ ถนนเล็กๆ
ฉาก คือ. ในบานของมี้จัง บนถนน ทางลาดขึ้น
และสนามเด็กเลน
เนิน และรานขายของ
โครงเรื่อง
โครงเรื่อง
-มีเหตุการณสําคัญในเรื่อง 5 เหตุการณ
-มีเหตุการณสําคัญในเรื่อง 5 เหตุการณ คือ
คือ 1.อาซาเอะเลนกับนอง 2.นองหายไป
1.แมใหมี้จังไปซื้อของคนเดียว 2.มี้จังสะดุด
3.อาซาเอะตามหานอง 4.อาซาเอะรีบวิ่งเมื่อ กอนหินลมจนเหรียญหลุดมือ 3.มี้จังพยายาม
คิดไดวานองอยูที่ไหน 5.อาซาเอะเจอนองที่ ตะโกนซื้อนมแตไมมีใครไดยิน 4.มี้จังตะโกน
สนามเด็กเลน
ซื้อนมสุดเสียง 5.มี้จังเอานมกลับไปใหแม
-มีการดําเนินเรื่องที่มีจุดสุดยอดของเรื่อง
- มีการดําเนินเรื่องที่มีจุดสุดยอดของเรื่อง คือ
คือ อาซาเอะรีบวิ่งเมื่อคิดไดวานองอยูที่ไหน มี้จังตะโกนซื้อนมสุดเสียง
แบบวัดมีจํานวน 12 ขอ โดยแบงวัดตามวัตถุประสงค 3 ดาน ดังนี้
1. การจัดลําดับ จํานวน 4 ขอ
มีในแบบวัดฯขอที่ 1,5,7,9
2. การขยายความ จํานวน 4 ขอ มีในแบบวัดฯขอที่ 3,6,8,11
3. การตีความ
จํานวน 4 ขอ มีในแบบวัดฯขอที่ 2,4,10,12
การใหคะแนนจะแบงตามระดับการตอบคําถามเปน 4 ระดับ คือ มีระดับคะแนน 3,2,1 และ 0
ดังนั้นคะแนนเต็มของแบบวัดฯ คือ 36 คะแนน (คะแนนเต็มขอละ 3 คะแนน)
ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล โดยเริ่มจากอานหนังสือใหเด็กฟงทั้งเลม จากนั้นถามคําถามจาก
เรื่องตามขั้นตอนของแบบวัดความสามารถในการคิด

4.4 นําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลทัง้ 2 ฉบับ ไปใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหา การใชภาษา ระดับคําถาม และเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสมแลว
นํามาปรับปรุงแกไข ตามขอบกพรองและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
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4.5 นําแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ ไปทดลองใชกับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาล
วัดปรินายก จํานวน 20 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑทกี่ ําหนดไว
จากนั้นทําการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลเปนรายขอ
เพื่อหาคาระดับความยาก (Level of Difficulty) และหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power)
โดยกําหนดเกณฑระดับความยากที่ 0.20-0.80 กําหนดเกณฑคาอํานาจจําแนกที่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่ง
จากการวิเคราะหพบวาแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน มีระดับ
ความยากอยูระหวาง 0.35-0.53 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.37-0.57 สวนแบบวัด
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน มีระดับความยากอยูระหวาง 0.32-0.55 และมี
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.37-0.57 จากนัน้ หาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อลั ฟา (Alpha coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) พบวาแบบวัดความสามารถ
ในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน มีคาสัมประสิทธิอ์ ัลฟา เทากับ 0.97 และแบบวัด
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน มีคา สัมประสิทธิอ์ ัลฟา เทากับ 0.96 ซึ่งจัดวา
แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลทัง้ 2 ฉบับ มีคา ความเที่ยงอยูในเกณฑสูง
ตารางที่ 9 สรุปการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลทัง้
2 ฉบับ
คุณภาพแบบ
คะแนนแบบวัดฯ
เกณฑ
วัดฯ
กอนเรียน
หลังเรียน
ผาน
ไมผาน
3
ระดับความยาก
0.35-0.53
0.32-0.55
3
คาอํานาจจําแนก
0.37-0.57
0.37-0.57
3
คาความเที่ยง
0.97
0.96
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน (pre-test) ไปใช
กับกลุมทดลอง และกลุม ควบคุม เปนระยะเวลา 1 สัปดาห กอนการทดลอง
5.2 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลอง โดยใชแผนการจัดประสบการณการวิพากษ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก จํานวน 40 แผน เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน (วันอังคาร-วันศุกร)
วันละ 50 นาที ชวงเวลา 9.30-10.20 น. สวนกลุม ควบคุมใชแผนการจัดประสบการณแบบปกติ
โดยใหครูประจําชั้นเปนผูสอน จํานวน 40 แผน เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน (วันอังคาร-
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วันศุกร) วันละ 50 นาที ชวงเวลา 9.30-10.20 น. โดยกอนการทดลองผูวิจัยไดทาํ ความเขาใจ
เกี่ยวกับการสอนกับครูผูสอนของกลุมควบคุม ซึ่งครูทั้งสองกลุมมีลกั ษณะ ดังนี้
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบลักษณะของครูกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ครูกลุมทดลอง (ผูวิจัย)
ครูกลุมควบคุม (ครูประจําชั้น)
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการศึกษา 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย
และมีความรูดา นการศึกษาปฐมวัย
2. กําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานการศึกษา 2. มีประสบการณในการสอนระดับอนุบาล
สาขาการศึกษาปฐมวัย
เปนเวลา 14 ป
5.3 ผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน (post-test) ไปใช
กับกลุมทดลอง และกลุม ควบคุม เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
6. การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนและ
หลังการทดลอง มาตรวจใหคะแนนและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้
6.1 นําคะแนนที่ไดมาหาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดของกลุม
ทดลอง กอนและหลังการทดลอง โดยทดสอบคาที (t-test dependent) ที่ระดับความมีนัยสําคัญ
ที่ .01
6.3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการทดลอง โดยทดสอบคาที (t-test independent) ที่ระดับ
ความมีนัยสําคัญที่ .01
6.4 นําเสนอขอมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการคิด กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
หลังการทดลอง ในรูปตารางประกอบความเรียง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรม
สําหรับเด็ก ทีม่ ีตอความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล นําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหทางสถิติเกีย่ วกับการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด 3 ดาน
ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ ของกลุมทดลองที่ไดรับการสอน
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก กอนและหลังการทดลอง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหทางสถิติเกีย่ วกับการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด 3 ดาน
ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับ
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ ตามแนว
การจัดประสบการณของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หลังการทดลอง
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายจากการวิเคราะห
ขอมูลเปนทีเ่ ขาใจตรงกัน ผูวจิ ัยจึงไดกําหนดสัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2 ดังนี้
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดของ
กลุมทดลองทีไ่ ดรับการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก กอนและหลังการทดลอง และ
การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอนการวิพากษ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก กับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณของ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หลังการทดลอง
X

แทน

คามัชฌิมเลขคณิต

S.D.

แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

แทน

คะแนนวิกฤติ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดของเด็กวัยอนุบาล 3 ดาน ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และ
ดานการตีความ ของกลุมทดลองที่ไดรบั การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
กอนและหลังการทดลอง
ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล 3 ดาน ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ
และดานการตีความ ของกลุม ทดลองที่ไดรับการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก กอนและ
หลังการทดลอง โดยการใชคาที (t-test dependent) รายละเอียดผลการวิเคราะหขอ มูลนําเสนอ
ในตารางที่ 9
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล ของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนการ
วิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก กอนและหลังการทดลอง
ความสามารถในการคิด
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
t

X

S .D.

X

S .D.

การจัดลําดับ

5.49

2.65

10.87

0.76

13.94**

การขยายความ

2.92

2.73

10.64

1.45

21.34**

การตีความ

3.23

2.63

10.03

1.36

18.67**

**P<.01(.01t38=2.43)
จากตารางที่ 9 แสดงวา หลังการทดลองใชการสอนวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
นักเรียนกลุมทดลอง มีคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ
ดานการขยายความ และดานการตีความ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิด 3 ดาน ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ ระหวาง
กลุมทดลอง ที่ไดรับการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก และกลุมควบคุมที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการทดลอง
ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล 3 ดาน ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ
และดานการตีความ ระหวางกลุมทดลอง ทีไ่ ดรับการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก และ
กลุมควบคุมทีไ่ ดรับการสอนแบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณของสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หลังการทดลอง โดยการใชคาที (t-test independent)
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางที่ 10
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
หลังการทดลอง
ความสามารถในการคิด

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม
t

X

S .D.

X

S .D.

การจัดลําดับ

10.87

0.76

5.25

2.60

12.8**

การขยายความ

10.64

1.45

3.15

2.64

15.4**

การตีความ

10.03

1.36

3.25

2.59

14.4**

**P<.01(.01t76=2.38)
จากตารางที่ 10 แสดงวา หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลอง โดยกลุม ทดลองที่ไดรับการ
สอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก มีคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการคิด
ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ สูงกวากลุม ควบคุมที่ไดรับการสอน
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แบบปกติ ตามแนวการจัดประสบการณของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีตอความสามารถใน
การคิดของเด็กวัยอนุบาล เพื่อศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทีม่ ีตอ
ความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลใน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ
และดานการตีความ ซึ่งจากการศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ไดตั้งสมมติฐานของ
การศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีตอความสามารถในการคิดของเด็ก
วัยอนุบาลครั้งนี้วา หลังจากการใชการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก นักเรียนกลุม ทดลอง
จะมีความสามารถในการคิดสูงกวากอนการทดลอง และหลังจากการใชการสอนการวิพากษ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก นักเรียนกลุม ทดลองจะมีความสามารถในการคิดสูงกวากลุมควบคุม
ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ เด็กที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ของโรงเรียนพญาไท สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ของโรงเรียนพญาไท สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ไดมาจากการสุมอยางงาย โดยการจับฉลากมา จํานวน 2
หองเรียน ซึ่งกลุมทดลองเปนหองอนุบาลชั้นปที่ 2/2 จํานวน 39 คน และกลุมควบคุมเปนหอง
อนุบาลชัน้ ปที่ 2/1 จํานวน 39 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล จํานวน 2
ฉบับ คือแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน และแบบวัดความสามารถใน
การคิดของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน ซึ่งแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
เปนแบบวัดทีม่ ี คาความยากอยูระหวาง 0.35-0.53 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.37-0.57
และมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.97 สวนแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลหลัง
เรียน มีคาความยากอยูระหวาง 0.32-0.55 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.37-0.57 และมีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.96
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แผนการจัดประสบการณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแผนการจัดประสบการณกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองใช แผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรม
สําหรับเด็กที่ผวู ิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 แผน สวนกลุมควบคุมใช แผนการจัดประสบการณแบบปกติ
ตามแนวการจัดประสบการณของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น จํานวน 40 แผน
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูว ิจัยนําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล ไปใช
กับกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pre-test) เปนระยะเวลา 1 สัปดาห จากนั้นจึงดําเนินการทดลอง
โดยกลุมทดลอง ใชแผนการจัดประสบการณการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กวัยอนุบาล ซึง่ ผูวิจยั
เปนผูสอนเอง เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 50 นาที ชวงเวลา 9.30 – 10.20 น. ใน
วันอังคารถึงศุกร สวนกลุมควบคุม ใชแผนการจัดประสบการณแบบปกติ ตามแนวการจัด
ประสบการณของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหครูประจําชั้นเปน
ผูสอน เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 50 นาที ซึ่งกอนการทดลอง ผูวิจัยไดทาํ
ความเขาใจเกีย่ วกับการสอนกับครูผูสอนกลุมควบคุม หลังจากการทดลอง ใชแบบวัดความสามารถ
ในการคิดของเด็กวัยอนุบาล กับกลุมตัวอยาง (Post-test) เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน
และหลังเรียน มาตรวจใหคะแนนและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคา
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนัน้ เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดของกลุม ทดลอง กอนและหลังการทดลอง โดย
ทดสอบคาที (t-test dependent) ที่ระดับความมีนัยสําคัญที่ .01 และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลัง
การทดลอง โดยทดสอบคาที (t-test independent) ที่ระดับความมีนยั สําคัญที่ .01 จากนัน้ นําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
1. สรุปผลการวิจัย
ผลการทดลองการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทีม่ ีตอความสามารถในการคิด
ของเด็กวัยอนุบาล เปนเวลา 10 สัปดาห พบวา
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1) หลังการทดลองกลุมทดลองมีความสามารถในการคิดทัง้ 3 ดาน ไดแก
ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ สูงขึ้นจากกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) หลังการทดลองการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก กลุมทดลองมี
ความสามารถในการคิดทัง้ 3 ดาน ไดแก ดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และ
ดานการตีความ สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทีม่ ีตอความสามารถใน
การคิดของเด็กวัยอนุบาล ผูว ิจัยไดพบประเด็นที่เปนผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก โดยสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้
การวิจยั เพื่อศึกษาผลของการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก ที่มีตอความสามารถ
ในการคิดของเด็กวัยอนุบาลพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก มี
คะแนนความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ สูงขึ้น
กวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม ที่ไดรับการสอบแบบปกติ ดังนี้
1) ความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ
กอนการทดลองพบวา กลุมตัวอยางทัง้ กลุม ควบคุมและกลุมทดลอง มีความสามารถ
ในการคิดดานการจัดลําดับไมแตกตางกัน ซึ่งเห็นไดจาก เมื่อใหเด็กเรียงลําดับฉากทีป่ รากฏในเรื่อง
เด็กยังไมสามารถเรียงลําดับไดถูกตองทัง้ หมดแมมีครูชนี้ ํา และตองใชเวลาคิด แตหลังจากใช
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก เด็กกลุม ทดลอง สามารถเรียงลําดับไดอยางถูกตองดวย
ตนเอง และใชเวลาในการคิดนอยลง
2) ความสามารถในการคิดดานการขยายความ
กอนการทดลองพบวา กลุมตัวอยางทัง้ กลุม ควบคุมและกลุมทดลอง มีความสามารถ
ในการคิดดานการขยายความไมแตกตางกัน ซึ่งเห็นไดจาก เมื่อใหเด็กบรรยายรูปรางหนาตาของตัว
ละคร เด็กสวนใหญจะตอบวา “นารัก” และไมสามารถบอกอะไรตอไดอีก แตหลังจากใชการสอน
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก เด็กกลุม ทดลอง จะสามารถบรรยายรูปรางหนาตาของตัวละคร
ไดอยางละเอียด ชัดเจน เชน “เปนคนผิวขาว ผมสีนา้ํ ตาล ใสเสื้อเปนลายทาง กระโปรงสีแดง ถุงเทา
สีขาว” และสามารถบอกไดวา การบรรยายลักษณะรูปรางหนาตาสามารถดูไดจากอะไรไดบาง
3) ความสามารถในการคิดดานการตีความ
กอนการทดลองพบวา กลุมตัวอยางทัง้ กลุม ควบคุมและกลุมทดลอง มีความสามารถ
ในการคิดดานการตีความไมแตกตางกัน ซึ่งเห็นไดจาก การระบุจุดสุดยอดของเรื่อง เด็กสวนใหญ
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ไมสามารถระบุจุดสุดยอดของเรื่องได แตหลังจากใชการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
เด็กกลุมทดลอง สามารถระบุจุดสุดยอดของเรื่องไดอยางถูกตอง และสามารถบอกเหตุผลใน
การเลือกเหตุการณตอนนัน้ ไดวา เพราะเปนจุดเริ่มที่ตวั ละครเอกจะแกปญหาได นอกจากนี้ยงั
สามารถบอกไดวาปญหาของเรื่องคืออะไร ซึ่งเปนสิง่ ที่ผูแตงไมไดบอกไวตรงๆในเรื่อง
จากผลแตกตางของความสามารถในการคิดกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง และความ
แตกตางของความสามารถในการคิดของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แสดงใหเห็นวา การสอนคิด
เปนสิ่งที่สามารถสอนและพัฒนาได และเริ่มไดตั้งแตระดับอนุบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั หลาย
ชิ้นทีก่ ลาววา ความสามารถในการคิดเปนสิ่งที่สอนและพัฒนาได และเปนสิง่ ที่ครูทกุ คนควรจะสอน
ไมวาจะสอนในวิชาใดก็ตาม (Beyer, 1988; Pressesien, 1986; Mayer, 1987, อางถึงใน สุรางค
โควตระกูล, 2541) และแสดงใหเห็นวาการสอนการวิพาษวรรณกรรมสําหรับเด็กชวยพัฒนา
ความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานตีความไดมากกวาการสอน
แบบปกติ ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก
1. การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก เปนการจัดประสบการณที่มุงใหเด็กได
สะทอนความคิดผานกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับวรรณกรรมซึ่งเปนสิ่งที่เด็กชื่นชอบ โดยมีการแยกแยะ
และตัดสินคุณภาพขององคประกอบของวรรณกรรม ไดแก ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง ผานการจัด
กิจกรรมที่มีขนั้ ตอน คือ 1) กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม 2) กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรม
รวมกัน 3) กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม 4) กิจกรรมสรุป โดยอาศัย
การใชคําถามเปนหลักในการกระตุนใหเด็กไดเกิดการคิด ซึ่งพบวา
1) กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม เปนกิจกรรมที่ครูนาํ วรรณกรรมมาอานใหเด็กฟง
โดยเริ่มจากการแนะนําวรรณกรรมในสวนชื่อเรื่อง ผูแตง และผูว าด หลังจากนัน้ ครูจึงอาน
วรรณกรรมใหเด็กฟงทัง้ เลมโดยที่ไมมีการถามคําถามระหวางอาน ซึง่ กิจกรรมนี้ทาํ ใหเด็กเกิด
การเรียนรูภาษาจากเรื่องที่เด็กไดฟง การฟงครูอานวรรณกรรมจึงเปนการชวยเพิม่ คลังคําศัพทให
เด็กอีกทางหนึง่ ซึง่ เมื่อเด็กมีคลังคําศัพททมี่ ากพอ จะสงผลถึงการใชภาษาในการถายทอดความคิด
ของเด็กได นอกจากนี้การที่เด็กไดฟงวรรณกรรมที่ใชสํานวนภาษาที่สละสลวย ทําใหเด็กเกิดความ
สนใจ และซาบซึ้งในวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ และเมื่อเด็กสนใจในวรรณกรรมทําใหครูสามารถนํา
วรรณกรรมมาเปนสวนหนึง่ ในการกระตุนใหเด็กพัฒนาความสามารถในการคิดของเขาตอไปได
สอดคลองกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของ Bruner ทีก่ ลาววา ควรจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจในเนื้อหา
2) กิจกรรมอภิปรายรวมกัน เปนกิจกรรมกลุม ใหญที่เด็กไดอภิปราย พูดคุย แสดง
ความคิดเห็นเชื่อมโยงกับเรือ่ งราวที่ไดฟง สิ่งที่อภิปรายเปนประเด็น หรือเรื่องราวตางๆของ
องคประกอบของวรรณกรรม โดยครูใชคําถามเพื่อกระตุน ใหเด็กไดเกิดการคิด ซึ่งคําถามจะมี
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ลักษณะเปนคําถามปลายเปด มีคําตอบทีห่ ลากหลาย กิจกรรมนี้เด็กจึงไดเรียบเรียงความคิด และ
ถายทอดความคิดของเขาออกมาผานภาษาพูด ซึ่งเปนเครื่องมือในการสื่อสารที่สําคัญของเด็ก
นอกจากนีเ้ ด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตางทางความคิด และความรูสึกที่มีตอวรรณกรรมของ
เด็กแตละคนซึง่ มีความแตกตางกัน ทําใหเด็กไดมองเห็นความคิดของตนเองไดชัดเจนขึ้น เชน
หลังจากที่เด็กไดฟงครูอานวรรณกรรมเรื่อง กุริกับกุระ ครูถามเด็กวา ใครเปนตัวละครเอกของเรื่องนี้
คําตอบของเด็กก็จะแบงออกเปน 2 ตัวละครใหญๆ คือ กุริ และ กุระ จากนัน้ ครูถามวา ทําไมจึงคิด
วากุริ เปนตัวละครเอก หรือทําไมจึงคิดวากุระเปนตัวละครเอก ซึ่งเด็กจะตองคิดหาเหตุผลใน
การตีความของเด็ก และเรียบเรียงออกมาเปนคําพูด เพื่ออธิบายใหผูอนื่ ไดรับรูและเขาใจความคิด
ของเขา สอดคลองกับทฤษฎีเชาวนปญญาของ Vygotsky (1962 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล,
2541) ที่กลาววา การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญในการเจริญเติบโตของเด็ก การพูดเปน
กระบวนการทางสติปญญาขั้นสูงที่ถูกสรางขึ้นจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ประกอบดวย
ความสามารถในการวางแผน การประเมิน ความจํา และเหตุผล การพูดของเด็กเปนเสมือนกลไกใน
การวางแผนและการสรางแนวคิด ซึง่ เปนวิธีทพี่ ัฒนาความสามารถในการคิดของเด็ก
3) กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม เปนกิจกรรมตางๆที่
สะทอนและขยายความเขาใจ ซึ่งกิจกรรมนี้เปนการเนนย้ําสิ่งที่เด็กไดคิดและถายทอดออกมาเปน
ภาษาพูดในขัน้ กิจกรรมอภิปรายรวมกัน กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม
จะอยูในรูปแบบของ การวาดภาพ การปะติด งานประดิษฐ การทําหนังสือเลมเล็กของเด็ก การทํา
เสนเวลา และการใชแผนภาพในการแสดงความคิด เชน เมื่อฟงครูอานวรรณกรรมเรื่อง
กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก และอภิปรายรวมกันเกีย่ วกับลักษณะ รูปราง หนาตาของ
ตัวละครเอก (ยายเชา) เด็กไดทํากิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม ดวย
การประดิษฐยายเชาของตนเอง โดยวาดภาพยายเชาลงบนกระดาษ 2 แผน จากนั้นนํามาติดกัน
และเปดชองเอาไวดานหนึ่งเพื่อใสกระดาษที่ขยําลงไปขางใน ในกิจกรรมนี้เด็กเกิดการสังเกต
ลักษณะของยายเชาและแสดงสิ่งทีเ่ ด็กไดพูดบรรยายขยายความไวออกมาในรูปแบบภาพวาดของ
ยายเชา เชน ผมสีเทาเปนมวยอยูดานบน ใสเสื้อสีน้ําเงินแขนยาว ผาถุงสีเขียวสลับกับสีเหลือง
จากนั้นเด็กก็จะใสกระดาษขยําเขาไปในตัวของยายเชาเปนจํานวนมาก โดยใหเหตุผลวา เปนเพราะ
ยายเชาตัวอวน ซึง่ การทํากิจกรรมลักษณะนี้ เด็กเกิดความสามารถทางการคิดดานการขยายความ
จากการที่เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง และนําความคิดของเขามาทําใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน สอดคลอง
กับทฤษฎีของ Bruner (1966, อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2544) ทีก่ ลาววา การเรียนรูเปน
กระบวนการทางสังคมผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง นอกจากนีย้ ัง
สอดคลองกับทฤษฎีวา ดวยภาษา ความคิดและสัญลักษณ ที่เชื่อวา การสื่อความหมายจึง
จําเปนตองใชสัญลักษณเพือ่ สื่อความหมายและถายทอดประสบการณตางๆ สัญลักษณที่สามารถ
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สื่อความหมายไดมีหลายรูปแบบ ไดแก ภาษา ศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหวรางกาย ละคร และ
คณิตศาสตร ถาเด็กไมสามารถสื่อความคิดดวยภาษาเขียน เด็กจะเปลีย่ นเปนวาดภาพแทน ศิลปะ
ชวยใหเด็กรวบรวมความคิดกอนจะเขียนและชวยใหเด็กทํางานตอไปทั้งๆที่ความคิดในการเขียน
ชะงัก ในชวงการเขียนควรมีเครื่องมือเขียนหลายชนิดใหเด็กไดทดลองใชวิธีการตางๆที่ชวยให
สื่อความหมายไดดี (บุษบง ตันติวงศ, 2536)
4) กิจกรรมสรุป กิจกรรมนี้เปนการนําผลงานจากกิจกรรมขยายความเขาใจใน
องคประกอบของวรรณกรรมมาสรุปความรูทางวรรณกรรม และความสามารถทางการคิดดานตางๆ
ตามแตวัตถุประสงคในครั้งนั้น โดยการใชคําถามเพื่อชวยสรุปความรูและความคิดของเด็ก จาก
กิจกรรมนีท้ ําใหเด็กไดเกิดการสรุปความคิดของตนจากสิ่งที่เด็กไดทํามา ทั้งการฟงวรรณกรรม
การอภิปรายรวมกัน การทํากิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม ซึ่งทําใหเด็ก
เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดไดอยางดี
2. บทบาทครู
การพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็กจากการใชการสอนการวิพากษวรรณกรรม
ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเด็กเกิดการคิด โดยเปดโอกาสใหเด็กไดคิดจากการใช
คําถามของครู ซึ่งคําถามที่ใชนั้นไมจาํ กัดอยูเฉพาะคําถามระดับความรูความจํา หรือคําถามที่ถาม
วา ”อะไร” เทานัน้ แตคําถามที่ครูใชถามในการสอนการวิพากษวรรณกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดจะเปนคําถามที่มหี ลากหลายคําตอบ ไมมีคําตอบใดที่ถูกตองที่สุดเพียง
คําตอบเดียว การถามคําถามใหเด็กไดตีความในสิ่งที่ผูแตงไมไดบอกไวตรงๆ คําถามใหเด็กได
ประเมินวรรณกรรมที่เด็กไดฟงไป และคําถามที่ใหเด็กไดสรุปสิ่งที่เขาคิด เชน จะเกิดอะไรขึ้นหาก
เรื่อง ดอกไมจากใครเอย ไมไดเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน แตมาเกิดขึ้นทีป่ ระเทศไทย หรือ จากตัวละคร
4 ตัว เด็กๆชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุด เพราะอะไร จากคําถามลักษณะนี้ ทําใหเด็กพัฒนาการคิด
ไมเพียงระดับความรูความจําเทานัน้ แตสามารถพัฒนาการคิดขึ้นไปในการคิดระดับที่สูงขึน้ ถึง
การขยายความ และการตีความ นอกจากนี้หลังจากการใชคําถามของครูแลว ครูใหเวลาเด็กใน
การคิดโดยไมเรงรัดคําตอบจากเด็ก ใหโอกาสเด็กไดคิด และใหเด็กไดแสดงความคิดของเขาออกมา
โดยไมใชเวลาเปนตัวกําหนด การใหเวลาเด็กในการคิดเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งทีท่ ําใหเด็กพัฒนา
ความสามารถในการคิด สอดคลองกับ Ruddell (2002) ที่กลาววา ในการสอนทักษะการคิด การใช
คําถาม และการอภิปรายเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อใหเกิดทักษะการคิดระดับสูง
ตอไป และการใหเวลากับเด็กในการคิดเกิดขึ้นเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสสะทอนความคิดของตน ครู
จะตองใหเวลาที่เพียงพอกับเด็กในการคิด นอกจากนี้เด็กพัฒนาการคิดไดดี ในบรรยากาศที่เด็กรูสึก
ปลอดภัย โดยการชมเชยของครู ครูทาํ ใหเด็กมั่นใจที่จะตอบคําถาม มัน่ ใจในงานที่เด็กทํา การคิด
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ไมมีคําวาผิดหรือถูก การเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดคิด และแสดงความคิดของตนออกมาทําใหเด็ก
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดดานตางๆของเขาไดอยางเต็มที่
3. ขอสังเกตจากการวิจัย
1. ความสามารถในการคิด
1.1 ขั้นตอนการคิดพัฒนาตามลําดับขั้น
ในการพัฒนาความสามารถในการคิด จะเกิดขึ้นเปนลําดับขั้นตอน ตั้งแตระดับ
ความรูความจํา แลวจึงเปนระดับความเขาใจ การใชการสอนการวิพากษวรรณกรรมในการพัฒนา
ความสามารถในการคิด ก็เปนสิ่งหนึง่ ที่ทาํ ใหเกิดการพัฒนาตามลําดับขั้น ในการทีจ่ ะเกิด
ความสามารถในการตีความ ซึ่งเปนการคิดที่อยูในระดับความเขาใจไดนั้น จะตองสามารถจดจํา
และลําดับเรื่องราว เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องไดเสียกอน จึงจะนํามาทําความเขาใจ แลวจึงเกิด
การตีความออกมาได ตัวอยางเชน จากวรรณกรรมเด็กเรื่อง ดอกไมจากใครเอย เด็กสามารถตีความ
โดยระบุเหตุการณตอนจบของเรื่องจากภาพซึ่งผูแตงไมไดบรรยายเอาไววา “คานาเอะ พูดกับเพื่อน
วา มาเลนดวยกันทุกวันนะ” โดยใหเหตุผลวา คานาเอะเหงา เพราะเพิม่ ยายมาอยูท ี่เมืองนี้ และ
ยังไมมีเพื่อน ซึ่งทําใหเห็นวา เด็กจะตองสามารถจําเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องได ถึงจะสามารถ
นํามาตีความระบุเหตุการณตอนจบของเรือ่ งได สอดคลองกับ แนวคิดของ Bloom (1961 อางถึงใน
ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ที่แสดงใหเห็นวา การคิดของบุคคลนั้นมีขนั้ ตอน โดยเริ่มจากการรู
การเขาใจ และพัฒนาตอไปถึงขั้นวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ตามลําดับขัน้
1.2 การพัฒนาภาษาและความสามารถในการคิด
ในการวิพากษวรรณกรรมนัน้ สิง่ ที่จาํ เปนอยางมากในการถายทอดความรูสึก
ความคิดทีม่ ีตอวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ คือ การถายทอดความคิดผานการใชภาษา การวิพากษ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก เปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะทางการสื่อสาร และเมื่อ
ภาษาของเด็กเกิดการพัฒนา ก็จะสงผลตอมาถึงการพัฒนาดานความสามารถในการคิดของเด็ก
ดวย เห็นไดจากเด็กจะถายทอดความคิดของเขาไดดี เมือ่ เด็กมีวงคําศัพทที่กวางพอ การใช
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กนัน้ สามารถชวยใหเด็กพัฒนาและขยายวงคําศัพทของตนเองได
ผานการฟงวรรณกรรม การสังเกต การบรรยายลักษณะรายละเอียด การใหคําจํากัดความเมื่อพูด
ถึงลักษณะหรือการกระทําใดการกระทําหนึ่ง ตัวอยางเชน ในชวงแรกของการทดลอง เด็กจะยังไม
สามารถระบุลกั ษณะนิสยั ของตัวละครได แตเมื่อเรียนไปไดสักระยะหนึ่ง เด็กเริ่มที่จะมีวงคําศัพทที่
กวางขึ้น เด็กก็จะเลือกคํามาใชในการระบุลักษณะนิสยั ของตัวละครนัน้ ไดอยางชัดเจน และเปน
คําศัพทเฉพาะ เชน ในตอนแรกเด็กจะบอกไดวา ตัวละครเปนคนดี เทานั้น แตหลังจากเรียนไปได
สักระยะ เด็กจะสามารถบอกไดวา ลักษณะนิสัยของ ปลาสายรุง ในตอนแรกมีนิสยั ไมแบงบัน
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พูดจาไมเพราะ และขี้โมโห ซึ่งเด็กสามารถระบุคําเหลานี้ไดจากเหตุการณ หรือการกระทําที่ตัว
ละครไดทําในเรื่อง จากการใชภาษาของเด็กนี้ เปนสิง่ ทีช่ วยเพิ่มศักยภาพในการคิด รวมไปถึง
การถายทอดความคิดของเด็กออกมา ซึ่งพัฒนาการทางภาษา และวงคําศัพทนนั้ เด็กเรียนรูไดจาก
การอภิปราย สนทนาทั้งกับครูและเพื่อน โดยครูทําหนาที่เปนผูก ระตุนใหเด็กไดเกิดการใชภาษา
ประสบการณทางภาษาที่มากกวาของครูเปนสิ่งที่ชว ยใหเด็กไดพัฒนาวงคําศัพททกี่ วางขึ้น รวมถึง
การกระตุนใหเด็กคิดโดยการใชคําถามที่เหมาะสม ซึง่ สอดคลองกับ ทฤษฎีเชาวนปญ
 ญาของ
Vygotsky (1962 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2541) ทีก่ ลาววา การสื่อสารเปนองคประกอบ
สําคัญในการเจริญเติบโตของเด็ก เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กจะเรียนรูมากขึน้ ความตองการของมนุษย
จะเกิดขึ้นพรอมกับการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การพูดเปนกระบวนการทางสติปญญาขั้นสูงที่ถกู
สรางขึ้นจากการปฏิสัมพันธทางสังคม นอกจากนี้ เชาวปญญาขั้นสูง (Higher Mental Processes)
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดูและการถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา
ทําใหเด็กเรียนรูความคิดรวบยอด และเขาใจสิ่งแวดลอม
1.3 ระดับอายุสัมพันธตอพัฒนาการทางการคิด
ระดับอายุเปนปจจัยหนึ่งที่มคี วามสัมพันธตอพัฒนาการทางการคิดของเด็ก
ความสามารถในการคิดที่ซบั ซอนขึ้นจะตองอาศัยการพัฒนาตามลําดับขั้นตามชวงอายุ อายุที่มาก
ขึ้นทําใหเด็กมีประสบการณมากขึ้น และวุฒิภาวะสูงขึ้น สังเกตไดจากการพัฒนาความสามารถใน
การคิดดานการขยายความ และการตีความ ซึ่งเปนทักษะการคิดที่ตองใชทักษะการคิดอื่นๆเปน
พื้นฐาน เด็กทัง้ หมดสามารถพัฒนาไดดีขึ้นหลังจากการทดลอง แตพัฒนาในระดับที่ไมเทากันใน
แตละคน สังเกตไดวาเด็กทีม่ ีอายุมากในหองเรียน(ประมาณ 6 ป) สวนใหญจะสามารถพัฒนาได
มากกวาเด็กทีม่ ีอายุนอยในหอง(ประมาณ 5 ป) เพราะความสามารถในการคิดดานการขยายความ
และการตีความจําเปนอยางยิ่งที่เด็กจะตองมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อแสดงความคิด เด็ก
ที่อายุมากในหองเรียนจะมีวงคําศัพทกวาง และสามารถใชประโยคทีม่ ีความซับซอนกวาเด็กที่อายุ
นอยในหองเรียน ตัวอยางเชน เมื่อเด็กขยายความลักษณะของฉากในเรือ่ ง ปู เจาดาง และโลมา
เด็กที่อายุมากในหองเรียนจะสามารถเรียบเรียงประโยคไดอยางถูกตองและมีความซับซอน รวมไป
ถึงการใชคําศัพทที่แสดงใหเห็นถึงวงคําศัพทของเด็กทีม่ ีมากกวาเด็กอายุนอยในหอง เชน “น้ําทะเล
เปนสีฟา ปนกับสีเขียว และมีปลาตัวเล็กๆมากมายอยูในน้าํ ” สวนเด็กที่อายุนอยในหองเรียนจะยัง
ไมสามารเรียบเรียงประโยคไดซับซอนเทา สวนมากจะอยูในระดับของประโยคความเดียว และ
คําศัพทที่อยูในวงจํากัด เชน “น้าํ สีฟา มีปลาสีสม” เห็นไดวาเด็กทีม่ ีอายุมากกวาจะสามารถ
ขยายความไดละเอียดลออกวาเด็กที่อายุนอ ยโดยผานการใชภาษาในการแสดงความคิด การใชคํา
และการเรียบเรียงประโยคไดอยางซับซอนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของ Piaget ซึง่ ไดแบงกระบวนการทางสติปญญาโดยใชชวงอายุเปนสวนหนึง่ ในการกําหนดลําดับ
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ขั้น เด็กในวัยอนุบาลนี้อยูในขั้นกอนปฏิบตั ิการ (Preoperational) ซึ่งอยูระหวางชวงอายุ 2-7 ป
เปนขั้นที่เด็กใหสัญลักษณตอ สิ่งของหรือประสบการณ เด็กจะพัฒนาความสามารถในการใชคําและ
ประโยคที่ซับซอนขึ้น และทฤษฎีของ Vygotsky (1962 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2541)
ที่เชื่อวา ภาษาเปนเครื่องมือของการคิด พัฒนาการของภาษาและความคิดของเด็กเริ่มดวย
การพัฒนาที่แยกจากกัน แตเมื่ออายุมากขึน้ พัฒนาการทัง้ 2 อยางจะพัฒนารวมกัน
1.4 พื้นฐานจากประสบการณเดิมสงผลตอพัฒนาการทางการคิด
นอกจากปจจัยดานอายุแลว สิ่งสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดของเด็ก คือ พืน้ ฐานประสบการณเดิมของเด็ก ดังจะเห็นไดจาก ในระยะแรกของการสอน
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก เด็กที่มพี ื้นฐานทางภาษาที่ดี จะมีความสามารถใน
การขยายความไดดีกวาเด็กที่มีพนื้ ฐานทางภาษาที่จาํ กัด นอกจากพืน้ ฐานทางภาษา ประสบการณ
ที่เด็กมีแตกตางกัน ก็เปนสวนที่ทาํ ใหการพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็กแตกตางกันอีกดวย
ตัวอยางเชน เด็กที่มพี ื้นฐานทางภาษา และประสบการณที่เด็กเคยไดรับมา เด็กจะสามารถนํา
ประสบการณเดิมของเด็กมาชวยในการตีความได เชน เมือ่ ใหเด็กตีความโดยการระบุตัวละครเอก
ของเรื่อง เด็กจะนําไปเปรียบเทียบกับประสบการณเดิมของเด็ก เชน “ตัวละครเอก เหมือนนางเอก
ในละคร” ซึ่งเห็นไดวา เด็กสามารถนําสิง่ ทีเ่ รียนรูใหมไปเปรียบเทียบกับประสบการณเดิมที่ตนมีอยู
ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีของ Bruner (1966, อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2544) ที่มีความเชื่อวา
การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง
ทั้งนี้โดยมีพนื้ ฐานอยูบนประสบการณหรือความรูเดิม
1.5 ความสามารถในการคิดจะพัฒนาไดดีขึ้นเมื่อใชทักษะการคิดหลายทักษะรวมกัน
เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็กไดดีนั้น ตองอาศัยทักษะ
การคิดที่หลากหลายรวมกัน ตัวอยางเชน ในการขยายความลักษณะของตัวละคร หากเปนตัวละคร
ตัวเดียวเด็กจะขยายความไดแคบกวา เมือ่ นําตัวละคร 2 ตัวมาเปรียบเทียบกัน เชน เมื่อใหเด็ก
ขยายความตัวละคร หนู ในเรื่องราชสีหก ับหนู ในตอนแรกเด็กจะสามารถบรรยายไดเพียง “มีขน
ยาว ตัวสีเทา” แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับหนูในเรื่อง กุริ กับ กุระ เด็กสามารถบรรยายไดมากขึน้
จากเดิมวา “หนูในเรื่องนี้เดิน 4 ขา ตัวอวน มีหางยาว เหมือนหนูจริงๆมากกวา กุริ กับ กุระ” ซึ่ง
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2544) ไดกลาวไววา ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทกั ษะพื้นฐาน
หลายประการในการดําเนินการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทกั ษะการคิดที่จาํ เปนมาบางแลว
2. การเรียนรูใ นการวิพากษวรรณกรรม
การวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก เปนการสะทอนความคิดผานกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่อง
กับวรรณกรรม โดยมีการแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพองคประกอบโครงสรางพืน้ ฐาน
ของวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวย ตัวละคร ฉาก และโครงเรื่อง ซึ่งกอนการทดลองเด็กอาจสามารถ
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บอกไดวาชอบตัวละคร ฉาก หรือเหตุการณใดในเรื่อง แตเด็กสวนใหญยงั ไมสามารถใหเหตุผลใน
การตัดสินใจของเขาได แตหลังจากใชการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กไปสักระยะหนึง่
พบวา เด็กสามารถใหเหตุผลในการตัดสินใจของเด็กไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน ครูใหเด็กเลือก
ตัวละครที่ชอบที่สุด ระหวางตัวละคร 4 ตัวจากเรื่อง กุริกับกุระ และราชสีหก ับหนู จากนัน้ ใหวาดรูป
เหตุการณที่ทาํ ใหชอบตัวละครนั้น ซึง่ เด็กสามารถตัดสินใจเลือกตัวละครที่ตนชอบ และสามารถ
บอกเหตุผลได เชน “ผมชอบ กุริ เพราะกุริฉลาด เอาเปลือกไขมาทําเปนรถได” นอกจากนี้เด็กยัง
สามารถแยกแยะองคประกอบตางๆของเรือ่ งได และเด็กสามารถเห็นความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆของเรื่อง ตัวอยางเชน ครูถามความคิดเห็นของเด็ก เมื่อฉากในเรื่องปู เจาดาง
และโลมา เปลีย่ นไปไมไดเกิดขึ้นในทะเล แตเปลี่ยนไปเกิดขึ้นในปา สัตวที่มาชวยปูก ับเจาดาง ยังคง
จะเปนโลมาหรือไม ความคิดของเด็กแตละคนแตกตางกันออกไป แตเด็กทุกคนจะเปลี่ยนสัตวที่มา
ชวยปูจากโลมา เปนสัตวที่อยูในปาแทน เชน หมี ยีราฟ สิงโต และสามารถนําเรื่องที่ตนเปลีย่ น
ตัวละครไปประดิษฐนทิ านเลมเล็กของเองได แสดงใหเห็นวา เด็กสามารถเขาใจความสําคัญของ
ฉากทีม่ ีตอตัวละครได ซึ่งสิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการคิดของเด็ก ไมวาจะเปนดาน
การลําดับเหตุการณในการเขียนเรื่องใหม การตีความเมือ่ ฉากเปลี่ยนไปจะสงผลกระทบตอตัวละคร
และเด็กจะตองใชการขยายความเพื่อสรางตัวละครตัวใหมของเด็ก จากตัวอยางนี้ เห็นไดวา
วรรณกรรมสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็ก การเรียนรูการวิพากษวรรณกรรม
ซึ่งดูเหมือนเปนสิ่งที่ยากนั้น ถานํามาปรับใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน และเลือกใชสื่อที่กระตุน
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน การใชวรรณกรรมที่มีความสนุกสนาน ซึ่งเปนสิง่ ที่เด็กชื่นชอบ การให
เด็กไดลงมือทําเพื่อขยายความเขาใจในสิ่งที่เขาคิด เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเด็กเกิดการเรียนรูได
อยางดี เห็นไดวาการสอนการวิพากษวรรณกรรมเปนสิง่ ที่สอนไดเมื่อปรับใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bruner ในการจัดการเรียนการสอนวา ควรจัดตามลําดับความยากงายโดยคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน และจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
เกิดความสนใจและเขาใจในเนื้อหา
4. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1. ครูหรือผูสนใจนําการสอนการวิพากษวรรณกรรมไปใช ตองมีพนื้ ฐานความรูเกีย่ วกับ
การเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรม และองคประกอบของวรรณกรรม เพื่อการวิเคราะหเชื่อมโยง
และทําความเขาใจในการจัดกิจกรรม และเปนผูน ําหรือผูกระตุนในการอภิปราย เพือ่ ใหสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. ขั้นตอนตางๆในการสอนการวิพากษวรรณกรรมสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับเวลา
ได แตควรจัดกิจกรรมตามขัน้ ตอนตางๆ ตามลําดับใหครบถวน เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูอยาง
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สมบูรณซึ่งเริ่มจากกิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม และกิจกรรมสรุป
3. การเลือกใชหนังสือ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ในการเลือกหนังสือ
คํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสอนองคประกอบตางๆ การเลือกวรรณกรรม และ
การนําวรรณกรรมมาใชในการเรียนการสอน เปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเมื่อ
เด็กไดมีโอกาสสัมผัสกับวรรณกรรมที่ดี เด็กเกิดความประทับใจในวรรณกรรม ก็จะเปนจุดเริ่มตนที่ดี
จุดหนึง่ ทีท่ ําใหเด็กเกิดความรักหนังสือ และรักการอานในอนาคต ซึ่งวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ดี
ควรมีลักษณะดังนี้ 1) เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 2) มีตัวละคร โครงเรือ่ งไม
สลับซับซอน 3) ความยาวพอเหมาะไมยาวเกินไป 4) การใชภาษาถูกตอง และไมสลับซับซอน
จนเกินไป 5) รูปภาพสวยงาม และ 6) รูปเลมพอเหมาะ หากใชอา นใหเด็กฟงจะตองไมเล็ก
จนเกินไป นอกจากนี้การสอนใหเด็กไดรูจกั กับองคประกอบของวรรณกรรมนั้น ครูจะตองมี
ความเขาใจในองคประกอบตางๆของวรรณกรรมเปนอยางดี และกิจกรรมที่ขยายความเขาใจใน
องคประกอบของวรรณกรรมที่ใหเด็กทํานัน้ ควรมีความสนุกสนาน ไมใชเพียงอานเรือ่ งแลวใสชื่อ
ตัวละคร และตอบคําถามวาเรื่องนี้สอนอะไร ในวรรณกรรมทุกเรื่องทีอ่ านเทานัน้
4. การสอนการคิดผานการวิพากษวรรณกรรม สามารถนําไปปรับใชชีวิตประจําวันของ
เด็กได เพราะความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ ดานการขยายความ และดานการตีความ
ที่เด็กไดพัฒนาเปนสิง่ ทีม่ ีความสําคัญในการดําเนินชีวิต จึงสามารถเชือ่ มโยงความสามารถใน
การคิดดานตางๆกับสิง่ ทีเ่ ด็กไดเจอในชีวติ ประจําวันได การจัดลําดับ ทําใหเด็กไดเรียนรูเรื่องเวลาไม
วาจะเปน กอนและหลัง กลางวันและกลางคืน หรืออดีตและปจจุบัน การขยายความ ชวยใหเด็ก
สามารถถายทอดความคิดออกมาไดตรงกับสิ่งที่เด็กคิดมากที่สุด การขยายความไมจําเปนตอง
ขยายความเฉพาะในวรรณกรรมเทานั้น แตสามารถใชในการบอก การบรรยายสิ่งตางๆ รวมถึง
ความรูสึกของเด็กใหผูอื่นเขาใจอีกดวย สวนการตีความ เด็กสามารถนําการตีความมาใชในการ
สื่อสารกับผูอื่น การตีความทําใหเด็กมีความเขาใจในความคิดและความรูสึกของบุคคลที่เด็กมี
ปฏิสัมพันธดว ยมากขึน้ ซึง่ ความสามารถในการคิดทัง้ หมดนี้ เด็กจําเปนตองเรียนรูเพื่อที่จะดํารงอยู
ในสังคมรวมกับผูอื่น นอกจากนี้การพัฒนาความสามารถในการคิดระดับพื้นฐาน เปนรากฐาน
สําคัญที่เด็กจะนําไปใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูงตอไปในอนาคต
5. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการนําการสอนการวิพากษวรรณกรรม ไปใชกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
เพื่อความตอเนื่อง และเปนพื้นฐานในการศึกษาวรรณกรรมในระดับสูงตอไป
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2. งานวิจยั นี้ใชการสอนวิพากษวรรณกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด ดังนั้น
อาจมีการทําวิจัยที่ใชวิธีการสอนวรรณกรรมอื่นๆ แทนการสอนการวิพากษวรรณกรรม เพื่อดูผลของ
ความสามารถในการคิดของเด็กที่ตามมา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. ดร. ศรินธร วิทยะสิรนิ ันท
2. ดร. วรนาท รักสกุลไทย

3. รองศาสตราจารย กุลวรา ชูพงศไพโรจน

อาจารยใหญฝายไทย โรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา
ผูบริหารแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา
คณะกรรมการโครงการคัดสรรหนังสือดีสาํ หรับ
เยาวชน
รองหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
1. ขออนุญาตทดลองใชเครือ่ งมือ

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

2. ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย

ผูอํานวยการโรงเรียนพญาไท

3. ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

ดร. ศรินธร วิทยะสิรนิ ันท
ดร. วรนาท รักสกุลไทย
รองศาสตราจารย กุลวรา ชูพงศไพโรจน
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลกอนเรียน โดยใชวรรณกรรมเรื่อง
นองหนูอยูไหน
2. แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลหลังเรียน โดยใชวรรณกรรมเรื่อง
งานแรกของมีจ้ ัง
3. แบบบันทึกคะแนนความสามารถในการคิด
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (กอนเรียน)
คําชี้แจง
1. แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลนี้ ใชคูกับหนังสือวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง “นองหนูอยูไหน” เรื่องโดย โยริโกะ ษุษุอิ รูปโดย อาคิโกะ ฮายาชิ แปลโดย พรอนงค นิยมคา
เพื่อวัดความสามารถในการคิด 3 ดาน คือ
1.1. การจัดลําดับ (4 ขอ)
1.2. การขยายความ (4 ขอ)
1.3. การตีความ (4 ขอ)
2. ในการวัดใหสงั เกตพฤติกรรมของเด็กในการตอบคําถาม วาทําไดตามเกณฑที่กาํ หนด
ไวในระดับใด แลวบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนตามลําดับขอ
สถานการณ
ครูเตรียมหนังสือนิทาน เรื่อง “นองหนูอยูไหน” แลวอานใหเด็กฟงพรอมกับดูภาพประกอบ
ขณะฟงทั้งเรื่อง จากนั้นถามคําถามตามทีร่ ะบุใหในชองคําถามหลักโดยครูปรับระดับการใชภาษา
ของคําถามใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก และบันทึกคะแนนจากคําตอบของเด็กตามเกณฑการให
คะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนตามลําดับขอ
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (กอนเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
1. ตัวละคร
การลําดับการ
ปรากฏตัวของ
ตัวละครในเรื่อง

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การจัดลําดับ

ครูนําภาพชุด
ตัวละครใน
เรื่องออกมา

คําถามหลัก

ใหนักเรียน
เรียงลําดับตัว
ละครที่พบใน
เนื้อเรื่องตั้งแต
ตนจนจบเรื่อง

0

1

เรียงลําดับการปรากฏ
ตัวของตัวละครผิด 2
ตําแหนง ขึ้นไป แมมี
ครูชี้นํา

เรียงลําดับ
การปรากฏตัวของ
ตัวละครผิด 1
ตําแหนง แมครูชนี้ ํา

คะแนน
2
สามารถเรียงลําดับการปรากฏ
ตัวของตัวละครไดถกู ตองทั้งหมด
เมื่อครูบอกวา “มีตรงไหนที่ยังไม
ถูกบางหรือไม” หรือ “นักเรียนวา
ในเรื่องนี้พูดถึงใครกอน ใหนํา
ภาพนั้นมาวางแรกสุด แลวภาพ

3
สามารถเรียงลําดับการปรากฏตัวของตัวละคร
ไดถูกตองทั้งหมดดวยตนเอง
(1.คุณแม 2.อาซาเอะ 3.นองอายะ
4.เด็กผูหญิง 5.ผูชายทีล่ ากเด็กผูหญิง)

คนตอไปเรื่อยๆ”

2.

ตัวละคร

การระบุตัว
ละครเอก

การตีความ

ครูใชภาพชุด
ตัวละครใน
เรื่องชุดเดิม

ใครเปน
ตัวละครเอก
ในเรื่อง เพราะ
อะไร

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

3.

ตัวละคร

การบรรยาย
ลักษณะ รูปราง
หนาตาของตัว
ละคร

การขยายความ

ครูใชภาพ
”อาซาเอะ”
จากภาพชุดตัว
ละครในเรื่อง

“อาซาเอะ” มี
รูปรางหนาตา
อยางไร ให
บอก 3
ลักษณะขึ้นไป

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถตอบ หรือชี้
ภาพไดอยางถูกตอง
เมื่อครูนําภาพ แม
นองอายะ และ อาซา
เอะ มาใหเด็กเลือก
แลวถามวา “ในสาม
คนนี้ใครที่เจอบอย
ที่สดุ ในเรื่อง”
สามารถบอก
รายละเอียดภายนอก
ของตัวละครได 1-2
ลักษณะแมครูชนี้ ํา

สามารถตอบ หรือชี้ภาพไดอยาง
ถูกตอง เมื่อมีครูถามวา “ใครที่
เจอบอยที่สดุ ในเรือ่ ง”

สามารถตอบ หรือชี้ภาพไดอยางถูกตองดวย
ตนเอง
(อาซาเอะ)

สามารถบอกรายละเอียด
ภายนอกของตัวละครไดตั้งแต 3
ลักษณะขึ้นไป
เมื่อครูถามวา “มีอะไรอีกไหม”
หรือ “นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้
บาง”

สามารถบอกรายละเอียดภายนอกของตัวละคร
ไดดวยตนเอง ตั้งแต 3 ลักษณะขึ้นไป
(แกมแดง ตาเล็ก ผิวขาว ตัวเล็ก ถักเปย
ติดกิ๊บสีแดง กระโปรงสีแดง เสื้อสีชมพู รองเทา
สีน้ําตาล ถุงเทาสีขาว)
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (กอนเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
4. ตัวละคร
การระบุบุคลิก
นิสัยของ
ตัวละครที่ผูแตง
ไมไดเขียนบอก
ไวในเรื่อง
5. ตัวละคร
การลําดับอายุ
ของตัวละครใน
เรื่อง

6.

ตัวละคร

การบอก
ตัวละครที่ชอบ
ในเรื่องพรอม
ยกตัวอยาง
เหตุการณที่ทํา
ใหชอบตัวละคร
นั้น

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การตีความ

ครูใชภาพ
”อาซาเอะ”
จากภาพชุดตัว
ละครในเรื่อง

“อาซาเอะ” มี
นิสัยอยางไร
ใหบอก 2 ดาน
ขึ้นไป

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอกไดตรง
ประเด็น 1 ลักษณะ
แมครูชี้นํา

สามารถบอกไดตรงประเด็น
ตั้งแต 2 ดานขึ้นไปเมือ่ ครูอาน
หนังสือหนา 1-2 ใหเด็กฟงแลว
ถามวา “จากเหตุการณนนี้ ักเรียน
คิดวา อาซาเอะเปนคนอยางไร”

สามารถบอกไดตรงประเด็นดวยตนเองตั้งแต 2
ดานขึ้นไป
(เชื่อฟงแม รักนอง มีความรับผิดชอบ)

การจัดลําดับ

นําภาพชุดตัว ใหนักเรียน
ละครชุดเดิมให เรียงลําดับอายุ
เด็กเรียงใหม
ของตัวละครใน
เรื่องจากนอย
ที่สุดไปจนถึง
มากที่สุด
ครูใหเด็กเปด ชอบใครมาก
หนังสือเอง
ที่สุดในเรื่องนี้
เพราะอะไร
เลือกภาพ
เหตุการณที่ทํา
ใหชอบในเรื่อง
แลวเลาใหฟง
3 ลักษณะขึ้น
ไป

เรียงลําดับอายุของ
ตัวละครในเรื่องผิด 2
ตําแหนง ขึ้นไป แมมี
ครูชี้นํา

เรียงลําดับอายุของ
ตัวละครในเรื่องผิด 1
ตําแหนง แมครูชนี้ ํา

สามารถเรียงลําดับอายุของตัว
ละครในเรื่องไดถูกตองทั้งหมด
เมื่อครูบอกวา “มีตรงไหนที่ยังไม
ถูกบางหรือไม” หรือ “นักเรียน
คิดวาในเรื่องนี้ใครอายุนอยที่สดุ
ใหนําภาพนัน้ มาวางแรกสุด แลว

สามารถเรียงลําดับอายุของตัวละครในเรื่องได
ถูกตองทั้งหมดดวยตนเอง
(1.นองอายะ 2.เด็กผูห ญิง 3.อาซาเอะ
4.คุณแม 5.ผูชายทีล่ ากเด็กผูห ญิง)

การขยายความ

คําถามหลัก
0

1

คะแนน
2

3

ภาพคนตอไปเรื่อยๆ”
ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอก
รายละเอียดของ
เหตุการณได1-2
ลักษณะแมมีครูชี้นาํ

สามารถบอกรายละเอียดของ
เหตุการณไดตั้งแต 3 ลักษณะ
ขึ้นไป เมื่อมีครูบอกวา
“มีอะไรอีกไหม” หรือ “นักเรียน
เห็นอะไรในภาพนี้บาง”

สามารถบอกรายละเอียดของเหตุการณไดดว ย
ตนเอง ตั้งแต 3 ลักษณะขึ้นไป
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (กอนเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
7. ฉาก
การลําดับฉาก
ในเรื่อง

8.

ฉาก

การบอกฉากที่
ชอบในเรื่อง
พรอมบรรยาย
ลักษณะฉาก

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การจัดลําดับ

ครูใชชุดภาพ
ฉากในเรื่อง

การขยายความ

คําถามหลัก
0

ใหนักเรียน
เรียงลําดับ
สถานที่ที่
อาซาเอะไดไป
ในเรื่องนี้ตาม
ลําดับกอนหลัง
ครูใชชุดภาพ
ชอบที่ไหนมาก
ฉากชุดเดิมโดย ที่สุดในเรื่อง
ใหเด็กเลือก
เลาถึงสถานที่
นั้นใหครูฟง 3
ลักษณะ ขึ้นไป

เรียงลําดับฉากในเรื่อง
ผิด 2 ตําแหนง ขึ้นไป
แมมีครูชี้นํา

คะแนน
2

1
เรียงลําดับฉากใน
เรื่องผิด 1ตําแหนง
แมครูชี้นํา

สามารถเรียงลําดับฉากในเรื่อง
ไดถูกตองทั้งหมด เมื่อครูบอกวา
“มีตรงไหนที่ยังไมถูกบางหรือไม”
หรือ “นักเรียนคิดวาในเรื่องนี้
อาซาเอะอยูที่ไหนเปนที่แรก ให
นําภาพนั้นมาวางแรกสุด แลว
ภาพที่อาซาเอะไปเปนที่ตอไป

3
สามารถเรียงลําดับฉากในเรื่องไดถกู ตองทั้งหมด
ดวยตนเอง
( 1.หนาบาน 2.ถนนใหญ 3.ถนนเล็กๆ
4.สนามเด็กเลน)

เรื่อยๆ”
ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอก
รายละเอียดของฉาก
ได 1-2 ลักษณะ แม
ครูชี้นํา

สามารถบอกรายละเอียดของ
ฉากตั้งแต 3 ลักษณะขึน้ ไป เมื่อ
ครูบอกวา “มีอะไรอีกไหม” หรือ
“นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บาง”

สามารถบอกรายละเอียดของฉากไดดวยตนเอง
ตั้งแต 3 ลักษณะขึ้นไป
(หนาบาน –มีประตูไมสีน้ําตาล มีหนาตางอยู
ดานขาง รั้วบานเปนไมไผและตนไมสีเขียว มี
ตนไมที่มีดอกสีเหลืองเล็กๆ มีเสาเปนปูนอยูทงั้ 2
ดานของทางเขา บนเสามีกระถางตนไมมีดอกสี
แดง ถนนใหญ-มีรถบรรทุกคันใหญ บนถนนมี
ทางมาลายสีขาว ฝงตรงขามมีรถสีสม และ
รถบรรทุกจอดอยู มีบานที่มีคนอยูบนระเบียง
และหลังคายื่นออกมา มีผูชายจูงหมา มีคนขี่
จักรยาน ถนนเล็กๆ-มีกําแพงอยูขางหนา หลัง
กําแพงเปนบานสีนา้ํ ตาลหลายหลัง บาน มี
หนาตาง มีตนไมสีเขียว สองขางเปนกําแพง
สนามเด็กเลน-มีรั้วเหล็กกั้นอยู ดานในมีตน ไม
ใหญมากมาย มีเกาอี้ มีชิงชาที่มีเด็กผูหญิง
และเด็กผูชายเลนอยู มีบอทรายที่มีเด็กเลนอยู
มีเด็กเลนกระดานลืน่ และดานขางมีบันไดอยู )
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (กอนเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
9. โครงเรื่อง
การลําดับ
เหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้น
ในเรื่อง

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การจัดลําดับ

ครูนําชุดภาพ
เหตุการณ
สําคัญออกมา

คําถามหลัก
0
เรียงลําดับ เหตุการณ
ใหนักเรียน
เรียงลําดับภาพ ในเรือ่ งผิด 2 ตําแหนง
ขึ้นไปแมมีครูชี้นํา
เหตุการณที่
เกิดขึ้นในเรื่อง
ตามลําดับ
กอน-หลัง

คะแนน
2

1
เรียงลําดับเหตุการณ
ในเรื่องผิด 1
ตําแหนง แมครูชนี้ ํา

สามารถเรียงลําดับเหตุการณ
สําคัญทีเ่ กิดขึ้นในเรื่องไดถูกตอง
ทั้งหมดเมื่อครูบอกวา
“มีตรงไหนที่ยังไมถูกบางหรือไม”
หรือ “นักเรียนคิดวาในเรื่องนี้
เหตุการณใดที่เกิดขึ้นเปน
เหตุการณแรก ใหนําภาพนั้นมา
วางไว แรกสุด จากนัน้ เกิดอะไร
ขึ้นใหนําภาพมาเรียงตอไป

3
สามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญทีเ่ กิดขึ้นใน
เรื่องไดถูกตองทั้งหมดดวยตนเอง
(1.อาซาเอะเลนกับนอง 2.นองหายไป
3.อาซาเอะตามหานอง 4.อาซาเอะรีบวิ่งเมื่อคิด
ไดวานองอยูที่ไหน 5.อาซาเอะเจอนองที่สนาม
เด็กเลน)

เรื่อยๆ”

10.

โครงเรื่อง

การระบุ
เหตุการณที่เปน
จุดสุดยอดของ
เรื่อง

การตีความ

ครูยังคงใชภาพ
ชุดเหตุการณ
สําคัญชุดเดิมที่
เด็กเรียงไว

ตอนไหนเปน
เหตุการณที่
เปนจุดสุดยอด
ของเรื่องนี้
เลือกภาพ
เหตุการณนั้น
ออกมาใหครู

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถตอบไดอยาง
ถูกตองเมื่อครูนํา
ภาพนองหายไป
ภาพอาซาเอะรีบวิ่ง
เมื่อคิดไดวานองอยูท ี่
ไหน และภาพ
อาซาเอะเจอนองที่
สนามเด็กเลน
จากนัน้ ถามคําถาม
ชี้นํา

สามารถตอบไดอยางถูกตอง เมื่อ
มีครูถามวา “ภาพไหนเปนจุด
เริ่มที่อาซาเอะแกปญหาได”

สามารถตอบไดถูกตองดวยตนเอง
(อาซาเอะรีบวิ่งเมื่อคิดไดวานองอยูที่ไหน)
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (กอนเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ความสามารถ
ที่
ของ
ในการคิด
วรรณกรรม
11. โครงเรื่อง
การบรรยาย
การขยายความ
ภาพเหตุการณที่
เปนจุดสุดยอด
ของเรื่อง

12.

โครงเรื่อง

การระบุ
เหตุการณตอน
จบของเรื่องจาก
ภาพ

การตีความ

พฤติกรรมครู

คําถามหลัก
0

1

คะแนน
2

ครูใชภาพที่
เปนจุดสุดยอด
ของเรื่อง

เห็นอะไรบาง
ในภาพนี้ เลา
สิ่งที่เห็นใน
ภาพนี้ใหครูฟง
3ลักษณะ ขึ้น
ไป

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอก
รายละเอียดของ
เหตุการณได 1-2
ลักษณะ แมครูชี้นาํ

สามารถบอกรายละเอียดของ
เหตุการณตั้งแต 3 ลักษณะขึน้ ไป
เมื่อมีครูบอกวา “มีอะไรอีกไหม”
หรือ “นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้
บาง”

ครูใชภาพจาก
หนังสือหนา32
(หนาสุดทาย)

คิดวา
“อาซาเอะ”
พูดอะไรกับ
”นองอายะ”
เพราะอะไร

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถระบุ
เหตุการณตอนจบได
ดวยตนเอง แตไม
สามารถบอกเหตุผล
ไดแมมีครูชี้นํา

สามารถบอกเหตุผลไดตรง
ประเด็นกับเหตุการณตอนจบที่
เด็กระบุไดเมื่อครูถามวา
“อาซาเอะจะพูดวา........กับนอง
เพราะอะไร ลองคิดถึงเหตุการณ
กอนหนานี้วาทําไมเขาถึงพูด
อยางนัน้ ”

3
สามารถบอกรายละเอียดของเหตุการณไดดว ย
ตนเอง ตั้งแต 3 ลักษณะขึน้ ไป
(สถานที-่ มีถนน บานสีน้ําตาล มีหลังคายืน่
ออกมา กําแพงเปนอิฐอยูดานซาย อีกดานเปน
กําแพงปูนเรียบๆ มีตนไมดอกไมสีแดงที่กาํ แพง
มีตนไมสูงสีเขียวออนอยูดานหนา มีรั้วเตี้ยๆ มี
เสาไฟและเสาที่มีปาย
ทาทางตัวละคร-อาซาเอะรีบวิ่งอยางเร็ว ผมเปย
ปลิวผมกระจาย กระโปรงบาน)
สามารถบอกเหตุผลไดตรงประเด็นกับเหตุการณ
ตอนจบที่เด็กระบุไดดว ยตนเอง
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (หลังเรียน)
คําชี้แจง
1. แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลนี้ ใชคูกับหนังสือวรรณกรรมเด็ก
เรื่อง “งานแรกของมี้จัง” เรื่องโดย โยริโกะ ษุษุอิ รูปโดย อาคิโกะ ฮายาชิ แปลโดย พรอนงค นิยมคา
เพื่อวัดความสามารถในการคิด 3 ดาน คือ
1.1 การจัดลําดับ (4 ขอ)
1.2 การขยายความ (4 ขอ)
1.3 การตีความ (4 ขอ)
2. ในการวัดใหสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการตอบคําถาม วาทําไดตามเกณฑที่
กําหนดไวในระดับใด แลวบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนตามลําดับขอ
สถานการณ
ครูเตรียมหนังสือนิทาน เรื่อง “งานแรกของมี้จัง” แลวอานใหเด็กฟงพรอมกับดู
ภาพประกอบขณะฟงทั้งเรื่อง จากนั้นถามคําถามตามทีร่ ะบุใหในชองคําถามหลักโดยครูปรับระดับ
การใชภาษาของคําถามใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก และบันทึกคะแนนจากคําตอบของเด็กตาม
เกณฑการใหคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนตามลําดับขอ
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (หลังเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
1. ตัวละคร
การลําดับการ
ปรากฏตัวของ
ตัวละครในเรื่อง

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การจัดลําดับ

ครูนําภาพชุด
ตัวละครใน
เรื่องออกมา

2.

ตัวละคร

การระบุตัว
ละครเอก

การตีความ

ครูใชภาพชุด
ตัวละครใน
เรื่องชุดเดิม

3.

ตัวละคร

การบรรยาย
ลักษณะ รูปราง
หนาตาของตัว
ละคร

การขยายความ

ครูใชภาพ”มี้
จัง” จากภาพ
ชุดตัวละครใน
เรื่อง

คําถามหลัก
0

1

ใหนักเรียน
เรียงลําดับ
ตัวละครที่พบ
ในเนื้อเรื่อง
ตั้งแตตนจน
จบเรื่อง
ใครเปน
ตัวละครเอก
ในเรื่อง
เพราะอะไร

เรียงลําดับการปรากฏ
ตัวของตัวละครผิด 2
ตําแหนง ขึ้นไป แมมี
ครูชี้นํา

เรียงลําดับ
การปรากฏตัวของ
ตัวละครผิด 1
ตําแหนง แมครูชนี้ ํา

“มี้จัง” มี
รูปรางหนาตา
อยางไร ให
บอก 3
ลักษณะขึ้นไป

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

คะแนน
2
สามารถเรียงลําดับการปรากฏ
ตัวของตัวละครไดถกู ตองทั้งหมด
เมื่อครูบอกวา “มีตรงไหนที่ยังไม
ถูกบางหรือไม” หรือ “นักเรียนวา
ในเรื่องนี้พูดถึงใครกอน ใหนํา
ภาพนั้นมาวางแรกสุด แลวภาพ

3
สามารถเรียงลําดับการปรากฏตัวของตัวละคร
ไดถูกตองทั้งหมดดวยตนเอง
(1.แม 2.มี้จัง 3. โทโมะ 4.ลุงใสแวนตาดํา
5. ปาขายของ)

คนตอไปเรื่อยๆ”
ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถตอบ หรือชี้
ภาพไดอยางถูกตอง
เมื่อครูนําภาพ
แม มี้จัง และ
ปาขายของ มาให
เด็กเลือก แลวถามวา
“ในสามคนนี้ใครที่
เจอบอยที่สดุ ในเรือ่ ง”
สามารถบอก
รายละเอียดภายนอก
ของตัวละครได 1-3
ลักษณะแมครูชนี้ ํา

สามารถตอบ หรือชี้ภาพไดอยาง
ถูกตอง เมื่อมีครูถามวา “ใครที่
เจอบอยที่สดุ ในเรือ่ ง”

สามารถตอบ หรือชี้ภาพไดอยางถูกตองดวย
ตนเอง
(มี้จัง)

สามารถบอกรายละเอียด
ภายนอกของตัวละครไดตั้งแต 3
ลักษณะขึ้นไปเมื่อครูถามวา “มี
อะไรอีกไหม” หรือ “นักเรียนเห็น
อะไรในภาพนี้บาง”

สามารถบอกรายละเอียดภายนอกของตัวละคร
ไดดวยตนเอง ตั้งแต 3 ลักษณะขึ้นไป
(ผมสั้น แกมแดง ตาโต ตัวเล็ก ใสกระโปรงสี
แดง ใสเสือ้ ลายทางสีเหลือง-น้ําตาล ถุงเทาขาว
รองเทาสีน้ําตาล)
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (หลังเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
4. ตัวละคร
การระบุบุคลิก
นิสัยของ
ตัวละครที่ผูแตง
ไมไดเขียนบอก
ไวในเรื่อง
5. ตัวละคร
การลําดับอายุ
ของตัวละครใน
เรื่อง

6.

ตัวละคร

การบอกตัว
ละครที่ชอบใน
เรื่องพรอม
ยกตัวอยาง
เหตุการณที่ทํา
ใหชอบตัวละคร
นั้น

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การตีความ

ครูใชภาพ
”มี้จัง” จาก
ภาพชุดตัว
ละครในเรื่อง

“มี้จัง” มีนิสัย
อยางไร

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอกไดตรง
ประเด็น 1 ลักษณะ
แมครูชี้นํา

สามารถบอกไดตรงประเด็น
ตั้งแต 2 ดานขึ้นไปเมือ่ ครูอาน
หนังสือหนา 9 ใหเด็กฟงแลวถาม
วา“จากเหตุการณนี้นกั เรียนคิด
วามี้จังเปนคนอยางไร”

สามารถบอกไดตรงประเด็นดวยตนเองตั้งแต 2
ดานขึ้นไป
(เชื่อฟงแม กลาหาญ เขมแข็ง มีความ
รับผิดชอบ มีความพยายาม เกง)

การจัดลําดับ

นําภาพชุด
ตัวละครชุด
เดิมใหเด็กเรียง
ใหม

ใหนักเรียน
เรียงลําดับอายุ
ของตัวละครใน
เรื่องจากนอย
ที่สุดไปจนถึง
มากที่สุด
ชอบใครมาก
ที่สุดในเรื่องนี้
เพราะอะไร

เรียงลําดับอายุของ
ตัวละครในเรื่องผิด 2
ตําแหนง ขึ้นไป แมมี
ครูชี้นํา

เรียงลําดับอายุของ
ตัวละครในเรื่องผิด 1
ตําแหนง แมครูชนี้ ํา

สามารถเรียงลําดับอายุของตัว
ละครในเรื่องไดถูกตองทั้งหมด
เมื่อครูบอกวา “มีตรงไหนที่ยังไม
ถูกบางหรือไม” หรือ “นักเรียน
คิดวาในเรื่องนี้ใครอายุนอยที่สดุ
ใหนําภาพนัน้ มาวางแรกสุด แลว

สามารถเรียงลําดับอายุของตัวละครในเรื่องได
ถูกตองทั้งหมดดวยตนเอง
(1.มี้จัง 2. โทโมะ 3. แม 4. ลุงใสแวนตาดํา
5. ปาขายของ)

การขยายความ

คําถามหลัก
0

ครูใหเด็กเปด
หนังสือเอง

1

คะแนน
2

3

ภาพคนตอไปเรื่อยๆ”
ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอก
รายละเอียดของ
เหตุการณได1-2
ลักษณะแมมีครูชี้นาํ

สามารถบอกรายละเอียดของ
เหตุการณไดตั้งแต 3 ลักษณะขึน้
ไป เมื่อมีครูบอกวา “มีอะไรอีก
ไหม” หรือ “นักเรียนเห็นอะไรใน
ภาพนี้บาง”

สามารถบอกรายละเอียดของเหตุการณไดดว ย
ตนเอง ตั้งแต 3 ลักษณะขึ้นไป
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (หลังเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
7. ฉาก
การลําดับฉาก
ในเรื่อง

8.

ฉาก

การบอกฉากที่
ชอบในเรื่อง
พรอมบรรยาย
ลักษณะฉาก

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การจัดลําดับ

ครูใชชุดภาพ
ฉากในเรื่อง

การขยายความ

คําถามหลัก
0

ใหนักเรียน
เรียงลําดับ
สถานที่ที่
มี้จังไดไปใน
เรื่องนี้ตาม
ลําดับกอนหลัง
ครูใชชุดภาพ
ชอบที่ไหนมาก
ฉากชุดเดิมโดย ที่สุดในเรื่อง
ใหเด็กเลือก
เลาถึงสถานที่
นั้นใหครูฟง

เรียงลําดับฉากในเรื่อง
ผิด 2 ตําแหนง ขึ้นไป
แมมีครูชี้นํา

1
เรียงลําดับฉากใน
เรื่องผิด 1ตําแหนง
แมครูชี้นํา

คะแนน
2
สามารถเรียงลําดับฉากในเรื่อง
ไดถูกตองทั้งหมด เมื่อครูบอกวา
“มีตรงไหนที่ยังไมถูกบางหรือไม”
หรือ “นักเรียนคิดวาในเรื่องนี้
มี้จังอยูที่ไหนเปนที่แรก ใหนํา
ภาพนั้นมาวางแรกสุด แลวภาพ

3
สามารถเรียงลําดับฉากในเรื่องไดถกู ตองทั้งหมด
ดวยตนเอง
(1.ในบานของมี้จัง 2.บนถนน
3.ทางลาดขึ้นเนิน 4..รานขายของ )

ที่มี้จังไปเปนที่ตอ ไปเรื่อยๆ”
ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอก
รายละเอียดของฉาก
ได 1-2 ลักษณะ แม
ครูชี้นํา

สามารถบอกรายละเอียดของ
ฉากตั้งแต 3 ลักษณะขึน้ ไป เมื่อ
ครูบอกวา “มีอะไรอีกไหม” หรือ
“นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บาง”

สามารถบอกรายละเอียดของฉากไดดวยตนเอง
ตั้งแต 3 ลักษณะขึ้นไป
(ในบานของมี้จัง-มีโตะกินขาวที่มีผาปูโตะลาย
ตารางสีขาวแดง มีกระติกสีสม หมอน้ําสีแดงที่มี
น้ําเดือดอยูบนเตา มีถงุ กระดาษและตนหอมวาง
อยูที่พนื้ บนถนน- มีบานหลังคาสีน้ําตาล มี
ตนไมใหญสีเขียว ดานหนึ่งเปนกําแพง มีราน
ขายดอกไม มีดอกไมสเี หลือง สีชมพู สีสม สีแดง
ในบานมีเด็กผูหญิงเลนเปยโนอยู รานขางๆมี
ผูชายเปดมานออกมา มีรถจักรยานสีฟาอยูหนา
ราน ทางลาดขึ้นเนิน-มีเสาไฟฟาที่มีลายสี
เหลืองน้ําตาล มีพุมไมและตนไมใหญสีเขียว
ดานขางเปนบานมีประตูสีฟา และบานที่มี
ประตูไม รานขายของ-มีรถสีแดงวิ่งอยูห นาราน
ในรานมีชั้นวางขนม ตูแ ชนม และตูใสของ มี
กลองเปดอาวางอยูที่พนื้ มีกระปอง 2 กระปอง
วางอยูที่พนื้ )
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (หลังเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ที่
ของ
วรรณกรรม
9. โครงเรื่อง
การลําดับ
เหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้น
ในเรื่อง

ความสามารถ
ในการคิด

พฤติกรรมครู

การจัดลําดับ

ครูนําชุดภาพ
เหตุการณ
สําคัญออกมา

คําถามหลัก
0
เรียงลําดับ เหตุการณ
ใหนักเรียน
เรียงลําดับภาพ ในเรือ่ งผิด 2 ตําแหนง
ขึ้นไปแมมีครูชี้นํา
เหตุการณที่
เกิดขึ้นในเรื่อง
ตามลําดับ
กอน-หลัง

คะแนน
2

1
เรียงลําดับเหตุการณ
ในเรื่องผิด 1
ตําแหนง แมครูชนี้ ํา

สามารถเรียงลําดับเหตุการณ
สําคัญทีเ่ กิดขึ้นในเรื่องไดถูกตอง
ทั้งหมดเมื่อครูบอกวา “มีตรงไหน
ที่ยังไมถูกบางหรือไม” หรือ
“นักเรียนคิดวาในเรื่องนี้
เหตุการณใดที่เกิดขึ้นเปน
เหตุการณแรก ใหนําภาพนั้นมา
วางไว แรกสุด จากนัน้ เกิดอะไร
ขึ้นใหนําภาพมาเรียงตอไป

3
สามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญทีเ่ กิดขึ้นใน
เรื่องไดถูกตองทั้งหมดดวยตนเอง
(1.แมใหมี้จังไปซื้อของคนเดียว 2. มี้จังสะดุด
กอนหินลมจนเหรียญหลุดมือ 3. มี้จังพยายาม
ตะโกนซือ้ นมแตไมมีใครไดยิน 4.มี้จังตะโกนซือ้
นมสุดเสียง 5. มี้จังเอานมกลับไปใหแม )

เรื่อยๆ”

10.

โครงเรื่อง

การระบุ
เหตุการณที่เปน
จุดสุดยอดของ
เรื่อง

การตีความ

ครูยังคงใชภาพ
ชุดเหตุการณ
สําคัญชุดเดิมที่
เด็กเรียงไว

ตอนไหนเปน
เหตุการณที่
เปนจุดสุดยอด
ของเรื่องนี้
เลือกภาพ
เหตุการณนั้น
ออกมาใหครู

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถตอบไดอยาง
ถูกตองเมื่อครูนํา
ภาพมี้จังสะดุดกอน
หินลมจนเหรียญ
หลุดมือจากนั้นถาม
คําถามชีน้ ํา ภาพ
มี้จังตะโกนซือ้ นม
สุดเสียง และภาพ
มี้จังเอานมกลับไปให
แม จากนัน้ ถาม
คําถามชีน้ ํา

สามารถตอบไดอยางถูกตอง เมื่อ
มีครูถามวา “ภาพไหนเปนจุด
เริ่มที่มี้จังแกปญหาได”

สามารถตอบไดถูกตองดวยตนเอง
(มี้จังตะโกนซื้อนมสุดเสียง)
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แบบวัดความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล (หลังเรียน)
ลําดับ องคประกอบ
ตัวบงชี้
ความสามารถ
ที่
ของ
ในการคิด
วรรณกรรม
11. โครงเรื่อง
การบรรยาย
การขยายความ
ภาพเหตุการณที่
เปนจุดสุดยอด
ของเรื่อง

12.

โครงเรื่อง

การระบุ
เหตุการณตอน
จบของเรื่องจาก
ภาพ

การตีความ

พฤติกรรมครู

คําถามหลัก
0

1

คะแนน
2

ครูใชภาพที่
เปนจุดสุดยอด
ของเรื่อง

เห็นอะไรบาง
ในภาพนี้ เลา
สิ่งที่เห็นใน
ภาพนี้ใหครูฟง

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอก
รายละเอียดของ
เหตุการณได 1-2
ลักษณะ แมครูชี้นาํ

สามารถบอกรายละเอียดของ
เหตุการณตั้งแต 3 ลักษณะขึน้ ไป
เมื่อมีครูบอกวา “มีอะไรอีกไหม”
หรือ “นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้
บาง”

ครูใชภาพจาก
หนังสือหนา32
(หนาสุดทาย)

คิดวา ”มี้จัง”
พูดอะไรกับ
”แม” เพราะ
อะไร

ไมตอบ ตอบไมตรง
คําถาม หรือตอบผิด
แมมีครูชี้นํา

สามารถบอกเหตุผล
ไดตรงประเด็นกับ
เหตุการณตอนจบ
เมื่อครูถามนํา

สามารถบอกเหตุผลไดตรง
ประเด็นกับเหตุการณตอนจบที่
เด็กระบุไดเมื่อครูถามวา “มี้จัง
จะพูดวา......... กับแมเพราะ
อะไร ลองคิดถึงเหตุการณกอน
หนานี้วาทําไมเขาถึงพูดอยาง
นั้น”

3
สามารถบอกรายละเอียดของเหตุการณไดดว ย
ตนเอง ตั้งแต 3 ลักษณะขึน้ ไป
(สถานที-่ ภายในราน มีตูใสของ ภายในมีกลอง
สีน้ําเงิน และสีเขียว มีเกาอีที่มีของวางอยู
ขางบนอยูห ลังตู มีกลองเปดอาวางอยูที่พนื้
ดานหนามีกระปองวางอยู 2 กระปอง ที่ผนังมี
ปายติดอยู
ทาทางตัวละคร-มี้จังอาปากกวาง ตะโกน
สุดเสียง ปาขายของหันหลังให)
สามารถบอกเหตุผลไดตรงประเด็นกับเหตุการณ
ตอนจบที่เด็กระบุไดดว ยตนเอง
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในการคิดของเด็ก (กอนเรียน)
ชื่อ ................................................................................วันที.่ .................................
กลุมทดลอง
ขอ

กลุมควบคุม

คะแนน

หมายเหตุ / ขอสังเกต

0 1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รวมทั้งหมด

คะแนน
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ภาคผนวก ง
สถิติและการคํานวณ
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ภาคผนวก ง
สถิติและการคํานวณ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
1. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1.1 การคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) โดยใชสูตร
X=

เมื่อ

∑X
N

= คามัชฌิมเลขคณิต
= ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
= จํานวนนักเรียนทัง้ หมด
(ประคอง กรรณสูต, 2538)

X

∑X
N

1.2 การคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสตู ร
S .D. =

เมื่อ

S .D.

X

∑X
∑X
N

2

=
=
=
=
=

N ∑ X 2 − (∑ X ) 2
N ( N − 1)

คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คะแนนของนักเรียน
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียน
(พวงรัตน ทวีรตั น, 2540)
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1.3 การทดสอบคาที กอนและหลังการทดลองภายในกลุม ทดลอง หรือกลุม ควบคุม (t-test
dependent) โดยใชสูตร
t=

∑D

N ∑ D 2 − (∑ D ) 2
N −1

เมื่อ

D

∑D
∑D
N

2

=
=
=
=

ผลตางของคะแนนที่สัมพันธกันแตละคู
ผลรวมของผลตางของคะแนน
ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน
จํานวนนักเรียน
(ประคอง กรรณสูต, 2538)

1.4 การทดสอบคาที กอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง กับกลุม ควบคุม (t-test
independent) โดยใชสูตร
t=

เมื่อ

X1
X2
N1
N2

S12
S 22

=
=
=
=
=
=

X1 − X 2
N 1 S12 + N 1 S 22 N 1 + N 2
×
N1 + N 2 − 2
N1 N 2

คาเฉลีย่ ของนักเรียนกลุม ทดลอง
คาเฉลีย่ ของนักเรียนกลุม ควบคุม
จํานวนนักเรียนกลุมทดลอง
จํานวนนักเรียนกลุมควบคุม
ความแปรปรวนของคะแนนนักเรียนกลุม ทดลอง
ความแปรปรวนของคะแนนนักเรียนกลุม ควบคุม
(ประคอง กรรณสูต, 2538)
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2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
2.1 การคํานวณคาระดับความยาก (Level of Difficulty) โดยใชสูตร
P=

เมื่อ

P
RU
RL

NU
NL

X max

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

= คาระดับความยาก
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุมสูง
=
=
=
=

ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุมต่ํา
จํานวนนักเรียนในกลุมสูง
จํานวนนักเรียนในกลุมต่าํ
คะแนนเต็มของขอสอบขอนั้น
(นงนุช ภัทราคง, 2538)

2.2 การคํานวณคาอํานาจจําแนก (Power of discrimination) โดยใชสูตร
D=

เมื่อ

D
RU
RL

NU
X max

RU − R L
( X max ) N U

= คาอํานาจจําแนก
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุมสูง
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนในกลุมต่ํา
= จํานวนนักเรียนในกลุม สูง
= คะแนนเต็มของขอสอบขอนั้น
(นงนุช ภัทราคง, 2538)
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2.3 การคํานวณหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการคิดกอนเรียน
และหลังเรียน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาซ (Cronbach)
α=

เมื่อ

K

∑S

2
i

S x2

K
∑ S i2
1−
K −1
S x2

= จํานวนขอสอบ
= ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ความแปรปรวนของคะแนนรวม ( S x2 )
S =
2
x

N ∑ X 2 − (∑ X ) 2
N ( N − 1)

ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ (S i2 )
S =
2
i

N ∑ X 2 − (∑ X ) 2
N ( N − 1)

ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ (∑ S i2 )

∑S

2
i

= S12 +S 22 + S 32 + ............. + S 202

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2534)
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ตัวอยางการคํานวณ
1. การคํานวณหาคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการ
คิดดานการจัดลําดับ หลังการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
1.1 การคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) โดยใชสูตร
X=

เมื่อ

∑X
N

= คามัชฌิมเลขคณิต
= ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
= จํานวนนักเรียนทัง้ หมด

X

∑X
N

แทนคาลงสูตร

X=

424
39

= 10.87
1.2 การคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร
S .D. =

เมื่อ

S .D.

X

∑X
∑X
N

2

=
=
=
=
=

แทนคาลงในสูตร

N ∑ X 2 − (∑ X ) 2
N ( N − 1)

คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คะแนนของนักเรียน
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียน
S .D. =

39(4632) − 179776
39(39 − 1)

= 0.76
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2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ หลัง
การสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2.1 การทดสอบคาที หลังการทดลองระหวางกลุม ทดลอง กับกลุมควบคุม (t-test
independent) โดยใชสูตร
t=

เมื่อ

X1
X2
N1
N2

S12
S 22

=
=
=
=
=
=

X1 − X 2
N S + N 1 S 22 N 1 + N 2
×
N1 + N 2 − 2
N1 N 2
2
1 1

คาเฉลีย่ ของนักเรียนกลุม ทดลอง
คาเฉลีย่ ของนักเรียนกลุม ควบคุม
จํานวนนักเรียนกลุมทดลอง
จํานวนนักเรียนกลุมควบคุม
ความแปรปรวนของคะแนนนักเรียนกลุม ทดลอง
ความแปรปรวนของคะแนนนักเรียนกลุม ควบคุม

ตั้งสมมติฐาน
H 0 = µ1 = µ 2
H 1 = µ1 > µ 2

α = .01
df = 76

คาวิกฤติ

t = 2.38

แทนคาลงในสูตร t
t=

10.87 − 5.25
39(0.58) + 39(6.77)
× 0.05
39 + 37

= 12.8
คา t ที่คาํ นวณได (12.8) มีคามากกวา t ที่ระดับความมีนัยสําคัญ.01(t=2.38)
สรุปวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ ของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยกลุมทดลองมีคา
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการคิดดานการจัดลําดับ สูงกวากลุมควบคุม
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางแผนการจัดประสบการณ
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางแผนการจัดประสบการณ
ตัวอยางแผนการสอนการวิพากษวรรณกรรมสําหรับเด็กจํานวน 4 แผน ใน 1 สัปดาหโดย
ใชวรรณกรรมเด็กเรื่อง กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก
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แผนการสอนการวิพากษวรรณกรรม เรื่อง กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.30-10.20 น.
กิจกรรม

วัตถุประสงค
องคประกอบ การวิพากษ
ดาน
พื้นฐานของ วรรณกรรม ความสามารถ
วรรณกรรม /
เชิง
ในการคิด
ตัวบงชี้
พฤติกรรม
ตัวละคร /
1. สามารถ
-การตีความ
กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม
-ความรู
บอกตัวละคร
1. ครูแนะนําวรรณกรรมในสวนของรูปเลม ชื่อเรื่อง และผูแตง
เกี่ยวกับ
ที่เปนคนได
2. ครูอา นวรรณกรรมเรื่อง “กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก” ใหเด็กๆฟง
ตัวละคร
2. สามารถ
กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
(การระบุ
บอกตัวละคร
3. ครูและเด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับตัวละครตางๆในเรื่อง ทั้งคนและสัตว โดยครูบอกลักษณะ
ตัวละครเอก) ที่เปนสัตวได
สําคัญของตัวละครใหเด็กฟงกอน จากนั้นครูจึงตั้งคําถาม เชน “เราสามารถหาตัวละครในเรื่องนี้
3. สามารถ
ไดอยางไร” จากนั้นครูใหเด็กสังเกตจากเรื่องวาตัวละครใดมีบทบาทมากที่สุดในเรื่อง ซึ่งนั่นคือ
บอกตัวละคร
ตัวละครเอก จากนั้นครูถามคําถาม เชน “ในเรื่องนี้ใครที่เปนตัวละครเอก และทําไม”
เอกได
กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม
4. ใหเด็กๆวงกลมภาพตัวละครตางๆ จากเรื่อง ซึ่งจะอยูรวมกับสิ่งอื่นๆ เชน ตนไม บาน (อยูใน
เรื่องเชนเดียวกัน) จากนั้นตัดตัวละครตางๆออกมา และนํามาติดในชองตัวละคร โดยแยกเปนตัว
ละครเอก และตัวละครอื่นๆ
กิจกรรมสรุป
5. ครูตั้งคําถามนําเพื่อชวยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครจากผลงานของเด็ก เชน “หนูดูอยางไรวา
ชางเปนตัวละคร แตบานถึงไมเปนตัวละคร” “แลวหนูดูอยางไรหนูถึงบอกวายายเชาเปนตัวละคร
เอก”

สื่อ/อุปกรณ

การวัดและ
ประเมินผล

1. วรรณกรรม
เรื่อง “กระดุก
กระดิ๊ก กระดอก
กระแดก”
2. แผนภาพตัว
ละครตางๆ จาก
เรื่อง
3. แบบฝก
แยกตัวละคร
และตัวละคร
เอก
4. กรรไกร
5. กาว
6. สี

ประเมินจาก
การอภิปราย
การตอบ
คําถาม และ
ผลงานของ
เด็ก
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แผนการสอนการวิพากษวรรณกรรม เรื่อง กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.30-10.20 น.
กิจกรรม

วัตถุประสงค
องคประกอบ การวิพากษ
ดาน
พื้นฐานของ วรรณกรรม ความสามารถ
วรรณกรรม /
เชิง
ในการคิด
ตัวบงชี้
พฤติกรรม
ตัวละคร /
1. สามารถ
-การจัดลําดับ กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม
-การลําดับ
เรียงลําดับ
1. ครูแนะนําวรรณกรรมในสวนของรูปเลม ชื่อเรื่อง และผูแตง
การปรากฏตัว การปรากฏ
2. ครูอา นวรรณกรรมเรื่อง “กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก” ใหเด็กๆฟง
ของตัวละครใน ของตัวละคร
กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
เรื่อง
ในเรื่องได
3. ครูและเด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรากฏตัวของตัวละคร ซึ่งการปรากฏตัวของตัวละคร
2. สามารถ
จะมีความสัมพันธกัน โดยครูถามคําถาม เชน “เด็กๆชวยกันเรียงลําดับการปรากฏของตัวละครใน
บอกเหตุผล
เรื่อง และทําไมยายเชาถึงตองกลืนสัตวตางๆตามลําดับอยางนี้”
ในการลําดับ
กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม
4. ใหเด็กๆตัดภาพตัวละครที่เขาไปอยูในทองยายเชา ตั้งแตตั๊กแตน-นก-แมว จนถึงหมา จากนั้น
การปรากฎ
ใหเด็กๆนําไปติดในแบบฝกการเรียงลําดับการปรากฏตัวของตัวละครซึ่งมี 5 ชองเรียงตามลําดับ
ของตัวละคร
และจะเหลือชองสุดทายที่จะใหเด็กวาดรูปสัตวที่เด็กคิดจะสามารถเขาไปกระตุนหมาได ซึ่งไม
ได
เหมือนกับในหนังสือ
กิจกรรมสรุป
5. ครูตั้งคําถามนําเพื่อชวยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครจากผลงานของเด็ก เชน “เด็กๆคิดวา
ทําไมนอง....ถึงเลือกใหยายเชากลืนหมีเขาไปเปนตัวสุดทายคะ”

สื่อ/อุปกรณ

การวัดและ
ประเมินผล

1. วรรณกรรม
เรื่อง “กระดุก
กระดิ๊ก กระดอก
กระแดก”
2. แผนภาพตัว
ละครตางๆ จาก
เรื่อง
3. แบบฝก
เรียงลําดับ
ตัวละคร
4. กรรไกร
5. กาว

ประเมินจาก
การอภิปราย
การตอบ
คําถาม และ
ผลงานของ
เด็ก
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แผนการสอนการวิพากษวรรณกรรม เรื่อง กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.30-10.20 น.
กิจกรรม

วัตถุประสงค
องคประกอบ การวิพากษ
ดาน
พื้นฐานของ วรรณกรรม ความสามารถ
วรรณกรรม /
เชิง
ในการคิด
ตัวบงชี้
พฤติกรรม
ตัวละคร /
1.สามารถ
-การขยายความ กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม
-การบรรยาย บอกลักษณะ
1. ครูแนะนําวรรณกรรมในสวนของรูปเลม ชื่อเรื่อง และผูแตง
ลักษณะ
รูปราง ของ
2. ครูอา นวรรณกรรมเรื่อง “กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก” ใหเด็กๆฟง
รูปราง หนาตา ตัวละครเอก
กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
ของตัวละคร
ได
3. ครูและเด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของตัวละครเอก คือ ยายเชา โดยครูตั้ง
2. สามารถ
คําถามใหเด็กสังเกตและขยายความจากรูปยายเชาในหนังสือ เชน “ยายเชามีรูปรางหนาตา
ประดิษฐ
อยางไร”
ตัวละครเอก
กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม
4. ใหเด็กๆประดิษฐยายเชาของตนเอง โดยการวาดภาพบนกระดาษ 2 แผน จากนั้นนํามาติดกัน
(ยายเชา)และ
แลวเปดชองเอาไวดานหนึ่งเพื่อที่จะใสกระดาษที่ขยําไวเขาไปขางใน จากนั้นจากนั้นมาบรรยาย
บรรยาย
ลักษณะของยายเชาที่ตนเองทําใหครูฟง โดยครูจะจดบันทึกในกระดาษแลวเย็บติดกับ ยายเชา
รายละเอียด
ของเด็กแตละคน
ของสิ่งที่ทําได
กิจกรรมสรุป
5. ครูตั้งคําถามนําเพื่อชวยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครจากผลงานของเด็ก เชน “เราพูดถึงยาย
เชากันอยางไรบาง”

สื่อ/อุปกรณ

การวัดและ
ประเมินผล

1. วรรณกรรม
เรื่อง “กระดุก
กระดิ๊ก กระดอก
กระแดก”
2. กระดาษ
3. สีตางๆ
4. กาว
5. กรรไกร
6. แผนกระดาษ
เล็กสําหรับจด
บันทึก

ประเมินจาก
การอภิปราย
การตอบ
คําถาม และ
ผลงานของ
เด็ก
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แผนการสอนการวิพากษวรรณกรรม เรื่อง กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก
วันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.30-10.20 น.
กิจกรรม

องคประกอบ
พื้นฐานของ
วรรณกรรม /
ตัวบงชี้
ตัวละคร /
-การระบุบุคลิก
นิสัยของ
ตัวละครที่
ผูแตงไมได
เขียนบอกไวใน
เรื่อง

วัตถุประสงค
การวิพากษ
ดาน
วรรณกรรม ความสามารถ
เชิง
ในการคิด
พฤติกรรม
1. สามารถ
-การตีความ
กิจกรรมฟงครูอานวรรณกรรม
บอกบุคลิก
1. ครูแนะนําวรรณกรรมในสวนของรูปเลม ชื่อเรื่อง และผูแตง
ของตัวละคร
2. ครูอา นวรรณกรรมเรื่อง “กระดุกกระดิ๊ก กระดอกกระแดก” ใหเด็กๆฟง
เอกได
กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมรวมกัน
2. สามารถ
3. ครูและเด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับบุคลิกนิสัยของตัวละครเอก คือ ยายเชา โดยครูตั้งคําถาม
วาดรูป พรอม
ใหเด็กหาเหตุผลจากสิ่งที่ยายเชาไดทําจากในเรื่องมาสนับสนุนความคิดของเด็ก เชน “ยายเชา
บรรยาย
เปนคนอยางไร เพราะอะไรถึงคิดวายายเชาเปนคนอยางนั้น”
บุคลิก นิสัย
กิจกรรมขยายความเขาใจในองคประกอบของวรรณกรรม
4. ใหเด็กๆวาดรูปเหตุการณที่มียายเชาที่เด็กๆชอบมากที่สุด จากนั้นมาบรรยายบุคลิกของยาย
ของตัวละคร
เชาใหครูฟง โดยครูจะจดบันทึกคําที่เด็กๆบอกถึงบุคลิกนิสัยของยายเชาในภาพวาดยายเชาของ
เอกได
เด็กแตละคน และอาจใหเด็กบางคนคัดลอกคําศัพทลงไปในภาพวาดของตนเอง
กิจกรรมสรุป
5. ครูตั้งคําถามนําเพื่อชวยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครจากผลงานของเด็ก เชน “เราพูดถึง
ยายเชากันอยางไรบาง”

สื่อ/อุปกรณ

การวัดและ
ประเมินผล

1. วรรณกรรม
เรื่อง “กระดุก
กระดิ๊ก กระดอก
กระแดก”
2. กระดาษ
3. สีตางๆ

ประเมินจาก
การอภิปราย
การตอบ
คําถาม และ
ผลงานของ
เด็ก
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวสนัดดา ดานศิริวิโรจน เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขา
การศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2544 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตร
การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในป
การศึกษา 2547

