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{

The proposes of the research were to 1) study effects of organizing experiences in
language arts using arts integration on narrative ability of kindergarteners in 4 aspects:
settings, sequences, initiating events and conclusion 2) compare the effects of organizing
experiences in language arts using arts integration on narrative ability between experimental
group and control group
The samples were 60 kindergarteners at the age of five to six years in academic
year 2014 from Anuban Roi-Et school under the Roi-Et Pimary Educational Service Area Office
1. The samples were divided into the experimental group and the control group: 30 each.The
research duration was 12 weeks. The reseaon tool was the test of narrative ability of
kindergarteners. The data was statistically analyzed by using arithmetic mean, standard
deviation, and t-test.
The research findings were as follows:
1) After the experiment, the narrative ability mean scores of the experimental
group was significantly higher than that of pre-test at .01 level.
2) After the experiment, the narrative ability mean scores of the experimental group
was higher than that of the control group at .01 level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
ภาษาเป็นสิ่งสาคัญสาหรับชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะภาษามีความสาคัญในการอยู่รอด
ของชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในชาติทาให้เกิดความสะดวกและเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่สาคัญต่อชีวิตประจาวันด้วย (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2549)
ความสามารถในการสื่อสารจึงจาเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอันเป็นหัวใจสาคัญในการ
สื่อสารของมนุษย์ ซึ่งการพูดถือเป็นการแสดงออกทางภาษาด้านหนึ่งที่รวมประสบการณ์ด้านต่างๆ
ของเด็กเข้าด้วยกัน ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด การรับรู้และความเข้าใจ เลิศ อานันทนะ (2535) เด็ก
เรียนรู้ภาษาตามลาดับขั้นพัฒนาการ เริ่มจากความคุ้นเคยจากการได้ยิน ได้ฟัง การพูดคุยสนทนา ทา
ให้ทักษะทางภาษาเจริญงอกงาม (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551)
เด็กต้องเรียนรู้ภาษาไทยและต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมไทย การเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กอนุบาลเน้นที่ภาษาพูดและการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ พัฒนาการทางภาษาประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายใหม่ๆ ความเข้าใจประโยค
ต่างๆ ที่ซับซ้อน ความสามารถในการสร้างประโยคที่ซับซ้อน การขยายความสิ่งที่พูดเพื่อสื่อสารให้
ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กาลังพูด สิ่งที่ครูสอนเด็กปฐมวัยจะต้องตระหนัก
และมีความรู้เพื่อนาไปใช้ในการช่วยพัฒนาการทางภาษาของเด็กก็คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาทั้งใน
ด้านภาษาศาสตร์ ด้านการนาไปใช้ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็ก
(หรรษา นิลวิเชียร, 2535)
เป้าหมายการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
2545 มาตรา 23 ได้กาหนดให้เน้นความสาคัญของกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมในข้อ 4 ระบุเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กาหนดจุดม่งหมายพัฒนาเด็ก
ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีมาตรฐานและลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปีระบุให้
เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาในการใช้ภาษา ได้แก่ การแสดงความรู้สึกด้วยคาพูด การพูดกับผู้อื่นด้วยประสบการณ์ของ
ตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ การฟังเรื่องราวนิทาน คาคล้องจอง คากลอน การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์
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ที่มีความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษรเขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนชื่อ
ตนเอง การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่มีความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์
จากนิทานหรือเรื่องราวที่สนใจ
สานักประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้จัดทา
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 ปีการศึกษา 2549 ผลการประเมินพบว่า นักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัยใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมถึงโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การประเมินคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ พบว่า ด้านพัฒนาการ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้นทั้งในระดับ
1-3 ปี และ 4-5 ปี และพบว่า เด็กมีพัฒนาการรายด้านสูงขึ้น แต่มีพัฒนาการรวมกลับลดลง ทาให้
เห็นปัญหาของการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถทาให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการแบบองค์รวมในทุกด้าน
ได้ ส่วนในด้านความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ นั้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยลดลง
จากการสารวจครั้งก่อน ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษาทั้งด้านดี ด้านเก่งและด้านสุข
โดยเฉพาะด้านเก่งในระดับอนุบาลลดลงถึง 7.34 จุด สาหรับการประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนทุกสังกัด โดย สกศ. พบว่าในภาพรวมเด็กอายุ 3-5 ปี ส่วนใหญ่ มีพัฒนาการอยู่ในระดับดี
และดีมากอยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านสติปัญญาและอารมณ์ที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีและดีมากต่า
กว่าด้านอื่น ดังนั้นจึงควรเร่งรัดดาเนินการในการจัดการศึกษาโดยเร่งบูรณาการระบบการศึกษาให้
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ โดยเฉพาะเรื่องสติปัญญาและอารมณ์ สร้าง
คุณภาพของโรงเรียนในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ครูมีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน สื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (สานักประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
สานักประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้รายงาน
การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปี 2549 ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในด้าน กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนายังขาดคุณภาพโดยเฉพาะ
สาหรับการพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปี ยังขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและ
พัฒนาการของเด็กโดยการให้เด็กท่องจาอย่างเดียว ไม่ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดจัดหลักสูตรที่ตายตัว
ไม่ให้อิสระในการแสดงออก ให้นั่งเงียบๆ และเร่งสอนอ่าน เขียน คิดเลขเพื่อสอบเข้าชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ขาดกระบวนการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เช่น
นักจิตวิทยา ครูด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
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การเรียนการสอนปฐมวัยดาเนินการโดยปราศจากความเข้าใจปรัชญาพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเด็ก
และขาดการกระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปฐมวัย
การสารวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุต่ากว่า 5 ปีของกรมอนามัย ปี 2547 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2547) พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการตามวัยร้อยละ 70 และร้อยละ 30 มีพัฒนาการว่าช้า
ผิดปกติ ส่วนใหญ่ล่าช้าด้านภาษามากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 16 ซึง่ เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารความ
เข้าใจและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ และการวิจัยในด้านการเลี้ยงดูเด็กของ
พ่อแม่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน ในปีเดียวกันพบว่า แม่ร้อยละ 50 เน้นการพัฒนาสมอง
ของบุตร ส่วนแม่ร้อยละ 46 หรือเพียง 1 ใน 4 คนเท่านั้นที่เน้นการสอนพูดและฟังด้วยการเล่านิทาน
หรืออ่านนิทานให้ลูกฟัง งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการโดยไม่
ส่งเสริมประสบการณ์ทางภาษา
การศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในเด็กช่วงอายุ 3-6 ปี
ที่ประเมินด้วยแบบทดสอบทางภาษาโดยการวาดรูปและตอบแบบทดสอบทางภาษาที่เน้นทักษะการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน พบว่า เด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นกลุ่มที่มีระดับ
พัฒนาการด้านสติปัญญาดีกว่าเด็กในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเด็กที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีกว่ากลุ่มที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยเน้นการส่งเสริมด้านสติปัญญาน้อยหรือปานกลาง เด็กที่ได้รับการอบรม
เสี้ยงดูโดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการน้อยมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาต่ากว่ากลุ่มที่
ได้รับการเลี้ยงดูปกติ (นิรชา เรืองดารากานนท์, 2547)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้รายงานผล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2551
ในภาพรวม เมื่อพิจารณาประเภทของโรงเรียน พบว่า นักเรียนในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบมี
ร้อยละนักเรียนตามระดับพัฒนาการด้านสติปัญญาเพียงร้อยละ 67.24 ซึ่งเป็นด้านที่มีนักเรียนมี
พัฒนาการต่าที่สุด และระดับพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบว่า นักเรียนในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ มีร้อยละนักเรียนตาม
ระดับพัฒนาการในมาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจเพียงร้อยละ 73.57 และฟังแล้วนามาพูดถ่ายทอดเป็นเรื่องเป็นราวได้เพียงร้อยละ 71.63 และ
ในมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพียงร้อยละ 76.41
จากการศึกษาขอมูลจากผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด พบว่า มีร้อยละนักเรียนตาม
ระดับพัฒนาการในมาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจเพียงร้อยละ 75.21 และฟังแล้วนามาพูดถ่ายทอดเป็นเรื่องเป็นราวได้เพียงร้อยละ 76.37
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และข้อมูลการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูอนุบาลเพื่อ
เตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กพบว่า พฤติกรรมการสอนของครูในการจัดประสบการณ์ทาง
ภาษามีการปฏิบัติน้อยโดยเฉพาะด้านการพูด
การส่งเสริมความสามารถในการพูดเล่าเรื่องให้กับเด็กอนุบาลนั้นมีความสาคัญ เนื่องจาก
เด็กใช้ภาษาในการสื่อสารความคิด ความรู้สึก ของตนเองถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ เด็กจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับการพูดเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ สอดคล้องกับ จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(2554) ที่ได้นาเสนอมโนทัศน์ที่จาเป็นสาหรับเด็กในการพูดได้แก่ การเล่าเรื่องที่ตนในสนใจเป็นพิเศษ
และการเล่าเรื่องโดยมีลาดับก่อนหลัง และ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2551)
ที่กล่าวถึงความสาคัญของการเรียนรู้ภาษาของเด็กจากการใช้คาศัพท์ตามด้วยการใช้ประโยค การพูด
และการสนทนากับเด็กคือการเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย โดยการพูดเล่าเรื่อง
สาหรับเด็กอนุบาลคือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับฉากของเรื่อง การลาดับเหตุการณ์ ปัญหาของเรื่อง และ
ตอนจบของเรื่อง ดังที่ Hedburg และ Stoel-Gammon (1986) ได้นาเสนอพัฒนาการในการเล่า
เรื่องของเด็กวัยนี้ว่าสามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงเรื่อง ตัวละคร ลาดับเหตุการณ์ และตอนจบของ
เรื่อง และ Stein และ Glenn (1979) ได้กล่าวถึงการประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็ก
ทีม่ ีองค์ประกอบของฉาก ตัวละคร การแก้ปัญหา และตอนจบของเรื่อง
ปัญหาดังกล่าวชี้ให้ เห็ นถึงความส าคัญของการสอนภาษาสาหรับเด็กวัยอนุบาล ซึ่งการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสามารถทาได้หลายวิธีตามแนวทางการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยครู
สามารถจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม
(มานพ ถนอมศรี, 2542) แนวคิดอาริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกเมื่อ 2,000 ปีก่อน ได้ให้ความสาคัญ
ของสร้างความเจริญของสมองสมองโดยใช้กระบวนการทางศิลปะประเภทต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ
ในการกระตุ้นความคิดและจินตนาการให้แก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด การประดิษฐ์สร้างสรรค์ การ
เสริมแต่ง ดนตรี ขับร้องและเล่านิทาน Jensen (2001) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการสอนภาษาโดย
ใช้ศิลปะว่า ศิลปะส่งเสริมและช่วยกระตุ้นการเรียนรู้โดยบูรณาการให้เข้ากับการเรียนรู้ด้วยประสาท
สัมผัส พัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของเด็ก (Amstrong, 2003) ศิลปะสามารถส่งเสริม
ทักษะทางภาษาในด้าน การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง (Jacobs, 1997) ศิลปะจะทาให้การ
เรียนภาษามีความหมายภายใต้บริบทที่ผสมผสานศิลปะ ศิลปะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย (Filipenko, 2006) ที่ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถในการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลโดยเล่าเรื่องผ่านงานทัศนศิลป์ ได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี และผลงานสามมิติ แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะ และการสอนภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการนั้นสามารถช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษาของเด็กได้
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ศิลปะแบบบูรณาการเป็นการผสมผสานของหลักสูตรระหว่างศิลปะกับศาสตร์ทางด้านต่างๆ
เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา เป็นต้น โดยการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่าน
ศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการละคร (Eisner, 2002)
สอดคล้องกับ Rabkin และ Redmond (2004) กล่าวถึงกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการว่าเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสืบสอบ และสังเกตผ่านภาษาสัญลักษณ์
เนื้อหาสาระ และประสบการณ์ในชีวิต รวมไปถึงการถ่ายทอดและการสื่อความหมาย ศิลปะแบบ
บูรณาการส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของเนื้อหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ
ข้อมูลใหม่ช่วยส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาให้สูงขึ้น เพราะเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะใน
ห้องเรียน กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เด็กมีความสนใจ และส่งเสริมการแสดงออกทางวิชาการให้
สูงขึ้น
Cornett (2003) ได้นาเสนอรูปแบบของศิลปะแบบบูรณาการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมทางศิลปะ การเลือกหัวเรื่องหรือหน่วยการสอนที่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
ศิลปะและศาสตร์อื่น เน้นกระบวนการรู้ที่เด็กลงมือทาด้วยความเข้าใจเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
รวมถึงการเลือกวรรณกรรมที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ อภิวรรณ วีระ
สมิทธ์ (2544) กล่าวถึงประโยชน์ของวรรณกรรมสาหรับเด็กที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
จิตใจ การที่เด็กได้อ่านหนังสือดีๆ ที่เหมาะกับวัยจะช่วยให้เด็กรอบรู้ในสิ่งต่างๆ ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อม
และช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นวรรณกรรมสาหรับเด็กจึงเป็น
สื่อการเรียนรู้ที่มีความสาคัญในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ โดยนา
หลักการสอนภาษาของ Handcock (2007) ที่นาเสนอการสอนภาษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บูรณาการทักษะทางภาษาโดยการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด โดยมีเป้าหมายของการเรียนรู้
ภาษาคือการจับใจความและการสื่อความหมายจากการคิด และหลักการของศิลปะแบบบูรณาการ
Cornett (2003) มาสังเคราะห์ได้เป็นหลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดเล่าเรื่องในด้านโครงสร้างของเรื่องเป็นผลนาไปสู่การ
เรียนรู้ของเด็กอนุบาลในระดับสูงต่อไป
คาถามการวิจัย
1. เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการมี
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลสูงขึ้นหรือไม่
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2. เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการมี
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสูงกว่าเด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติ
หรือไม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อ
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลใน 4 ด้าน ได้แก่ ฉากของเรื่อง การลาดับเหตุการณ์
ปัญหาของเรื่อง และตอนจบของเรื่อง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการและ
การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
สมมติฐานของการวิจัย
Brouillette (2012) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เพลง การเต้น การละคร ในการจัดการเรียนการสอนภาษา
พบว่า การสอนภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา ความสามารถใน
การเรียนรู้ภาษาที่สองในด้านการออกเสียงและการใช้คาศัพท์
Phillilps (2012) ได้ศึกษาผลของการสอนศิลปะแบบบูรณาการโดยใช้ ทัศนศิลป์ และ
องค์ประกอบของศิลปะ ในหลักสูตรระดับเด็กก่อนวัยเรียนในเมืองเบทลิเฮม รัฐเพนซิลวาเนีย
สหรัฐอเมริกา พบว่า ศิลปะแบบบูรณาการส่งเสริม การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กก่อนวัยเรียนในด้าน
ภาษาและความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมในการอ่าน ความสามารถในการรู้อ่านคาศัพท์จากภาพ
และความสามารถในด้านการอ่านขั้นต้นในเรื่องตัวหนังสือและการรู้ความหมาย
Deasy (2002) ได้ศึกษาผลของการสอนศิลปะแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงศิลปะ 4 รูปแบบ
ได้แก่ ทัศนศิลป์ การละคร การเคลื่อนไหว และดนตรี ผสมผสานกับเนื้อหาตามศาสตร์ต่างๆได้แก่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา และสุขศึกษา โดยทาการทดลองกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ พบว่า ศิลปะแบบบูรณาการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จ โดยศิลปะการละครช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและการรู้หนังสือสูงขึ้น ศิลปะ ดนตรีช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ประสบการณ์ทางศิลปะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและการรู้หนังสือ และยัง
ช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องจานวน
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ว่า
1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสูงกว่า
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ก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสูงกว่า
กลุ่มควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรคือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
2. ตัวแปรที่ศึกษา
1.1 ตัวแปรต้น คือ การประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล แบ่งเป็น
1) การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
2) การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติ
1.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง ได้แก่ ฉากของเรื่อง การ
ลาดับเหตุการณ์ ปัญหาของเรื่อง และตอนจบของเรื่อง
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ แบ่งเป็น เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง 1
สัปดาห์ ทาการทดลองเป็นเวลา 10 สัปดาห์ และการเก็บข้อมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์
นิยามศัพท์
ศิลปะแบบบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระตามศาสตร์ต่างๆ ได้แก่
ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่นาไปสู่ความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ สามารถแสดงออกหรือถ่ายทอดผ่านศิลปะด้วยรูปแบบทัศนศิลป์ต่างๆ ทั้งงานศิลปะ 2
มิติ ได้แก่ การวาด การระบายสี การพิมพ์ภาพ การปะติด การปั้น และศิปะ 3 มิติ ได้แก่ การปั้น
การประดิษฐ์
การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางภาษาในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยนาศิลปะเข้ามาเป็นช่องทางการเรียนรู้ มีความ
เชื่อมโยงกับหัวเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งได้พัฒนาขั้นตอนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
ศิลปะแบบบูรณาการจากการสังเคราะห์หลักการสอนภาษาของ Hancock (2007) และหลักการของ
ศิลปะแบบบูรณาการของ Cornett (2003) มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ทางกายภาพภายในห้องเรียนและมุมประสบการณ์ โดยใช้วัสดุ
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ธรรมชาติและผลงานศิลปะที่หลากหลาย มีความสอดคล้องกับหัวเรื่อง ทั้งนี้การจัดสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นให้เกิดความงดงาม และระยะที่ 2 การสอน มี 4 ขั้น ได้แก่ การเชื่อมโยงประสบการณ์ การ
นาเสนอความรู้ การสรุปและการประเมินผล และขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติ หมายถึง การที่ครูจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนิทาน
ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยให้เด็กมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับ
เด็กอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มี 3 ขั้นตอน
ได้แก่ การสนทนาพูดคุย การเล่านิทาน การสรุปและทบทวน
นิทาน หมายถึง วรรณกรรมสาหรับเด็กที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด คือมี
ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ช่วยให้เนื้อหาชัดเจน การจัดภาพประกอบช่วยให้เกิดจินตนาการ
การจัดภาพประกอบเป็นไปอย่างสวยงาม มีเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นสถานที่ เวลาที่เกิดเหตุการณ์
นาเสนอตัวละคร การเรียงลาดับไม่ซับซ้อน แสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเรื่อง การแก้ปัญหาของตัว
ละคร ให้ข้อคิดและแสดงเหตุการณ์ที่นาไปสู่ตอนจบของเรื่อง
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของเด็กผ่านการ
บอกเรื่องราวซึ่งได้มาจากค่าเฉลี่ยคะแนนของ แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้แก่
ฉากของเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการบอกเกี่ยวกับสถานที่ เวลา ตัวละครและ
ลักษณะพิเศษของตัวละคร
การลาดับเหตุการณ์ หมายถึง ความสามารถในบอกเหตุการณ์โดยเรียงลาดับใน
รูปแบบเวลาก่อน-หลังหรือเรียงลาดับในรูปแบบเหตุผล
ปัญหาของเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการบอกเกี่ยวกับการกระทาที่ดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตอนจบของเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการบอกเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นตอน
สุดท้ายของเรื่อง เพื่อแสดงถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวจากการกระทาของตัวละครและบอก
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นแนวทางสาหรับครูและผู้ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
2. เป็นแนวทางสาหรับครูในการนาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนศาสตร์อื่นๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะ
แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล มีดังต่อไปนี้
1. ภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
1.1 ความสาคัญและความหมายของภาษา
1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
1.3 พัฒนาการทางภาษาของเด็กอนุบาล
1.4 หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
1.5 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ทางภาษาในระดับอนุบาล
1.6 การประเมินพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
2. การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
2.1 ความหมายและความสาคัญของศิลปะ
2.2 ความหมายและความสาคัญของการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
2.3 ความเป็นมาของศิลปะแบบบูรณาการ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแบบบูรณาการ
2.5 หลักการและแนวทางในการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
2.6 สื่อในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
3. ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
3.1 ความหมายของการพูดเล่าเรื่อง
3.2 พัฒนาการความสามารถในพูดการเล่าเรื่อง
3.3 การประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
1.1 ความสาคัญและความหมายของภาษา
1.1.1 ความสาคัญของภาษา
ภาษาเป็นสิ่งสาคัญสาหรับชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญของการคิดซึ่งจะ
นาไปสู่พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในขั้นสูง ภาษาเป็นเครื่องมือสาหรับการสื่อสาร เด็กใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสดงความต้องการ ควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แสดงความเป็น
ตัวตนของเด็ก ค้นหาข้อมูล คิดจินตนาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หากไม่มีภาษาการ
ติดต่อสื่อสารย่อมเป็นไปด้วยความยากลาบาก ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการเรียนรู้ เด็กใช้
ภาษาในการทาความเข้าใจสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมาย ผู้คนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีภาษาเป็น
สื่อกลาง ภาษาช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมได้ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของ
มนุษย์ ทั้งการทาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) มนุษย์ใช้การสื่อสารระหว่างกันด้วยวิธีการหลายรูปแบบ
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ดังกล่าว จะช่วยให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ตลอดจนการแสดงออกถึง
ความต้องการ การส่งและรับข่าวสารการแสดงออกถึงความรู้สึกและการเข้าใจผู้อื่น เด็กเรียนรู้การฟัง
และการพูด โดยไม่ต้องอาศัยการสอนอย่างเป็นทางการ การที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
ภาษาจะทาให้เด็กเข้าใจและใช้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาแม่เมื่ออายุได้ 4 หรือ 5 ปี
ภาษาไทยมีความสาคัญต่อชีวิตเด็กเป็นอย่างมาก เด็กต้องเรียนรู้ภาษาไทยและต้อง
ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย พัฒนาการทางภาษาเริ่ม
จากภาษาพูดไปสู่ภาษาเขียน ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กวัยอนุบาลจึงเน้นหน้าที่ภาษาพูด
และการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิงต่อการเรียนรู้ของเด็กต่อไป
พัฒนาการทางภาษาประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายใหม่ๆ ความเข้าใจประโยคต่างๆ ที่
ซับซ้อน ความสามารถในการสร้างประโยคที่ซับซ้อน การขยายความสิ่งที่พูดเพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังเกิด
ความเข้าใจและความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กาลังพูด และการใช้ภาษาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ
เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดที่ตกทอดในเชิงวัฒนธรรม
เด็กอนุบาลจึงควรได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาไทยที่ครอบคลุมทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และ
ภาษาท่าทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับสื่อทางภาษาต่างๆ และเตรียมในการเป็นนักอ่าน
และนักเขียนทีม่ ีประสิทธิภาพต่อไปตามวัยที่เหมาะสม (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2549)
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บันลือ พฤษะวัน (2533) ได้กล่าวถึงความสาคัญของภาษาที่มีส่วนช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคมของเด็ก ดังนี้
1) ภาษาสื่อความคิด ความต้องการ จะให้ทา ไม่ให้ทา ถูก ผิด ต้องการหรือไม่
ต้องการ
2) ภาษาย่อมประกอบด้วยสีหน้าท่าทาง บ่งบอกให้รู้ให้เข้าใจสิ่งแปลกใหม่
3) ภาษาสามารถใช้ได้กว้างขวาง พูดและปฏิบัติ พี่เลี้ยงจูงหัดเดินก็พูดไปด้วย
นั่นคือบ่งบอกลักษระอาการแสดงออกชัดเจนและสูงขึ้น
4) ช่วยให้เกิดอารมณ์ร่วม พอใจ ไม่พอใจ รวมทั้งทัศนคติสอดแทรกอยู่ด้วย
เช่น โน้มน้าว ชี้ช่องให้ประพฤติ ปฏิบัติให้เหตุผลต่างๆ
5) ภาษาช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ในลักษณะต่างๆ คุ้นเคย แปลกหน้า ผู้ใหญ่
ก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคม
6) ภาษาช่วยให้การแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เป็นการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดต่างๆ ได้ดี
7) ภาษาสะท้อนความเป็นอยู่พื้นฐาน การฝึกอบรมนิสัยใจคอ ตลอดจนความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ใช้และความบันเทิงด้วย
Smith (อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร, 2535) นักจิตภาษาศาสตร์ได้ศึกษาบทบาท
ของภาษาในการช่วยพัฒนาสติปัญญา ซึ่งภาษาจะถูกนาไปใช้เพื่อช่วยความเข้าใจและการเรียนรู้
ดังนี้
1) การถามคาถาม การถามคาถามของเด็กจะสอดคล้องกับระดับพัฒนาการทาง
สติปัญญา คาถามที่ขึ้นต้นด้วยอะไร จะมาก่อนคาถามที่ขึ้นต้นด้วยทาไม และที่ไหน เด็กจะถาม
คาถามเพื่อต้องการคาอนุญาต เช่น จะไปเที่ยวด้วยกันได้ไหม และที่สาคัญที่สุดคือ เด็กถามคาถาม
เพื่อต้องการข้อมูล
2) เน้นความตั้งใจ ภาษาช่วยให้เด็กได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนกาลังทาอยู่ เด็กที่
กาลังเล่นของเล่นหรือกิจกรรมการเล่นพร้อมกับพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนกระทาอยู่ โดยที่เด็กพูดกับตัวเอง
หรือพูดกับผู้ที่อยู่ใกล้ๆ เป็นการใช้ภาษาเพื่อประกอบความตั้งใจผู้ใหญ่ที่พูดเพื่อให้เด็กสนใจในสิ่งที่
ตนกาลังกระทาอยู่ก็นับเป็นการใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกัน เช่น เด็กเล่นตุ๊กตาพร้อมกับ
พูดว่า “นี่แม่ นี่พ่อ แม่ไปตลาด พ่อไปทางาน”
3) ช่วยให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น เราใช้ภาษาเพื่อช่วยเน้นความเข้าใจ ทั้งใน
ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น ครูถามเด็กว่า “สิ่งที่เธอพูดหมายความว่าอย่างไร”
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คาถามเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงการวัดความเข้าใจของเด็กเท่านั้น แต่เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจถูกต้อง
ยิ่งขึ้น
4) ช่วยการระลึกได้ บางครั้งเด็กจะประสบความลาบากใจในการแสดงความคิด
ยากๆ ออกมาเป็นคาพูด สิ่งที่มีคาเรียกชัดเจนจะช่วยการพูดของเด็กได้มาก เช่น สีต่างๆ เด็กจะ
เรียกชื่อสิ่งของที่มีสีชัดเจนได้ดีกว่าสิ่งของที่มีสีผสมยากต่อการกาหนดแน่นอน ภาษาจึงมีความง่าย
และความยากของการระลึกได้
5) ช่วยแปลความประสบการณ์เดิม เราสามารถใช้ภาษาเพื่ออธิบาย
ประสบการณ์ในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ภาษาจะมีบทบาทช่วยขยายความเข้าใจ และช่วยขยายโครงสร้าง
ทางสติปัญญา ซึ่งนับเป็นการช่วยการเรียนรู้นั่นเอง
6) ใช้ในสิ่งที่นอกเหนือกว่าเหตุการณ์ปัจจุบัน เด็กพัฒนาภาษาเพื่อเป็น
เครื่องมือทางสติปัญญา จนสามารถใช้สัญลักษณ์ทางภาษาเพื่อแสดงออก จัดกระทา และ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ตามปกติให้ห่างออกจากประสบการณ์ตรง เด็กจะสามารถใช้ภาษาในสิ่งที่
นอกเหนือจากประสบการณ์ปัจจุบันนอกเหนือจากประสบการณ์ส่วนตัวและนอกจากประสบการณ์
จริงและเป็นไปได้
สรุปได้ว่า ภาษามีความสาคัญกับชีวิตมนุษย์ในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิด
ภาษามีความสาคัญสาหรับเด็กในการพัฒนาสติปัญญาและเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ จึงควร
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็กอย่างครอบคลุม
1.1.2 ความหมายของภาษา
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของภาษาว่า
ถ้อยคาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า ภาษาคือ วิธีที่มนุษย์แสดง
ความในใจ เพื่อให้ผู้ที่ตนต้องการให้รู้ได้รู้ จะเป็นเพราะต้องการบอกความในใจที่นึกไว้ หรือเพื่อ
ระบายความในใจที่อัดอั้นอยู่ในปรากฏออกมาภายนอก โดยใช้เสียงพูดที่มีความหมายตามที่ได้ตกลง
รับรู้กัน ซึ่งมีผู้ได้ยินรับรู้และเข้าใจ (หรรษา นิลวิเชียร, 2535 อ้างถึงใน อนุมานราชธน, 2513)
Halliday (1973) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า ภาษาเป็นศักยภาพทางด้าน
ความหมาย อันได้แก่ ความคิดเห็นหรือทางเลือกในเรื่องของความหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พูดและผู้ฟัง
ภาษา คือ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการคิดและการ
ติดต่อสื่อสารประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่อยู่รวมกันอย่างมีแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มนุษย์อาศัยอยู่ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
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สรุปได้ว่า ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารโดยใช้การพูดหรือการ
เขียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกไปยังผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับใน
สังคมและวัฒนธรรมที่มนุษย์อาศัยอยู่
1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาของเด็กของมนุษย์ได้มีนักภาษาศาสตร์อธิบายถึง
วิธีการเรียนรู้ภาษาของเด็กไว้แตกต่างกัน โดยสรุปได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ (มีชัย เอี่ยมจินดา,
2541)
1) แนวคิดกลุ่ม Behaviorist Hypothesis อธิบายว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เกิด
จากประสบการณ์ และการสังเกตการเรียนรู้ภาษาก็เช่นเดียวกัน มนุษย์เรียนรู้ภาษาเพราะได้รับ
ข้อมูลจากคนรอบข้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาจากสังคมนั้น ๆ การเรียนรู้ภาษาเป็น
กระบวนการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาของแต่ละคน ในด้านของการเรียนรู้คาศัพท์
เด็กเรียนรู้คาศัพท์จากการเลียนแบบคาพูดของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่จะคอยแก้และเป็นต้นแบบให้พูดตาม
จนในสุดเด็กจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษานั้นได้
2) แนวความคิดกลุ่ม Innateness Hypothesis อธิบายว่ามนุษย์เกิดมาพร้อม
กับความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอยู่แล้ว ความสามารถทางภาษาของมนุษย์เป็นกระบวนการ
ภายในที่มีอยู่ในสมองของมนุษย์ตั้งแต่เกิด หรือที่เรียกว่า กลไกการเรียนรู้ภาษา ซึ่งกลไกนี้จะช่วยทา
ให้เด็กพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญในการเรียนภาษาอันเป็นลักษณะ
สากล
3) แนวความคิดกลุ่ม Cognitivism มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์เกิด
จากกลไกภายในสมองกับกลไกภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้น หรือเป็นสิ่งเร้าที่ทาให้กระบวนการภายใน
สมองทางาน จัดระบบประมวลผล เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ทางภาษา
4) แนวความคิดกลุ่ม Function Prespective ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
ภาษาของเด็กว่า เด็กเรียนรู้ภาษาเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจาวัน โดย Halliday (1973) ได้
อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ภาษาของเด็กว่า เด็กเรียนรู้ภาษาเพราะมีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ
คือ
4.1) เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
4.2) เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สึกส่วนตัว
4.3) เป็นเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์
4.4) เป็นเครื่องมือในการสั่งการ
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4.5) เป็นเครื่องมือในการสะท้อนจินตนาการ
4.6) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
สรุปได้ว่า แนวคิดการเรียนรู้ทางภาษาแต่ละแนวคิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งเด็กจะ
สามารถพัฒนาภาษาได้อย่างครอบคลุมจาเป็นต้องอาศัยหลายแนวคิดประกอบกัน ได้แก่ ประสบ
การณ์ของเด็ก ความสามารถในการเรียนรู้ กลไกภายในสมองและการตอบสนองการใช้งานในชีวิตประ
จาวันจึงจะทาให้เด็กพัฒนาภาษาได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
เพียเจต์ เชื่อว่าสติปัญญาของมนุษย์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และเป็นสิ่งที่
เนื่อง และเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม โดยองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดพัฒนาการ
ทางสติปัญญาประกอบด้วย วุฒิภาวะ ประสบการณ์ การถ่ายทอดทางสังคม และกระบวนการพัฒนา
สมดุล เพียร์เจท์เชื่อว่าภาษาที่เด็กใช้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
ทฤษฎีของเพียร์เจท์ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาตามลาดับขั้นพัฒนาการทาง
สติปัญญา ดังนี้
1.1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimoter period) เป็น
ช่วงที่เด็กเรียนรู้คาโดยเชื่อมโยงคากับกิจกรรม เด็กในขั้นนี้มีความต้องการอย่างแรงกล้าในการเรียนรู้
ภาษา เด็กมักจะพูดซ้าแล้วซ้าอีกแม้ว่าจะอยู่คนเดียวหรือถูกห้ามก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของนัก
พฤติกรรมนิยมที่เชื่อว่ารางวัลทาให้เด็กทาซ้า เพียร์เจท์ เชื่อว่าการทาซ้าของเด็กเกิดจากความพึง
พอใจของตัวเด็กเองในการใช้ภาษา
1.2) ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบัติการ (Preoperational period) เป็นช่วงที่
เด็กใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือประสบการณ์ เช่น ใช้บล็อกแทนบ้าน ใช้เส้นขีดเขี่ยแทนคา เด็กวาด
ภาพอย่างจุดมุ่งหมาย วาดภาพเพื่อสื่อจินตนาการของตนได้ เด็กจะเรียนรู้คาศัพท์มากมาย และรู้จัก
ใช้คาเหล่านั้นเรียงร้อยเป็นประโยคที่ค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
1.3) ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete operational period)
เป็นช่วงที่เด็กคิดได้มากกว่า 1 มุมมอง สามารถสร้างประโยคได้และเข้าใจได้เมื่อตัวอักษรตัวเดียวกัน
ไปอยู่ในที่ต่างๆ กันในแต่ละคา
1.4) ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal operational period) เป็น
ช่วงที่เด็กเข้าใจเหตุผลซึ่งเป็นนามธรรม เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษาได้ดี
2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
บรูเนอร์ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์รอบตัวเอง
และใช้ประสบการณ์ที่เก็บรวบรวมไว้นั้นเป็นเครื่องมือ เราสามารถสอนวิชาอะไรก็ได้อย่างได้ผลดี
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ให้แก่เด็กที่อยู่ในขั้นพัฒนาการใดก็ได้หาใช้วิธีการที่เหมาะสม บรูเนอร์ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ด้วย
การค้นพบด้วยตนเอง และได้สรุปว่าพัฒนาการทางสติปัญญาได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบทาง
พันธุกรรม องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ลาดับขั้นพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ มี 3 ขั้น คือ
2.1) ขั้นการกระทา อายุแรกเกิดถึง 2 ปี เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดย
การสัมผัส จับต้องด้วยมือ ผลักดึง รวมทั้งการที่เด็กใช้ปากกับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว
2.2) ขั้นการแสดงภาพแทนใจ อายุ 5-8 ปี เด็กสามารถสร้างจินตนาการหรือ
มโนภาพขึ้นในใจ และสามารถเข้าใจรูปภาพที่ใช้แทนของจริงแม้ว่าจะมีขนาดและสีเปลี่ยนไป
2.3) การใช้สัญลักษณ์ เด็กใช้สัญลักษณ์ในการเรียนรู้ สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็น
นามธรรม สร้างและพิสูจน์สมมติฐานได้
3) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอสกี้
ไวกอสกี้ เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการภายในที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การ
เติบโตทางภาษาขึ้นอยู่กับการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและวัตถุในสภาพแวดล้อม บทบาทของผู้ใหญ่
มีส่วนสาคัญต่อกาเรียนรู้ของเด็ก เมื่อระดับการรู้ภาของเด็กมีความแตกต่างจากระดับจริงที่เด็ก
สามารถทาได้ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ต่อเด็กจะช่วยชี้แนะและขยายประสบการณ์ด้านภาษาของเด็ก มี
ขั้นพัฒนาการทางภาษา 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ภาษาสังคม อายุแรกเกิดถึง 3 ปี เด็กใช้ภาษาเพื่อแดสงความคิดหรือ
อารมณ์ และควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่น โดยใช้คาพูดพยางค์เดียว เช่น ไม่ หมายความว่า “ไม่ชอบ ไม่
ต้องการ ไม่ได้” ภาษาสังคมเป็นภาษาที่เด็กใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ขั้นที่ 2 ภาษาที่พูดกับตนเอง อายุ 3-7 ปี เด็กใช้ภาษาพูดกับตนเองโดยไม่จาเป็น
จะต้องเกี่ยวข้องกับใคร แม้ว่าจะพูดคนเดียวแต่มักจะออกเสียงให้ผู้อื่นได้ยินด้วย ภาษาที่พูดกับตนเอง
มีบทบาทสาคัญในการประสานความคิดและพฤติกรรม
ขั้นที่ 3 ภาษาที่พูดในใจเฉพาะตนเอง อายุ 7 ปีขึ้นไป การคิดทุกอย่างใช้ภาษาที่
พูดในใจ ภาษาที่พูดในใจเป็นตัวแปรในการพัฒนาสติปัญญาขั้นสูง
บุษบง ตันติวงศ์ (2536) ได้กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติของภาษาและทฤษฎี
การเรียนอ่านเขียนในระบบภาษา ดังนี้
1) ทฤษฎีว่าด้วยระบบทางภาษา ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย
ระบบไวยากรณ์ และระบบเสียงหัวใจของภาษาคือความหมายในการสื่อสารอีกทีหนึ่ง เด็กจะพยายาม
เขียนด้วยการสะกดไปทีละตัว แต่เด็กจะคิดหาคาที่สื่อความหมายได้เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น
2) ทฤษฎีว่าด้วยภาษา ความคิดและสัญลักษณ์สื่อสาร ทฤษฎีนี้เชื่อว่าภาษาเป็น
สัญลักษณ์สื่อสารที่ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดทุกเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัญลักษณ์ที่ใช้ต้อง
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เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เด็กต้องแสดงสัญลักษณ์เพื่อสื่อความคิดและถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่างๆ สัญลักษณ์ที่สามารถสื่อความหมายได้มีหลายรูปแบบได้แก่ ภาษา ศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหวร่างกาย ละคร และ คณิตศาสตร์ ถ้าเด็กไม่สามารถสื่อความคิดด้วยภาษาเขียน เด็กจะ
เปลี่ยนเป็นวาดภาพแทน
3) ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาการตามธรรมชาติของการรู้หนังสือ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าทุก
คนสะสมประสบการณ์ทางภาษาไว้เป็นข้อมูลสาหรับใช้ต่อไป ความก้าวหน้าในการใช้ภาษาไม่ว่าใน
ด้านใดต้องอาศัยองค์ประกอบทางภาษาหลายด้าน เช่น ความก้าวหน้าในการอ่านเกิดจากการได้ฟัง
คาสั่งและฟังนิทาน การได้พูดคุยกับเพื่อนและการได้พยายามเขียนถ่ายทอดประสบการณ์
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษามีหลายทฤษฎี โดยแต่ละทฤษฎีเชื่อว่าเด็กมี
สามารถเรียนรู้เป็นลาดับขั้น โดยมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก วุฒิภาวะ
สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ของเด็ก ซึ่งทฤษฎีจะนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาภาษาสาหรับเด็ก
1.3 พัฒนาการทางภาษาของเด็กอนุบาล
1) พัฒนาการการพูด Werker และ Desjardins (อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล,
2552) แบ่งตามช่วงอายุของเด็ก ดังนี้
ทารกอายุ 6-8 เดือน สามารถแยกเสียงพยัญชนะซึ่งแตกต่างจากภาษาที่ครอบครัว
พูด ช่วงเดือนแรกๆ จะมีการสร้างจุดเชื่อมต่อ Synapses ของเซลล์ประสาทในสมองอย่างมากมาย
และรวดเร็ว จึงทาให้ทารกแยกแยะเสียงได้มาก การแสดงออกเพื่อสื่อความหมายเริ่มจากท่าทางและ
การเปล่งเสียงอ้อแอ้และเสียงร้องไห้ในวัยทารก มาเป็นท่าทางที่มีความหมายเฉพาะเช่น สาธุ โบกมือ
ลา เสียงหัวเราะ เสียงร้องไห้แบบต่างๆ แล้วจึงมาเป็นเสียงเลียนคาพูดและคาพูดของตนเองในที่สุด
การเข้าใจภาษาและท่าทางและการแสดงออกขึ้นอยู่กับต้นแบบที่เห็นผู้ใหญ่และเด็กโตเป็นตัวอย่าง
และให้การเสริมแรงโดยการโต้ตอบกับเด็ก และขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและวุฒิภาวะด้านอื่นๆ เช่น
พัฒนาการด้านสติปัญญา และการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆ ด้วย
อายุ 8-10 เดือน จะทาได้เฉพาะเสียงจากภาษาที่มีคนพูดอยู่รอบตัวและเด็กจะเลียน
เสียงพยางค์เดียว “หม่า จ๊ะ ปา” แล้วจึงเป็นหลายพยางค์ต่อกัน “หม่าๆๆ”
อายุ 9-15 เดือน คาพูดแรกที่มีความหมายมักเกิดในช่วงนี้ เด็กจะเรียนรู้คาศัพท์โดย
เริ่มจากคานามไปเป็นกริยา เป็นคุณศัพท์ และวิเศษณ์จากคาเดียวในขวบปีแรกเป็น 2 คาติดกันใน
ขวบปีที่ 2 เป็นวลีและประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ตนประสบมาในวัย 3-4 ปี
อายุ 5 ปี เด็กจะสามารถบอกความหมายและเหตุผลตลอดจนจินตนาการของตนเอง
ได้ ความสามารถเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กปฏิสัมพันธ์กับคนในขณะที่สมองส่วนต่างๆ กาลังเติบโตสร้าง
Synapse และวงจรประสาทมี myelinization เพิ่มขึ้น แม้ว่าหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาทาง
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ภาษาเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกการพูดให้เป็นสาเนียงที่ถูกต้องของภาษาแรกจะเกิดได้เร็วที่สุดในวัย 1-4
ขวบปีแรกก็ตาม พัฒนาการทางภาษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมี
ความสามารถเรียนรู้ภาษาแรกๆ และภาษาอื่นเพิ่มเติม ในการเลือกใช้คาศัพท์เพิ่มทักษะการพูด การ
ฟัง การโต้ตอบ การเล่าเรื่อง การอ่าน เขียน การเรียบเรียง การประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เป็นต้น
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2552) ได้กล่าวถึงพัฒนาการการพูดว่าการพูดเป็นทักษะทางภาษาที่สาคัญซึ่งใช้ในการ
สื่อสารและถ่ายทอดความรู้และความคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ พัฒนาการด้านการพูดของเด็กปฐมวัย มี
ลักษณะ ดังนี้
เด็กอายุ 4 ปี เริ่มมีคาถามที่มีเหตุผล เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ได้เร็วและนาไปใช้แสดง
ความคิด ท่าทางและความรู้สึก เชื่อมคาได้มากขึ้น รู้จักนากฎไวยากรณ์ไปใช้ บางทีพูดคนเดียว คุย
กับเพื่อนในฝัน ชอบทดสอบภาษาและใช้คาถาม “ทาไม”
เด็กอายุ 5 ปี สามารถใช้ประโยคยาวที่มีคา 6 - 8 คาได้ ใช้ภาษาได้ถูกกาลเทศะมาก
ขึ้น ชอบใช้ประโยค “เพราะว่า” รู้คาศัพท์กว้างขึ้น สามารถใช้คาพูดเปรียบเทียบวัตถุ 2 สิ่งได้
เด็กอายุ 6 ปี ชอบสนทนากับเพื่อน หรือผู้ใหญ่มากกว่าการเล่าเรื่อง
2) พัฒนาการการฟัง Mayglothing (2011) ได้เสนอพัฒนาการทางการฟังของเด็กในแต่
ละช่วงวัย ดังนี้
แรกเกิดถึง 6 เดือน เด็กฟังและตอบสนองต่อเสียงที่คุ้นเคย สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดัง
และกะทันหัน เมื่ออายุใกล้ 6 เดือน เด็กเริ่มตอบสนองต่อชื่อของตนเอง หันหน้าหรือมองไปทางเสียง
ที่คุ้นเคย ตอบสนองต่อเสียงได้อย่างเหมาะสม
อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เด็กทาเสียงตามสิ่งที่ได้ยิน เข้าใจคาสั่งง่ายๆ โดยเฉพาะมีสิ่ง
ชี้แนะทางสายตา เข้าใจการสนทนาที่มีการหยุดและโต้ตอบ
อายุ 1 ปีถึง 3 ปี เด็กเข้าใจว่าภาษาเป็นเครื่องมือสามารถเข้าใจกฎและข้อห้ามต่างๆ
ได้
อายุ 3 ถึง 5 ปี เด็กเข้าใจคาศัพท์มากขึ้น เข้าใจคาสั่งซับซ้อนมากขึ้น มีช่วงคาม
สนใจในการฟังนานขึ้น รู้ว่าที่ฟังหมายถึงอะไร สังเกตการณ์พูดของผู้ใหญ่และเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น
อายุ 5 ปีถึง 8 ปี เด็กสามารถฟังได้นานขึ้น เรียนรู้การสนทนาจากการสังเกตผู้ใหญ่
สนใจฟังเสียงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3) พัฒนาการด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย (Holdaway, 1979 อ้างถึงใน(สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ได้กล่าวไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การอ่านขั้นแรกเริ่ม (Emergent Reading) เด็กจะดูหนังสือเรื่องที่ชอบ
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พูดข้อความในหนังสือด้วยภาษาของตน ทาท่าทางเหมือนอ่านหนังสือ โดยไม่สนใจข้อความตามลาดับ
ของเรื่อง จับใจความและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อเรื่องโดยการใช้ประสบการณ์เดิมของตน อ่าน
เรื่องสั้นๆ ที่บอกให้ผู้ใหญ่บันทึกให้ อ่านและเขียน ตัวขีดเขี่ย รวมทั้งอ่านและพยายามคัดลอกหรือ
เขียนทับตัวอักษรของผู้ใหญ่
ขั้นที่ 2 การอ่านขั้นแรกเริ่มในระยะก้าวหน้า (Advanced Emergent Reading)
เด็กจะกวาดมองตาข้อความตามบรรทัด ดูข้อความที่มีตัวหนังสือตัวใหญ่ ตรวจสอบความถูกต้องโดย
การเดาจากประสบการณ์เดิมและจากสิ่งชี้แนะ อ่านข้อความที่มีตัวอักษรและคาที่เห็นอยู่เป็นประจา
และหาคาที่มีตัวอักษรที่คล้ายคลึงกัน โดยการตรวจสอบจากจุดที่เริ่มต้นของประโยค
ขั้นที่ 3 การอ่านในระยะที่กาลังจะก้าวไปสู่การอ่านขั้นต้น (Emergent to Early
Reading) เด็กจะรู้จักคาที่อยู่ในชีวิตประจาวัน เมื่อเห็นคานั้นในบริบทหรือสิ่งแวดล้อม รู้จักการคาด
เดาคาใหม่โดยดูรูปประโยคและความหมาย กวาดสายตาถูกทิศทางเมื่อมองข้อความที่คุ้นเคย
ชี้และบอกชื่อของตัวอักษรส่วนใหญ่ได้ พิจารณาตัวอักษรบางตัวและบอกว่าคือตัวอะไร พยายามคัด
เลือกและตกแต่งรูปร่างของตัวอักษรและจาคาบางคาที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันได้
ขั้นที่ 4 การอ่านขั้นต้น (Early Reading) เด็กจะชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดของคาบางคา ใช้เสียงพยัญชนะต้นที่รู้จักในการคาดเดา และตรวจสอบคาที่อ่าน บอกข้อ
สังเกตที่แสดงว่ารู้คาว่าคาๆ เดียวกันสามารถผสมกับคาอื่นกลายเป็นคาใหม่ได้ คัดลอกหรือเขียนสื่อ
ความหมายโดยภาษาง่ายๆ ของตนเอง ใช้รูปประโยคที่ถูกต้องและกลับมาอ่านข้อความของตนได้
รวมถึงชี้กวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดลงท้ายประโยค
ขั้นที่ 5 การอ่านขั้นต้นในระยะก้าวหน้า (Advanced Early Reading) คาดเดา
ข้อความจากสิ่งชี้แนะ โดยดูตัวพยัญชนะตัวแรกของคาประกอบกับความรู้เดิมเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรูปตัวอักษร เสียงตัวอักษร จาและตรวจสอบตัวอักษรที่สัมพันธ์กับเสียงคา ตรวจ
สอบคาที่อ่านด้วยการชี้ตัวอักษรในคาพร้อมๆ กับการออกเสียงไปด้วย ใช้รูปและเสียงตัวอักษรเป็น
หลักในการสะกดคาใหม่ที่ไม่รู้จัก หรือคาที่ในแน่ใจ
4) พัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2551 ) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 วาดแทนเขียน เด็กจะสื่อความคิดโดยใช้การวาดภาพแทนการเขียน
ขั้นที่ 2 ขีดเขี่ยแทนเขียน เด็กพยายามที่จะเขียนหนังสือแบบผู้ใหญ่ แต่การเขียของ
เด็กคือการขีดเขี่ยไปทั่วหน้ากระดาษอย่างไม่มีระบบ ต่อมาเด็กจะขีดเขี่ยจากซ้ายไปขวา
สิ่งที่ขีดเขี่ยดูคล้ายตัวหนังสือมากกว่าภาพ
ขั้นที่ 3 เขียนโดยการทาเครื่องหมายคล้ายกับตัวหนังสือ เด็กพยายามเขียนตัวหนัง
สือบางตัวคล้ายตัวอักษร บางตัวไม่คล้าย แต่เป็นรูปร่างที่เด็กคิดขึ้นเอง
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ขั้นที่ 4 เขียนตัวอักษรที่รู้จักด้วยวิธีคิดขึ้นเอง เด็กอาจเขียนคาที่เขียนได้แล้วด้วย
การสลับที่ตัวอักษร หรือเขียนตัวตัวอักษรกลับ
ขั้นที่ 5 คัดลอกตัวอักษร เด็กอาจคัดลอกตัวอักษรที่เห็นอยู่รอบตัว หรือบอกให้
ผู้ใหญ่ช่วยเขียนข้อความที่ต้องการแล้วนาไปคัดลอก บางครั้งอาจเป็นการคัดลอกหมดทุกตัว บางครั้ง
เป็นการคัดลอกเฉพาะคาที่ต้องการไปผสมกับคาที่เขียนได้แล้ว
ขั้นที่ 6 เขียนโดยคิดวิธีสะกดขึ้นเอง เด็กเริ่มตระหนักว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีเสียง
เฉพาะ เมื่อไม่ทราบวิธีสะกดแบบผู้ใหญ่ เด็กจึงพยายามสะกดตามวิธีของตนเอง อาจเขียนเฉพาะ
พยัญชนะต้นหรือมีสระแบบที่เด็กคิดขึ้น
ขั้นที่ 7 เขียนสะกดคาใกล้เคียง หรือเหมือนวิธีสะกดของผู้ใหญ่ เด็กพยายามสะกด
โดยการผสมพยัญชนะและสระ แต่อาจไม่ถูกต้องเหมือนผู้ใหญ่
ไวกอสกี้ (อ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล, 2552) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
ภาษาในพัฒนาการเชาวน์ปัญญา เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญของการคิด การเข้าใจพัฒนาการ
ของภาษาจึงสาคัญมาก ไวกอสกี้ ได้แบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 3 ขั้น คือ
1) ภาษาที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่ง ไวกอสกี้ ให้ชื่อว่า (Social Speech)
แรกเกิดถึง 3 ขวบ เป็นขั้นแรกของพัฒนาการทางภาษา เด็กจะใช้ภาษาแสดงความคิดหรืออารมณ์
และในการควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่น โดยใช้คาพูดพยางค์เดียว เช่น “ไม่” หมายความว่า “ไม่ชอบ”
“ไม่ต้องการ” “ไม่ได้” หรือ “น้า” หมายความว่า ต้องการดื่มน้า
2) ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric speech) 3-7 ขวบ เด็กวัยนี้จะใช้ภาษาพูด
กับตนเอง โดยไม่จาเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับใคร เด็กมักจะใช้ภาษาคล้ายกับสิ่งที่สั่งให้ทางาน แม้ว่าจะ
พูดคนเดียว แต่มักจะออกเสียงให้ผู้อื่นได้ยินด้วย ไวกอสกี้ให้ความสาคัญของ Egocentric Speech
ว่ามีบทบาทสาคัญในการประสานความคิดและพฤติกรรมหรือการแสดงออก
3) ภาษาที่พูดในใจเฉพาะตนเอง (Inner Speech) 7 ขวบขึ้นไป ภาษาที่พูดในใจ
เป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาการเชาวน์ปัญญาขั้นสูง ไวกอสกี้ กล่าวว่าการคิดทุกอย่างใช้ภาษาที่พูด
ในใจเงียบๆ การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาที่พูดในใจเฉพาะตัวและการคิดแก้ปัญหา พบว่าเด็กจะใช้ภาษา
ที่พูดในใจน้อยตามอายุ และเมื่อพบปัญญาที่ทับซ้อน (Palinsar และ Brown,1989) นอกจากนี้เด็กที่
สามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาซับซ้อนได้เร็วจะใช้ภาษาในใจเฉพาะตนเองมากกว่าเด็กที่แก้ปัญหา
ซับซ้อนได้ช้า (Bivens และ Bek, 1990) ทั้งนี้เป็นเพราะเด็กใช้ภาษาช่วยในการคิดวางแผนหรือ
ขั้นตอนที่จะแก้ปัญหา
Logan และ Logan (1974) ได้จัดแบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
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1) ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Prelinguistic Stage) อยู่ในช่วง 0-6
เดือน เป็นระยะเปล่งเสียงดังๆ ที่ยังไม่มีความหมาย เมื่ออายุได้ 6 เดือน จะเริ่มออกเสียงอ้อแอ้ และ
เริ่มเปล่งเสียงต่างๆ
2) ระยะแยกแยะ (Jagon Stage) อยู่ในช่วง 6 เดือน – 1ปี เด็กสามารถแยกแยะ
เสียงต่างๆ ที่ได้ยิน และรู้สึกพอใจที่ได้ส่งเสียง
3) ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อยู่ในช่วง 1-2 ปี ในระยะนี้เด็กจะเริ่ม
เลียนแบบเสียงต่างๆ ที่ได้ยิน เช่นเสียงพ่อแม่
4) ระยะขยาย (The Stage of expansion) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 2-4 ปี เด็กจะ
เริ่มหัดพูดโดยเริ่มจากเรียกชื่อคน สัตว์และสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว
5) ระยะโครงสร้าง (Structure Stage) อยู่ในช่วง 4-5 ปี เด็กจะเริ่มพัฒนา
ความสามารถในการสังเกต เริ่มเล่นสนุกกับคา รู้จักคิดคาและประโยคของตนเอง
6) ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อยู่ในช่วง 5-6 ปี เด็กจะมีสามารถใน
การคิดและพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้น โดยเริ่มพัฒนาภาษาไปสู่ภาษาที่เป็นแบบแผนเพิ่ม
มากขึ้น
7) ระยะสร้างสรรค์ (Creative Stage) อยู่ในช่วง 6 ปีขึ้นไป เด็กจะเล่นสนุกกับ
คา และหาวิธีสื่อความหมายด้วยตัวเลข จะมีพัฒนาการด้านวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
ในการสื่อความหมายโดยใช้ถ้อยคา
สรุปได้ว่า เด็กมีพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดอย่างต่อเนื่องตามลาดับในทักษะทุกด้าน
โดยเด็กมีพัฒนาการเริ่มจากการเปล่งเสียง การใช้คาศัพท์ จนสามารถสร้างประโยคที่ยาวและซับซ้อน
และพัฒนาไปสู่การใช้ภาษาที่มีแบบแผนมากขึ้นตามอายุ
1.4 หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
1.4.1 หลักการสอนภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
อารี สัณหฉวี (2535) กล่าวถึงหลักการสอนภาษาสาหรับเด็กไว้ ดังนี้
1) การสอนภาษาต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กคุ้นเคยกับตัวหนังสือซึมซาบเรื่อง
ราวในหนังสือ โดยครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน และสนทนาพูดคุยกับเด็กโดยเด็กเล่าเรื่อง
โดยการพูด การเขียน การวาด หรือการแสดง
2) การสอนภาษาต้องยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ครูต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลสอน
ตามระดับความสามารถที่แตกต่างกัน เด็กเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ครูในการตรียมและวางแผนในการสอน
3) การสอนภาษาต้องส่งเสริมให้เด็กสนใจและรักที่จะเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
ให้เด็กมีโอกาสหรือหนังสือที่เด็กสนใจ
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4) การสอนภาษาต้องให้เด็กเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในความมุ่งหมายที่
ต่างกัน
5) การสอนภาษาต้องให้เด็กมีความมั่นใจกล้าเสี่ยงที่จะพูด อ่าน และเขียนโดย
ไม่กลัวการผิดพลาด
Hancock (2007) กล่าวถึงหลักการสอนภาษาสาหรับเด็กไว้ ดังนี้
1) การเรียนรู้ภาษาอย่างบูรณาการโดยการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
2) การจัดเตรียมวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษา
ขณะเดียวกันต้องเคารพในความหลากหลายของผู้เรียนในเรื่องความรู้ ภาษา วัฒนธรรมและศักยภาพ
ในการเรียนรู้
3) การเรียนรู้ภาษาเป็นการพัฒนาและเป็นการแสดงออกของผู้เรียนผ่านรูปแบบ
การฝึกฝนและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการทางานร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ภายใต้กระบวนการ
ของการทางาน
4) เป้าหมายของการเรียนรู้ภาษาคือ จุดมุ่งหมายของการจับใจความ และความ
เข้าใจในการสื่อความหมายผ่านการรับรู้จากความเข้าใจ และการสื่อความหมายจากความคิด
5) ทักษะทางภาษาได้พัฒนาไปสู่วิธีการรู้หนังสืออย่างอิสระ เมื่อปรากฏใน
บทเรียนแต่ละวันจากการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การมองเห็น และการแสดงความคิดเห็น
6) ทิศทางของกระบวนการทางภาษาต้องมีการประเมินผลอยางต่อเนื่อง และ
สะท้อนถึงการจัดเตรียมเอกสารที่แสดงถึงการเติบโตทางภาษา
7) การประสานกันระหว่างภาษาและธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเทคโนโลยี
สมัยใหม่สนับสนุนการสอน การเรียนรู้ เครื่องมือในการนาเสนอ และการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ความสามารถในการรู้หนังสือของเด็ก
สรุปได้ว่า การสอนภาษาสาหรับเด็กอนุบาล มีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ได้แก่
สภาพแวดล้อมและสื่อทางภาษา ประสบการณ์ ระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การสอนภาษา
จะต้องให้เด็กได้ฝึกทักษะทางภาษาครบทุกด้าน เด็กจะเรียนรู้ภาษาเมื่อได้รับประสบการณ์ที่ตนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงออก
1.4.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) กล่าวถึง แนวทางการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัยว่ามี 3 แนวทาง ได้แก่ การจัดประสบการณ์ทางภาษาที่เน้น
ทักษะทางภาษา การสอนภาษาธรรมชาติ และการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

22
1) การจัดประสบการณ์ทางภาษาที่เน้นทักษะทางภาษา (Skill Approach)
ในช่วงกลาง ค.ศ. 1960 มีมุมมองต่อการเรียนภาษาในลักษณะของการสอนตรง พื้นฐานความเชื่อของ
แนวทางการจัดประสบการณ์ทางภาษานี้ คือ การให้ผู้เรียนรู้จักส่วนย่อยๆ ทางภาษา เช่น เส้นพื้นฐาน
ที่ประกอบเป็นตัวอักษร เสียง ตัวอักษร เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้จนชานาญแล้ว จึงเรียนรู้ที่
จะประสมคา ทาความเข้าใจความหมายของคา และการนาคามาประกอบกันเป็นประโยค โดยการ
อ่านเป็นกระบวนการในการแปลความสัญลักษณ์ทางภาษา ทักษะที่จาเป็นในการเรียนภาษาตาม
แนวทางนี้ ได้แก่ การรู้จักตัวอักษร การรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร การแจกลูกเพื่อการ
สะกด การเขียนเครื่องหมาย การรู้จักโครงสร้างของประโยค การถามและการตอบเกี่ยวกับทักษะ
ทางภาษา การจัดประสบการณ์ตามแนวทางนี้ ครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการเตรียม
บทเรียนตามลาดับของทักษะ และมีบทบาทเด่นชัดในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ในขณะที่ผู้เรียนมี
บทบาทเป็นผู้รับข้อมูลที่ครูเตรียมไว้
2) การสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language) Goodman (1986) ได้
นาเสนอแนวทางการอสนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความเป็นมาจากทฤษฎีทางภาษาและทฤษฎีการ
เรียนรู้ร่วมกันและเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์และการลงมือทา เด็กเรียนรู้จากกิจกรรม
การเคลื่อนไหวของตนเองและการได้สัมผัสจับต้องกับสิ่งต่างๆ แล้วสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง
อิทธิพลของสังคมและบุคคลอื่นๆ มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็ก บริบทมีส่วนในการเรียนรู้ สรุปได้
ว่า การสอนภาษาธรรมชาติเกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงและสูงสุดกับผู้เรียน
3) การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุล (Balanced Approach) การจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุล เป็นการจัดประสบการณ์ในลักษณะ องค์รวม-ส่วนย่อย-องค์รวม
กล่าวคือ การให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมายการใช้จริงแล้วสอนทักษะย่อยที่จาเป็นสาหรับการใช้
ภาษา เพื่อให้เด็กสามารถนาทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ แนวทางนี้ไม่สนับสนุนการสอนทักษะย่อย
ทางภาษาในลักษณะที่ฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความหมายกับเด็ก และไม่สนับสนุนการใช้
แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะย่อยทางภาษาอีกด้วย
สรุปได้ว่า แนวทางการจัดประสบการณ์ทางภาษาหลายๆ แนวทาง มีความแตกต่าง
กันไปตามมุมมองและความเชื่อ ดังนั้น เมื่อครูจะนาไปใช้ควรพิจารณาข้อดีของแต่ละแนวทาง ครู
สามารถประยุกต์แนวทางการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้เข้ากับบริบทเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
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1.5 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ภาษาในระดับอนุบาล
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552) ได้กล่าวถึง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มุ่งจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางภาษาแบบบูรณา
การทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นการเรียนรู้ภาที่มีพื้นฐานจากสิ่งที่เป็นจริงและ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเด็ก ทั้งนี้ สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ประกอบด้วย ประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ดังนี้
1) สาระการเรียนรู้ด้านการฟัง
1.1) ประสบการณ์สาคัญด้านการฟัง เด็กควรมีประสบการณ์สาคัญด้านการฟัง
อย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักต่อเสียงต่างๆ และนาไปสู่การเข้าใจความหมายของสิ่ง
ที่ได้ยิน การฟังที่เด็กควรมีประสบการณ์ มี 5 ประเภท ประกอบด้วย
(1) การฟังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเด็กมีโอกาสฟังตามวิธีนี้ทั้ง
จากการฟังเพลง กลอน หรือเรื่องราวต่างๆ
(2) การฟังอย่างมีวัตถุประสงค์ เด็กควรมีโอกาสได้ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา หรือตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ฟัง
(3) การฟังเพื่อจาแนกความแตกต่าง เด็กควรมีโอกาสฟังและแยกแยะเสียง
ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจาแนกความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของเสียง
(4) การฟังอย่างสร้างสรรค์ เด็กควรได้รับการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ
และมีอารมณ์ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้ฟัง ซึ่งจะทาให้เด็กมีการแสดงออกด้วยคาพูดหรือการกระทา
อย่างอิสระตามธรรมชาติ
(5) การฟังแบบวิเคราะห์ เด็กควรได้ทาความเข้าใจ ประเมิน ตัดสินใจ
และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ฟัง โดยมีครูเป็นผู้ตั้งคาถามให้เด็กคิดและตอบสนอง
1.2) สาระที่ควรเรียนรู้ด้านการฟัง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียงที่ได้
ยิน การตระหนักถึงความหมายของเสียงนั้นในบริบทแวดล้อม และการตีความสิ่งที่ได้ยินโดยเชื่อมโยง
กับความรู้เดิม การรวบรวมข้อมูล การจินตนาการ หรือความชื่นชอบของเด็ก สาระที่ควรเรียนรู้
เกี่ยวกับการฟังแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการได้ยินและจับใจความ ด้านความ
ตั้งใจฟัง และด้านนิสัยในการฟัง
2) สาระการเรียนรู้ด้านการพูด
2.1) ประสบการณ์สาคัญด้านการพูด
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(1) การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการด้วยคาพูด
(2) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยว
กับตนเอง
(3) การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(4) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นหรือการแก้ปัญหา
(5) การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทางหรือการกระทาต่างๆ
(6) การมีประสบการณ์ในการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
2.2) สาระที่ควรเรียนรู้ด้านการพูด เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้เด็กสามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นอย่างมีความหมาย และตรงตามความต้องการของเด็ก ดังนี้
(1) คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเด็ก หรือคาศัพท์เกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เด็กสนใจ
(2) การเรียงลาดับคาต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
(3) การใช้คาพูดที่เป็นที่ยอมรับและ/หรือคาพูดที่สุภาพ
(4) ความมั่นใจในการพูดกับผู้อื่น
(5) การยอมรับความคิดที่ผู้อื่นแสดงออกด้วยการพูด
(6) ความสนใจที่มีคาใหม่ๆ
3) สาระการเรียนรู้ด้านการอ่าน
3.1) ประสบการณ์สาคัญด้านการอ่าน เด็กปฐมวัยควรมีประสบการณ์สาคัญ
ในการอ่านหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก ทั้งการอ่านภาพจากหนังสือนิทาน
อ่านเครื่องหมาย อ่านสัญลักษณ์ หรืออ่านเรื่องราวที่เด็กสนใจ
3.2) สาระที่ควรเรียนรู้ด้านการอ่าน การอ่านเป็นกระบวนการที่เด็กใช้ในการ
ถอดรหัสสัญลักษณ์ และทาความเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์เหล่านั้น
องค์ประกอยของการอ่านที่เด็กควรเรียนรู้ ได้แก่
(1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือ ได้แก่ การรู้ทิศทางในการถือหนังสือ
การรู้ส่วนประกอบของหนังสือ และการรู้ทิศทางในการอ่าน
(2) ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ได้แก่ การรู้การอ่านกับการเขียนสัมพันธ์
กัน การรู้จักคาคุ้นตา การรู้ว่าคาคืออะไร การรู้จักตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของคา และการรู้
รูปร่างและทิศทางของตัวอักษร
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(3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ได้แก่ การรู้ความหมายของ
เครื่องหมายคาพูด เครื่องคาถาม และเครื่องหมายอัศเจรีย์
(4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งชี้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพ ความหมายของคา โครงสร้างของประโยค และ/หรือพยัญชนะต้นของคา
4) สาระการเรียนรู้ด้านการเขียน
4.1) ประสบการณ์สาคัญด้านการเขียน เด็กปฐมวัยควรมีประสบการณ์สาคัญ
ในการเขียนหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหายต่อเด็ก ทั้งเขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียน
คล้ายตัวอักษรเขียนเหมือนสัญลักษณ์ หรือเขียนชื่อตนเองหรือคาที่คุ้นเคย
4.2) สาระที่ควรเรียนรู้ด้านการเขียน การเขียนเป็นกระบวนการแสดงออกถึง
ความรู้สึกความต้องการ และความคิดผ่านทางเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ องค์ประกอบของการ
เขียนที่เด็กควรเรียนรู้ ได้แก่
(1) การสร้างสัญลักษณ์ภาษาเขียน หมายถึง การสร้างภาพ และ/หรือ
ข้อความด้วยการวาด การลอก การจามาเขียนทั้งที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์และสมบูรณ์ การคิดพยัญชนะ
ขึ้นแทนเสียงของคา ตลอดจนการคิดสะกดคา
(2) ทิศทางการเขียน หมายถึง การจัดเรียงตาแหน่งของสิ่งที่เขียน ตั้งแต่
การจัดเรียงตามแนวตั้งและแนวนอนอย่างสะเปะสะปะ การเขียนจากซ้ายไปขวา และบนลงล่างอย่าง
สม่าเสมอ
(3) วิธีถ่ายทอดความหมายของสัญลักษณ์ภาษาเขียน หมายถึง การแสดง
ความหมายของภาพ และ/หรือข้อความที่ตนเขียนให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยการบอกให้ครูช่วยเขียนให้ เขียน
เองบางส่วนตลอดจนเขียนเองทั้งหมด
(4) ความซับซ้อนของความหมาย หมายถึง ความชัดเจนละเอียดลออ และ
ครอบคลุมความหมายที่ต้องการสื่อ โดยใช้หน่วยไวยากรณ์ที่เป็นตัวอักษร คา หรือประโยคง่ายๆ
สรุปได้ว่า สาระการเรียนรู้ทางภาษาทั้ง 4 ด้านมีรายละเอียดในแต่ละทักษะ
จึงควรจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ใช้ภาษาในแต่ละทักษะอย่างเหมาะสม และการจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็กสามารถจัดโดยบูรณาการทุกทักษะเข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาภาษาอย่างครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ภาษาและการรู้หนังสือ (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ และคณะ, 2554) ได้
นาเสนอมโนทัศน์จาเป็นทางภาษาที่เด็กควรได้รับตามวัย ดังนี้
1) ความเข้าใจในการฟัง
(1) การเพิ่มระดับความสนใจในการฟัง
(2) การฟังสาหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง (เช่น การฟังนิทาน การฟังคาสั่ง
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การฟังเพื่อน)
(3) การเข้าใจและทาตามสิ่งที่บอก
(4) การสนุกกับการฟังและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
(5) การแสดงความเข้าใจในการฟังแถบบันทึกและการบันทึกเสียงผ่าน
ท่าทาง การกระทา และภาษา
2) คาศัพท์
(1) พัฒนาการด้านการฟังและวงศ์คาศัพท์ในภาษาพูด
(2) การใช้คาศัพท์ใหม่ๆ ในการสื่อสารประจาวัน
(3) การเข้าใจคาศัพท์เดิมที่ชัดเจน
(4) การเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่ๆ กับคาศัพท์ที่รู้มาก่อนแล้ว
(5) การเชื่อมโยงคาศัพท์กับวัตถุสิ่งของ
3) การพูด/การออกเสียง การสื่อสาร
(1) การแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่คล้ายคลึงกัน
(2) พัฒนาการในการออกเสียง
(3) การพูดภายใต้วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
(4) ความยาวและความซับซ้อนของประโยคในการพูด
(5) ความคล่องในการใช้ภาษาในกิจวัตรประจาวันหรือในสถานการณ์ที่
คุ้นเคย
(6) การเล่าเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ
(7) การตั้งคาถาม การแสดงความคิดเห็นและการร่วมสนทนาที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับหัวเรื่อง
(8) การเล่าเรื่องราวโดยมีการลาดับก่อนหลัง
(9) การเข้าใจบาบาทของผู้พูดและผู้ฟัง
4) การตระหนักรู้เกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
(1) การอ่านและการเขียนเป็นวิธีที่ได้มาซึ่งความรู้ ข้อมูล เช่นเดียวกับเป็น
วิธีในการนาเสนอความคิด ความรู้สึก
(2) ตัวหนังสือสามารถสื่อความหมายได้หลายรูปแบบ (เช่น ป้าย
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สัญลักษณ์)
(3) พยัญชนะแตกต่างจากพวกตัวเลข
(4) ภาพประกอบสื่อความหมายแต่ไม่สามารถอ่านได้
(5) หนังสือมีชื่อเรื่องและผู้แต่ง
(6) การรู้เกี่ยวกับแผนการเขียน (เช่น เริ่มจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง)
(7) การเข้าใจความเชื่มโยงระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
(8) ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนที่มีความหลากหลาย (เช่น ตารา
อาหาร บัตรเชิญ)
5) ความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะและการจดจาคา
(1) การระบุชื่อพยัญชนะกับรูปพยัญชนะ
(2) การจาแนกความเหมือนต่างของพยัญชนะต้นในกลุ่มคาศัพท์ที่คุ้นเคย
(3) การเชื่อมโยงรูปพยัญชนะกับเสียง
(4) การระบุถึงคาศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ
6) การมีแรงจูงใจในการอ่าน
(1) การแสดงความสนใจในการอ่านหนังสือ
(2) การสนุกกับการฟังและการสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ
(3) การขอให้อ่านหนังสือเล่มเดิมซ้าๆ
(4) การสมมติการอ่านหนังสือร่วมกับเพื่อน
(5) การสนุกกับการเข้าห้องสมุด
7) การเขียน
(1) การขีดเขียนในกิจกรรมการเล่น
(2) การเชื่อมโยงเสียงของคากับรูปพยัญชนะ
(3) การเขียนใช้ในการสื่อสารความคิด
(4) รูปแบบการเขียนมีความหลากหลาย
(5) การคัดลอกคาศัพท์ วลี หรือประโยค
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1.6 การประเมินพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) กล่าวถึง การพัฒนาภาษาสาหรับเด็กจุดใหญ่ คือการ
เพิ่มพูนคาศัพท์ การใช้ประโยคและการสื่อความหมายโดยใช้กิจกรรมการฟัง การอ่าน การเขียนและ
การพูด ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเด็นที่ครูต้องสังเกตเพื่อ
ประเมินความสามารถทางภาษาอย่างกว้างๆ ดังนี้
1) การใช้ภาษา การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาของเด็ก สังเกต
จากการใช้ภาษาของเด็ก สังเกตจากการใช้ภาษาของเด็กเพื่อการสมาคมหรือระบายออกเท่าที่เด็ก
สนใจที่จะใช้ภาษาพูดสื่อมากกว่าท่าทาง สามารถใช้คาได้มากขึ้นหรือใช้คาสูงเท่าอายุ
2) ความเข้าใจ เด็กต้องแสดงความเข้าใจความหมายของคา เช่น การ
เปรียบเทียบ มากน้อย ไกลใกล้ ดีไม่ดี บอกสาเหตุ สถานที่ ด้านกิริยาท่าทาง จาได้ และการจับ
ใจความ
3) การสื่อความ เด็กสามารถสื่อความหายที่จะร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นหรือไม่ สื่อ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ พูดประโยคถูกต้อง รู้จักการใช้สรรพนามในระดับได้
4) ความสนใจในภาษา แสดงความชอบที่จะนึกถึงถ้อยคาไปใช้ วลี ประโยคที่ได้
ฟัง ได้เรียนไม่ว่าจะจากการพูดหรือฟังนิทาน สนุกกับการพูด การอธิบายและใช้ภาษากับเพื่อน ผู้ใหญ่
ด้วยความสนใจหรือไม่ ทั้งนี้ให้รวมถึงความสนใจในการอ่านด้วย
5) ความสามารถในการฟัง ความตั้งใจตอบคาถามได้ถูกต้อง เข้าใจลาดับเรื่องใน
สิ่งที่ฟังได้ และบอกได้ว่าในเรื่องที่ฟังมีใครทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และได้อะไร
นันทิยา น้อยจันทร์ (2548) กล่าวถึงการประเมินผลพัฒนาการด้านภาษาว่า
ความสามารถของเด็กที่แสดงออกในเรื่องความเข้าใจเรื่อง คาสั่ง และความหมายของคาพูด ตลอดจน
มีความสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ พฤติกรรมพัฒนาการที่จะประเมินความพร้อมด้านภาษา ควรมี
ลาดับพัฒนาการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การรับรู้และข่าวสาร หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกด้วยการพูด
หรือแสดงกิริยาท่าทางว่ารับรู้คาหรือข่าวสารที่ได้รับ
ระดับคุณภาพของพัฒนาการ
1.1) บอกหรือแสดงท่าทางจากสิ่งที่รับรู้ได้อย่างลังเล หรือลองผิดลองถูก
1.2) บอกหรือแสดงกริยาท่าทางจากสิ่งที่รับรู้ได้แต่ครูต้องกระตุ้นหรือ
ชี้แนะ
1.3) บอกหรือแสดงกริยาท่าทางจากสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
คล่องแคล่ว
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2) รู้และอธิบายความหมายของคาและข่าวสาร หมายถึง ความสามารถของเด็ก
ในการพูด บอกหรือเรียกชื่อสิ่งต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบลักษณะของสิ่งนั้นๆ ได้
ระดับคุณภาพของพัฒนาการ
2.1) การรับรู้และแสดงออกตามความหมายของคาและข่าวสารได้อย่าง
ลังเล หรือลองผิดลองถูก
2.2) การรับรู้และแสดงออกตามความหมายของคาและข่าวสารได้ แต่ครู
ต้องกระตุ้นหรือชี้แนะ
2.3) การรับรู้และแสดงออกตามความหมายของคาและข่าวสารได้ด้วย
ตนเองอย่างคล่องแคล่ว
3) การจับใจความสาคัญของข้อมูลและข่าวสาร หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้ข้อมูลและข่าวสารซึ่งแสดงออกโดยการซักถามโต้ตอบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตาม
ความหมายหรือใจความสาคัญของข้อมูลนั้นๆ
ระดับคุณภาพของพัฒนาการ
3.1) บอกหรืออธิบายได้ว่าข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับคืออะไร แต่ไม่ได้
ใจความสาคัญ
3.2) บอกหรืออธิบายใจความสาคัญของข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับได้
3.3) บอกหรืออธิบายใจความสาคัญของข้อมูลหรือข้อมูลที่ได้รับได้ด้วย
ตนเอง
4) พูดเสนอข่าวสารได้ (เหมาะสมกับวัย) หมายถึง ความสามารถในการพูด
บอก อธิบาย ในสิ่งที่รับรู้ให้ผู้อื่นทราบได้ถูกต้องตามความหายของสิ่งที่รับรู้และสามารถแสดงความ
คิดเห็น เหตุผลได้เหมาะสมกับวัย
ระดับคุณภาพของพัฒนาการ
4.1) เมื่อได้รับสารแล้วยังแสดงอาการลังเลที่จะไปถ่ายทดสดสารนั้น
4.2) เมื่อได้รับสารแล้วทวนถาม ต้องการคาชี้แนะแล้วจะสามารถถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นทราบได้
4.3) เมื่อได้รับสารแล้วเข้าใจ สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้ด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง
5) เล่าเรื่องอย่างมีสาระสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการพูด เล่า หรือ
อธิบายให้ผู้อื่นรับรู้ความสาคัญ เรื่องราว ที่ตนเองสื่อสารได้ตรง ตามความหมายของสิ่งนั้นๆ
ระดับคุณภาพพัฒนาการ
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5.1) บอกสิ่งต่างๆ ที่รับรู้จากประสบการณ์ของตนเองได้ แต่ยังไม่ได้
ใจความสาคัญ
5.2) บอกความสาพันธ์ของสิ่งของต่างๆ ที่เป็นสาระสาคัญ จากเรื่องที่ตน
เล่าได้จากการชี้นาของครู
5.3) ผูกเรื่องราวจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาระสาคัญได้เอง (เหมาะสมกับวัย)
6) พูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะ หมายถึง ความสามารถในการพูดสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้เหมาะสมตามสถานการณ์ สถานที่ และบุคคล
ระดับคุณภาพพัฒนาการ
6.1) พูดสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
6.2) พูดสื่อสารกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะตามที่ครูชี้แนะ
6.3) พูดสื่อสารกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะได้ด้วยตนเอง
(เหมาะสมกับวัย)
7) พูดได้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการพูดโดยใช้คาต่างๆ ใน
ภาษาไทยมาเรียงเป็นวลี ข้อความสั้นๆ หรือประโยค พร้อมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น
แล้วสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นคาพูด หรือเรื่องราวได้ถูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ระดับคุณภาพพัฒนาการ
7.1) พูดหรือเล่าเรื่องได้เอง แต่เนื้อความยังเลียนแบบผู้อื่น
7.2) พูดหรือเล่าเรื่องได้เอง โดยครูเป็นเป็นผู้ชี้นา
7.3) พูดหรือเล่าเรื่องได้ด้วยตนเอง
วรนาท รักสกุลไทยและนฤมล เนียมหอม (อ้างถึงใน สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552) ได้นาเสนอแนวทางการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยไว้ ดังนี้
1) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
ปฐมวัย กล่าวคือ ครูต้องศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อกาหนดตัวบางชี้ในเครื่องมือการประเมิน การที่
ครูรู้พัฒนาการและเข้าใจจุดหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเหมาะสม จะทาให้ครูสามารถประเมิน
พัฒนาการทางภาษาอย่างแท้จริงได้
2) ใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินที่เหมาะสม คือ การสังเกตหรือการสนทนากับเด็ก แล้วบันทึกอย่างเป็นระบบ วิธีการบันทึก
อาจใช้วิธีสารวจรายการ การจดบันทึกพฤติกรรม มาตรประเมินค่า อาจใช้วิธีการบันทึกวีดิทัศน์
บันทึกเสียง เก็บตัวอย่างงาน หรือใช้แฟ้มผลงาน ทั้งนี้ ครูควรเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือในแต่ละประเภท
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และเลือกใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้สะท้อนพัฒนาการทางภาษาของเด็กอย่าง
แท้จริง
3) บูรณาการสอนกับการประเมิน การประเมินถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์ การประเมินอย่างต่อเนื่องทาให้ครูทราบพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เข้าใจเด็ก และรู้
ว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไรต่อไป งานที่สาคัญของครูส่วนนี้ คือ ครูต้องทบทวนว่าจะประเมินพัฒนาการ
ตามรายการใด เลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ประเมินในช่วงเวลาใดในกิจกรรมประจาวันที่จัดขึ้น การ
วางแผนการประเมินที่เหมาะสมและยืดหยุ่นได้ จะช่วยให้ครูสามารถจัดประสบการณ์โดยการทาการ
ประเมินควบคู่กันไปได้อย่างราบรื่น
4) เน้นที่ความก้าวหน้าของเด็ก ในการประเมินพัฒนาการทางภาษา ครูควรบันทึก
สิ่งที่เด็กสามารถทาได้ เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าของเด็ก ไม่ควรมุ่งสังเกตสิ่งที่เด็กยังไม่
สามารถทาได้ การทราบสิ่งที่เด็กทาได้จะช่วยให้ครูสามารถแนะนา สนับสนุนให้เด็กก้าวไปสู่พัมนาการ
ขั้นที่สูงขึ้นได้ การเน้นที่ความก้าวหน้าของเด็กนี้ถือเป็นกการวินิจฉัยและช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได้เป็น
อย่างดี
5) ให้ความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต ขณะที่เด็กร่วมกิจกรรม ครูควรให้
ความสนใจกับกระบวนการในการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ขณะที่เด็กกาลังลงชื่อมาโรงเรีงเรียน เมื่อครู
สังเกตกระบวนการของเด็ก จะพบว่า เด็กบางคนใช้วิธีคัดลอกชื่อของตนโดยมองจากชื่อที่ปักที่เสื้อ ทา
ให้ผลงานการขียนมีลักษณะกลับหัว บางคนอาจเขียนได้อย่างคล่องแคล่วจากความจาของตนเองโดย
ที่ผลผลิตมีลักษณะใกล้เคียงกับคนที่เขียนโดยการคัดลอกจากแบบที่ครูเตรียมไว้ หากไม่สังเกต
กระบวนการย่อมทาให้ครูไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ครูควร
สนใจและควรตรวจสอบทั้งกระบวนการและผลผลิตควบคู่กันไป
6) ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจาเป็นต้องประเมินพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กจากบริบทที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก การด่วนสรุป
จากบริบทใดบริบทหนึ่งอาจทาให้ไม่ได้ผลการประเมินที่แท้จริง เนื่องจากอาจจะทากิจกรรมในบริบท
หนึ่งได้ดีกว่าอีกบริบทก็ได้
ศรี ย า-ประภั ส สร นิ ย มธรรม (2541) กล่ า วว่ า การวั ด ความสามารถทางภาษา
ประกอบด้วยด้วยการรับรู้ภาษาและการแสดงออกทางภาษา การวัดความสามารถทางภาษาจึงต้อง
ทาทั้ง 2 กรณี แต่ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงกรวัดความสามารถทางภาษา เรามักนึกถึงการแสดงออกทาง
ภาษา เช่น การพูด การเขียน และการใช้ท่าทาง ในการวัดความสามารถทางภาษามักดูการใช้ภาษา
ทางการพูดซึ่งสามารถวัดไว้ดังนี้
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1) การนับจานวนคา คือ การนับจานวนคาที่พูด หรือเขียนในช่วงเวลาที่กาหนดให้
แล้วนับคาพูด หรือข้อเขียนนั้นมานับจานวนคา จานวนประโยคและจานวนคาประโยคที่ใช้ในการพูด
หรือเขียนนั้น
2) การนับจานวนประโยค การนับจานวนประโยคที่ใช้ในการเล่าเรื่องหรือเขียน
เรียนความ เด็กจะแสดงลักษณะการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในช่วงอายุก่อน 9 ปีและหลังจากนั้น
จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซึ่งจานวนคาต่อประโยค ความยาวขอประโยคที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ
เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเด็กมิได้เขียนเพิ่มขึ้น แต่ใช้ประโยคยาวขึ้น
3) จานวนคาต่อประโยค ความยาวของประโยคเป็นการวัดความคล่องในการใช้
ภาษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาพูดหรือเขียน นอกจากนี้ความยาวของประโยคนี้ยังใช้เป็นเครื่องวัด
สลับซับซ้อนได้อีกด้วย
4) ความคล่ องและการยืดหยุ่นของการใช้ภ าษา เป็นลั กษณะอีกประการหนึ่งที่
นามาประเมินพัฒนาการทางภาษาได้ ถ้อยคาที่เด็กเลือกใช้ไม่ว่าในการพูดหรือการเขียน จะแสดงให้
เห็นถึงความยืดหยุ่นในการใช้ภา วิธี วัดความคล่ องและการยืดหยุ่นของการใช้ภาษา ทาได้โดยหา
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนคาที่ไม่ซ้ากันกับจานวนคาที่ใช้ทั้งหมด ค่าเฉลี่ยมากก็ยิ่งมีความคล่องและการ
ยืดหยุ่นในการใช้ภาษามาก
5) ความถูกต้องของการใช้ภาษา Tshompon (อ้างถึงใน ศรียา-ประภัสสร นิยม
ธรรม, 2541) ศึกษาชนิดของความผิดพลาดพบว่า เด็กปกติจะมีความผิดพลาดในการใช้ภาษา โดย
เปรียบเทียบลักษณะของการใช้ภาษาของเด็กปกติกับเด็กหูหนวกก็พบว่า เด็กหูหนวกมักใช้วลีหรือ
ประโยคที่ไม่สมบูรณ์บ่อยและมากกว่าเด็กปกติ วลีดังกล่าวมักประกอบด้วยรูปลักษณะของประโยค
ง่ายๆ ที่มีคานามเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฉันเห็นไก่ ฉันเห็นดอกไม้ เป็นต้น เด็กปกติมักเลิกใช้วลีชนิดนี้หลัง
9 ปีไปแล้วและความผิดพลาดที่พบประการแรก คือ การพูดตกๆ หล่นๆ เด็กปกติมักจะมีความ
ผิดพลาดแบบนี้ในตอนวัยต้นๆ เมื่อเริ่มหัดเขียนเท่านั้น โดยมากในช่วงอายุ 9 ปีและลดลงในระยะ 1115 ปี ความผิดพลาดประการที่ 2 คือการใช้คาอื่นมาแทนคาที่ควรใช้ประการที่ 3 ความผิดที่เติมคา
หรือพยางค์เพิ่มเข้าไปจนฟุ่มเฟือยและไม่ถูกต้องมาแทน และประการที่ 4 คือการเรียงลาดับคาผิด
พลาด
2. การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
2.1 ความหมายและความสาคัญของศิลปะ
2.1.1 ความหมายของศิลปะ
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2530 (อ้างถึงใน ทน เขตกัน, 2550)
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ได้ให้ความหมายของคาว่า “ศิลปะ” หมายถึง ฝีมือยอดเยี่ยมหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือ
งานฝีมือแต่ในปัจจุบันความหมายของงานศิลปะไม่ได้หมายถึงเฉพาะงานฝีมือเท่านั้น แต่ได้รวมถึง
ความพยายามอันเกิดจากจิตสานึกที่จะสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เส้น รูปทรง สี ลีลาการเคลื่อนไหว
และปรากฏการณ์ด้านอื่นๆ ที่แสดงออกถึงความรู้สานึกคิดหรืออารมณ์
เลิศ อานันทนะ (2535) ได้ให้ความหมายของศิลปศึกษา (Art Education) คือ การ
นากิจกรรมทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ แต่
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมตัวเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นศิลปินหรือจิตรกร (Artist) ในอนาคตแต่ประการ
ใด
Lowenfeld และ Brittian (อ้างถึงใน ทน เขตกัน, 2550) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า
ศิลปะสาหรับเด็ก หมายถึง สิ่งที่เด็กแสดงออกที่แสดงถึงความเจริญเติบโต ความรู้สึกนึกคิด ความ
เข้าใจ และการแปลความหมายของสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นวิธีการและสิ่งที่เขาแสดงออกก็จะ
เปลี่ยนไป
ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533) กล่าวว่า “ศิลปะสาหรับเด็ก” เป็นการสร้างสรรค์
งานที่แสดงออกถึงความรู้สึ กนึกคิด ความสนุกสนานเพลิดเพลิ น ดังนั้นงานศิ ลปะของเด็กจะเน้น
กระบวนการมากกว่าผลงานที่เสร็จ
เลิศ อานันทนะ (2535) กล่าวว่า ศิลปะเด็ก คือ “ภาษาสากล” เช่นเดียวกับ ภาษา
พูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ที่สามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากศิลปะมี
กิจกรรมหลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับระดับความสามารถเด็กทุกเพศทุกวัย
ได้เป็นอย่างดีกิจกรรมศิลปะจึงทาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อความเข้าใจระหว่างเด็กๆ ทั่วโลก โดย
ไม่มีการจากัดในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิทางการเมือง หรือแบ่งชนชั้นใดๆ ทั้งสิ้น
วิรุณ ตั้งเจริญ (2536) ได้ให้ความหมายว่า ศิลปะสาหรับเด็ก คือ ศิลปะที่มองเห็นได้
ที่เรียกว่า ทัศนศิลป์เป็นศิลปะสองและสามมิติ ดังนั้นศิลปะสาหรับเด็กจึงเป็นเสมือนการสื่อสารที่
มองเห็นได้ เพราะศิลปะของเด็กเป็นตัวแทนความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยตรง
สิริ พรรณ ตัน ติรั ตน์ไพศาล (2545) กล่ าวว่า ศิล ปะส าหรับเด็กไม่ใช่การวาดภาพ
ระบายสีหรือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เท่านั้น แต่ศิล ปะสาหรับเด็ก หมายถึงการแสดงออก การสื่อสาร
การถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเองและสิ่งแวดล้อม
ทน เขตกัน (2550) ให้ความหมายศิลปะสาหรับเด็กว่า หมายถึง สิ่งที่เด็กแสดงออก
โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่แ สดงถึงการถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มี
ความหมายชัดเจน
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ศิลปะสาหรับเด็ก คือการสื่อสารและการแสดงออก
ของความรู้สึกนึกคิดของเด็กผ่านศิลปะโดยใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการในการสร้างผลงาน
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2.1.2 ความสาคัญของศิลปะ
ทน เขตกัน (2550) กล่าวถึงคุณค่าของศิลปะ โดยจาแนกออกเป็น 6 ด้านดังนี้
1) ความตระหนักเชิงสุนทรียะหมายถึง การรับรู้ความเข้าใจในความงาม ความมี
คุณค่าของงานศิลปะ ความมุ่งหมายหลักขั้นพื้นฐานของศิลปศึกษา คือ การช่วยให้คนได้รับความสุข
เพลิดเพลินใจ
2) ผลรวมของประสบการณ์ เมื่อใดที่เด็กสร้างสรรค์งานศิลปะ เมื่อนั้นเด็ก
จาเป็นต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน ทั้งนี้เพราะเด็กต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และต้องขจัดปัญหา
เหล่านั้นให้หมดไปโดยธรรมชาติของเด็กจะชอบงานศิลปะ เพราะงานศิลปะเป็นงานที่ท้าทาย ผลรวม
ของประสบการณ์ทางศิลปะมีความหมายรวมไปถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กในการสร้าง
รูปแบบทางศิลปะให้สอดคล้องกับจินตภาพของตนเอง
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เด็กแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนกัน ครู
ต้องคานึงถึงความแตกต่างในด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคน เพื่อทาให้เกิดผลงานศิลปะ
อย่างหลากหลาย
4) การแสดงออก การแสดงออเป็นความมุ่งหมายสาคัญของศิลปศึกษา การ
แสดงออกได้แก่ ความสามารถในการแสดงความคิด ความรู้สึกและอารมณ์โดยใช้ภาษาของศิลปะเป็น
สื่อ
5) ประดิษฐ์การและความรอบรู้การปลูกฝังให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความ
รอบรู้ ความริเริ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการ ประสบการณ์สร้างงานขึ้นจากวัสดุ เป็น
ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจของเด็ก
6) เสรีภาพ คือ เด็กทุกคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมและทา
กิจกรรมที่มีคุณค่าด้วยตนเองศิลปะเป็นวิถีทางแห่งชีวิต แห่งการกระทา ความคิด ความรู้สึก การ
เลือก การมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและเหมาะสมกลมกลืน คุณค่าของศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น 2
ด้าน ดังนี้ (เลิศ อานันทะ, 2535)
6.1) คุณค่าของศิลปะในแง่ของการส่งเสริมพัฒนาการคือการส่งเสริมความ
เจริญงอกงามของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์
(1) ด้านร่างกาย กิจกรรมศิลปะจะช่วยสนองความต้องการตาม
ธรรมชาติของเด็กที่ชอบเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนอิริยาบถ และได้ฝึกหัดใช้กล้ามเนื้อมือและสายตา
และอวัยวะต่างๆ ทางานประสานกันได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้รับ
ความสนุกสนานพอใจด้วย
(2) ด้านสติปัญญากิจกรรมทางศิลปะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้
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เรียนด้วยการกระทา ได้มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองในการสารวจ ค้นคว้า ทดลอง สร้างสรรค์
แก้ปัญหากับงานและวัสดุนานาชนิด
(3) ด้านสังคมศิลปะเป็นสื่อให้เด็กได้มีโอกาสมากขึ้นในการทางาน
ร่วมกับคนอื่นทัง้ ในบ้าน ในโรงเรียน และชุมชน ซึ่งย่อมนาไปสู่การเพิ่มประสบการณ์การฝึกนิสัยและ
ทักษะทางด้านสังคม
(4) ด้านอารมณ์ นับเป็นพัฒนาการด้านสาคัญ เพราะศิลปะช่วยสนอง
ความต้องการที่จะแสดงออกและสร้างสรรค์ เมื่อเด็กเกิดความสาเร็จก็มีความพึงพอใจ มีอารมณ์
แจ่มใส เบิกบาน การแสดงออกโดยเสรีด้วยตัวเองย่อมทาให้เด็กมีอารมณ์มั่นคงและเกิดความมั่นใจใน
ตัวเองที่สาคัญคือศิลปะช่วยให้เด็กเกิดอารมณ์ชื่นชมซาบซึ้งในความงามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
ทฤษฎีทางจิตวิทยาอธิบายไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสุนทรียะ ซึ่งเป็นทั้งอาหารตาและ
อาหารใจ ศิลปศึกษาจะช่วยให้เด็กได้มองเห็นและชื่นชมในความงามที่เด็กอาจไม่เคยรู้สึกมาก่อน เช่น
สีอาทิตย์ตก สีท้องฟ้า เงาแดด หยาดฝน
6.2) คุณค่าของศิลปะในแง่ของการบาบัดปัญหา สาหรับเด็กที่มีปัญหาในการ
ปรับตัวและต้องการหาทางออกศิลปะก็อาจทาหน้าที่เป็นยาบาบัดให้ได้อย่างน้อยใน 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ศิลปะเป็นทางระบายอารมณ์ที่เคร่งเครียด ความโกรธ ความกลัว
ความวิตกกังวล ความทุกข์เหล่านี้ล้วนทาให้เกิดอารมณ์เครียดที่ต้องมีทางระบายออก การระบาย
อารมณ์มีได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
(2) ศิล ปะช่วยขจัดความด้อย เมื่อเด็กเกิดความรู้สึกด้อย ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากความไม่สมปรารถนา การขาดความรู้สึกมั่นใจ ความขลาดอาย ความพิการหรือการด้อย
ความสามารถบางอย่าง ความด้อยย่อมทาให้เด็กหมดความสุข เกิดความไม่สบายและความคับข้องใจ
กิจกรรมทางศิลปะเป็นวิธีหนึ่งที่บรรเทาความทุกข์ดังกล่าวได้
(3) ศิลปะช่วยทาความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของเด็กได้
รูปที่เด็กวาด งานปั้น การระบายสี และผลงานทางศิลปะของเด็กอาจให้ข้อมูลที่แสดงถึง Inner self
ของเขาได้มากกว่าลักษณะท่าทีอากัปกิริยาภายนอกของเขาเสียอีก
สรุปได้ว่า ศิลปะช่วยส่งเสริมพั ฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติ ปั ญ ญา และศิ ล ปะมี คุ ณ ค่ า ในการบ าบั ด เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ความรู้ สึ ก และการ
แสดงออกได้
2.2 ความหมายและความสาคัญของการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
2.2.1 ความหมายของการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
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Luftig (2000) กล่ าวว่ า ศิล ปะแบบบู รณาการ เป็น การจัดประสบการณ์ศิล ปะที่
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการในการสอนและการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเชื่อมโยงเนื้อหาของ
ศาสตร์ ทั้ ง 2 สาขาเข้ า ด้ ว ยกั น โดยมี ศิ ล ปะเป็ น ฐานและศาสตร์ ด้ า นอื่ น ๆ มาผนวก เช่ น ภาษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา เป็นต้น
Eisner (2002) กล่ าวถึงศิล ปะแบบบูรณาการว่าเป็นการผสมผสานของหลั กสู ต ร
ระหว่างศิลปะกับศาสตร์ทางด้านต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษา เป็นต้น โดยการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และการละคร
Deasy และคณะ (2002) ได้ให้ ความหมายของศิล ปะแบบบูร ณการว่า เป็น ความ
พยายามที่จ ะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ศิลปะและการเรียนรู้ทักษะ เนื้อหาสาระตาม
ศาสตร์ต่างๆ
Changing Education Through the Arts หรือ CETA (อ้างถึงใน Silverstein และ
Layne, 2010) ได้ให้คานิยามถึงศิลปะแบบบูรณาการไว้ว่า ศิลปะแบบบูรณาการเป็นวิธีการสอนที่ให้
ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจผ่านรูปแบบของงานศิลปะ เช่น ดนตรี ทัศนศิลป์ การแสดงละคร
เป็นต้นโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงรูปแบบของงานศิลปะและศาสตร์
อื่นๆ เพื่อพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด โดยเป็นการบูรณาการเข้ากับเนื้อหาสาระที่
เหมาะสมกับวัย
Burnaford และคณะ (2007) กล่าวถึงศิลปะแบบบูรณาการว่ามี 3 ลักษณะคือการ
เรียนรู้ผ่านศิลปะหรือเรียนรู้ด้วยศิลปะเป็นกระบวนการเชื่อมโยงหลักสูตรและเป็นการเรียนรู้ด้วยการ
มีส่วนร่วมแบบร่วมมือกัน
The Southeast Center for Educational in the Arts (Burnaford, Brown et
al. 2007)(อ้า งถึ ง ใน Burnaford และคณะ, 2007) น าเสนอค านิ ย ามถึ ง ศิล ปะแบบบู ร ณาการว่ า
ศิล ปะแบบบู รณาการเป็ นวิธีการสอนที่ผ สมผสานขอบเขตของเนื้อหาสาระระหว่าง 2 สาระหรือ
มากกว่า 2 สาระ โดยใช้การบูรณาการเป็นฐานเพื่อเชื่อมโยงสู่มโนทัศน์ และเป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนอย่างลึกซึ้งภายใต้มาตรฐาน วัตถุประสงค์ และการประเมิน รวมทั้งเป็นวิธีการสอนแบบ
บูรณาการโดยถูกออกแบบ และประเมินผลโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิล ปะ ศิ ล ปิ น ในชุมชน และสถาบั น เพื่อ ที่จะจัดประสบการณ์ และประเมิ นผลผ่ านวิธีก ารที่
หลากหลายทั้งกระบวนการทางศิลปะ วิธีการสืบเสาะ และการพัฒนาทางสติปัญญา
The Kennedy Center for the Performing Arts (อ้ า ง ถึ ง ใ น Silversteinแ ล ะ
Layne, 2010) ระบุ ถึงความหมายของศิล ปะแบบบูรณาการว่า เป็นรูปแบบการสอนที่ผสมผสาน
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เนื้อหา สาระ ทักษะ และเจตคติระหว่างศิลปะกับศาสตร์อื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
สังคม สุขศึกษา เป็นต้น โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายผ่านการลงมือ
ปฏิบัติด้วยการสร้างและการแสดงผ่านรูปแบบของงานศิลปะ ได้แก่ ทัศ นศิลป์ การละคร ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการเป็นรูปแบบ
การสอนที่ผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์ สาระ ทักษะ และเจตคติระหว่างศาสตร์ศิลปะกับศาสตร์
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
2.2.2 ความสาคัญของการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
The Southeast Center for Educationa in the Arts (อ้างถึงใน Burnaford
และคณะ, 2007) ระบุถึงความสาคัญของศิลปะแบบบูรณาการว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นเป็น
การใช้ความรู้และวิธีการของศาสตร์ที่หลากหลายมาผสมผสานผ่านมโนทัศน์หลัก วัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหาตามกรอบแนวคิดในการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเพราะเป็นการเรียนรู้ที่ประยุกต์
เนื้อหาและทักษะจากศาสตร์หลายๆแขนงในเวลาเดียวกัน โดยศิลปะแบบบูรณาการนั้นมีความสาคัญ
เพราะศิลปะสามารถส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนให้ลึกซึ้งและสมบูรณ์ตามกรอบแนวคิด ซึ่งศิลปะ
นั้นช่วยพัฒนาทักษะการคิดที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยพัฒนาการ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
Burnaford และคณะ (2001) ได้กล่าวถึงความสาคัญของศิลปะแบบบูรณาการในแง่
ที่ว่าศิลปะนั้นเหมาะเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบูรณาการเนื่องจากศิลปะนั้นหยั่งลึกเข้าไปในโครงสร้าง
โดยผ่านทางความคิด ความรู้สึก และการกระทาช่วยให้การสอนและการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และ
ยังเชื่อมโยงตัวผู้เรียนสู่สังคมที่ใหญ่และกว้างขึ้นด้วย
Rabkin และ Redmond (2004) กล่ าวถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปะแบบบูรณา
การว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสืบสอบ และสังเกตผ่าน
ภาษาสัญลักษณ์ เนื้อหาสาระ และประสบการณ์ในชีวิต รวมไปถึงการถ่ายทอดและการสื่อความหมาย
การสอนศิล ปะแบบบู ร ณาการส่ งเสริม วิธีก ารเรีย นรู้ที่ ห ลากหลายของเนื้อ หาและการคิ ดอย่ างมี
วิจารณญาณเกี่ยวกับข้อมูลใหม่
1) การสอนอย่างลึกซึ้งเป็นการนาไปสู่การกระตุ้นผู้เรียนโดยการนาผลงานที่เด็กทา
ด้วยตนเองมานาเสนอและฝึกการเป็นผู้ฟังอย่างใคร่ครวญ
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2) สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3) ไม่ได้แยกวิชาแต่เป็นการเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ
4) ศิลปะแบบบูรณาการช่วยส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาให้สูงขึ้น เพราะเมื่อ
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะในห้องเรียน กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เด็กมีความสนใจ
5) ส่งเสริมการแสดงออกทางวิชาการให้สูงขึ้น
The Kennedy Center for the Performing Arts, (อ้างถึงใน Silverstein และ
Layne, 2010) ระบุถึงความสาคัญของศิลปะแบบบูรณาการว่า ศิลปะแบบบูรณาการเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
1) การจัดศิลปะแบบบูรณาการใช้เวลาในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมากกว่าการจัด
กิจกรรมที่แยกตามศาสตร์
2) ศิลปะแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
3) หัวใจของศิลปะแบบบูรณาการคือการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวน
การสร้างสรรค์
2.3 ความเป็นมาของศิลปะแบบบูรณาการ
ในช่วงศตวรรษที่ 19 ศิลปะแบบบูรณาการมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
ตะวันตกมาจากแนวคิด Progressive Education ของ John Dewey และ John Dewey ยังเป็น
บุคคลแรกที่สนับสนุนศิลปะแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการ โดยปรากฏในหนังสือ Arts as
Experience ที่ตีพิมพ์ในปี 1934 โดยได้ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ทางสุนทรียะและการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวมที่ได้รับการสนับสนุนจากนักการศึกษาศิลปะให้ริเริ่มสารวจความสัมพันธ์ของศิลปะ
กับศาสตร์ต่างๆ (Bresler, 2007) โดยมีความเชื่อมั่นในการสอนและการเรียนรู้ด้วยการสืบสอบเป็น
ฐาน
ในปี 1939 จากทฤษฎีความเชื่อของ Dewey ทาให้ Leon Winslow ได้ตีพิมพ์
หนังสือที่ชื่อว่า The Integrated School Art Program มีการนาศิลปะเข้ามาใช้ในหลักสูตรของ
โรงเรียนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา โดยสนับสนุนว่าศิลปะและเนื้อหาตาม
ศาสตร์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงกันและส่งเสริมประสบการณ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ครู
ศิลปะในโรงเรียนระดับมัธยมมีการบูรณาการการสอนศิลปะกับวิชาอื่นๆเช่น ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในหลักสูตร
ในช่วงปี 1960 และ 1970 Efland (อ้างถึงใน Bresler, 2007) ได้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะ
แบบบูรณาการเริ่มได้รับความสนใจ โดยในช่วงนี้ศิลปะและความรู้รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะ
ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งศิลปะแบบบูรณาการนี้มุ่งเน้นในการให้คุณค่ากับการสารวจและการ
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ทดลองของผู้เรียน และมีการผสมผสานกันระหว่างขอบเขตของศิลปะและศาสตร์อื่นๆ และ เครือข่าย
ศิลปะได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างในการทางานร่วมกันขององค์กรทางสังคมและโรงเรียน (Remer,
1996)
ในช่วงปี 1980 และ 1990 ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเพื่อฟื้นฟูการ
บูรณาการด้านการศึกษา (Eisner, 1985) ในระหว่างนี้ได้เกิดทฤษฎีพหุปัญญาของ Howard Gardner
(1983) ขึ้นจากฐานของงานวิจัยที่กล่าวถึงความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ที่มีความหลากหลายซึ่งมี
ความสอดคล้องกับศิลปะแบบบูรณาการ
ในปี 1993 ได้มีการริเริ่มโครงการเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ศิลปิน
และองค์กรศิลปะในการพัฒนาและดาเนินการปรับปรุงแนวการสอนและและการเรียนรู้ผ่านศิลปะที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้โครงการ Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE) โดยมีการ
เผยแพร่ศิลปะแบบบูรณาการอย่างชัดเจน ซึ่งศิลปะแบบบูรณาการนั้นช่วงส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญา (Demoss และ Morris, 2002) มีการตั้งมาตรฐานของศิลปะแบบบูรณาการขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
การสอนและการประเมินอย่างเป็นลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน โดยการวางแผนหน่วยการเรียนการสอนไม่
ว่าจะเป็นศิลปะหรือวิชาอื่นๆควรต้องคานึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก เช่นเดียวกับการออก
แบบหลักสูตรต้องคานึงถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน ในหลักสูตรการศึกษาทั้ง
ระดับประถมและมัธยม โปรแกรมการศึกษา ศิลปะมีหน้าที่เป็นส่วนสาคัญ และเป็นส่วนที่ส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ ในโรงเรียนประถมศึกษา ศิลปะถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลักสูตรของ
โรงเรียน เพราะประสบการณ์ศิลปะนั้นเป็นความพยายามของมนุษย์ ส่วนวิชาต่างๆนั้นช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 1999 เครือข่ายทางการศึกษาศิลปะ หรือ The Arts Education Partnership
(AEP) ก็ได้ตีพิมพ์หนังสือ Learning Partnerships: Improving Learning in Schools with Arts
Partners in the Community (Dreeszen, Aprill, และ Deasy, 1999) ที่กระทรวงศึกษาธิการของ
สหรัฐฯ และ the National Endowment for the Arts จากนั้นในปี 2002 จึงได้ตีพิมพ์ Teaching
Partnerships: A Report of a National Forum on Partnerships Improving Teaching of the
Arts (Deasy และคณะ, 2002) ออกมา ซึ่งหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ทั้งสองฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
การเติบโตของศิลปะแบบบูรณาการ โดยอธิบายธรรมชาติขององค์กรที่ร่วมงานรวมทั้งโรงเรียน
องค์กรศิลปะ และมหาวิทยาลัย ในขณะที่เครือข่ายทั้งหมดสะท้อนให้เห็นการเติบโตของศิลปะแบบ
บูรณาการนี้จากเอกสารต่างๆที่มุ่งเน้นศิลปะบูรณาการ การขยายความร่วมมืออย่างยั่งยืนของผู้
ร่วมมือในการอภิปรายถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษาศิลปะในห้องเรียนของครูกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและการสอนของศิลปิน (Burnaford และคณะ, 2001) ส่งผลให้ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่
20 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตื่นตัวเป็นอย่างมากในการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถของ
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ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยเริ่มต้นจากการสร้างโปรแกรมหลักสูตรศิลปะแบบบูรณาการ
เพื่อเป็นแกนในการเรียนรู้เนื้อหาและทักษะต่างๆและนาไปใช้ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลายแห่ง
ในรัฐต่างๆ ทั่วทวีปอเมริกาเหนือ (Luftig, 2000) โดยการนาศิลปะมาใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ซึ่งมี
บทบาทสาคัญในถ่ายทอดเนื้อหา ในขณะที่ศาสตร์อื่นๆเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
การแสดงออกผ่านงานศิลปะ การสอนศิลปะแบบบูรณาการเป็นการสอน “ผ่าน” ศิลปะ คือ การจัด
ประสบการณ์ที่สอดแทรกศาสตร์สาระและเนื้อหาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษา ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ผ่านการทากิจกรรมศิลปะ และการสอน “ด้วย” ศิลปะในรูปแบบ
ต่างๆ 4 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว ดนตรี การละคร และทัศนศิลป์ (Burnaford และคณะ,
2007)
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ศิลปะแบบบูรณาการมีรากฐานแนวคิดมาจาก John
Dewey ต่อมาได้มีผู้ที่ให้ความสนใจนาศิลปะมาใช้ในหลักสูตรของโรงเรียน จนแนวคิดนี้เป็นที่สนใจ
และมีการประยุกต์และสร้างเป็นหลักสูตรศิลปะแบบบูรณาการ ศิลปะแบบบูรณาการจึงได้รับความ
นิยมในการนาใช้การสอนมาจนถึงปัจจุบัน
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแบบบูรณาการ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (กรมวิชาการ,
2544) ได้ถือ กาเนิ ดในสมัย ของ John Dewey (1993) ในสมัยที่เรี ยกว่า Progressive Education
การจัดการศึกษาในยุคดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากนักปราชญ์ ชื่ อ Herbart (1890) ซึ่งมีความเชื่อใน
เรื่องการศึกษาว่า เราสามารถที่จะเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตรได้อย่าง
น้อย 2 วิชาขึ้นไป และด้วยวิธีการเชื่อมโยงดังกล่าวก็ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์ต่างๆ ที่
ได้รั บจากการเรี ย นการสอนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ห รือเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ได้ต่อไป John
Dewey และเพื่อนร่วมงานได้นาแนวคิดของ Herbart มาเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรละกิจกรรม
การเรี ย นการสอน และท าให้ เ กิ ด ข้ อ เขี ย นและบทความต่ า งๆ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ ดๆ
จาเป็นต้องมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องหรือสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น สิ่งนั้นๆ มีระบบการทางาน
อย่างไร มีมูลเหตุปัจจัย และต่อจากนั้นจะมีอะไรอีกจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง ดังนั้น ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงจึงเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิด
จินตนาการหรือมองเห็นภาพถึงสิ่งที่จะสามารถเรียนรู้ต่อไปได้ด้วย
John Dewey ได้เน้นความสาคัญของการสอนศิลปะที่ตัวผู้เรียน ซึ่งแต่ก่อนผู้สอน
เป็นผู้กาหนดเนื้อหาวิธีการสอนตามความถนัดความเชี่ยวชาญของตัวครูเอง ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวเข้า
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หาและใช้ความพยายามในการเรียนรู้ แนวคิดของ John Dewey ก่อให้เกิดนวัตกรรมการสอนศิลปะ
ขึ้นในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นั่นคือการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ฟรานซิส ปาร์คเกอร์ นักการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญที่มีบทบาทสาคัญต่อการสอน
ศิลปะในเวลานั้น ก็ได้เสนอแนวคิดที่ว่าศิลปะควรเป็นเครื่องมือของการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความงามมากยิ่งขึ้น การเรียนศิลปะไม่ควรอยู่ภายใต้กรอบของทักษะมากจนเกินไป นอกจากนี้การ
เรียนวิชาศิลปะยังควรเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการทางอารมณ์และการเห็น
คุณค่าในความงาม ด้วยการคิด การตั้งประเด็น การจัด กิจกรรม โดยเน้นความสาคัญที่ตัวผู้เรียน
วิธีการสอนของ John Dewey ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาและยุโรปสืบตอมา
ในศตวรรษที่ 20 โรงเรียนประถมศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบการสอนศิลปศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออกทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างอิสระตามแต่ละวัย (ปุณณรัตน์ พิชญ
ไพบูลย์, 2547)
สรุปได้ว่า แนวคิดศิลปะแบบบูรณาการมีรากฐานมาจาก John dewey ที่เชื่อว่า เด็ก
สามารถเรียนรู้ผ่านการแสดงออกในรูปแบบทางศิลปะ ศิลปะจึงเป็นช่องทางนาไปสู่การเรียนรู้ โดย
สอดแทรกอยู่ในการสอนศาสตร์อื่นๆ ในการวิจัยครั้งผู้วิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้ศิลปะแบบบูรณาการในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในด้านภาษา
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligences) ของ Howard Gardner
(Stetnberg และ William, 2002)
Howard Gardner ได้พัฒนาทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบาดเจ็บด้าน
สมอง ความแตกต่างของรูปแบบพัฒนาการในแต่ละประเภทของเชาวน์ปัญญาตลอดช่วงอายุ บุคคลที่
มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ผลสัมฤทธิ์ต่า โดยเชื่อว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) แต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกันนั้น ไม่เพียงแต่เป็นความสามารถ (Abilities) ที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่เชาวน์
ปัญญาแต่ละประเภทยังเป็นอิสระจากกัน แยกจากกัน และใช้ระบบสัญลักษณ์ (Symbol System) ที่
แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น เชาวน์ปัญญาด้านภาษาใช้คาในรูปแบบการรวมตัวกันของคาที่
หลากหลาย เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ทางตรรกะ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังถือว่าเชาวน์ปัญญาแต่ละประเภทเป็น Modular ซึ่งหมายถึงเชาวน์ปัญญาแต่ละประเภท
มีจุดเริ่มหรือเกิดจากส่วนของสมองที่แตกต่างกันด้วย แนวคิดนี้เสนอว่าบุคคลมีเชาวน์ปัญญาที่
แตกต่างกัน 8 ด้าน และค่อนข้างเป็นอิสระจากกันแต่ละประเภทแยกทาหน้าที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะ
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติการทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม
1) เชาวน์ปัญญาทางภาษา (Linguistic Intelligence) เป็นความสามารถของ
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บุคคลที่เอื้อต่อการใช้ภาษา อาทิ ความรู้สึกไวต่อเสียง การสัมผัสความหมาย และการเรียงลาดับคา
ใช้คาและประโยคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
2) เชาวน์ปัญญาทางเหตุผล – คณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical
Intelligence) เป็นความสามารถของบุคคลเชิงตรรก คณิตศาสตร์ และการคิดทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking) เรียน รู้เหตุผลเชิงตรรกและคณิตศาสตร์อย่างฉับไว เข้าใจเหตุผลที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นอนุกรมยาวๆได้
3) เชาวน์ปัญญาทางดนตรี (Musical Intelligence) เป็น ความสามารถของ
บุคคลที่เอื้อต่อดนตรีและเสียง คิดค้นและเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในจังหวะ ความแตกต่างของเสียง
4) เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)เป็นความสามารถของ
บุคคลเกี่ยวกับรูปแบบ (Forming) ของมิติต่างๆ สามารถมองภาพ ปรับ ขยาย ภาพมิติต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง
5) เชาวน์ปัญญาทางร่างกาย-การเคลื่อนไหว (Body–Kinesthetic
Intelligence) เป็นความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ส่วนต่างๆ
ของร่างกาย สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เป็นอย่างดี
6) เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) เป็น
ความสามารถของบุคคลในการเข้าใจและตอบสนองต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
7) เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง(Intrapersonal intelligence) เป็น
ความสามารถของบุคคลในการเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจในชีวิต เข้าถึงความรู้สึก
สามารถแยกแยะความรู้สึกต่างๆของตนเอง
8) เชาวน์ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist intelligence) เป็นความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการตระหนักรู้และจัดจาแนกสิ่งมีชีวิต (Flora and Fauna) ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย
9) Gardner ยังได้เสนอ เชาวน์ปัญญาที่อาจเป็นไปได้เพิ่มเติมอีก นั่นคือเชาวน์
ปัญญาด้านชีวิต (Existential intelligence) เป็นเชาวน์ปัญญาเกี่ยวกับเข้าใจความหมายของชีวิต
ประสบความสาเร็จในการไตร่ตรองชีวิต
สรุปได้ว่า ศิลปะแบบบูรณาการที่เป็นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้และทักษะ
ของศิลปะและศาสตร์ต่างๆ โดยคานึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นสาคัญ นาไปสู่การส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านต่างๆ สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligences) ของ Howard
Gardner ที่ชี้ให้เห็นความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ โดย Howard Gardner ได้เห็น
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ความสัมพันธ์ของศิลปะและพัฒนาการของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดเชาวน์ปัญญาในด้านต่างๆ รวมถึงการ
เรียนรู้ด้านภาษาด้วย
2.5 หลักการและแนวทางในการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
2.5.1 หลักการในการสอนศิลปะแบบบูรณาการ
Hathaway (อ้างถึงใน วิรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2531) ได้กล่าวถึงหลักการการจัด
กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการไว้ ดังนี้
1) จั ด กิจกรรมศิล ปะที่ ส ามารถส่ ง เสริมให้ เด็ กเรียนรู้จากการได้สั ง เกต
สารวจตรวจสอบ และการใช้สายตาในลักษณะต่างๆ
2) จัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กมีโอกาสได้แก้ปัญหาจริง และได้เรียนรู้ด้วยการ
ใช้มือปฏิบัติจริงมาที่สุด
3) จัดกิจกรรมศิลปะที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้สาขาวิชาอื่นๆ และสามารถนา
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
4) จัดกิจกรรมที่ได้มีโอกาสใช้ความคิดเห็น การพินิจพิจารณา และความ
เข้าใจในคุณค่าของการสร้างสรรค์นั้นๆ
Wiggins และ Wiggins (1997) กล่าวถึงหลักการของศิลปะแบบบูรณาการไว้ดังนี้
1) การใช้ศิลปะแบบบูรณาการต้องคานึงถึงการใช้หัวเรื่องเป็นหลักใน
การจัดประสบการณ์
2) ศิลปะแบบบูรณาการเป็นการมุ่งเน้นทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็น
หลัก
3) ศิลปะแบบบูรณาการเป็นการผสมผสานเนื้อหาสาระตามศาสตร์ต่างๆ
เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม เป็นต้น
4) การใช้ศิลปะแบบบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้ าใจ และทัก ษะที่ ได้ต ามศาสตร์ต่า งๆ ผ่ านรูปแบบศิ ล ปะ ได้ แก่ ทัศนศิล ป์ การ
เคลื่อนไหว การแสดงละคร ดนตรี
5) การใช้ศิลปะแบบบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอด
และแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
Catterall และ Waldorf (1999) กล่าวถึงหลักการการจัดประสบการณ์โดยใช้
ศิลปะแบบบูรณาการไว้ดังนี้
1) ควรใช้หัวเรื่องเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน
2) ผู้เรียนควรได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
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3) ผู้เรียนควรได้แสดงออกผ่านศิลปะหลายรูปแบบ โดยมีขอบเขตของ
หลักสูตรทางวิชาการที่มีความสาคัญมากกว่าการพูดและการเขียนแบบดั้งเดิม
4) เนื้อหาของบทเรียนตามศาสตร์และเนื้อหาของศิลปะมีความสาคัญเท่า
เทียมกัน
5) ควรมีการวางแผนการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ และ
มีการตั้งเกณฑ์คะแนน
6) แผนการจัดประสบการณ์ควรมาจากมาตรฐานหลักสูตรทั้งเนื้อหาตาม
ศาสตร์และเนื้อหาตามหลักสูตร
Corbett, Wilson และ Morse (2003) กล่ าวถึงหลั กส าคัญของศิล ปะแบบบูรณา
การดังนี้
1) ใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางเพื่อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเรียนรู้
2) กระตุ้นการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงศาสตร์สาระต่างๆควบคู่กันกับศิลปะ
Rabkin และ Redmond (2006) กล่าวถึงหลักการการจัดประสบการณ์โดยใช้ศิลปะ
แบบบูรณาการไว้ดังนี้
1) การเรี ย นรู้ มี ค วามร่ ว มกั น ระหว่ า งโรงเรี ย นและองค์ ก รศิ ล ปะ และ
ระหว่างครูและศิลปิน
2) ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของผู้เรียน และการพัฒนาของ
โรงเรียนไม่ใช่เฉพาะศาสตร์ทางด้านศิลปะ
3) การมีส่วนร่วมของศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะและครูหลาย
สาขาวิชาผ่านการสืบค้นอย่างลึกซึ้งในการสร้างหลักสูตรระหว่างศิลปะและศาสตร์ต่างๆ
4) ใช้ศิลปะเป็นสื่อในการสื่อสารเนื้อหาและเป็นวิธีและเป็นวิธีผ่านการผ่าน
การปฏิบัติโดยการสังเกตอย่างใคร่ครวญ การสืบสอบ การลงมือปฏิบัติ การสร้างสรรค์ การนาเสนอ
การแสดง การวิเคราะห์ และการสะท้อน
5) ไม่ควรมองภาพรวมทั่วไปของโรงเรียน ควรสะท้อนจุดแข็งของแต่ละ
โรงเรียน ความน่าสนใจและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่โรงเรียนมีอยู่
6) จัดการสอนศิลปะทั้งในบริบทของศาสตร์ด้านอื่นๆ และศาสตร์ของ
ศิลปะเอง
7) จัดหาทุนจากนอกระบบโรงเรียน เพื่อนามาสนับสนุนการดาเนินงาน

45
Arts for Academic Achievement Project at the University of Minnesota
(อ้างถึงใน Burnaford และคณะ, 2007) ระบุถึงหลักการของศิลปะแบบบูรณาการไว้ดังนี้
1) ผสมผสานศิลปะหลากหลายรูปแบบ
2) ผสมผสานศาสตร์สาระต่างๆ
3) กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครอบคลุมทักษะ มโนทัศน์
และวิธีการ
4) วางแผนการดาเนินการ วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยอาจอาศัยความร่วมมือกันของครูผู้สอน ครูศิลปะ หรือผู้ที่มีบทบาท
5) วิธีสอนศิลปะเป็นฐานของการเรียนรู้แบบสหวิชา
6) ตั้งวัตถุประสงค์ในการบูรณาการศิลปะเพื่อส่งเสริมระดับการเรียนรู้ทั้ง
ด้านศิลปะ ศาตร์สาระต่างๆ และความสามารถทางการคิดแบบสหสาขา
7) ทฤษฎีพื้นฐานที่รองรับขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดศิลปะแบบบูรณาการ
The Kennedy Center for the Performing Arts (อ้างถึงใน Silverstein
และ Layne, 2010) ได้กล่าวถึงหลักการของศิลปะแบบบูรณาการไว้ดังนี้
1) มุ่งเน้นวิธีการที่อยู่บนฐานความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ คือการลงมือปฏิบัติ
ทดลอง มีส่วนร่วม ร่วมมือ แก้ปัญหา และสะท้อนกลับ
2) ให้ผู้เรียนได้สร้างและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
3) ให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดผลงานผ่านศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี
ละครเคลื่อนไหว
4) ให้ผู้เรียนได้มสี ่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์
5) เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างศาสตร์ 2 สาขา คือศิลปะกับศาสตร์อื่นๆ เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา เป็นต้น
6) เป็ น รู ป แบบการสอนที่มีการตั้งวัตถุประสงค์ควบคู่กันระหว่างศิล ปะกับ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เด็กบรรลุผลการเรียนรู้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า หลักการของศิลปะแบบบูรณาการ คือ การจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยบูรณาการศาสตร์ สาระ และทักษะทางภาษา โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ และใช้
กิจกรรมศิลปะทั้ง 4 รูปแบบได้แก่ ทัศนศิลป์ การเคลื่อนไหว การละคร และดนตรี เป็นสื่อกลางในการ
เรียนรู้ของเด็กโดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับหัวเรื่องของภาษาตามหน่วยการเรียนรู้
The Kennedy Center for the Performing Arts (อ้างถึงใน Silversteinและ Layne,
2010) นาเสนอกระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการไว้ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วม (Engage)เป็นการนาเด็กเข้าสู่ประสบการณ์โดยใช้สื่อ
ต้นแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหาและศาสตร์ที่กาหนด เช่น หนังสือ ภาพศิลปะ วีดิทัศน์ สถานที่ เป็น
ต้น
ขั้นที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ (Build Knowledge) เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
สารวจและสนทนาโต้ตอบโดยการตั้งคาถาม ใคร อะไร ทาไม และอย่างไร
ขั้นที่ 3 การนามาประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจผ่าน
การลงมือปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ขั้นที่ 4 การสะท้อน (Reflect) เป็นการนาเสนอผลงานศิลปะโดยการเล่า
แบ่งปัน จัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ
ขัน้ ที่ 5 การประเมินผล (Assess)เป็นการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ควบคู่กัน
ระหว่างศิลปะกับศาสตร์ที่กาหนด
Silverstein และ Layne (2010) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมศิล ปะแบบบูรณาการใช้
กระบวนการสร้างสรรค์ที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การจินตนาการ ตรวจสอบ และรับรู้ (imagine, examine, and
perceive)
ขั้นที่ 2 การสารวจ ทดลอง และพัฒนางานฝีมือ (explore, experiment, and
develop)
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน (create)
ขัน้ ที่ 4 การสะท้อน ประเมิน และทบทวน (reflect, assess, and revise)
ขั้นที่ 5 การแบ่งปันผลงานสู่ผู้อื่น (Share)
Performing Arts Center of Los Angeles County (อ้ า งถึ ง ใน Pool, Dittrich และ
Pool, 2011) ระบุถึงกระบวนการที่ใช้จัดกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ (Experience)
ขั้นที่ 2 การสืบเสาะ (Inquiry)
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์และการแสดง (Creativity and Performance)
ขั้นที่ 4 การสะท้อน (Reflection)
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Assessment)
จากข้อมูลของหลายๆ องค์กร ที่ได้นาแนวคิดและหลักการของศิลปะแบบบูรณาการ
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สรุปได้ว่า การนาศิลปะแบบบูรณาการไปใช้ในการจัดประสบ
การณ์สาหรับเด็กจาเป็นต้องมีกระบวนการสาคัญที่เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้เช่น การมีส่วนร่วม การ
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สร้างสรรค์ การประเมินผล เป็นต้น ดังนั้นในการนาศิลปะแบบบูรณาการไปใช้ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้จะต้องคานึงถึงองค์ความรู้ตามศาสตร์และประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับ
2.5.2 การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
Mcdonald (2006) กล่าวถึงการสอนภาษาผ่านศิลปะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การร้อง
เพลง ทัศนศิลป์ การละคร และการเคลื่อนไหว ดังนี้
1) การร้องเพลง เด็กจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษา เด็กขี้อายจะไม่มีความกลัว
ในการร้องเพลง เด็กได้ฝึกการใช้คาซ้าไปซ้ามา เด็กจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลาดับเหตุการณ์และ
เรื่องราว ควรใช้เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยาย การใช้เพลงพัฒนาการออกเสียง ช่วยเพิ่ม
คาศัพท์และวงคาศัพท์ การร้องเพลงเพิ่มความคล่องในการพูด และการใช้ภาษา
2) ทัศนศิลป์ การให้เด็กทางานเป็นกลุ่ม สร้างผลงานเช่น การวาดภาพ การ
เขียนแผนภูมิ เด็กจะได้อภิปราย วางแผนการทางานระหว่างเพื่อนในกลุ่ม การสอนเด็กโดยใช้
ภาพประกอบ เด็กดูแล้ววาดภาพของตนเองแล้วเล่าเรื่องและพูดอธิบาย หรือใช้การปั้น ตัวอย่าง
โรงเรียนอนุบาลที่สอนเรื่อง พิซซ่า โดยสอนเด็กเกี่ยวกับเครื่องปรุง เด็กได้อภิปรายถึงพิซซ่า การใช้สื่อ
รูปภาพ เป็นสื่อในการออกเสียง เด็กได้เรียนรู้และวาดภาพตามความเข้าใจ การทากิจกรรมกลุ่ม เด็ก
ได้ฝึกการอภิปราย เป็นการฝึกความคล่องในการใช้ภาษา
3) การละคร เด็กจะพัฒนาการพูด เพราะเด็กได้ฝึกความสนใจ การฟัง การ
วิจารณ์ การแสดงของคนอื่น เด็กได้พัฒนาการสร้างคาพูดจากบทละคร ในการแสดงละครนอกจาก
เรียนรู้โครงเรื่อง เหตุการณ์ เด็กได้ฝึกทักษะการเดาเนื้อเรื่อง ฝึกทักษะการตอบสนองเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เด็กได้ฝึกการใช้ภาษา เด็กมีความเข้าใจและตีความเนื้อหา สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐาน
กับบทละคร มีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักๆ ของบทละคร
4) การเคลื่อนไหว เด็กจะพูดประกอบท่าทางตามที่ครูกาหนด กิจกรรม เช่น
ครูพูดคาศัพท์ไหน เด็กจะยกป้ายคาศัพท์นั้น ครูพูดถึงทะเล ให้เด็กนึกถึงขอบทะเล และให้เด็กทา
ท่าทาง ครูให้เด็กฟังเพลง ให้เด็กเคลื่อนไหวตามเพลง และเด็กคิดท่าทางประกอบเพลง
จากการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการของนักกการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการจาเป็นต้อง
วางแผนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้ตามศาสตร์ของภาษาและได้รับ
ประสบการณ์ทางศิลปะไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับ นภเนตร ธรรมบวร (2544) ที่กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมด้านภาษาว่า ควรส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาอื่นๆ นอกจากการใช้ภาษาพูดเพียงอย่างเดียว เด็ก
สามารถใช้ภาษาต่างๆ มากมายนอกเหนือจากภาษาพูดในการแสดงออกซึ่งความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง เช่น การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ และภาษาเขียน เป็นต้น เปิดโอกาสให้เด็กได้
ตีความหมายและแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่านนิทาน ครูจึงควรส่งเสริมให้เกได้ตีความหมายของนิทานและ
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สื่อสารความเข้าใจของตนผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงละครโดยใช้หุ่นมือ การวาดรูปบางตอน
ของนิทานที่ประทับใจเป็นต้น
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาจากหลักการสอนภาษาของ Hancock (2007) และหลักการ
ของศิลปะแบบบูรณาการของ Cornett (2003) เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
ศิลปะแบบูรณาการ มี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะการเตรียมการ
การจัดสภาพแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ทางกายภาพภายในห้องเรียนและมุม
ประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมหนังสือและมุมบทบาทสมมติ โดยใช้วัสดุธรรมชาติและ
ผลงานศิลปะที่หลากหลาย มีความสอดคล้องกับหัวเรื่อง ทั้งนี้การจัดสภาพแวดล้อมมุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้และมีความงดงาม
ระยะการสอน
ขั้นที่ 1 การเชื่อมโยงประสบการณ์ การตั้งคาถาม อภิปราย เกี่ยวกับศิลปะ
ในรูปแบบทัศนศิลป์ ได้แก่ งานศิลปะ 2 มิติ หรือ 3 มิติและจัดกิจกรรมดนตรีโดยร้องเพลงหรือฟัง
เพลงเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กโดยดาเนินการเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่
ขั้นที่ 2 การนาเสนอความรู้ ครูเล่านิทานที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวเรื่อง
ประกอบการเคลื่อนไหวและกิจกรรมการละครให้เด็กฟังโดยดาเนินการเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่
ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล เด็กทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และทางาน
ศิลปะในรูปแบบทัศนศิลป์ได้แก่ การวาดภาพ การประดิษฐ์เป็นรายบุคคล หรือการแสดงบทบาท
สมมติเป็นกลุ่มย่อย และสื่อสารโดยการพูดนาเสนอผลงานเป็นรายบุคคล โดยครูสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กระหว่างทากิจกรรมละจัดทาหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าและความเติบโตทางภาษาของเด็ก
อย่างเป็นระบบในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน
ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อซึมซับประสบการณ์
อย่างอิสระจากสื่อที่จัดเตรียมไว้ในมุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมหนังสือและมุม
บทบาทสมมติ
2.6 สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
Cornett (2003) ได้ระบุถึงหลักการของศิลปะแบบบูรณาการไว้เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมที่มีศิลปะเป็นฐาน โดยการสร้างความสุนทรียะความงดงาม ความสะดวกสบายและ
ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ รวมถึงการเลือกวรรณกรรมที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดกิจกรรมศิลปะ ดังนั้น

49
ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอการเลือกสื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
ดังต่อไปนี้
1) ผลงานศิลปะ
ฉัตรชัย อรรถปักษ์ (2548) ได้กล่าวถึงงานศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความ
งามความพอใจไว้ 8 ประเภท ดังนี้
1.1) จิตรกรรม คือการเขียนภาพลงบนวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้อัด
ผ้าใบ ผนังปูน ดดยใช้สีน้า สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีชอล์ค สีน้ามัน สีอะคริลิค ผงถ่านคาร์บอน
1.2) ปะติมากรรม หมายถึงงานศิลปะที่สร้างเป็นรูปทรง 3 มิติ โดยวิธีการ
แกะสลัก การปั้น หรือการใช้หลายวิธีการร่วมกัน มีความกว้าง ความยาวและมีความหนาหรือความลึก
รวมทั้งปริมาตรของรูปทรงด้วย ได้แก่ เหรียญ ศิลาจารึก รูปแกะสลัก รูปหล่อลอยตัว
1.3) สถาปัตยกรรม หมายถึงการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น ที่อยู่
อาศัย สาธารณสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
1.4) ภาพพิมพ์ เป็นงานที่มีลักษณะ 2 มิติบนพื้นระนาบคล้ายกับงาน
จิตรกรรมต่างกันคือภาพพิมพ์จะต้องสร้างสรรค์บนแม่พิมพ์ก่อนแล้วจึงนาไปพิมพ์บนแผ่นภาพ
1.5) สื่อผสม เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานงานจิตรกรรม ปะติมากรรม
ภาพพิมพ์ หรือเทคนิควิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน
1.6) ศิลปะภาพถ่าย เป็นภาพที่ทาให้ผู้ชมเกิดความคิดความเจริญทาง
สติปัญญา มีปลในทางสร้างสรรค์
1.7) วรรณกรรม หมายถึงงานประพันธ์ต่างๆ ทั้ร้อยเก้วและร้อยกรอง เป็น
การแสดงออกถึงศิลปะในการใช้ภาษา โดยการเรียบเรียงถ้อยคาอย่างสละสลวยและเหมาะสม เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้ประพันธ์หรือเป็นการเล่าเรื่องหรือพรรณนาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1.8) ดนตรีและนาฏศิลป์ หมายถึงศิลปะที่แสดงออกโดยการเรียบเรียงเสียง
สูงต่าที่ใช้ความรู้สึกและจินตนาการสร้างสรรค์ผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่านเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
เพื่อให้เกิดความไพเราะ
2) การคัดเลือกวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2527 อ้างถึงใน ภิญญาพร นิตยประภา, 2534) ได้
กล่าวถึงหนังสือที่ดีสาหรับเด็กควรมีลักษณะดังนี้
(1) เนื้อหาตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละเพศแต่ละวัย
ซึ่งผู้เขียนจะต้องศึกษาจิตวิทยาเด็กก่อนที่จะเขียน
(2) รูปเล่มกะทัดรัด ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ถ้าเด็กเล็กควรมีรูปร่าง
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แปลกๆ
(3) รูปภาพสวยงาม ชัดเจน มีศิลป์ ถ้าเป็นหนังสือเด็กเล็ก ควรมีภาพมากๆ
และเป็นภาพสีสดใส เป็นภาพเคลื่อนไหว คาอธิบายน้อย ถ้าเด็กยิ่งเล็ก คาอธิบายยิ่งน้อยมาก ภาพปก
ดึงดูดความสนใจ ให้อยากหยิบอ่าน เด็กจะสนใจภาพทางขวามากกว่าภาพทางซ้าย
(4) ตัวอักษรตัวโต ชัดเจน เหมาะกับสายตาของเด็กแต่ละวัย
(5) ภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาง่ายๆ ทาให้เข้าใจง่าย เป็นภาษาวัยเดียวกับเด็ก
(6) ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง
(7) จานวนหน้าไม่มาก ถ้าเด้กยิ่งเล็กจานวนหน้าอย่างน้อย 3 -5 หน้า
สาหรับเด็กก่อนเข้าเรียน
(8) เนื้อหานอกจากให้ความบันเทิงแล้วควรให้ความรู้ ช่วยให้เด็กมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง
(9) ตัวละครอยู่ในวัยเดียวกันกับเด็ก
Horn (1970 อ้างถึงใน ภิญญาพร นิตยประภา, 2534) ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพประกอบที่ดีของหนังสือเด็กไว้ดังนี้
(1) ภาพประกอบต้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
(2) ภาพประกอบช่วยให้เกิดจินตนาการ
(3) ภาพประกอบช่วยให้เนื้อหาชัดเจน
(4) การจัดภาพประกอบเป็นไปอย่างสวยงาม
ภิญญาพร นิตยประภา (2534) ได้กล่าวถึงการแบ่งภาพประกอบสาหรับ
หนังสือเด็กออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้
(1) ภาพลายเส้น (Drawing) หมายถึงภาพที่เขียนด้วยพู่กัน ดินสอ ปากกา
เป็นภาพง่ายๆ อาจเป็นภาพขาวดา
(2) ภาพสี (Painting) หมายถึง ภาพที่เขียนโดยใช้สีโปสเตอร์ สีน้า สีฝุ่น สี
น้ามัน ตลอดจนดินสอสี
(3) ภาพปะ (Collage) คือการใช้วัสดุ ติดลงในรูป ลักษณะภาพปะจะเป็น
รูปร่างไม่ชัดเจนนัก แต่เป็นภาพง่ายๆ สาหรับเด็กเริ่มต้น
(4) ภาพถ่าย (Photograph) คือภาพที่เกิดจากการใช้กล้องถ่ายรูป
บันทึกภาพ อาจเป็นภาพสีหรือภาพขาวดาก็ได้
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(5) ภาพตัดต่อ ( Photo Motage) คือการนารูปถายมาตัดต่อ หรือเขียน
แต่งเติมเพื่อเน้นความสาคัญ ความสวยงาม เพื่อให้เกิดภาพใหม่ตามต้องการ
สรุปได้ว่า การเลือกวรรณกรรมสาหรับเด็กควรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง
ภาพประกอบ รูปเล่ม และภาษาที่ใช้ วรรณกรรมที่มีภาพประกอบที่ดีจะช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่อง
และเกิดจินตนาการ
3. ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
3.1 ความหมายของการพูดเล่าเรื่อง
Mccabe (1994) กล่าวถึงความหมายของการเล่าเรื่องว่าเป็นการบรรยายชนิดหนึ่งที่
เกี่ยวกับความจริง หรือจินตนาการเกี่ยวกับความทรงจาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เล่าโดยใช้
รูปประโยคที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และมีรูปประโยคอนาคต การคาดคะเน การเล่าเป็นเหตุการณ์
เรียงลาดับ อาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่เป็นเหตุการณ์เดียว และมีบางเหตุการณ์ที่ไม่เรียงลาดับ
Sleight และ Prinz (อ้างถึงใน Crosson and Geers, 2001) ได้ให้ความหมายของการ
เล่าเรื่องว่าเป็นความสามารถในการใช้คาศัพท์และใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคาในประโยค
เพื่อแสดงเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ โดยใช้ทักษะทางภาษาเกินกว่าระดับประโยค
Combs (1996) ได้ให้ความหมายของการเล่าเรื่องว่าเป็นความสามารถในการพูดหรือ
เขียนเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียน ความหมายของเรื่องตามตัวอักษรที่ปรากฏ และนัยของเรื่องตาม
ความคิดเห็นของตน
Curenton (2007 ) การเล่าเรื่องคือเครื่องมือทางภาษาที่ใช้ในการอธิบาย ความคิด
อารมณ์ ประวัติศาสตร์ การอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต การเล่าเรื่องเป็นการบอกรายละเอียดของเหตุการณ์หรือความคิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล
Whitehead (2007) ให้ความหมายของการเล่าเรื่องว่าเป็นการบรรยายเกิดขึ้นได้จาก
การพูด การเขียน หรือการแสดงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ การบรรยายที่บอกเล่าว่า “เรื่องราวเป็น
อย่างไร” มากกว่าการเล่าแค่ส่วนใดหรือส่วนหนึ่ง โดยบอกได้ว่า “ใครทา ทาอะไร แล้วผลอย่างไร”
การเล่าเรื่องไม่ใช่แค่การบรรยายช่วงใดช่วงหนึ่งหรือบางมุมมอง แต่เป็นการบรรยายที่ต่อเนื่องกับช่วง
ของเวลา มีลาดับขั้นตอนของเหตุการณ์ ไม่ใช่เพียงแค่บอกเหตุการณ์ตอนจบของเรื่อง การบรรยายจะ
เล่าไปเรื่อยๆ ในบางครั้งการบรรยายอาจมีนัยและทัศนคติของผู้บรรยายด้วย
สรุปได้ว่า การเล่าเรื่อง หมายถึง การบอกโดยพูด เขียน หรือแสดงถึงเรื่องราวที่ได้อ่าน
หรือเรื่องราวที่ได้ฟัง โดยบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลาดับ ใช้คาศัพท์และสร้างประโยคที่มีความ
ซับซ้อนเพื่อบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเนื้อเรื่องด้วยภาษาของตนเอง
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3.2 พัฒนาการความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
Hedburg และ Stoel-Gammon (1986) ได้กล่าวถึงพัฒนาการการเล่าเรื่องของเด็ก
ในแต่ละช่วงอายุไว้เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสะสมคา (Heap) ช่วงอายุ 2 ปี เด็กวัยนี้จะสามารถพูดประโยคง่ายๆ
โดยไม่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อนั้นๆ ตัวอย่างประโยค เช่น เด็กผู้หญิงกาลังกินคุ้กกี้ ผู้ชาย
กาลังไปที่รถ เด็กชายกาลังนอนหลับ
ขั้นที่ 2 การลาดับเหตุการณ์ (Sequences) ช่วงอายุ 2-3 ปี เด็กสามารถเชื่อมโยง
เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยตัวละคร หัวข้อเรื่อง หรือ ฉาก ตัวอย่างประโยค เช่น เธออาศัยอยู่กับพ่อ
เธออาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ด้วยกัน และมีเด็กสามคนอาศัยอยู่กับคุณยาย และมีสัตว์เลี้ยงสอง
ตัวอาศัยอยู่กับพวกเขา
ขั้นที่ 3 การเล่าเรื่องเบื้องต้น (Primitive Narrative) ช่วงอายุ 3-4 ปี เด็กจะ
สามารถอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก ผ่านทางสีหน้าท่าทาง ของตัวละคร
ขั้นที่ 4 การเล่าโดยไม่เน้นตัวละครหลัก (Unfocused Chains) ช่วงอายุ 4-4 ปีครึ่ง
เด็กวัยนี้สามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ เชื่อมโยงเหตุผล และแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผล โดย
ยังไม่เน้นที่ตัวละครหลัก อาจใช้คาสันธานเชื่อมประโยค เช่น คาว่า และ, แต่, เพราะว่า เป็นต้น
ขั้นที่ 5 การเล่าโดยเน้นตัวละครหลัก (Focused Chains) ช่วงอายุ 5 ปี เด็กจะ
สามารถเล่าเกี่ยวกับตัวละครหลัก การลาดับเหตุการณ์ โดยที่ผู้ฟังอาจต้องสรุปตีความตอนจบด้วย
ตนเอง และ Applebee (1978) กล่าวถึงพัฒนาการในขึ้นนี้ว่า เด็กจะเล่าเกี่ยวกับตัวละครหลัก แต่
ยังไม่สามารถบอกข้อคิดจากเรื่องได้
ขั้นที่ 6 การเล่าเรื่อง (Narrative) ช่วงอายุ 5-6 ปี เด็กจะสามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
โครงเรื่อง ตัวละคร ลาดับเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา และวิธีนาไปสู่การแก้ปัญหาในตอนจบ
เด็กสามารถบอกใจความสาคัญและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สอดคล้องกับ Kemper และ Edwards,
1986) ที่กล่าวถึงพัฒนาการการเล่าเรื่องของเด็กในวัยนี้ว่าจะสามารถเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง
พัฒนาการของตัวละคร และลาดับของเหตุการณ์ อธิบายการกระทาของตัวละคร ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เรื่องและการแก้ปัญหาในตอนจบของเรื่อง
Mcafee และ Leong (2007) ได้กล่าวถึงการวัดความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่อ่าน
หรือฟัง โดยวัดจากการเล่าซ้า ความสามารถของเด็กส่วนใหญ่ สรุปได้ดังนี้
อายุ 2-3 ปี ฟังเรื่อง ให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวละครและภาพในหนังสือขณะที่ฟังเรื่อง
เชื่อมโยงข้อมูลจากชีวิตตนเอง เช่น พี่ชายหนูมีจักรยานเหมือนคันนี้
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อายุ 3-4 ปี แสดงความเข้าใจตามตัวอักษรของเรื่องที่ได้ฟัง สามารถตอบคาถาม
และถามคาถามเกี่ยวกับเรื่องสามารถเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาของตนเองเมื่อบอกให้ทา สามารถเล่าเรื่อง
ซ้าซึง่ อาจไม่ได้เรียงลาดับตามเหตุการณ์ในเรื่อง
อายุ 5-6 ปี สามารถเล่าเรื่องซ้าได้อย่างถูกต้องโดยส่วนใหญ่ สามารถเลียนเสียง
หรือเพิ่มบทสนทนาเรื่องที่อ่าน หรือบางส่วนของเรื่อง สามารถตอบคาถามที่ให้คาดเดาจากเรื่องและ
อ้างถึงเรื่อง
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) กล่าวถึงการแสดงออกทางภาษาในการพูดของเด็กตาม
ช่วงอายุไว้ ดังนี้
อายุ 3 ปีครึ่ง บอกชื่อสิ่งของในภาพที่ดูได้ถูกต้อง ทาตามท่าทางต่างๆ ที่กาหนดให้
ถูกต้อง 9 ท่า ตอบคาภามที่ให้ได้ถูก 2 ข้อ รู้จักคาบุพบทตั้งแต่ 3 คาขึ้นไป บอกชื่อและนามสกุลได้
รู้จักใช้ประโยคปฏิเสธ
อายุ 4 ปี เข้าใจประโยคบอกความสัมพันธ์ในประโยค เข้าใจคาสั่ง รู้จักใช้คาถาม
ปฏิเสธ รู้จักใช้คาสมมติ เล่าเรื่องได้ พูดโต้ตอบได้ แต่อาจผิดพลาดบางเรื่อง
อายุ 5 ปี ทาตามคาสั่งได้ เข้าใจการเปรียบเทียบ เข้าใจลาดับเหตุการณ์ ใช้คาถาม
ตรงประเด็นมากขึ้น เล่าเรื่องได้
อายุ 6 ปี ใช้ประโยคถูก รู้ว่าเมื่อไรจะพูดและเมื่อไรจะฟัง สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
ใช้คาแทนเวลาถูกต้อง
สรุปได้ว่า พัฒนาการการเล่าเรื่องของเด็กจะพัฒนาขึ้นตามช่วงอายุ ซึ่งเด็กจะมี
ความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์เมื่อถึงช่วงวัย 5-6 ปี โดยสามารถเล่าเหตุการณ์
ตามลาดับ โดยมีโครงสร้างของเรื่องประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร ใจความสาคัญ ปัญหา และการ
ดาเนินเรื่องจากตอนต้นถึงตอนจบ
3.3 การประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาล
การวัดและประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาล ได้มีนักการศึกษา
ได้เสนอแนวทางการประเมินไว้ ดังนี้
Stein และ Glenn (1979) ได้กล่าวถึงการวัดความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กใน
โครงสร้างของเรื่อง (Story Grammar) มีองค์ประกอบดังนี้
1) ฉาก (Setting) เป็นสิ่งที่แสดงถึงโครงเรื่อง เวลา สถานที่ และตัวละคร
2) ปัญหาที่เกิดขึ้น (Initiating Event/problem) เหตุการณ์ซับซ้อนที่นาไปสู่ความ
เคลื่อนไหวในเนื้อเรื่อง มีองค์ประกอบของปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข เป็นการแสดงให้เห็นความปรารถนา
ในการบรรลุเป้าหมายของตัวละคร
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3) ความรู้สึกของตัวละคร (Internal Response) ความรู้สึกของตัวละครที่
ตอบสนองเมื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4) การวางแผนการแก้ปัญหา (Internal Plan) การหาวิธีที่อาจแก้ปัญหาในเรื่อง
5) การดาเนินไปสู่การแก้ปัญหา (Attempt) เป็นเหตุการณ์ที่ถูกชักนามาโดยปัญหา
เป็นผลจากความพยายามในการแก้ปัญหา
6) ผลการแก้ปัญหา (conseqence) ผลของการกระทาจากจากการแก้ปัญหา
7) ผลสรุป (Resolution/Reaction) การใช้คาที่บ่งบอกชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จบสิ้น
แล้ว
8) ตอนจบ (ending) ความชัดเจนที่บ่งบอกว่าเรื่องจะจบลง
Jalongo (1990) ได้เสนอแนะวิธีการประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องโดยแบ่งเป็น
ขั้นตอน ดังนี้
1) เลือกหนังสือภาพที่ไม่มีตัวหนังสือบรรยายภาพ
2) สัมภาษณ์เด็กโดยเด็กเล่าเรื่องอะไรก็ได้ หรือสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เล่าเรื่องของเด็ก และบักทึกข้อมูล
3) ให้เด็กเลือกเล่าเรื่องจากหนังสือที่เด็กเลือก
4) เปรียบเทียบ การเล่าเรื่องของเด็กทั้ง 2 เรื่อง ในขอบเขตของเรื่องดังต่อไปนี้
4.1) ความยาวและความซับซ้อนของประโยค ( Length and Complexity)
4.2) การใช้คาศัพท์ที่หลากหลาย ( Richness of Vcabulary)
4.3) การจัดการข้อมูล (Setting Information)
4.4) การลาดับเหตุการณ์ (Sequence)
4.5) คานึงถึงแก่นของเรื่องหรือใจความสาคัญ (Theme/Focus)
4.6) มีการเริ่มเรื่องและจบเรื่อง (Opening and Ending)
Mccabee และ Rollins (1994) ได้ระบุขอบเขตในการประเมินผลการพูดเล่าเรื่องไว้ ดังนี้
1) การรักษาหัวเรื่อง (topic maintenance)
2) การลาดับเหตุการณ์ (event sequence)
3) การให้ข้อมูลที่เพียงพอ (informativeness)
4) การอ้างอิงถึงตัวละครโดยใช้คาสรรพนาม (referencing)
5) ความสอดคล้องของเหตุการณ์โดยใช้คาสันธาน (conjunctive cohesion)
6) ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ( fluency)
Jones และ Lodholz (1999) ได้กล่าวถึงการประเมินการพูดเล่าเรื่องโดยจัดเป็นหมวดหมู่
เกี่ยวกับโครงสร้างของเรื่องไว้ ดังนี้
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1) ชื่อเรื่อง (Title)
2) การเริ่มเรื่อง (Intoduction to story)
3) ตัวละครหลัก (main character)
4) ตัวละครรอง (Supporting character)
5) การอ้างอิง (Referencing)
6) ความขัดแย้ง (Conflict)
7) ความสอดคล้องของเหตุการณ์ (Cohesion)
8) การแก้ปัญหา ( Resolution)
9) ผลสรุป (Conclusion)
10) การรับรู้ของผู้ฟัง (Listerner awareness)
ตารางที่ 1การเปรียบเทียบองค์ประกอบในการประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรือ่ ง
องค์ประกอบในการประเมินความสามารถ
ในการพูดเล่าเรื่อง

Stein
และ
Glenn
(1979)

มิติที่ 1 โครงสร้างทางภาษา (Language Structure)
1.โครงสร้างของประโยค หรือ
ความยาวและความซับซ้อนของประโยค
2. การใช้คาศัพท์ที่หลากหลาย

นักการศึกษา
Jalongo Mccabee
(1990) และ
Rollins
(1994)




Jones
และ
Lodholz
(1999)

(2008)

3. การอ้างอิงถึงตัวละครโดยใช้คาสรรพนาม





4. ความสอดคล้องของเหตุการณ์โดยใช้คาสันธาน





5. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา



มิติที่ 2 โครงสร้างของเรื่อง (Story Structure)
1. ชื่อเรื่อง
2. ฉาก ได้แก่ เวลา สถานที่ ตัวละคร
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การเปรียบเทียบองค์ประกอบในการประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
นักการศึกษา
องค์ประกอบในการประเมินความสามารถ
ในการพูดเล่าเรื่อง

Stein
และ
Glenn
(1979)

Jalongo
(1990)

Mccabee
และ
Rollins
(1994)

Jones
และ
Lodholz
(1999)

มิติที่ 2 โครงสร้างของเรื่อง (Story Structure)
3. เหตุการณ์หรือปัญหา


4. การวางแผนการแก้ปัญหาของตัวละคร

(2008)
5. ผลสรุป/ ตอนจบ


6. การลาดับเหตุการณ์/การเริ่มต้นและการจบ




7.
เรื่อการจั
ง ดการข้อมูล

8. การรักษาหัวเรื่อง

9. การให้ข้อมูลที่พียงพอ

10. การจับใจความสาคัญ

จากตารางการประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้
กาหนดเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ พบว่าความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาลนั้นมี
การประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ โครงสร้างทางภาษา และโครงสร้างของเรื่อง ซึ่งในวัยอนุบาลนั้น มุ่งเน้น
การประเมินความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กในมิติโครงสร้างของเรื่อง สอดคล้องกับ
Hemphill และ คณะ (2002) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการพูดเล่าเรื่องของเด็กเป็นทักษะที่มี
ความแตกต่างออกไป ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าของระดับความซับซ้อนในรูปประโยค การแปล
ความหมาย หรือปริมาณคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้รับ ดังนั้น ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องในงานวิจัยนี้จึง
ครอบคลุมในมิติโครงสร้างของเรื่อง ได้แก่ ฉากของเรื่อง การลาดับเหตุการณ์ ปัญหาของเรื่อง และ
ตอนจบของเรื่อง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิวรี อรัญนารถ (2551) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ศิลปะสาหรับเด็กอนุบาล พบว่า เด็กมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางศิลปะสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะ ได้แก่ เรื่อง สี เส้น พื้นผิวและรูปร่าง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เรื่องน้าหนักอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
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เรื่องรูปทรงอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ และผลสัมฤทธิ์ด้านเจตคติ พบว่าเด็กมีการพัฒนาด้านอารมณ์
และสังคม
ดวงใจ รุ่งเรือง (2551) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานวงกลมที่
มีต่อความสามารถทางการพูดของเด็กอนุบาล พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถทางการพูดสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ
วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (2540) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการที่มีต่อ
ความเข้าใจในการอ่าน ความสามารในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกันพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความ
เข้าใจในการอ่านไม่สูงกว่ากลุ่มควบคุม มีความสามารถในการเล่าเรื่องและสนใจการอ่านสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม
Liu (2009) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการศิลปะ การคิด และภาษา
ผ่านการทากิจกรรมศิลปะทัศนศิลป์โดยการวาดภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาและ
ทักษะการประสานงานของร่างกาย ภาษา ศิลปะ และการคิดของเด็กวัย 3-4 ปี ในโรงเรียนอนุบาล
ของประเทศจีน พบว่า เด็กมีความสามารถทางพหุปัญญาด้านการใช้ภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านมิติ
สัมพันธ์ ด้านร่างกาย และด้านธรรมชาติวิทยาที่สูงขึ้น
Fillipenko (2006) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเล่น ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลในประเทศแคนาดาพบว่า เด็กสามารถเล่าเรื่องอย่าง
สร้างสรรค์ได้ดีขึ้นโดยเล่าเรื่องผ่านงานทัศนศิลป์ ได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี และผลงานสามมิติ
Lever และ Senechal (2011) ได้ทาการศึกษาการสอนอ่านเชิงสนทนาของเด็กอนุบาลอายุ
5-6 ปีที่มีผลต่อความสามารถในการเล่าเรื่องของโรงเรียนในประเทศแคนาดาพบว่า เด็กที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการอ่านเชิงสนทนามีความสามารถในการพูดเล่าเรื่องด้านโครงสร้างของและบริบทของเนื้อ
เรื่องสูงขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ทางภาษาและการจัดประสบการณ์
โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการทาให้ได้ข้อมูลสนับสนุนว่า การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะ
แบบบูรณาการนั้นช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลที่สูงขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยดัง
แผนภาพที่ 1 ดังนี้

Hancock 2007
1. การเรยนรู า าอย่างบูร าการ ดยการอ่าน การเขยน การ ง และการพูดในหลักสู รการจัดการ
เรยนการสอน
2. การจัดเ รยมวรร กรรมสาหรับเดกเ นพืน านในการเรยนรู า า ข ะเดยวกัน องเคารพใน
ความหลากหลายของผูเรยนในเรือ่ งความรู า า วั น รรมและ ักย าพในการเรยนรู
3. การเรยนรู า าเ นการพั นาและเ นการแสดงออกของผูเรยนผ่านรู แบบการ ก นและการ
ส่งเสรมอย่าง อ่ เนื่องในการทางานร่วมกันการม สัมพัน ายใ กระบวนการของการทางาน
4. เ าหมายของการเรยนรู า าคือ จุดมุ่งหมายของการจับใจความ และความเขาใจในการสือ่
ความหมายผ่านการรับรูจากความเขาใจ และการสือ่ ความหมายจากความคด
5. ทัก ะทาง า า ดพั นา สู่ว การรูหนังสืออย่างอสระ เมื่อ ราก ในบทเรยนแ ่ละวันจากการ
อ่าน การเขยน การ ง การพูด การมองเหน และการแสดงความคดเหน
6. ท ทางของกระบวนการทาง า า องมการ ระเมนผลอย่าง อ่ เนื่อง และสะทอนถงการจัดเ รยม
เอกสารท่แสดงถงการเ บ ทาง า า
7. การ ระสานกันระหว่าง า าและ รรม า ของการเรยนรู ดยเทค น ลยสมัยใหม่สนับสนุนการ
สอน การเรยนรู เครื่องมือในการนาเสนอ และการส่งเสรมการสรางสรรคความสามารถในการรู
หนังสือของเดก

Cornett 2003
1. จัดส าพแวดลอมทม่ ล ะเ น าน ดยการสรางสุนทรยะความงดงาม ความสะดวกสบาย และ
การกระ ุนผ่าน ระสาทสัมผัส ่าง
2. ล ะเ นเครื่องมือในการเรยนรู ่วยสรางแรงจูงใจและนาเสนอความคดใหม่ใหแก่เดกผ่านการ
สนทนา อ ราย หรือ ังคาถามเก่ยวกับ ล ะในหนังสือ าพ
3. ก พืน านของหองเรยน ล ะแบบบูร าการเ นการเนนกระบวนการรู ่งการเรยนรูเกดขนเมื่อ
เดกสรางหรือลงมือทาดวยความเขาใจของ ัวเอง และเดกม อกาส ดเลือกทางานเ นรายบุคคล
หรือกลุ่ม ลอดจนมการจัดเ รยมสื่อ อุ กร และใหเวลาท่เหมาะสมในการทากจกรรม
4. กจกรรมเ รยมความพรอมระยะสันมความจาเ น ่อกระบวนการแก หาอย่างสรางสรรค และ
สรางจุดสนใจก่อนการทางาน ล ะ การแสดงละคร การเ นรา หรือดน ร
5. เลือกวรร กรรมท่มความเหมาะสมเพือ่ จัดกจกรรม ล ะ รวมทังแลกเ ล่ยน ระสบการ และ
จน นาการของเดกร่วมกัน
6. เ ื่อม ยง ล ะใหเ นส่วนหน่งในการจัดกจกรรม ระจาวันของหองเรยน ดยเดกสามารถเลือก
กจกรรม ด ามความสนใจ
7. เ าหมายของการจัดการเรยนการสอนเ นการวางแผนเก่ยวกับหัวขอเรือ่ ง ดยเลือกหัวเรือ่ งท่
สามารถสรางสถานการ ท่เ น หาทาใหเดก ดใ ความคดและทัก ะการแก หา
8. จัดกจกรรมทั น ก าท่เก่ยวของกับ ล ะเพื่อ ่วยสราง ระสบการ ท่ดใหแก่เดก ดยครู
จาเ น องมการวางแผนกลยุท การสอนก่อน ระหว่าง และหลังการทั น ก า
9. จัดทาหลัก านเพื่อแสดงความกาวหนาของเดก ามวั ถุ ระสงคหรือเ าหมายท่ ัง ว ดยอาจใ
การวัดและ ระเมนผลในรู แบบของการจัดนทรร การ แ มสะสมผลงาน ล ะ หรือการ
สนทนาถงกระบวนการสรางสรรคผลงาน
10. องคกรทาง ล ะ หรือผู านา ทาง ล ะเ นแหล่งเรยนรูท่มความสาคั เพื่อมส่วน ่วยในการ
วางแผนหน่วยการสอนหรือเลือกหัวเรือ่ งท่มความสอดคลองกันระหว่าง ล ะและ าส รอื่น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การจัดเ รยมส าพแวดลอมใหมสุนทรยะความ
งดงาม และมความสะดวกสบาย ดยเนนการ
กระ ุนผูเรยนผ่าน ระสาทสัมผัส ่าง นา
วรร กรรมสาหรับเดก และองคกรทาง ล ะ
เขามาสนับสนุนการจัดการเรยนการสอน
2. เลือกหัวเรื่อง ดยบูร าการ ล ะและ า าใหม
ความสอดคลองกัน จัดกจกรรมเ รยมความ
พรอม เพื่อสรางจุดสนใจก่อนการทางาน ล ะ
การแสดงละคร การเ นรา หรือดน ร จัด
กจกรรมพเ ท่เก่ยวของกับ ล ะเพื่อสราง
ระสบการ ท่ดใหแก่เดกและจัดกจกรรม
ระจาวันท่มความเ ื่อม ยงกับ ล ะท่เดก
สามารถเลือกกจกรรม ด ามความสนใจ
3. การจัดกจกรรมการสนทนา อ ราย หรือ ัง
คาถามเก่ยวกับ ล ะ เ ด อกาสใหเดก ด
สรางหรือลงมือทาดวยความเขาใจของ ัวเอง
ทางานเ นกลุ่มหรือรายบุคคล เดก ดสื่อ
ความคดอย่างมความหมายและแสดงออกผ่าน
กจกรรมท่บูร าการทัก ะทาง า า ดแก่
การ ง การพูด การอ่าน และการเขยน
4. การ ระเมนผล ามส าพจรงและใ แ มสะสม
ผลงาน ทา ด ดยจัดทาหลัก านแสดง
ความกาวหนาและความเ บ ทาง า าของ
เดก ามวั ถุ ระสงค

ก่อนระยะการสอนเท่านั้น

หมายเหตุ : ระยะเตรียมการสอนดาเนินการเฉพาะครั้งแรก

ดนตรี มุมหนังสือและมุมบทบาทสมมติ

จัดเตรียมไว้ในมุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุม

เรียนรูเ้ พือ่ ซึมซับประสบการณ์อย่างอิสระจากสื่อที่

ขันท่ 1 การเ ื่อม ยง ระสบการ การ
ั าถาม อ ราย เก่ยวกับ ล ะในรู แบบทั น ล
งค
ดแก่ งาน ล ะ 2 ม หรือ 3 ม และจัดกจกรรม
ดน ร ดยรองเพลงหรือ งเพลงเพือ่ กระ ุนความสนใจ
ของเดก ดยดาเนนการเ นกจกรรมกลุ่มให ่
ขันท่ 2 การนาเสนอความรู ครูเล่า
นทานท่มเนือหาสอดคลองกับหัวเรื่อง ระกอบการ
เคลือ่ น หวและกจกรรมการละครใหเดก ง ดย
ดาเนนการเ นกจกรรมกลุ่มให ่
ขันท่ 3 การสรุ และ ระเมนผล เดก
ทบทวนส่งท่ ดเรยนรูและทางาน ล ะในรู แบบ
ทั น ล ดแก่ การวาด าพ การ ระด เ น
รายบุคคล หรือการแสดงบทบาทสมม เ นกลุม่ ย่อย
และสื่อสาร ดยการพูดนาเสนอผลงานเ นรายบุคคล
ดยครูสังเก พ กรรมของเดกระหว่างทากจกรรมละ
จัดทาหลัก านท่แสดงความกาวหนาและความเ บ
ทาง า าของเดกอย่างเ นระบบในรู แบบแ มสะสม
ผลงาน
ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กเข้าไป

การจัดส าพแวดลอมครอบคลุมพืนท่
ทางกาย าพ ายในหองเรยนและมุม ระสบการ
ดแก่ มุม ล ะ มุมดน ร มุมหนังสือและมุมบทบาท
สมม ดยใ วัสดุ รรม า และผลงาน ล ะท่
หลากหลาย มความสอดคลองกับหัวเรือ่ ง ทังนการจัด
ส าพแวดลอมมุ่งเนนใหเกดการเรยนรูและมความ
งดงาม

1. ากของเรื่อง
2. การลาดับเห ุการ
3. หาของเรือ่ ง
4. อนจบของเรื่อง
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช๎ศิลปะ
แบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล โดยมีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
2. การกาหนดประชากรและตัวอย่างประชากร
3. การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะ
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล ได้แก่ ศิลปะแบบ
บูรณาการ หลักการสอนภาษา พัฒนาการทางภาษาของเด็กอนุบาล ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ทาง
ภาษาในระดับอนุบาล
1.2 ศึกษาแนวการจัดประสบการณ์ทางภาษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตลอดจนการสังเกต
และสนทนากับครูผู้สอนในเรื่องการจัดประสบการณ์ บทบาทครูและเด็ก ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ในชั้น
เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาล บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้อง
สภาพการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียน
1.3 ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเบื้องต้นดังกว่าวมาศึกษา สร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช๎ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อ
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
2. การกาหนดประชากรและตัวอย่างประชากร
2.1 ประชากร คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลศูนย์ปฐมวัย
ต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
2.2 ตัวอย่างประชากร คือ เด็กอนุบาลที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน
60 คน
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การคัดเลือกตัวอย่างประชากรมีกระบวนการสุ่มแบบหลายชั้น ดังนี้
1) ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
(1) เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการใช้ภาษาน้อยกว่าร้อยละ 80 (2) ผู้บริหารและครูให้
ความร่วมมือในการทาวิจัย ซึ่งได้ตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมูม้น
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านนิเวศน์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน และโรงเรียนบ้านเทอดไทย
2) ผู้วิจัยดาเนินการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากได้โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มีเด็ก
อนุบาลชั้นปีที่ 2 จานวน 10 ห้อง
3) ผู้วิจัยดาเนินการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากห้องเรียน ได้ห้องอนุบาลปีที่ 2/9
จานวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง และห้องอนุบาลปีที่ 2/8 จานวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม
รวมทั้งสิ้น 86 คน หลังจากได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการวัดความสามารถใน
การพูดเล่าเรื่องโดยใช้แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรายบุคคล
คนละ 10 นาที แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติทีแบบตัวอย่างประชากรที่เป็นอิสระต่อกัน
(Independent Samples t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนของทั้งสองกลุ่ม
พบว่า ก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่า
เรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

43
43

18.40
18.05

2.37
2.39

0.00

3) ผู้วิจัยนาคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของทั้งสองกลุ่มมา
จัดอันดับตามคะแนนที่ได้จากน้อยไปหามากและดาเนินการจับคู่ (Mach pair) คะแนนที่เท่ากัน ได้
ตัวอย่างประชากรจานวน 30 คู่ ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน รวม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 60 คน (แสดงในภาคผนวก ง)
3. การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการของเด็กอนุบาลมี
รายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
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3.1 ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของกรมวิชาการ สาระการเรียนรู้ทางภาษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ สาระการเรียนรู้ทางภาษา การจัด
ประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ศิลปะแบบบูรณาการ รวมไปถึงศึกษาแผนการจัด
ประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1
3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระทางภาษาจากหลักสูตรแล้วนามาเรียงลาดับ
ความยากง่ายของเนื้อหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ของ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม รายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ลาดับที่

1

หน่วยการเรียนรู้
มะพร้าว

สาระการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้
ประโยชน์ของมะพร้าว
ลักษณะของมะพร้าว

อาหารที่ทา
จากมะพร้าว
การปลูกต้นมะพร้าว

สาระการเรียนรู้
ภาษา
การบอกลักษณะ
ของตัวละครในเรื่อง
การใช้คาเพื่อบอก
เหตุการณ์ที่ตัวละคร
นามาแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในเรื่อง
การบอกความรูส้ ึก
ของตัวละครในตอน
จบของเรื่อง
การเล่าเหตุการณ์
โดยเรียงตามลาดับ
ในรูปแบบเหตุผล

ศิลปะ

ศิลปินสร้างงาน
จากสีน้าโดยใช้
เทคนิคการผสมสี
แสดงให้เห็น
ลายเส้นของใบใบ
และลาต้น
มีความเหมือน
ตามธรรมชาติ
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ลาดับที่
2

หน่วยการเรียนรู้
อากาศ

สาระการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ภาษา

ที่อยู่ของอากาศ

การบอกลักษณะ
ของตัวละครใน
เรื่อง

ประโยชน์ของอากาศ

การใช้คาเพื่อ
บอกเหตุการณ์ที่
ตัวละครนามา
แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในเรื่อง

โทษของอากาศเสีย

การบอก
ความรูส้ ึกของตัว
ละครในตอนจบ
ของเรื่อง

การอนุรักษ์อากาศ

การเล่า
เหตุการณ์โดย
เรียงตามลาดับ
ในรูปแบบ
เหตุผล

ศิลปะ

ภาพวาดสีน้ามันที่
ศิลปินสร้างจากการ
สังเกตธรรมชาติ
รอบตัว ดอกไม้มีการ
เคลื่อนไหวตาม
แรงลม
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ลาดับที่

หน่วยการเรียนรู้

3

แมงมุม

สาระการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้
ใยแมงมุม

ที่อยู่ของแมงมุม

ลักษณะของแมงมุม

4

ผีเสื้อ

สาระการเรียนรู้
ภาษา
การใช้คาบอก
เกี่ยวกับเวลาที่
เกิดเหตุการณ์
การบอก
ความรูส้ ึกของ
ตัวละครในตอน
จบของเรื่อง
การบอกข้อคิดที่
ได้จากเรื่อง

อาหารของแมงมุม

การเล่า
เหตุการณ์โดย
เรียงตามลาดับ
ก่อน–หลัง

ที่อยู่ของผีเสื้อ

การใช้คาบอก
สถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์

ลักษณะของผีเสื้อ

การบอก
ลักษณะของตัว
ละครในเรื่อง
การใช้คาเพื่อ
บอกเหตุการณ์ที่
ตัวละครนามา
แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในเรื่อง
การใช้คาบอก
เหตุการณ์ที่
แสดงให้เห็น
ตอนจบของเรื่อง

วงจรชีวิตผีเสื้อ

อาหารของผีเสื้อ

ศิลปะ

ศิลปินสร้างผลงานโดยใช้
เทคนิคการระบายสีน้าที่
แสดงให้เห็นการไหลซึม
เข้าหากันของสีอย่าง
กลมกลืน ใยแมงมุมมี
ความเหมือนจริง

ภาพผีเสื้อที่มีสสี ันสดใส
เป็นการถ่ายทอด
จินตนาการของศิลปินให้
เห็นความแตกต่างของ
ผีเสื้อตามธรรมชาติ
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ลาดับที่

5

หน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้

โลกสวยด้วยมือเรา ลักษณะของต้นไม้
โทษของการตัดต้นไม้

6

กลางวัน กลางคืน

สาระการเรียนรู้
ภาษา
การใช้บอกเกี่ยวกับ
เวลาที่เหตุการณ์
การใช้คาบอกสิ่งที่
เป็นปัญหาในเรื่อง

ประโยชน์ของต้นไม้

การบอกข้อคิดที่ได้
จากเรื่อง

การอนุรักษ์ต้นไม้

การเล่าเหตุการณ์โดย
เรียงตามลาดับ
ก่อนหลัง

การเกิดกลางวัน
กลางคืน

การใช้คาบอกสถานที่
ที่เกิดเหตุการณ์

กิจกรรมในเวลากลางวัน การใช้คาบอกสิ่งที่
เป็นปัญหาในเรื่อง
กิจกรรมในเวลากลางคืน การใช้คาเพื่อบอก
เหตุการณ์ที่ตัวละคร
นามาแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในเรื่อง
สัตว์ในเวลากลางคืน

การใช้คาบอก
เหตุการณ์ที่แสดงให้
เห็นตอนจบของเรื่อง

ศิลปะ

ผลงานศิลปะ 3 มิติ
รูปทรงต้นไม้ที่มี
เหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ

ภาพมีการจัดวางที่
สมดุล ดวงอาทิตย์
ใช้โทนสีเหลืองให้
ความรูส้ ึกอุ่น และ
ดวงจันทร์ใช้โทนสี
ฟ้าให้ความรู้สึกเย็น
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ลาดับที่

6

8

หน่วยการเรียนรู้

กลางวัน กลางคืน

สีมหัศจรรย์

สาระการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การเกิดกลางวัน
กลางคืน

ภาษา
การใช้คาบอกสถานที่ที่
เกิดเหตุการณ์

กิจกรรมในเวลา
กลางวัน

การใช้คาบอกสิ่งที่เป็น
ปัญหาในเรื่อง

กิจกรรมในเวลา
กลางคืน

การใช้คาเพื่อบอก
เหตุการณ์ที่ตัวละคร
นามาแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
ในเรื่อง

สัตว์ในเวลา
กลางคืน

การใช้คาบอกเหตุการณ์
ที่แสดงให้เห็นตอนจบ
ของเรื่อง

แม่สี

การใช้คาบอกสถานที่ที่
เกิดเหตุการณ์

การผสมสี

การใช้บอกเกี่ยวกับเวลา
ที่เหตุการณ์

สีของสิ่งต่างๆ

ประโยชน์ของสี

การใช้คาเพื่อบอก
เหตุการณ์ที่ตัวละคร
นามาแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
ในเรื่อง
การใช้คาบอกเหตุการณ์
ที่แสดงให้เห็นตอนจบ
ของเรื่อง
ง

ศิลปะ

รวงข้าว มีรูปทรง
เหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ และดวง
จันทร์ใช้โทนสีฟ้าให้
ความรูส้ ึกเย็น

ภาพของสีที่สดใส
ดึงดูดความสนใจให้
อารมณ์ความรูส้ ึก
หลากหลายจาก
ความหมายของสี
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ลาดับที่

หน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ภาษา

9

ฝนจ๋า

ประโยชน์ของสี

การใช้คาบอก
เหตุการณ์ที่แสดง
ให้เห็นตอนจบของ
เรื่อง

วัฏจักรของน้า

การใช้คาบอก
สถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์

ประโยชน์ของน้า

การบอกลักษณะ
ของตัวละครใน
เรื่อง
การบอกความรูส้ ึก
ของตัวละครใน
ตอนจบของเรื่อง
การบอกลักษณะ
ของตัวละครใน
เรื่อง

การอนุรักษ์น้า

10

มด

ส่วนประกอบของมด

ที่อยู่ของมด

อาหารของมด
ชนิดของมด

การบอกความรูส้ ึก
ของตัวละครใน
ตอนจบของเรื่อง

ศิลปะ

ผลงานศิลปะ 3 มิติ
มีรูปทรงและสีสัน
เหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ

ภาพวาดสีน้าที่
ถ่ายทอดความงาม
ของมดผ่าน
จินตนาการโดยสีที่
การบอกข้อคิดที่ได้ หลากหลาย
จากเรื่อง
การเล่าเหตุการณ์
โดยเรียงตามลาดับ
ในรูปแบบเหตุผล
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3.3 การคัดเลือกหนังสือนิทานตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อนามาใช้จัดประสบการณ์ทางภาษา
โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์แบบปกติ จานวน 10 เล่ม ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกหนังสือนิทาน ดังตารางที่ 4
1) เกณฑ์การคัดเลือกทางศิลปะ ใช้เกณฑ์ในการเลือกภาพประกอบที่ดีของ Horn
(1970อ้างถึงใน ภิญญาพร นิตยประภา, 2534) ที่นาเสนอไว้ ดังนี้
(1) ภาพประกอบต้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
(2) ภาพประกอบช่วยให้เนื้อหาชัดเจน
(3) การจัดภาพประกอบช่วยให้เกิดจินตนาการ
(4) การจัดภาพประกอบเป็นไปอย่างสวยงาม
2) เกณฑ์การคัดเลือกทางภาษา
(1) นิทานแสดงให้เห็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
(2) นิทานนาเสนอเวลาที่เกิดเหตุการณ์
(3) นิทานนาเสนอลักษณะของตัวละคร
(4) มีเนื้อเรื่องเข้าใจง่าย มีการเรียงลาดับไม่ซับซ้อน
(5) นิทานแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเรื่อง
(6) นิทานนาเสนอการแก้ปัญหาของตัวละครที่โดดเด่น
(7) นิทานแสดงให้เห็นข้อคิดที่ชัดเจน
(8) นิทานแสดงเหตุการณ์ที่นาไปสู่ตอนจบของเรื่อง
ตารางที่ 4 รายชื่อหนังสือนิทานจาแนกตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
ที่
1

รายชื่อหนังสือ
นิทาน
กระรอกเจาะ
มะพร้าว
(โดย วิเชียร
เกษประทุม)

ศิลปะ

เกณฑ์การคัดเลือก
เกณฑ์การเลือกทางภาษา
ภาษา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(7)
(1) (




(2)
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รายชื่อหนังสือนิทานจาแนกตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
ที่

รายชื่อหนังสือ
นิทาน

ศิลปะ

เกณฑ์การคัดเลือก
ภาษา
เกณฑ์การเลือกทางภาษา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1) ( 
  
 (7)


(2)

2

เจ้าชายสายลม
(โดย นาบุญ
นามเป็นบุญ)

3

ฟ้ามุ่ยกับแมงมุม
ดา (โดย ณัฐวงศ์
วงศ์ชุติภิญโญ)



 



4

ผีเสื้อแสนสวย
(โดย ภัทรา
แสงดานุช)



 



5

ป่าเปลี่ยนสี
(โดย ปรีดา
ปัญญาจันทร์)
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รายชื่อหนังสือนิทานจาแนกตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
ที่
6

รายชื่อหนังสือ
นิทาน

ศิลปะ

เกณฑ์การคัดเลือก
ภาษา
เกณฑ์การเลือกทางภาษา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1)
(7)
ลมกับดวงอาทิตย์    
(
 

(2)
(โดยคธาวุฒิ
เกนุ้ย)

7

ข้าวเปลือกกับคน
ขี้เกียจ
(โดย เกื้อกมล
นิยมภาพ)



  

8

แอ๊บบี้กับขวดสี
มหัศจรรย์



   

9

เม่นหลบฝน
(โดย ปรีดา
ปัญญาจันทร์)



  



 

10 มดดาแสนขยัน
(โดย พัชรี มี
สุคนธ์)
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3.4 จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษา จานวน 80 แผน ประกอบด้วย แผนการจัด
ประสบการณ์ของกลุ่มทดลอง จานวน 40 แผน มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเชื่อมโยงประสบการณ์ การ
นาเสนอความรู้ การสรุป และการประเมินผล มีผู้วิจัยเป็นผู้สอน และแผนการจัดประสบการณ์
ของกลุ่มควบคุม จานวน 40 แผน มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การนา การสอน และการสรุป มีครูประจาชั้น
เป็นผู้สอน โดยทั้งสองแผนจัดในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 9.00-10.00 น. ทั้งนี้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกครูผู้สอนมีดังนี้
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(2) เป็นครูสอนระดับชั้นอนุบาล มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
(3) เป็นครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
(4) มีความสนใจในการจัดประสบการณ์ทางภาษา
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดประสบการณ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
1) การเชื่อมโยงประสบการณ์ การตั้งคาถาม
1) การสนทนาพูดคุย หมายถึง การจัดกิจกรรม
อภิปราย เกี่ยวกับศิลปะในรูปแบบทัศนศิลป์ ได้แก่งาน โดยครูเป็นผู้พดู นาเสนอเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่า
ศิลปะ 2 มิติ หรือ 3 มิติและจัดกิจกรรมดนตรีโดยร้อง โดยกล่าวถึงส่วนต่างๆ ของนิทาน ได้แก่ ชื่อเรื่อง
เพลงหรือฟังเพลงเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กโดย
ตัวละคร
ดาเนินการเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่
2) การนาเสนอความรู้ ครูเล่านิทานที่มีเนื้อหา
2) การเล่านิทาน หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยครู
สอดคล้องกับหัวเรื่องประกอบการเคลื่อนไหวและ
เป็นผู้เล่านิทานให้เด็กฟัง
กิจกรรมการละครให้เด็กฟังโดยดาเนินการเป็นกิจกรรม
กลุ่มใหญ่
3) การสรุปและประเมินผล เด็กทบทวนสิ่งที่ได้
3) การสรุปและทบทวน หมายถึง การจัดกิจกรรม
เรียนรู้และทางานศิลปะในรูปแบบทัศนศิลป์ได้แก่ การ โดยครูเป็นผูเ้ ล่านิทานให้เด็กฟังถามตอบคาถาม
วาดภาพ การประดิษฐ์เป็นรายบุคคล หรือการแสดง
เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทานที่ได้ฟัง
บทบาทสมมติเป็นกลุม่ ย่อย และสือ่ สารโดยการพูด
นาเสนอผลงานเป็นรายบุคคล
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ตารางที่ 5 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดประสบการณ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์
กลุ่มทดลอง
โดยครูสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างทากิจกรรม
และจัดทาหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าและความ
เติบโตทางภาษาของเด็กอย่างเป็นระบบในรูปแบบแฟ้ม
สะสมผลงาน
4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อซึมซับ
ประสบการณ์อย่างอิสระจากสื่อที่จัดเตรียมไว้ในมุม
ประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมหนังสือและ
มุมบทบาทสมมติ

กลุ่มควบคุม

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ ผู้วิจัยนาแผนการจัดประสบการณ์
ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับการใช้ภาษาที่ใช้มีความยากเกินไปให้มี
ความง่ายสาหรับเด็ก จากนั้นนาแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
จานวน 1 แผน ไปใช้กับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างประชากร แต่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างประชากร จานวน 20 คน เพื่อทดลองนาร่องในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ จากการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์นั้น กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ที่ใช้มีความ
เหมาะสม แต่บางกิจกรรมยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงนาไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้ได้
แผนการจัดประสบประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการฉบับสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้
จริง
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ซึง่ ดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนดังนี้
4.1 กาหนดโครงสร้างของแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล โดย
พิจารณาน้าหนักความสาคัญของเนื้อหาที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ จานวน 10 ข้อ ข้อละ 3
คะแนน รวม 30 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 โครงสร้างแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
1. ฉากของเรื่อง
1.1 การบอกเกี่ยวกับสถานที่ทเี่ กิดเหตุการณ์ในเรื่อง
1.2 การบอกเกี่ยวกับเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ในเรื่อง

น้าหนัก
30

ข้อที่
1-3

จานวน (ข้อ)
3
1
1
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ตารางที่ 6 โครงสร้างแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
1.3 การบอกเกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง
2. การลาดับเหตุการณ์
2.1 การเล่าเหตุการณ์ตามลาดับ
2.2 การเรียงลาดับเหตุการณ์ตามลาดับเวลาก่อน – หลัง
3. ปัญหาของเรื่อง
3.1 การบอกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง
3.2 การบอกเกี่ยวกับการแก้ปญ
ั หาของตัวละครในเรื่อง
4. ตอนจบของเรื่อง
4.1 การบอกตอนจบของนิทาน
4.3 การบอกข้อคิดของเรื่อง
รวม

น้าหนัก

ข้อที่

จานวน (ข้อ)
1

20

4-5

2
1
1
2
1
1
3
1
1
10

20

6-7

30

8-10

100

4.2 สร้างแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล มีลักษณะเป็นแบบวัดเชิง
ปฏิบัติการ เป็นข้อคาถามหรือคาสั่ง โดยครูเป็นผู้ถามเด็กเป็นรายบุคคล และให้เด็กแสดง
ความสามารถในการเล่าเรื่องใน 4 ด้าน ได้แก่ ฉากของเรื่อง การลาดับเหตุการณ์ ปัญหาของเรื่อง และ
ตอนจบของเรื่อง โดยให้เด็กตอบคาถามประกอบสื่อที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้
4.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดในการดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1) ผู้วิจัยนาแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล และกรอบ
แนวคิดการวิจัยรวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน และรูปแบบการบันทึกคะแนนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ พบว่า
แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 (แสดงใน
ภาคผนวก ค) ซึ่งค่าความตรงเชิงเนื้อหาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นั้นต้องมีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป
(วรรณี แกมเกตุ, 2551) นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 7 นี้
ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะ
1. การปรับภาษาที่ใช้ในแบบวัดความสามารถในการ
เล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจของเด็ก

สิ่งที่ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข
ปรับภาษาจากเดิมที่ใช้คาว่า การบรรยาย เป็นคาว่า
เล่าเหตุการณ์
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะ
2. ใช้นิทานที่มีตัวละครแสดงชัดเจน
3. การตั้งคาถามไม่ซับซ้อนเกินไปเกี่ยวกับผลสรุปของ
นิทาน
4. การตั้งคาถามที่ไม่มากเกินไปเกีย่ วกับปัญหาที่
เกิดขึ้นในนิทาน

สิ่งที่ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข
ปรับจากนิทานเรื่องเดิม กบเจ้าอยูไ่ หน เป็นนิทาน
เรื่อง หนูนักระบายสี
ตั้งคาถามโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น ปรับจากคาว่า
ผลสรุปเป็นคาว่าตอนจบของเรื่อง
ตั้งคาถามให้ชัดเจนโดยให้เด็กระบุการแก้ปัญหาของ
ตัวละคร

2) ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนาแบบวัด
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องไปใช้กับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่าง
ประชากร แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างประชากร จานวน 20 คน จากการทดลองใช้ พบว่า
ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวัดตามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยกาหนดในแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้อย่างราบรื่น
3) ผู้วิจัยนาแบบวัดความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลมาวิเคราะห์หาค่า
ระดับความยาก และค่าอานาจจาแนกของแบบวัด พบว่ามีค่าระดับความยากระหว่าง 0.4 - 0.75
และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.4 – 0.70 ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ โดยค่าระดับความยากที่
ยอมรับได้นั้นกาหนดเกณฑ์ที่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และกาหนดเกณฑ์ ค่าอานาจจาแนกที่ระหว่าง
0.20 - 1.00 (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2540) ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง
4) ผู้วิจัยนาแบบวัดความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล มาวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง โดยใช้วิธีทดสอบซ้า เว้นระยะเวลาในการทดสอบครั้งที่ 2 ห่างจากการ
ทดสอบครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเวลา 9.30 - 10.30 น. จากนั้นคานวณค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach พบว่า แบบวัดความสามารถใน
การเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 0.84 (แสดงในภาคผนวก ง ) ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใช้ได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ยอมรับได้นั้นกาหนดเกณฑ์ที่ 0.60 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2540) จึงได้แบบวัดความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
กับตัวอย่างประชากร ซึ่งแสดงในภาคผนวก ค
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ผู้วิจัยดาเนินการยื่นเอกสารคาร้องขอจดหมายขอความร่วมมือในการทาวิจัย จาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนอนุบาล
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ร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จากนั้นจึงนาจดหมายขอ
ความร่วมมือในการทาวิจัยถึงผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และ เข้าพบครูหัวหน้าสายระดับ
อนุบาล รวมถึงครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียด ในการดาเนินการวิจัย
5.2 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
ของเด็กอนุบาล โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วยก่อนการทดลอง การทดลองและหลังการ
ทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
1) ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยนาแบบวัดความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล มาดาเนิน การ
วัดความสามารถในการเล่าเรื่องของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเป็นรายบุคคลก่อนการทดลอง (pretest) โดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเวลา 9.00 – 10.30 น.
2) การทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน ช่วงเดือนมิถุนายน- กันยายน ในช่วง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น.- 10.00 น. กลุ่มทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์
ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้สอน กลุ่มควบคุมใช้แผนการจัดประสบการณ์
ทางภาษาแบบปกติ โดยมีครูประจาชั้นเป็นผู้สอน
3) หลังการทดลอง
ผู้วิจัยนาแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลชุดเดิมใน
การวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นรายบุคคล หลังการ
ทดลอง (post-test) โดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเวลา 9.30 – 10.30 น.
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์คะแนนแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาลและ
นาเสนอข้อมูล ดังนี้
6.1 คานวณคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาลของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
6.2 นาคะแนนที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องสาหรับเด็กอนุบาลมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป คานวณหาค่าเฉลี่ย ( ̅X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ของคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้น
จึงวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
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ทดลอง โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test Independent)
6.3 นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะ
แบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อความ
สามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการและ
การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ตอนที่ 3 ข้อมูลเชิงบรรยาย
ตอนที่ 1 ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถ
ในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถใน
การพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลใน 4 ด้าน ได้แก่ ฉากของเรื่อง การลาดับเหตุการณ์ ปัญหาของเรื่อง
และตอนจบของเรื่อง ก่อนและหลังการทดลองสามารถนาเสนอได้ในตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรือ่ งของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลอง
ความสามารถใน
กลุ่มทดลอง (n=30)
การพูดเล่าเรื่อง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ฉากของเรื่อง
การลาดับเหตุการณ์
ปัญหาของเรื่อง
ตอนจบของเรื่อง
รวม
**p < .01

x̅
5.77
4.87
3.60
4.90
19.13

S.D.
1.17
0.90
0.62
0.84
1.41

x̅
8.37
5.57
5.70
6.83
26.47

S.D.
0.66
0.51
0.46
0.75
1.33

t
-11.67
-3.34
-17.39
-9.52
-22.97

P
.00**
.00**
.00**
.00**
.00**

จากตารางที่ 8 พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
พูดเล่าเรื่องสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นหมายถึง หลังการทดลอง
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เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการมีความสามารถในการ
พูดเล่าเรื่องสูงกว่าก่อนทดลอง
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการและการ
จัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง 4 ด้าน ได้แก่ ฉาก
ของเรื่อง การลาดับเหตุการณ์ ปัญหาของเรื่อง และตอนจบของเรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง นาเสนอในตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเล่าเรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลอง
ความสามารถใน
หลังการทดลอง
การพูดเล่าเรื่อง
กลุ่มทดลอง (n =30)
กลุ่มควบคุม (n =30)
x̅
8.37
5.57
5.70
6.83
26.47

S.D.
0.66
0.51
0.46
0.75
1.33

x̅
7.67
4.73
4.53
5.70
22.63

S.D.
0.88
t 0.64
0.78
0.92
1.73

t
3.46
5.61
7.06
5.26
9.61

p
ฉากของเรื่อง
.00**
การลาดับเหตุการณ์
.00**
ปัญหาของเรื่อง
.00**
ตอนจบของเรื่อง
.00**
.00**
รวม
.00**
**p < .01
.00**
จากตารางที่ 9 พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
.00**
พูดเล่าเรื่องสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นหมายถึง หลังการทดลอง
.00**
เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช๎ศิลปะแบบบูรณาการมีความสามารถในการ
พูดเล่าเรื่องสูงกว่าเด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเชิงบรรยาย
ข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กที่เกิดขึ้นหลังการ
จัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการสามารถนาเสนอได้ดังนี้
1) ฉากของเรื่อง เด็กมีความสามารถในการพูดเล่าเรื่องด้านฉากของเรื่องสูงขึ้น
จากการที่เด็กเห็นภาพในนิทาน และจดจาสิ่งต่างๆ ในเนื้อเรื่องได้ เด็กสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับ
ฉากของเรื่องที่มีรายละเอียดของ สถานที่ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ และตัวละครได้
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1.1) การบอกเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัย
เล่าเรื่องข้าวเปลือกกับคนขี้เกียจ และถามเด็กๆ ว่า “นิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน” เด็กๆ ตอบว่า
“ที่ทุ่งนา”
1.2) การบอกเกี่ยวกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยเล่า
เรื่องผีเสื้อแสนสวยถาม และถามเด็กๆ ว่า “เกิดเหตุการณ์นี้เวลาไหน เด็กๆ ตอบว่า “เวลากลางวัน”
1.3) การบอกเกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยเล่าเรื่องฟ้ามุ่ยกับ
แมงมุมดาและถามเด็กๆ ว่า มีใครในนิทานบ้าง เด็กตอบว่า “แมงมุมดา” “ฟ้ามุ่ย” และเมื่อเล่าเรื่อง
ข้าวเปลือกกับคนขี้เกียจ และถามว่า “มีอะไรในทุ่งนาบ้าง” เด็กๆ ช่วยกับตอบว่า “ในทุ่งนามีรวงข้าว
มีผู้ชาย”
2) การลาดับเหตุการณ์ เด็กมีความสามารถในการพูดเล่าเรื่องด้านการลาดับ
เหตุการณ์สูงขึ้นจากการที่เด็กสามารถเรียงลาดับดับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยบอกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อน เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา เหตุการณ์ที่นาไปสู่การแก้ปัญหา และเหตุการณ์ที่เป็นตอนจบของ
เรื่องได้
2.1) การเล่าเหตุการณ์ตามลาดับ เด็กเล่าเรื่องราวเป็นภาษาของตนเองได้
4-5 ประโยค ตัวอย่างเช่น “เมล็ดข้าวเหาะไปอยู่ในฉางข้าวเองได้ มีผู้ชายขี้เกียจเอาแต่นอน รอให้
เมล็ดข้าวเหาะอย่างเดียว เมล็ดข้าวจึงไม่เหาะอย่างเดิม ต่อมาคนจึงต้องเก็บเกี่ยวข้าวเอง”
2.2 ) การเรียงลาดับเหตุการณ์ตามลาดับเวลาก่อน – หลัง ตัวอย่างเช่น
เมื่อผู้วิจัยเล่าเรื่องเจ้าชายสายลม และให้เด็กช่วยกันลาดับเหตุการณ์จากภาพ เด็กๆ ลาดับเหตุการณ์
ได้ทั้งหมด 5 เหตุการณ์ตามดังนี้ 1) เจ้าชายสายลมออกไปพบชาวนาที่เดือดร้อน 2) เจ้าชายสายลมไป
ขอให้ก้อนเมฆทาให้ฝนตก 3) เจ้าชายสายลมต้องดันก้อนเมฆ 4) ฝนจึงตกลงมา 5) ชาวนามีความสุข
3) ปัญหาของเรื่อง เด็กมีความสามารถในการพูดเล่าเรื่องด้านปัญหาของเรื่องสูงขึ้น
จากการบอกสิ่งที่เป็นปัญหาและการแก้ปัญหาในนิทานได้
3.1) การบอกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้วิจัยเล่า
เรื่องกระรอกเจาะมะพร้าว และตั้งคาถามว่า “เกิดอะไรขึ้น ทาไมกระรอกจึงลงจากต้นมะพร้าวไม่ได้”
เด็กๆ ตอบว่า “กระรอกลงจากต้นมะพร้าวไม่ได้ เพราะต้นมะพร้าวเอนไปอีกฝั่ง” แต่เด็กยังบอก
รายละเอียดได้ไม่ครอบคลุมว่าต้นมะพร้าวเอนไปเพราะลาต้นของมะพร้าวมีน้าหนักเบาจากที่กระรอก
กินน้ามะพร้าวไปหมด
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3.2) การบอกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของตัวละครในเรื่อง ตัวอย่างเช่น เมื่อ
ผู้วิจัยเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าว และตั้งคาถามว่า “กระรอกช่วยกันทาอย่างไรให้ต้นมะพร้าว
กลับมาเหมือนเดิม” เด็กตอบว่า “กระรอกช่วยกันอมน้าไปใส่ในลูกมะพร้าว”
4) ตอนจบของเรื่อง เด็กมีความสามารถในการบอกตอนจบของนิทาน ข้อคิดที่ได้
จากเรื่อง และความรู้สึกของตัวละคร
4.1) การบอกตอนจบของนิทาน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้วิจัยเล่าเรื่องฟ้ามุ่ยกับ
แมงมุมดา ตั้งคาถามว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร เด็กๆ ตอบว่าฟ้ามุยได้ผสมเกสร และมีสีสีน
สวยงาม”
4.2) การบอกข้อคิดของรื่อง ตัวอย่างเช่น เด็กๆ ได้ข้อคิดอะไรจากนิทาน
เรื่องฟ้ามุ่ยกับแมงมุมดา เด็กๆ ตอบว่า “แมงมุมดามีน้าใจชวยเหลือฟ้ามุ่ย”
4.3) การบอกความรู้สึกของตัวละคร เมื่อผู้วิจัยถามว่า ตอนจบฟ้ามุ่ยรู้สึก
อย่างไร เด็กๆ ตอบว่า “ฟ้ามุ่ยมีความสุข”

บทที่ 5
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อ
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาผลของ
การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของ
เด็กอนุบาลใน 4 ด้าน ได้แก่ ฉากของเรื่อง ปัญหาของเรื่อง ผลสรุปของเรื่อง และการลาดับ
เหตุการณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการและ
การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ดเขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัด
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หลังการทดลอง เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบ
บูรณาการมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องใน 4 ด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. หลังการทดลอง เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบ
บูรณาการมีค่าเฉลี่ยคะแนนของความสามารถในการพูดเล่าเรื่องใน 4 ด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของ
เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดเล่าเรื่องทั้ง 4 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง 19.13 และหลังการทดลอง 26.47 คะแนน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการนั้นสามารถส่งเสริม
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล ผู้วิจัยจึงมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. กระบวนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
ขั้นที่ 1 การเชื่อมโยงประสบการณ์ เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีการตั้ง
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คาถาม สนทนา และรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้อื่นและได้รับประสบการณ์ทางศิลปะที่
หลากหลายทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการละคร เด็กได้เรียนรู้งานทัศนศิลป์ ได้แก่ งาน
ศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ เด็กได้เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส และเลือกปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรี และเพลง เด็กชอบการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางและเพลง
ต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหวอิสระและการเคลื่อนไหวตามคาสั่งของครู และการละคร เด็กทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง เด็กมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิทานสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ Mcdonald
และ Fifher (2006) ที่กล่าวว่าครูผู้สอนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กได้จากกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ กิจกรรมดนตรีช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ สามารถร้องเพลง เล่นเครื่อง
ดนตรีชนิดต่างๆ การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี การแต่งบทเพลง หรือการอ่านตัวโน้ต เด็กฟัง
เพลงอย่างเข้าใจ ส่งผลให้สามารถอธิบายเนื้อหาของเพลงได้ เข้าใจเนื้อหาของเพลงและบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมได้ มีความเข้าใจในเนื้อหา และภาษาพูด การเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบการเรียนรู้
หนึ่งของเด็กที่ช่วยสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเด็กซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมอง
กระบวนการคิด และการละครทาให้เด็กได้เรียนรู้การแสดง บทละคร การถ่ายทอดอารมความรู้สึก
รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อน
ขั้นที่ 2 การนาเสนอความรู้ การนาเสนอความรู้ ที่ครูเป็นผู้การถ่ายทอด
ผ่านนิทานโดยครูเป็นผู้เล่านิทานประกอบสื่อให้เด็กฟังเพลง ใช้บทกลอน และสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้
เด็กมีส่วนร่วมในการฟังและพูด สอดคล้องกับ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2544) ที่กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนว่าต้องเป็นไปในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านการฟังและการพูดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ผู้เรียนได้เรียน
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด ด้วยการให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ประพฤติปฏิบัติ ลงมือกระทาจริง จัดกิจกรรมต่างๆ
ให้ผู้เรียนมีโอกาสรับรู้โดยผ่านการรับรู้หลาย ๆ ทาง ได้แก่ การฟัง การพูด การถาม การสัมผัส และ
การทดลอง กิจกรรมต้องท้าทาย ชวนคิด มีความยากง่ายสลับซับซ้อนพอเหมาะกับวัยแลความ
สามารถของผู้เรียน จากการที่เด็กได้ฟังนิทาน และพบว่าเด็กมีสมาธิในการฟัง สามารถฟังนิทานและ
เรื่องราวต่างๆ ได้นานขึ้น ระหว่างฟังนิทานเด็กมีโอกาสได้จินตนาการว่าตนเองเป็นตัวละครในนิทาน
เด็กมีความกระตือรือร้นในตอบคาถามเกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง เด็กสามารถบอกลักษณะพิเศษ
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อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เด็กสามารถบอกเหตุการณ์สาคัญในเรื่อง และบอกถึงการดาเนินของ
เรื่องราวในนิทานตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยประโยคที่ยาวขึ้น และเรียนรู้การใช้คาศัพท์ในนิทาน สอดคล้อง
กับ และ วรรณี ศิริสุนทร (2532) ที่กล่าวว่านิทานช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา ช่วยให้เด็กรู้จักคามาก
ขึ้น รู้จักเก็บใจความและเนื้อเรื่อง และนิทานสามารถนาไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ นิทานนาไปสู่การแสดงบทบาทสมมติ เมื่อเด็กได้ฟังนิทานแล้วเด็กได้แสดงบทบาทสมมติเป็นตัว
ละครในเรื่อง เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางของตัวละคร
สอดคล้องกับ Mayesky (2002) ที่กล่าวว่าการแสดงบทบาทสมมติมีความสาคัญสาคัญในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในวัยเด็ก และเป็นการช่วยเหลือเด็กขี้อายให้มีความมั่นใจและเป็น
แนวทางการสอนใหม่ๆ ของครูเมื่อเด็กได้ใช้อุปกรณ์ เมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องราวจากการฟังนิทาน เด็กมี
จินตนาการเป็นตัวละครในนิทาน เด็กสามารถสังเกตและจดจาตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่องได้ เด็ก
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง สอดคล้องกับ สยมพร ทองเนื้อดี (2553)
ที่กล่าวถึงนิทานทาให้เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูล ฝึกความคิด
สร้างสรรคค์และจินตนาการ นิทานเป็นสะพานเชื่อมโยงภาพนามธรรมที่เด็กเข้าใจยากไปสู่รูปธรรม
เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้จนเป็นระบบ คือ คิดเป็น ทาเป็น และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาได้
ขัน้ ที่ 3 การสรุปและประเมินผล เมื่อเด็กได้สร้างผลงานศิลปะสะท้อนการ
เรียนรู้ เด็กมีความภาคภูมิใจ และรู้จักชื่นชมผลงานของผู้อื่น เด็กมีอิสระในการทากิจรรมจากการได้
เลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง มือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างความรู้โดยการค้นพบด้วยตนเองนั้นเป็นการค้นพบที่นามาสู่
ความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ เนื่องจากศิลปะนั้นเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สารวจ ค้นพบ และได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะ
ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กได้เข้าไปเรียนรู้ในมุมประสบการณ์ที่
มีการจัดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ศิลปะกับภาษาอย่างหลากหลาย ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่พรั่งพร้อมด้วยงานศิลปะ เด็กได้เรียนรู้งานศิลปะจากประสาทสัมผัสต่างๆ ภายใต้
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย และมีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ สอดคล้องกับ จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(2549) ที่กล่าวถึงการจัดสภาพแลดล้อมทางกายภาพเพื่อความสวยงาม (The Aesthetic
Environment) จะทาให้เด็กได้ซึมซับความงามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นอกจากนั้นความมีระเบีบย
จะเชื่อมต่อกับความสวยงาม เด็กยังได้รับการกระตุ้นในการที่จะทาให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและมี
ระเบียบอีกด้วย และการที่เด็กเข้าไปเรียนรู้จากสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ในมุมประสบการณ์
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เด็กได้หยิบจับอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ทาให้เด็กจดจาและตอบคาถามได้สอดคล้องกับ
Krogh (2014) ที่กล่าวถึงการใช้อุปกรณ์ในการเล่นบทบาทสมมติช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์
การเรียกชื่ออุปกรณ์ และพูดคุยเกี่ยวกับการใช้เพื่อนาเสนอท่าทางต่างๆ ของตัวละครในนิทาน นาไปสู่
กระบวนการคิด
2. สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
1) ผลงานศิลปะ การคัดเลือกผลงานศิลปะที่มีความเหมาะสมและมีความ
งามมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เมื่อเด็กได้อภิปรายภาพศิลปะของศิลปิน เด็กได้ชื่นชมความงาม มี
สุนทรียภาพ เด็กเกิดความซาบซึ้งในงานศิลปะที่หลากหลายประเภทต่างๆ และเห็นคุณค่าของศิลปะ
สอดคล้องกับ Mcdonald และ Fifher (2006) ที่กล่าวว่าครูผู้สอนสามารถพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กได้จากศิลปะด้านทัศนศิลป์ เพราะทัศนศิลป์เกิดจากความพอใจ สนใจ จากสิ่งที่เด็กได้
เรียนรู้จากการมองเห็นนั้นสามารถสร้างความหมายในด้านต่างๆ จากการมองและการร่วมแบ่งปัน
ความคิดจากสิ่งที่ได้สร้างขึ้น
2) นิทาน นิทานเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยพัฒนาภาษาเด็ก ส่งเสริม
ให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพราะนิทานมีองค์ประกอบที่ทาให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่องของ
นิทาน การเลือกนิทานที่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีเนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยนาไปสู่การพัฒนาภาษาใน
การพูดเล่าเรื่องได้ สอดคล้องกับ Walter (2000) ที่นาเสนอว่าหนังสือนิทานที่ดีต้องมีองค์ประกอบของ
ตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง และแก่นเรื่อง และสอดคล้องกับ ภิญญาพร นิตยประภา (2534) นาเสนอ
ประโยชน์ของหนังสือนิทานไว้ว่า นิทานส่งเสริมการอ่านและความเข้าใจภาษา ถ้ามีหนังสือใหม่ๆ ที่มี
เนื้อเรื่องสนุกสนาน เด็กจะสนใจ ทาให้เกิดความชานาญ อ่านหนังสือได้คล่องแคล่วเป็นวิธีหนึ่งที่
สนับสนุนการเรียนภาษาของเด็กทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
3. บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
ครูมีบทบาทสาคัญที่ช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาและพัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
1) การใช้คาถามที่หลากหลาย ครูใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ สนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ครูใช้คาถามในการจดจา
ข้อมูล เด็กได้ระลึกถึงเรื่องราวที่ได้ฟัง เด็กสามารถจับใจความสาคัญของเรื่องและโต้ตอบเป็นภาษา
ของตนเอง และเมื่อครูใช้คาถามที่ให้อธิบายเหตุและผล เด็กสามารถบอกความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ในเรื่องได้ สอดคล้องกับ จีระพันธุ์ พูลพัฒน์และคณะ (2554) ที่ได้ว่าการใช้คาถามหลากหลาย
ประเภทเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการอ่านได้เป็นอย่างดี และเมื่อครูใช้คาถามที่ให้
แสดงความคิดเห็น เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้
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สอดคล้องกับ Delacato (อ้างถึงใน วรนันท์ อักษรพงศ์, 2539) ที่กล่าวถึงการสื่อความหมายของเด็ก
กับผู้อื่นในลักษณะบอกความรู้สึกในใจ เป็นความหมายที่มากกว่าชื่อของสิ่งของเหล่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความคิดรวบยอดอันเนื่องมาจากประสบการณ์ของแต่ละคน
2) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาของครู ได้แก่ การออกเสียง
การใช้คาถาม การเป็นแบบอย่างในการอ่านหนังสือและการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ทักษะทางภาษา
สอดคล้องกับ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ที่ระบุถึงบทบาท
ของครูในการจัดประสบการณ์ทางภาษาว่า ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ จัดให้เด็กมี
โอกาสอ่านและเขียน ครูเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ในการใช้ภาษาในลักษณะต่างๆ ทั้งในลักษณะ
ของการสาธิตกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรู้หนังสือ เช่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน ครูเป็นผู้จัดการ
และช่วยเหลือให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อ
ความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ
1.1 ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะนาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
ศิลปะแบบบูรณาการ และนาแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาลไปใช้ ควรศึกษา
และทาความเข้าใจถึงเนื้อหาโดยละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับเด็กมากที่สุด
1.2 ครูผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้สื่อศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย มีความ
งามและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน การสร้างบรรยากาศที่เอื้อการเรียนรู้และการทากิจกรรม
1.3 ครูผู้สอนควรจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและ
วัยของเด็ก จัดวางสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ไว้ให้เหมาะสมแก่การใช้งานและมีจานวนเพียงพอ มุ่งเน้น
วัสดุที่เป็นธรรมชาติและวัสดุที่มีในท้องถิ่น
1.4 ครูผู้สอนควรศึกษาความรู้ทางศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล เนื้อหาศิลปะที่มี
ความสอดคล้องกับสาระทางภาษา โดยขอคาแนะจากครูศิลปะหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนามาออกแบบ
การจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษา หรือทักษะในด้านอื่นๆ
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2.2 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กในระดับชั้นอื่นๆ
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการใน
ศาสตร์อื่นๆ
2.4 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการใน
ประชากรสังกัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ ศรีกมล

อาจารย์ผู้สอนศิลปะสาหรับเด็กเล็ก
อาจารย์พิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม

2. . อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์

บรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็กในเครืออัมรินทร์
และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อ.จิระภา โหระเวช

ครู คศ.3 วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
สอนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คู่มือแบบวัดความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
2. แบบวัดความสามารถในการเล่าเรื่องเด็กอนุบาล
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็

ุ

คา แจง
แบบวัดความสามารถ ุดนเ นแบบวัดรายบุคคลท่ผูวจัยสรางขนเพื่อวัดความสามารถในการ
พูดเล่าเรื่องสาหรับเดกอนุบาล มลัก ะเ นคาถาม ลายเ ดท่ใหเดก ด อบคาถามและลงมือจัด
กระทากับสื่อและวัสดุ อุ กร ท่จัดเ รยม วเ นรายบุคคล มรายละเอยดเก่ยวกับ ครงสรางของเรื่อง
ระกอบดวย ากของเรื่อง การลาดับเห ุการ
หาของเรื่อง และ อนจบของเรื่อง รวมทังสน
10 ขอ คะแนนเ ม 30 คะแนน
ดาน ครงสรางของเรื่อง
1. ากของเรื่อง
ขอ 1 - 3
รวมทังสน 3 ขอ
2. การลาดับเห ุการ
ขอ 4 -5
รวมทังสน 2 ขอ
3. หาของเรื่อง
ขอ 6-8
รวมทังสน 3 ขอ
4. อนจบของเรื่อง
ขอ 9-10
รวมทังสน 2 ขอ
แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องนใ เวลาในการ ระเมนขอละ 1 นาท รวม 10 นาท
การเ รยม ัวก่อนวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
1. ก าแบบวัดความสามารถและเก ฑการใหคะแนน
2. จัดเ รยมสถานท่และอุ กร ท่ใ ในแ ่ละขอคาถาม
3. บั ามรายละเอยดในแ ่ละ ่องบทบาทของครู ทละขอและใหคะแนน ามเก ฑ
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ว ดาเนนการ ระเมน
1. ครูนาเดกครังละ 1 คน ยังหองทาการ ระเมน
2. ครูเล่านทานเรื่อง หนูนอยนักระบายส ใหเดก ง ใ เวลา 10 นาท
3. ครูดาเนนการสอบ ดย บั ามรายละเอยดใน ่องบทบาทของครูทละขอ พรอมทัง
บันทกการพูดของเดกและบันทกคะแนนลงในแบบบันทก ามเก ฑการใหคะแนน ใ
เวลาในการ ระเมน 10 นาท
4. ใ เวลาในการ ระเมน ่อเดก 1 คนรวม 20 นาท
5. ครูนาเดกกลับสู่ ันเรยน และนาเดกคน ่อ มาทาการ ระเมน
6. ทาการ ระเมน ดยใ แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง ุดเดยวกันทังก่อนและ
หลังการทดลอง
เก ฑการ ระเมนผล
1. ดมาก
2. ด
3. านกลาง
4. ควรส่งเสรม

หมายถง
หมายถง
หมายถง
หมายถง

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

25-30 คะแนน
20-25 คะแนน
15-20 คะแนน
นอยกว่า 15 คะแนน

1. ฉากของ
เรื่อง

โครงสร้างของ
เรื่อง

-แผ่นภาพในนิทาน

-แผ่นภาพในนิทาน

ครูให้เด็กดูภาพในนิทาน
ครูตั้งคาถาม ในภาพ
เด็กๆ เห็นตัวละครใดบ้าง

2.ความสามารถ
ในการบอก
เกี่ยวกับ เวลา
ที่เกิดเหตุการณ์
ในเรื่อง
3.ความสามารถ
ในการบอก
เกี่ยวกับตัว
ละครในเรื่อง

ครูให้เด็กดูภาพในนิทาน
ครูตั้งคาถาม เหตุการณ์ใน
เนื้อเรื่องเกิดขึ้นเวลาใด

สื่อ – อุปกรณ์

-แผ่นภาพในนิทาน

บทบาทของครู

1.ความสามารถ ครูให้เด็กดูภาพในนิทาน
ในการบอก
ครูตั้งคาถาม ภาพนี้เป็น
เกี่ยวกับสถานที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหน
ที่เกิดเหตุการณ์
ในเรื่อง

ข้อ

เด็กบอกชื่อตัวละคร
และลักษณะตัวละคร
ทั้งหมดได้ครบภายใน
เวลา 1 นาที

เด็กบอกเวลา ที่เกิด
เหตุการณ์ได้ ภายใน
30 วินาที

เด็กบอกสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ได้ ภายใน
30 วินาที

3

แบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล

เด็กบอกชื่อตัวละคร
และลักษณะตัวละคร
ได้2/3 ของตัวละคร
ทั้งหมด ภายในเวลา
1 นาที

เด็กบอกเวลา ที่เกิด
เหตุการณ์ได้ ภายใน
1 นาที

เด็กบอกสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ได้ ภายใน
1 นาที

2

ระดับคะแนน

เด็กบอกชื่อตัวละคร
และลักษณะตัวละคร
ได้1/3 ของตัวละคร
ทั้งหมด ภายในเวลา
1 นาที

เด็กบอกเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ได้โดยใช้เวลา
มากกว่า 1 นาที

เด็กบอกสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ได้ โดยใช้เวลา
มากกว่า 1 นาที

1
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2. การลาดับ 4. สามารถเล่า
เห ุการ
เห กุ าร ใน
นทาน ามลาดับ
ด

ครูใหเดกดู าพใน
นทาน จากนันใหเดก
บรรยายเห ุการ
ามลาดับ

2)
4)
6)

1)
3)
5)

- แผ่น าพเห ุการ ในนทาน

-นทานเรื่อง หนูนักระบายส

– ุ

2
เดกเล่าเรื่องจาก าพ
เห ุการ ดถูก อง
4-5 ลาดับ ายใน
เวลา 1.30 นาท

3
เดกเล่าเห ุการ ด
ถูก อง ามลาดับ
ทังหมด ายในเวลา
1 นาท

เดกเล่าเรื่องจาก าพ
เห ุการ ดถูก อง
นอยกว่า 3 ลาดับ
หรือ ม่ บั ดยใ
เวลามากกว่า 1.30
นาท

1

5. สามารถ
เรยงลาดับ
เห ุการ ใน
นทาน าม
ลาดับเวลา
ก่อน-หลัง ด

ครูใหเดกดู าพใน
นทาน จากนันใหเดก
เรยงลาดับ าพ าม
เห ุการ ในนทานท่
เกดขน ังแ ่ นจน
จบเรื่อง

6)

5)

4)

3)

2)

1)

- แผ่น าพเห ุการ ในนทาน

-นทานเรื่อง หนูนักระบายส

– ุ
เดกเรยงลาดับ าพ
เห ุการ ดถูก อง
6 ลาดับ ายในเวลา
1 นาท

3

1

เดกเรยงลาดับ าพ เดกเรยงลาดับ
เห ุการ ดถูก อง าพเห ุการ ด
4-5 ลาดับ ายใน ถูก องนอยกว่า
เวลา 1.30 นาท
3 ลาดับหรือ ม่
บั ดยใ
เวลามากกว่า
1.30 นาท

2
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3. หา
ของเรื่อง

6.
ความสามารถ
ในการบอก
เก่ยวกับ หา
ท่เกดขนใน
เรื่อง

ครูใหเดกดู าพ
ในนทาน ครู ัง
คาถาม าพน
เกดเห ุการ ท่
เ น หาใดขน

-แผ่น าพในนทาน

– ุ
เดกบอก หาท่
เกดขนในเรื่อง ด
ายในเวลา 30
นาท

3

1

เดกบอก หา เดกบอก หา
ท่เกดขนในเรื่อง ท่เกดขนในเรื่อง
ดยใ เวลา 1 นาท ดยใ เวลา
มากกว่า 1 นาท

2
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7. สามารถบอก
รายละเอยด
เก่ยวกับการ
แก หาของ ัว
ละคร ด
-แผ่น าพในนทาน

ครูใหเดกดู าพใน
-นทานเรื่อง หนูนักระบายส
นทาน ครู ังคาถาม
าพน ัวละครในเรื่อง
แก หา อย่าง ร

– ุ
เดกบอกการ
แก หาของ
ัวละคร ดครบ 4
เห ุการ ายใน
เวลา 1 นาท

3

เดกบอกการ
แก หาของ
ัวละคร ด 3
เห ุการ ายใน
เวลา 1 นาท

2

เดกบอกการ
แก หาของ ัว
ละคร ด 3 ว หรือ
นอยกว่า ดยใ
เวลามากกว่า 1
นาท

1
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4. ตอนจบ
ของเรื่อง

โครงสร้าง
ของเรื่อง

บทบาทของครู

-แผ่นภาพตอนจบในนิทาน

สือ่ – อุปกรณ์

9.สามารถบอก
ความรู้สึกของตัว
ละครในตอนจบ
ของเรื่องได้

ครูให้เด็กดูภาพ - แผ่นภาพตัวละครในตอนจบ
ในนิทานครูถาม ของนิทาน
ว่าในตอนจบตัว
ละครรู้สึก
เด็กดูภาพ -แผ่นภาพตอนจบในนิทาน
10.สามารถบอก อย่
ครูใาห้งไร
ข้อคิดของเรื่อง ในนิทาน ครูถาม
ได้
ว่านิทานเรื่องนี้
ให้ข้อคิด
อะไรบ้าง

8. สามารถบอก ครูให้เด็กดูภาพ
ตอนจบของเรื่อง ในนิทาน ครูถาม
ได้
ว่าภาพนีเ้ ป็น
เหตุการณ์อะไร

ข้อ
1

เด็กบอก
ความรู้สึกของ ของตัวละครได้ ความรู้สึกของ
ตัวละครได้
ภายใน 1 นาที ตัวละครโดยใช้
ภายใน 30
เวลามากกว่า 1
วิเด็นกาที
บอกข้อคิด เด็กบอกข้อคิดของนาที
เด็กบอกข้อคิด
ของเรื่องได้
เรื่องได้ภายใน ของเรื่องโดยใช้
ภายใน 30
1 นาที
เวลามากกว่า 1
วินาที
นาที

เด็กบอกตอน
จบของเรื่อง
โดยใช้เวลา
มากกว่า 1
เด็กบอกความรู้สึกนาที
เด็กบอก

เด็กบอกตอน เด็กบอกตอนจบ
จบของเรื่อง
ของเรื่องภายใน
ภายในเวลา 30 1 นาที
วินาที

3

ระดับคะแนน
2
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2. การลาดับ 4. สามารถเล่า
เห ุการ
เห กุ าร ใน
นทาน ามลาดับ
ด

ครูใหเดกดู าพใน
นทาน จากนันใหเดก
บรรยายเห ุการ
ามลาดับ

2)
4)
6)

1)
3)
5)

- แผ่น าพเห ุการ ในนทาน

-นทานเรื่อง หนูนักระบายส

– ุ

2
เดกเล่าเรื่องจาก าพ
เห ุการ ดถูก อง
4-5 ลาดับ ายใน
เวลา 1.30 นาท

3
เดกเล่าเห ุการ ด
ถูก อง ามลาดับ
ทังหมด ายในเวลา
1 นาท

เดกเล่าเรื่องจาก าพ
เห ุการ ดถูก อง
นอยกว่า 3 ลาดับ
หรือ ม่ บั ดยใ
เวลามากกว่า 1.30
นาท

1
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5. สามารถ
เรยงลาดับ
เห ุการ ใน
นทาน าม
ลาดับเวลา
ก่อน-หลัง ด

ครูใหเดกดู าพใน
นทาน จากนันใหเดก
เรยงลาดับ าพ าม
เห ุการ ในนทานท่
เกดขน ังแ ่ นจน
จบเรื่อง

6)

5)

4)

3)

2)

1)

- แผ่น าพเห ุการ ในนทาน

-นทานเรื่อง หนูนักระบายส

– ุ

เดกเรยงลาดับ าพ
เห ุการ ดถูก อง
6 ลาดับ ายในเวลา
1 นาท

3

1

เดกเรยงลาดับ าพ เดกเรยงลาดับ
เห ุการ ดถูก อง าพเห ุการ ด
4-5 ลาดับ ายใน ถูก องนอยกว่า
เวลา 1.30 นาท
3 ลาดับหรือ ม่
บั ดยใ
เวลามากกว่า
1.30 นาท

2
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3. หา
ของเรื่อง

6.
ความสามารถ
ในการบอก
เก่ยวกับ หา
ท่เกดขนใน
เรื่อง

ครูใหเดกดู าพใน -แผ่น าพในนทาน
นทาน ครู ัง
คาถาม าพนเกด
เห ุการ ท่เ น
หาใดขน

– ุ
เดกบอก หาท่
เกดขนในเรื่อง ด
ายในเวลา 30
นาท

3

1

เดกบอก หา เดกบอก หา
ท่เกดขนในเรื่อง ท่เกดขนในเรื่อง
ดยใ เวลา 1 นาท ดยใ เวลา
มากกว่า 1 นาท

2
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7. สามารถบอก
รายละเอยด
เก่ยวกับการ
แก หาของ ัว
ละคร ด
-แผ่น าพในนทาน

ครูใหเดกดู าพใน
-นทานเรื่อง หนูนักระบายส
นทาน ครู ังคาถาม
าพน ัวละครในเรื่อง
แก หา อย่าง ร

– ุ
เดกบอกการ
แก หาของ
ัวละคร ดครบ 4
เห ุการ ายใน
เวลา 1 นาท

3

เดกบอกการ
แก หาของ
ัวละคร ด 3
เห ุการ ายใน
เวลา 1 นาท

2

เดกบอกการ
แก หาของ ัว
ละคร ด 3 ว หรือ
นอยกว่า ดยใ
เวลามากกว่า 1
นาท

1
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4. อนจบ
ของเรื่อง

ครูใหเดกดู าพใน
-แผ่น าพ อนจบในนทาน
นทาน ครูถามว่า
นทานเรื่องนใหขอคด
อะ รบาง

10.สามารถบอก
ขอคดของเรื่อง ด

เดกบอกความรูสก
ของ ัวละคร ด
ายใน 1 นาท

เดกบอก อนจบ
ของเรื่อง ายใน
1 นาท

2

เดกบอกความรูสก
ของ ัวละคร ดยใ
เวลามากกว่า 1
นาท

เดกบอก อนจบ
ของเรื่อง ดยใ
เวลามากกว่า 1
นาท

1

เดกบอกขอคดของ เดกบอกขอคดของ เดกบอกขอคดของ
เรื่อง ด ายใน 30 เรื่อง ด ายใน
เรื่อง ดยใ เวลา
วนาท
1 นาท
มากกว่า 1 นาท

- แผ่น าพ ัวละครใน อนจบของนทาน เดกบอกความรูสก
ของ ัวละคร ด
ายใน 30 วนาท

ครูใหเดกดู าพใน
นทานครูถามว่าใน
อนจบ ัวละครรูสก
อย่าง ร

9.สามารถบอก
ความรูสกของ ัว
ละครใน อนจบของ
เรื่อง ด

เดกบอก อนจบ
ของเรื่อง ายใน
เวลา 30 วนาท

-แผ่น าพ อนจบในนทาน

ครูใหเดกดู าพใน
นทาน ครูถามว่า าพ
นเ นเห ุการ อะ ร

3

8. สามารถบอก อน
จบของเรื่อง ด

– ุ
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC
การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็ก
อนุบาล แสดงในตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC แบบวัด
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ประเด็นคาถาม

ตอนที่ 1 ฉากของเรื่อง
ข้อ 1 ความสามารถในการบอกเกีย่ วกับสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ในเรื่อง
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด
(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ข้อ 2 ความสามารถในการบอกเกีย่ วกับ เวลา ที่เกิด
เหตุการณ์ในเรื่อง
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด
(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ข้อ 3 ความสามารถในการบอกเกีย่ วกับตัวละครในเรื่อง
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด
(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ตอนที่ 2 ปัญหาของเรื่อง
ข้อ 1 ความสามารถในการบอกเกีย่ วกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง

ค่าดัชนี
IOC

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

1
1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

1
1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

1
1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC แบบวัด
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ประเด็นคาถาม

ค่าดัชนี
IOC

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

0.6

ตรงตามเนื้อหา

ปรับลดจานวน
ข้อคาถามให้
เหมาะสม

(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ข้อ 2 สามารถบอกรายละเอียดเกีย่ วกับการแก้ปัญหา
ของตัวละครได้
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด

1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

1

ตรงตามเนื้อหา

-

(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ตอนที่ 3 ผลสรุปของเรื่อง

1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด

1

ตรงตามเนื้อหา

-

(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน

1
1
1

ตรงตามเนื้อหา

-

ข้อ 2 สามารถบอกความรูส้ ึกของตัวละครในตอนจบ
ของเรื่องได้
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด
(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์

1
0.6

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด

ข้อ 1 สามารถบอกตอนจบของเรือ่ งได้

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

ปรับจากนิทาน
เรื่อง กบเจ้าอยู่
ไหน เป็นนิทาน
เรื่อง หนูนัก
ระบายสี
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC แบบวัด
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
ประเด็นคาถาม

ค่าดัชนี
IOC

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ข้อ 3 สามารถบอกข้อคิดของเรื่องได้
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด

1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

1

ตรงตามเนื้อหา

-

(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ตอนที่ 4 การลาดับเหตุการณ์
ข้อ 1 สามารถเล่าเหตุการณ์ในนิทานตามลาดับได้

1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

0.6

ตรงตามเนื้อหา

ปรับภาษา
จากเดิมที่ใช้
คาว่า การ
บรรยาย
เป็นคาว่า
เล่าเหตุการณ์

1
1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

-

1
1

ตรงตามเนื้อหา
ตรงตามเนื้อหา

(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน

1

ตรงตามเนื้อหา

(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน

1

ตรงตามเนื้อหา

-

(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด

(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
(3) ความเหมาะสมของการให้คะแนน
(4) ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกคะแนน
ข้อ 2 สามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ในนิทานตามลาดับเวลา
ก่อน-หลังได้
(1) ความเหมาะสมของคาสั่งหรือข้อกาหนด
(2) ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
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ภาคผนวก ง
ผ
1. ผลการวเคราะหหาค่าความยาก และอานาจจาแนกของแบบวัดความสามารถ
ในการพูดเล่าเรื่องของเดกอนุบาล
2. ผลการวเคราะหหาค่าสัม ระสท ์ความเท่ยงของแบบวัดความสามารถในการ
พูดเล่าเรื่องของเดกอนุบาล
3. ผลการวเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมม านการวจัย
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1. ผลการวเคราะหหาค่าความยาก และอานาจจาแนกของแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่อง
ของเดกอนุบาล แสดงใน ารางท่ 11 ดังน
ตารางที่ 9
็ ุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.55
0.75
0.75
0.6
0.4
0.6
0.7
0.55
0.65
0.55

ดมาก
ด
ด
ด
ดมาก
ด
ด
ดมาก
ด
ดมาก

0.5
0.4
0.4
0.6
0.4
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7

ด
ด
ด
ดมาก
ด
ดมาก
ดมาก
ดมาก
ดมาก
ดมาก

2. ผลการวเคราะหหาค่าสัม ระสท ์ความเท่ยงของแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเดก
อนุบาล
Case Processing Summary

Cases Valid

N

%

20

90.9

Reliability Statistics

Excludeda 2

9.1

Cronbach's Alpha

N of Items

Total

100.0

.800

16

22
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3. ผ

ฐ
1) ผลการจับคู่คะแนนแบบวัดความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม แสดงใน ารางท่ 12 ดังน
ตารางที่ 10 ผ

ุ

ุ

ุ
ุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ุ
16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20

ุ
16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
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12

ผ
ุ

ุ
ุ
ุ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
𝑥̅
S.D.

20
20
20
21
21
21
22
22
13
13
13
14
14
14
17
17
19
19
19
20
20
18.26
2.46

ุ

ุ
20
20
20
21
21
21
22
22
11
12
12
15
15
15
16
16

16
16
18
18
21
18.16
2.43
2.43
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Group Statistics

score

group

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

43

18.2558

2.46009

.37516

2.00

43

18.1628

2.42929

.37046

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

sco Equal

Sig. (2-

Mean

Std. Error

F

Sig.

t

df

tailed)

Difference

Difference Lower

Upper

.066

.798

.176

84

.860

.09302

.52725

-.95546

1.14151

.176

83.987

.860

.09302

.52725

-.95547

1.14151

re variances
assumed
Equal
variances not
assumed
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2) การเ รยบเทยบความแ ก ่างระหว่างค่าเ ล่ยของคะแนนความสามารถในการพูดเล่า
เรื่องระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง แสดงใน ารางท่ 13 ดังน
ตารางที่ 11
ุ
ุ
ุ

ุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ุ
25
27
27
26
26
26
28
26
26
28
26
24
27
28
26
28
28
25
26
26
26
28
26
27
23
27
28

ุ
24
24
27
26
25
25
25
24
25
24
24
25
24
25
25
27
25
25
25
24
24
27
24
25
23
27
25

123
13

ุ

28
29
30
𝑥̅
S.D.

ุ

ุ

ุ

29
26
25
26.47
1.33

26
26
24
22.63
1.73

ุ

ุ
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2) การเ รยบเทยบความแ ก ่างระหว่างค่าเ ล่ยของคะแนนความสามารถในการพูดเล่า
เรื่องก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง แสดงใน ารางท่ 14 ดังน
ตารางที่ 12
ุ
ุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

19
19
21
19
19
18
17
18
16
22
17
19
19
18
18
20
18
18
20
19
19
22
20
21
20

25
27
27
26
26
26
28
26
26
28
26
24
27
28
26
28
28
25
26
26
26
28
26
27
23
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14
ุ
ุ
26
27
28
29
30
𝑥̅
S.D.

19
21
19
20
25
19.13
1.41

27
28
29
26
29
26.47
1.33

Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

19.1333

30

1.40770

.25701

Posttest

26.4667

30

1.33218

.24322

Paired Samples Correlations

Pair 1

Pretest & Posttest

N

Correlation

Sig.

30

.186

.324

Paired Samples Test
Sig. (2Paired Differences

tailed)
95% Confidence Interval of the
Difference

Pair 1

Pretest - Posttest

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean Lower

Upper

t

df

-7.33333

1.74856

.31924

-6.68041

-22.971

29

-7.98626

.000

ภาคผนวก จ
ผ
1. แผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ (1 สัปดาห์)
2. แผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบปกติ (1 สัปดาห์)
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ระยะเตรียมการ เป็นช่วงเวลาที่ครูปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะสาหรับเด็กเกี่ยวกับการ
เลือกสื่อผลงานศิลปะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่มีความงามและมีความน่าสนใจในรูปแบบศิลปะและมีความ
สอดคล้องกับหัวเรื่อง รวมทั้งการออกแบบกิจกรรม และการใช้เทคนิควิธีการทางศิลปะที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์ทางภาษา การจัดมุมประสบการณ์ได้แก่ มุมศิลปะ มุมหนังสือ มุมดนตรี และมุม
บ้าน การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ศิลปะกับภาษาอย่างหลากหลาย
ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้พรั่งพร้อมด้วยงานศิลปะและใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่สร้าง
ความรู้สึกซาบซึ้งในความงามของศิลปะ

สภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อมด้วยงานศิลปะ

สื่อการเรียนรู้ศิลปะในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีความน่าสนใจและส่งเสริมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส

วั ถุ ระสงค

1. เพื่อใหเดก
บอกท่อยู่ของ
ผเสือ ด

วันท่

1

23

ุ

สาระการเรยนรู
ระสบการ สาคั สาระท่ควรเรยนรู
1. การแสดง
ผเสือเ นสั วท่
ความรูสกดวยคาพูด พบเหน าม
รรม า บรเว
2. การ งนทาน
3. การสื่อ
ท่มดอก ม
ความหมายของม
สัมพัน ดวยการวาด
าพ

ผ
9.00-10.00 .

กจกรรม

. . 2557

ผ
สื่อ / แหล่งเรยนรู

ี 2

ขันท่ 1 การเ ื่อม ยง ระสบการ
1. าพ ล ะ
ครูนา าพผเสือมาใหเดกดู พรอม ผเสือ
สนทนา ดยใ คาถาม ดังน
จัดวางในมุม
ล ะ
- เดกเหนผเสือมสอะ รบาง
- เดกคดว่าจะพบผเสือ ดท่ หนบาง

ผ

ุ

1. เดกสามารถ
บอกสถานท่ท่เกด
เห ุการ ในนทน
ด

การ ระเมนผล
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1

วันที่

แผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ ผีเสื้อ เรื่อง ที่อยู่ของผีเสื้อ
วันจันทร์ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-10.00 น.
วัตถุประสงค์
สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
1. เพื่อให้
1. การแสดง
ผีเสื้อเป็นสัตว์ที่ ขั้นที่ 2 การนาเสนอความรู้
2. นิทานเรื่องผีเสื้อ
เด็กบอกที่อยู่ ความรู้สึกด้วย
พบเห็นตาม
ครูเล่านิทานเรื่อง ผีเสื้อแสนสวย แสนสวยจัดไว้ในมุม
ของผีเสื้อได้ คาพูด
ธรรมชาติ บริเวณ พร้อมกับสนทนากับเด็กโดยใช้คาถาม หนังสือ
2. การฟังนิทาน
ที่มีดอกไม้
ดังนี้
3. การสื่อ
- ในนิทานเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน
ความหมายของมิติ
- เด็กเคยเห็นสถานที่แบบนี้หรือไม่
สัมพันธ์ด้วยการ
วาดภาพ
4. การรู้จักสิ่งต่างๆ
ด้วยการมอง ฟัง
สัมผัส

1. เด็กสามารถ
บอกสถานที่ที่
เกิดเหตุการณ์
ในนิทานได้

การประเมินผล
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1

วันท่

23

วั ถุ ระสงค

สาระการเรยนรู
ระสบการ สาคั
สาระท่ควรเรยนรู
ผเสือเ นสั วท่พบ
1. เพื่อให
1. การแสดง
เดกบอกท่ ความรูสกดวยคาพูด เหน าม รรม า
บรเว ท่มดอก ม
อยู่ของผเสือ 2. การ งนทาน
ด
3. การสื่อ
ความหมายของม
สัมพัน ดวยการวาด
าพ
4. การรูจักส่ง า่ ง
ดวยการมอง ง
สัมผัส

ผ
กจกรรม

. . 2557

ผ
9.00-10.00 .

ครู ระเมนผลจากผลงานและการเล่าเรื่องจาก าพ
ของเดก
ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อซึมซับประสบการณ์อย่างอิสระ
จากสื่อที่จัดเตรียมไว้ในมุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ
มุมดนตรี มุมหนังสือและมุมบทบาทสมมติ

ขันท่ 3 การสรุ และ ระเมนผล
1.เดกวาด าพสถานท่เกดเห ุการ ในนทาน ดยใ ส
เทยนเ นรายบุคคล
2. เดกนาเสนอ าพวาดของ นเองใหเพื่อน ง

ุ

ผ

ุ

4. กระดา วาดเขยน

3. สเทยน

สื่อ / แหล่งเรยนรู

ี 2

1. เดกสามารถบอก
สถานท่ท่เกด
เห ุการ ในนทาน
ด

การ ระเมนผล

130

วั ถุ ระสงค

1. เพื่อใหเดก
บอกลัก ะ
ของผเสือ ด

วันท่

2

24

สาระท่ควร
เรยนรู
1. การแสดง
ผเสือเ นสั ว
ความรูสกดวยคาพูด จาพวกแมลง ม
ีก สสสัน
2. การ งนทาน
3. การแสดง
สวยงาม
ความคดสรางสรรค
ผ่านสื่อ วัสดุ ่าง
4. การรูจักส่ง า่ ง
ดวยการมอง ง
สัมผัส

ระสบการ สาคั

สาระการเรยนรู

ผ

ุ
กจกรรม

. . 2557

ผ
สื่อ / แหล่งเรยนรู

ี 2

1. กอห าและผเสือพลาส ก
จัด วในมุม ล ะ

9.00-10.00 .

ขันท่ 1 การเ ื่อม ยง ระสบการ
ครูนาผเสือพรอมกับกอห ามาใหเดกดู
พรอมกับสนทนากับเดก ดังน
-เดกเหนผเสือมลัก ะอย่าง ร
- เมื่อเดกเหนผเสือสสัน ่าง เดกรูสก
อย่าง ร

ผ

ุ

1. เดกสามารถบอก
ลัก ะของ ัวละคร
ในนทาน ด

การ ระเมนผล
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2

วันท่

วั ถุ ระ
สงค
1. เพื่อให
เดกบอก
ลัก ะ
ของผเสือ
ด

24

สาระการเรยนรู
ระสบการ สาคั
สาระท่ควรเรยนรู
1. การแสดง
ผีเสื้อเป็นสัตว์
ความรูสกดวยคาพูด จาพวกแมลง มีปีก
2. การ งนทาน
สีสสี ันสวยงาม
3. การแสดงความคด
สรางสรรคผ่านสื่อ
วัสดุ ่าง
4.การรูจักส่ง ่าง
ดวยการมอง ง
สัมผัส

ผ
ุ
กจกรรม

. . 2557

ผ
9.00-10.00 .

ี 2

บทบาทสมมติ

ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อซึมซับประสบการณ์อย่างอิสระจากสื่อทีจ่ ัดเตรียม
ไว้ในมุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมหนังสือและมุม

ขั้นที่ 2 การนาเสนอความรู้
ครูนาภาพผีเสื้อจากหนังสือนิทานเรือ่ ง ผีเสื้อแสนสวยมาให้เด็กดู และ
สนทนาพร้อมกับตั้งคาถาม ดังนี้
- ผีเสื้อในนิทานมีรูปร่างคล้ายกับอะไร
- เด็กๆ ชอบผีเสื้อหรือไม่
ขั้นที่ 3 การสรุปและการประเมินผล
ครูแนะนาอุปกรณ์ในการสร้างผลงานผีเสื้อจากรังไหมให้เด็กๆ รู้จัก
และให้เด็กสร้างผีเสื้อจากรังไหม ให้เด็กนาเสนอผีเสื้อของตนเองให้เพื่อน
และครูฟัง โดยครูประเมินผลงานผีเสื้อของเด็กและจัดเก็บผลงานใส่แฟ้ม

ผ

ุ

1. เดกสามารถ
บอกลัก ะของ
ัวละครในนทาน
ด

2.รัง หม

3. กาว
4. ส ม

การ ระเมนผล

สื่อ / แหล่งเรยนรู

132

3

วันท่

ุธ 25

วั ถุ ระสงค

สาระการเรยนรู
ระสบการ สาคั
สาระท่ควรเรยนรู
1. เพื่อใหเดก 1. การแสดงความรูสก วงจร ว ของ
เรยงลาดับ
ดวยคาพูด
ผเสือมระยะ ข่ ัว
วงจร ว ของ 2. การ งนทาน
หนอน ดักแด และ
ัวเ มวัย
ผเสือ ด
3. การอ บายเก่ยวกับ
ส่งของ เห ุการ และ
ความสัมพัน ของส่ง
่าง
4. การเรยงลาดับส่ง
่าง
5. การรูจักส่ง า่ ง
ดวยการมอง ง
สัมผัส

ผ

การ ระเมนผล
1. เดกสามารถเล่า
เห ุการ ดยเรยง
ามลาดับก่อน- หลัง
ด

1. เพลง ระกอบ าพ
หนอนผเสือ
2. นทานเรื่อง ผเสือแสน
สวย

ขันท่ 1 การเ ื่อม ยง ระสบการ
ครูเ ดเพลง ระกอบ าพ เพลง หนอน
ผเสือ
พรอมกับ ังคาถาม ดังน
- เดก ดยนเพลงนแลวรูสกอย่าง ร
- ในเพลงหนอนผเสือพูดถงอะ รบาง
ขันท่ 2 การนาเสนอความรู
ครูนา าพผเสือระยะ ่าง ในหนังสือ
นทานใหเดกดู พรอมกับเล่าวงจร ว ผเสือ
ใหเดก ง

9.00-10.00 .
สื่อ / แหล่งเรยนรู

. . 2557

ผ

ี 2

กจกรรม

ผ
ุ

ุ
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3

วันท่

ุธ 25

วั ถุ ระสงค

สาระการเรยนรู
ระสบการ สาคั
สาระท่ควรเรยนรู
1. เพื่อใหเดก 1. การแสดง
วงจร ว ของผเสือ
เรยงลาดับ
ความรูสกดวยคาพูด มระยะ ข่ ัว
วงจร ว ของ 2. การ งนทาน
หนอน ดักแด และ
ัวเ มวัย
ผเสือ ด
3. การอ บาย
เก่ยวกับส่งของ
เห ุการ และ
ความสัมพัน ของส่ง
่าง
4. การเรยงลาดับส่ง
่าง
5. การรูจักส่ง า่ ง
ดวยการมอง ง
สัมผัส

ผ
9.00-10.00 .

กจกรรม

. . 2557

ผ

ี 2

ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อซึมซับประสบการณ์อย่างอิสระจากสื่อที่
จัดเตรียมไว้ในมุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมหนังสือ
และมุมบทบาทสมมติ

ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล
1. ครูให้เด็กแสดงบทบาทสมมติเป็นผีเสื้อในระยะไข่
ตัวหนอน และตัวเต็มวัย ให้เด็กเล่าเหตุการณ์การเติบโตของผีเสื้อแต่
ละระยะตามลาดับในนิทาน
2. ครูประเมินผลจากการเล่าเหตุการณ์และการแสดง
บทบาทสมมมติเป็นผีเสื้อของเด็ก

ผ
ุ

ุ

การ ระเมนผล
1. เดกสามารถ
เล่าเห ุการ
ดยเรยง
ามลาดับก่อนหลัง ด

สื่อ / แหล่งเรยนรู
4. อุ กร เล่น
บทบาทสมม จัด
วในมุมบทบาท
สมม

134

4

วันที่
ผีเสื้อกินใบไม้ชนิด
ต่างๆและน้าหวาน
เป็นอาหาร

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

1. เพื่อให้เด็กบอก 1. การแสดง
ชื่ออาหารของผีเสื้อ ความรู้สึกด้วยคาพูด
ได้
2. การฟังนิทาน
3. การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
4. การรู้จักสิ่งต่างๆ
ด้วยการมอง ฟัง
สัมผัส

วัตถุประสงค์

1. เพลงหนอน
ผีเสื้อ
2. ภาพในนิทาน
เรื่องผีเสื้อแสน
สวย

ขั้นที่ 1 การเชือ่ มโยงประสบการณ์
ครูร้องเพลงหนอนผีเสื้อประกอบท่าทางให้เด็กฟัง พร้อมกับสนทนากับเด็ก ดังนี้
“เพลงทีเ่ ด็กได้ฟังบอกว่าผีเสือ้ ชอบกินอะไร” “ เด็กๆ คิดว่าผีเสือ้ กินอะไรเป็นอาหาร
บ้าง” “ตอนจบของนิทานเป็นอย่างไร”
ขั้นที่ 2 การนาเสนอความรู้
ครูนาภาพในนิทานมาเล่าให้เด็กฟังพร้อมกับนาเสนอภาพในนิทานทีม่ ีผีเสือ้ กิน
ใบไม้เป็นอาหารให้เด็กฟัง
ขั้นที่ 3 การสรุปและการประเมินผล
ครูให้เด็กบอกตอนจบของเรือ่ งในนิทาน โดยวาดภาพสีเทียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 2
คน แล้วนาเสนอผลงานให้เพือ่ นและครูฟัง

ขั้นที่ 4 การเรียนรูด้ ้วยตนเอง
เด็กเข้าไปเรียนรู้เพือ่ ซึมซับประสบการณ์อย่างอิสระจากสื่อที่จัดเตรียมไว้ในมุม
ประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมหนังสือและมุมบทบาทสมมติ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

กิจกรรม

แผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ ผีเสื้อ เรื่อง วงจรชีวิตของผีเสื้อ
วันพุธที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-10.00 น.
1. เด็กสามารถใช้
คาที่บอกตอนจบ
ของนิทานได้

การประเมินผล

135

วั ถุ ระสงค

1. เพื่อใหเดก
บอกท่อยู่ของ
ผเสือ ด

วันท่

1

ุ

ี 2

1. การแสดง
ความรูสกดวยคาพูด
2. การ งนทาน
3. การท่องคาคลอง
จอง

ระสบการ สาคั

ผเสือเ นสั วท่พบเหน ขันนา
1. คาคลองจอง ผเสือ
าม รรม า บรเว ท่ เดกและครูร่วมกันท่องคาคลองจอง ผเสือ 2. นทานเรื่อง ผเสือ
มดอก ม
ขันสอน
แสนสวย
ครูเล่านทานเรื่อง ผเสือแสนสวยและใหเดก
ง พรอมสนทนา ดยใ คาถาม ดังน
- เดกเคยเหนผเสือท่ หนบาง
- เดก อบผเสือหรือ ม่
ขันสรุ
เดกวาด าพสถานท่ในนทาน

สาระท่ควรเรยนรู

ผ
ผ
........................................ . . 2557
.............
9.00-10.00 .
สาระการเรยนรู
กจกรรม
สื่อ / แหล่งเรยนรู

ผ

1. เดกสามารถ
บอกสถานท่ท่
เกดเห ุการ ใน
นทน ด

การ ระเมนผล
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2

วันท่

ี 2
ุ
ผ
ผ
........................................ . . 2557
.............
9.00-10.00 .
วั ถุ ระสงค
สาระการเรยนรู
กจกรรม
สื่อ / แหล่งเรยนรู
การ ระเมนผล
ระสบการ สาคั
สาระท่ควรเรยนรู
1. เพื่อใหเดกบอก 1. การแสดง
ผเสือเ นสั วจาพวก ขันนา
1. คาคลองจอง
1. เดกสามารถบอก
ลัก ะของผเสือ ด ความรูสกดวยคาพูด แมลง ม ีก สสสัน
เดกและครูร่วมกันท่องคาคลองจอง
ผเสือ
ลัก ะของ ัวละคร
2. การ งนทาน
สวยงาม
ผเสือ
2. นทานเรื่อง ผเสือ ในนทาน ด
3. การแสดง
ขันสอน
แสนสวย
ความคดสรางสรรค
ครูนา าพจากนทานเรื่อง ผเสือแสนสวย
ผ่านสื่อ วัสดุ ่าง
และใหเดกดูพรอมสนทนา ดยใ คาถาม
ดังน
- ในนทานมใครบาง
- เดก อบใครในนทานมากท่สุด
ขันสรุ
เดกวาด าพ ัวละครท่เดก อบและ
นาเสนอใหเพือนและครู ง
ผ

137

วั ถุ ระสงค

1. เพื่อใหเดก
เรยงลาดับวงจร
ว ของผเสือ ด

วันท่

3

ุ

ี 2

ผ
ผ
........................................ . . 2557
ุธ .............
9.00-10.00 .
สาระการเรยนรู
กจกรรม
สื่อ / แหล่งเรยนรู
ระสบการ สาคั
สาระท่ควรเรยนรู
1. การแสดง
วงจร ว ของผเสือม
ขันนา
1. เพลงผเสือ
ความรูสกดวย
ระยะ ข่ ัวหนอน
เดกและครูร่วมกันรองเพลง ผเสือ
2. าพจากนทาน
คาพูด
ดักแด และ ัวเ มวัย
ขันสอน
เรื่อง ผเสือแสนสวย
2. การเรยงลาดับส่ง
ครูนา าพในนทานจานวน 4 าพมาใหเดกดู และ
่าง
อาสาสมัครเดกออกมาเรยงลาดับ าพในนทาน
3. การรองเพลง
ขันสรุ
เดกและครูร่วมกันสรุ าพท่เรยงลาดับถูก อง
และใหเดกเลือก าพท่ อบมากท่สุดพรอมกับ
ออกมา ด าย ื่อของ นเอง

ผ

1. เดกสามารถ
เล่าเห ุการ ดย
เรยง ามลาดับ
ก่อน- หลัง ด

การ ระเมนผล
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4

วันที่

วัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
1. เพื่อให้เด็ก 1. การแสดง
ผีเสื้อกินใบไม้
บอกชื่ออาหาร ความรูส้ ึกด้วย
ชนิดต่างๆและ
ของผีเสื้อได้
คาพูด
น้าหวานเป็น
2. การฟังนิทาน
อาหาร
3. การรู้จักสิ่งต่างๆ
ด้วยการมอง ฟัง
สัมผัส
4. การรร้องเพลง
สื่อ / แหล่งเรียนรู้

ขั้นนา
1. เพลงผีเสื้อ
เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ผีเสื้อ
2. นิทานเรื่อง ผีเสื้อแสน
ขั้นสอน
สวย
1. เด็กฟังนิทานเรื่อง นิทานเรื่อง ผีเสื้อแสนสวย
พร้อมทั้งสนทนาโดยใช้คาถามดังนี้
- ตอนจบของนิทานเป็นอย่างไร
- เด็กชอบตอนจบของนิทานหรือไม่
2. ครูนาภาพตอนจบนิทานมาให้เด็กดู และให้
เด็กบอกตอนจบของนิทาน
ขั้นสรุป
เด็กวาดภาพตอนจบของนิทาน

กิจกรรม

แผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ ผีเสื้อ เรื่อง อาหารของผีเสื้อ
วันพฤหัสบดีที่............. เดือน........................................พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-10.00 น.

1. เด็กสามารถใช้คาที่
บอกตอนจบของนิทาน
ได้

การประเมินผล
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นางสาวดวงพร สัตนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เรี ย นจบชั้ น ประถมศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นเมื อ งพนมไพร อ าเภอพนมไพร จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จบชั้ น
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2551 และ
ได้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554

