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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                  การจัดการศึกษาเปนกระบวนการสงเสริมพัฒนาใหคนไทยมีการศึกษาดีขึ้น เปนการ
สรางปญญาใหสังคมเพื่อเปนสังคมแหงปญญาหรือสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาของไทยตาม
เปาหมายในการปฏิรูปการศึกษามุงหวังที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สอดคลองกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 สภานิติบัญญัติไววาบุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง 
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนดวยตนเอง และการเรียนตลอดชีวิตยอมไดรับความคุมครอง และ
สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550, 
หนา 23) มาตรา 80 บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษา โดยใหคุมครอง
และพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปน
ไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐสงเสริมและสนับสนุน
ความรูรักสามัคคี การเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2550, หนา 15) 
               กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 289 บัญญัติวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการของทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติการจัดการศึกษาอบรม
ภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
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ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2550, 
หนา 116) จากกฎหมายที่กลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขางตน
ไดมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พุทธศักราช 2542 ซ่ึงออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติ
อํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชนในพื้นที่ซ่ึงรวมถึงการจัดการศึกษาดวย และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักทางการศึกษาก็ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ไดตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ ฉะนั้น เมื่อปฐมวัยเปนชวงวัยที่มีความสําคัญมาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควร
ใหความสนใจ และสนับสนุนการเตรียมความพรอมและการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหถูกวิธี และทั่วถึง
ไดมีการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แกไข (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 (2545, หนา 26) มาตรา 41ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถ่ิน  

   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ม.ป.ป., หนา 2) ไดศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงยังไมมีหนวยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง
จัดตั้งหรือโอนโรงเรียน ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีกอง / สวนการศึกษา ขาดระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี 
ทําใหมาตรฐานการบริหารงานดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคอนขางต่ํา เมื่อ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจุดแข็ง ดานทรัพยากรในการจัดการศึกษา กลาวคือ มีรายได
และทรัพยากรทางการบริหารคอนขางพอเพียงตอการจัดการศึกษา และมีความเปนอิสระคลองตัวใน
การบริหารจัดการมีจุดออนดานบุคลากรและขาดระบบการบริหารจัดการคือ  จุดออนดานบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาและ
อํานาจการตัดสินใจสวนใหญอยูที่ผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงอาจทําใหเกิดเผด็จการ  ไดงาย สําหรับโอกาส
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็คือนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพราะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา
และไดรับจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และขาดระบบ
การบริหารจัดการ คือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หลายแหงยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการศกึษาโดยตรง ทําใหมาตรฐานการบริหารงานดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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คอนขางต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สาธิต ผลเจริญ (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยเงื่อนไข
และการนําเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคคือ ความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล ใน
การจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลักการขาดประสบการณในการจัด
การศึกษาและพื้นฐานความรูของบุคลากร ความขัดแยงในองคกร การที่สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลไมเห็นความสําคัญของการศึกษา และความลาชาในการประกาศหลักเกณฑการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกระทรวงศึกษาธิการ  
 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขางตนทําใหมีการกําหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงคของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย คือ ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักในเอกลักษณและ
คานิยมความเปนไทย รวมถึงการจัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการ
เรียนรู รณรงค สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง สงเสริมใหครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง และมี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมีเปาหมาย
ของการดําเนินงาน ในป พุทธศักราช 2552 – 2554 คือ รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
มาตรฐานการบริหารงานดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับดีทุก
มาตรฐาน ตองจัดทําได 60% สวนในเรื่องของการพัฒนาเด็ก เยาวชนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ รักในเอกลักษณและคานิยมความเปนไทย และมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงทั้งรางกาย และจิตใจ โดยมีตัวช้ีวัด คือ รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัด
กิจกรรมสงเสริมใหเด็ก เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจัด
กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกในเอกลักษณและคานิยมความเปนไทย จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีตองจัดทําได 80%  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป., หนา 

5 - 6) รวมถึงในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย ในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน มีแนวทางการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาระดับปฐมวัย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาเด็กเล็ก
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และการศึกษาระดับปฐมวัย 
คือสงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน มีการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีความรู ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมใหกับ
ผูเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูและนวัตกรรมระดับปฐมวัยอยางหลากหลาย มีการพัฒนาการศึกษาระดับ
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ปฐมวัยโดยมุงเนนใหเด็กมีความพรอมและพัฒนาการครบทุกดาน เปนบุคคลที่มีเหตุผล มีความรู มี
คุณธรรม และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดตามศักยภาพ รวมถึงสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
ม.ป.ป. หนา 5) 

     การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งโดยองคการบริหาร         
สวนตําบลและศูนยเด็กเล็กที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบได
มาตรฐาน ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น จําแนกออกเปนมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ดาน 
ประกอบดวย มาตรฐานดานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มาตรฐานดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย มาตรฐานดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร และมาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน (กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป., หนา 1 – 2) 

    สภาพปจจุบันมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยแบงออกเปน               
5 ประเภท คือ (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (อนุบาล 3 ขวบ) (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน (3) ศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑในวัด / มัสยิด ที่รับถายโอนจากกรมการศาสนา (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง 
(เพิ่มเติม) ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ และสังเกตการณจัดการเรียนการสอน พบวา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเองมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนเรื่อง
ของการอานเปนหลักโดยนําแบบฝกหัดการอานซึ่งเปนหนังสือของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
มาใหเด็กปฐมวัยฝกอานในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ซ่ึงตรงกับการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550, หนา 13) เร่ืองสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก พบวา ยังขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรูของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก เชนเด็กเรียน
โดยทองจําอยางเดียวไมสงเสริมใหเด็กใชความคิดตั้งแตเล็ก ๆ การใหเด็กนั่งอยูกับที่ทั้งวัน การเรง
สอนอาน เขียน คิดเลข การเรียนการสอนดําเนินการโดยขาดความเขาใจปรัชญาพื้นฐานที่มีการ
เรียนรูของเด็ก กระบวนการผลิตครู พี่เล้ียง และการเตรียมบุคลากรตองเนนการเสริมสรางให
บุคลากรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรูความเขาใจ โดยเฉพาะดานจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก 
    จากสภาพดังกลาวหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2546 กลาวถึง มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงคในการดูแลเด็กที่เกี่ยวของกับการอานเขียนไวในมาตรฐานที่ 9 ใชภาษาส่ือสารได
เหมาะสมกับวัย มีนักคิดและนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดประสบการณทางภาษา
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หลายทาน อาทิ กูดแมน  (Goodman, 1986) และหลักการของ อารี สัณหฉวี (2535, หนา 22 - 23) 
และนฤมล เนียมหอม (2540, หนา 16 - 17) สรุปไดวาการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยใหมี
ความรูความเขาใจในการใชภาษาเพื่อส่ือสารไดเหมาะสมกับวัยนั้น ดวยการจัดสภาพแวดลอมที่ทํา
ใหไดมีความคุนเคยกับภาษาอยางมีความหมาย และเปนองครวม เปดโอกาสใหเด็กไดส่ือสารดวย
การจัดกิจกรรมทางภาษารวมกันระหวางเด็กและครู โดยมีครูเป ็นแบบอยางที่ดีในการใชภาษา 
รวมถึงการจัดประสบการณจริงใหกับเด็ก เพื่อใหเด็กไดเห็นประโยชนของการใชภาษาในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน การสอนภาษาตองสอนในลักษณะของการบูรณาการจะทําใหเด็กเกิดความ
มั่นใจ กลาพูด กลาเขียน โดยไมกลัวผิด  
                   จะเห็นไดวาการสอนภาษามีความสําคัญตอเด็กปฐมวัย เพราะภาษาคือระบบที่มนุษย
สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการคิดและการติดตอส่ือสาร ภาษามีความสําคัญตอการเรียนรู
ของมนุษย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของวีกอทสกี้ (Vygotsky, 1997 p.81) ที่กลาววา ภาษาเปนสิ่งที่
สัมพันธกับความคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการพูด ในชวงตนของชีวิตเด็กจะใชภาษาในการ
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นซึ่งเรียกวาภาษาสังคม ตอมาเด็กจะใชภาษาที่พูดกับตนเองเพื่อแนะนําการ
ปฏิบัติตัวเองในการแกปญหาที่เด็กตองเผชิญ และการพูดเปนทักษะพื้นฐานของการอานและการ
เขียนอีกดวย ภาษาเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูสําหรับเด็กเพราะภาษาชวยใหเด็กไดรับรูขอมูล 
คําศัพทและความคิดรวบยอด เมื่อรูคําศัพทเพิ่มมากขึ้น เด็กก็จะรูจักคําไดงายและสะดวกขึ้นสามารถ
เขาใจและเรียนรูในสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น ความสามารถในการใชภาษาจึงเปนกุญแจสําคัญเปดทาง
ไปสูความรอบรูทําใหเด็กเกิดการพัฒนาดานสติปญญา  การเสริมสรางความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักพัฒนาการและหลักการเรียนรู ควรเปนกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ รวมทั้งเปนกิจกรรมที่สามารถ
กระทํารวมกันไดทั้งในรูปแบบระหวางเด็กกับเด็กและเด็กกับครู เชน กิจกรรมการฟง ไดแก การฟง
เพลง การฟงนิทาน การเลนเกม และการปฏิบัติตามคําสั่ง สวนกิจกรรมการพูด ไดแก การทองคํา
คลองจอง ปริศนาคําทาย การเลาเรื่องการสนทนา  และการวางแผนการทํางานรวมกัน เปนตน 
(Ruddle & Ruddle, 1995, p.50) 
 ในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาไดแกการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) เปนการสอนภาษาที่จะทําใหเด็กปฐมวัยเกิดทัศนคติที่
ดีในการใชภาษา และทราบวาภาษามีประโยชนสําหรับใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยให
เด็กเรียนรูภาษาจากประสบการณจริง มีหลักสําคัญ คือ การจัดสภาพแวดลอม และบทบาทครู ที่
จะตองพัฒนาใหเด็กเกิดความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย เพราะ
ความสามารถทั้งการฟงและการพูดเปนพื้นฐานของการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคลอง
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กับวิจัยของ   สมาพร สามเตี้ย (2545, หนา 75) พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมทาง
ภาษามีพัฒนาการทางการพูดสูงขึ้น และผลการวิจัยของรติรัตน คลองแคลว (2551, หนา 113) ได
ศึกษาเรื่องผลการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวภาษาแบบธรรมชาติที่มีตอทักษะการพูด
ภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน พบวา การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบ
ธรรมชาติเด็กปฐมวัยไทยอีสานหลังจากไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษา
แบบธรรมชาติมีทักษะการพูดภาษาไทยสูงขึ้น และงานวิจัยของสนอง สุทธาอามาตย (2545, หนา 
49) ไดศึกษาเรื่องความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณโดยการประกอบอาหาร พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยการประกอบอาหารมีความสามารถดานการฟงคือ การจําแนกเสียง และการเขาใจความหมาย
ของคําสูงขึ้น สวนความสามารถดานการพูดหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดย
การประกอบอาหารมีการบอกชื่อส่ิงของและการเลาเรื่องสูงขึ้น 
         นอกจากนั้น ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่ 7 มีการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
เรียนการสอน และ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย ตัวบงชี้ที่ 6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ไทย และมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําวัฒนธรรมในทองถ่ินของ
จังหวัดบุรีรัมยมาจัดใหเด็กไดเรียนรู โดยเลือกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตสภาพแวดลอม
รอบตัวเด็กและการจัดการเรียนผานประสบการณจริง เชน ไขเค็มลําปลายมาศ กุงจอม เปน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหาร การปลูกหมอน การเลี้ยงไหมเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ เปนตน 
  จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาบริบทการจัดการศึกษา
ปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดบุรีรัมยเปน
อยางไร และจากการศึกษาเบื้องตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสอนภาษา
แบบธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมยมาพัฒนาเปนรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย     
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
                1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           1.2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
           1.2.3 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 

1.3 คําถามการวิจัย 
                 1.3.1 บริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนอยางไร 
           1.3.2 รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรเปนอยางไร 
          1.3.3 ผลการใชรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติสามารถพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นไดจริงหรือไม 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
                1.4.1 การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีผลตอความสามารถทางภาษาดานการฟงของเด็ก
ปฐมวัย 
                 1.4.2 การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีผลตอความสามารถทางภาษาดานการพูดของเด็ก
ปฐมวัย 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
    1.5.1 บริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วิเคราะหเอกสาร สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู 
            1.5.2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังเคราะห
จากแนวคิดการสอนภาษาธรรมชาติของกูดแมนและหลักการการสอนภาษาแบบธรรมชาติของ    
อารี สัณหฉวีและนฤมล เนียมหอม และวิเคราะหรูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย และ
รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา พัฒนาโดยจอยสและวีล  
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            1.5.3 ผลการพัฒนาความสามารถทางภาษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กปฐมวัย 
เด็กชาย และเด็กหญิง อายุ 4 ป ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน      
21 คน ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 / 2552 ทดลองเปนระยะเวลา 16 สัปดาห โดย
ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดประสบการณตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จํานวน 48 แผน 
 

1.6 นิยามศพัทเฉพาะ 
                1.6.1 เด็กปฐมวัย หมายถึง เดก็ชายและเด็กหญงิ อายุ 4 ป ที่กาํลังศึกษาในศนูยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย ในภาคเรียนที่ 2 / 2552 

          1.6.2 การพัฒนารูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการสรางรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ และนํามาทดสอบประสิทธิภาพโดยการทดลองสอน กระบวนการดังกลาวมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

                   1) การสรางรูปแบบการสอน หมายถึง การสังเคราะหรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประเมินรูปแบบการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
เพื่อนํามาสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอน ไดแก แผนการจัดประสบการณการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ แบบสังเกตความสามารถทางภาษาของเด็ก และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟงและการพูด ทดลองนํารอง ปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง 

                   2) การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการสอน หมายถึง การนํารูปแบบการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ ไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4 ป มีเกณฑการทดสอบประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน คือ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูด หลังจากไดรับการ
จัดประสบการณตามรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
           1.6.3 รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การนําหลักการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย มาสังเคราะหเปนรูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดหลักการ 3 ขอ คือ 1) การจัดสภาพแวดลอม 2) บทบาทครู 3) วัฒนธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) สรางความคุนเคยกับภาษา         
2) กระตุนความสนใจของผูเรียน 3) การสรางความเชื่อมโยง 4) การใหขอมูลปอนกลับ 5) การ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   

        1.6.4 ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย หมายถึง การใชภาษาของเด็กปฐมวัยชาย 
หญิง ที่มีอายุ 4 ป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย แบงเปน 2 ดาน คือ 

                 1) การพูด หมายถงึ การสื่อสารโดยการเปลงเสียงออกมาเพื่อถายทอดความคิด ความ
เขาใจ ไปสูผูฟง อาจเปนคําหรือประโยค ที่มีความหมายเปนเรื่องราวตอเนื่อง ไดแก  
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                     (1)  การสนทนาขาวและเหตุการณ  หมายถึง  การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเด็กกับเด็ก หรือระหวางเด็กกับครู โดยเปลี่ยนกันเปนผูพูดและ
ผูฟง  

                     (2)การเลาเรื่องจากนิทานหรือภาพ หมายถึง การสื่อสารโดยการถายทอดเรื่องราว
ในนิทานหรือพูดสื่อความหมายจากภาพได 

     2) การฟง หมายถึง การมีสมาธิ มีความใสใจและตั้งใจในการรับรูเสียงที่ไดยินผาน
ประสาทสัมผัสของหู ไดแก 

                      (1) การเขาใจ หมายถึง สามารถรับรูและเขาใจในเสียงพูด และสามารถตีความ
ตรงตามความรูที่ผูสงหรือผูพูดใหมาได 

                      (2) การปฏิบัติตามคําสั่ง หมายถึง การมีสมาธิในการรับรูและเขาใจ ปฏิบัติตาม
คําพูดไดอยางถูกตอง 

 

1.7 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
             กรอบแนวคิดของการวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช
รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เปนการศึกษาบริบทและปญหาในการสอนภาษาใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของจังหวัดบุรีรัมย มีวิธีการศึกษา คือศึกษาเอกสาร สัมภาษณบุคลากร และสังเกตการสอน
ของครู 
  ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยศึกษาเอกสาร และนํามา
สังเคราะหใชแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติของกูดแมน (Goodman, 1986)  และศึกษา
หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติของอารี สัณหฉวี (2535, หนา 22 - 23) และนฤมล เนียมหอม 
(2540, หนา 16 - 17) และศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นําผลของการสังเคราะหแนวคิด หลักการและมาตรฐานขางตนมาพัฒนาเปน
หลักการการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใชเปนฐานของการรางรูปแบบ 
จากนั้นศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยและรูปแบบการเรียนการสอนเนน
ความจํา พัฒนาโดยจอยสและวีล นําหลักการและรูปแบบที่ศึกษามาพัฒนาเปนรางรูปแบบการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นํารางรูปแบบที่ไดไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จากนั้น
นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 ระยะที่ 3 ทดสอบรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติโดยนํารูปแบบไปทดลองใชกับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 4 ป ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย ดวยการจัดประสบการณ
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การสอนภาษาแบบธรรมชาติ จํานวน 16 แผนการเรียนรู มีการประเมินผลการทดสอบกอนและหลัง
ดวยแบบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย เพื่อจะไดทราบความ
เปล่ียนแปลงกอนและหลังการทดลอง สรุปผลการสอนตามแผนการจัดประสบการณการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ระยะที่ 1 

 
 
 
 
ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
ระยะที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ศึกษาบริบทสภาพและปญหาในการจัด
การศึกษาปฐมวัยดานการสอนภาษาแกเด็ก
ปฐมวัย 

- ศึกษาเอกสาร 
- สัมภาษณบุคลากร 
- สังเกตการจัดการเรียนการสอน 

ทดสอบรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ นํารูปแบบไปทดลองใชกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

- สังเคราะหแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ของกูดแมน(Goodman, 1986) และหลักการของ
อารี สัณหฉว ี(2535, หนา 22 -23)  กับ                
นฤมล เนียมหอม(2540, หนา 16 - 17)วัฒนธรรม 
และการดํารงชีวติของเด็กปฐมวัย 
- รางรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
- นํารปูแบบฯไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน    3 ทาน 
ตรวจสอบ วิพากษ 
- ปรบัปรุงรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
- สรางแผนการจดัประสบการณการสอนภาษา
แบบธรรมชาติและแบบทดสอบ 

 พัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ 

-ทดสอบความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยกอนการทดลอง 
- สอนตามแผนและประเมินผล 
- ทดสอบความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทดลองและสรุปผลการสอน 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

ไดรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

  
 

11 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
        1.8.1 ทราบถึงปญหาของการจัดการศึกษาปฐมวัยดานการสอนภาษาแกเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
   1.8.2 สรางทางเลือกใหมใหกับครูปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําไปใชในการพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
   1.8.3 ทําใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัดบุรีรัมย 
   1.8.4 ใหครูปฐมวัยเห็นความสําคัญในการใชส่ือของจริงในการจัดการเรียนการสอนใหกบั

เด็กปฐมวัย 
           

 


