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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 
   การศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาและการพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

  2.1 บริบทในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         2.1.2 องคการบริหารสวนตําบล 
         2.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         2.1.4 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) ระยะยาว พ.ศ.          
2550 – 2559 
         2.1.5 แผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552 - 2554)  
         2.1.6 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.2  รูปแบบการสอนและการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
         2.2.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 
         2.2.2 ความหมายของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
         2.2.3 ปรัชญา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
         2.2.4 องคประกอบที่เกี่ยวกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
         2.2.5 การประเมินตามแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

2.3  พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
        2.3.1 ความหมายของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  2.3.2 องคประกอบของภาษา 
        2.3.3 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
        2.3.4 หลักการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
        2.3.5 สมองกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
        2.3.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณดานภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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        2.3.7 คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย มาตรฐานที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา 
        2.3.8 การเลนกับพัฒนาการทางภาษา 
        2.3.9 การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

        2.4  การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (เฉพาะดานการฟงและการพูด) 
        2.4.1 การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดานการฟง 
        2.4.2 การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดานการพูด 

              2.5 วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย 
         2.5.1 ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย 
         2.5.2 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของจังหวัดบุรีรัมย 
         2.5.3 วัฒนธรรมการแตงกายและอาชีพของคนในจังหวัดบุรีรัมย 
         2.5.4 การจัดประสบการณการเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมยใหกับ    
เด็กปฐมวัย 

  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
        2.6.1 งานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
         2.6.2 งานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางภาษาและการสอน
ภาษาธรรมชาติ 
         2.6.3 งานวิจัยตางประเทศ 
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2.1 บริบทในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                  2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดขึ้นตามนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดยการ
ปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน       
(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 มีสาระสําคัญ คือการปรับปรุงการบริหารงานในสวนกลางของ
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ การปรับปรุงการบริหารราชการในตางประเทศ และการกําหนดใหมี
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและระบบราชการทั้งระบบ ในเรื่องของการจัดระบบโครงสราง
ใหมนั้นไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 สาระสําคัญ คือ การ
จัดโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม ใหมตามกลุมภารกิจ เพื่อลดความซ้ําซอนและใหเกิดเอกภาพ มี
ความคลองตัวในการบริหารงาน โดยแบงออกเปน 20 กระทรวง 142 กรม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงเปนหนวยงานที่ดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการปรับโครงสรางใหม ประกอบดวย   
สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  และกรมสงเสริมการปกครองสวน  
ทองถ่ิน   
  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการดานงานทองถ่ินในดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  และการบริหารจัดการเพื่อให                 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริการสาธารณะในทองถ่ิน    
ของตนซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล  
องคการบริหารสวนจังหวัด  และองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับการจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ โดยใชจํานวนประชาชนและรายไดที่นํามาใชเปนเงิน            
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ โดยมีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ  
กําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งในดานการจัดการศึกษาดวย มีหนวยงานที่
รับผิดชอบในดานการจัดการศึกษา ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด  และองคการบริหารสวนตําบล (ทวีชัย ชํานาญพูด, 2551, หนา 9 - 10) 
                  2.1.2 องคการบริหารสวนตําบล 
          องคการบริหารสวนตําบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พุทธศักราช 2537 โดยกระทรวงมหาดไทย มีการกําหนดชั้น โดยใชรายได จากภาษีที่
องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บ แบงเปน 5 ชั้น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 1 ตองมี     
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รายได มากกวา 20 ลานบาท องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 2 ตองมีรายไดระหวาง 12 – 20 ลานบาท  
องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 3 ตองมีรายไดระหวาง  6 – 12   ลานบาท องคการบริหาร             
สวนตําบล ชั้น 4 ตองมีรายไดระหวาง 3 – 6  ลานบาท  และ องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 5 ตองมี
รายไดนอยกวา 3 ลานบาท 
          กระทรวงมหาดไทยไดประกาศกําหนดขนาดขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) โดยให องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 1 เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ องคการ
บริหาร   สวนตําบล ชั้น 2 – 3 เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง และใหองคการบริหาร
สวนตําบล ช้ัน 4 – 5 เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  
          โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล แบงระบบการ
บริหารงานเปน 2 ฝาย คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล และฝายบริหารโดยมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนหัวหนา มีรายละเอียดดังนี้ 
   สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมูบาน ๆ ละ 2 คน โดยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีวาระดํารงตําแหนงครั้งละ 4 ป มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) ใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตาํบล 

2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทาง
ราชการ 

4) รับทราบนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงจําเปนตองแถลงตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลกอนเขารับหนาที่โดยไมมีการลงมติจากสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลได
แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

5) การตั้งกระทูถามตอนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับงานในหนาที่ 

6) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหา
เกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ 
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            นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนาฝายบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลมาจากการเลือกตั้งมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป (บูฆอรี ยีหมะ, 2550, หนา 169)  
         2.1.3  กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  (2550, หนา 113) มาตรา 
283 กําหนดใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบดวย มาตรา49 ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษา
อบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนดวยตนเอง และ
การเรียนตลอดชีวิตยอมไดรับความคุมครอง และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 289 ระบุวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของ
รัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐาน และระบบการศึกษาชาติ ประกอบดวยมาตรา 283 
ระบุวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริหารสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเอง โดยเฉพาะใหมีกฎหมายกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
30 และมาตรา 32 ไดกําหนดใหมีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซ่ึงแผนทั้ง 2 ฉบับนี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดานการศึกษาโดยสรุป ดังนี้ 

1) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 
กําหนดใหภารกิจจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ เปนภารกิจที่จะตอง       
ถายโอนให องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา 

2) แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดกําหนดขอบเขตการถายโอน ดังนี้ 

  (1)  ใหกระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ และในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินผลความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการประเมินที่กําหนด   



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

17 
 

รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ องคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(2) ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมขององคกร         
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา พรอมทั้งเรงรัดในการสรางความพรอมใหกับองคกร      
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาไดเอง โดยกําหนดใหมีคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อ
ดําเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และใหมีการรายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทราบอยางตอเนื่อง 

3) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินผานเกณฑประเมินความพรอมให
กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษาถายโอนสถานศึกษาตามประเภทกําหนด ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจรวมกันจัดการศึกษา โดยอาจดําเนินการใน
รูปของสหการได 

5)  ภารกิจดานการจัดการศึกษาที่จะถายโอน มีดังนี้ 
  (1)  การศึกษากอนวัยเรียน หรือระดับปฐมวัย (อายุ 4 – 6 ป) 

                        (2)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา  
               2.1.4  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 
2559 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา 18 - 31) 
                   นโยบาย  พัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ 0 – 5 ป ทุกคน อยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ มี
ครอบครัวเปนแกนหลัก และผูมีหนาท่ีดูแลและทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการ
จัดบริการและสิ่งแวดลอมที่ดี เหมาะสม สอดคลองกับสภาพของทองถ่ินและการพัฒนาเด็กตามวัย 
  ยุทธศาสตรหลัก เปนแนวคิดและทิศทางที่จะนําไปเปนกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนตอไป ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  2) ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแม และผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  3) ยุทธศาสตรการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    1)  ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
        (1)  เด็กปฐมวัย  0 – 5 ป ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษ และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทุกคนตองไดรับการเลี้ยงดูที่สงเสริมพัฒนาการทั้งทางรางกาย สติปญญา 
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อารมณ จิตใจ สังคม คุณธรรมจริยธรรม โดยใหความสําคัญกับการสรางปญญาที่เขาถึงความดีงาม 
ความถูกตอง (จิตวิญญาณ) วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน การสื่อสาร และการเรียนรูโดยเฉพาะ
กลุมเด็กดวยโอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กทุกคนตองมีชีวิตอยูรอด ปลอดภัยไดรับการ
คุมครองปองกันและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข และสรางสรรค 
          (2)  มีการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมหลากหลาย และทั่วถึงในการ
พัฒนาเด็กทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษทุกคนใหมีการ
พัฒนาทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ จิตใจ  สังคม  จริยธรรม  และการมีนิสัยที่ดีจากพอแม     
ผูปกครอง ผูเล้ียงดูเด็ก และครูปฐมวัย หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นอยางมีคุณภาพ 
        (3)  มีการพัฒนาระบบการมีสวนรวมในการเปลี่ยนผานบริการตามวัยของเด็ก
ระหวางครอบครัวกับสถานบริการและ/ หรือสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
    2)  ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแมและผูที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    พอแม ผู เ ล้ียงดูเด็ก สมาชิกในครอบครัว  คูสมรสใหม ผู เตรียมตัวเปนพอแม        
หญิงตั้งครรภ ครู บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ินตองไดรับการ
พัฒนา ใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณและสราง
ส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งไดคุมครอง    
ปองกันอุบัติเหตุและภัยอันตรายตาง ๆ อันจะเกิดขึ้นได 
      3)  ยุทธศาสตรการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      (1)  ทุกภาคสวนของสังคม ไดแก องคกร สถาบัน ส่ือมวลชน ในทุกระดับ        
มีสวนรวมในการเฝาระวัง ดูแลสงเสริม คุมครอง ปกปอง และระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ และเหมาะสมกับทองถ่ิน เพื่อใหเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติ เด็กที่มี
ความตองการพิเศษ และเด็กที่มีพอแมอยูในสภาวะที่ไมสามารถเลี้ยงดูรับผิดชอบ ไดรับการ       
สงเสริมพัฒนาการอันรวมทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม คุณธรรมจริยธรรม โดย
ใหความสําคัญกับการสรางปญญาที่เขาถึงความดีงาม ความถูกตอง (จิตวิญญาณ) วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหสามารถเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี  
      (2)  พัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยสงเสริม สนับสนุน 
ใหมีการวิจัย ทดลอง เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง
เปนรูปธรรม  
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               2.1.5  แผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552 - 2554)  
               วิสัยทัศน การจัดการศึกษาทุกระดับไดมาตรฐานแบบมีสวนรวมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทยสูสังคมแหงการเรียนรูและอยูเย็นเปนสุขอยาง
ยั่งยืน 
               ตามแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552 - 2554) ไดแสดงยุทธศาสตรการ
พัฒนา ดังตอไปนี้  
       ยุทธศาสตรการพัฒนา ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน มีแนวทาง
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้      
   1)  ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็ก และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
   2)  พัฒนาเด็กเล็กดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม สติปญญา อยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานัก/กอง/สวนการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
ระดับปฐมวัย 
   3)  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายอยาง
มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
   4)  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยใหได
มาตรฐาน 
   5)  สง เสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน 
   6)  พัฒนาแหลงเรียนรูและนวัตกรรมระดับปฐมวัยอยางหลากหลาย 
   7)  พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมุงเนนใหเด็กมีความพรอม และมีพัฒนาการ
ครบทุกดาน 
   8)  พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหเปนบุคคลที่มีเหตุผลมีความรู มีคุณธรรม และ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดตามศักยภาพ 
   9)  สงเสริมใหผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในรูปแบบที่หลากหลาย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป. หนา 7) 
               2.1.6  มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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               ในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซ่ึงจะเปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป ซ่ึงมาตรฐานการ
ดําเนินงานม ี4 ดาน ประกอบดวย  

1) ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ 
        เปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองทองถ่ิน ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรตาง ๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 
       2)  ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย 
       เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ดังนี้ 
                              (1)  ดานอาคารสถานที่ เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพื้นที่ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเขา – ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอื่น ๆ 
เปนตน 
          (2)  ส่ิงแวดลอม เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกตัวอาคาร  เชน  แสงสวาง  เสียง  การถายเทอากาศ  สภาพพื้นที่ภายในอาคาร  ร้ัว 
สภาพแวดลอม และมลภาวะ เปนตน 
          (3)  ดานความปลอดภัย เปนการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
เชน การกําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณ 
ฉุกเฉิน เปนตน 
      3)  ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ดานวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร ไดแก คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค               
12 ประการ  คุณลักษณะตามวัย (ดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา) การจัด
ประสบการณ ตลอดจนการจดักิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน 
      4)  ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 
                        เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชน
ทราบถึงประโยชน และความจําเปนของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การจัดใหมี
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กองทุนสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมถึงการเขา
มามีสวนรวมจากชุมชน หรือประชาคมในทองถ่ิน เปนตน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
ม.ป.ป., หนา 1 – 2) 
 
 สรุปบริบทของการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้ง
เอง เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีดังนี้ 
 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเอง ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีสภาพการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยที่ไมตรงตามคูมือของ        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลาวคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นเปนเพียงสถานที่เล้ียงเด็กปฐมวัยแทน
บิดา มารดาของเด็กปฐมวัยเทานั้น และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยเปน
แบบการเรียนเขียนอาน โดยใหเด็กปฐมวยัคัด เขียนแบบฝกหัด ก ถึง ฮ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาที่เรง
เด็กปฐมวัย จากการศึกษาเอกสารการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยควรเปนจัดการศึกษาแบบการ
เตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัยไดมีพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ     
ดานสังคม และดานสติปญญา  
 
2.2 รูปแบบการสอนและการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
                2.2.1  รูปแบบการสอน 
                          1)  ความหมายของรูปแบบการสอน   
   ชนาธิป พรกุล (2552, หนา 36) ไดใหความหมายของ รูปแบบการสอนไววา
หมายถึง แบบแผนการดําเนินการสอนที่จัดเปนระบบ สอดคลองกับหลักการเรียนรู มีการพิสูจน 
หรือทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะ  
 รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อชวยให
ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น 
     2)  องคประกอบที่สําคัญของรูปแบบ มีดังนี้ คีฟส (Keeves, 1997, p. 386 – 387 
อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2553, หนา 220) 

       (1)  รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานายผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน ทดสอบ
ได 

       (2)  โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ       
ซ่ึงสามารถใชอธิบายปรากฏการณ / เร่ืองนั้นได 
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       (3)  รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ ความคิดรวบยอด และ
ความสัมพันธ รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู                   

       (4) รูปแบบควรจะประกอบดวย ความสัมพันธเชิงโครงสราง  มากกวา 
ความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง 

 รูปแบบทางดานศึกษาศาสตร  (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา 221) เปนรูปแบบ
เชิงสาเหตุ และการใชคําวารูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับระบบการ
เรียนการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอน  คือ  สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซ่ึงไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือข้ันตอนสําคัญในการเรียน
การสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้น
เปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือรูปแบบจะตองไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือ
ยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค
เฉพาะของรูปแบบนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 1)  มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปน
หลักของรูปแบบการสอนนั้น ๆ  
 2)  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ  
 3)  มีการจัดระบบ  คือ  มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบของระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
 4)  มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อัน
จะชวยใหกระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 รูปแบบการเรียนการสอนจะตองไดรับการพิสูจน ทดสอบ สามารถทํานาย
ผลได และมีศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหม ๆ ได  ดังนั้น สภาพหรือ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตาง ๆมีการจัดกระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการสอนโดย
อาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ เขาไปชวยก็จะทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไป
ตามหลักการที่ยึดถือ (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา 222) 

3) ลักษณะของรูปแบบ 
(1)  ลักษณะของรูปแบบทั่วไป 
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                  รูปแบบ (Model) ที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมี 5 แบบ หรือ 5 ลักษณะ คือ (ทิศนา 
แขมมณี, 2553, หนา 221) 
       ก.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ไดแก ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของ
การเปรียบเทียบสิ่งตางๆ อยางนอย 2 ส่ิงขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตร
กายภาพ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

         ข.  รูปแบบเชิงภาษา ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางการใชภาษา 
(พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร 
                      ค.   รูปแบบเชิงคณิตศาสตร ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางสูตร
คณิตศาสตร ซ่ึงสวนมากจะเกิดขึ้นหลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว 

       ง.  รูปแบบเชิงแผนผัง ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางแผนผัง 
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เปนตน 

       จ.  รูปแบบเชิงสาเหตุ ไดแก ความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวาง  ตัวแปรตาง ๆ ของสภาพการณ / ปญหาใด ๆ รูปแบบดานศึกษาศาสตร มักจะเปน
แบบนี้เปนสวนใหญ 

                  (2)  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional 
Model) 
 กานเย (Gagne, 1985, p. 70-90; อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา 227 - 
229) ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู (Conditions of Learning) มี 2 สวนใหญ ๆ คือ ทฤษฎีการ
เรียนรูและทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 
 ก.  วัตถุประสงค                                                                                                         
                                    เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี รวดเร็ว และ
สามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน 
 ข.   กระบวนการเรียนการสอน 
                         การเรียนการสอนตามรูปแบบของกานเย ประกอบดวยการดําเนินการเปน
ลําดับขั้นตอนรวม 9 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน เปนการชวยให
ผูเรียนสามารถรับสิ่งเรา หรือส่ิงที่จะเรียนรูไดดี 
 ขั้นที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบเปนการชวย
ใหผูเรียนไดรับรูความคาดหวัง 
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 ขั้นที่ 3 การกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิมเปนการชวยใหผูเรียนดึง
ขอมูลเดิมที่อยูในหนวยความจําระยะยาวใหมาอยูในหนวยความจําเพื่อการใชงาน (working 
memory) ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
 ขั้นที่ 4 การนําเสนอสิ่งเราหรือเนื้อหาสาระใหม ผูสอนควรจะจัดส่ิง
เราใหผูเรียนเห็นลักษณะสําคัญของสิ่งเรานั้นอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรูของ
ผูเรียน 
 ขั้นที่  5 การใหแนวการเรี ยนรู  หรือการจัดระบบขอมูลใหมี
ความหมาย เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงายและเร็วขึ้น 
 ขั้นที่ 6 การกระตุนใหผูเรียนแสดงความสามารถ เพื่อใหผูเรียนมี
โอกาสตอบสนองตอส่ิงเราหรือสาระที่เรียน ซ่ึงจะชวยใหทราบถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
 ขั้นที่ 7 การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียน 
และขอมูลที่เปนประโยชนกับผูเรียน 
 ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียน
ทราบวาตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด 
 ขั้นที่ 9 การสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู โดยการ
ใหโอกาสผูเรียนไดมีการฝกฝนอยางพอเพียงและในสถานการณที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอ่ืน ๆ ได 
                     (3)  รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา (Memory Model) 
                                     ก.  ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
                                รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดย จอยสและวีล (Joyce & Weil, 1996, p. 209 – 
231 อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2553, หนา 231 - 232) โดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ 
                             (ก) การตระหนักรู (awareness) ซ่ึงกลาววา การที่บุคคลจะจดจําสิ่งใด
ไดดีนั้น จะตองเริ่มจากการรับรูส่ิงนั้น หรือการสังเกตสิ่งนั้นอยางตั้งใจ  
                              (ข) การเชื่อมโยง (association) กับสิ่งที่รูแลวหรือจําได 
  (ค) ระบบการเชื่อมโยง (link system) คือระบบในการเชื่อมความคิด
หลายความคิดเขาดวยกันในลักษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุนใหสามารถจําอีกความคิดหนึ่งได 
  (ง) การเชื่อมโยงที่นาขบขัน (ridiculous association)  การเชื่อมโยงที่
จะชวยใหบุคคลจดจําไดดีนั้น มักจะเปนส่ิงที่แปลกไปจากปกติธรรมดา การเชื่อมโยงในลักษณะที่
แปลก เปนไปไมได ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 
                              (จ) ระบบการใชคําทดแทน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

25 
 

                              (ฉ) การใชคําสําคัญ (key word) ไดแก การใชคํา อักษร หรือพยางค
เพียงตัวเดียว เพื่อชวยกระตุนใหจําสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกันได 
 
                      ข.  วัตถุประสงค 
                                      รูปแบบนี้มีวัตถุประสงคชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาสาระที่เรียนรูไดดีและ
ไดนาน และไดเรียนรูกลวิธีการจํา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่น ๆ ไดอีก 
                     ค.  กระบวนการเรียนการสอน 
                                      ในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระใด ๆ ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนจดจํา
เนื้อหาสาระนั้นไดดีและนานโดยดําเนินการดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอยางตั้งใจ 
                                                      ผูสอนชวยใหผูเรียนตระหนักรูในสาระที่เรียนโดยการใชเทคนิค
ตาง ๆ เชน ใหอานเอกสารแลวขีดเสนใตคํา / ประเด็นที่สําคัญใหตั้งคําถามจากเรื่องที่อานใหหา
คําตอบของคําถามตาง ๆ เปนตน 
                          ขั้นที่ 2 การสรางความเชื่อมโยง 
                                                       เมื่อผูเรียนไดศึกษาสาระที่ตองการเรียนรูแลวใหผูเรียนเชื่อมโยง
เนื้อหาสวนตาง  ๆ ที่ตองการจดจํากับส่ิงที่ตนคุนเคย  เชน กับคํา ภาพ  หรือความคิดตาง  ๆ 
(ตัวอยางเชน เด็กจําไมไดวาคายบางระจันอยูจังหวัดอะไร จึงโยงความคิดวา ชาวบานบางระจันเปน
คนกลาหาญ สัตวที่ถือวาเกงกลา คือสิงโต  บางระจันจึงอยูที่จังหวัดสิงหบุรี) หรือใหหาหรือคิดคํา
สําคัญที่สามารถกระตุนความจําในขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกันเชน สูตร 4 M หรือทดแทนคําที่ไมคุน
หรือยากดวยคํา ภาพ หรือความหมายอื่น หรือการใชการเชื่อมโยงความคิดเขาดวยกัน 
                               ขั้นที่ 3  การใชจินตนาการ 
                                เพื่อใหจดจําสาระไดดีขึ้น ใหผูเรียนใชเทคนิคการเชื่อมโยง
สาระตาง ๆ ใหเห็นเปนภาพที่นาขบขัน เกินความเปนจริง 
   ขั้นที่ 4  การฝกใชเทคนิคตาง ๆ ที่ทําไวขางตนในการทบทวนความรู
และเนื้อหาสาระตาง ๆ จนกระทั้งจดจําได 
                             ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับ 
                                     การเรียนโดยใชเทคนิคชวยความจําตาง ๆ ของรูปแบบ นอกจากจะชวยให
ผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่เรียนไดดีและไดนานแลว ยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
กลวิธีการจํา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่น ๆ ไดอีกมาก 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

26 
 

              สรุปความหมายของคําวา รูปแบบการสอน คือ รูปธรรมของความคิดที่
เปนนามธรรม มีแบบแผนการดําเนินการสอนที่จัดเปนระบบ สอดคลองกับหลักการเรียนรู มีการ
พิสูจน หรือทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะ มี
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดอยางเปนระบบระเบียบตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตาง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการ
สอนโดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ เขาไปชวยทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้น
เปนไปตามหลักการที่ยึดถือ สามารถทํานายผลได และมีศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและ
ความสัมพันธใหม ๆ ได 
            2.2.2   การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
       การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เปนการสอนที่พยายามจะใชภาษาเปนศูนยกลางในการ
เรียนรู การสื่อสารและการคิด โดยไมพยายามแยกภาษาออกเปนสวนยอย ๆ แตเปนการพยายามมอง
ภาษาโดยรวมสรางสรรคส่ิงแวดลอมหรือสถานการณจริงมาชวยทําใหภาษานั้นงายตอการเรียนรูไม
วาจะเปนการพูด การอาน การฟงและการเขียน ถาเปนสิ่งที่มีความหมายมีประโยชนหรือเด็กสนใจ
และตองการ จะเปนสิ่งที่งายสําหรับการเรียนภาษา  นอกจากนั้นการเรียนรูภาษาของเด็กตองเรียน
จากสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตประจําวันของเด็ก โดยนําสิ่งที่เขาประสบพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซ่ึง
รวมหมายถึง วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของเด็กแตละคนมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูเปนการ
เรียนอยางมีชีวิตชีวาจากสิ่งที่เปนธรรมชาติ จากสภาพแวดลอมท่ีเปนชีวิตจริงและจากสิ่งที่เปนอยู
จริงในชีวิตประจําวัน โดยที่เด็กเปนผูคิดคนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองกับเพื่อน ๆ ไมมุงเนนการ
สอนเขียน อานไวยากรณหรือการอานหนังสือ แบบเรียนเพราะเปนสิ่งที่ยากตอความเขาใจและ
ไมใชส่ิงที่เขาพบเห็นในชีวิตจริง (2551, หนา 75) 
      1)  ความสําคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
      ความสําคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ กูดแมน (Goodman, 1980) 
ความสําคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติวามีความเหมาะสมกับเด็กมาก เพราะเปนการเรียน
ภาษาที่ เนนความหมายของบทเรียนมากกวาการใหความสําคัญกับกฎและไวยากรณ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสอนเสียง (Phonic) การสอนเสียงจะมีกฎเกณฑมากมาย อาจทําใหเด็กมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอการเรียนภาษาสวนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole language) จะทําใหเด็กเขาใจ
บทเรียนไดงายและนาสนใจตามวัย พัฒนาการและการเรียนรูอยางมีความหมายจะชวยพัฒนาการ
คิดในเด็กเล็กไดดีและ หรรษา นิลวิเชียร (2535, หนา 234) กลาวถึง ความสําคัญของการสอนภาษา
แบบธรรมชาติวาเปนวิธีการสอนที่ชวยใหเด็กเกิดลักษณะทางการฟง การพูด การอาน และการเขียน
อยางสัมพันธตอเนื่องกัน ไมแยกจากกันถึงแมวาบางครั้งจะเนนที่ทักษะหนึ่งทักษะใดเปนพิเศษก็
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ตาม และกรวิภา สรรพกิจจํานง (2548, หนา 58) กลาวถึง ความสําคัญของการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ คือ เปนการจัดประสบการณภาษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ทํา
ใหการเรียนภาษาเปนเรื่องงาย สนุกไมเครียด ทําใหเด็กประสบความสําเร็จในการทํางาน และมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน มีความสุขในการเรียนและรักการใฝรูใฝเรียนดวยตนเอง 
      2)  แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีทฤษฎีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่วาดวย
ธรรมชาติของภาษา มีดังนี้ (บุษบง ตันติวงศ, 2535, หนา 44 – 49) 

        (1)  ทฤษฎีที่วาดวยระบบภาษา  
  ภาษาประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย ระบบไวยากรณ และ 

ระบบเสียง หัวใจของภาษา คือ ความหมาย ไวยากรณและเสียงเปนเพียงสวนประกอบสถานการณ
กําหนดคําซึ่งกําหนดความหมายในการสื่อสารอีกทีหนึ่ง เด็กจะไมพยายามเขียนดวยการสะกดคําไป
ทีละตัวแตเขาจะคิดหาคําที่ส่ือความหมายไดเหมาะสมที่สุดในสถานการณนั้นดวยเหตุนี้จึงไม
จําเปนตองรูจักเสียงของตัวอักษรกอน จึงจะสามารถสื่อความหมายโดยการเขียนได เนื่องจากการ
เขียนเพื่อส่ือความหมายเปนกระบวนการที่กําหนดโดยสถานการณการสอนเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย
จึงไมควรแยกออกเปนทักษะเดี่ยว ๆ หลาย ๆ ทักษะ แตควรใหเด็กไดสํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัว และ
ใชกระบวนการเขียนเพื่อศึกษาสิ่งที่เขาสํารวจ ครูจะสอนทักษะเฉพาะที่จําเปนตอการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก และถาเด็กไมตองการเรียน ครูจะไมบังคับเพราะการบังคับทําใหเกิดทัศนคติ
ที่ไมดีตอการเขียน และจะสกัดกั้นความงอกงามของเด็กเมื่อเขาโตขึ้นและพรอมที่จะเรียนเขียนใน
ช้ันประถมศึกษา ครูมีหนาที่ในการแนะนําใหเด็กเขาใจภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่เขาประสบใน
ชีวิตประจําวัน เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูภาษาในหลาย ๆ สถานการณ เด็กจะไดทดสอบ
ความสามารถในการตัดสินใจของตนโดยเสี่ยงกับความลมเหลวนอยมาก เพราะเขาสามารถแกไข
ขอบกพรองของตนไดเสมอ จะไดทั้งประสบการณและทัศนคติที่ดีตอภาษาไปพรอม ๆ กัน ครู
จะตองระวังอยางยิ่งที่จะไมตัดสินใจแทนเด็ก เพียงเพื่อปองกันขอผิดพลาดในการเขียน นอกจากนี้ 
ครูยังมีหนาที่ในการจัดสภาพแวดลอมที่สรางประสบการณทางภาษา เชิญชวนใหเด็กเรียนรูภาษา
จากประสบการณนั้น และสนับสนุนใหเขาสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน 
          (2)  ทฤษฎีวาดวยภาษา ความคิด และสัญลักษณส่ือสาร 
          ภาษาเปนสัญลักษณส่ือสารที่ไมสามารถถายทอดความคิดทุกเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สัญลักษณที่ใชตองเหมาะกับเรื่องที่ตองการสื่อสาร เด็กตองคิดสัญลักษณเพื่อส่ือ
ความคิดและถายทอดประสบการณตาง ๆ สัญลักษณที่สามารถสื่อความหมายไดมีหลายรูปแบบ 
ไดแก ภาษา ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกาย ละคร และคณิตศาสตร ส่ิงเหลานี้จะกระตุนให
เด็กคนหาสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับสื่อความคิดในแตละเร่ือง เด็กจะไมถูกจํากัดใหถายทอด
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ความคิดเปนเพียงภาษาเทานั้น  ศิลปะและละครเปนสัญลักษณส่ือสารที่ เด็กไดใชอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาสัญลักษณภาษา จากทฤษฎีวาดวยภาษา ความคิดและสัญลักษณ พบวา เด็กไม
สามารถสื่อสารดวยภาษาเขียนเด็กจะเปลี่ยนเปนวาดภาพแทน ศิลปะสามารถชวยใหเด็กรวบรวม
ความคิดกอนจะเขียนและชวยใหเด็กทํางานตอไป ทั้ง ๆ ที่ความคิดในการเขียนหยุดชะงัก การแสดง
ละครชวยใหเด็กเขาใจความรูสึกในเรื่องและทําใหคุณภาพการเขียนดีขึ้น ดนตรีชวยสรางอารมณ
สําหรับเรื่องที่จะเขียน อุปกรณดนตรีและศิลปะหลายอยางสามารถใชประกอบกิจกรรมเขียนได เด็ก
อาจทําอุปกรณดนตรีและศิลปะสําหรับกิจกรรมการเขียน ในมุมเขียนจะมีเครื่องมือเขียนหลายชนิด
ใหเด็กทดลองใชวิธีตาง ๆ ที่จะชวยใหสามารถสื่อความหมายไดดีที่สุด 
           (3)  ทฤษฎีวาดวยการอานเขียนระบบภาษา 
           ทฤษฎีนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับพัฒนาการในการเขียนวา ทุกคนตองสะสม
ประสบการณทางภาษาไวเปนขอมูลสําหรับใชตอไป ประสบการณจากภาษาพูดเปนขอมูลสําหรับ
ภาษาเขียน และประสบการณจากภาษาเขียนเปนขอมูลสําหรับการพูด ความกาวหนาในการใชภาษา
ไมวาในดานใด ตองอาศัยองคประกอบทางภาษาหลายดาน การที่เด็กเขียนเลาประสบการณทั้ง ๆ ที่
ยังไมรูจักคํา และตองใหเด็กไดเห็นวาเสียงที่เขารูจักนั้นมีสัญลักษณตัวอักษรแทนได เด็กจะเริ่ม
เขาใจในการสื่อความหมายกับผูอ่ืน เขาตองใชอักษรที่มีทั้งรูปและเสียงแทนความหมาย รูป เสียง 
และความหมายที่เขาใชตองสอดคลองกนในสายตาผูอ่ืน ในจุดนี้เองที่ทําใหเด็กตองพยายามจําแนก
และจดจํารูปตัวอักษรที่เขาเห็นรอบ ๆ ตัวไปพรอม ๆ กับจําแนกและจดจําเสียงตัวอักษร เมื่อเด็กยาง
เขาสูวัยเรียน เขาก็มีประสบการณทางภาษาพรอมที่จะจําแนกเสียงและรูปของตัวอักษรไดอยางมี
ระบบมากขึ้น เนื่องจากการอานเขียนเปนกิจกรรมที่ตองส่ือความหมายกับผูอ่ืน การคุยกับครูและ
เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนไมวากอนจะเริ่มเรื่อง กลางเรื่อง หรือหลังเรื่อง จะชวยใหเด็กเห็นการ
ตีความลักษณะตาง ๆ ตามความคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหเขาเขาใจความหมายของเรื่องมากขึ้น 
การตีความเปนประสบการณจากการอานชวยในการสื่อความหมายเมื่อเด็กเขียน และการสื่อ
ความหมายซึ่งเปนประสบการณจากการเขียนชวยในการตีความเมื่อเด็กอาน การเขียนเปน
ประสบการณที่ใชเวลานานและตองอาศัยประสบการณ อันเปนระบบที่ตองพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 
สรุปไดวาทฤษฎีการเขียนในระบบภาษานั้น เชื่อวา เด็กเรียนรูภาษาพูด และภาษาเขียนจากการ    
ลองผิดลองถูกในการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและประสบการณจากการเขียน  
           จากทฤษฎีพื้นฐานที่วาดวยธรรมชาติของภาษาดังกลาวขางตน ยังมีปรัชญา
แนวคิดและหลักการของนักการศึกษาที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของภาษา การเรียนรูภาษา
ของเด็กและการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3) ปรัชญา แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
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                                 นักการศึกษาที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาของเด็ก  คือ  ชอมสกี 
(Chomsky, 1957; eited McGee & Richgeis, 1990, p. 45 - 46) กลาววา เด็กเกิดมาพรอมกับ
ความสามารถที่จะเรียนรูภาษา เด็กเล็ก ๆ ไมถึงหนึ่งปจะสังเกตเสียง ออกเสียง เลน และเมื่ออายุ 1 ป
ขึ้นไป เด็กจะเริ่มพูดภาษาเปนคํา ๆ และเปนประโยคไดเหมือนผูใหญ เมื่อประมาณอายุ 4 ป เด็กจะ
เรียนรูจากความหมายประสบการณและการเลียนแบบ เด็กเรียนที่จะพูดภาษาไดอยางมหัศจรรย 
เรียนไดตามธรรมชาติ นอกจากนี้เด็กเรียนรูภาษาจากกิจวัตรประจําวันภายในบาน เชน พอแมเลน
กับลูก เลานิทาน รองเพลง อานหนังสือใหลูกฟงกอนนอน อธิบายหรือตอบสิ่งที่เด็กพบปะ เด็กจึง
เรียนรูภาษาจากครอบครัวอยางเปนธรรมชาติ มิไดเปนการจงใจสอนภาษาเปนทางการ เด็กจะไม
รูสึกเปนความยากลําบากที่จะเรียนรูภาษา 
                         นักการศึกษาสําคัญที่ใหความเขาใจเรื่องภาษาแบบธรรมชาติ คือ เคนเนท     
กูดแมน (Kenneth Goodman, 1986) กูดแมนเปนผูริเร่ิมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยเนนให
เห็นวาการสอนภาษาตองสอนรวมกันระหวางการฟง การพูด การอาน  และการเขียน เนื่องจากการ
ฟงเปนฐานของการพูด และการอาน สวนการอานเปนฐานของการเขียน 
                          กูดแมน ไดใหแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว 
6 ประการ คือ  

  (1) การเรียนภาษาตองเรียนจากสิ่งที่เปนจริงและเกี่ยวของสัมพันธกับ
ผูเรียน โดยเรียนไปพรอมกันทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

  (2)  การเรียนภาษาผู เ รียนตองได รับประสบการณจริงเพื่อให เห็น
กระบวนการใชภาษาอยางหลากหลายในสถานการณตาง ๆ 

   (3) การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจากทุกที่ ทุกแหง และทุกวิชา 
   (4) การเรียนภาษาตองเกิดขึ้นจากตัวผูเรียนเอง โดยมีครูสนับสนุนและ

เปนตัวอยางของการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตอง 
   (5) การเรียนภาษาตองเปนการทํากิจกรรมทางภาษารวมกันระหวางครูกับ

ผูเรียนเพื่อการแกไขที่ถูกตอง 
  (6) การเรียนภาษาผูเรียนสามารถตัดสินใจในการพิจารณาการใชภาษา

ดวยตนเอง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 31 -36) ได

กลาวถึงแกนสําคัญของการศึกษาแบบ Whole language คือ ความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยความสามารถในแตละดานมีความสัมพันธเชื่อมโยงไม
แยกจากกัน เรียกวา การเรียนรูภาษาแบบองครวม ดังภาพประกอบ 
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 ภาพ  2 แผนผังการเรียนรูตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ    
                                                                                           

                   วิธีแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole language) ที่มีทั้งการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน จะตองเปนการเรียนรูแบบลงมือกระทํา   (Active) โดยไมอาจแยกจาก
กันไดวาอะไร คือ การเรียนรูที่ผูเรียนรับคําสั่ง (Passive) หรือการเรียนรูแบบลงมือกระทําตองใช
ทักษะทุกดานควบคูกันไปในกระบวนการศึกษา และจุดเนนการเรียนรูภาษา คือ ตองเขาใจ
พัฒนาการทางภาษาที่มีความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ดานคือการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
โดยมีความคิดเปนศูนยกลาง เพราะการใชภาษาของเด็กในรูปแบบตาง ๆ ลวนแลวแตมาจาก
ความคิดทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนามนุษยจึงควรเริ่มตนดวยการพัฒนาความคิดกอน และภาษาเปน
หนวยสําคัญในการชวยใหคนเราไดพัฒนาความคิดอยางตอเนื่อง ดวยลักษณะของภาษาและการใช
ภาษานั้นมีหลายรูปแบบและทักษะการฝกภาษาในแตละดานที่แตกตางกัน ครูตองเขาใจใหถูกตอง 
และฝกสังเกต วิเคราะหรวมกัน โดยเฉพาะเรื่องลําดับขั้นตอนพัฒนาการ พฤติกรรมในการเรียนรู
ภาษาของเด็กในชั้นเรียน ครูตองทําใหเด็กเชื่อมั่นวา จะประสบความสําเร็จในการทํางาน                                              

 ซ่ึงสอดคลองกับเยาวพา เดชะคุปต (2543, หนา 10) ไดใหความหมายของ
คําวา การจัดประสบการณการเรียนรู “ภาษาแบบองครวม” (Whole language) หรือ 
“ภาษาธรรมชาติ” หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรู สําหรับเด็กที่เนนการเรียนรูจาก
ประสบการณในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการเรียนรูภาษาที่ดนีั้นตองใชทักษะทั้ง 4 ดาน เชื่อมโยงสัมพันธ
กัน แตทั้งนี้อัตราการเรียนรูขึ้นอยูกับความแตกตางของแตละบุคคล  การจัดประสบการณ การ

ฟง พูด 

คิด 

อาน เขียน
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เรียนรูที่เนนภาษาแบบองครวมในความหมายของอีราน บลูม (Eran Blum) เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กที่เนนการเรียนรูจากสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตประจําวันของเด็ก 
โดยนําสิ่งที่ประสบพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซ่ึงหมายรวมถึงภูมิหลัง และวัฒนธรรม การดําเนิน
ชีวิตของเด็กแตละคนมาใชเปนประโยชนในการจัดประสบการณการเรียนรู  โดยการเรียนการสอน
จะไมมุงเนนการสอนเขียน อาน ไวยากรณ หรือการใชหนังสือ แบบฝกหัด หรือแบบเรียน ที่
หางไกลจากชีวิตจริง แตการเรียนการสอนควรเปนการนําเอาประสบการณที่ เด็กพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันเขามาเปนสื่อในการจัดประสบการณเพราะการสอนไวยากรณหรือการสะกดคําเปน
เร่ืองยากตอ  ความเขาใจของเด็ก และไมใชส่ิงที่เด็กพบเห็นในชีวิตจริง     
           การสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีวิวัฒนาการมาจากหลายศาสตร และหลาย
แนวคิด ดังนั้นแนวการสอนภาษาธรรมชาติเปนปรัชญาแนวคิด ไมใชวิธีการสอนภาษาอยางที่เขาใจ
ผิดกัน เพราะแนวคิดนี้ ครู พอแม สามารถนําไปสูการสอนดวยวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย 
การใชภาษาของเด็กโดยการเรียนผานประสบการณตรงจากสิ่งที่เรียนอยางมีความหมาย เด็กจะรับ
และซึมซับขอมูลทางภาษาจากสภาพแวดลอมในบริบททางสังคม วัฒนธรรม และการใชภาษา
รวมกันกับผูคนที่อยูแวดลอมใกลชิด ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษาไดดีโดยเด็กจะไมเกิด
ความรูสึกยากลําบากในการเรียนรูเหมือนแนวการสอนภาษาในระบบโรงเรียนแบบเดิม นวัตกรรม
การเรียนรูตามแนวภาษาธรรมชาติของเด็กนี้ เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่จะนําใหเด็กเขาถึงความจริง
โดยการฝกเชื่อมโยงใหมองชีวิตและสรรพสิ่งจากภาพรวมไปสูสวนยอย ผูเรียนสรางองคความรู
อยางเปนธรรมชาติ และเปดนาํความสามารถของเขา เพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางไมมี
ขีดจํากัด ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการไปสูขั้นสูงสุดของศักยภาพที่มนุษยพึงจะเปนได  
  หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ซ่ึง อารี สัณหฉวี (2535, หนา 22 - 23) 
ไดสรุปไวมีดังนี้ 

  (1) การสอนภาษาในเด็กปฐมวัยจะตองสรางสิ่งแวดลอมใหเด็ก
คุนเคยกับตัวหนังสือ    ซึมซับเรื่องราวในหนังสือ โดยครูอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน และสนทนา
พูดคุยกับเด็กใหเด็กเลาเรื่องจากการพูดและการเขียน หรือการวาด การแสดง 

   (2) การสอนภาษาตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง ครูตองศึกษาเด็กเปน
รายบุคคล ศึกษาความสนใจ ความสามารถ และสอนเด็กตามระดับความสามารถที่แตกตางกัน อาจ
กลาวไดวาเด็กเปนผูใหขอมูลแกครูในการเตรียม และวางแผนการสอน 

   (3) การสอนภาษาตองสงเสริมใหเด็กสนใจ และรักที่จะเรียนรูภาษา
ดวยตนเอง การที่จะใหเด็กเกิดแรงจูงใจภายในจะตองใหเด็กมีโอกาสเลือกเรื่องหรือหนังสือที่สนใจ 
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   (4) การสอนภาษาใหกับเด็กควรมีพื้นฐานมาจากประสบการณจริง
ที่มีความหมายตอเด็ก เชน การศึกษานอกสถานที่ การประกอบอาหาร การเลี้ยงสัตว 

   (5) การสอนภาษาตองใหเด็กเห็นประโยชนของการใชภาษาใน
ลักษณะตาง ๆ เชน จดหมาย หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลากยา 

   (6) การสอนภาษาตองใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู       
ซ่ึงการปฏิสัมพันธเปนไปในทางสนับสนุนใหกําลังใจชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและกัน 

   (7) การสอนภาษาตองทําใหเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาเขียน 
โดยไมกลัวผิด 

   (8) การสอนภาษาตองมีลักษณะเปนบูรณาการ 
               หลักการของ นฤมล เนียมหอม (2540, หนา 16 - 17) 
                      (1) การจัดสภาพแวดลอม การสอนภาษาตองสรางสภาพแวดลอม
ใหเด็กไดคุนเคยกับการใชภาษาอยางมีความหมาย และเปนองครวม 
                     (2) การสื่อสารที่มีความหมาย การสอนภาษาควรใหเดก็มีโอกาส
ส่ือสารโดยมีพื้นฐานจากประสบการณจริงที่มีความหมายตอเดก็ 
                       (3) การเปนแบบอยาง การสอนภาษาตองใหเด็กเห็นประโยชนของ
การใชภาษา 
                       (4) การตั้งความคาดหวัง การสอนภาษาจะตองเปนไปในลักษณะ
เดียวกันกับที่เด็กเรียนรูที่จะพูด 
                       (5) การคาดคะเน การสอนภาษาควรใหเด็กมีโอกาสที่จะทดลองกับ
ภาษา และมีโอกาสคิดประดิษฐสัญลักษณและคิดสะกดเพื่อการเขียน ไมควรคาดหวังใหเด็กอาน
และเขียนไดเหมือนผูใหญ 
                       (6) การใชขอมูลยอนกลับ การสอนภาษาควรตอบสนองความ
พยายามในการใชภาษาของเด็กในทางบวก ยอมรับการอานและการเขียนของเด็กวาเปนส่ิงที่มี
ความหมาย 
                       (7) การยอมรับนับถือ การสอนภาษาจะตองตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของเด็กวาเด็กจะเรียนรูการอานและการเขียนแตกตางกัน 
                      (8)  การสรางความรูสึกเชื่อมั่น การสอนภาษาตองสงเสริมใหเดก็
รูสึกปลอดภัยที่จะคาดคะเนในการอานและการเขียน 
                       หลักการของนฤมล เนียมหอม สอดคลองกับ พัชรี ผลโยธิน (2537, หนา 
188 - 189) ที่กลาวถึงหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ไวดังนี้  
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      (1) จัดสิ่งแวดลอมใหเต็มไปดวยภาษา 
      (2) ใหเด็กมีโอกาสเลนและปฏิสัมพันธกับเพื่อน ผูใหญ ส่ืออุปกรณ 
      (3) เด็กไดรับประสบการณตรง 
      (4) มีแบบอยางที่ดีในการใชภาษา 
      (5) เด็กไดรับการยอมรับจากผูใหญและใหกําลังใจ 
      (6) เด็กมีโอกาสในการเลือกเลนและทํากิจกรรมที่ตนสนใจและ
ชอบดวยตนเอง 
        (7) ใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีความหมายรวมทั้งกิจกรรม
และอุปกรณ 
   นอกจากนี้ ชิตาพร เอ่ียมสะอาด (2548, หนา 235) ไดสนับสนุนหลักการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยไดกลาววา การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เนนการเรียนรูจาก
ประสบการณในชีวิตประจําวันดวยการนําสิ่งที่ เขาประสบพบเห็น ซ่ึงหมายรวมถึงภูมิหลัง 
วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของเด็กแตละคนมาใชประโยชนในการเรียนรู โดยครูผูสอนตองเขาใจ
หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ มณีรัตน สุกโชติรัตน (2537, 
หนา 67 – 75) ไดกลาวไววา การสอนภาษาแบบธรรมชาตินั้นควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยเริ่มจากการพูดคุยอภิปรายระหวางกนัเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่สนใจรวมกันไมจํากัดหัวขอ
เร่ือง เด็กสามารถสืบเสาะหาความรูไดอยางอิสระจากประสบการณเดิม จัดกิจกรรมใหเด็กไดปฏิบัติ 
และเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการใชภาษา 
                     ลักษณะที่เปนหลักสูตรสําคัญของการสอนแบบธรรมชาติ คือ (Raines & 
Canady, 1990, p. 117; อางถึงใน กรวิภา สรรพกิจจํานง, 2548, หนา 65) 
                       (1) หลักของการใหส่ิงแวดลอมที่มีการใชภาษาและหนังสืออยางกวางขวาง 
และนาสนใจ (หลักของ immersion) 
      (2) โอกาสและวัสดุเอ้ืออํานวย (opportunities and resources) นักเรียนมี
เวลา อุปกรณ กิจกรรมที่จะใชศึกษา 
      (3) มีการสื่อสารที่มีความหมาย (meaningful communication) การสื่อสาร
มีพื้นฐานจากประสบการณ จากการสนทนาพูดคุยที่มีความหมายมีความเขาใจ 
      (4) มีแบบอยางที่ดี (modeling)  ครูเปนแบบอยางการพูด ฟง อาน เขียน ที่
ดีในการสอนเด็ก 
      (5) มีการยอมรับนับถือในแตละบุคคล (acceptance) มีการยอมรับนับถือ
เอกัตภาพของบุคคลทุกคนในระหวางเพื่อน  และจากครู 
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      (6) มีการสงเสริมใหกําลังใจ ตั้งความคาดหวัง (expectancy) ที่จะสงเสริม
ความเชื่อมั่นในความสามารถของผูเรียนแตละคนวาจะเปนนักอานเขียนได 
      สรุป จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ ทําใหทราบวาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเรียนรูภาษาไดอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับ
การจัดสิ่งแวดลอมที่มีความหมายและการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัย เรียนรูจากการกระทํา
และลงมือปฏิบัติ เรียนรูภาษาไดจากการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู ตลอดจนการมีตัวแบบของ
การใชภาษาที่ดี จะทําใหเด็กมีอิสระที่จะคิด มีความกลาแสดงออกในการพูด การอาน และการเขียน
ดวยความมั่นใจ โดยไมกลัวผิด โดยมีผูใหญคอยแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล 
                4) องคประกอบที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
                                    องคประกอบที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ แบงออกเปน 3 สวน 
คือ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา 14) 

(1) การจดัสภาพแวดลอมในรูปแบบของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(2) กระบวนการเรียนรูแบบธรรมชาติตามวัยของเด็กปฐมวัย 
(3) การจดัการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 

 
เด็กปฐมวัย 

 
 
 
 

                              ครู                                                                                                  สภาพแวดลอม 

 
ภาพ 3 องคประกอบของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 
 
  องคประกอบท่ี 1 การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
  การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  เปนการเปลี่ยน
สภาพแวดลอมใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอยาง
ธรรมชาติเร่ิมตนโดยการจัดพื้นที่ภายในหองเรียนที่สามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรู

องคประกอบการเรียนรู 

3 สวน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

35 
 

ของเด็กที่มีความแตกตางหลากหลายไดในเรื่องของประสบการณและความพรอมในการเรียนของ
แตละบุคคล หรือแตละกลุมความสนใจ ดังนั้น การจัดหองเรียนจึงควรเปนสถานที่ที่เด็กไดอยูใน
โลกของภาษา ตัวหนังสือ สัญลักษณที่มีความหมายตอเรื่องที่เรียน มุมที่เด็กสนใจโดยเด็กสามารถ
เขาไปเรียนรู ซึมซับ เรียนรูภาษาไดตลอดเวลา นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมควรใหเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ และครู มีโอกาสเลือกและทํางานที่ชอบตามความสนใจ  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา 15) 
  สําหรับตัวอยางของการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ 
ควรจัดเปนมุมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการใชภาษาอยางมีความหมายตอเด็กปฐมวัย เชน 
  มุมหนังสือ เปนมุมที่จัดใหมีช้ันหนังสือ และหนังสือที่หลากหลาย เชน วรรณกรรม
สําหรับเด็ก เปนนิทานที่เปนคํากลอน หรือเปนนิทานที่มีคําที่ใชคําซ้ําๆ หนังสือภาพ หนังสือ
นิตยสาร เปนตน  
  มุมบาน เปนสถานที่ที่เด็กจะเขาไปเลนบทบาทสมมติ มีการสื่อสาร ระหวางการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน รีดเสื้อผา ทําครัว กวาดบาน เปนตน ซ่ึงจะชวยใหเด็กพัฒนาตนเอง โดยการ
เรียนรูจากเพื่อน  
  มุมจราจร เปนมุมที่จัดใหเด็กไดเรียนรูสัญลักษณจราจร การปฏิบัติตามสัญลักษณปาย
บอกทางตาง ๆ รูจักทิศทาง ซาย ขวา จากการแสดงบทบาทสมมติผานการเลนกับเพื่อน ซ่ึงเด็ก
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 
  มุมเขียน เปนมุมที่เปดโอกาสสําหรับเด็กที่ตองการเขียนหนังสือ มีความเปนอิสระไมมี
การบังคับใหเขียนตามแบบเปดโอกาสใหเด็กไดเขียนคําที่เด็กมีความสนใจอยากเขียนเก็บไวเปน
ผลงานของตนเอง เด็กอาจบอกคําที่เขาตองการเขียนและใหครูเขียนเปนแบบใหเขาดู โดยในมุมจะ
มีอุปกรณที่ใชสําหรับการเขียนไว เชน สมุดทําเอง  ดินสอ  สีเทียนแทงใหญ เปนตน 
  มุมวิทยาศาสตร เปนมุมที่เด็กไดทดลองสิ่งตางๆ เชน การงอกของเมล็ดพืช  การตวงน้ํา  
การใชแวนขยายสองดูส่ิงตางๆ เปนตน สําหรับมุมนี้ควรมีตูปลา เล้ียงปลาหางนกยงู เพื่อใหเด็กได
สังเกตการณเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การใหอาหาร เด็กจะไดเรียนรูวาสิ่งมีชีวิตตองการอาหารเพื่อ
การเจริญเติบโต  
  องคประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรูแบบธรรมชาติตามวัยของเด็กปฐมวัย 
  กระบวนการเรียนรูแบบธรรมชาติตามวัยของเด็กปฐมวัย ครูตองมีความเชื่อมั่นและ
ไววางใจในตัวเด็กวาเขาสามารถทํางานตางๆ ได ถามีความสนใจ โดยครูตองระลึกรูวาธรรมชาติ
ของเด็กจะเกิดมาพรอมกับความสามารถในการเรียนรู มีสมองไวคิดและมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อ
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การรับรูผานผัสสะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย ทําใหสามารถเรียนรู ซึมซับสิ่งตาง ๆ โดยธรรมชาติ 
และโดยดําเนินชีวิตจริงรวมกับพอแม พี่นอง ส่ิงแวดลอมรอบตัวทุกขณะ ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
  การจัดกิจกรรมภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่ เนนทักษะความสามารถทางภาษาดาน         
การพูด การพูด เปนวิธีการพื้นฐานที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกซึ่งความเปนตัวของตัวเอง และชวยให
เด็กไดพัฒนาการทางการคิด เด็กควรมีประสบการณสําคัญดานการพูด (กรมวิชาการ,2546,หนา 37;  
อางจาก Machado, 1999, p. 327) ดังนี้ 

(1) การแสดงความคิด ความรูสึก และความตองการดวยคําพูด 
(2) การพูดกับผูอ่ืนเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(3) การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
(4) การพูดอยางสรางสรรคในการเลน หรือการแกปญหา 
(5) การเชื่อมโยงการพูดกับทาทาง หรือการกระทําตาง ๆ 
(6) การมีประสบการณในการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
การพูด เปนสิ่งสําคัญในการสื่อสารกับผูอ่ืน สาระที่เด็กควรเรียนรูเพื่อใหสามารถสื่อสาร 

กับผูอ่ืนอยางมีความหมาย และตรงตามความตองการของเด็ก ไดแก 
  (1) คําศัพทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเด็ก หรือคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องราวที่เด็กสนใจ 
  (2) การเรียงลําดับคําตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ 
  (3) การใชคําพูดที่เปนที่ยอมรับ และ/ หรือคําพูดที่สุภาพ 
  (4) การใชคําพูดใหเหมาะสมกับบุคคลที่ตองการสื่อสารดวย 
  (5) ความมั่นใจในการพูดกับผูอ่ืน 
  (6) การยอมรับความคิดที่ผูอ่ืนแสดงออกดวยการพูด 
  (7) ความสนใจที่มีตอคําใหมๆ สาระเหลานี้ชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดมากขึ้น 
  ความเชื่อมโยงภาษาพูดกับภาษาเขียน ภาษาพูดกับภาษาเขียนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ
กันความรูเกี่ยวกับคําจะเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อเราพูด เลา สนทนาโตตอบกัน เราอานหนังสือจาก
หนังสือประเภทตางๆ จากปาย จากทุกหนทุกแหง เด็กจะไดโอกาสในการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ไป
ดวยกัน ความรูของเด็กจะเพิ่มพูนขึ้น ทักษะการสนทนาจะพัฒนามากขึ้น จากการพูดคุยกับพอแม 
เพื่อน ครู ในสถานการณหรือเรื่องราวที่มีความสัมพันธกับตัวเดก็ 
  เมื่อเด็กไดรับโอกาสในการแสดงออกโดยการพูดไดเรียนรูจากสิ่งที่ไดยิน ไดฟง จากส่ิงที่
ผูใหญอานภาษาหนังสือใหฟง ทั้งหมดนี้จะทําใหเด็กเรียนรูบทบาทของภาษาทั้งที่เปนภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ซ่ึงใชเพื่อการสื่อสาร เพื่อการแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
  องคประกอบที่ 3 การจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 
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       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ครูควรใหเด็กไดพูด เพราะการพูด 
เปนทักษะพื้นฐานของการอาน และการเขียน และครูตองเปนตัวอยางในการพูดที่ถูกตองใหเด็กได
เลียนแบบ  รวมถึงการใหโอกาสกับเด็กไดพูดใหมาก และใหเห็นวาภาษาพูดจะกลายมาเปน        
การเขียนและการอาน โดยใชเด็กวาดภาพในสิ่งที่คิด พรอมกับใหเด็กเลาใหครูและเพื่อนฟง  
สําหรับการฝกอานควรมีจุดมุงหมายในการอาน  และการอานควรมีระดับจากงายไปหายาก เพื่อให
มีความเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก หากเด็กทําไดไมดีเทาที่ควรครูควรใหกําลังใจ และให
การเสริมแรงกับเด็ก  
    การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไมควรเปนการสอนทักษะทางภาษาอยางเปนทางการ 
แตควรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีความทาทายใหเด็กเกิดความตองการที่จะรวมกิจกรรม และ
สามารถประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมดวยตนเอง หรือมีผูใหญคอยชี้แนะเปนกิจกรรมที่
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และชวยใหเด็กกาวไปสูพัฒนาการทางภาษาในขั้น
ตอไป ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตอความแตกตางกันของเด็ก ตัวอยางการจัด
กิจกรรมสง เสริมการเรียนรูภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  มีดังตอไปน้ี(พัชรี  ผลโยธิน  และ                     
วรนาท รักสกุลไทย, 2552, หนา 31 - 32) 
   การสนทนาขาวและเหตุการณ เปนกิจกรรมที่เด็กและครูไดสนทนารวมกันในชวงเร่ิมตน
กิจกรรมของแตละวัน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน และไดเปล่ียนกันเปนผูพูดและ
ผูฟง ครูควรสงเสริมใหเด็กมีมารยาทที่ดีในการพูดและการฟง หากเด็กคนใดไมตองการพูดก็ไมควร
ถูกบังคับใหพูด เพื่อใหเด็กที่ไมมั่นใจในตนเองรูสึกสบายใจที่จะมีสวนรวมในการฟงการสนทนา 
  หัวขอที่ใชสนทนาอาจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และเหตุการณพิเศษของแตละ
วัน เชน วันนี้เราจะทําอะไรกันบาง จะมีใครมาที่หองเราบาง ฯลฯ เปนขาวสารจากเด็ก ซ่ึงเด็กอาจ
เลาเรื่องสวนตัวของตนเอง หรือเลาเกี่ยวกับสิ่งของที่ตนนํามา เด็กที่ไดเลาเรื่องจะรูสึกเสมือนวา
ตนเองเปนผูเช่ียวชาญในเรื่องที่ตนกําลังพูดอยู นับวาเปนการชวยขยายประสบการณใหแกเด็กคน
อ่ืนๆ ดวย เมื่อเด็กๆ รูวาแตละวันเขาสามารถเลาเรื่องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนได เด็ก
จะเรียนรูเกี่ยวกับการเตรียมเรื่องที่จะพูดไวลวงหนา หรือเปนหัวขอท่ีเด็กสนใจ ซ่ึงเด็กๆ จะพยายาม
หาขอมูลมาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เด็กๆ อาจหาขอมูลดวยการพูดคุยกับคุณพอคุณแม สังเกต
หรือทดลองดวยตนเอง ฯลฯ 
   การสนทนาเปนวิธีการสําคัญและเปนวิธีการหลักที่ครูจําเปนตองใชในการสงเสริม       
การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย  เพราะในขณะที่เด็กสนทนากับครู เด็กจะไดยินแบบอยางของการ
ใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม เมื่อเด็กสนทนากันเอง เด็กจะมีโอกาสฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน 
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แลกเปลี่ยนประสบการณ  ไดยินคําศัพทใหมๆ ไดทําความเขาใจการพูดของเพื่อนจากสิ่งชี้แนะ       
การที่เด็กไดเลาเรื่องใหเพื่อนฟงทําใหเด็กรับรูและเขาใจเรื่องไดดีขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันมากขึ้น เด็กไดใชภาษาบอยขึ้น เด็กจะรูจักใชคําถามถามเพื่อน รูจักการหาขอมูลไวตอบคําถาม 
เกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน และยังชวยพัฒนาการยอมรับในสิ่งที่ผูอ่ืนพูดอีกดวย  ระหวางการ
สนทนา ครูควรมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในการสนทนา ถามีผูปกครองหรือผูใหญคนอื่น
อยูดวย ก็ควรใหบุคคลเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของการสนทนา  ไมควรมีบรรยากาศของการตัดสินวา
ส่ิงที่เด็กพูดถูกหรือผิด เพื่อสงเสริมใหเด็กตองการมีสวนรวมในการสนทนาและติดตามหัวขอที่
สนทนาอยางสม่ําเสมอ 
          การเรียนรูภาษาแนวธรรมชาติเปนภาพที่ตางจากการเรียนภาษาในรูปแบบเดิม เปน
ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลหนูนอย ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550, หนา 46) ไดไปสัมภาษณครูที่โรงเรียนอนุบาลหนูนอยเมื่อไดจัดการเรียนรูภาษาแนว
ธรรมชาติ โดยมีคําถามถามคุณครูวา การเปลี่ยนแปลงการศึกษาคุณครูมีความคิดเห็นเชนไร จะ
ไดรับคําตอบดวยความมั่นใจวาการเรียนรูภาษาแนวธรรมชาติมีชีวิตชีวา เด็กไดลงมือทํางานดวย
ตัวเอง มีการแบงความรับผิดชอบในหนาที่ การจัดสภาพหองเรียนเต็มไปดวยการเรียนรูในโลกของ
ภาษาที่อยูรอบตัว ดังนั้นบรรยากาศในหองเรียนจะเห็นความสําคัญของภาษาวาสามารถดึงศักยภาพ
ของเด็กแบบปจเจกบุคคล ทําใหเด็กพัฒนากาวหนาไปไดดียิ่ง อันเปนเปาหมายของการจัดการศึกษา
เด็กวัยอนุบาลที่มีคุณภาพ 
      การสอนภาษารูปแบบเดิมครูจะเนนการอาน – การเขียน ใชวิธีการเรงเด็กใหเขียนไดโดย
การนั่งอยูบนโตะทําแบบฝกหัดทุกวัน สอนเด็กใหอานโดยการชี้ตัว สะกดคําในหนังสือแบบเรียน 
เด็กและครูเครงเครียด แตในแนวภาษาธรรมชาติครูจัดสภาพการณ ส่ือ หนังสือ อุปกรณการเขียน 
กระดาษ ที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล ประสบการณที่ผานมาหลายป ครูก็คนพบดวย
ตนเองวา จากการเปลี่ยนแปลงสภาพหองเรียนตามแนวการสอนนี้ ทําใหผูเรียนเกิดความไววางใจ 
จนสามารถถายทอดความรูสึก ความคิดของตนเองผานภาษาอยางเปนธรรมชาติจนพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการอาน – ในการเขียนขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน และเหนือไปกวานั้น การเรียนรูภาษาตาม
แนวธรรมชาติยังมีผลใหเด็กประสบผลสําเร็จในการเรียนรูทุกๆ วิชาไปดวยโดยอัตโนมัติ เพราะ
ภาษาเปนสื่อกลางที่เด็กและครูใชในการเรียนรูโลก และส่ือความหมายถึงกัน 
  ในกระบวนการเรียนรูภาษาธรรมชาติ ทั้งในและนอกหองเรียนของอนุบาล
หนูนอย สามารถสรุปลักษณะการเรียนรูไดดังนี้ 
  (1) เด็กเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานประสาทสัมผัสทั้ง 6 ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และใจ ที่มีความสุข 
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  (2) การเรียนรูเกิดขึ้นในหองเรียน นอกหองเรียนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว รวมถึง
ออกไปสัมผัสโลกจริง ส่ิงแวดลอมจริงนอกโรงเรียน 
                   (3) การเรียนรูเนื้อหาใกลตัวที่มีประโยชนตอชีวิตจริงของเด็กเกิดขึ้นตลอดวัน
ระหวางเด็กกับครูกลุมใหญ กลุมยอย รายบุคคล ผสมกลมกลืนเปนกัลยาณมิตรตอกัน บางครั้งก็มี
ผูปกครองเขามารวมกิจกรรมดวย จึงเห็นวาการศึกษาเรียนรูเปนการบูรณาการทุกสิ่งในชีวิตของเด็ก
รวมกันไปแบบองครวม พัฒนากาวหนาไปรวมกัน ทุกๆ ดาน คือสติปญญาที่ไดคิดดวยตนเองอยาง
ไมถูกปดกั้น  ดานรางกายที่เคลื่อนไหวกลามเนื้อใหญและเล็กในการทํางานกิจกรรมรูปแบบตางๆ 
ที่หลากหลาย ดานจิตใจปรากฏความสุขในการเรียนรูทั้งครูและเด็ก ดานสังคม การทํางานดวยกัน
เปนกลุม การอยูรวมกัน เลนกัน และทํางานดวยกัน ชีวิตที่ดีในโรงเรียน  
                5)  บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  
         ภรณี คุรุรัตนะ (2545, หนา 1 – 4) กลาวถึงการปรับบทบาทครูวา ครูตองปรับ
บทบาทจากผูสอนถายทอดความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ชี้แนะ สนับสนุน เอาใจ
ใส ใหเด็กไดเรียนรูอยางเปนกระบวนการดวยเทคนิคหรือยุทธศาสตรการสอน ที่เหมาะสมกับวัย 
สงเสริมผูเรียนใหสรางองคความรูโดยเรียนจากประสบการณจริงและกิจกรรมตาง ๆ ที่เด็กไดสัมผัส 
ปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งนี้ครูควรใชวิธีการสอนที่หลากหลายใชแหลงการเรียนรูที่นอกเหนือจาก
หองเรียน สอดคลองกับความแตกตางของเด็กแตละคน ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซ่ึงส่ิงที่ผูสอนจะตองเขาใจใหชัดเจนในเรื่องการนําแนวทฤษฎี แนวคิดของกลุมนัก
การศึกษาหรือนวัตกรรมไปใช คือ องคประกอบที่สัมพันธเชื่อมโยง 3 ประการ ประการที่ 1 คือ 
ความเชื่อ ในแนวคิดที่ผูสอนสนใจศึกษาตองการนําไปปฏิบัติ ประการที่ 2 ความเขาใจ ความรูใน
ทฤษฎี  เพื่อใชอธิบายเหตุผลในการปฏิบัติและสนับสนุนความเชื่อของตน  ประการที่  3 
ความสามารถในการปรับการสอนของตนดวยความเชื่อมั่น จะเห็นไดวานวัตกรรมการสอนไมใช
เทคนิคการสอนที่เรียนไดโดยตรงมาจากการเลียนแบบผูอ่ืนและไมใชแผนการสอนสําเร็จรูปที่เขียน
ไวใหทุกคนนําไปใชไดเหมือน ๆ กัน แตละองคประกอบจะประสานสนับสนุนกัน และเกิดขึ้น
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาและแสวงหา ความคิด และการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีคุณภาพมากขึ้น 
                                   ฉันทนา ภาคบงกช (2536, หนา 1) กลาวถึง ครูเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ
ในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ควรมีบทบาทดังนี้ 
   (1) รักเด็กและเขาใจพัฒนาการเด็ก 
  (2) รูหลักการจัดประสบการณและกิจกรรม สามารถจดัสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการพัฒนาการเด็ก 
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  (3) ใหโอกาสเด็กฝกปฏิบัติการใชภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อใหเด็กแตละคน
พัฒนาไปตามศักยภาพ 
  (4) เปนตนแบบของการอานและการเขียน 
  (5) นําประสบการณเดิมของเด็กมาใช 
  (6) นําโลกเขามาในชั้นเรียน  เชน  พาเด็กไปรานขายของ  แลวนําส่ิงที่
ประทับใจมาพูดคุยเพื่อนําเขาสูการเรียนการสอน 
  (7) จัดเวลา อุปกรณ และเตรียมส่ิงแวดลอมเพื่อใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธ 
  พัชรี ผลโยธิน (2538, หนา 20) ไดกลาวถึงบทบาทของครู Whole language วา
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) เปนแบบอยางของการอานเขียน  โดยแสดงให เด็กเห็นวาครู เองก็
สนุกสนานกับการอาน มีการนําหนังสือตาง ๆ จากบานมาอานใหเด็กฟง แสดงใหเด็กเห็นแบบอยาง
ของการเขียนที่ส่ือความหมายในชีวิตจริง 
  (2) ครูไมตําหนิเด็กเมื่อเด็กอาน เขียนผิด แตครูจะมองความผิดพลาดของเด็ก
วาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เด็กเองก็จะเรียนรูวา คนเราสามารถเขียน อานผิดได แตถา
ไดพยายามตอไป วันหนึ่งเด็กก็จะสามารถเขียนอานไดถูกตอง ซ่ึงเด็กตองใชความกลาหาญที่จะ
คนพบตัวเอง ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของครูที่จะสนับสนุนใหเด็กกลาพูด กลาทําเพื่อจะไดเรียนรู 
  (3) ครูตองใหโอกาสเด็กไดปฏิสัมพันธกับเด็กดวยกัน ใหเด็กมีโอกาสอภิปราย
ในกลุมยอยกับเด็กอื่น หองเรียนจะไมเงียบเหมือนเดิม เด็กจะพูดคุย วางแผนในเรื่องที่จะทําเด็กจะ
เรียนรูอยางกระตือรือรน 
  (4) ครูตองกระตุน สงเสริมใหเด็กนําประสบการณเดิมมาใช 
  (5) ครูตองทําความเขาใจในพัฒนาการทางการเรียนของเด็ก เพื่อจะไดเขาใจ
เด็กที่ตนสอน 
  บุษบง  ตันติวงศ (2538, หนา 142 – 150) ไดกลาวถึงบทบาทครูวาควร
คํานึงถึงการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนใหกับเด็ก ครูจะแนะนําใหเด็กเขาใจการใชภาษา
ในสถานการณตาง ๆ ที่เด็กประสบในชีวิตประจําวัน และจําเปดโอกาสใหเด็กตัดสินใจโดยเสี่ยงกับ
ความลมเหลวนอยที่ สุด  เพราะเด็กสามารถแกไขขอบกพรองของตนได เสมอ เด็กจะได
ประสบการณและทัศนคติที่ดีตอภาษาไปพรอม ๆ กัน ครูจะถือวาการตัดสินใจเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการทางภาษา เมื่อเด็กไดเร่ิมงานแลวเด็กจะตองเปนผูตัดสินใจในการนําเสนอผลงานของ
ตน ครูจะจัดสภาพแวดลอมที่สรางประสบการณทางภาษาใหแกเด็ก เชิญชวนใหเด็กเรียนรูจาก
ประสบการณนั้น และสนับสนุนใหเด็กสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน  
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  สรุป บทบาทของครูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ คือ ครูเปนผู
อํานวยความสะดวก เปนแบบอยาง และจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข บทบาทอีก
ประการหนึ่งคือใหกําลังใจ และกระตุนเด็กโดยใชคําถาม รวมถึงการนําประสบการณเดิมของเด็กมา
ใชใหเกิดประโยชนในการเรียน 
                      6)  การประเมินตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
                     (1) แนวทางการประเมินตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
                           แนวทางการประเมินตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติควรประเมินตาม  
สภาพจริง โดยเลือกเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรูภาษาของเด็ก และ
เครื่องมือในการประเมินควรมีความหลากหลาย เปนการประเมินแบบไมเปนทางการ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการประเมินที่เหมาะสม คือการสังเกตและจดบันทึกอยางเปนระบบ วิธีการบันทึก
อาจใชวิธีการสํารวจรายการ การจดบันทึกพฤติกรรม ครูควรเรียนรูวิธีใชเครื่องมือในแตละประเภท 
และเลือกใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถสะทอนการเรียนรูภาษาของเด็ก
อยางแทจริง  สําหรับการบูรณาการการสอนกับการประเมิน  ถือเปนสวนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ การประเมินอยางตอเนื่องทําใหครูทราบพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เขาใจเด็กและรู
วาจะพัฒนาเด็กอยางไร งานที่สําคัญของครู คือตองทบทวนวาจะประเมินพัฒนาการทางภาษาในตัว
บงชี้ใด โดยเลือกใชเครื่องมือ ชวงเวลา กิจกรรมที่จัดขึ้น การวางแผนการประเมินที่เหมาะสมและ
ยืดหยุน จะชวยใหครูสามารถจัดประสบการณโดยทําการประเมินควบคูกันไปไดอยางราบรื่น การ
ประเมินผลเด็กควรเนนความกาวหนาของพัฒนาการทางภาษาของเด็ก โดยครูจดบันทึกสิ่งที่เด็ก
สามารถทําได เพื่อเปนการประเมินความกาวหนาของเด็ก ไมควรมุงสังเกตสิ่งที่เด็กยังไมสามารถทํา
ได การทราบสิ่งที่ เด็กสามารถทําไดจะชวยใหครูสามารถแนะนํา สนับสนุนใหเด็กกาวไปสู
พัฒนาการทางภาษาในขั้นที่สูงขึ้นได การเนนที่ความกาวหนาถือเปนการวินิจฉัยและชวยแกปญหา
ใหแกเด็กไดอยางดี ครูควรใหความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต นอกจากนั้นการประเมินควร
ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจําเปนตองประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กจากบริบทที่
หลากหลายเพื่อใหไดผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก การดวนสรุปจากบริบทใดบริบท
หนึ่งอาจทําใหไมไดผลการประเมินที่แทจริง เนื่องจากเด็กอาจทํากิจกรรมในบริบทหนึ่งไดดีกวาอีก
บริบทหนึ่งก็ได ครูควรประเมินเด็กเปนรายบุคคล โดยการสังเกตเด็กแตละคนเพื่อใหทราบ
ความกาวหนาทางภาษาของเด็กเปนรายบุคคล ยังชวยใหครูทราบความสนใจ ทัศนคติ ความคิด 
ฯลฯ ของเด็ก ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการวางแผนการชวยเหลือสนับสนุนเด็กไดอยางเหมาะสม และ
เปดโอกาสในเด็กไดประเมินตนเอง เด็กควรไดรับการกระตุนใหคิดไตรตรองเพื่อประเมิน
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ความกาวหนาของตนเอง การที่เด็กมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาของตนเอง จะชวยใหเด็ก
ภูมิใจ และเกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองตอไป  
 
 
 
 (2) วิธีการประเมินพัฒนาการทางภาษาแบบธรรมชาติ 
      การประเมินพัฒนาการทางภาษาแบบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ควรเปนการประเมิน
อยางไมเปนทางการ โดยมีวิธีการที่เหมาะสม คือ 
      ก. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม / คําพูดของเด็ก ครูควรใชเวลาในการสังเกตและ
เฝาดูการใชภาษาของเด็ก เพื่อใหทราบวาเด็กแตละคนมีจุดเดน ความตองการ ความสนใจ และ
ตองการความชวยเหลือในเรื่องใด โดยครูตองจัดทําแบบบันทึกทั้งประเภทสํารวจรายการหรือแบบ
สําหรับการจดบันทึกใหครอบคลุมพัฒนาการทางภาษาดานการพูด รวมท้ังกําหนดเวลาและ
แนวทางที่ชัดเจนในการบันทึกอยางตอเนื่อง ตัวอยางแบบบันทึกพัฒนาการทางภาษา มีดังนี้ 
ตัวอยางแบบบันทึกการพูดของเด็กแบบสํารวจรายการ 
 

แบบบันทึกการพูดของเด็ก 
 

ชื่อ...................................................................................วันที่..............................อายุ......ป 
 
              ริเร่ิมการสนทนากับ                                               เพื่อน 
                                                                                              ครู 
               ถามคําถาม 
               ตอบคําถาม 
               มีสวนรวมใน                                                        การอภิปรายกลุม 
                                                                                              การทองคําคลองจอง 
                                                                                              การรองเพลง 
                                                                                              อ่ืนๆ.................................... 
                ระดับเสียงที่ใชในการพูด................................................................................ 
  ความคิดเห็นของครู 
  ................................................................................................................................. 
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  ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
ตัวอยางแบบบันทึกคําพูดของเด็กแบบจดบันทึก 
 

แบบบันทึกคําพูด 
ชื่อ..........................................................................อายุ...................................ป 

วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ 
(วันที่ที่บนัทึก) (คําพูดของเดก็ตามที่เปนจริง)  

   
   
   
 
ตาราง 1 ตัวอยางแบบบันทึกคําพูดของเด็ก  
  ข. การเก็บตัวอยางผลงานที่แสดงความกาวหนาของเด็ก เปนวิธีการที่ครูรวบรวม
และจัดระบบตัวอยางผลงานที่แสดงความกาวหนาดานภาษาของเด็กจากชิ้นงานที่เด็กสรางขึ้นใน
กิจกรรมประจําวัน ครูควรกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมผลงาน เชน เก็บตัวอยาง
ผลงานการวาดภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานการเขียนของเด็กอยางนอยเดือนละ        
1 คร้ัง แลวนํามาจัดรวบรวมไวอยางเปนระบบ การเก็บสะสมผลงานอยางตอเนื่องเปนการประเมิน
วาผลงานแตละชิ้นแสดงความกาวหนาของเด็กไมใชการนํามาเก็บรวมกันไวเฉยๆ อาจใหเด็ก มี
สวนรวมในการเลือกและจัดเก็บผลงานและครูสามารถนําผลงานที่จัดรวบรวมไวอยางเปนระบบมา
ใชในการสื่อสารกับผูปกครองใหรับทราบเกี่ยวกับความกาวหนาของเด็ก (วรนาท รักสกุลไทย และ      
นฤมล เนียมหอม, 2551, หนา 35 – 39) 
 

2.3  พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
 
            2.3.1 ความหมายของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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                            กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 136) ไดใหความหมายของคําวา “พัฒนาการ”  
ไววา  การเปลี่ยนแปลงดานการทําหนาที่ และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตางๆ รวมทั้งตัวบุคคล ทํา
ใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทําสิ่งที่ยากสลับซับซอนมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่ม
ทักษะใหมๆ และความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมหรือภาวะใหมในบริบทของ
ครอบครัวและสังคม 
                   พัฒนาการของเด็กปฐมวัยมี 4 ดาน คือ พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดาน
อารมณและจิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ 
(2548, หนา 136 - 137) ไดใหความหมายของแตละพัฒนาการในแตละดาน ดังนี้ 
   พัฒนาการดานรางกาย หมายถึง ความสามารถของรางกายในการทรงตัวใน
อิริยาบถตางๆ และการเคลื่อนที่ไปโดยการใชกลามเนื้อใหญ เชน การนั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ฯลฯ 
การใชสัมผัสรับรู และการใชตาและมือประสานกันในการทํากิจกรรมตางๆ เชนการหยิบจับของ 
การขีดเขียน ปน ประดิษฐ เปนตน 
   พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการรูสึกและแสดง
ความรูสึก เชน พอใจ ไมพอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเปนสุข ความสามารถในการ
แยกแยะ ความลึกซึ้ง และควบคุมการแสดงออกของอารมณอยางเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ
ตางๆ ตลอดจนการสรางความรูสึกที่ดีและนับถือตอตนเอง หรืออัตมโนทัศน ซ่ึงเกี่ยวของกับ
พัฒนาการดานสังคมดวย บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจกับทางดานสังคม
เปนกลุมเดียวกัน 
   พัฒนาการดานสังคม หมายถึง ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน มี
ทักษะการปรับตัวในสังคม คือ สามารถทําหนาที่ตามบทบาทของตน รวมมือกับผูอ่ืน มีความ
รับผิดชอบ ความเปนตัวของตัวเอง และรูกาลเทศะ สําหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถใน
การชวยตัวเองในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นพัฒนาการดานสังคมยังเกี่ยวของกับพัฒนาการดานจิต
วิญญาณ คุณธรรม และเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา ทําใหรูจักแยกแยะความรูสึกผิดชอบ
ช่ัวดี และความสามารถในการเลือกดํารงชีวิตในทางสรางสรรค เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมอีก
ดวย  
   พัฒนาการดานสติปญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางสิ่งตางๆ  กับตนเอง  การรับรู  รูจักสังเกต  จดจํา  วิ เคราะห  การรูคิด  รู เหตุผล  และ
ความสามารถในการแกปญหา ตลอดจนการสังเคราะห ซ่ึงเปนความสามารถเชิงสติปญญาใน
ระดับสูง ซ่ึงแสดงออกดวย การใชภาษาสื่อความหมายและการกระทํา ดังนั้น พัฒนาการดานภาษา
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และสื่อความหมายกับการใชตากับมือทํางานประสานกันเพื่อแกปญหาจึงมีความเกี่ยวของกับ
พัฒนาการดานสติปญญา 
   พัฒนาการของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 4 ดานดวยกันคือ พัฒนาการดานรางกาย 
พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา ซ่ึงพัฒนาการ
ดานสติปญญาจะรวมถึงพัฒนาการดานภาษาดวย 
 
  2.3.2  องคประกอบของภาษา 
  ภาษาเปนระบบที่มีความซับซอน การศึกษาองคประกอบของภาษาจะชวยใหเกิด         
ความเขาใจความหมายของภาษาชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ภาษามี 3 องคประกอบ (Owens, 1992, p.14 - 24) 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1) แบบแผน (Form) เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับไวยากรณและโครงสรางทาง
ภาษา แบงออกเปนการประกอบรูปประโยค (Syntax) การประกอบเสียง (Morphology) และระบบ
เสียง (Phonology) ดังนี้ 
 (1) การประกอบรูปประโยค หมายถึง ระบบของการเรียงคําประเภทตาง ๆ เขา
ดวยกันใหเปนประโยคที่เปนที่เขาใจในบริบทสังคมของการใชภาษานั้น ๆ โดยมีกฎเกณฑทางภาษา 
หรือไวยากรณเปนตัวกํากับ แตละภาษาจะมีวิธีเรียงคําที่แตกตางกัน เชน หากตองการทําประโยค
บอกเลาใหเปนประโยคคําถาม บางภาษาตองใชวิธีเรียงลําดับคําใหม บางภาษาอาจมีคําที่ใชแสดง
การเปนคําถาม ในขณะที่บางภาษาอาจใชทั้งวิธีเรียงลําดับคําใหมประกอบกับการใชคําที่ทําหนาที่
เปนคําถาม ทั้งนี้ องคประกอบหลักของประโยคจะประกอบดวยคํานาม และคํากริยา องคประกอบ
เสริมไดแก วลีซ่ึงทําหนาที่ขยายความคํานามและคํากริยาใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ความสมบูรณของ
การประกอบรูปประโยคไมไดขึ้นอยูกับความยาวของประโยค แตขึ้นอยูกับการเปนที่ยอมรับของ
ภาษานั้น ๆ ในการสื่อความหมาย 
      (2) การประกอบเสียง หมายถึง การประกอบกันของเสียงเปนหนวยยอยที่สด
ทางไวยากรณของภาษา (Morphemes) หรือเปนคํา หนวยยอยนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
ประเภทอิสระ (Free Morphemes) ซ่ึงเปนคําที่ปรากฏตามลําพังไดและมีความหมายสมบูรณในตัว 
เชน เลน เรียน กลอง ฯลฯ และประเภทไมอิสระ (Bound Morphemes) ซ่ึงเปนคําที่ตองอยูรวมกัน
อยางนอย   2 หนวยข้ึนไปจึงจะสื่อความหมายได อาจเปนหนวยที่นํามาเติมขางหนา (Prefixes) หรือ
ตอทาย (Suffixes) ซ่ึงทําใหความหมายเปลี่ยนไป เชน ความสุข ของเลน นักเรียน ฯลฯ  
       (3) ระบบเสียง หมายถึง เสียงที่มีอยูในระบบภาษา จัดไดวาเปนหนวยยอย
ที่สุดในระบบภาษา (Phonemes) ซ่ึงจะนํามาใชประกอบกันเปนคําเพื่อใชในการสื่อความหมาย 
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หนวยของเสียงอาจเปนเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงสระผสม ฯลฯ โดยหมายรวมถึงเสียงสูงต่ํา 
ความสั้นยาวของเสียงและการลงน้ําหนักเสียง แตละภาษาจะมีกฎของการออกเสียงและสัญลักษณที่
ใชแทนเสียงแตกตางกันไป 
 2) เนื้อหา (Content) เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงเสียงและ
สัญลักษณกับความหมาย  ประกอบดวยการสื่อความหมาย  (Semantics)  ซ่ึงหมายถึง  การ
ตีความหมายของคํา หรือประโยคที่ใช ประเด็นสําคัญในการสื่อความหมาย คือ ความสัมพันธ
ระหวางแบบแผนของภาษากับการรับรูของบุคคลที่มีตอวัตถุ เหตุการณ หรือความสัมพันธตาง ๆ 
เชน ผูใหญมีประสบการณเกี่ยวกับแมวที่มีรูปราง ลักษณะ และสีที่แตกตางกันไป จึงมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับแมวที่ชัดเจน เมื่อผูใหญนึกถึงคําวา “แมว”  จึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะแมวที่เล้ียงไว หรือ
เฉพาะเจาะจงไปยังแมวที่เคยเห็นเทานั้น ในขณะเดียวกันหากกลาวถึงคํา ๆ เดียวกันนี้กับเด็ก ซ่ึงมี
ประสบการณที่จํากัด เด็กอาจนึกเปนภาพแมวเฉพาะที่เคยพบเทานั้น ทั้งนี้ความหมายของคําแตละ
คําจะมีลักษณะเฉพาะของคํานั้น เชน “แม” มีลักษณะเฉพาะคือเปนผูหญิง เปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดู 
จะเห็นไดวาคําวาแมมีลักษณะรวมกับคําวาผูหญิง และผูใหกําเนิดซึ่งแฝงคําวาพออยูดวย  
 การใชคําอันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของคํา ความหมายของคํายังมีความ
เกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก เชน คนที่เคยถูกสุนัขกัด เมื่อกลาวถึงคําวา “สุนัข” นอกจากจะ
นึกถึงสัตวเล้ียงแลวยังมีความคิดเกี่ยวกับความกลัวดวย และคําแตละคําอาจมีความหมายไดมากกวา          
1 ความหมาย โดยขึ้นอยูกับบริบทของการใชคํานั้น อาจกลาวไดวาการสื่อความหมายมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับประสบการณของบุคคล คําไมไดมีความหมายดวยตัวของมันเอง คําหรือ
สัญลักษณเปนเพียงนามธรรมที่ใชแทนความคิดหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ  
 3) การใช (Use) เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร ประกอบดวยการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Pragmatics) ซ่ึงหมายถึง กฎเกณฑทางสังคมที่สัมพันธกับการใชภาษาใน
บริบทของการติดตอส่ือสาร เปนมุมมองที่มีจุดเนนที่วิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากกวา
โครงสรางทางภาษา การใชภาษาในที่นี้จะตองมีความเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส จึงสามารถสื่อ
ความตั้งใจของผูใชภาษาได เชน การพูดวา “ขอขนมสักชิ้นไดไหม” การพูดเชนนี้จะตองพูดกับผูที่
สามารถใหขนมแกผูพูดได หรือพูดในสถานที่ที่มีขนม เปนตน 
 หลักของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมี 3 ประการ หลักขอแรก คือ การใชแบบ
แผนทางภาษาที่แตกตางกันตามบุคคลที่ตองการติดตอส่ือสาร เชน เด็ก ๆ อาจพูดกับเพื่อนวา “ขอ
ขนมบางสิ” ในขณะที่พูดกับผูใหญวา “ขอแบงขนมบางไดไหมครับ” หลักขอที่สอง คือ การใช
ภาษาใหเหมาะสมกับบทบาทของตนในขณะนั้น เชน เปนผูนอยตองพูดกับผูใหญอยางสุภาพ และ
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หลักขอที่ สาม คือ การใชภาษาตามธรรมเนียมปฏิบัติ เชนการพูดวา “เปนอยางไรบาง” เปนการที่ผู
พูดมีความตั้งใจที่จะทักทายมากกวาตองการคําตอบจริง ๆ  
  กระบวนการสื่อสาร ภาษาเปนเครื่องมือที่คนเราใชในการสื่อสารทําความเขาใจ 
ซ่ึงกันและกัน การสื่อสารเปนกระบวนการที่มี 3 ขั้นตอน ไดแก  
  1) การรับสาร เปนการรับขอมูลรอบ ๆ ตัวเราผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ 
ตามองเห็นภาพ หูไดยินเสียง จมูกไดกล่ิน ล้ินรับรส และรางกายสัมผัสเปนความรูสึก 
  2) การจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่รับเขามาสงไปจัดระบบที่สมองหรือ
เรียกวา กระบวนการคิด สมองจะทําหนาที่แปลขอมูล ตีความ เปรียบเทียบ จัดลําดับ จัดหมวดหมู 
เชื่อมโยง วิเคราะห สังเคราะห และสรุป เปนตน และเมื่อตองการสงขอมูลออกไปยังบุคคลอื่น 
สมองจะจัดระบบขอมูลอีกครั้ง ในลักษณะการบรรยาย หรือการอธิบาย 
  3) การสงสาร เปนการสงขอมูลท่ีผานกระบวนการคิดออกมาเปนการพูด การ
เขียน และการแสดงทาทางที่ส่ือความหมาย 
       ในการเรียนภาษามีการฝกทักษะ 4 อยาง คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การศึกษาหาความรูในระบบ ผูสอนมักใหผูเรียนรับสารดานการฟงและการอาน และใหผูเรียน     
สงสารดวยการพูดและการเขียน 
        สรุปไดวา การสื่อสารที่มีคุณภาพ เปนกระบวนการที่ผูเรียนตองมีทักษะการฟง 
การอาน การคิด การพูด และการเขียน 
   2.3.3 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
                   พัฒนาการทางภาษา เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก
ปฐมวัยซ่ึง  ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ, 2535 ; นันทิยา นอยจันทร, (2548, หนา 261) ไดกลาวไว
วา การเรียนรูทางดานภาษาของเด็กปฐมวัยประกอบดวย การเรียนรูความหมายของคําใหม ความ
เขาใจประโยคตางๆ ที่ซับซอน ความสามารถในการสรางประโยคซับซอน การขยายความสิ่งที่พูด
เพื่อส่ือสารใหผูฟงเกิดความเขาใจ และเหมาะสมกับสถานการณที่กําลังพูด และการใชภาษาเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่ตองการ  นอกจากนนี้พัฒนาการทางภาษายังอาจหมายถึงพัฒนาการทางดานการ
ฟง การอาน และการเขียน รวมถึงความเขาใจคําตางๆ ที่เขียนและกระบวนการเขียน เปนตน ดังนั้น 
พัฒนาการทางภาษาในเด็กมีความสําคัญ เพราะเปนการนําเด็กเขาสูโลกใหม ภาษาถือเปนรากฐานที่
สําคัญยิ่งสําหรับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก ความคิดตางๆ จะถายทอดกันไดโดยผานภาษา การ
พูดถือเปนการแสดงออกทางพัฒนาการทางภาษาดานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญพอๆ กับการเขียน การ
พูดเปนการรวมประสบการณดานตางๆ ของเด็กเขาดวยกัน ไดแก ความรูสึก ความคิด การรับรู การ
เรียนรู ความจํา และความรูความเขาใจ เปนตน 
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 พัฒนาการภาษาพูดมีลําดับขั้นตั้งแตวัยทารกจนสิ้นสุดระยะวัยเด็กตอนตน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นปฏิกิริยาสะทอน (Reflexive Vocalization)  
  การใชภาษาของเด็กในระยะนี้ คือ ตั้งแตคลอดถึงอายุหนึ่งเดือนครึ่ง เปนแบบปฏิกิริยา
สะทอนเทียบเทากับภาษาหรือการสื่อความหมายของสัตวประเภทอื่น ๆ เสียงนี้เปนไปโดยอัตโนมัติ
และไมมีความหมายในขั้นแรก แตเมื่ออายุราวหนึ่งเดือนลวงแลว ทารกอาจเปลงเสียงตางกันไดตาม
ความรูสึก เชน ชอบ ไมชอบ งวง หิว ฯลฯ 
    ขั้นที่ 2 ขั้นเลนเสียง (Babbling Stage) 
  อายุเฉลี่ยของทารกในขั้นนี้ ตอจากขั้นที่ 1 จนถึงอายุราว 8 เดือน อวัยวะในการเปลงเสียง
และฟงของทารก เชน ปาก ล้ิน หู เริ่มพัฒนามากขึ้น เปนระยะที่ทารกไดยินเสียงผูอ่ืนและเสียง
ตนเองสนุกและสนใจลองเลนเสียง (Vocal Play) ที่ตนไดยิน โดยเฉพาะเสียงของตนเอง แตเสียงที่
เด็กเปลงก็ไมมีความหมายในเชิงภาษา ระยะนี้ทารกทุกชาติทําเสียงเหมือนกันหมด แมเสียงที่เด็ก
เปลงยังคงไมเปนภาษา แตก็มีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาการพูด เพราะเปนระยะที่เด็กได
ลองทําเสียงตาง ๆ ทุกชนิด เปรียบเสมือนการซอมเสียงซอของนักสีซอกอนการเลนซอที่แทจริง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นเลียนเสียง (Lalling Stage) 
  ระยะนี้ทารกอายุประมาณ 9 เดือน เขาเริ่มสนุกที่จะเลียนเสียงผูอ่ืน นอกจากเลนเสียงของ
ตนเองระยะนี้ประสาทรับฟงพัฒนามายิ่งขึ้น จนสามารถจับเสียงผูอ่ืนพูดไดถ่ีถวนยิ่งขึ้น ประสาทตา
จับภาพการเคลื่อนไหวของริมฝปากไดแลว จึงรูจักและสนุกที่จะเลียนเสียงผูอ่ืน ระยะนี้เขาเลียน
เสียงของตัวเองนอยลง การเลียนเสียงผูอ่ืนยังผิด ๆ ถูก ๆ และยังไมสูจะเขาใจความหมายของเสียงที่
เปลงเลียนแบบผูใหญ เด็กหูหนวกไมสามารถพัฒนาทางดานภาษามาถึงขั้นนี้ ขั้นนี้เปนระยะที่ทารก
เร่ิมพูดภาษาแมของตน 
  ขั้นที่ 4 ขั้นเลียนเสียงไดถูกตองยิ่งขึ้น (Echolalia) 
 ระยะนี้ทารกอายุประมาณ 1 ป ยังคงเลียนเสียงผูที่แวดลอมเขา และทําไดถูกตองมาก
ยิ่งขึ้นเลียนเสียงตัวเองนอยลง แตยังรูความหมายของเสียงไมแจมแจงนัก 
  ขั้นที่ 5 ขั้นเห็นความหมายของเสียงที่เด็กเลียน (True Speech) 
  ระยะนี้ทารกอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป ความจํา การใชเหตุผล การเห็นความสัมพันธของส่ิงที่
ทารกไดรูเห็นพัฒนาขึ้นแลว เชน เมื่อเปลงเสียง “แม” ก็รูวาคือ ผูหญิงคนหนึ่งที่อุมชูดูแลตน การ
พัฒนามาถึงขั้นนี้เปนไปอยางบังเอิญ (ไมไดจงใจ) แตตอมากการไดรับการตอบสนองที่พอใจและ 
ไมพอใจ ทําใหการเรียนความสัมพันธของเสียงและความหมายกาวหนาสืบไป 
  ในระยะแรกเด็กจะพูดคําเดียวกอน ตอมาจึงจะอยูในรูปวลีและรูปของประโยค ต้ังแตยัง
ไมถูกตองตามหลักไวยากรณไปจนถึงถูกหลักไวยากรณของภาษานั้น ๆ นักภาษาศาสตรไดทําการ
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วิจัยเด็กที่พูดภาษาตาง ๆ ทั่วโลก เห็นพองตองกันวา พัฒนาการทางภาษาตั้งแตขั้นที่หนึ่งถึงหา
ขางตนอยูในระยะวัยทารก สวนระยะที่เด็กเขาใจภาษาและใชภาษาไดอยางอัตโนมัติเหมือนผูใหญ
นั้นอยูในระยะเด็กตอนตนหรือชวงปฐมวัยนั่นเอง ซ่ึงพัฒนาการทางภาษาที่นาสนใจคือ ความยาว
ของประโยค ยิ่งเด็กโตขึ้นก็จะยิ่งสามารถพูดไดประโยคยาวขึ้น ซ่ึงเปนการบงบอกถึงความสามารถ
ทางการใชภาษาของเด็กไดเปนอยางดี 
  เมื่อพิจารณารูปแบบของพัฒนาการทางภาษาในรูปแบบเชิงพฤติกรรม โลแกนและ       
โลแกน (Logan & Logan, 1974, p. 207) อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย แบงได
เปน 7 ระยะ ดังนี้ 
  1) ระยะเปะปะ (random stage) อายุตั้งแตแรกเกิดถึง 6 เดือน ในระยะนี้เปนระยะที่เด็กจะ
เปลงเสียงดัง ๆ ที่ยังไมมีความหมาย การเปลงเสียงของเด็กก็เพื่อบอกความตองการของเขา และเมื่อ
ไดรับการตอบสนองเขาจะรูสึกพอใจ ตัวอยาง เชน เด็กจะรองเมื่อถูกปลอยใหอยูคนเดียว หรือเมื่อ
รูสึกหิว ฉี่ ฯลฯ หรือการรูสึกเปนสุขที่ไดสงเสียงออกมา เมื่อเด็กอายุได 6 เดือนจะเริ่มออกเสียง ออ 
– แอ และเริ่มเปลงเสียงตาง ๆ ซ่ึงไมมีผูใดเขาใจหรือแยกแยะไดนอกจากนักภาษาศาสตร ในชวงนี้
จะเปนชวงที่ดีของการสนับสนุนใหเด็กพัฒนาทางการพูด ถาหากเด็กมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ จะมี
โอกาสพัฒนาทางภาษาไดดีกวาเด็กที่ไมสบาย เจ็บปวย รองไหโยเย 
  2) ระยะแยกแยะ (jergon stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ป ในระยะนี้เด็กจะเริ่มแยกแยะเสียงที่
เขาไดยินในสภาพแวดลอมและแสดงอาการจดจําเสียงที่ไดยินได เด็กจะรูสึกพอใจถาหากเปลงเสียง
แลวไดรับการตอบสนองทางบวก 
  3) ระยะเลียนแบบ (imitation stage) อายุ 1 ป ถึง 2 ป เด็กวัยนี้สนใจและเริ่มเลียนแบบ
เสียงของเด็กที่เปลงจะเริ่มมีความหมายและแสดงกิริยาตอบสนองการไดยินเสียงของผูอ่ืน 
  4) ระยะขยาย (the stage of expansion) อายุ 2 ป ถึง 4 ป เด็กวัยนี้จะเร่ิมหัดพูดเปนคํา ๆ 
ระยะแรกจะเปนการพูดโดยเรียกชื่อคํานาม เรียกชื่อคนที่อยูรอบขาง ส่ิงของตางๆ ที่อยูรอบตัว
รวมทั้งคําคุณศัพทที่เด็กไดยินผูใหญพูดกัน เด็กในวัยตาง ๆ จะสามารถพูดได ดังนี้ 
            อายุ 2 ป เด็กเริ่มพูดเปนคําโดยจะสามารถใชคํานามได 
                       อายุ 3 ป เด็กจะเริ่มพูดเปนประโยคได 
                       อายุ 4 ป เด็กจะเริ่มใชคําศัพทตาง ๆ และรูจักการใชคําเติมหนา และลงทายอยางที่
ผูใหญใชกัน 
  5) ระยะโครงสราง (structure stage) อายุ 4 ป ถึง 5 ป การรับรูและการสังเกตของเด็กวัยนี้
ดีขึ้นมาก  ทําใหเด็กไดสังเกตการณใชภาษาของบุคคลที่อยูรอบขาง  และนํามาทดลองใช
ประสบการณที่เด็กไดรับ เชน การฟงนิทาน ดูรายการโทรทัศน เปนตน 
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  6) ระยะตอบสนอง (responding stage) อายุ 5 ป ถึง 6 ป พัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยนี้
จะเริ่มสูงขึ้น เพราะเด็กจะเริ่มเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล เด็กไดพัฒนาคําศัพทเพิ่มขึ้น รูจักการใช
ประโยคอยางเปนระบบตามหลักไวยากรณ การใชภาษามีแบบแผนมากขึ้น 
  7) ระยะสรางสรรค (creative stage) อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป เด็กจะพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาไดสูงขึ้น สามารถจดจําสัญลักษณทางภาษาไดมากขึ้น สําหรับดานการพูดสามารถใชถอยคําที่
เปนสํานวน หรือคําที่มีความหมายลึกซึ้งได 
   พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย วัย 3 – 5 ป มีพัฒนาการดานการพูด มีดังนี้ 
   อายุ 3 – 3 1/2 ป มีพัฒนาการทางภาษา คือ รูจักคําศัพทมากขึ้น นับเลขได ชางพูด บอกได
วาตองการอะไร เริ่มถามวาอะไร อยางไร ทําไม เมื่อไร รูทิศทางเชน บน ลาง เรียกชื่อส่ิงของที่
คุนเคยได สนใจหนังสือเกี่ยวกับสัตวและนิทานตางๆ พูดจามีเหตุมีผล รูจักสรรพนามตัวเอง เชน 
ผม เปนตน 
   อายุ 3 1/2 – 4 ป มีพัฒนาการทางภาษา คือ พูดมากขึ้นและมีคําศัพทใหม พูดติดอางชั่ว
ระยะหนึ่ง พูดประโยคยาวๆ ไดมากๆ รูจักเรียง วางประโยคไดถูกตอง เขาใจคําวา “ขางบน” 
“ขางลาง” รูจักใชคําปฏิเสธ เชน ไมไป มักใชคําวา “สมมติวา....” ฟงนิทานไดประมาณ 20 นาที 
   อายุ 4 – 5 ป มีพัฒนาการทางภาษา คือ จําคําศัพทไดประมาณ 1,550 – 1,900 คํา บอกชื่อ
นามสกุลตนเองได รูจักเพศของตนเอง ชอบแตงประโยคโดยใชคําตางๆ ชอบใชคําถาม ทําไม 
เมื่อไร อยางไร และสนใจความหมายของคําตางๆ 
               2.3.4 หลักการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
                         ภาษาเปนทั้งศาสตรแลศิลปมีความละเอียดออน ดังนั้นการพัฒนาภาษาของเด็ก
ปฐมวัยจึงควรคํานึงถึงหลักการหลายประการจากแนวคิดของนักวิชาการ ตอไปนี้ 
                ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 116 – 117) กลาวถึงหลักการพัฒนาภาษาที่
กอใหเกิดการเรียนรูภาษา มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
          1) ครูควรตรวจสอบความรูและประสบการณของผูเรียน วาไดมีความรูเดิมในดาน
ภาษาอยางไร เพื่อจะไดจัดเนื้อหาใหมีความสัมพันธกับเนื้อหาเดิม 
          2) ตรวจสอบเนื้อหาวิชาดานภาษาที่จะสอนใหมีความหมายกับผูเรียน ซ่ึงเปนสิ่งที่
จําเปน เพราะสิ่งที่มีความหมายและการใชบอยเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรูในระดับตน ๆ ครูจึง
ควรเตรียมเนื้อหาทั้งภาษาเขียน ภาษาพูด ใหเหมาะสมกับวัยและชั้นของผูเรียนดวย 
          3) ตั้งวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และอธิบายใหผูเรียนเขาใจกับสิ่งที่คาดหวังจะให
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูขึ้น การเรียนรูโดยการจูงใจหรือตั้งใจนั้นไดผลสูงกวาการเรียนโดยไมตั้งใจ 
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ครูจึงจําเปนตองเตรียมผูเรียนกอนที่จะเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความตั้งใจ รูวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการเรียน 
          4) จัดใหมีการฝกหัดอยางเหมาะสม การฝกหัดและการเรียนรูทางภาษาจําเปนตองมี
การทําคูกันเสมอ เพราะเปนการใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองใหเกิดความชํานาญเพ่ิมขึ้น และ
เพื่อใหเกิดการจําไดนานนอกเหนือจากความเขาใจ ซ่ึงควรจะกําหนดบทเรียนใหเหมาะสมแกการ
ฝกดวย รวมทั้งมีการทดสอบความรู และความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนจนเปนที่พอใจ 
   5) ใหมีความรูที่ตอบสนองไดอยางถูกตอง การที่ผูเรียนจะเกิดความรูที่จะตอบสนอง
อยางถูกตอง จําเปนที่ครูจะตองพิจารณาใชการบอกแนะและการเสริมแรง การบอกแนะและการ
เสริมแรงทําใหผู เรียนไดรูวิ ธีที่ ถูกตอง  ทําใหการเรียนรูขั้นตอไปงายและเขาใจดีขึ้น  เชน 
ความสามารถออกเสียงคําตาง ๆ ไดถูกตอง รูความหมายก็ทําใหอานเรื่องราวไดดีขึ้น 
   6) จัดสภาพการณที่ลดสิ่งขัดขวาง โดยการพิจารณาเนื้อหาวิชาที่แตกตางกันใหแยก
สอนจากกัน และนําการเรียนรูที่ใกลเคียงกันมารวมเขาดวยกัน และแยกแยะใหเห็นความแตกตาง 
หากครูตองการเนนความแตกตางก็ตองแสดงใหเดนชัด 
   7) จัดวิธีวัดผลที่เหมาะสม โดยพิจารณาวาตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
หรือไม รวมทั้งใหสอดคลองกับพื้นฐาน เนื้อหาที่ผูเรียนไดรับดวย 
   ชิตาพร เอ่ียมสะอาด (2548, หนา 57 – 58) ไดสรุปการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย
ควรคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ 
   1) การพัฒนาภาษา ตองพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือฟง พูด อาน และเขียนไป    
พรอม ๆ กัน เพราะทักษะทั้ง 4 ประการนี้มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน แตละทักษะก็เปนฐานขอมูล
ซ่ึงกันและกัน 
   2) การสอนภาษาเปนการพัฒนาทักษะการรับรู ไดแก การมองเห็น การไดยิน การ
เคล่ือนไหวมือ และนิ้วมือ การบังคับการใชมือตามทิศทางที่ตองการ ซ่ึงจะเปนการสงเสริมดานการ
ฟง การพูด การอานและการเขียน 
   3) ประสบการณทางภาษาที่จัดใหเด็ก ควรเปนประสบการณที่ใกลตัวเด็กและมี
ความหมายกับตัวเด็ก เพราะจะทําใหเด็กเรียนภาษาไดงาย และสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวัน
ของเด็กได 
   4) ผูสอนควรมีปฏิสัมพันธทางภาษากับเด็กตลอดเวลา เปนแบบอยางที่ดีในการใช
ภาษา 
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   5) กิจกรรมทางภาษาของเด็กควรเปนกิจกรรมที่หลากหลายแตกตางกัน เชน การ
สนทนา เกม บทเพลง นิทาน การเลาเรื่อง ฯลฯ และกิจกรรมเหลานี้ควรเกิดจากความตองการความ
สนใจของเด็กเอง 
   6) มนุษยทุกคนเรียนรูภาษาตั้งแตเกิด หรือเร่ิมตั้งแตอยูในครรภมารดา ดวยการสั่ง
สมประสบการณทางภาษาจากการไดยิน ไดฟง ผูใหญ แลวเก็บขอมูลทางภาษาที่ไดรับเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูภาษาขั้นที่สูงขึ้นไป 
   7) การพัฒนาภาษาเปนตามขั้นตอน เร่ิมจากงายไปสูยาก เร่ิมจากการรูความหมาย
ไปสูการสื่อความหมายที่สลับซับซอน ยุงยากมากขึ้น 
   8) อัตราการพัฒนาทางภาษาแตละคนจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับศักยภาพของเด็กใน
การเรียนรูภาษาของแตละคน ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของเด็กแตละคนมีความแตกตางกันในเรื่อง
ของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นปริมาณและคุณภาพในการเรียนรูยอมแตกตางกัน 
   จะเห็นไดวาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะเกิดขึ้นไดเมื่อเด็กมีโอกาสไดมี
ประสบการณทางภาษา ไดฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน
และอยูในสภาพแวดลอมที่ทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับภาษา การสื่อสาร และตัวอักษรจะทําใหเด็ก
มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น 
            2.3.5 สมองกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
                 สมองของมนุษยมีสวนที่ทําหนาที่การรูคิดขนาดใหญมีศักยภาพที่ใชในการคิดไดสูง เปน
อวัยวะที่โดดเดนมากที่สุดของรางกาย ทางดานโครงสราง สามารถปองกันภัยอันตรายจากภายนอก 
หากเทียบกับอวัยวะอ่ืน เพราะสมองลอยอยูในน้ํา ยึดติดกับกะโหลกศีรษะซ่ึงเปนของแข็ง 

     1)  องคประกอบของสมอง สมองแบงออกเปน 3 สวน คือ 
                      (1) กานสมอง (Brain Stem) เปนศูนยควบคุมการหายใจ มีเครือขายระบบประสาทที่
เกี่ยวกับการหลับ ตื่น เปนที่อยูของประสาทสมองที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ ใบหนา ล้ิน 
กลองเสียง การกลืน 
                      (2) สมองนอย (Cerebellum) ทําหนาที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของกลามเนื้อ รักษา
สมดุลการเคลื่อนไหว การกะระยะ การประสานใหเกิดการเคลื่อนไหวที่ละเอียด และแมนยําของ
กลามเนื้อแขนขา 
                      (3) สมองใหญ (Cerebrum) แบงเปน 4 สวน คือ 
                           ก. สมองสวนหนา (Frontal Lobe) มีหนาที่เกี่ยวกับการคิด วางแผน ตัดสินใจ 
สมองสวนนี้เกี่ยวของกับการแกปญหา 
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                           ข. สมองสวนกลาง (Parietal Lobe) ทํางานเกี่ยวกับการรับรูและแปลผลขอมูลท่ีมา
จากประสาทสัมผัสที่มาจากแขน ขา ลําตัว และผิวหนังทั่วรางกาย เชน อุณหภูมิ ความรอน ความ
เย็น หนัก เบา ความหยาบ ละเอียดของพื้นผิว และมิติทางเรขาคณิตของสิ่งตาง ๆ 
             ค. สมองสวนขมับ (Temporal Lobe) ทํางานเกี่ยวกับการรับรู แปลผลและตัดสิน
ขอมูลเสียงที่เขามาทางหูทั้งหมดที่อยูรอบ ๆ ตัวเด็ก มี Hippocampus ที่ฝงตัวอยูดานในทําหนาที่
เกี่ยวกับความจํา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ Main Memory Circuit ของสมอง 
                           ง. สมองสวนหลัง (Occipital Lobe) ทํางานเกี่ยวกับการรับรู แปลผลและตัดสิน
ขอมูลที่ผานเขามาทางสายตาทั้งหมดจากสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก 
       สมองแบงออกเปน 2 ซีก คือ  
       (1) สมองซีกซาย ทํางานเกี่ยวกับการเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องภาษาทั้งหมด การ
ฟงการพูด การอาน และการเขียน 
       (2) สมองซีกขวา ทํางานเกี่ยวกับการเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องแผนที่ และมติิทาง
เรขาคณิตของสิ่งแวดลอมของตัวเด็ก รวมทั้งทัศนะทางศิลปะ 
       2) สมองของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยเซลลจํานวนมหาศาล เด็กแรกเกิดมีเซลลสมอง
ประมาณหนึ่งแสนลานเซลล สมองของเด็กปฐมวัยกําลังเติบโตเมื่ออายุ 3 ป ขนาดสมองของเด็ก
เทากับ 3 ใน 4 ของสมองผูใหญ ภายใน 5 ป สมองเด็กโตเปน 9 ใน 10 ของขนาดสมองผูใหญแต
รางกายเติบโตชาเมื่อเทียบกับสมอง เด็กวัยนี้สมองและศีรษะเติบโตรวดเร็วยิ่งกวาสวนใด ๆ ของ
รางกาย สมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูเพื่อที่จะอยูรอดเปนสําคัญ และความอยูรอดนี่แหละเปน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการทํางานของสมอง อันเปนที่มาของการเรียนรูตาง ๆ เด็กเล็ก ๆ 
เร่ิมเรียนรูที่จะยิ้ม หัวเราะ รับประทานอาหาร คลาน นั่ง เดิน พูด สมองรับรูและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ก็เพื่อจะมีชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป. , หนา 12 – 15) 
                   สมองของเด็กปฐมวัยไดรับความสนใจและถูกอธิบายไวมากที่สุดในชวงยี่สิบปที่ผานมา 
คําอธิบายนั้นช้ีวาวัยแรกเกิดถึง 5 ปแรก เครือขายการเชื่อมตอของเซลลในสมองเด็กจะมีพัฒนาการ
อยางรวดเร็ว และในอัตราความเติบโตที่ เหลือเชื่อ เครือขายเซลลสมองที่ เชื่อมโยงกันนี้มี
ความสําคัญมากตอการเรียนรูการเรียนรูภาษาในปฐมวัยและวัยประถมสามารถเรียนรูภาษาพรอม
กันไดถึง 7 ภาษา นักวิทยาศาสตรอธิบายเพิ่มเติมวา ความจริงเด็กมีศักยภาพที่จะพูดไดถึง 5,000 
ภาษา เทาที่มีอยูในโลก เพราะทั้ง 5,000 ภาษานี้แทที่จริงประกอบดวยเสียงเพียง 50 เสียง ซ่ึงนํามา
ผสมกันเปนคําตาง ๆ  แตความสามารถนี้ของเด็กจะคอย ๆ หมดไปเมื่อเด็กโตขึ้น เนื่องจากเด็ก
ไมไดใชมัน พัฒนาการของสมองเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การรับรูความรูสึกสัมผัสการ
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จัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย จึงเนนที่การเลน การเคลื่อนไหว การเรียนรูสัมผัสของจริง โดยมีแนวการ
จัดอยางครบถวน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป. , หนา 14) 
   (1) เด็กทุกคนตองไดเคลื่อนไหว 
   (2) จํานวนเวลาในการเคลื่อนไหวตองมากพอ 
   (3) อุปกรณที่ใชประกอบการเคลื่อนไหวตองเพียงพอสําหรับทุกคน 
   (4) เด็กทุกคนตองไดเคลื่อนไหวทุกทวงทา ตามที่หลักสูตรกําหนด 
  3) การสอนคิด เกิดจากสมองรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 กอรูปเปนวงจรการ
คิด รูปแบบการคิดจึงเกิดจากการจับตองสัมผัส สมองตองมีประสบการณตรงมากอน การคิดคือ
จินตนาการ เปนการประมวลผลขอมูลจากโลกภายนอกแลวสรางภาพขึ้นมาในสมองของตนเอง 
เมื่อสมองทํางานประมวลขอมูลที่เคยรับรูการคิดก็เกิดขึ้น สมองเด็กปฐมวัยควรไดฝกการตั้งคําถาม 
ครูตองหาวิธีการจัดประสบการณและกระตุนเด็กใหคิด ทดลองสิ่งที่ตัวเองคิด เพื่อหาคําตอบ ครู
สามารถกระตุนหรือสอนใหเด็กคิดไดงาย ๆ ดังนี้ 
   (1) ใหคิดผานการเลนตาง ๆ ขณะเลนสมองจะพยายามพลิกแพลงใหการเลนสนุก
ขึ้นซับซอนขึ้น คิดกระบวนการและวิธีแกปญหา 
   (2) ใหคิดจากเหตุการณใกลตัว ที่ดีที่สุดคือเปนเหตุการณที่นาตื่นเตน นาประหลาด 
นาสนใจ สําหรับเด็ก เด็กเพิ่งไดพบและสัมผัสโดยตรง 
   (3) ใหคิดจากความสัมพันธระหวางตนเอง เพื่อน และโรงเรียน ครูจําเปนตอง
แนะนําชวนคุย พูดถึงความรูสึกของตนเองใหเด็กนึกคิดตาม เชน เพื่อนที่รักมากที่สุด มุมที่ชอบ
ที่สุดในโรงเรียน เปนตน 
   (4) ใหคิดผานอปุกรณและเครื่องมือ การใชอุปกรณทําใหสนใจเรื่องรูปราง จํานวน 
น้ําหนัก สี กล่ิน เพราะลักษณะและความนาสนใจของอุปกรณเปนตัวช้ีนําใหเด็กคิดได จําแนกได 
จัดกลุมได คิดถึงประโยชนได เปนตน 
    (5) ใหคิดผานธรรมชาติและปรากฏการณ เชน ฝนตก มีพายุ มีลูกเห็บ ความรอน     
แหงแลง แดดจา ความเย็น ความหนาวเหน็บ ส่ิงเหลานี้เปนความรูสึกที่เด็กสัมผัสได ทําใหคิด
ตอเนื่องโยงไปสูประสบการณขอมูลที่มีอยูเดิมไดงาย 
   การกระตุนใหสมองคิดจะออกมาในรูปของการเลน การสราง การทํางาน การ
เคลื่อนไหว นําไปสูการพูด ชวนพูดคุย เด็กจะสามารถตัดตอ เติม พูดตอ ขยายความคิดออกไปไดอีก
มาก 
  4)  การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการดานภาษา พัฒนาการดานภาษาเปน
พัฒนาที่จําเปนที่สุดสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะภาษาเปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสาร เพ่ือท่ีจะมีชีวิต
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อยูในสังคม การพัฒนาภาษาไมใชเปนการฝกใหเด็กฟง พูด อาน และเขียน แตการพัฒนาภาษาเปน
การพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสารไปพรอม ๆ กัน 
    การสอนภาษาตั้งตนที่การพูดคุย สนทนากันและถัดไปก็คือ การอานใหฟง ควรเลือก
หนังสือที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับเด็ก หนังสือเลมแรก ๆ ควรเปนคําคลองจอง บทกลอน บทรองเลน
และบทเพลงงาย ๆ ส้ัน ๆ มาอานใหเด็กฟง ครูไมตองกังวลวาเด็กตองอานตาม ตองตอบคําถามครู 
และตองจําเรื่องใหได เพราะเมื่ออานใหฟงตดิตอกันยาวนานพอ เด็กจะเริ่มจดจําเรื่องไดเอง เด็กจะ
หยิบหนังสือมาและเปดอาน บางคนจําเนื้อหาไดทั้งเลม การสะกดไดตามมาทีหลัง การสอนอาน
และสอนสะกดคําทําไดงายมากเมื่อเด็กรักที่จะอาน นอกจากการเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็ก 
วิธีการอานของครูมีความสําคัญไมใชอานผาน ๆ ไป จบ ๆ ไป แตตองอานใหเด็กประทับใจ           
ใชน้ําเสียงสูงต่ํา เวนระยะตามเหตุการณ การอานใหฟงครั้งแรก ครูตองกลาวถึงชื่อหนังสือ ผูเขียน   
ผูวาดภาพ เปดหนังสือใหดูและชี้ลักษณะที่อานโดยหันหนังสือใหเด็กเห็น และยังมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางหนังสือ พื้นที่การอาน และบรรยากาศแวดลอมอีกดวย 
  ความสําเร็จของการอานในชวงแรกอยูที่การปลูกเราความรูสึกใหเด็กอยากอาน 
กิจกรรมหลักการอานจะย้ําความรูสึกดังกลาวใหมากขึ้น ไดแก การอานบนกระดานเคลื่อนที่ การหา
ตําแหนงของคําที่หายไป การเลนเกม การเคลื่อนไหวทําทาทางประกอบการอาน และมีการอาน
แบบตาง ๆ ตอ ๆ มา คืออานดวยกัน อานเปนกลุม อานเปนคู อานเดี่ยว อานอิสระ การอานทําใหเด็ก
รูจักคุนเคยกับภาพ ตัวอักษร สัญลักษณตาง ๆ เปนบรรยากาศทางภาษาที่ทําใหเด็กอยากเรียนรู 
อยากแสดงความรูสึกจากสิ่งที่อาน ออกมาเปนการพูด และการเขียนตอไป 
  สมองกับการเรียนรูภาษา พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร (2551 อางถึงใน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, หนา 15) ไดสรุปขั้นตอนสําคัญที่ชวยใหเด็ก
พัฒนา การรับรูเสียงไว ดังนี้ 
  1) สมองของเด็กมีความจําผานการฟง เด็กจะจําบทรองเลน จําบทกลอนงาย ๆ ได     
การจดจํา และจําแนกเสียงนี้เกิดขึ้นเองโดยเด็กไมตองใชความพยายาม ส่ิงที่ชวยใหสมองรับรูแบบ
แผนของเสียงไดอยางรวดเร็ว คือ เนื้อหาที่สนุก ตลก งาย และจงัหวะที่ชวนฟง 
  2) สมองของเด็กตองการรับขอมูลเสียงพรอมกับมองเห็นภาพ เมื่อสมองตําแหนงที่
รับรูเสียงและตําแหนงที่รับรูภาพทํางานพรอมกัน การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้น ดังนั้น 
หนังสือสําหรับเด็กจึงเนนหนังสือที่มีภาพประกอบชัดเจน เมื่อออกเสียงอานใหเด็กฟง เด็กก็
มองเห็นภาพคูกันไป และเขาใจความหมายไดทันที 
  3) สมองเด็กเริ่มรูจักเสียงที่เหมือนและแตกตาง การฟงบทกลอนสั้น ๆ บทรองเลนและ
บทกลอมเด็ก ชวยใหเด็กเริ่มรูจักเสียงที่เหมือน และแตกตางกันไดงาย เพราะสมองของเด็กจดจํา
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เสียงไดทั้งหมดในขณะที่ตามองเห็นคําที่มีแบบแผนตางกัน ทําใหเด็กรูวาเสียงที่ตางกันยอมใช
ตัวอักษรที่ตางกันออกไป 
  4) สมองของเด็กสามารถเรียนรูจังหวะของคําไดจากการฟงซ้ํา ๆ และเด็กจะรูเองโดย
อัตโนมัติวาเสียงยาว ๆ ที่ไดยินนั้น ที่แทแลวแยกออกเปนเสียงส้ัน ๆ หลายเสียง เชน คําวา แมงมุม 
มี 2 เสียง นกขุนทอง มี 3 เสียง การจัดระบบรับรูเสียงเหลานี้ เด็กรับรูโดยไมไดตั้งใจ เปนการรับรู
เอง (Subconscious Learning) เปนสิ่งสําคญัที่นําไปสูการเขาใจเรื่องพยางคในสมองของเด็ก 
             2.3.6  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณดานภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวนปญญาของจองพีอาเจต (Jean piaget, 1896 – 1980 ; อางถึงใน                    
สุรางค โควตระกูล, 2550, หนา 53 - 54) ซ่ึงพีอาเจตแบงขั้นพัฒนาการของเชาวนปญญาออกเปน     
4 ขั้น คือ 
           (1) ขั้น Sensorimotor (แรกเกิด – 2 ป)  
           (2) ขั้น Preoperational (18 เดือน – 7 ป) 
           (3) ขั้น Concrete Operations (7 – 11 ป) 
           (4) ขั้น Formal Operations (12 ป – วัยผูใหญ) 
   ซ่ึ งขั้ นที่ เ กี่ ย วข อ งกับ เด็ กปฐมวั ย ในงานวิ จั ยค ร้ั งนี้  คื อ  ขั้ นที่  2 Preoperational                     
(18 เดือน – 7 ป) เด็กวัยกอนเขาโรงเรียนและวัยอนุบาล มีระดับเชาวนปญญาอยูในขั้นนี้ เด็กวัยนี้มี
โครงสรางของสติปญญา (Structure) ที่จะใชสัญลักษณแทนวัตถุส่ิงของที่อยูรอบ ๆ ตัวได หรือมี
พัฒนาการทางดานภาษา เด็กวัยนี้จะเริ่มดวยการพูดเปนประโยคและเรียนรูคําตาง ๆ เพิ่มขึ้น เด็กจะ
รูจักคิดในใจ ความคิดของเด็กวัยนี้มีขอจํากัดหลายอยาง โดยเฉพาะตอนตนของวัยนี้ มีส่ิงที่เด็กวัยนี้
ทําไมไดเหมือนเด็กวัยประถมศึกษาหลายอยาง ลักษณะเชาวนปญญาของเด็กวัยนี้อาจสรุปไดดังนี้ 
        1) เด็กวัยนี้จะเขาใจภาษาและทราบวาของตาง ๆ มีช่ือและใชภาษาเพื่อชวยใน
การแกปญหาได 
 2) เด็กจะเลียนแบบผูใหญในเวลาเลน (Deferred Imitation) หรือเลียนแบบได
โดยตัวแบบไมตองอยูตอหนา จะเห็นไดจากการเลนขายของของเด็กหรืออาบน้ําใหตุกตา หรือเลน
สมมติหรือแสรงทํา เชน เด็กจะเลนทําเปนนอนหลับ หรือใชส่ิงตาง ๆ เลนเปนแบบจริง เชน กลอง
กระดาษทําเปนรถยนต 
 3) พีอาเจตเรียกวัยนี้เปนวัย Centration  คือ มีความตั้งใจทีละอยาง ฉะนั้น วัยนี้ 
จึงทําใหเด็กมีความคิดที่บิดเบือน (Distort) จากความเปนจริง พีอาเจตไดใหเด็กอายุ 5 ป ดูลูกปด 
(Beads) ทําดวยไมกลองหนึ่งประกอบดวยลูกปดที่ทําดวยไมสีขาว 20 ลูกและสีน้ําตาล 7 ลูก และ
ถามเด็กวามีลูกปดสีอะไรมากกวา เด็กจะตอบไดถูกวา สีขาว แตเมื่อถามวาระหวางลูกปดสีขาวและ
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ลูกปดทั้งหมด อะไรจะมีจํานวนมากกวากัน เด็กจะตอบไมไดวาลูกปดทั้งหมดมากกวาสีขาว          
จะยังคงตอบวาสีขาวมากกวา เพราะไมเขาใจวาลูกปดสีขาวเปนสวนหนึ่งของลูกปดทั้งหมด 
 4) มีการยึดถือตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentrism) ไมสามารถที่จะเขาใจความ
คิดเห็นของผูอ่ืน หรือไมไดคิดวาผูอ่ืนเขาจะคิดอยางไร ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คือวา เวลาเด็ก 2 
คนในวัยนี้ เลนดวยกันและคุยกัน ถามองดูเผิน ๆ จะคิดวาเขาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแทจริง
แลวเด็กจะตางคนตางคุยตางเลน ความจริงของเด็กในวัยนี้คือจากสิ่งที่ไดจากการรับรู 
 5) เด็กวัยนี้ไมสามารถจะทําปญหาการเรียงลําดับ (Seriation) ได เชน ไมสามารถ
ที่จะเรียงของมากไปหานอย นอยไปหามาก หรือความยาวสั้น และนอกจากนี้เด็กก็ยังไมเขาใจการ
คิดยอนกลับ (Reversibility) คือ เด็กไมสามารถจะเขาใจวาถา 2 + 2 = 4 แลว 4 – 2 = 2  
 6) เด็กวัยนี้จะไมเขาใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เพราะเด็กวัยนี้จะให
เหตุผลจากรูปรางที่เห็น หรือ States ไมใชการแปลงรูปเปนอยางอื่น 
 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวนปญญาของวีก็อตสกี้ 
 วีก็อตสกี้ (Vygotsky) เชื่อวามนุษยมีความตองการภายในที่จะมีปฏิสัมพันธทางสังคมการ
เติบโตทางภาษาขึ้นอยูกับการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับผูคนและวัตถุในสภาพแวดลอม บทบาทของ
ผูใหญมีสวนสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก เมื่อระดับการรูภาษาของเด็กมีความตางจากระดับจริงที่
เด็กสามารถทําได ปฏิสัมพันธของผูใหญตอเด็กจะชวยช้ีแนะและขยายประสบการณดานภาษาของ
เด็กทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของวีก็อตสกี้ มีสาระสําคัญ (สุรางค โควตระกูล, 2550, หนา 62) 
ดังนี้ 
 วีก็อตสกี้แบงระดับของเชาวนปญญาออกเปน 2 ขั้น คือ 
 1) ระดับเชาวนปญญาขั้นเบื้องตน (Elementary mental processes) ซ่ึงหมายถึง
เชาวนปญญามูลฐานตามธรรมชาติโดยไมตองเรียนรู เชน เด็กสามารถดูดนม สามารถใชสวนตาง ๆ 
ของรางกายจับตองสัมผัส ตรวจสอบสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถชวยตัวเองตามธรรมชาติ เชนใช
มือ เกาะเกาอี้ โตะ หรือมานั่ง เพื่อจะยืนได เปนตน 
 2) ระดับเชาวนปญญาชั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึงเชาวนปญญาที่
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดูถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา เด็กจะ
เรียนรูภาษา ทําใหเด็กเรียนรูความคิดรวบยอด สัญลักษณตาง ๆ ชวยใหเด็กเขาใจสิ่งแวดลอมภาษา 
เปนเครื่องมือสําคัญในการคิด ภาษาจึงมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาการทางเชาวนปญญา 
 บทบาทของภาษาในพัฒนาการเชาวนปญญา 
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 วีก็อตสกี้ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของภาษาในพัฒนาการเชาวนปญญา เพราะภาษา
เปนเครื่องมือสําคัญของการคิด การเขาใจพัฒนาการของภาษาจึงสําคัญมาก วีก็อทสกี้ไดแบง
พัฒนาการของภาษาออกเปน 3 ขั้น คือ 
 1) ภาษาที่ใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนซึ่งวีก็อทสกี้ใหชื่อวา ภาษาสังคม 
(Social Speech) แรกเกิด – 3 ป เปนขั้นแรกของพัฒนาการทางภาษา เด็กจะใชภาษาเพื่อแสดง
ความคิดหรืออารมณ และในการควบคุมพฤติกรรมของผู อ่ืน โดยใชคําพูดพยางคเดียว เชน           
ไมหมายความวา ไมชอบ ไมตองการ ไมได หรือ น้ํา หมายความวา ตองการดื่มน้ํา 
 2) ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech) 3 – 7 ป เด็กวัยนี้จะใชภาษาพูดกับ
ตนเอง โดยไมจําเปนจะตองเกี่ยวของกับใคร เด็กมักจะใชภาษาคลายกับเปนสิ่งที่ส่ังใหทํางาน แมวา
จะพูดคนเดียว แตมักจะออกเสียงใหผูอ่ืนไดยินดวย วีก็อตสกี้ใหความสําคัญของ Egocentric Speech 
วามีบทบาทสําคญัในการประสานความคิดและพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
 3) ภาษาที่พูดในใจเฉพาะตนเอง (Inner Speech) 7 ปขึ้นไป ภาษาที่พูดในใจเปน
ตัวแปรสําคัญในพัฒนาการเชาวนปญญาชั้นสูง วีก็อตสกี้กลาววาการคิดทุกอยางใชภาษาที่พูดในใจ
เงียบ ๆ การวิจัยเกี่ยวกับการใชภาษาที่พูดในใจเฉพาะตัวและการคิดแกปญหา พบวาเด็กจะใชภาษา
ที่พูด   ในใจบอยข้ึนตามอายุ และเมื่อพบปญหาที่ซับซอน (Palinsar and Brown, 1989) นอกจากนี้
เด็กที่สามารถเรียนรูการแกปญหาซับซอนไดเร็วจะใชภาษาในใจเฉพาะตนเองมากกวาเด็กที่
แกปญหาซับซอนไดชา (Bivens & Berk, 1990) ทั้งนี้เปนเพราะเด็กใชภาษาชวยในการคิดวางแผน
หรือข้ันตอนที่จะแกปญหา  
 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 
 1) หลักสูตร เปนการเรียนรูจากประสบการณของเด็กมากกวาเรื่องในอดีต 
เรียกวา หลักสูตรที่ยึดการจัดประสบการณเปนศูนยกลาง เนื้อหาของหลักสูตรเปนลักษณะ           
การ  บูรณาการ มีทั้งสวนที่ใหแนวคิดและที่เปนทักษะกระบวนการ เนื้อหามุงใหเด็กเขาใจตัวเอง
และสังคม 
 2) ครู มีหนาที่วางแผนการสอนโดยพิจารณาพัฒนาการ ความสนใจและความ
ตองการของเด็ก เตรียมสิ่งแวดลอมและสื่อในการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของ
เด็กโดยเปนผูสนับสนุนใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง 
 3) เด็ก มีหนาที่ทําความเขาใจวาตนมีความสนใจและมีปญหาอะไรอยู และ
รวมกับครูวางแผนทิศทางการพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ตนสนใจและถนัดดวยการลงมือกระทํา
ดวยตนเอง 
          2.3.7  คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย มาตรฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา  
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    1) คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อ
เด็กมีอายุถึงวัย พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณที่เด็กไดรับ ผูสอนจําเปนตองทําความ
เขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3 – 5 ป เพื่อนําไปพิจารณาในการจัดประสบการณใหเด็กแต
ละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวาง
บุคคล เพื่อนําขอมูลไปชวยพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพ หรือชวยเหลือเด็กได
ทันทวงที ในกรณีที่พัฒนาการของเด็กไมเปนไปตามวัย ผูสอนจําเปนตองหาจุดบกพรองและรีบ
แกไขโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ถาเด็กมีพัฒนาการสูงกวาวัย ผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหเด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ คุณลักษณะตามวัยซ่ึงเกิดในเด็กวัย 3 – 5 ป ที่นําเสนอตอไปนี้มี
ทั้งสวนที่นํามาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และสวนที่คนควาเพิ่มให ซ่ึง
ผูสอนสามารถศึกษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 10 - 14) มีดังนี้  

พัฒนาการดานสติปญญา เด็กอายุ 3 ป มีพัฒนาการดานการพูด คือ บอกชื่อของ
ตนเองได รูจักใชคําถาม “อะไร” สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคส้ันๆ ได สวนเด็กอายุ 4 ป 
บอกชื่อ นามสกุลของตนเองได ชอบถาม “ทําไม” ช้ีและบอกสีไดประมาณ 4 – 6 สี พูดเกี่ยวกับ 
“เมื่อวานนี้” “วันนี้” “พรุงนี้” เลานิทานหรือเรื่องราวตามจินตนาการของตนได และเด็กอายุ 5 ป 
สามารถบอกชื่อ นามสกุล อายทุี่อยูของตนเองได ชอบถาม “ทําไม” “อยางไร” “ที่ไหน” บอกและ
จําแนกสีตางๆ ได บอกเวลา “เมื่อวานนี้” “วันนี้” “พรุงนี้” เลานิทาน เลาสิ่งที่ตนคิดหรือเรื่องราวตาม
จินตนาการได  
                 2) มาตรฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา คือ มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสาร
ไดเหมาะสมกับวัย ตัวบงชี้ที่ 1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ โดยมีสภาพที่พึงประสงคใน
เด็กอายุ 3 ป คือ สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ ฟงและปฏิบัติตามคําส่ังงายๆ เด็กอายุ   
4 ป คือ สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง ฟงแลวปฏิบัติตามคําสั่งที่ตอเนื่องได 
และเด็กอายุ 5 ป คือ สนทนาโตตอบ / เลาเปนเรื่องราวได  ฟงแลวนํามาถายทอดได 
          2.3.8  การเลนกับพัฒนาการทางภาษา 
               ภาษามีบทบาทสําคัญอยางมากในกระบวนการเลนของเด็ก ในขณะเดียวกันการเลนก็มี
บทบาทที่สําคัญตอพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ภาษามีสวนสัมพันธตอการเลนในหลายลักษณะ 
เชนการเลนเลียนแบบคําพูดผูใหญ หรือการเลนเพื่อใหดูสมจริงสมจัง นอกจากนี้ภาษาสามารถใช
เปนส่ือในการจัดการเลน เชน การอธิบายวิธีการเลน การออกคําส่ัง และการโตตอบ เปนตน ภาษา
จะชวยใหเด็กสามารถที่จะอธิบายถึงลักษณะของสิ่งของที่ไดพบเห็น ชวยใหไดยินคําพูดของตนเอง
ในขณะที่เขาแสดงบทบาทของผูอ่ืน ภาษายังชวยใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพทมากขึ้นดวย 
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     การเลนดวยการใชภาษาของเด็ก มีโครงสรางของภาษาตางๆ ที่ใชในการเลนจะ
เหมือนกับภาษาที่ใชสนทนากับเพื่อนๆ มี 3 ลักษณะดวยกันคือ การเลนคําที่มีลักษณะเปนพยางค คํา
ที่เกิดจากจินตนาการ และไรความหมาย คําที่ใชในการสนทนา 
          2.3.9  การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
                  1) ความหมายของการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยมีผูให
ความหมายไว ดังนี้ 
                  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2547, หนา 75) ไดใหความหมายของการ
ประเมินผลและรายงานผลของเด็กปฐมวัย  ไววา โดยทั่วไป การประเมินผล (Assessment) หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือ คุณลักษณะของพฤติกรรม หรือประมาณพฤติกรรมวา
เปนไปตาม จุดมุงหมายที่กําหนดหรือไม  โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด แตสําหรับเด็กปฐมวัยแลวการประเมินผลจะตองประเมินพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงหมายถึงกระบวนการศึกษาขอมูลคุณลักษณะหรือ
ความสามารถในดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย ในแตละชวงวัย โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลเปรยีบเทียบกับเกณฑปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย  และการ
รายงานพัฒนาการเด็กเล็ก หมายถึง การนําเสนอผลการประเมินคุณลักษณะหรือความสามารถใน
ดานตางๆ ของเด็กปฐมวัย  ตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏ  โดยมีผลสรุปจากการเปรียบเทียบ
เกณฑปกติของพัฒนาการเด็กตามวัยในรูปของรายงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และเขาใจงาย 
                 วราลี โกศัย (2549, หนา 4) ไดใหความหมายของการประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการที่ใชในการตัดสินโดยมีการรวบรวม เรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อประมาณคา
ความกาวหนา  จุดเดน จุดดอย ของเด็กปฐมวัย และ การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง 
ความรู ความเขาใจของครูปฐมวัยที่มีตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ไดเรียนรู ความสนใจและความ
ตองการของเด็กแตละคน  มีประโยชนในดานการจัดประสบการณของครู  รวมไปถึงการสื่อสารกับ           
ผูปกครองที่จะไดทราบพัฒนาการของบุตรหลานของตนดวย 
               2) ความสําคัญของการประเมินและรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคือครูผูสอนใหถือเปนหนาที่
ที่จะตองทําการประเมินผลและรายงานผลพัฒนาการเด็กที่อยูในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
และผูปกครองไดทราบพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงตองประเมินเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง และมี
ความสม่ําเสมอ เนื่องจากการประเมินและการรายงานผลมีความสําคัญ คือ ทําใหครูสามารถ    
เขาใจธรรมชาติและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กแตละคน ทําใหทราบขอมูลระดับ
พัฒนาการและความพรอมของเด็กแตละคน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติจะทําใหทราบ
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ระดับความสามารถและปญหาดานตาง ๆ ของเด็กจะไดสงเสริมหรือปรับปรุงแกไข เพื่อนํามา
วางแผนและตัดสินใจในการจัดประสบการณใหกับเด็กไดเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหพอ แม         
ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับเด็ก ไดรับรูความสามารถและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก พรอม
ที่จะชวยกันหาทิศทางการพัฒนาเด็กไดเหมาะสมตอไป 

    3) หลักการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เปนกระบวนการตรวจสอบผล
การเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (กรมวิชาการ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2544,   
หนา 3)  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยไดบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
โดยสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบในการประเมินอยางเหมาะสม  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ใหผลการประเมินถูกตองตามสภาพการเรียนรู ความสามารถที่แทจริงของเด็กปฐมวัยเปนการ
คนพบความสามารถที่แทจริงในตัวของเด็กปฐมวัย  เพื่อนําจุดเดน จุดดอยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย  ซ่ึง
ตองมีการจัดการอยางเปนระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพภายใตหลักการวัดและ
ประเมินผล ดังนี้ 

 (1) สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปด
โอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 

 (2) การวัดและประเมินผลตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนด 

 (3) การประเมินผลการเรียนตองเปนการประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา
ผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

 (4) การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ตองดําเนินการดวยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด 

  4) วัตถุประสงคของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
                        วัตถุประสงคของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เอ็มคาฟ และ ลอง  
(Mcafee & Leong, 1994, p. 36 – 40) ไดสรุปถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไว ดังตอไปนี้ 

         (1) การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการที่
จะเขาใจพัฒนาการและความกาวหนาของเด็ก 
                              ก. พัฒนาการและความกาวหนาของเด็กในแตละชวงเวลา  
                                       เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในพัฒนาการดานตาง  ๆ  อาทิ 
พัฒนาการทาง ดานกลามเนื้อ พัฒนาการทางดานภาษา พัฒนาการทางดานสังคม พัฒนาการ
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ทางดานสติปญญา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอม  การอบรมเลี้ยงดูและเติบโตที่แตกตาง อาจเปนผล
สืบเนื่องมาจาก ความแตกตางทางฐานะเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  ดังนั้นครูจึงมีความจําเปนที่จะตอง
ประเมินผลเด็กในชั้นเรียนของตน  เพื่อจะไดทราบวาเด็กสามารถทําอะไรไดบาง  มีนิสัย  ทัศนคติ
เปนอยางไร รวมไปถึงความเจริญเติบโตทางดานรางกายและความตองการของเด็กขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผลจะชวยใหครูวางแผนการเรียนไดเหมาะสมกับเด็กแตละคนในชั้นเรียน 
  ข. ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของเด็กเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาเหตุผลของครูในการบันทึกพัฒนาการ  ความกาวหนาของเด็กอาจเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุ เชน 

      ก) ครูตองการทราบอยางแนนอนวาเด็กมีการเรียนรูและพัฒนาการที่
เกิดขึ้น 

      ข) ครูตองการขอมูลที่จะรายงานใหผูปกครองและตัวเด็กทราบถึง
การเรียนรูและพัฒนาการที่เกิดขึ้น 

      ค) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความสนใจของเด็กแตละคน 
                              ค. บทบาทและสถานภาพในกลุมของเด็ก 
                                  โดยทั่วไปครูอนุบาลจะไมมีโอกาสมีปฏิสัมพันธหรือพูดคุยกับเด็กแต
ละคนไดตลอดเวลาสวนใหญ ครูจะทํางาน หรือมีปฏิสัมพันธกับเด็กเปนกลุมยอย อาจเปนกลุม ๆ 
ละ 4 – 6 คน หรือประมาณ 10 คน ซ่ึงกลุมตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้น เนื่องจากเด็กแตละคนในกลุมมี     
ความสนใจตรงกันหรือถูกกําหนดใหทํางานรวมกัน หรือส่ิงแวดลอมที่เด็กทํางาน หรือเลน ดังนั้น
ในการเรียนการสอนครูควรมีการประเมินผล หรือดูพัฒนาการปฏิสัมพันธและบทบาทของเด็กใน
ขณะที่อยูในกลุมเพื่อนวา เด็กมีปฏิสัมพันธ พัฒนาการและบทบาทเปนอยางไร เพราะสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้ลวนมีผลตอพัฒนาการการเรียนรูของเด็กทั้งสิ้น   
                       (2)  ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะมีประโยชนใน
การวางแผนโปรแกรมการเรียนการสอน และการตัดสินใจตาง ๆ ที่มีผลตอเด็กปฐมวัย 
                              ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลเด็กปฐมวัยมีความจําเปนอยางมากตอการ
วางแผนและพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  โดยสวนใหญครูอนุบาล
จะนํา ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลเด็กอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมาใชในการทําความเขาใจเด็ก
แตละคน ขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะชวยครูในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการ
สอน ของตน เชนครูอาจนําขอมูลที่ไดจาการประเมินผลมาใชในการเลือกส่ือและจัดกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  
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                             ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลที่ตอเนื่อง สม่ําเสมอ มีการจดบันทึกไวเปน
อยางดีสามารถชวยเปลี่ยนหรือยืนยันทัศนคติ ความคิดเห็น หรือความคาดหวังที่ครู หรือพอแม 
ผูปกครองมีตอเด็กของตนได นอกจากนั้น ยังชวยใหครูเรียนรูและรับรู รวมถึงพัฒนาความเขาใจ  
และยอมรับเด็กที่ตนสอนไดดียิ่งขึ้น  การประเมินผลที่ดีชวยใหครูเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของเด็กที่
ตนสอนมากขึ้น 
                       (3) การประเมินผลเด็กปฐมวัยจะชวยใหทราบถึง (Identify) เด็กซึ่งอาจ
ตองการความ ชวยเหลือเปนพิเศษ (Special help) 
                              การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยสามารถชวยใหครูทราบถึงความ
ตองการที่จะไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ เชน เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับการพูด หรือการไดยิน      
อาจตองมีการ แนะนําพอแม ผูปกครอง ใหนําเด็กไปปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนี้
โดยเฉพาะ เปนตน นอกจากนี้การประเมินผลพัฒนาการยังชวยใหครูสามารถคนพบเด็กซึ่งมี
พัฒนาการบางอยางลาชามาก เด็กเหลานี้ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ โดยติดตอใหเด็กไปรับ
ความชวยเหลือจาก หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยแกไขใหทันทวงทีกอนที่จะสายเกินไป (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2535; อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2540, หนา 17) 
                       (4) การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีจุดประสงคเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเด็กโดยมีการรายงานผลและสื่อสารใหพอแม ผูปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบ 
                            โดยทั่วไป ครูปฐมวัยจําเปนตองมีการรายงานผลพัฒนาการความกาวหนา
ของเด็กใหผูปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของทราบ ขอมูลที่ครูนํามารายงานควรเปนขอมูลที่เชื่อถือ
ได  มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ  มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ  เพื่อใหไดภาพพจนที่ชัดเจน 
และถูกตองที่สุดเกี่ยวกับตัวเด็ก ขอมูลไมควรมาจากความคาดหวังของครู หรือขอสรุปแบบกวาง ๆ  
ขาดตัวอยางที่ชัดเจน  ขอมูลตาง  ๆ ที่รายงานกับผูปกครอง  หรือผูที่ เกี่ยวของกับเด็กควรมี
ความสัมพันธ และเหมาะสมกับบทบาทของผูเกี่ยวของกับเด็ก แตละกลุม ขอมูลที่เกี่ยวกับเด็กไม
ควรมีการพูดคุย หรือเปดเผยกับบุคคลที่ไมเกี่ยวของ  ยกเวนจะไดรับอนุญาต หรือยินยอมจากพอแม        
ผูปกครองเทานั้น 
 5) แนวทางการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
                    การประเมินพัฒนาการทางภาษาถือเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ
ทางภาษาใหแกเด็กปฐมวัย การประเมินชวยใหครูทราบพัฒนาการของเด็ก เขาใจเด็ก และรูวาจะ
พัฒนาเด็กอยางไรตอไป แม็กกี และริชเกลส (Mcgee & Richgels, 2000 อางถึงใน นฤมล เนียมหอม
, 2550) กลาววา การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยดานภาษาที่มีคุณภาพตองเริ่มตนจากการ
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วางแผนที่ดี ซ่ึงการวางแผนจะทําไดดียิ่งขึ้นหากมีการประเมินระดับพัฒนาการของเด็กกอนที่จะ
นํามาวางแผนการจัดประสบการณ การที่ครูเฝาดูเด็กและสังเกตการใชภาษาของเด็ก ชวยใหครู
ทราบวาเด็ก  แตละคนมีจุดเดน ความตองการ ความสนใจ และตองการความชวยเหลือในเรื่องใด 
ทําใหครูสามารถสงเสรมิพัฒนาการทางภาษาของเด็กไดอยางเต็มที่ จึงอาจกลาวไดวา การประเมินที่
ดีตองผสมผสานเปนเนื้อเดียวกันกับการจัดประสบการณ กลาวคือ ขณะที่ครูจัดประสบการณ      
ทางภาษาสําหรับเด็ก ครูจะทําการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กไปดวย และนําผลการ
ประเมินมาใชในการวางแผนการจัดประสบการณตอไป 
                     การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยมีแนวทางในการประเมิน                  
(วรนาถ รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม, 2549, หนา 35 – 37) ดังนี้ 
    1) ใชเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม กับพัฒนาการทางภาษาและธรรมชาติการ
เรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย กลาวคือ ครูตองศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กทั้งดานการฟง การ
พูด    การอาน และการเขียน เพื่อกําหนดตัวบงชี้ในเครื่องมือการประเมิน การที่ครูรูพัฒนาการและ
เขาใจจุดหมายการเรียนรูที่ชัดเจนและเหมาะสม จะทําใหครูสามารถประเมินพัฒนาการทางภาษา
อยางแทจริงได 
   2) ใชเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
ประเมินที่เหมาะสม คือการสังเกตหรือการสนทนากับเด็ก แลวบันทึกอยางเปนระบบ วิธีการบันทึก
อาจใชวธีิการสํารวจรายการ การจดบันทึกพฤติกรรม มาตรประเมินคา อาจใชวิธีการบันทึกวีดิทัศน 
บันทึกเสียง เก็บตัวอยางงาน หรือใชแฟมผลงาน (Portfolio) ครูควรเรียนรูวิธีใชเครื่องมือในแตละ
ประเภทและเลือกใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถสะทอนพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กอยางแทจริง 
   3) บูรณาการการสอนกับการประเมิน การประเมินถือเปนสวนหนึ่งของการ
จัดประสบการณการประเมินอยางตอเนื่องทําใหครูทราบพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เขาใจเด็ก 
และ   รูวาจะพัฒนาเด็กอยางไรตอไป งานที่สําคัญของครูในสวนนี้ คือ ครูตองทบทวนวาจะประเมิน
พัฒนาการตามรายการใดเลือกใชเครื่องมือประเมินชนิดใด ประเมินในชวงเวลาใดในกิจกรรม
ประจําวันที่จัดขึ้น การวางแผนการประเมินที่เหมาะสมและยืดหยุนได จะชวยใหครูสามารถจัด
ประสบการณโดยทําการประเมินควบคูกันไปไดอยางราบรื่น 
   4) เนนที่ความกาวหนาของเด็ก ในการประเมินพัฒนาการทางภาษา ครูควร
บันทึกสิ่งที่เด็กสามารถทําได เพื่อเปนการประเมินความกาวหนาของเด็ก ไมควรมุงสังเกตส่ิงที่เด็ก
ยังไมสามารถทําได การทราบสิ่งที่เด็กทําไดจะชวยใหครูสามารถแนะนํา สนับสนุนใหเด็กกาวไปสู
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พัฒนาการในขั้นที่สูงขึ้นได การเนนที่ความกาวหนาของเด็กนี้ถือเปนการวินิจฉัยและชวยแกปญหา
ใหแกเด็กไดเปนอยางดี 
 5) ใหความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต ขณะที่เด็กรวมกิจกรรม ครู
ควรใหความสนใจกับกระบวนการในการเรียนรูของเด็ก เชน ขณะที่เด็กกําลังลงชื่อมาโรงเรียน เมื่อ
ครูสังเกตกระบวนการทํางานของเด็ก จะพบวา เด็กบางคนใชวิธีคัดลอกชื่อของตนโดยมองจากชื่อที่
ปกที่เส้ือ ทําใหผลงานการเขียนมีลักษณะกลับหัว บางคนอาจเขียนไดอยางคลองแคลวจากความจํา
ของตนเองโดยที่ผลผลิตมีลักษณะใกลเคียงกับคนที่เขียนโดยการคัดลอกจากแบบที่ครูเตรียมไว 
หากไมสังเกตกระบวนการยอมทําใหครูไมสามารถใหความชวยเหลือเด็กไดอยางเหมาะสม อยางไร
ก็ตาม ครูควรใหความสนใจและควรตรวจสอบทั้งกระบวนการและผลผลิตควบคูกันไป 
   6) ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจําเปนตองประเมินพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กจากบริบทที่หลากหลาย เพื่อใหไดผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก        
การดวนสรุปจากบริบทใดบริบทหนึ่งอาจทําใหไมไดผลการประเมินที่แทจริง เนื่องจากเด็กอาจจะ
ทํากิจกรรมในบริบทหนึ่งไดดีกวาอีกบริบทก็ได 
     7) ประเมินเด็กเปนรายบุคคล การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  
ครูตองเฝาสังเกตเด็กแตละคน เพื่อใหรูจักเด็กเปนรายบุคคล การประเมินเด็กเปนรายบุคคลนอกจาก
จะทําใหครูทราบความกาวหนาของเด็กแลว ยังชวยใหครูทราบความสนใจ ทัศนคติ ความคิด 
เกี่ยวกับเด็กซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางแผนการชวยเหลือสนับสนุนเด็กไดอยางเหมาะสมอีกดวย 
 8) ใหเด็กมีโอกาสประเมินตนเอง เด็กควรไดรับการกระตุนใหคิด
ไตรตรองเพื่อประเมินความกาวหนาของตนเอง การที่เด็กมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนา
ของตนเอง จะชวยใหเด็กภูมิใจ และเกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองตอไป โดยครูอาจนําแฟม
ผลงานของเด็กมาใชในการใหเด็กไดมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 
 

2.4 การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา  
 
              2.4.1 การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟง 

     1)  ความหมายของการฟง 
             การฟงเปนทักษะพื้นฐานทางภาษาในการเก็บขอมูลนําไปสูการพูด การอานและ

การเขียน การฟงเปนการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสทางหู มีนักการศึกษาไดใหนิยามของการฟง 
ดังนี้ 
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          สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542, หนา 70) กลาววา การฟงนั้นเริ่มจากการไดยินเสียง 
จึงรับรู เขาใจ คิด และนําไปใชประโยชน ซ่ึงเปนกระบวนการที่เปนขั้นตอนและเปนไปตามระดับ
พัฒนาการของผูฟง ฉะนั้นการฟงจึงเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นตามลําดับ โดยอาศัยวุฒิภาวะ 
เวลา ความพากเพียร และแรงจูงใจ 

          ชิตาพร เอี่ยมสะอาด (2548, หนา 72) กลาววา การฟงเปนพฤติกรรมที่เกิดจาก
การรับรูโดยใชประสาทสัมผัสทางหู แลวแปลมาสูความหมาย โดยใชความคิดและทําความเขาใจ
อยางลึกซ้ึง เพื่อประเมินคุณคาวาเชื่อถือไดหรือไมเพียงใด นําไปสูการแสดงปฏิกิริยาไดตามที่
ตองการและสามารถดึงออกมาใชในการสื่อสารตอไป นับไดวาเปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูที่
สําคัญในอนาคต 

     2) ความสําคัญและประเภทของการฟง 
         การฟงมีความสําคัญกับชีวิตมนุษยมาก เพราะการติดตอส่ือสารกันจําเปนตองฟง        

ชิตาพร เอี่ยมสะอาด (2548, หนา 73) ไดสรุปความสําคัญของการฟงไววา การฟงเปนทักษะที่มี
ความสําคัญยิ่งทักษะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในสังคมโลกาภิวัตน หรือสังคมยุคที่มีการสื่อสารไรพรมแดน 
ไดมีความเจริญทางเทคโนโลยีอยางมาก บุคคลในสังคมเริ่มตั้งแตกาวแรกของชีวิตจําเปนตองใช
ทักษะการฟงเพื่อรับรูขอมูล และเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของการแสวงหาความรู แมแต
นักปราชญก็ใหความสําคัญของการฟงเปนอันดับแรกในการเรียนรู จะเห็นจากคํากลาวที่วา สุ จิ ปุ ลิ 
ซ่ึง คําวา สุ หมายถึง การฟง ซ่ึงอยูเปนอันดับแรก 
 ประเภทของการฟง เคนเนดี้ (Kennedy, 1975, p.146) ไดจัดประเภทของการฟง
ไว 7 ประเภท คือ 
                        ก. การฟงทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน (simple listening) เชน การฟงสนทนา    
การฟงทางโทรศัพท 
   ข. การฟงเพื่อจําแนกเสียง (discriminative listening) เชน การฟงเสียงสัตว เสียง
ยวดยาน เสียงที่แสดงความรูสึก 
   ค. การฟงเพื่อเปนการพักผอน (listening for relaxation) เชน การฟงบทกลอน 
การฟงเรื่องราว และนิทานตาง ๆ  
   ง. การฟงเพื่อจับสาระสําคัญ (listening for information) เชน การฟงประกาศ 
การฟงความคิดเห็น และการฟงเพื่อตอบคําถาม 
   จ. การฟงเพื่อจับความคิด (listening to organize ideas) เชน การฟงการอภิปราย 
และการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  
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    ฉ. การฟงอยางพินิจพิเคราะห (critical listening) เปนการฟงอยางละเอียดแลว
คิดตามอยางรอบคอบ 
   ช. การฟงเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค (creative listening) เชน การฟงดนตรี 
และการแสดงตาง ๆ  

  3)  องคประกอบของการฟงสําหรับเด็กปฐมวัย 
             ประเทิน มหาขันธ  (ม.ป.ป., 24-25) ไดแบงองคประกอบของการฟงไว 3 ประการ 
ดังนี้ 
 
    (1) การเขาใจความหมายของถอยคาํ ไดแก 
    ก. เขาใจความหมายของถอยคํา 
    ข. รูจักเชื่อมโยงความหมายของคําที่ไมเขาใจจากคําที่เขาใจได 
    (2) การเขาใจความหมายของแนวความคิด ไดแก 
    ก. จดรายละเอียด 
    ข. รวบรวมความคิดใหเปนหมวดหมู 
    ค. รูจักเลือกหาเนื้อความที่เกี่ยวกับเรื่องแท ๆ 
    ง. ใชความระมัดระวังเกี่ยวกับความหมายเฉพาะของผูพูด 
    จ. ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูพูดได 
    (3) การใชความคิดเพื่อสรางความเขาใจ ไดแก 
    ก. ประเมินผลทรรศนะของผูพูด หรือขอเท็จจริงตาง ๆ เปรียบเทียบกับ
ประสบการณที่ตนเคยไดรับมาแลว 
    ข. รูจักตัดสินใจ โดยมีหลักฐานประกอบ เชน จากหนังสือเอกสารที่
เชื่อถือได 

  4) พัฒนาการดานการฟงของเด็กปฐมวัย 
          พัฒนาการดานการฟงของเด็กปฐมวัย สําหรับวัย 1 – 6 ป มีดังนี้ 
       (1) พัฒนาการของเด็กวัย 1 – 4 ป    
                 ก. ชอบฟงนิทานประเภทเทพนิยาย โดยเฉพาะอายุ 4 ป   
                 ข. เขาใจคําสั่งครู 
                 ค. ชอบฟงเรื่องซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมรูจักเบื่อ 
    ง. สนใจฟงวิทยุ ชอบฟงละคร 
    จ. ชอบดูโทรทัศน 
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          (2) พัฒนาการของเด็กวัย 5 ป 
                 ชอบฟงนิทานประเภทเทพนิยาย เชน สโนไวท ซิลเดอเรลลา ถามีโอกาส

ไดแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องจะพอใจมาก 
       (3) พัฒนาการของเด็กวัย 6ป   
                 ก. ชอบฟงเรื่องราวตาง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติ ปรากฏการณและ

ไมชอบการถูกวิพากษวิจารณตอหนาคนอื่น 
    ข. มีมารยาทในการฟง 
    ค. มีสมาธิและความสนใจในการฟงเรื่องที่สนใจ 
  5) หลักการพัฒนาดานการฟงของเด็กปฐมวัย 

       การจัดประสบการณพัฒนาทักษะการฟง เปนการสงเสริมทักษะการรับขอมูล
และ   ซึมซับสะสมขอมูลดานภาษาเกี่ยวกับเสียงและความหมายของเสียง การฟงจึงเปนทักษะที่
สําคัญยิ่งในการสื่อความหมายซึ่งกันและกัน การสงเสริมทักษะการฟงสําหรับเด็กปฐมวัย จึงตอง
ตระหนักในหลักการพัฒนาทักษะทางภาษา ดังนี้ 
      (1) ตัวครูและผูเกี่ยวของกับเด็ก มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาทักษะการฟง คือ ครูตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในการสอนทักษะการฟง 
เพราะเด็กจะไดฝกฝนการฟงดวยความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียนรู เกิดการเรียนรูเต็ม
ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดีตอการฟงซึ่งจิตวิทยาที่จําเปน ไดแก 
   ก. การเขาใจพัฒนาการเด็กและวุฒิภาวะของเด็ก เชน เด็กอายุ 1 ป            
มีความสามารถในการฟงคําสั่งงาย ๆ ได ครูก็ควรฝกใหฟงคําสั่งงาย ๆ ส้ัน ๆ ไมควรใหปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ซับซอน เพราะจะทําใหเด็กเครียด ทายที่สุดก็เบื่อ เปนตน 
    ข. ชวงความสนใจของเด็ก  เด็กปฐมวัยมีชวงความสนใจขึ้นอยูกับ
พัฒนาการในแตละวัย กลาวคือ วัย 3 ป มีความสนใจประมาณ 8 นาที วัย 4 ป มีความสนใจประมาณ 
12 นาที และวัย 5 ป มีความสนใจประมาณ 15 นาที ดังนั้นกิจกรรมที่จัดควรจัดตามชวงความสนใจ
ของเด็ก ซ่ึงการฝกครั้งละนอยแตฝกบอย ๆ ตามความสนใจของเด็ก ยอมมีประสิทธิภาพดีกวาฝก
คร้ังละมาก ๆ แลวนาน  ๆ คร้ัง เชน ครูอานหนังสือใหเด็กอายุ 5 ปฟงควรใชเวลาประมาณ              
15 – 20 นาทีก็เพียงพอแลว 
   ค. การเสริมแรง โดยธรรมชาติเด็กปฐมวัยตองการการเสริมแรง การให
กําลังใจการแสวงหารางวัล ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองในการพัฒนาทักษะ
การฟง ครูควรใหกําลังใจ หรือเสริมแรงในรูปแบบตาง ๆ เชน ขณะที่ครูเลานิทาน เด็กนั่งฟงดวย
ความสนใจ ครูควรพูดวา เกงมากคะ หรือครูยิ้มดวยความชื่นชม 
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   ง. การเปนแบบอยางที่ดีในดานการฟง เนื่องจากเด็กเรียนรูจากการ
เลียนแบบ ดังนั้นการที่ครูเปนแบบอยางที่ดีในการฟง ยอมสงผลใหเด็กมีทักษะการฟงที่ดีดวย 
      (2) ตัวเด็ก ในการพัฒนาทักษะการฟงเด็กจะตองเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง       
ครูเปนเพียง ผูสงเสริมใหสถานการณสมบูรณขึ้นเทานั้น การพัฒนาทักษะการฟงครูควรปรับเปลี่ยน
บทบาทในฐานะผูสอน มาเปนผูสังเกต (observer) ผูเรียน (learner) และผูอํานวยความสะดวกใน
การฝกฟง (facilirtator) 
 
 
      (3) วิธีการ การฝกทักษะการฟง ครูควรคํานึงถึงวิธีการดังตอไปนี้ 
    ก. การเลือกเนื้อหา ควรเลือกเนื้อหาจากงายไปยาก เลือกจากสิ่งใกลตัว
ไปสูส่ิงไกลตัวเด็ก และที่สําคัญตองเปนสิ่งที่เด็กสนใจ โดยพิจารณาจากพื้นฐานความสามารถ
ทางการฟงของเด็ก และเริ่มจากจุดพื้นฐานของเด็ก เชน ฝกใหเด็กฟงแลวปฏิบัติตามคําสั่ง ก็เร่ิมจาก
คําสั่งงาย ๆ แลวคอย ๆ ยากขึ้นตามลําดับ ตัวอยางเชน 
    คําสั่งที่ 1 หนูไปหยิบแปรงสีฟนมาใหคณุครูคะ 
    คําสั่งที่ 2 หนูไปหยิบแปรงสีฟนมาใหคุณครู แลวนั่งลงคะ 
    คําสั่งที่ 3 หนูไปหยิบแปรงสีฟนมาใหคุณครู แลวนั่งลง หลังจากนั้น
รวมกันรองเพลงแปรงฟน 
    ข. เนนการปฏิบัติจริง กิจกรรมที่จัดขึ้นควรใหเด็กไดฝกปฏิบัติจริง ๆ ให
เรียนรูจากการกระทํา ดังคํากลาวที่วา Learning by doing เชน เมื่อครูเลานิทานใหเด็กฟงแลวใหเด็ก
สนทนาซักถามเกี่ยวกับนิทานบาง เพื่อครูจะไดประเมินความจําความเขาใจของเด็กจากเรื่องที่ฟง 
    ค. ประสบการณที่จัดใหเด็กควรเปนประสบการณที่มีความหมาย 
สอดคลองกับประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็ก ทั้งนี้ เด็กจะไดเชื่อมโยงความคิดกับ
ประสบการณเดิม ทําใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น จําไดนานยากแกการลืม และเกิดความสุขในการ
ปฏิบัติกิจกรรม เพราะเด็กจะรูสึกประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรมกอใหเกิดความภาคภูมิใจ เปน
ผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง (self esteem) และยินดีที่จะรวมกิจกรรมตอไป ดังตัวอยางเชน ถา
ผูปกครองมีอาชีพทําสวนผลไม เชน เงาะ มังคุด ทุเรียน เปนตน ครูพัฒนาทักษะการฟงดวยการเลา
เร่ืองการทําสวนผลไมโดยใหเด็กมีสวนรวมในการเลา เปนตน 
     ง. ประสบการณดานการฟงควรจัดใหสอดคลองกับประสบการณดาน
การพูด การอาน และการเขียน เพราะในชีวิตประจําวันคนเราตองใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไป
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พรอม ๆ กันไมแยกยอย เชน ครูใหเด็กฟงเสียงรองของสัตว พรอมกับใหเด็กออกเสียงตามแลว
รวมกันวาดรูปสัตวนั้น เปนตน  
                2.4.2 การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดานการพูด 
                   1) ความหมายของการพูด 
   สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542, หนา 92 – 93) ไดใหความหมายของการพูด การ
พูดเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง (a dynamic process) ของมนุษย หมายถึง การที่ผูพูดและผูฟงตางก็
ส่ือความหมายดวยการเขารหัส (encoding) และการถอดรหัส (decoding) ของขาวสาร (message) 
รวมกันและกอใหเกิดผลตอเจตคติ ทักษะความรู และความสนใจซึ่งกันและกัน สําหรับการพูดเปน
กระบวนการที่ตองใชรหัส ก็เพราะเพื่อใหผูพูดสามารถใชรหัสแทนความรูสึกนึกคิดของเขาออกมา
เปนคําพูดและการสื่อความหมายเกิดขึ้นในโอกาสหนึ่งภายใตสภาพสิ่งแวดลอมที่กวางขวางของ
สังคมมนุษย  นอกจากนี้กระบวนการในการสื่อสารดวยการพูดของมนุษยยังเปนกระบวนการใน
การเลือกสรรและสงสัญลักษณใหผูฟงสามารถทราบความหมายของผูพูดไดอยางใกลเคียง
คลายคลึงกับที่ผูพูดประสงค หรืออีกอยางหนึ่ง คือ ใชสัญลักษณเปนส่ือกอใหเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ
ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
  ชิตาพร เอ่ียมสะอาด (2548, หนา 98) กลาววา การพูดเปนพฤติกรรมของ
มนุษยในการสื่อสาร ดวยการใชภาษาในรูปของน้ําเสียง ถอยคํา อากปักริยาทาทาง สีหนาและแวว
ตา ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทดสอบความรูสึกของตน       
เพิ่มพูนความรูใหม ๆ สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน อันจะกอใหเกิดความเขาใจและมีการตอบสนอง 

     2) ความสําคัญและประเภทของการพูด 
          เคดาร  (Kedar, 2005, P.21; อางถึงในชิตาพร เอ่ียมสะอาด, 2548, หนา 98)   

กลาวถึงการพูดวา การพูดคุยกับเด็กตั้งแตแรกเกิดนั้นเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหภาษาพูดของเด็ก
พัฒนาขึ้น เด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท    ตาง ๆ เพิ่มขึ้น จากนั้นก็เรียนรูที่จะพูดคุยสนทนากับแม 
เรียนรูวาจะพูดประโยคสั้น ๆ อยางไร ดังนั้นการพูดจึงมีความสําคัญกับเด็ก 

  3) องคประกอบของการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย 
          เดก็ทุกชาติ ทุกภาษาจะมีพัฒนาการดานการพูดไปในทํานองเดียวกัน แตก็ยังมี

ความแตกตางกันในอัตราการพัฒนา ปริมาณ และคุณภาพของคําศัพท ความถูกตองในการออก
เสียงพูด ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญในการพูด ไดแก 

       (1) องคประกอบดานภาษาศาสตร 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

71 
 

    องคประกอบดานภาษาศาสตร (Linguistic level) หมายถึง กระบวนการ
ที่ผูพูดสรรหาถอยคํา เสียงที่ตองการใชมารวมกัน เปลงออกมาเปนประโยคที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ 
       (2) องคประกอบดานสรีรวิทยา (Physiological level) เปนระบบการทํางาน
ของเซลลประสาท เชน การจัดสรรใหอวัยวะตาง ๆ ของผูพูดเคลื่อนไหวเพื่อการเปลงเสียง ไดแก 
ริมฝปาก ฟน ล้ิน เสนเสียง ชองจมูก เปนตน 
                           (3) องคประกอบดานความรูในเรื่องเสียง (Acoustic level) หมายถึง การที่
คล่ืนเสียงเดินทางผานอากาศระหวางผูพูดมายังผูฟงพรอม ๆ กับที่สะทอนกลับไปเขาหูผูพูดเองดวย  
        (4) องคประกอบดานจิตวิทยา (Psychological level) หมายถึง ความรูสึกจาก
การฟงสิ่งที่ไดยินไดฟงจากผูพูดทําใหเกิดความสัมพันธกันทั้งผูพูดและผูฟง โดยที่มีการคาดหวัง
ดวยกันทั้งสองฝาย กลาวคือ ผูพูดก็หวังใหผูฟงเขาใจคิดตามที่ตนประสงค ผูฟงก็คิดวาตนเขาใจ
อยางไร และจะไดตอบไปอยางไร ในขั้นนี้เปนขั้นที่แสดงถึงวุฒิภาวะในการใชภาษาพูด ซ่ึงการรูจัก
เลือกคํามาพูดของผูพูดและการแปลความของผูฟงมีบทบาทสําคัญที่สุด 

  4) พัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
                   พัฒนาการดานการพูดของเด็กมีมาตั้งแตเขาอยูในทอง โดยเริ่มเรียนรูการฟง

เพื่อพัฒนามาสูการพูด ระยะนี้ระบบประสาทเตรียมพรอมเต็มที่ที่จะเรียนรูภาษา ซ่ึง ชิตาพร เอี่ยม
สะอาด (2548, หนา 108) กลาววา พัฒนาการทางภาษาพูดของเด็กปฐมวัยเปนไปตามขั้นตอน มี
ความเกี่ยวเนื่องกับสติปญญาของเด็กตลอดจนการสงเสริมและโอกาสในการเรียนรูของเด็ก ซ่ึงเปน
การพัฒนาที่มีกระบวนการตอเนื่องตั้งแตแรกเกิด โดยเริ่มจากการฟงเสียงรอบตัวพัฒนาไปถึงขั้น
การใชคําอยางมคีวามหมาย ใชเปนประโยคยาวขึ้น จนกระทั่งเด็กสามารถใชประโยคที่ซับซอนและ
มีความหมายสมบูรณมากขึ้นเปนลําดับ 

       สําหรับพัฒนาการดานทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ป มีดังนี้ 
          ก. สนใจภาษาพูดของผูใหญ โดยเฉพาะคําแสลง หรือคําอุทานที่ไมสุภาพแลว

เก็บมาพูด 
          ข. พูดเลียนแบบและจะพูดประโยคยาวมากขึ้น เชน หนูรักคุณครูเทาฟา 
          ค. เร่ิมถามคําถามที่มีเหตุผลมากขึ้น 
          ง. ชอบพูดคนเดียว คุยกับเพื่อนในฝน 
          จ. สนใจคําถามเกี่ยวกับการเกิด เชน หนูออกมาจากทองแมทางไหน และยัง

สนใจเรื่องความตาย เชน ทําไมคุณปูจึงตาย คุณปูตายแลวไปอยูที่ไหน คุณปูจะทานอาหารอยางไร 
        ฉ. แสดงออกดานคําศัพทประมาณ 2,000 คํา 
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         ช. รูหนาที่ของคํา 
 5) หลักการพัฒนาดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
                         การพูดเปนการแสดงออกในการถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการ 
ซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานของการสื่อความหมายทุกประเภท มนุษยทุกคนสามารถพูดไดตามวัยหากไมมี
ความผิดปกติ เพราะการพูดตองอาศัยการประสานงานกันอยางดีระหวาง ริมฝปาก ล้ิน เพดาน 
กระพุงแกม การหายใจเขาออก และกลองเสียง นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่เด็กอาศัย
อยู ประสบการณที่เด็กไดรับ การพูดจะพัฒนาไดตามลําดับขั้นในเด็กปกติ ดังนั้นการพัฒนาการพูด
ของเด็กปฐมวัยควรมีหลักการดังนี้ 
       (1) ยึดหลักการสังเกตเด็กเปนรายบุคคล เพื่อจะไดรูจักลักษณะเฉพาะตัวของ
เดก็และหมั่นคอยตรวจสอบพัฒนาการเด็กเพื่อเตรียมความพรอมทางดานการพูดของเด็ก โดยตอง
สังเกตเด็กในเรื่องตอไปนี้ 
  ก. ความพรอมของเด็ก ไดแก ความพรอมทางดานรางกายที่เกี่ยวกับ
อวัยวะที่ใชในการพูด เชน ล้ินไก เพดาน ริมฝปาก เปนตน ความพรอมทางดานสติปญญา เนื่องจาก
การพัฒนาภาษาเปนการพัฒนาความสามารถทางการคิดใหเปนไปตามระดับสติปญญาของเด็ก 
ดังนั้นในการพูดเด็กจึงตองมีความพรอมทางสติปญญาดวย นอกจากนี้ความพรอมดานความสนใจ
ของเด็กจะเรียนรูไดดีในขณะที่เขามีความสนใจ และอยากรูอยากเห็น 
  ข. ภูมิหลังและประสบการณเดิมของเด็ก เด็กแตละคนมีความแตกตาง
ระหวางบุคคล การศึกษาภูมิหลังและประสบการณเดิมของเด็กจะชวยทําใหสามารถตอบสนองการ
เรียนรูของเด็กไดอยางเหมาะสม 
                                         ภูมิหลังและประสบการณเดิมที่ควรศึกษา ไดแก สภาพครอบครัวของเด็ก 
เนื่องจากครอบครัวมีอิทธิพลตอการพูดของเด็ก เชน เด็กที่มาจากครอบครัวที่อยูในสภาพแวดลอมที่
ดี ยอมมีพัฒนาการดานการพูดไดดีกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมที่ไมด ีหรือเด็กที่มา
จากครอบครัวขยายมีทั้งปู ยา ตา ยาย นา อา ลุง ปา ฯลฯ โอกาสในการพูดก็จะดีกวาเด็กที่มาจาก
ครอบครัวเดี่ยวซ่ึงเปนครอบครัวสมัยใหม ภาษาที่เด็กใชในครอบครัวก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ
พัฒนาการพูด กลาวคือ ถาในครอบครัวเด็กใชภาษาถิ่น ซ่ึงแตกตางกับภาษาที่เด็กใชส่ือสารใน
ระหวางเพื่อนหรือครู หรือเด็กอยูในสิ่งแวดลอมที่พูด 2 ภาษา เด็กจะพัฒนาการพูดไดชากวาเด็กที่
อยูในสิ่งแวดลอมที่ใชภาษาเดียว ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเกิดความสับสนในการใชภาษา หรือภาษาเดิม
อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนรูสมัยใหม 
       (2) หลักการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเกิด การพูดเปนกระบวนการที่ตอง
พัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพราะการพูดของเด็กเริ่มตั้งแตฟงผูอ่ืนพูดแลวคอยเลียนเสียงพูด
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ผูอ่ืนและพัฒนามาเปนคําที่ส่ือความหมายไดจนกระทั่งพูดเปนประโยคที่สมบูรณตามลําดับอยาง
ตอเนื่อง 
       (3) หลักแหงความสัมพันธ หมายถึง พัฒนาทักษะทางภาษาทุกทักษะทั้งการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียนใหสัมพันธกัน จะฝกทักษะใดทักษะหนึ่งทีละทักษะไมได ทั้งนี้
เนื่องจากการฝกทักษะแตละทักษะตองอาศัยซ่ึงกันและกัน เชน การฝกใหเด็กพูดตองอาศัยทักษะ
การฟง การอานตองอาศัยทักษะการเขียน เปนตน 
       (4) การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพูด บรรยากาศในการสงเสริมการพูดไดดี 
ตองมีลักษณะที่เปนกันเอง มีความเปนอิสรเสรี ขณะเดียวกันแรงจูงใจจากบุคคลรอบขางจะชวยให
เด็กพูดไดเร็วและใชภาษาไดถูกตอง เชน เด็กฝกพูดดวยการเลียนเสียงแม แบ แบ แมพูดคําที่ถูกตอง
ใหฟง แม แม และเด็กก็พูดตามวา แม แม จากนั้นแมชมวา เกงมากลูก แลวโอบกอดสัมผัสลูก 
ลักษณะเชนนี้จะทําใหเด็กสามารถพัฒนาการพูดไดเร็วข้ึน นอกจากนี้บรรยากาศนั้นควรเปน
บรรยากาศที่เด็กรูสึกอบอุน ปลอดภัย มีความสุขในการแสดงออก สนุกสนานและเปนอิสระ 
       (5) ประสบการณตรง การพัฒนาการพูดเด็กควร ไดฝกพูดจากประสบการณ
ตรง เชน แมปอนขาวใหเด็กพรอมกับพูดวา หม่ํา หม่ํา ตอไปเด็กก็จะเชื่อมความสัมพันธระหวาง
เสียงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ทําใหเด็กเขาใจความหมายของคํา เขาใจคําศัพทและเห็นแบบอยางการ
พูด 
       (6) การมีสวนรวมและการเปนแบบอยางในการพูดของทุกฝาย การพฒันาการ
พูดจะไดผลดีถาทุกหนวยงานรวมมือกัน กลาวคือ การพัฒนาเด็กมิใชเปนหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง 
ควรรวมมือกันชวยเหลือแกไขการพูด เปนแบบอยางการพูดที่ดี ตลอดจนการสงเสริมการเขารวม
กิจกรรมของเด็กเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน ครู เพื่อน เพื่อนบาน ฯลฯ 
เพราะเปนการสงเสริมใหเด็กมีโอกาสสนทนา พูดคุยกับบุคคลอื่น 
       (7) การพัฒนาการพูดที่ดีควรเปนการฝกเปนกลุมเล็ก  ๆ  เพื่อใหมีการ
ตอบสนองไดอยางทั่วถึง ครูผูสอนก็จะไดสังเกตเด็กและแกไขปญหาใหกับเด็กไดทันทวงที 
       (8) การจัดส่ิงแวดลอมที่ดี ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญยิ่งในการสงเสริมการพูด
ของเด็กไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมที่เปนมนุษย เชน พอ แม พี่ นอง สมาชิกทุกคนในบาน หรือ
ส่ิงแวดลอมที่เปนส่ิงของ เชน ตุกตา หนังสือ เครื่องเลนอื่น ๆ ลวนมีความสําคัญตอการพูดของเด็ก
ทั้งสิ้น ดังนั้นการพัฒนาการพูดของเด็กจึงจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการพูดของ
เด็ก  ดวยการคอยเอาใจใส พยายามพูดกับเด็ก และจัดหาอุปกรณเสริมการพูด  และตองจัด
สภาพแวดลอมใหมีความหมายกับเด็ก เปดโอกาสใหปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดเลน ไดจับ
ส่ิงของตาง ๆ เพราะจะทําใหเด็กเกิดมโนทัศนขึ้น  
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2.5 วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย 
            จังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางอีสานใตมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดสุรินทร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสระแกว และประเทศกัมพูชา ดังนั้นจึงมีประชากร
หลายเผาพันธุ เชน ไทย ลาว เขมร สวย มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากการไปศึกษาสภาพการศึกษา
ทองถ่ินเบื้องตน พบวา เด็กปฐมวัยที่กําลังเรียนตามศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่
พูดภาษาถิ่นแตกตางกันตามเผาพันธุหรือเชื้อสายของผูปกครอง 
 ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (whole language) จึงไดสุมตัวอยางวัฒนธรรมที่สําคัญและเดนของ
จังหวัดบุรีรัมยเพื่อนํามาจัดประสบการณใหเด็กปฐมวัยไดสัมผัสรับรูในสิ่งแวดลอมที่เปนจริงอันจะ
ชวยใหเด็กเกิดความสามารถทางภาษาตามรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีดังนี้ 
              2.5.1 ประเพณี ของจังหวัดบุรีรัมย ไดแก 

               1) มหกรรมวาว 
                    การเลนวาวแอก เปนการละเลนพื้นบานของคนไทยเชื้อสายเขมรเปนการ

บวงสรวงหรือเสี่ยงทายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร โดยมีความเชื่อวาหาก    
ปใดวาวติดลมบนตลอดทั้งคืน พยากรณวาปนั้นฟาฝนจะดี ขาวปลาอาหารสมบูรณ อีกประการหนึ่ง
เกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองการตัดเวรตัดกรรม เพราะการเลนวาวแอกนั้นตองชักวาวใหติดลมบน วาวจึง
จะมีเสยีงดังโหยหวน เสียงดังของวาวถือวาเปนการสรางกรรม เมื่อเลิกเลนวาวแลวจะตองตัดวาวทิ้ง
ไป เชื่อวาเปนการตัดเวรตัดกรรม โดยจะผูกขาวปลาอาหารไปกับตัววาว เมื่อตัดวาวทิ้งอาหารก็จะ
ลอยไปกับวาวดวย จากความเชื่อและศรัทธาทําใหมีการเลนวาวสืบทอดตอ ๆ กันมาจนกลายเปน
ประเพณีการเลนวาวมาจนถึงทุกวันนี้ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย, อินเทอรเน็ต, 2552, 
หนา 1) 
    มหกรรมการเลนวาวแอกที่มีชื่อของจังหวัดบุรีรัมยไดแกการเลนวาวของ
อําเภอหวยราช ซ่ึงจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุก ๆ ปมีการแขงขันวาวแบงเปน 3 ประเภท 
คือ วาวแอกโบราณ วาวแอกพัฒนา และวาวแอกยักษ  
    การสรางวาวแอกโบราณจะใชไมไผทําโครงวาว แลวใชกระดาษปดเปนตัว
วาว ขนาดตัวปก ตั้งแต 2.50 – 3 เมตร สําหรับวาวแอกพัฒนา และวาวแอกยักษ โครงวาว และตัว
วาวจะทําจากวัสดุใดก็ได แตความยาวของปกมีตั้งแต 2.50 – 3 เมตร และไมต่ํากวา 5 เมตร
ตามลําดับ 

             2)  แขงเรือยาว 
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           ประเพณีแขงเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย เปนงานประเพณีประจําปกําหนดจัดงานใน         
วันเสาร – อาทิตย แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกป ซ่ึงเปนฤดูน้ําหลากในลําน้ํามูล ชาวบุรีรัมย
และจากจังหวัดตาง ๆ จะมารวมชุมนุมประลองฝพายท่ีสนามแขงเรือหนาที่วาการอําเภอสตึก เพื่อ
แขงขันความเปนเจายุทธจักรแหงลําน้ํามูล ในงานแตละปมีจํานวนเรือเขาแขงไมนอยกวา              
40 – 50 ลํา แบงการแขงขันออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทเรือไม ก เรือไม ข และเรือโลหะ และยัง
มีขบวนเรือตกแตงแฟนซี ขบวนพาเหรดชางอัญเชิญถวยพระราชทานฯ การแขงขันชางวายน้ํา
ระหวางชางจังหวัดบุรีรัมย และชางจังหวัดสุรินทร (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย, 
อินเทอรเน็ต, 2552, หนา 1) 

            ประเพณีแขงเรือยาวของจังหวัดบุรีรัมย เดิมเปนประเพณีทองถ่ินเพื่อสักการะ
เจาพอ วังกรุด ซ่ึงเปนชื่อวังน้ําวนชวงหนึ่งของแมน้ํามูล ตอมาไดจัดเปนงานประเพณีของจังหวัด
ตั้งแตปพ.ศ. 2529 เปนตนมา 
                            3) ขึ้นเขาพนมรุง 
                                 ปราสาทหินพนมรุง เปนศาสนสถานสําคัญบนยอดเขาของนครขอมโบราณ
นาม  วนัมรุงปุระ ตั้งอยูเชิงเขาพนมรุงวนัมรุงปุระ เปนเมืองใหญและมีความสําคัญมากเมืองหนึ่ง
บนเสนทางปราสาทหินโบราณ จากปราสาทหินพิมายไปถึงเมืองพระนคร เมืองแหงนี้ลมสลายลง
ใน ยุคขอมสิ้นอํานาจ และไมเคยกลับคืนมาเปนเมืองอีกเลย คงปลอยใหศาสนสถานอันสวยงามที่ยัง
สรางไมเสร็จแหงนี้เปล่ียวรางปรักหักพังไปตามกาลเวลา 
  ปราสาทหินพนมรุง ไดรับการจัดสรางโดยนายชางฝมือเยี่ยมของขอม การรังวัด
จัดสรางตองทําอยางมีระเบียบแบบแผน โดยเฉพาะการจัดสรางแนวประตูปราสาท ที่ตองวาง
แนวขนานกับยอดเขา เล็งใหศูนยกลางประตูอยูในแนวเดียวกัน พระอาทิตยขึ้นตรงกันตลอดแลวทํา
เครื่องหมายไว ดวยเหตุนี้จึงทําใหทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 ของทุกป เมื่อพระอาทิตยขึ้นขนานยอด
เขาจึงสามารถมองเห็นพระอาทิตยไดเปนแนวเดียวตลอดทั้ง 22 ประตู และเกิดขึ้นในลักษณะนี้ได
เพียงวันเดียวในรอบป (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย, อินเทอรเน็ต, 2552, หนา 1) 
             ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง เปนประเพณีที่จัดขึ้นใหมดวยการผนวกเอาตํานาน การ
สรางปราสาทหินพนมรุงรวมเขากับความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนทองถ่ินจัดเปนงานเทศกาลวัน
เดียวที่มีเนื้อหาและมีจุดสําคัญของงานตอเนื่องกันตลอดทั้งวัน นับตั้งแตการรอชมพระอาทิตยขึ้น 
การทําบุญตักบาตร ขบวนแหจําลองขบวนเดินทางของเจาเมือง การเฉลิมฉลองสมโภชปราสาท 
และการจัดเล้ียงอาหารค่ํา พรอมชมการแสดงแสงเสียง ประกอบการแสดงในพื้นที่โบราณสถานอัน
ยิ่งใหญในชวงกลางคืน 

       2.5.2 วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของจังหวัดบุรีรัมย  
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     วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของจังหวัดบุรีรัมยมีหลายประเภท ไดแก อาหารคาว 
อาหารหวาน อาหารวาง ของคบเคี้ยว อาหารจานเดียว การถนอมอาหาร และผลไม ซ่ึงแตละอยางยัง
แยกออกไปอีก แตสวนใหญจะเปนอาหารที่ปรุงจากวัสดุในทองถ่ินใชวิธีปรุงแบบงาย ๆ เชน การ
ตม นึ่ง ปง ยาง แตอาหารที่ไดรับความนิยมรับประทานและมีช่ือเสียงระดับจังหวัดมีการซื้อขาย 
จําหนาย เปนของรับประทานในครัวเรือนหรือเปนของฝาก ที่ไดศึกษาขอมูลเบื้องตน มีดังนี้ 
  1) กระยาสารท 
           กระยาสารทเปนอาหารหวาน แตเดิมจะทําเฉพาะเทศกาลสารทไทยเพื่อนําไป
ทําบุญ และรับประทานกันในครัวเรือน แตปจจุบันกระยาสารทของจังหวัดบุรีรัมยไดมีการผลิต
ออกจําหนายตลอดป โดยเฉพาะกระยาสารทจากอําเภอประโคนชัย มีช่ือเสียง และไดรับความนิยม
เปนอันมาก  เพราะมีรสชาดดี  มีกล่ินหอม มีรสหวาน  มีความกรอบ  และอรอย  มีสูตรและ
กระบวนการผลิตโดยบุหงา ชาญนุวงศ (อินเทอรเน็ต, 2552, หนา 1) ดังนี้ 

               เครื่องปรุง ประกอบดวย ขาวเมา ขาวตอก ถ่ัวลิสง งาขาว น้ําตาลทราย 
น้ําตาลปบ    แบะแซ น้ําผ้ึง กะทิ 

               วิธีทํา  ก. คั้นกะทิ ผสมกับน้ําตาลปบ น้ําตาลทราย คนใหละลายแลวกรองใส
กระทะกวนยกขึ้นตั้งไฟใหละลาย 

                         ข. ใสน้ําผึ้ง แบะแซ ตั้งไฟเคี่ยวไฟกลาง (หามคนเพราะจะทําใหน้ําตาล
ไมเหนียว) เคี่ยวไปจนน้ําตาลขนประมาณ 30 – 40 นาที ใชทัพพีตักน้ําตาลในกระทะหยดลงในน้ํา 
ถาน้ําตาลเปนกอนไมกระจายละลายในน้ํา จึงใชได  
                    ค. ยกกระทะลงจากเตา พอใหหายเดือด ใสถ่ัวลิสง งาขาว คนใหเขากัน 
ใสขาวเมา คอย ๆ ใชทัพพี 2 อัน เคลาใหทั่ว คนโหยง ๆ คอย ๆ ใสขาวตอก เปนอันดับสุดทาย เคลา
ตอไปใหทั่วกัน 

                  2) ไขเค็มลําปลายมาศ 
           การทําไขเค็ม เปนภูมิปญญาอยางหนึ่งของชาวบานที่รูจักนําเอาไขมาแปรรูป
เปนอาหารที่สามารถเก็บไวรับประทานไดนาน ๆ วิธีการทําไขเค็มมี 2 วิธี คือ การดองดวยน้ําเกลือ 
และการพอกดวยดินผสมเกลือ อาจมีสวนผสมอื่น ๆ ดวย แลวแตเทคนิคของแตละคนไมเหมือนกัน 
เชน ขี้เถา แกลบ ขี้เล่ือย ทราย เปนตน 
                                      สําหรับไขเค็มลําปลายมาศ เปนไขเค็มชนิดพอกดิน ผสมเกลือและขี้เถา
แกลบ ที่มีลักษณะพิเศษ คือดินเหนียวที่ลําปลายมาศ เปนดินเหนียวที่ทําใหไขแดงของไขเค็มมี       
สีสวย รสชาติ อรอย จึงไดรับความนิยม และมีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย โดยมีสูตรและวิธีการทํา 
ไขเค็มพอกดินลําปลายมาศของ อัมพร ธรรมวาริน (อินเทอรเน็ต, 2551, หนา 1) ดังนี้ 
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                                      เครื่องปรุง ประกอบดวย ไขเปด เกลือ ดิน ขี้เถาแกลบ 
                          วิธีทํา  ก. นําไขเปดมาลางใหสะอาด ผ่ึงไวใหแหง 
                        ข. ผสมดินกับเกลือใหเขากันในกะละมังเตรียมไว 
                        ค. นําไขเปดที่สะอาดและแหงแลวมาชุบดินในกะละมังที่เตรียมไว 
แลวนํามาคลุกกับขี้เถาแกลบเก็บไวในกลอง 
                                             ง. ทิ้งไว 7 วันนําไขเค็มมาลางทําความสะอาดนํามาทอดเปนไขดาวได  
                        จ. แตถาทิ้งไว 20 วัน นํามาลางทําความสะอาดแลวตมจะไดไขเค็ม
เก็บไวรับประทานได     

                3) กุงจอมประโคนชัย 
          กุงจอมเปนวิธีถนอมอาหารอยางหนึ่ง โดยใช กุงฝอย ผสมกับเกลือ ขาวคั่ว 
หมักจนไดที่แลวจึงนํามาปรุงเปนอาหารคาวไดหลายอยาง เชน น้ําพริกกุงจอม ผัดกุงจอม กุงจอม
สะเออะ ไขทอดกุงจอม เปนตน 
           กุงจอมประโคนชัย เปนกุงจอมที่มีรสชาติอรอยทําจากกุงฝอยน้ําจืด มีกล่ิน
หอม รสชาติไมเค็มจัด สีสมออน ๆ นารับประทาน และสะอาด จึงไดรับความนิยม และเปนสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดบุ รี รัมย  มีสูตรและวิ ธีการทําโดยบุหงา  ชาญนุวงศ 
(อินเทอรเน็ต, 2552, หนา 1) ดังนี้ 

               เครื่องปรุง ประกอบดวย กุงฝอย เกลือปน ขาวคั่วบดหยาบ น้ําตมสุก 
                    วิธีทํา  
                     ก. ลางกุงฝอยใหสะอาด เด็ดหนวดออกใหหมด ใสกระชอนผึ่งใหสะเด็ด

น้ํา 
                     ข.นํากุงใสชามผสม เติมเกลือปน  เคลาใหเขากัน  หมักไวประมาณ            

1 สัปดาห 
                                         ค. เติมขาวคั่วและน้ํา 1 ถวยตวง เคลาผสมกันหมักตอไปอีกประมาณ        
2 สัปดาหจึงรับประทานได  

              4) ผักพื้นบาน 
                                    พืชผักพื้นบานของจังหวัดบุรีรัมย มีหลายชนิดสวนใหญเปนพืชเกิดจาก 
แหลงธรรมชาติ ไดแก หัวไรปลายนา หวย หนอง คลอง บึง ปา ที่โคก ที่ดอน ดังนั้นผักเหลานี้จึงมี
อุดมสมบูรณตามฤดูกาลจะมีนอยชนิดที่สามารถหารับประทานไดตลอดป เชน ผักตําลึง ผักปง      
ที่สามารถปลูกไดทั่วไป ปลูกงาย โตเร็ว ผักชนิดนี้ใชยอดออนตมรับประทานกับน้ําพริกตาง ๆ ได 
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           ผักลืมผัว เปนพืชลมลุก ลําตนไมสูงนัก อวบไมเหนียว สีเขียวออน มีใบติด
กับลําตนเปนใบเดี่ยวข้ึนตามนาที่มีน้ําขัง ดอกสีมวง รับประทานไดทั้งลําตน ใบ ดอก เปนผักจิ้ม      
มีรสจืด มัน 
           หูปลาชอน เปนพืชลมลุก ลําตนกลมสีเขียวตั้งตรง ใบเปนใบเดี่ยวออก
สลับกัน แผนใบคลายหัวลูกศร ดอกออกเปนชอสีมวง พบตามสวน ไร คันนา ขึ้นไดทั้งที่แหงแลง 
รมชื้น รับประทานยอดออน ใบออน ใบแก เปนผักจิ้ม รสจืด 
 
 
 
            2.5.3 วัฒนธรรมการแตงกายและอาชีพของคนในจังหวัดบุรีรัมย  

           1) ผาไหม 
 การทอผา เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสาน ดังนั้นคนบุรีรัมยจึงไดรับการ

ถายทอดการทอผามาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษมีการทอผาฝาย และผาไหม แตที่มีชื่อเสียงก็คือการทอ   
ผาไหม โดยเฉพาะที่อําเภอนาโพธิ์ เพราะเปนการทอผาไหมที่สืบทอดวัฒนธรรมของชนเผาเขมร มี
ผาหลากหลายชนิดเชนผาขาวมา  ผาถุง โดยเฉพาะ ผาตีนแดง ที่มาของชื่อเรียกก็เพราะวาที่เชิงผา
ไหมทอดวยผาไหมสีแดง มีความหลากหลายของลวดลาย  

 วิไลวรรณ รุงเปา (อินเทอรเน็ต, 2552) ผาไหมอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยเปน
ผาไหมที่มีชื่อเสียงทางจังหวัดไดคัดสรรใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัด เพราะ
เสนใยไหมเปนเสนใยธรรมชาติที่มี เอกลักษณโดยเฉพาะ  เสนใยสังเคราะหไมสามารถ
ลอกเลียนแบบได มีความมันวาว งดงามในตัวเอง ยอมดวยสีจากธรรมชาติ ไดแก คราม ขมิ้น คร่ัง 
ใบหูกวาง มะเกลือ โคลน เปนตน  

    2) การเลี้ยงไหม 
การเลี้ยงไหม เปนอาชีพหนึ่งในหลาย ๆ อาชีพของคนในจังหวัดบุรีรัมย การ

เล้ียงไหมไดรับความนิยม เพราะสามารถทํารายไดใหกับครัวเรือนเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริม 
นอกจากนั้นยังสามารถนําใยไหมมาทอเปนผาไหมใชเองหรือทอขายไดอีกดวย 

การเลี้ยงไหม มีองคประกอบ ดังนี้ 
                     ก. ใบหมอน 

  หมอนเปนพืชอาหารสําหรับการเลี้ยงไหม ลักษณะของหมอน หมอนเปน
พืชยืนตนเจริญเติบโตไดดีในเขตรอน ปลูกไดดีในดินแทบทุกชนิด ยกเวนในดินที่มีการระบายน้ํา
ไมดี หรือมีน้ําทวมขัง 
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                      ลําตน และกิ่ง หมอนมีลําตนสูงใหญ ตั้งตรง มีกิ่งกานมาก แตหมอนที่
ปลูกเพื่อเล้ียงไหมลําตนจะไมสูง เพราะมีการตัดแตงกิ่งทุกป 
                      ใบ เปนสวนที่ใชเล้ียงไหม ขนาด ความหนา และลักษณะรูปรางของใบจะ
แตกตางกันไปตามชนิดของพันธุ ใบหมอนที่ดีมีคุณภาพจะตองอุดมดวยธาตุอาหารที่เปนประโยชน
ตอไหม 
                       ราก ประกอบดวยรากแกว รากแขนง และรากฝอย แตหมอนที่ขยายพันธุ
ดวยกิ่งจะมีรากแขนงและรากฝอยเทานั้น โดยรากแขนงทําหนาที่ยึดลําตนและกิ่งใหทรงตัวอยูได 
สวนรากฝอยมีหนาที่ดูดซึมอาหารและน้ําจากดิน 
                       ดอก และผล โดยทั่วไปหมอนเปนพืชที่มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกัน
คนละตน แตบางพันธุอาจจะมีทั้งดอกตัวผู และดอกตัวเมียอยูบนตนเดียวกัน ดอกหมอนจะมี
ลักษณะเปนกลุมเกาะติดกันเปนชอ เมื่อดอกตัวเมียไดรับการผสมจะเปลี่ยนเปนผล ซ่ึงมีลักษณะเปน
ชอประกอบดวยเมล็ดเล็ก ๆ จํานวนมาก 
                       ปจจุบันเกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรัมยมีอาชีพปลูกหมอนเล้ียงไหมมากถึง 
20,000 ราย มีกําลังการผลิตไขไหมพันธุไทยลูกผสมมากถึง 1,020,000 กลอง (แผน)/ป และสามารถ
ผลิตไขไหมพันธุไทยพื้นบาน ซ่ึงเปนพันธุนางนอยผสมกับพันธุสําโรงผสมกัน โดยมีกําลังการผลิต
ทั้งหมดอยูที่ 8,000 แผน/ป การปลูกหมอนเลี้ยงไหมทํากันอยางแพรหลาย และเปนที่ยอมรับวา
จังหวัดบุรีรัมยมีกําลังการผลิตเสนใยไหมมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ  ภาครัฐบาลไดจัด
งบประมาณสําหรับสงเสริมสนับสนุนการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทุกปไมต่ํากวา 3 ลานบาท แตก็ยังไม
เพียงพอกับความตองการของเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
   พื้นที่ที่มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนจํานวนมากในจังหวดับุรีรัมย ไดแก 
อําเภอพุทไธสง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอนางรอง เปนตน  (ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ, ม.ป.ป., หนา           
115 – 116) 
                    ข. อุปกรณการเลี้ยงไหม ไดแก  
  ก) กระดงรองเลี้ยงไหม ทําจากไมไผสาน ขนาดเทากระดงฝดขาว หาซื้อ
ไดงายและราคาถูก โดยทั่วไปไหมลูกผสมตองใชกระดงประมาณ 40 กระดงตอกลอง และประมาณ 
20 กระดงตอแผนสําหรับไหมพันธุไทย 
  ข) ช้ันเลี้ยงไหม โครงทําจากไมไผ 4 ลํา พาดดวยไมเปนชั้นยาว มีภาชนะ
หลอน้ํามันกันมดที่ขาชั้น  
  ค) จอ เปนภาชนะสําหรับใหหนอนไหมเกาะทํารัง  
  ง) อุปกรณอ่ืน ๆ (ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ, ม,ป,ป., หนา 44 – 45) เชน 
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        - ตาขายถายมูลไหมทั้งวัยออนและวัยแก 
        - กะละมัง หรือตะกลาใสใบหมอน 
        - มีดและเขียงสําหรับหั่นใบหมอน 
        - ผาคลุมหมอน 
        - จอ 

          - ขนนกหรือขนไกสําหรับปดหนอนไหมออน 
   - ตะเกียบปลายแหลม 
   - รองเทา ผาเช็ดมือ หนากาก 
  - ตะแกรงรอนสารเคมี 
  - เครื่องพนสารเคมี 
  - โองน้ํา 
  - กระดาษรองและหอไขไหม 
  - ถุงใสรังไหม 
  - เขงใสมูลไหมหรือเปลหามสําหรับใสมูลไหม 

    ค. ตัวไหมและวงจรชีวิตของตัวไหม 
                       การเลี้ยงไหม ตองเลี้ยงในหองที่ถูกสุขลักษณะมีอากาศถายเทดี และแยก
จากที่อยูอาศัย  
   วงจรชีวิตของตัวไหม เร่ิมจากไขไหมฟกออกเปนตัวหนอนไหม ตอมา
หนอนไหมจะมีการลอกคราบ  4 คร้ัง พอไหมสุกจะพนเสนใยออกมาหุมตัวเอง จากนั้นตัวหนอนจะ
เขาสูระยะดักแดอยูภายในรังนั้น เม่ือครบอายุ ดักแดก็จะกลายเปนผีเส้ือไหมตัวเต็มวัยเจาะออกจาก
รังเพื่อผสมพันธุและวางไขฟกเปนหนอน ตามวงจรชีวิตของไหมตอไป (ตัวไหมในระยะดักแดที่อยู
ในรังและระยะผีเสื้อไหมจะไมกินอาหาร) (ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ, ม.ป.ป., หนา 46) 

  ระยะไข  10 – 12 วัน 
  ระยะตัวหนอน 19 – 25 วัน 
  ระยะทํารัง 2 วัน 
  ระยะดักแด 10 – 12 วัน 
  รวมระยะเวลาจากไขจนเปนผีเสื้อประมาณ 41 – 51 วัน 
             อาหารของหนอนไหม คือ ใบหมอน 
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         2.5.4 การจัดประสบการณการเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมยใหกับเด็ก
ปฐมวัย 
                          ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนเกษมพิทยา ผูวิจัยไดมีสวนรวมในการสังเกตและทดลองสอน 
เบื้องตนผูวิจัยพบวา การจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยเปนการเตรียมความพรอม มีลักษณะของ
การจัดการเรียนรูแบบการเรียนปนการเลน กิจกรรมที่ไดรับความสนใจจากเด็กมากกวาการจัดการ
เรียนรูแบบเรงเรียนเขียนอาน และจากการไปศึกษาตามศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดบุรีรัมย พบวา 
วัฒนธรรมทองถ่ินเปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เพราะเด็กอยูในสภาพสังคมเฉพาะ
ทองถ่ินบุรีรัมยเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงบูรณาการเขาไปรวมกับการจัดประสบการณ เพื่อใหเด็ก
ปฐมวัยสามารถเรียนรูไดดวยวิธีการเรียนปนการเลนโดยการนําเอาวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมยมา
แตงเปนนิทานที่มีเนื้อหาสาระที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย แตมีความ
สนุกสนานเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเกิดการเรียนรู โดยมีหนูหนึ่งเปนผูดําเนินเรื่องเพื่อพาไปเที่ยวใน
สถานที่ตาง ๆ และผูวิจัยไดใชกิจกรรมสนทนา พรอมกับใชส่ือของจริงเพื่อใหเด็กไดสังเกต 
เปรียบเทียบ และเด็กเกิดประสบการณตรง จากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กเอง ไดแก       
การจับตอง การสังเกต การดมกลิ่น ไดชิมรสชาติ และการไดยินเสียง 
  กระบวนการดังกลาวมาแลว เปนการคนหาคําตอบของการสอนโดยใชวิธีการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ (whole language) วาจะชวยใหเด็กปฐมวัยไดมีความสามารถทางภาษาไดดีกวา
การสอนแบบเรงเรียนเขียนอาน ตามที่ผูบริหาร ครูหรือผูปกครองไดตั้งความหวังหรือคาดหวังที่จะ
ใหเด็กอานออกเขียนไดใหเร็วที่สุด ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่ผิดหลักการสอนของเด็กปฐมวัย เพราะเด็ก
ยังไมพรอมในหลาย ๆ ดาน ผูวิจัยเล็งเห็นวา ผลการทดลองครั้งนี้จะชวยนํามาปรับรูปแบบการสอน
ที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนาความสามารถทางภาษาไดดีและจะชวยใหผูบริหาร ครูและผูปกครอง     
เกิดความเขาใจวารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาตินี้ดีกวาความเชื่อแบบเดิมอยางมีเหตุผล 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                 2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ซ่ึงสมหวัง  คันธรส (2543, หนา ง) มีความสนใจศึกษาเรื่องการศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบ
การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม โดยมีประเด็นที่ใชในการศึกษา     
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2 ประเด็น คือ 1) การมีสวนรวม 2) ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล ในการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาในทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่ 1 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนใน  4  ดาน  คือ  ดานกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาในทองถ่ิน  ดานการสนับสนุน
งบประมาณการจัดการศึกษา  ดานการเปนที่ปรึกษา/ใหขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  และดานการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาและผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เมื่อสํารวจความคิดเห็น พบวาเห็นดวยที่จะใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูแทนประชาชนเพราะทราบปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนอยางดี ประเด็น
ที่ 2 ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล จากการวิจัยพบวาปจจุบันนี้องคการบริหารสวน
ตําบลยังไมมีความพรอม  โดยตางเห็นวายังขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจดานการศึกษา       
และองคการบริหารสวนตําบลยังมีรายไดไมเพียงพอที่จะไปชวยเหลือดานการศึกษาอยางเต็มที่ตาม
ความตองการของโรงเรียนได โดยมีปจจัยเงื่อนไขที่สําคัญคือ  มีรายไดหรือไดรับเงินอุดหนุนมาก
ขึ้นหรือมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการศึกษาเพียงพอ  และมีคุณภาพ  
         ซ่ึงสอดคลองกับทวีชัย  ชํานาญพูด (2551, หนา ง)  ในเรื่องของความไมพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา โดยสํารวจความคิดเห็นความคิดเห็นของผูบริหาร 
ครู ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอเกณฑการประเมินความพรอมในการถายโอนการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบุรี โดยใชเกณฑในการประเมินความพรอม
ในการการถายโอนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  6 ดาน  คือ  ดาน
ประสบการณ ดานแผนการเตรียมความพรอม ดานวิธีบริหารการจัดการศึกษา ดานการจัดสรร
รายไดเพื่อการศึกษา ดานระดับและประเภทการศึกษา ดานความเห็นของผูที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา
พบวา ความคิดเห็นในดานประสบการณ พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีประสบการณใน
การมีสวนรวมจัดการศึกษาเปนเวลา 3 ป ควรจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มากกวา 80 % ควรใหความรวมมือกับชุมชนอยางตอเนื่องและควรใหการสงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาในหลาย ๆ ดาน อยางตอเนื่อง ดานแผนเตรียมความพรอมควรมีแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติการและมีระบบควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจวา
สามารถจัดการศึกษาไดมาตรฐาน ดานวิธีบริหารการจัดการศึกษาควรรวมกันจัดการศึกษาตั้งแต     
3 องคกรขึ้นไป ดานการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา ควรจัดสรรรายไดเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง มากกวา 
10 % ของรายไดเฉลี่ยตอป ดานระดับและประเภทการศึกษาควรมีประชากรวัยเรียนที่ตองการเขา
เรียน มากกวา 80 %  ของประชากรวัยเรียนทั้งหมด และดานความเห็นของผูเกี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีความพรอมมากกวา 80 % จึงจะสามารถจัดการศึกษาได 
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 ขอเสนอแนะจากการจัดประชุมกลุมสนทนา พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินยัง
ไมมีประสบการณเพียงพอที่จะจัดการศึกษาดวยตนเอง ดังนั้นจึงทําไดเพียงเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาเทานั้น ตองมีแผนยุทธศาสตร มีขอบขายในการปฏิบัติงาน ควรมีการบริหารจัดการใน
รูปของคณะกรรมการและเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวม ควรเพิ่มสัดสวนการจัดสรรรายได
เพื่อการศึกษาใหมากขึ้น ควรคํานึงถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยเรียนที่ตองเขา
เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของในฐานะเปนผูที่อยูใกลชิด 

           นอกจากผูบริหาร และครูที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแลว
ผูปกครองก็มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเชน  ดังเชนงานวิจัยของอนงค                 
หาญวิริยะ กิติชัย (2547, หนา ง) ไดศึกษาเรื่อง ผลการใชรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลพรรณี อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  ไดจัดทํารูปแบบการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง 
ผลการวิจัยพบวา เมื่อผูปกครองไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองตอการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เมื่อนําผลของคะแนนมาเปรียบเทียบกันจะพบวาคะแนนกอนและ
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการแตกตางกัน พฤติกรรมของผูปกครองหลังจากการไดรับความรูความ
เขาใจในการจัดการศึกษาแลวผูปกครองทุกคนใหความสนใจในกิจกรรมในดานติดตามและเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง และตองการทราบขอมูลของการพัฒนาการของ
ลูกหลาน 
         นอกจากนี้ยังพบวา การติดตามการศึกษาของลูกหลานซึ่งเปนนักเรียนจะอยูในการ
ดูแลของเพศหญิงโดยเฉพาะมารดามากกวาบิดาและวุฒิการศึกษาสวนใหญผูปกครองมีระดับ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมาคือ  ระดับอนุปริญญา ทางดานอาชีพของ
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง รองลงมาคืออาชีพคาขาย  ดานการพัฒนาการของเด็กที่เกิดจาก
กิจกรรมในโครงการสรางอนาคตรวมกันเพื่อพัฒนาลูกโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง พบวากอน
การจัดกิจกรรม พฤติกรรมของเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยูในระดับ
ปานกลาง หลังการทํากิจกรรมโดยเนนการจัดประสบการณในโครงการมาบูรณาการดวยรูปแบบ
กระบวนการเรียนรูสงผลใหเด็กเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก มีความพรอมที่จะรับในสิ่งที่ได
เรียนรูชวยในการเสริมสรางพฤติกรรมของการพัฒนาเด็กในทุกดาน  จากผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กอยูในเกณฑดี   
        ความคิดเห็นของผูปกครองและครูผูสอนเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม มีความพรอม      
มีความเหมาะสม  และสอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยูในเกณฑดี  การเขามา
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มีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาในเชิงประเมินกิจกรรมอยูในเกณฑดี และหลังจากการ
เขามามีสวนรวมกิจกรรมของ ผูปกครอง พบวาขอดีเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมในโครงการ คือ       
เด็กได รับประสบการณที่หลากหลาย  จากสื่อที่ ใชประกอบการสอนจากการเนนการจัด
ประสบการณเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากการเลน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง รวมทั้ง
ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมกับเด็ก สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองนักเรียน และครู  
ดานปญหาอุปสรรคนั้น  ผูปกครองบางทานไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมเนื่องจากผูปกครอง
สวนใหญมีอาชีพรับจาง  แตก็ไดรวมกิจกรรมในการสังเกตพฤติกรรมในการพัฒนาการของเด็กจาก
กิจกรรมในใบงานที่ไดรวมทํากับเด็กที่บาน และประชาสัมพันธใหผูปกครองของเด็กที่ไมไดเขา
รวมในโครงการ ไดเขาชมการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานในโครงการใหทุกคนทราบดวย 
 
               2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางภาษาและการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
            พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษา 4 ทักษะดวยกันคือ 
การฟงการพูด การอาน และการเขียน ซ่ึงการสอนภาษาแบบธรรมชาติสามารถพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยได งานวิจัยที่ศึกษาแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 
            (1) การพัฒนาความสามารถทางภาษาดวยกิจกรรม 
          การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานการฟงและการพูด
สามารถพัฒนาผานกิจกรรมเสริมประสบการณได สอดคลองกับงานวิจัยของสนอง สุทธาอามาตย 
(2545, หนา 49) ไดศึกษาเรื่องความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร ซ่ึงผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหารมีความสามารถดานการฟง คือการจําแนก
เสียง และการเขาใจความหมายของคําสูงขึ้น สวนความสามารถดานการพูดหลังจากไดรับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหารมีการบอกชื่อส่ิงของและการเลาเรื่องสูงขึ้น   

       นอกจากการประกอบอาหารจะพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟงและ
การพูดไดแลว การประกอบอาหารยังพัฒนาความสามารถดานการเขียนไดอีกดวย สอดคลองกับ
งานวิจัยของธิดารัตน  จันทะหิน (2551, หนา 123 - 124 ) ไดศึกษาเรื่องผลของการบันทึกผาน
กิจกรรมประกอบอาหารที่มีตอพัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา                
1. พัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในชวงการทดลอง โดยสัปดาหกอนการทดลองอยูในขั้น
ที่ 1 วาดแทนเขียน และขั้นที่ 2 ขีดเขี่ยแทนเขียน สัปดาหที่ 1,2 และ 3 อยูใน ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และเริ่ม
ปรากฏ ขั้นที่ 3 เขียนโดยทําเครื่องหมายคลายสัญลักษณ สัปดาหที่ 4,5,6และ 7 มีพัฒนาการ ขั้นที่ 1 
ถึงขั้นที่ 3 ที่คุณภาพสูงขึ้น ชัดเจนอยูในเกณฑดีถึงดีมาก และเริ่มปรากฏขั้นที่ 4 เขียนตัวอักษรที่รูจัก
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ดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง และขั้นที่ 5 เขียนโดยลอกเลียนแบบตัวอักษร สัปดาหที่ 8 พัฒนาการดานการ
เขียนของกลุมตัวอยางครอบคลุมตั้งแตขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 ดวยคุณภาพระดับเกณฑดีถึงดีมาก            
2. พัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในแตละขั้นมกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน คือ พัฒนาการเขียนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนสองชวง ในสัปดาหที่ 4 – 5 และ 7 - 8 ขั้นที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจนสามชวง ในสัปดาหกอนการทดลอง สัปดาหที่ 1 และ 2 – 3 และ 7 – 8  ขั้นที่ 4 มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนสองชวง ในสัปดาหที่ 5 – 6 และ 7 – 8  ขั้นที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจนสี่ชวง ในสัปดาหที่ 1 – 2  และ 2 - 3 และ5 – 6 และ 7 – 8   
        นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นท่ีสามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียนของ
เด็กปฐมวัยได สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตกราน  คุมรักษา  (2551, หนา ค) ไดศึกษาเรื่องผลของ
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกขอมูลที่มีตอการสื่อความหมาย ดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัย จากการศึกษาผลวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการ
บันทึกขอมูล มีการสื่อความหมายดานการเขียนทั้ง 6 ขั้น ในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายดานการเขียน กอนการ
ทดลอง กับระหวางการจัดกิจกรรมในชวงสัปดาหที่ 6 จนถึงหลังการทดลอง (สัปดาหที่ 11 - 12)     
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ยกเวนระหวางการจัดกิจกรรมชวง
สัปดาหที่ 3 กับ สัปดาหที่ 4 และ สัปดาหที่ 4 กับ สัปดาหที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
     นอกจากจะใชกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัยได
แลวการมีสวนรวมของผูปกครองก็สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยไดเชนกันซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมศรี ปาณะโตษะ (2551, หนา ง) ไดศึกษาเรื่องความสามารถทางดาน
การพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา ซ่ึงไดทํากับ
ผูปกครองของเด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองระดับความสามารถทางดาน
การพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสา โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับดีมากและความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการ
ประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสามีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01   
ซ่ึงแสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการประดิษฐหุนรวมกับผูปกครองอาสาสามารถสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้นอยางชัดเจน 
     จากการศึกษางานวิจัยขางตนทําใหเห็นวาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ    
ที่มีกิจกรรมยอยเร่ืองของการเลานิทาน การพูดภาษาถิ่น การใชเพลงและคําคลองจอง สามารถ
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พัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กไดครบทุกดานทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
นอกจากนั้นการมีสวนรวมของผูปกครองก็ชวยใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาได  
      (2)  การพัฒนาความสามารถทางภาษาดวยการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
                             การสอนภาษาแบบธรรมชาติสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาดานการพูดและการฟงได สอดคลองกับงานวิจัยของอลิสา เพ็ชรรัตน    
(2539, หนา 75) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัยอนุบาลโดยใช
เทคนิคการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
ความสามารถในการจับใจความและความสามารถในการใชภาษาพูดส่ือความหมายของเด็กวัย
อนุบาลที่ครูสอนโดยเทคนิคการเลานิทานแบบเลาเรื่องซํ้า และพัฒนาคูมือการสอนโดยใชเทคนิค
การเลานิทานแบบเลาเรื่องซํ้าสําหรับครูอนุบาล เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใชภาษาพูดหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
  ผลผลิตของการวิจัยคร้ังนี้คือ คูมือการใชเทคนิคการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา
สําหรับครูอนุบาล ซ่ึงประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ บทนําเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ และ แผนการใชเทคนิคการเลานิทานแบบเลาเรื่องซ้ํา 
  สําหรับการนําการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาพัฒนาความสามารถทางภาษา
ดานการพูดนั้นไดมีผูวิจัยที่มีสนใจทํางานวิจัยศึกษาเพิ่มเติมที่มีความสอดคลองกับงานขางตนคือ
งานวิจัยของอรจิต ชนะกุล. (2551, หนา ง) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาการใชภาษาสื่อสาร โดยใชนิทานเพลง แตแทนที่จะใชนิทานเพียงอยางเดียวผูวิจัยได
นําเอาเพลงมาเปนสื่อเพื่อทําใหเด็กไดเรียนรู ผลวิจัยพบวาผลการวิจัยพบวาการใชภาษาสื่อสาร (ฟง 
พูด อาน เขียน) ของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการ
ใชภาษาสื่อสารโดยใช กิจกรรมนิทาน เพลงและคําคลองจอง มีคาเฉลี่ยพัฒนาการหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนในทุกหนวยการเรียน มีคาเฉลี่ย 2.8 และ 1.53 ตามลําดับ ทั้งนี้ มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด 
2.84 ต่ําสุด 2.72 แสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติเพื่อพัฒนาการใชภาษาสื่อสารโดย
ใชนิทาน เพลง และคําคลองจอง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี  
  ในการใชการสอนภาษาธรรมชาติพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการพูด
นอกจากจะใชนิทาน เพลงมาพัฒนาไดแลวนั้นการใชภาษาถิ่นก็สามารถพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาไดเชนกันสอดคลองกับงานวิจัยของรติรัตน  คลองแคลว (2551, หนา 113) ไดศึกษาเรื่องผล
การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติที่มีตอทักษะการพูดภาษาไทยของ
เด็กปฐมวัยไทยอีสาน ผลการวิจัยพบวาการสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน
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ในระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติโดยรวมและรายดาน
เพิ่มขึ้น 
       นอกจากนั้นการสอนภาษาแบบธรรมชาติสามารถพัฒนาการอานและการเขียน
ของเด็กปฐมวัยได สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา  คงเรือง (2539, หนา 58) ไดศึกษาเรื่อง         
ผลการใชกิจกรรมการอานตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีตอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ตัวหนังสือและหนังสือของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัย พบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

  มีความสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี  กันทะลือ (2543, หนา 74) ไดศึกษาเรื่องผล
ของการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติตอพัฒนาการดานการอาน
ภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่พูดภาษาถิ่น  ซ่ึงนําการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานการอานเหมือนกัน แตกตางตรงเครื่องมือที่ใชในการทดลอง เมื่อเด็ก
ไดรับการจัดประสบการณแลวทําใหการอานของเด็กมีพัฒนาการที่สูงขึ้นกวากอนการไดรับการจัด
ประสบการณ ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการอานตาม
แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีพัฒนาการดานการอานภาษาไทยสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการ
อานตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการ
ดานการอานภาษาไทยสูงขึ้นตามลําดับ 
   สําหรับความสามารถทางดานการเขียนนั้นการสอนภาษาแบบธรรมชาติก็สามารถ
พัฒนาความสามารถนี้ไดเชนกัน โดยภาวินี  แสนทวีสุข (2538, หนา ค) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุด
การจัดประสบการณการเขียนรวมกันตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับเด็กอนุบาล 
ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการจัดประสบการณการเขียนรวมกันสําหรับเด็กอนุบาล ประกอบดวย        
2 สวน ไดแก บทนํา : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และแผนการจัด
ประสบการณการเขียนรวมกัน  2) กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนดานการสรางสัญลักษณ
ภาษาเขียน ทิศทางในการเขียน วิธีถายทอดความหมายของสัญลักษณภาษาเขียน และความซับซอน
ของความหมายสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   
   สอดคลองกับงานวิจัยของนฤมล  เฉียบแหลม  (2545, หนา 54 – 55) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบ
ธรรมชาติที่ใชการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาพัฒนาความสามารถทางดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยทําใหเด็กมีพัฒนาการที่สูงขึ้นหลังจากไดรับการจัดประสบการณแลว 
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   สําหรับงานวิจัยที่ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยครบทั้งการฟง 
การพูด การอานและการเขียนดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
ไดแก งานวิจัยของพนิดา ชาตยาภา (2544, หนา ง) ไดศึกษากระบวนการพัฒนาการสื่อความหมาย
ของเด็กปฐมวัย โดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา 1) การปรับบทบาทตนเองของผูวิจัยและจัดประสบการณสราง
เร่ืองราวในกิจกรรมสรางสรรค ดังนี้ ผูวิจัยเปนผูนําเสนอกิจกรรมในสัปดาหที่ 1  โดยเนนการ
นําเสนอเนื้อและกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติในสัปดาหที่ 2,3 เนนการเปนผูจัดสภาพแวดลอม 
โดยจัดสภาพแวดลอม และสถานการณการเรียนรูตามสภาพจริง สวนบทบาทในการเปนผูสังเกต   
ผูตั้งคําถาม และเปนผูรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหความสําคัญทุกสัปดาห  2) เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการ
ส่ือความหมายตามระยะเวลาดังนี้  สัปดาหที่ 1 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายทุกดานทั้งการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน โดยมีการพัฒนาดานการพูดมากเปนอันดับแรก ในสัปดาหที่ 2 – 4 
เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมาย เพิ่มขึ้น จากสัปดาหที่ 1 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานการพูด 
และการฟง มากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 5 – 7 เด็กมกีารพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่ 2 – 4  ทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานการพูด และการฟง มากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 8 
เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้น จากสัปดาหที่ 5 – 7 ทั้งการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน โดยมีการพัฒนาที่ใกลเคียงกนัทุกดาน  
 
        (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูโดยใชการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัยนั้น ครูเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องนี้หากครูสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนใหเอื้อตอ
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยแลวจะทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นสอดคลองกับ
งานวิจัยของจริยาภรณ  สกุลพราหมณ (2539, หนา 120) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครูอนุบาลที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูอนุบาลที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติและ เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอนของครูอนุบาลที่ใชแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ กรณีศึกษาคือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผูใหขอมูล
สําคัญ คือ   ครูอนุบาล   9 คน  และผูบริหาร 1 คน โดยเก็บขอมูล ตั้งแตปการศึกษา 2538 – 2539 
โดยใชการสังเกตแบบ ไมมีสวนรวม  การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
และการศึกษาเอกสาร ขอคนพบจากการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
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1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
การแสวงหาวิธีการประยุกตใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

 ระยะที่ 1 : ก. ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใช 6 กิจกรรมหลัก
และหนวยตามแนวการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนกรอบอยางเครงครัด ข. การสอนมุงเนนการ
สอดแทรกการเขียนในกิจกรรมที่มีอยูแลว  ค. ครูมักถามคําถามในเรื่องของการสอนที่ยึดเด็กเปน
ศูนยกลางและแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

  ระยะที่ 2  : ก. ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางใช 6 กิจกรรมหลัก
และหนวยเปนกรอบอยางยืดหยุน  ข. การสอนเริ่มขยายจากการเขียนและอานจากสิ่งที่เขียนเปน
การบูรณาการการฟง พูด อาน เขียน  ค. ครูแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก 
        ลักษณะการรับนวัตกรรม 

 ระยะที่ 1 :  ก. การรับนวัตกรรมของครูอยูในขั้นรับรูนวัตกรรมที่ผูบริหาร
ตัดสินใจรับ  ข. ครูใชหรือปรับกิจกรรม  ส่ือ  และส่ิงแวดลอมโดยอาศัยความรูจากการถายทอดของ
ผูบริหาร  การอบรมดูงานและการสังเกตการสอนในหองทดลองของงานวิจัย  ค. ครู 2 คน ใชแนว
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

 ระยะที่ 2 : ก. การรับนวัตกรรมของครูอยูในขั้นตัดสินใจดวยตนเอง        
ข. ครูคิดกิจกรรม ส่ือ และส่ิงแวดลอมที่ตอบสนองการริเร่ิมของเด็กโดยอาศัยความรูจากการ
ถายทอดของผูบริหาร การอบรมดูงานและการเปนผูใหขอมูลและตัวอยางประชากร ค. ครูทั้ง 9 คน
ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
ระยะที่ 1 : ก. การสั่งสมความรูและประสบการณของครู  ข. การนิเทศ

ของผูบริหาร  ค. ความเชื่อมั่นในความเปนผูนําของผูบริหาร 
ระยะที่ 2 :  ก. การสั่งสมความรูและประสบการณอยางตอเนื่องและ

ยาวนานของครู  ข. โอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน  ค. พฤติกรรมการเรียนของเด็ก           
ง. อิทธิพลจากเพื่อนรวมงาน 

4) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
          การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทาง

ความสามารถทางภาษาที่ดีขึ้นนั้นไดมีผูวิจัยไวคือ กรวิภา  สรรพกิจจํานง  (2548, หนา 165 - 166)  
ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบฮารทสที่มีตอความสามารถทางภาษาของเดก็
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ปฐมวัย พบวา จากการสัมภาษณสอบถาม และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ผลจากการ
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบสรุปไดวา รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลอง สามารถนําไปพัฒนา
ความสามารถทางภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน สําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ โดย
พิจารณาจากคาดัชนีความเหมาะสมของรูปแบบไดเทากับ 4.60 และเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง
ของรูปแบบ (IOC) ไดเทากับ 0.75 และ ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ของกลุมทดลองกอนและหลังการใชรูปแบบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
ความสามารถดานการฟง การพูด และการเขียน ยกเวนความสามารถดานการอานที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา ความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ดานของกลุมทดลองหลังการสอน         
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาพัฒนาขึ้น  

ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรดรา พันธุสีดา (2551, หนา 90 – 91) ได
ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย พบวา ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00 – 4.60 และผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ดังนี้ 1) เด็กปฐมวัยมทีักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดาน
การฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 2) เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการ
ฟงเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติมีทักษะทางภาษากอนการทดลอง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 
ดาน 4) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง
ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 
   สวนผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS พบวารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของครู
ปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4 – 5 ป มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 5.00 และความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงาน
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สอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3 – 4 ป และ 5 – 6 ป มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.00  
               2.6.3  งานวิจัยตางประเทศ 
              เฟนนาซี (Fennacy, 1988, p.12 - A) ไดศึกษาวิธีการสอนและวิธีการรูหนังสือ ใน
หนังสือเรียนอนุบาล 2 แบบ คือ หองเรียนแรกใชหลักสูตรโดยแบบฝกหัดที่เนนพยัญชนะเสียงและ
คํา หองที่สองมีการใชหลักสูตรตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยปฏิบัติกับเด็กเสมือนวา
เด็กเปนนักอานและนักเขียน ผลการวิจัยพบวา เด็กในหองเรียนที่สอนภาษาแบบธรรมชาติมีความรู
ดานการอาน การเขียน เพ่ิมขึ้น เต็มใจที่จะเขียนและปรับปรุงการเขียนดวยตนเอง โดยไมตองให
ผูใหญคอยชวยเหลือ และเรียบเรียงระหวางการเขียนบอยขึ้น 
        กูดแมน (Goodman, 1989, p. 123 - 124) พบวา การสอนภาษาที่ไดผลนั้นเด็กจะตอง
รูสึกวาไดรับการยอมรับนับถือเปนเอกัตบุคคล และบรรยากาศการเรียนมีความเปนกันเอง มีการ
ยอมรับความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัยไมกลัวผิด 
เร่ืองที่เรียนเปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับเด็ก เพราะฉะนั้นครูจะตองมีความสามารถในการสังเกตเด็ก
และสรางหลักสูตรการเรียนการสอนจากความสนใจของนักเรียน 
                  โฮลดาเวย (citing Holdaway, 1979) ไดศึกษาพบวา เด็กท่ีมาจากบานที่แวดลอมดวย
หนังสือ มีประสบการณที่พอแมอานหนังสือใหฟง เด็กเหลานี้จะสามารถอานหนังสือออกกอนเขา
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยเด็กสามารถอานออกดวยตนเองโดยปราศจากการสอนโดยตรงจาก
พอแม 
                  เทเลอร และเลสลี (citing Taylor, 1983 ; Lesley, 1989) ไดศึกษาพบวา เด็กที่มี
ประสบการณที่พอแมอานหนังสือใหฟงเปนประจําจะสามารถอานหนังสือออกไดเอง ซ่ึงทําใหเกิด
แนวคิดวาเด็กเรียนที่อานออกเองโดยธรรมชาติ 
      พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร(2539 : 28 ; อางจาก Chomsky, 1988) รายงานวาเด็กหลายคน
ที่มาจากครอบครัวที่แวดลอมไปดวยหนังสือ พอแมที่รักการอานเปนตัวแบบ มีปฏิสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวจะทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และเด็กมีหนังสือที่นาสนใจ
หลากหลายพรอมที่จะใหเด็กเลือก เมื่อเด็กอยากเรียนรู อยากอาน 
                     
 
 
 
 


