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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
     งานวิจัย เร่ืองการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

     4.1 ผลการศึกษาบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     4.2 ผลของการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
     4.3 ผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ 
                  ผลการวิจัยแตละประเด็นมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

4.1 ผลการศึกษาบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                ผลการศึกษาบริบทการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดวยวิธีการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ และสังเกตการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
           4.1.1 ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และขอมูลในการจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   เมื่อศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจากการวิเคราะหเอกสาร พบวา แผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552 – พ.ศ.
2554) การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเนนเรื่องการจัดอาคารสถานที่ แตการจัด
การศึกษายังไมมีความสมบูรณ คือ 1) บุคลากรยังไมมีความเขาใจในการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย  เชน จัดการศึกษาแบบเรงเรียนเขียนอาน และเปนเพียงสถานรับเล้ียงเด็กไมสามารถจัด
การศึกษาใหตรงตามหลักการจัดการศึกษาของการจัดการศึกษาปฐมวัยในคูมือหลักสูตรของ
กรมการปกครองได  2) ส่ือการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่จะใชในการเตรียมความ
พรอมของพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ  ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ไมเพียงพอกับ
ความตองการ และไมมีความนาสนใจสําหรับเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ หนังสือและนิทานซึ่งเปนสิ่ง
ที่เด็กปฐมวัยชอบ  นอกจากนั้นการศึกษามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานการ
ดําเนินงาน 4 ดาน ประกอบดวย ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม 
และความปลอดภัย ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวม และการ
สนับสนุนจากชุมชน  
                    คูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลม 1 จากการศึกษาคูมือ  
ผูวิจัยพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีนโยบายการจัดการศึกษาใหกับ
เด็กปฐมวัย เพื่อกระจายโอกาสในการเตรียมความพรอม และใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน 
คือดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และสติปญญา ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคูมือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 แลวหลักการทางวิชาการมีความคลายกันมาก ทั้งหลักการจัดการศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลพัฒนาการ เพื่อใหเด็กเตรียมความพรอมใน
การศึกษาตอในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตอไป                
   4.1.2 ผลการสัมภาษณบุคลากร และสังเกตการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก 
                  1) การสัมภาษณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการ และผูดูแลเด็ก ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปญหา ดังนี้ 
      (1) ปญหาเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก 
      ก.หัวหนาศูนย สวนใหญไมไดจบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยหัวหนาศูนยกับ
นักวิชาการเปนคน ๆ เดียวกัน และวิชาเอกที่จบมีหลากหลายสาขาวิชาเอก เชน สังคมศึกษา 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร เปนตน ดังนั้นจึงขาดความเขาใจในการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย จึง
เปนเพียงการรับเล้ียงเด็กปฐมวัยและมีเพียง 1 ศูนย ที่จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยโดยใหเด็กออก
กําลังกายตามจังหวะเพลงตอนเขาแถวจากนั้นผูดูแลเด็กเล็กกจ็ะใหเด็กนั่งเขียนแบบฝกหัด คัด ก – ฮ  
ตั้งแตเวลาประมาณ  09.30 – 10.30 น.  จากนั้นรับประทานอาหารและนอนกลางวัน เด็กจึงไมได
เรียนรูตามหลักการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
      ข. ผูดูแลเด็กเล็ก ซ่ึงทําหนาที่เปนครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดความรูความ
เขาใจทางดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เนื่องจากการรับสมัครผูดูแลเด็กนั้นใชวุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไมไดเรียนเฉพาะดาน ไมไดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยจึงไมมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีบทบาทหนาที่เปนเพียงพี่เล้ียงเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทานั้น 
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      (2) ปญหาเรื่องการจัดการเรียนรู ไดแก 
      ก. การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  เนื่องจากผูดูแลเด็กไม
มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงไมไดจัดกิจกรรมประจําวันทั้ง 6 กิจกรรม
ใหกับเด็ก คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค 
กจิกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา จึงทําใหเด็กปฐมวัยขาดการเตรียมความ
พรอมและมีพัฒนาการไมครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดาน
สติปญญา ซ่ึงมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตในทุก ๆ ของเด็กปฐมวัยในอนาคต เชน ขาดตัวแบบใน
ดานการสื่อสาร เพราะนั่งทําแบบฝกหัด คัด เขียน ก – ฮ   ไมไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของตน
เพราะไมไดรับการจัดสภาพแวดลอมและการจัดการเรียนรู เปนตน 
       ข. ส่ือและการจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียน หัวหนาศูนย ผูดูแลเด็ก ไมเห็น
ความสําคัญของสื่อและการจัดสภาพแวดลอมในมุมตาง ๆ ในชั้นเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในมุม
หนังสือก็ไมมีหนังสือนิทานสําหรับเด็ก และ ในการจัดประสบการณการเรียนการสอน ผูดูแลเด็ก
ไมไดจัดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง และในชวงกิจกรรมเสรีเด็กก็ไมไดเลนของเลน 
ดังนั้น เด็กจึงไมไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ปาก กายสัมผัส  
              2)  ผลจากการศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนการสอน 
                        การศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูวิจัยเลือกศึกษา
ตามคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มีหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 5 ประเด็น ไดแก  
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของ
เด็ก การบูรณาการการเรียนรู การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ความสัมพันธระหวาง
ผูสอนกับครอบครัวของเด็ก และวิเคราะหสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จากการสังเกตการสอน แยกเปนประเด็นไดดังนี้  
                       (1) สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 
                             จากการสังเกต พบวา พื้นที่ในการอํานวยความสะดวกเพื่อเด็ก ไมมีที่แขวน
ผลงาน และแฟมเก็บผลงานของเด็ก มีเพียงตูเก็บของใชสวนตัว เชนที่นอน ผากันเปอน กระเปา เปน
ตน ในหองจะมีโตะของครู และที่เก็บของใชของครู สวนพื้นที่ในการปฏิบัติกิจกรรมและการ
เคลื่อนไหว มีเพียงพอสําหรับทํากิจกรรมในการที่จะใหเด็กคัดเขียนตัวอักษร สําหรับมุมเลนหรือมุม
ประสบการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มี 3 มุม คือ มุมวิทยาศาสตรอยูกับมุมหนังสือซ่ึง มุม
วิทยาศาสตร เปนมุมที่มีส่ือที่ทําดวยไมลักษณะเขาวงกต มีสีตาง ๆและ มุมหนังสือ เปนมุมที่
ตองการความสงบผูสอนจัดหางจากมุมที่มีเสียงตรงตามคูมือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย แต
ส่ือหนังสือในมุมหนังสือเปนหนังสือหัดอานของชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 2 เลม และ
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หนังสือผา (เกา ๆ) จํานวน 2 เลม สําหรับมุมบานอยูกับมุมบล็อก มุมศิลปะอยูกับมุมผลไมปลอม  
ผูสอนเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลน จากการสัมภาษณผูสอน ไดขอมูลวาการใหเด็ก
เลนตามมุมเลน ไมไดจัดทุกวัน และผูสอนไดเสริมสรางวินัยใหกับเด็ก เปนบางคนจากการสังเกต
เมื่อเด็กเลนวัสดุอุปกรณเสร็จแลวจะใหเด็กประมาณ 1 – 2 คนในหองเรียนมาจัดวัสดุอุปกรณที่เพื่อน
เลนเก็บในชั้นวางของในมุมตาง ๆ เมื่อสัมภาษณผูสอนบอกวา ถาใหเด็กเก็บวัสดุอุปกรณเขาชั้นวาง
ของทุกคนเด็กก็จะแยงกันจัดวัสดุอุปกรณและทะเลาะกัน ทําใหหองเรียนเกิดความวุนวายขึ้นได 
และสภาพแวดลอมนอกหองเรียน จากการสังเกตบริเวณสนามเด็กเลนและบริเวณธรรมชาติพบวา 
บริเวณสนามเด็กเลน และบริเวณธรรมชาติ  มีเครื่องเลนสนามที่ทําจากพลาสติก เชน ชิงชา มาหมุน 
กระดานลื่น และมีตนไมที่ใหความรมเย็น มีมานั่ง มีสวนหยอม  
                           (2) การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก 
                                       จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาการความสามารถ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเนนพัฒนาการดานรางกาย และสติปญญา ดังนี้     
                                       ก.  ผูสอนใหเด็กปฐมวัยใชดินสอคัดตัวอักษรตามหนังสือแบบฝกหัดคัด       
ก – ฮ ซ่ึงเปนสมุดแบบฝกหัดที่ขายตามรานหนังสือ ดังนั้น เด็กจึงไดฝกการใชกลามเนื้อเล็ก  
                                       ข.  ผูสอนใหเด็กไดเรียนรู และจดจําลักษณะของตัวอักษร ก – ฮ ดวยการ
ใหเด็กฝกเขียนตัวอักษรทั้งที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่บาน 
                  (3) การบูรณาการการเรียนรู                 
                    จากการไปสังเกตที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย ผูวิจัยพบวา
ผูสอนจัดกิจกรรมไมครบตามหลักการจัดกิจกรรมประจําวันในแตละวันผูสอนจัดกิจกรรมเนน
กิจกรรมการคัดตัวอักษรตามแบบฝกหัด และฝกอานตามหนังสือเพื่อเตรียมเด็กไวสอบอานตอน
ปลายภาคเรียนตามแนวคิดของผูบริหาร จึงทําใหการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมตรงตามคูมือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซ่ึงผูสอนควรจัดกิจกรรมให
ครบตามกิจกรรมประจําวันทั้ง 6 กิจกรรม หากวิเคราะหแลวกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมมีการสงเสริม
ความสามารถทางภาษาครบทั้ง  4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการเขียน  จะเกิด
ความสามารถทางภาษามากหรือนอยข้ึนอยูกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของแตละกิจกรรมที่จะมี
การเนนความสามารถทางภาษาไมเทากัน เชน 
                    ก. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสวนใหญจะเนนพัฒนาการทางดาน
รางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง  การทองคํา
คลองจอง การรองเพลง เนนทักษะทางภาษาดานการฟง  
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                    ข. กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาการทางดาน
สติปญญา  ดานสังคม ดานอารมณ จิตใจ ดานรางกาย ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนเนนการเรียนรู
แบบเรียนปนการเลนที่มีวิธีการจัดที่หลากหลาย    สวนใหญจะสงเสริมทักษะทางภาษาดานการฟง    
และ การพูด ทักษะทางภาษาที่ไดเพิ่มเติมคือ ดานการอาน และ การเขียน   
          ค. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาการทางดานสติปญญา 
ดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณ จิตใจ ใหเด็กไดมีโอกาสคิดสรางสรรค มีผลงานศิลปะที่มีความ
หลากหลาย จะเนนทักษะทางภาษาดานการเขียนโดยการวาดภาพ และการพูด จากการอธิบาย
ผลงานของเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว 
                    ง. กิจกรรมเสรี / การเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาการดานสังคม 
ดานอารมณ จิตใจ ดานรางกาย ดานสติปญญา ใหกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดเลนเสรีตามมุมตาง ๆ 
อาจเลนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมยอย ก็ได ทักษะทางภาษาที่เด็กไดรับ คือ ดานการพูด  
                    จ. กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาการดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา เด็กมีโอกาสไดเลนกับกิจกรรมที่หลากหลายทักษะทาง
ภาษาที่ไดคือทักษะดานการฟง การพูด    
                     ฉ. กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาการดานสติปญญา 
และดานรางกาย ถาหากเด็กเลนเปนกลุมเด็กจะไดพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และดานสังคม เด็กมี
โอกาสไดเลนกับกิจกรรมที่หลากหลายทักษะทางภาษาที่ไดคือทักษะดานการฟง การพูด          
                   (4) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  
                        จากการสังเกตการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวยัในศูนย
พัฒนาการเด็กเล็ก พบวา  ผูสอนไดประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ดังนี้ 
                                     ก. การประเมินพัฒนาการเด็ก ผูสอนประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
โดยดูจากผลงานในสมุดแบบฝกหัดที่เด็ก คัด เขียน ก – ฮ ดูลายเสนที่คัดตัวอักษร  
                                     ข. ประเมินจากการที่เด็กอานสะกดคํา เพื่อออกเสียงตามตัวอักษรใน
หนงัสือแบบฝกหัดอานของเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 1  
                  (5) ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็ก 
       จากการสังเกตพบวา ผูสอนมีความสัมพันธกับครอบครัวของเด็กเปนอยาง
ดี โดยครูมีการเลาพฤติกรรมของเด็กใหผูปกครองฟงและผูปกครองมีการซักถามถึงพฤติกรรมใน
หองเรียนของเด็ก จากการพูดคุยกันทําใหผูสอนไดทราบปญหาของเด็กแตละคน เพราะเด็กบางคน
ไมไดอยูกับบิดามารดาของตน เด็กจะอยูกับยา ยาย ปา ลุง ผูสอนจึงตองใหความใสใจกับเด็กกลุมนี้ 
และผูปกครองใหความรวมมือที่ดีกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 
                 รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัย
ไดนําเสนอเพื่อใหเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาความสามารถทางภาษา โดยมี
องคประกอบของรูปแบบ ดังตอไปนี้ 
  4.2.1 หลักการของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  
                            หลักการของการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อนํามาใชพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดของกูดแมน 
(Goodman, 1986) และหลักการของ อารี สัณหฉวี (2535, หนา 22-23) และนฤมล เนียมหอม (2540, 
หนา 16-17) มาสังเคราะหเพื่อหาหลักการพื้นฐานในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ดังรายละเอียด 
ในตาราง 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบแนวคิดและหลักการ 
 

แนวคิดของกูดแมน หลักการของอารี สัณหฉวี หลักการของนฤมล เนียมหอม 

1. การเรียนภาษาตองเรียนจากสิ่งที่
เปนจริงและเกี่ยวของสัมพันธกับ
ผู เรียน โดยเรียนไปพรอมกันทั้ง
ดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน 
2. การเรียนภาษาผูเรียนตองไดรับ
ประสบการณ จ ริ ง เ พื่ อ ให เ ห็ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ช ภ า ษ า อ ย า ง
หลากหลายในสถานการณตาง ๆ 
3. การเรียนภาษาสามารถเรียนได
จากทุกที่ ทุกแหง และทุกวิชา 
4. การเรียนภาษาตองเกิดขึ้นจากตัว
ผูเรียนเอง โดยมีครูสนับสนุนและ
เปนตัวอยางของการใชภาษาพูด
และภาษาเขียนอยางถูกตอง 
5. การเรียนภาษาตองเปนการทํา
กิจกรรมทางภาษารวมกันระหวาง
ครูกับผูเรียนเพื่อการแกไขที่ถูกตอง 

1. การสอนภาษาในเด็กปฐมวัย
จะตองสรางสิ่ งแวดลอมให เด็ก
คุ น เ ค ยกั บตั วหนั งสื อ   ซึ มซั บ
เรื่องราวในหนังสือ  โดยครูอาน
ห นั งสื อ ให เ ด็ กฟ งทุ ก วัน  และ
สนทนาพูดคุยกับเด็กใหเด็กเลาเรื่อง
จากการพูดและการเขียน หรือการ
วาด การแสดง 
2. การสอนภาษาใหกับเด็กควรมี 
พื้นฐานมาจากประสบการณจริงท่ีมี
ค ว ามหมายต อ เ ด็ ก  เ ช น   การ
ประกอบอาหาร การเลี้ยงสัตว 
3. การสอนภาษาตองใหเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู ซึ่งการ
ป ฏิ สั ม พั น ธ เ ป น ไ ป ใ น ท า ง
สนับสนุนใหกําลังใจชวยเหลือ
สงเสริมซึ่งกันและกัน 

1. การจัดสภาพแวดลอม การสอน
ภาษาตองสรางสภาพแวดลอมให
เด็กไดคุนเคยกับการใชภาษาอยางมี
ความหมาย และเปนองครวม 
2. การสื่อสารที่มีความหมาย การ
สอนภาษาควรให เด็ กมีโอกาส
สื่ อ ส า ร โ ด ย มี พ้ื น ฐ า น จ า ก
ประสบการณจริงที่มีความหมายตอ
เด็ก 
3. การเปนแบบอยาง การสอนภาษา
ตองใหเด็กเห็นประโยชนของการ
ใชภาษา 
4. การตั้งความคาดหวัง การสอน
ภาษาจะตองเปนไปในลักษณะ
เดียวกันกับที่เด็กเรียนรูที่จะพูด 
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ตาราง 2 (ตอ) การเปรียบเทียบแนวคิดและหลักการ  
 

แนวคิดของกูดแมน หลักการของอารี สัณหฉวี หลักการของนฤมล เนียมหอม 
6. การเรียนภาษาผู เรียนสามารถ
ตัดสินใจในการพิจารณาการใช
ภาษาดวยตนเอง 

4. การสอนภาษาตองทําใหเด็กมี
ความมั่นใจ กลาพูด กลาเขียน โดย
ไมกลัวผิด 
5. การสอนภาษาตองมีลักษณะเปน
บูรณาการ 

 

5. การคาดคะเน การสอนภาษาควร
ให เด็กมีโอกาสที่ จะทดลองกับ
ภาษา  และมีโอกาสคิดประดิษฐ
สัญลักษณและคิดสะกดเพื่อการ
เขียน ไมควรคาดหวังใหเด็กอาน
และเขียนไดเหมือนผูใหญ 
6. การใชขอมูลยอนกลับ การสอน
ภาษาควรตอบสนองความพยายาม
ในการใชภาษาของเด็กในทางบวก 
ยอมรับการอานและการเขียนของ
เด็กวาเปนสิ่งที่มีความหมาย 
7. การยอมรับนับถือ การสอนภาษา
จะตองตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเด็กวาเด็กจะ
เ รี ยนรู ก า รอ านและก า ร เ ขี ยน
แตกตางกัน 
8. การสรางความรูสึกเช่ือมั่น การ
สอนภาษาตองสงเสริมใหเด็กรูสึก
ปลอดภัยที่จะคาดคะเนในการอาน
และการเขียน 

 
      จากแนวคิดและหลักการการสอนภาษาธรรมชาติของกูดแมน อารี สัณหฉวี และนฤมล 
เนียมหอม พบวามีหลักการที่สําคัญที่ตรงกันความเหมือนกัน คือ 
                      1) การสอนภาษาในเด็กปฐมวัยตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กมีความคุนเคยกับการ
ใชภาษาอยางมีความหมาย และสามารถเรียนรูภาษาไดทุกที่ ทุกแหง ทุกวิชา เปนการเรียนรูภาษา
แบบองครวม คือเรียนครบทุกทักษะ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เชน ผูสอนอาน
หนังสือนิทานใหเด็กฟงทุกวัน สนทนากับเด็กทุกวัน โดยไมแบงการเรียนภาษาเปนทักษะยอย ๆ 
ควรใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนดวย 
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     2) การสอนภาษาควรใหเด็กมีพื้นฐานมาจากประสบการณจริง เปดโอกาสใหเด็ก
ไดส่ือสาร เพื่อใหเห็นกระบวนการการใชภาษาอยางหลากหลายในสถานการณตางๆ และควรเปด
โอกาสใหเด็กไดทดลองใชภาษา มีโอกาสคิดประดิษฐสัญลักษณ คิดสะกดเพื่อการเขียน ไมควร
คาดหวังใหเด็กอานและเขียนใหเหมือนผูใหญ 
              3) การสอนภาษาตองใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและผูสอน เปนการทํา
กิจกรรมทางภาษารวมกัน เพื่อใหเด็กเห็นประโยชนของการใชภาษาผูสอนควรสนับสนุนใหกําลังใจ 
ชวยเหลือ สงเสริม แกไขขอบกพรองของเด็กดวย 
             4) การสอนภาษาตองทําใหเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาเขียน และรูสึกปลอดภัย      
ไมกลัวที่จะขอความชวยเหลือ สามารถตัดสินใจในการใชภาษาไดดวยตนเอง 
   5) การสอนภาษาตองมีลักษณะเปนบูรณาการ โดยเรียนภาษาไปพรอม ๆ กัน ทั้ง
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การสอนภาษาควรตอบสนองความพยายามในการใชภาษา
ของเด็กในทางบวก ยอมรับการอานและการเขียนของเด็กวาเปนสิ่งที่มีความหมาย แมวาจะยังไม
ถูกตองสมบูรณ และพยายามตอบสนองเด็กใหเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ 
   สวนเร่ืองความตางเปนหลักการของนฤมล เนียมหอม ที่เพิ่มในเรื่องของทิศทาง
ของการเรียนภาษา และความแตกตางระหวางบุคคล โดยนฤมล เนียมหอม อธิบายเพิ่มเติมไว คือ 
การสอนภาษาจะตองเปนไปในลักษณะเดียวกันกับที่เด็กเรียนรูที่จะพูด ครูควรเชื่อมั่นวาเด็กจะ
สามารถอานและเขียนได และการสอนภาษาจะตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก
วาเด็กจะเรียนรูการอานและการเขียนอยางแตกตางกัน ตามชวงเวลา และอัตราที่แตกตางกัน 
   จากแนวคิดและหลักการของนักการศึกษาทั้ง  3 คนนี้  จะเห็นไดวาการจัด
สภาพแวดลอมใหเรียนภาษาอยางมีความหมายรวมทั้งการจัดประสบการณตรงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะ
ทําใหเกิดการใชภาษาอยางมีความหมาย นอกจากนี้การเรียนภาษาจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางเด็ก
กับเด็ก หรือเด็กกับครู รวมทั้งการที่จะมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยกลาพูด กลาเขียน กลา
แสดงออก ในการใชภาษาและสามารถตัดสินใจในการใชภาษาไดดวยตนเอง ตองเกิดจากบทบาท
ครูในการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมในการใชภาษา  ดังนั้น  ผูวิจัยจึง เห็นวาการจัด
สภาพแวดลอมและบทบาทครูเปนหลักการสําคัญเบื้องตน 
   นอกจากนี้จะตองมีเนื้อหาสาระสําหรับกําหนดเปนหนวยการเรียนรู เพื่อทําใหเกิด
การเรียนรูภาษาและการใชภาษาอยางมีความหมาย และเกี่ยวของกับเหตุการณ ส่ิงแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะเปนการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติแบบองครวม แตเมื่อไดศึกษามาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
มาตรฐานที่ 8 ใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่ 7 
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ใหนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินเอามาใชในการเรียนการสอน และ มาตรฐานที่ 9ให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ตัวบงชี้ที่ 6 ใหมีการจัดกิจกรรมสืบ
สานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย และศึกษามาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความ
เปนไทย 
  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมในทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมย มาพัฒนาเปนรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การจัดสภาพแวดลอม (E = Environment) การจัดสภาพแวดลอมของการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ  เปนการเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอยางธรรมชาติเร่ิมตนโดยการจัดพื้นที่ภายในหองเรียนที่สามารถ
ตอบสนองความตองการในการเรียนรูของเด็กที่มีความแตกตางหลากหลายไดในเร่ืองของ
ประสบการณและความพรอมในการเรียนของแตละบุคคล หรือแตละกลุมความสนใจ ดังนั้น การ
จัดหองเรียนจึงควรเปนสถานที่ที่เด็กไดอยูในโลกของภาษา ตัวหนังสือ สัญลักษณที่มีความหมายตอ
เรื่องที่ เรียน มุมที่ เด็กสนใจโดยเด็กสามารถเขาไปเรียนรู ซึมซับ เรียนรูภาษาไดตลอดเวลา 
นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมควรใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ และครู มีโอกาสเลือกและทํางาน
ที่ชอบตามความสนใจ (อารี สัณหฉวี, 2535, หนา 22 – 23 ; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2550, หนา 1) 
       การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ ผูวิจัยไดเลือก
จัดเปนมุมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการใชภาษาอยางมีความหมายตอเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาการเด็ก
เล็ก ดังนี้ 
    มุมหนังสือ  เปนมุมที่จัดใหมี ช้ันหนังสือ  และหนังสือที่หลากหลาย  เชน 
วรรณกรรมสําหรับเด็ก เปนนิทานที่เปนคํากลอน หรือเปนนิทานที่มีคําที่ใชคําซ้ําๆ หนังสือภาพ 
หนังสือนิตยสาร เปนตน  
    มุมบาน เปนสถานที่ที่เด็กจะเขาไปเลนบทบาทสมมติ มีการสื่อสาร ระหวางการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน รีดเสื้อผา ทําครัว กวาดบาน เปนตน ซ่ึงจะชวยใหเด็กพัฒนาตนเอง โดยการ
เรียนรูจากเพื่อน  
    มุมเขียน เปนมุมที่เปดโอกาสสําหรับเด็กที่ตองการเขียนหนังสือ มีความเปนอิสระ
ไมมีการบังคับใหเขียนตามแบบเปดโอกาสใหเด็กไดเขียนคําที่เด็กมีความสนใจอยากเขียนเก็บไว
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เปนผลงานของตนเอง เด็กอาจบอกคําที่เขาตองการเขียนและใหครูเขียนเปนแบบใหเขาดู โดยในมุม
จะมีอุปกรณที่ใชสําหรับการเขียนไว เชน สมุดทําเอง  ดินสอ  สีเทียนแทงใหญ เปนตน 
    มุมวิทยาศาสตร เปนมุมที่เด็กไดทดลองสิ่งตางๆ เชน การงอกของเมล็ดพืช  การ
ตวงน้ํา  การใชแวนขยายสองดูส่ิงตางๆ เปนตน สําหรับมุมนี้ควรมีตูปลา เล้ียงปลาหางนกยูง เพื่อให
เด็กไดสังเกตการณเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การใหอาหาร เด็กจะไดเรียนรูวาสิ่งมีชีวิตตองการ
อาหารเพื่อการเจริญเติบโต  

   บทบาทครู (T = Teacher Role) ครูเปนบุคคลสาํคัญยิ่งตอพัฒนาการทางภาษาของ
เด็ก ครูที่ตองการใหเด็กใชภาษาดีครูควรเปนแบบอยางที่ดี ถาอยากใหเด็กพูดครูตองเปนผูฟงที่ดี 
ตองสนใจและหวงใยเด็ก ครูตองวางแผนการจัดประสบการณอยางดี เพื่อใหเด็กไดเรียนรูภาษา
เหมือนการใชภาษาปกติในชีวิตประจําวันเพราะเด็กจะเรียนรูภาษาตลอดเวลาอยูแลวตามธรรมชาติ 
ครูปฐมวัยมีบทบาทในการกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็ก โดยการพัฒนาเด็กตองเริ่มจากตัว
ครูกอน ครูตองเขาใจพัฒนาการหรือวัยวุฒิ รวมถึงกระบวนการอบรมเลี้ยงดูใหถูกตอง มีความ
เชื่อมั่นและกลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปในทางที่ดีขึ้น เพราะครูมีบทบาทสําคัญมีอิทธิพลตอ
ความรูสึก ความคิด และการแสดงออกของเด็ก ครูสามารถทําใหเด็กเรียนรูภาษา เขาใจความหมาย 
เห็นโครงสรางของภาษาอยางองครวมกอน เชน การเรียนรูจากนิทานทั้งเรื่อง เด็กๆ จะเรียนรูวาใน
หนึ่งเรื่องนี้มีหลายหนาที่ครูเปดอาน แตละหนาจะประกอบดวยกลุมคํา ยอหนา ประโยค คําและ
อักษร ซ่ึงคอยแยกยอยลงไป เห็นวิธีการเรียงรอยกันของประโยคในภาษาของเรา ที่ครูอานหรือพูด
ใหฟง ซ่ึงจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูภาษาไดอยางราบรื่น     

วัฒนธรรม  (C= culture)  เปนวัฒนธรรมประเพณีวิถีการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด
บุรีรัมย ซ่ึงมีความนาสนใจ และเปนประสบการณพื้นฐานในการดํารงชีวิตของเด็ก แตเนื่องจาก
จังหวัดบุรีรัมยมีประชากรหลายเผาพันธุ เชน ไทย ลาว เขมร สวย มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากการ
ไปศึกษาสภาพการศึกษาทองถ่ินเบื้องตน พบวา เด็กปฐมวัยที่กําลังเรียนตามศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
เด็กที่มาจากครอบครัวที่พูดภาษาถิ่นแตกตางกันตามเผาพันธุหรือเชื้อสายของผูปกครอง ผูวิจัยจึง
เลือกวัฒนธรรมที่สําคัญและเดนของจังหวัดบุรีรัมยเพื่อนํามาจัดประสบการณใหเด็กปฐมวัยได
สัมผัสรับรูในสิ่งแวดลอมที่เปนจริงอันจะชวยใหเด็กเกิดความสามารถทางภาษาตามรูปแบบการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยนําวัฒนธรรมที่คัดเลือกแลวนํามาเปนเนื้อหาของหนวยการเรียนรู 
ไดแก เร่ืองเกี่ยวกับอาหารการกิน การแตงกาย ประเพณี ที่จะใหเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดเรียนรูเร่ืองวัฒนธรรม ไดแกประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุง ประเพณีการแขงเรือ ประเพณีการแขงวาว วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของจังหวัดบุรีรัมย 
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ประกอบดวย ไขเค็มลําปลายมาศ กุงจอมประโคนชัย และวัฒนธรรมการแตงกายและอาชีพของคน
ในจังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวยผาไหม ตัวไหม ใบหมอน 
  4.2.2 ขั้นตอนการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        ขั้นตอนการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สรางขึ้นตาม
หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อนําไปเขียนคูมือการใชรูปแบบ และแผนการจดัประสบการณ
การสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้ 
       1) ขั้นตอนการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพัฒนามาจากการ
นํารูปแบบการเรียนการสอนของจอยสและวีล (1996) กับกานเย (1985) มาวิเคราะหใหมีความ
สอดคลองกับขั้นตอนของการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
ตาราง 3 ขั้นตอนการสอน 
 

ลําดับที่ กิจกรรม ทฤษฎีที่สนับสนุน 
1 
2 
3 
4 
5 

การสรางใหผูเรียนมีความคุนเคยกับภาษา 
กระตุนความสนใจของผูเรียน 
การสรางความเชื่อมโยง 
การใหขอมูลปอนกลับ 
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

จอยสและวีล (1996) 
กานเย (1985) 
จอยสและวีล (1996) 
กานเย (1985) 
กานเย (1985) 

                
   2) การวิเคราะหโครงสรางการจัดประสบการณการฟงและการพูดตามแนว    
การสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้  
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    3) ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อ
ใชสําหรับการวิจัย โดยจัดเปนหนวยการเรียนรูจํานวน 16 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
        (1) หนวยทักทาย เปนหนวยที่เร่ิมตนสรางขอตกลงตาง ๆ ในการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 1 ผูสอนยังไมจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติ 
เพราะเด็กปฐมวัยยังไมคุนเคยกับการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เพราะเด็กเรียนรูโดยคัดตาม
แบบฝกหัดใหเขียนตัวอักษร ผูสอนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสนทนากับเด็กปฐมวัยเปน
การแนะนําตัว จากนั้นใหเด็กไดวาดภาพอิสระ และเลนตามมุม 
        (2) หนวยวันพอแหงชาติ ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนใน
หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                                       ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ ดวยวิธีการจัดประสบการณการสนทนา 
การทําหนังสือภาพ  การอานนิทาน 
             ข. กิจกรรมสรางสรรค ดวยวิธีการจัดประสบการณวาดภาพอิสระ การปน
แปงโด (แปงโด ทํามาจากแปงสาลี เกลือ น้ําผสมสีตามชอบ นํามานวดใหเขากันจนเหนียว แลวจึง
ใสน้ํามันพืชเล็กนอย ลักษณะคลายดินน้ํามัน) 
             ค. กิจกรรมเสรี ดวยวิธีการจัดประสบการณการเลนตามมุม ผูสอนมีสวน
รวมในมุมหนังสือโดยการอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง 
           ตามรูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติ ใชส่ือการเรียนรูเปนพระบรมฉายา
ลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การทําหนังสือภาพ หนังสือนิทาน 
    (3) หนวยผักพื้นเมือง ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย
การเรียนรู ดังนี้ 
                                       ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ ดวยวิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดย
การนําผักตาง ๆ มาใหเด็กสังเกต ดม สัมผัส และสังเกตลีลามือของผูสอนในการเขียนตัวอักษรให
เด็ก ๆ ดู คําวา ผัก เชน ผักปง ผักเม็ก ผักเกล็ดปลาชอน เปนตน กิจกรรมเสริมประสบการณทุก
วิธีการจัดประสบการณผูสอนจะตองเขียนคําศัพททุกคําที่ใชสอนใหเด็กสังเกตลีลามือดวย  
                                    ข. กิจกรรมสรางสรรค เด็กไดปนแปงโด วาดภาพอิสระ มีการสรุปผลงาน
ดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                    ค. กิจกรรมเสรี ไดเลนอิสระตามมุม จะมีมุมหนังสือที่ผูสอนเขาไปมีสวน
รวมคือ อานนิทานใหเด็ก ๆ ฟง  
                                    ส่ือที่ใชในการเรียนรู คือ ผักพื้นเมืองชนิดตาง ๆ แปงโด สีเทียนแทงใหญ 
กระดาษ หนังสือนิทาน 
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    (4) หนวยฤดูหนาว ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย   
การเรียนรู ดังนี้ 
                                    ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ ใหกับเด็กปฐมวัยใชวิธีการจัดประสบการณ
การสนทนาเรื่องของอากาศหนาว  นําเสื้อกันหนาว ถุงเทา ใหเด็กสังเกต สัมผัส วิธีการจัด
ประสบการณทําหนังสือภาพ วิธีการจัดประสบการณอานหนังสือนิทานเรื่องเสื้อใหมของบีบีใหเด็ก
ฟง แลวถามดวยคําถาม กิจกรรมเสริมประสบการณทุกวิธีการจัดประสบการณผูสอนจะตองเขียน
คําศัพททุกคําที่ใชสอนใหเด็กสังเกตลีลามือดวย  
                                    ข. กิจกรรมสรางสรรคใหเด็กเลนแปงโด  วาดภาพอิสระ ปะติดภาพเสื้อแลว
ตกแตงตามใจชอบ มีการสรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                    ค. กิจกรรมเสรีใหเด็กปฐมวัยเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุม
หนังสือ โดยการอานหนังสือนิทานใหเด็ก ๆ ฟง 
                                    ส่ือที่ใชในการเรียนรู คือ เสื้อหนาว ถุงเทา หนังสือนิทาน แปงโด สีเทียน    
แทงใหญ กระดาษ  
    (5) หนวยกระยาสารท ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนใน
หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                                    ก. กิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย ใชวิธีการจัดประสบการณ
การสนทนาเรื่องกระยาสารทใหเด็กสังเกต สัมผัส ชิม วิธีการจัดประสบการณทําหนังสือภาพ 
วิธีการจัดประสบการณอานหนังสือนิทานเรื่องมารูจักกระยาสารทกันเถอะใหเด็กฟง แลวถามดวย
คําถาม กิจกรรมเสริมประสบการณทุกวิธีการจัดประสบการณผูสอนจะตองเขียนคําศัพททุกคําที่ใช
สอนใหเด็กสังเกตลีลามือดวย  
                                     ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ระบายสีภาพ ปนแปงโด มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                      ค. กิจกรรมเสรีใหเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                      ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ ขนมกระยาสารท หนังสือนิทานเลมใหญ 
กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
 
 
    (6) หนวยวันปใหม ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย  
การเรียนรู ดังนี้ 
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                                     ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดยนํา
การดปใหม กลองของขวัญมาใหเด็กสังเกต มีการซักถามพูดคุย ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณ
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง และใชวิธีการจัดประสบการณการทําการดปใหมรวมกัน  
                                      ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                       ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                       ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ วัสดุ - อุปกรณการทําการดปใหม หนังสือ
นิทาน กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (7) หนวยวันเด็กแหงชาติ ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนใน
หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                                    ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจัดประสบการณการสนทนาเกี่ยวกับ
วันเด็กแหงชาติ มีการซักถามพูดคุย ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการอานหนังสือนิทานเลมใหญ
เร่ืองฉันชอบไอศกรีมใหเด็กฟง และใชวิธีการจัดประสบการณการเลนบทบาทสมมติเร่ืองฉันชอบ
ไอศกรีมรวมกัน 
                                     ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                    ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดยการ
อานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                    ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ หนังสือนิทานเลมใหญ หนังสือนิทาน 
กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (8) หนวยมหกรรมวาว ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนใน
หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                                   ก. กิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยใชวิธีการจัดประสบการณ
การสนทนา นําวาวแบบตาง ๆ ใหเดก็สังเกต สัมผัส วิธีการจัดประสบการณทําหนังสือภาพ วิธีการ
จัดประสบการณอานหนังสือนิทานให เด็กฟง  กิจกรรมเสริมประสบการณทุกวิ ธีการจัด
ประสบการณผูสอนจะตองเขียนคําศัพททุกคําที่ใชสอนใหเด็กสังเกตลีลามือดวย  
                                    ข. กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมการวาดภาพอิสระ การปนแปงโด การปะติด
รูปวาว  มีการสรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
 

 
 

 
115 

                                     ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมี  สวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                      ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ วาว รูปภาพวาว หนังสือนิทาน กระดาษ   
สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (9) หนวยไขเค็มลําปลายมาศ ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอน
ในหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                                    ก. กิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยใชวิธีการจัดประสบการณ
การสนทนา โดยใหเด็กเปรียบเทียบระหวางไขเค็มกับไขเปด ที่ยังไมตมและตมแลวแตกตางกัน
อยางไร ใหเด็กสังเกต ดม ชิม สัมผัส วิธีการจัดประสบการณทําหนังสือภาพรวมกันและวิธีจัด
ประสบการณจัดประสบการณการอานนิทานใหเด็กฟง กิจกรรมเสริมประสบการณทุกวิธีการจัด
ประสบการณผูสอนจะตองเขียนคําศัพททุกคําที่ใชสอนใหเด็กสังเกตลีลามือดวย  
                                    ข. กิจกรรมสรางสรรค การวาดภาพอิสระ การปนแปงโด การรอยหลอด มี
การสรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                    ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดยการ
อานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                     ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ ไขเค็มดิบ ไขเปดดิบ ไขเค็มสุก ไขเปดสุก 
รูปภาพวิธีการทําไขเค็ม หนังสือนิทาน กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (10) หนวยตัวไหม ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย    
การเรียนรู ดังนี้ 
                                      ก. กิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย ใชวิธีการจัดประสบการณ
การสนทนา โดยนําไขตัวไหม ตัวหนอน ดักแด มาใหเด็กสังเกต มีการซักถามพูดคุย เขียนคําศัพท
เกี่ยวกับใบหมอนใหเด็ก ๆ สังเกตลีลามือผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการอานหนังสือภาพเลม
ใหญเร่ืองตัวไหมรวมกัน และใชวิธีการจัดประสบการณการทําหนังสือภาพรวมกัน 
                                       ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ  มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                       ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                       ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ ไขตัวไหม ตัวหนอน ดักแด หนังสือ
นิทาน กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
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    (11) หนวยใบหมอน ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย
การเรียนรู ดังนี้ 
                                      ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดยนํา
ใบหมอนมาใหเด็กสังเกต สัมผัส มีการซักถามพูดคุย เขียนคําศัพทเกี่ยวกับใบหมอนใหเด็ก ๆ สังเกต
ลีลามือ ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการทําอภิปรายรวมกัน และใชวิธีการจัดประสบการณการ
ทําหนังสือภาพจากการการขูดสีภาพใบหมอนรวมกัน 
                                      ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ  การขูดภาพ
ดวยสีเทียน มีการสรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                      ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดยการ
อานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                      ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ ใบหมอน หนังสือนิทาน กระดาษ สีเทียน
แทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (12) หนวยพนมรุง ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย   
การเรียนรู ดังนี้ 
                                      ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดยนํา
ปราสาทหินเขาพนมรุงจําลองมาใหเดก็สังเกต มีการซักถามพูดคุย เขียนคําศัพทเกี่ยวกับปราสาทหิน
เขาพนมรุงใหเด็ก ๆ สังเกตลีลามือ ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการทําเกมภาพตัดตอปราสาท
หินเขาพนมรุงรวมกัน และใชวิธีการจัดประสบการณการทําหนังสือภาพปราสาทหินเขาพนมรุง
รวมกัน 
                                      ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                      ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดยการ
อานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                      ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ ปราสาทหินเขาพนมรุงจําลอง รูปภาพ
ปราสาทหินเขาพนมรุง หนังสือนิทาน กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
 
 
    (13) หนวยชาง ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย         
การเรียนรู ดังนี้ 
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                                        ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดยนํา
รูปภาพชางมาใหเด็กสังเกต มีการซักถามพูดคุย เขียนคําศัพทเกี่ยวกับชางใหเด็ก ๆ สังเกตลีลามือ 
ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการอานนิทานอนุบาลชางเบิ้มใหเด็กฟง และใชวิธีการจัด
ประสบการณการทําหนังสือภาพการแขงขันชางวายน้ํารวมกัน 
                                        ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                       ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                       ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ รูปภาพการแขงขันชางวายน้ํา รูปภาพชาง 
หนังสือนิทาน กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (14) หนวยประเพณีแขงเรือยาว ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการ
สอนในหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                                       ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจดัประสบการณการสนทนาโดยนํา
รูปภาพเรือมาใหเด็กสังเกต มีการซักถามพูดคุย ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการอานหนังสือ
นิทานเลมใหญเรื่องหนูหนึ่งชวนเที่ยวประเพณีการแขงเรือยาวใหเด็กฟง และใชวิธีการจัด
ประสบการณการทําหนังสือภาพการแขงเรือรวมกัน  
                                       ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
                                       ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
                                        ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ รูปภาพการแขงเรือ หนังสือนิทาน       
เลมใหญ หนังสือนิทาน กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (15) หนวยผาไหม ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอนในหนวย   
การเรียนรู ดังนี้ 
                                        ก. กิจกรรมเสริมประสบการณ วิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดยนํา
ผาไหมตีนแดงมาใหเด็กสังเกต สัมผัส ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการอานหนังสือนิทานเลม
ใหญเร่ืองผาไหม นารู นาดู สวยดีใหเด็กฟง และใชวิธีการจัดประสบการณการทําหนังสือภาพผา
ไหมรวมกัน  
                                         ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด ระบายสีภาพ มีการ
สรุปผลงานดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
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                ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดย
การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
               ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ ผาไหมสีตาง ๆ หนังสือนิทาน กระดาษ     
สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
    (16) หนวยกุงจอมประโคนชัย ผูสอนเริ่มการจัดประสบการณการเรียนการสอน
ในหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
               ก. กิจกรรมเสริมประสบการณดวยวิธีการจัดประสบการณการสนทนาโดย
นํากุงจอมประโคนชัยมาใหเด็กสังเกต ดม ชิม ผูสอนใชวิธีการจัดประสบการณการอานหนังสือ
นิทานเลมใหญเร่ืองหนูหนึ่งชวนชิมกุงจอมประโคนชัยใหเด็กฟง และใชวิธีการจัดประสบการณการ
ทําหนังสือภาพวิธีการผัดกุงจอมประโคนชัยรวมกัน  
     ข. กิจกรรมสรางสรรค วาดภาพอิสระ ปนแปงโด หยดสี มีการสรุปผลงาน
ดวยการอธิบายผลงานของเด็กปฐมวัย 
     ค. กิจกรรมเสรีเด็กเลนอิสระตามมุม ผูสอนมีสวนรวมในมุมหนังสือโดยการ
อานหนังสือนิทานใหเด็กฟง  
     ส่ือที่ใชในหนวยการเรียนรูนี้ คือ  กุงจอมประโคนชัย  หนังสือนิทาน 
กระดาษ สีเทียนแทงใหญ แปงโด ฯลฯ 
 
4.3 ผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ 
   4.3.1 ผลการวิเคราะหความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานการฟงและการพูด มีดังนี้ 
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                1) ผลการวิเคราะหความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานการฟง 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการฟงกอนและหลังการทดลอง 
 
 

ความสามารถทางภาษา 
ดานการฟง 

กลุมตัวอยาง X  S.D. t - test p-valve 

 
1. เขาใจ 

 

 
กอนทดลอง 

 
6.14 

 
1.852 21.507* 

 
.000 

 หลังทดลอง 14.62 0.669 
2. การปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
กอนทดลอง 11.52 3.430 

7.614* .000 
หลังทดลอง 17.57 0.870 

ผลรวมของ
ความสามารถ 
ทางภาษา 

กอนทดลอง 17.67 4.963 
13.088* .000 หลังทดลอง 32.19 1.209 

* p <  .05          
                       
    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัยในดานการฟงกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t – test for Dependent Samples ในดาน
ความเขาใจ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 21.507, p = .000) ดานการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง พบวาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.614, p = .000) และ
ภาพรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 13.088, p = .000) 
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             2) ผลการวิเคราะหความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานการพูด 
 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาดานการพูดกอนและหลังการทดลอง 
 
 

ความสามารถทางภาษา 
ดานการพดู 

กลุมตัวอยาง X  S.D. t - test p-valve 

 
1. การสนทนา
เหตุการณ 

 
กอนทดลอง 

 
3.38 

 
0.590 25.618* 

 
.000 

 หลังทดลอง 7.57 0.598 
2. การเลาเรื่องจากภาพ 

 
กอนทดลอง 4.05 1.322 

13.103* .000 
หลังทดลอง 8.43 0.746 

ผลรวมของ
ความสามารถทางภาษา 

กอนทดลอง 7.43 1.859 
19.037* .000 

หลังทดลอง 16.00 1.049 

* P < .05 
 
                  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในดานการพูดกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t – test for Dependent Samples ในดาน
การสนทนาเหตุการณ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 25.618, p = .000) 
ดานการเลาเรื่องจากภาพ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 13.103,            
p = .000) และภาพรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 19.037, p = .000) 
 


