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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
    งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ มี 3 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัด
การศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อ
ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ 
               วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทการจัดการศึกษา
ปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดตั้งเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้               
1) ศึกษาเอกสารของกรมการปกครองสวนทองถ่ินในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และขอมูล
ในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย 2) สัมภาษณ
บุคลากร และสังเกตการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (1) การสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูดูแลเด็ก มี
ประเด็นในการสัมภาษณ 2 ประเด็น คือ บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
การจัดการเรียนรู จากนั้นผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณและบันทึกเทปดวยตนเองแลวนํากลับมาทําการ
วิเคราะหขอมูล (2) การสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยมีประเด็นในการสังเกตการสอน            
5 ประเด็น คือ ก. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ข. การจัดกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ค. การบูรณาการการเรียนรู ง. การประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก  จ. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็ก  
                 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดการสอนภาษา
แบบธรรมชาติของกูดแมน ศึกษาหลักการของนักการศึกษาไทยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติของอารี สัณหฉวี และ นฤมล เนียมหอม และศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546  2) การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ แบงเปน 2 ขอ คือ (1) การ
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กําหนดหลักการการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (2) การกําหนดการเรียน        
การสอน 
                 ระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบ
การสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1) เลือกกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนเด็กปฐมวัย อายุ 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 21 คน 2) ทดสอบความสามารถทางภาษาดานการ
ฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยชาย และหญิง อายุ 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 21 คน กอนการจัดประสบการณตามรูปแบบการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ 3) จัดประสบการณการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติจํานวน 16 หนวยการเรียนรู เปนเวลา 16 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 4) ทดสอบ
ความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยชาย และหญิง อายุ 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 21 คน หลังการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 
5.1 สรุปผล 
                   5.1.1 บริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้ 
                             1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมการปกครองสวนทองถ่ิน ในเอกสาร
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ0 – 5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550 - 2559 กลาวถึง
สภาพปญหาไววาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพการจัดการเรียนการสอนดานการสอนภาษาใหกับเด็ก
ปฐมวัย ยังขาดคุณภาพในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนรู จิตวิทยา และพัฒนาการเด็ก เพราะมีวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใหเด็กทองจํา และใหนั่งอยูกับที่ทั้งวัน เพื่อสอนอาน เขียน คิดเลข การเรียนการ
สอนดําเนินการโดยขาดความเขาใจปรัชญาพื้นฐานและไมตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝง
จิตสํานึกในวัฒนธรรมของทองถ่ินที่เด็กอาศัยอยู 
                   2) การสัมภาษณบุคลากรและการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ปญหาที่พบแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
       ประเด็นแรก คือ การสัมภาษณบุคลากร พบปญหา 2 ขอ คือ (1) ปญหาเร่ือง
บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กเล็ก ปญหาที่
พบคือ เร่ืองหัวหนาและผูดูแลเด็ก ไมมีความรูความสามารถดานการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จึง
ไมเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาปฐมวัย (2) การจัดการเรียนรูปญหาที่พบ



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

  
 

123 

คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมครบตามหลักสูตรของการจัด
การศึกษาปฐมวัย คือ เด็กปฐมวัยตองเรียนตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม แตจากการสัมภาษณ
กิจกรรมที่ครูจัดใหเด็กมีเพียง 2 กิจกรรม คือกิจกรรมเคลื่อนไหวตามเพลง และกิจกรรมการอาน 
และคัดเขียนในแบบฝกหัดเทานั้น เด็กจึงขาดการเรียนรูจากประสบการณตรง อีกประการ คือ ขาด
โอกาสในการใชส่ือการเรียนรู ทั้งในดานของการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน หนังสือนิทาน 
หนังสือภาพ และวารสารสําหรับเด็ก เปนตน นอกจากนี้ เด็กยังขาดสื่อประกอบการเรียนรูใน
กิจกรรมตาง ๆ เด็กจึงขาดประสบการณตรง                        
                          ประเด็นที่ 2 การสังเกตการจัดการเรียนการสอน ตามหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 5 ประเด็น คือ ก. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กพบวา ภายในหองเรียน 
ไมมีที่เก็บแฟมผลงานและที่แขวนผลงานศิลปะเด็ก วัสดุ - อุปกรณในมุมมีไมเพียงและไมเหมาะสม
กับวัยของเด็ก ข. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก พบวาเนนเรื่องการใช
กลามเนื้อเล็กและเรงเรียนเขียนอาน ค. การบูรณาการการเรียนรู ไมมีการบูรณาการในการจัด      
การเรียนการสอนเพราะกิจกรรมที่จัดใหกับเด็กคือเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีกับการคัดตัวอักษร
ในแบบฝกหัด ง.การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยประเมินจากการเขียนและอาน
ของเด็ก จ. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็ก ผูสอนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง
ของเด็กปฐมวัย 
                  5.1.2   การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเดก็ปฐมวัย                                                         
                             การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยแบงเปน       
2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยศึกษาแนวคิดการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติของกูดแมน หลักการการสอนภาษาแบบธรรมชาติของอารี สัณหฉวี 
กับนฤมล เนียมหอม และมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของ เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได
หลักการการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ (1) การจัดสภาพแวดลอม             
(2) บทบาทครู (3) วัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย จากนั้นนํามาพัฒนาเปนขั้นตอนที่ 2 ตอไป 

               2) ขั้นตอนการสอนการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงนํา
หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติและรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนความจําของจอยสและวีลกับ
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวความคิดของกานเย มาพัฒนาเปนขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนที่นํารูปแบบและหลักการสอนมาพัฒนาในแตละขั้น 
 

ขั้นตอนการสอน รูปแบบการสอน หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(1) การสรางใหผูเรียนมีความคุนเคย
กับภาษา  
(2) กระตุนความสนใจของผูเรียน 
 
(3) การสรางความเชื่อมโยง  
 
(4) การใหขอมูลปอนกลับ  
 
(5) การประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน 

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

(1) การจัดสภาพแวดลอม บทบาท
ครู และวัฒนธรรม 
(2) การจัดสภาพแวดลอม บทบาท
ครู และวัฒนธรรม 
(3) การจัดสภาพแวดลอม บทบาท
ครู และวัฒนธรรม 
(4) การจัดสภาพแวดลอม บทบาท
ครู และวัฒนธรรม 
(5) การจัดสภาพแวดลอม บทบาท
ครู และวัฒนธรรม 

 
        ขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําหลักการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ คือการจัดสภาพแวดลอม บทบาทครู และวัฒนธรรมในทองถ่ินมาใชในการเขียนแผนการ
จัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติในทุกขั้นตอน 
                  5.1.3 ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                           การศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยทดสอบจากแบบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูด พบวา 
                           1) ความสามารถทางภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง 

                  (1) เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาดานการฟงเพิ่มขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยกอน
การทดลอง เทากับ 17.67 และคาเฉลี่ยหลังการทดลอง เทากับ 32.19 จะเห็นไดวาจากการที่เด็ก
ปฐมวัยไดรับการจัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาธรรมชาติ เด็กปฐมวัย
มีคาเฉลี่ยของการพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟงสูงขึ้น 

                  (2) การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลตางของคะแนนจากแบบ
วัดความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยดานการฟงกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตร t – test for Dependent Samples (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538, หนา 
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104) การเขาใจมีคาคะแนน t เทากับ 21.507  การปฏิบัติตามคําสั่ง มีคาคะแนน t เทากับ 7.614 
ผลรวมของคะแนนความสามารถทางภาษาดานการฟงมีคาของคะแนน t เทากับ 13.088 แสดงวา
แผนการจัดประสบการณการสอนภาษาธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทําใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางภาษาดานการฟงสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             2) ความสามารถทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง 
                  (1) เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาดานการพูดเพิ่มขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยกอน

การทดลอง เทากับ 7.43 และคาเฉลี่ยหลังการทดลอง เทากับ 16.00 จะเห็นไดวาจากการที่เด็กปฐมวัย
ไดรับการจัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติเด็กปฐมวัยมี
คาเฉลี่ยของการพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการพูดสูงขึ้น 

                   (2) การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลตางของคะแนนสอบ
กอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร t – test for Dependent Samples 
(ลวน  สายยศและอังคณา สายยศ, 2538, หนา 104) มีคาของคะแนน t เทากับ 19.037 แสดงวา 
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยของการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาดานการพูดสูงขึ้น อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.2 อภิปรายผล 
                 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดบุรีรัมย โดยใชรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงผล
ของการพัฒนาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความสามารถทางภาษาทั้งดานการฟงและการพูด
สูงขึ้น ทั้งนี้จากกระบวนการดําเนินการวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
                  5.2.1 ความสําคัญในการศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาดานความสามารถทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดบุรีรัมย 
       การศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะทําใหผูวิจัยไดรูถึงสภาพและปญหาของการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง จากการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท้ังเอกสาร และสัมภาษณ
บุคลากรที่เกี่ยวของรวมทั้งการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในสภาพที่เปนจริงทําใหไดแนวทาง
ในการแกปญหา ซ่ึงปญหาที่พบคือ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนไมมีความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ เพราะไมมีคุณวุฒิทางดานการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงทําหนาที่เสมือนพี่เล้ียงหรือผูดูแลเด็กที่ยังขาดความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ผลจาก
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การศึกษาบริบทการจัดการศึกษาจึงเปนแนวทางในการหาวิธีแกปญหาที่จะจัดการเรียนการสอนที่
มุงพัฒนากระบวนการเรียนรูภาษาโดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนตนแบบ
ใหครูไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
                  5.2.2 ผลการใชรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น 
        1) สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เปล่ียนแปลงจากเดิม 
                        จากการศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอน พบปญหาที่ครูหรือผูดูแลเด็ก ไม
มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงไมไดจัดกิจกรรมประจําวัน ครบทั้ง            
6 กิจกรรมทําใหเด็กปฐมวัยไมไดรับการเตรียมความพรอมและมีพัฒนาการไมครบทั้ง 4 ดาน คือ
ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการที่
เด็กจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต และครูมุงที่จะใหเด็ก นั่งคัด เขียน ตัวอักษร ตามรอยเสนประ ซ่ึง
สงผลใหเด็กจะไมไดรับการพัฒนาครบทุกดาน 
                                  การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
หลักการที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและสงเสริมการใช
ภาษาอยางมีความหมาย บทบาทครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และวัฒนธรรมในทองถ่ิน จาก
หลักการที่สําคัญนํามาการจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนรูภาษา ซ่ึงเปน
พัฒนาการที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะการพัฒนาทางดานภาษาจะเกี่ยวของกับการพัฒนาดาน
ความคิด สติปญญา และการสื่อสารดวยภาษาไปพรอม ๆ กัน ลักษณะการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
มีกิจกรรมที่มุงใหเด็กมีทักษะทางภาษา คือ การที่ครูอานหนังสือนิทานเลมใหญใหเด็กฟงทุกวัน
เพื่อใหเด็กไดซึมซับเรื่องราวในหนังสือนิทานและสนทนาพูดคุยกับเด็กใหเด็กเลาเรื่องจากการพูด
และการเขียนหรือการวาดแสดงความประทับใจของเด็กที่ไดรับฟงจากในหนังสือนิทาน ดังนั้นการ
จัดสภาพแวดลอมในการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนการเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทําใหหองเรียนเปนสถานที่ที่เด็กจะไดอยูในโลก
ของภาษา ตัวหนังสือ สัญลักษณที่มีความหมายตอเร่ืองที่เรียน ผูวิจัยไดจัดมุมการเรียนรูที่สงเสริม
การใชภาษาอยางมีความหมายตอเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก  
  (1)  มุมหนังสือ ผูวิจัยไดจัดหาหนังสือวรรณกรรมที่มีการใชภาษาและเนื้อหามี
ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เชนหนังสือนิทานเรื่องตลาดน้ําอ้ําอรอย ชางเกเร เสือขี้อาย คุณยาย
พอเพียง เปนตน มุมหนังสือจะใชประกอบในกิจกรรมเสรี ซ่ึงเปนชวงที่ครูอานหนังสือนิทานใหเด็ก
ฟง 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

  
 

127 

 (2)  มุมวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดจัดหาตูปลา วัสดุ–อุปกรณที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
เชน แวนขยาย วัสดุสําหรับใหเด็กสังเกต นาฬิกา เปนตน มุมวิทยาศาสตรจะใชในการทํากิจกรรม
เสริมประสบการณและกิจกรรมเสรี ซ่ึงเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกัน 
 (3)  มุมบาน ผูวิจัยไดเพิ่มเติมอุปกรณของเลนสําหรับเด็ก เชน ชุดรีดผา ชุด
เครื่องครัว ชุดแตงตัว เปนตน เด็กจะมีโอกาสเลนบทบาทสมมติ มีโอกาสสื่อสาร ทํากิจกรรมตาง ๆ  
 (4)  มุมเขียน ผูวิจัยไดเพิ่มเติมวัสดุ – อุปกรณ กระดาษ สีเทียนแทงใหญ และ
ดินสอ มุมเขียนเปนมุมที่เปดโอกาสสําหรับเด็กที่ตองการเขียนหนังสือ มีความเปนอิสระ เด็กบางคน
บอกคําที่ตองการเขียนใหครูเขียนใหดู 
  จากการจัดสภาพแวดลอมทําใหเด็กไดเรียนรูภาษาดวยความกระตือรือรน มี
บรรยากาศการเรียนการสอนที่เราความสนใจ มีส่ือจูงใจทําใหเด็กอยากเรียนและไดเรียนในสิ่งที่มี
ความหมาย จากเดิมที่เด็กตองนั่งเรียนนิ่ง ๆ และทํากิจกรรมคัด เขียนอยางไมมีความหมายรวมทั้ง
การจัดมุมในหองเรียนที่ไมมี ส่ือการเรียนรูที่นาสนใจ  เมื่อได รับการปรับเปลี่ยนการจัด
สภาพแวดลอม และการจัดประสบการณใหเด็กไดมีการเคลื่อนไหวไดเรียนโดยมีส่ิงกระตุนทําให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเรียน กอใหเกิดการสังเกต การตั้งคําถาม การคนหาคําตอบ ดังนั้นจึงเกิด
การเรียนรูโดยใชความคิด ความตองการที่จะสื่อสารเกิดขึ้น การใชภาษาจะเปนการใชภาษาอยางมี
ความหมายในสถานการณที่เปนประสบการณตรง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของอรจิต ชนะกุล (2551, หนา 
ง) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติเพื่อพัฒนาการใชภาษาสื่อสาร โดยใช
นิทานเพลงและคําคลองจอง ผลการวิจัยพบวาการใชภาษาสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ของนักเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการใชภาษาสื่อสารโดยใช 
กิจกรรมนิทาน เพลงและคําคลองจอง มีคาเฉลี่ยพัฒนาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนในทุกหนวย
การเรียน จะเห็นวารูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติเพื่อพัฒนาการใชภาษาสื่อสารโดยใชนิทาน 
เพลง และคําคลองจอง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถ ใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี 
  2) บทบาทครูที่มีผลตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
       หลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่
พัฒนาขึ้น คือบทบาทครูหรือผูดูแลเด็ก เปนองคประกอบที่สําคัญ ครูเปนผูที่ทําหนาที่อํานวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการเรียนรู ชี้แนะ อธิบาย เปนผูใชภาษาที่เปนตนแบบ เปนผูใชภาษา
ส่ือสารเพื่อกระตุนทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเรียน อยากถาม ทําใหมีการปฏิสัมพันธระหวาง
เด็กกับเด็ก และเด็กกับครู นอกจากนี้ครูมีบทบาทสําคัญในดานของการใหกําลังใจ ใหการยอมรับ 
ให  แรงเสริม ใหความเปนมิตร และเปดโอกาสใหเด็กไดพูดไดถาม ทําใหเด็กรูสึกไววางใจครู รักครู 
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นอกจากนั้นครูยังเปนตนแบบของการใชภาษา เชนในมุมหนังสือ ครูจะอานนิทานใหเด็กฟง เด็กได
ฟงภาษาที่เปนตนแบบ เด็กไดถามและตอบคําถาม ซ่ึงสอดคลองกับอารี สัณหฉวี (2543, หนา 6) ได
กลาวไววา เด็กชอบหนังสือและนิทาน เพราะทําใหเด็กเรียนรูที่จะรูจากคําในหนังสือและนิทาน โดย
มีครูเปนคนสงเสริมและชมเชยพฤติกรรมที่ทําทาคลายอานไดของเด็กซึ่งเปนการสรางสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนที่ดีใหแกเด็กในระหวางที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมเสรี พบวา เด็ก
แสดงพฤติกรรมที่ทําทาทางคลายการอานหนังสือ เชน นองดีมทําทาทางการเปดหนังสือนิทานอาน 
ลักษณะการเปดหนังสือนิทานเปดจากขวาไปซาย แลวมองดูที่รูปภาพใชเวลานานพอสมควรเหมือน
กําลังอานหนังสืออยู พฤติกรรมการทําทาทางคลายการอานหนังสือนี้ไมไดเกิดกับนองดีมคนเดียว 
ยังพบพฤติกรรมลักษณะแบบนี้กับเด็กคนอื่น ๆ ดวย เชน นองอั่งเปา นองพีช นองนุน นองน้ําหวาน 
นองตี๋ นองตังค และนองตองดวย  ซ่ึงพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้นเปนพฤติกรรมที่เลียนแบบมา
จากผูใหญ เชน ลักษณะการเปดหนังสือ การทําลักษณะทาทางคลายกับคนอานหนังสือ และมองจาก
ซายไปขวาตามตัวละครในหนังสือนิทาน เปนตน 
         3) ผลการเรียนรูจากแผนการจัดประสบการณ 
             การจัดทําแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อใชใน
การสอน ไดจัดทําเปนหนวยการเรียนรู 16 หนวย ซ่ึงประกอบดวย 1) หนวยทักทาย 2) หนวยวันพอ
แหงชาติ 3) หนวยผักพื้นบาน 4) หนวยฤดูหนาว 5) หนวยกระยาสารท 6) หนวยวันปใหม 7) หนวย
วันเด็กแหงชาติ 8) หนวยมหกรรมวาว 9) หนวยไขเค็มลําปลายมาศ 10) หนวยตัวไหม 11) หนวย  
ใบหมอน 12) หนวยพนมรุง 13) หนวยชาง 14) หนวยประเพณีแขงเรือยาว 15) หนวยผาไหม       
16) หนวยกุงจอมประโคนชัย 
             หนวยการเรียนรูตาง ๆ ที่กลาวมานี้ คือ สาระการเรียนรู หรือ เนื้อหาบทเรียน
ที่เลือกมาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สวนใหญเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน ที่สมควรจะใหเด็กไดเรียนรูเพื่อเปนประสบการณพื้นฐาน เนื้อหา
บางเรื่องเปนสิ่งที่อยูใกลตัวผูเรียน เชน หนวยผักพื้นเมือง หนวยไขเค็มลําปลายมาศ หนวยกุงจอม
ประโคนชัย บางหนวยเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตวที่อยูในความสนใจของเด็กในวัยนี้ เชน 
หนวยตัวไหม หนวยชาง  หนวยใบหมอน นอกจากนั้นก็เปนเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เด็กควรรู เชนหนวยวัน
พอแหงชาติ หนวยวันเด็กแหงชาติ หนวยฤดูหนาว และหนวยวันขึ้นปใหม เปนตน หนวยการเรียนรู
เหลานี้ เปนบทเรียนที่มุงใหผู เรียนไดเรียนรูส่ิงใกลตัว และวิถีชีวิตที่ เด็กจะไดพบเห็นอยูใน
ชีวิตประจําวัน 
   เมื่อทดลองจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ และวัดความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยภายหลังการทดลอง  พบวา เด็กมี
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ความสามารถทางภาษาทั้งการฟงและการพูดสูงกวากอนการใชแผน นอกจากนั้นผูวิจัยยัง พบวา เด็ก
ปฐมวัยมีความสนใจในกิจกรรมเมื่อครูนําส่ือการเรียนรูที่เปนของจริงมาใหเด็กสังเกต และเปด
โอกาสใหเด็กไดถามคําถามในขอที่เด็กสงสัยอยางอิสระ เชน หนวยตัวไหม หนวยชาง หนวยกระยา
สารท หนวยไขเค็มลําปลายมาศ หนวยกุงจอมประโคนชยั   
   หนวยการเรียนรูที่เด็กใหความสนใจมากที่สุด คือ หนวยตัวไหม เพราะเปน
การเรียนรูที่เกี่ยวกับสัตว ประกอบกับผูวิจัยไดนําสื่อการเรียนรูของจริงมาใหเด็กสังเกต เชน ไขของ    
ตัวไหม ตัวหนอนในระยะตาง ๆ ดักแด และตัวไหม ส่ิงที่เด็กไดจากการเรียนในกิจกรรมนี้ คือ เด็ก
จะเกิดความสงสัยและตั้งคําถาม ซ่ึงแสดงวาเด็กไดใชความคิดแลวจึงพูด ซ่ึงเกิดจากการสังเกตและ
ฟง คําถามที่เด็กใช คือ นองซัน ถามวา มันกัดไหม นองนุน ถามวา มันกินอะไร สวนนองปลื้ม ถาม
วามันอยูที่ไหน เปนตน จากกิจกรรมการสนทนาเรื่องตัวไหม เด็กสามารถเรียนทั้งการฟงและการ
พูด ซ่ึงเกิดจากกระบวนการคิดจากการที่ครูใชส่ือการเรียนรูเปนสื่อของจริง เด็กจะไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง นอกจากนั้น เด็กจะไดเรียนรูเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม เชน การแบงปนให
เพื่อนเขามาสังเกตลักษณะของไข ตัวหนอนแตละวัย ดักแด ตัวไหม และเด็กไดมีปฏิสัมพันธกันกับ
เพื่อนดวยการบอกใหเพื่อนอยาบีบดักแดแรง ๆ เดียวมันจะตาย ซ่ึงแสดงวาเด็กไดเรียนรูเร่ืองของ
ความเมตตา กรุณากับสัตวแลว จากการเรียนรูผานการจัดประสบการณดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น
สอดคลองกับจันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2549, หนา 61 – 62) ไดกลาวไววา ชวงตั้งแตแรกเกิดถึง    
6 ปแรกของชีวิตหรือที่เรียกวาชวงโอกาสทองของการเรียนรู (Window of Opportunity) ซ่ึงเปนชวง
ที่เซลลประสาทเติบโตสูงสุดอยางรวดเร็วเรียนรูไดเร็วเพราะมีอัตราการเชื่อมตอของแขนงใย
ประสาทสูงกวาในวัยอ่ืน ๆ 
   4) กิจกรรมในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
        จากแผนการจัดประสบการณในแตละหนวยการเรียนรูยังประกอบดวยกิจกรรม 
3 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมเสริมประสบการณ ซ่ึงเนนใหมีการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับภาพ หนังสือ
นิทานเลมใหญ หรือของจริงที่เกี่ยวของกับหนวยการเรียนรูนั้น ๆ กิจกรรมสรางสรรค ที่สงเสริมให
ผูเรียนไดวาดภาพอิสระ พิมพภาพ ปะติดและปนแปงโด และกิจกรรมเสรี เปนการปลอยใหมีการ
เลนตามมุม ซ่ึงผูสอนจะมีสวนรวมโดยการเลานิทานใหเด็กฟง หรืออานนิทานใหฟง 
                                  กิจกรรมเสริมประสบการณ ทําใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาจากการจัดประสบการณแตละกิจกรรม โดยไดสนทนา เร่ืองที่เกี่ยวกับส่ือของจริงที่ครู
นํามาใหเด็ก ๆ ไดสังเกต และไดสัมผัสส่ือในรูปแบบตาง ๆ เชน ดูรูปภาพแลวพูดคุย ถาม – ตอบกับ
ครู และเพื่อน ๆ ไดสัมผัสสื่อของจริง เชน ไดปลอกไขเค็ม ชิมไขเค็มและไขเปดตม ชิมกุงจอม การ
ดม การจบัตองสิ่งตาง ๆ ที่ครูนํามาประกอบหนวยการเรียนรูทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
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                                  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ จะมีส่ิงกระตุนใหเด็กมีความสนใจ ตองการ
สัมผัสอยากรูอยากลอง การใชภาษา เพื่อถามครู ตอบคําถามครู จึงเปนการใชภาษาที่ส่ือออกมา
เพราะ  ความตองการสื่อ เด็กปฐมวัยไดเรียนรูความหมายของสิ่งตางและสื่อ  ส่ือที่ครูนํามา
ประกอบการเรียนรูในขณะเดียวกัน เด็กปฐมวัยมีความตองการจะสื่อสารดวยภาษาที่เกิดจากความ
ตองการของตน เชน เด็กบอกวาชอบหรือไมชอบผัดกุงจอม เด็กสามารถเลาประสบการณของตน
เกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นมาแลว เปนตน ส่ือการเรียนรูที่ครูนํามาใหเด็กไดสังเกต สัมผัสจับตอง ไดชิม
รสชาดเปนการเรียนรูภาษาจากประสบการณตรง และเรียนรูอยางมีความหมาย ในขณะเดียวกันไดมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครูไปดวย 
     ดังนั้น การเรียนรูภาษา จากสิ่งที่เปนของจริงและเกี่ยวของสัมพันธกับผูเรียน
และเรียนในลักษณะบูรณาการทักษะทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมกัน และเปน
การเรียนภาษาจากประสบการณตรงตามแนวคิดของกูดแมน (Goodman, 1986) และหลักการของ 
อารี สัณหฉวี (2535, หนา 22 - 23) และนฤมล เนียมหอม (2540, หนา 16 - 17) 
     สวนในกิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี ซ่ึงสงเสริมใหผูเรียนไดทดลองได
เลน และครูมีสวนรวมในการเลานิทานใหเด็กฟง กิจกรรมที่กลาวมาจะทําใหเด็กปฐมวัยไดฟงภาษา
การออกเสียง การใชน้ําเสียงที่ถูกตองจากครู เพราะฉะนั้นเด็กจะไดฟงตนแบบการพูดที่ถูกตอง จาก
การฟงนิทานสวนกิจกรรมที่เด็กชอบอีกกิจกรรมหนึ่ง คือกิจกรรมการอานหนังสือนิทานเลมใหญ 
และกิจกรรมการเลานิทานใหเด็กฟง ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เนนเรื่องของการฟง ซ่ึงสอดคลองกับ               
อารี สัณหฉวี (2543, หนา 8) กลาวไววา การอานหนังสือใหเด็กฟงเปนวิธีการที่ดีในการฝกฝนทักษะ
การฟง คลาก (Clark, 1976) กลาวไววา การอานซ้ําใหเด็กฟงมีคุณคามาก เพราะไมเพียงแตจะชวยให
เด็กเริ่มสังเกตแบบแผนของภาษาแตยังจะนําไปสูการเรียนรูการสะกดคํา และรูจักคําศัพทพื้นฐาน 
เมื่อเด็กคุนเคยกับเรื่องราวและสามารถเดา หรือทายคําหรือวลีตาง ๆ ในหนังสือได เด็กก็จะมีความ
เขาใจในการฟงดวย นิทานที่ใชจึงเปนที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทั้งคนและสัตว นิทานที่เด็ก
ประทับใจเรื่องหนึ่งก็คือนิทานเรื่อง อนุบาลชางเบิ้ม อาจเปนเพราะตัวละครนําในเรื่องเปนสัตว คือ 
ชาง และการใชประโยคของหนังสือนิทานเลมนี้จะมีประโยคที่ซํ้า ๆ กัน อยูมาก และเนื้อหาใน
หนังสือนิทานมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ซ่ึงเด็กจะไดฟงการใชน้ําเสียง สําเนียง จากครูซ่ึงเปน
แบบอยางใหกับเขา สอดคลองกับมาซารุ อิบุกะ (2553, หนา88) กลาวไววา เด็กฟงการออกเสียง
ภาษาที่ถูกตองและชัดเจน เพื่อสรางรูปแบบของภาษาที่ถูกตองขึ้นในสมอง ดังนั้นการมีตัวแบบที่ดี 
เชน ครูที่มีการใชภาษาที่ชัดเจนในการใชคําพูด อาจใชกิจกรรมการอานนิทานใหเด็กฟงและมีการใช
ภาษาที่ถูกตองชัดเจนก็จะทําใหเด็กปฐมวัยเกิดการเลียนแบบการออกเสียงตามแบบอยางไดถูกตอง  
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  5.2.3 ขอจํากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
                             ในระหวางการทดลองสอน ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดกําหนดขอจํากัดใน
การจัดกิจกรรมไวดังนี้ 
       1) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมการประกอบอาหารในหองเรียนอนุบาล ทําใหเด็กขาด
ประสบการณตรงในเรื่องการสังเกตสถานะความเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อถูกความรอน  
 2) ไมอนุญาตใหพาเด็กปฐมวัยออกไปเลนนอกหองเรียน เพราะกลัวเด็กวุนวายไม
เปนระเบียบ  
 3) ไมใหจัดมุมอานสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะเนื้อที่ไมพอ จึงไมสามารถจัดมุมอาน
ตามตนแบบที่ผูวิจัยไปศึกษาที่โรงเรียนเกษมพิทยาได  
   

5.3 ขอเสนอแนะ 
              5.3.1 ขอเสนอแนะ 
                   ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช สําหรับครูปฐมวัยมีดังนี้ 
         1) การนํารูปแบบการสอนภาษาธรรมชาติไปใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนั้น ๆ ดวย และนํามาจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพื่อให
เด็กปฐมวัยมีความซาบซึ้งในประเพณี และวัฒนธรรมในจังหวัดของตนไดดียิ่งขึ้น 
         2) ควรสรางนิทานที่มีความสอดคลองกับหนวยการจัดประสบการณที่ครูจะจัด
ใหกับเด็กปฐมวัย เพราะนิทานเปนส่ือการเรียนรูที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัย นิทานทําใหเด็กปฐมวัยได
ฝกทักษะทางภาษาทั้งการฟงและการพูดไดเปนอยางดีอีกดวย 
   3)  การสอนตามหนวยการสอนจํานวน 16 สัปดาหเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป 
ควรใชระยะเวลาประมาณ 8 - 10 สัปดาห โดยเลือกหนวยการเรียนรูเร่ืองที่เด็กสนใจ เชน หนวย   
ตัวไหม หนวยชาง หนวยกระยาสารท ที่มีส่ือการเรียนรูที่มีความนาสนใจก็จะสามารถทําใหเด็กเกิด
การเรียนรูและมีพัฒนาการความสามารถทางภาษาไดรวดเร็วขึ้น 
  4) ส่ือที่ใชควรเปนส่ือของจริง ใหเด็กไดใชสัมผัสทั้ง 5 ของตนเอง เด็กจะไดมี
ประสบการณตรงจากสื่อของจริงนั้น ๆ  
        5) การใหการเสริมแรง ใหกําลังใจ เปนสิ่งที่ครูควรพูดกับเด็กปฐมวัย แตการใช
คําพูดตองเปนคําพูดที่แสดงความจริงใจในขณะที่พูดดวย จะทําใหเด็กมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
กิจกรรมไดดียิ่งขึ้น 
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         6) การจัดสภาพแวดลอม ควรนําหนังสือนิทานที่มีคําซํ้า ๆ มาจัดในหองเรียนและ
เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดใชบอย ๆ คร้ัง และควรอานใหเด็กฟงทุก ๆ วัน เด็กปฐมวัยจะมี
พัฒนาการทางภาษาดียิ่งขึ้น 
         7) ตัวแบบ คือคุณครู ตองเปนแบบที่ดีในเรื่องของการใชภาษา โดยเฉพาะการพูด 
ครูควรพูดใหชัดเจน ทั้งตัว ร. เรือ ล. ลิง และคําควบกลํ้า ตาง ๆ ตัว ซ.โซ ตัว ฟ. ฟน ดวย เพราะเด็ก
ปฐมวัยจะฟงและเลียนแบบการพูดของคุณครู  
                 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังตอไป 
        ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังตอไป มีดังนี ้
         1)  ควรนํารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาตินี้ไปพัฒนาทักษะทางภาษาดาน
อ่ืนๆเชนดานการอานและดานการเขียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         2)  ควรนํารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาตินี้ ไปพัฒนากิจกรรมอื่นๆเชน
กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมเกมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         3)  ควรนํารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาตินี้ ไปจัดประสบการณรวมกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมในภาคอื่น ๆ เชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต เปนตน เพราะ
ประเพณีและวัฒนธรรมแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถนํามาจัดประสบการณใหกับ
เด็กปฐมวัยในแตละภาคไดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 


