
การศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 

นิพาพร  ธรรมสัตย์ 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2558 



A STUDY OF LANGUAGE  FLUENCY THINKING  BEHAVIOR OF YOUNG CHILDREN 
TAUGHT BY COOPERATIVE READING ACTIVITIES ACCORDING TO THE 

BALANCED LITERACY APPROACH  

NIPHAPORN  THAMMASAT 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION  

IN CURRICULUM AND INSTRUCTION  
GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY  
UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2015 





ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา  

ชื่อนักศึกษา นิพาพร  ธรรมสัตย์ 
รหัสประจ าตัว         53M54680223  
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและการจัดกิจกรรม
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุ 5 - 6 ปี ก าลังศึกษาในชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านกะแอก และโรงเรียนบ้านคุ้ม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง โดยวิธีการสุ่ม
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน ตามแนวสมดุล
ภาษา แผนการจัดกิจกรรมแบบปกติ แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.88 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ
แบบนอนพาราเมตริก 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่องทางภาษา

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่องทางภาษา

หลังการทดลองสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 



 

 

Thesis Title   A Study of Language Fluency Thinking Behavior of Young  
Children Taught by Cooperative Reading Activities  
According to the Balanced Literacy Approach 

Student   Niphaporn  Thammasat 
Student ID      53M54680223 
Degree    Master of Education 
Field of Study   Curriculum and Instruction 
Thesis  Advisor   Assistant Professor Dr.Thitiporn Pichayakul 
Thesis  Co-Advisor  Dr.Supatthara Kongruang 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research was 1)  to compare the language fluency thinking 

behavior of young children taught by cooperative reading activities according to balanced 
literacy approach before and after the activities and 2) to compare the language fluency 
thinking behavior of young children taught by cooperative reading activities according to 
balanced literacy approach and those taught by regular reading activities. The sample in this 
research consisted of 5 - 6 years old, studying in the second year of kindergarten in the first 
semester of academic year 2013  at Bann Kaeak School and Bann Kum School under the Ubon 
Rachathani Primary Educational Service Area Office 4. They were selected by multi-stage cluster 
sampling. The instruments used in this research were the lesson plans of the cooperative reading 
activities according to balanced literacy approach and those of the regular reading activites, and 
a test of language fluency thinking behavior with a reliability of 0.88. The qualitative method was 
used through individual observation of language fluency thinking behavior of the young children. 
The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, and hypothesis testing 
which were analyzed by The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test and Mann – Withney 
U Test. 

The results of the study were as follows :  
1. The language fluency thinking behavior of preschoolers taught by cooperative reading 

activities according to balanced literacy approach after the experiment was higher than for before 
the experiment at the 0.05 level of statistical significance.  

2. The language fluency thinking behavior of preschoolers taught by cooperative  reading 
activities according to balanced literacy approach was higher than those of young children taught 
by regular activities at the 0.05 level of statistical significance. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545            
ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู้ ถือว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็นหัวใจส าคัญของ 
การจัดการศึกษา ผู้เรียนคิด วิเคราะห์เป็น และสร้างองค์ความรู้ได้จะส่งผลให้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและ
เต็มศักยภาพ เด็กปฐมวัยซึ่ งนักการศึกษาและนักจิตวิทยาทั่ วโลกต่างให้ความส าคัญและสนใจ             
ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 6 ปี) ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพราะเป็นช่วงที่
ระบบประสาทและเซลล์สมองมีการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุดร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ดังนั้นสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเด็ก การดูแลอบรมเพ่ือปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการจึงเป็นสิ่งส าคัญซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อบุคลิกภาพ
อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมองส่งผลต่อสติปัญญาและความสามารถของเด็กอย่างถาวร (เรืองศักดิ์ 
ปิ่นประทีป, 2547) ซึ่งการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการได้รับประสบการณ์หรือการฝึกฝน 
การกระตุ้นและจูงใจที่ดีจะท าให้กระบวนการบูรณาการในสมอง ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
และการจ า (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547) 

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก จนถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้
บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้าง
รากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตัวเอง และสังคม โดยเด็ก
ปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลไปพร้อมๆ กัน 
ดังนั้นการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะและพัฒนาการให้กับเด็กในช่วงนี้จึงมีความส าคัญมาก ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไปตามอายุ และประสบการณ์ของผู้เรียน (กรมวิชาการ, 
2546) การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยนั้น มีความส าคัญที่ต้องรับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 
ทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่านและทักษะด้านการเขียน ซึ่งเด็ก
วัยนี้ถ้าได้รับการส่งเสริมทางด้านภาษาอย่างถูกต้อง เพียงพอแล้ว พัฒนาการด้านทักษะทางภาษา               
จะเจริญก้าวหน้าและจะท าให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาได้อย่างรวดเร็วการพัฒนาการทางด้านภาษา              
ควรเริ่มที่บ้านต่อเนื่องไปสู่โรงเรียน (เยาวพา เดชะคุปต์, ม.ป.ป.) 

การส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาเป็นพื้นฐานอันส าคัญในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นผู้ศึกษา
ค้นคว้าในฐานะครูผู้สอนและจากประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย พบว่าปัญหาในการใช้ทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ถูกต้อง  เด็กไม่ค่อย 
กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก การออกเสียงไม่ชัดเจน เด็กฟังค าสั่งไม่เข้าใจ การเขียนมักขีดเขี่ยตัวอักษร 
เขียนเหมือนสัญลักษณ์ และเขียนชื่อตนเองไม่ถูกต้องชัดเจน และจากการศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน, 2554) รอบที่ 2 ก าหนดในมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานผู้เรียนในด้านคิดวิเคราะห์               
คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ผลในภาพรวมของ 
การประเมินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อยู่ในระดับพอใช้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4, 2550) จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัย
ต้องได้รับการพัฒนาทางภาษาและการคิด ซึ่งแนวทางการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ การจัด
ประสบการณ์ทางภาษาที่เน้นทักษะทางภาษา (Skills Approach) การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(Whole Language Approach) และการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุล  (Balanced 
Approach) (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากการพัฒนาภาษาแล้วการส่งเสริมกระบวนการคิด โดยเฉพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลากหลาย และเป็นลักษณะที่มีอยู่ใน
เด็กทุกคน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กปฐมวัยจะสอดคล้องเหมาะสมกับเด็กอย่างยิ่ง 
เนื่องจาก เด็กวัยนี้มีจินตนาการสูง  อยากรู้อยากเห็น ช่างซักถาม ซึ่งลักษณะเช่นนี้จ าท าให้การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยความคิดหลายด้าน 
ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ  โดยความคิด               
ที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษาคือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  เป็นปริมาณของความคิดที่ไม่ซ้ ากัน   
ในเรื่องเดียวกัน  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่วด้านถ้อยค า (Word  Fluency) 
ความคิดคล่องแคล่วด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational  Fluency) ความคล่องแคล่วทางด้านการ
แสดงออก (Expressional Fluency) ความคล่องในการคิด (Ideational  Fluency) ซึ่งความคิดคล่องแคล่ว
นับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามค้นหาเพ่ือให้ได้ความคิดที่ดีและช่วยให้เด็กมีโอกาส
ในการเลือกค าตอบที่ดีเหมาะสมที่สุด จึงนับได้ว่า ความคิดคล่องแคล่วเป็นความสามารถในการคิดเบื้องต้น
ที่จะน าไปสู่ความคิดที่มีคุณภาพหรือความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง (กรกนก ธูปประสม, 2548) 

การจัดประสบการณ์ แบบสมดุลภาษา (Balanced Approach) เป็ นแนวทางการ                     
จัดประสบการณ์ทางภาษาที่ผสมผสานแนวคิดในการสอนภาษาที่สัมพันธ์กับลักษณะหน้าที่ของภาษา  
และการสอนทักษะย่อยของภาษาเข้าด้วยกัน ในลักษณะ “องค์รวม ส่วนย่อย-องค์รวม” (Whole-Part-
Whole) โดยเด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย  การใช้จริงแล้วสอนทักษะย่อยที่จ าเป็นส าหรับการใช้
ภาษาในครั้งนั้นเพ่ือให้เด็กสามารถน าทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้  ซึ่งการจัดประสบการณ์ ตามแนวทาง
นี้ไม่สนับสนุนการสอนทักษะย่อยทางภาษาในลักษณะที่ฝึกหัดโดยเฉพาะอย่างไม่มีความหมายกับเด็ก  
และไม่สนับสนุนการใช้แบบฝึกหัดเพ่ือฝึกทักษะย่อยทางภาษา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

จากแนวคิด และเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การสอนแบบสมดุลภาษา
(Balanced Approach) เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแนวการจัดประสบการณ์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ในการพัฒนาความคิดคล่องทางภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาส
ใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์             
ซึ่งควรจัดกิจกรรมทางภาษา ให้มีความหลากหลาย ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ และยังส่งเสริมในการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์อย่างเหมาะสม ตามวัย และสถานการณ์ ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนแบบสมดุลภาษา  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความคิดคล่อง
ทางภาษาในระดับปฐมวัย และส่งผลต่อเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
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อย่างเต็มศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์                 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรม              
การอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.4.1  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิด
คล่องทางภาษาสูงขึ้น 

1.4.2  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิด
คล่องทางภาษาสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ได้แก่  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่   2  อายุ 5 - 6  ปี ภาคเรียนที่   1              

ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนในอ าเภอส าโรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 
จ านวน 20 โรงเรียน จ านวน 22 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 396 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  2 อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านกะแอก และโรงเรียนบ ้านคุ้ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster 
Sampling) โดยจับสลากห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มา 2 โรงเรียน จากจ านวนทั้งหมด 20 โรงเรียน

ตัวแปรต้น 
การจัดกิจกรรมการอ่าน 2 วิธี คือ 
1. การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนว
สมดุลภาษา 
2. การจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ  
 

ตัวแปรตำม 
ความคิดคล่องทางภาษา 
1. ด้านการใช้ถ้อยค า 
2. ด้านการโยงความสัมพันธ์ 
3. ด้านการเรียงถ้อยค า 
4. ด้านการใช้ความคิด 
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และสุ่มเข้ากลุ่ม (Random Assignment) เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 18 คน 
และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 17 คน กลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนว
สมดุลภาษา และกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมแบบปกติ  

1.5.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1.5.2.1 ตัวแปรต้น  การจัดกิจกรรมการอ่าน 2 วิธี คือ 

1. การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
2. การจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกต ิ

1.5.2.2 ตัวแปรตาม  ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย   
1.5.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ผู้วิจัยด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เวลาในการทดลอง                 
8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5  วัน วันละ 30 นาที  รวม  40  ครั้ง 

 
1.6  ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1.6.1  ด้านประชากร 
1.6.1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง มีความสามารถ                 

ในการฟัง และพูดภาษาไทยได้ 
1.6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้  มีบริบทใกล้เคียงกัน ในด้านขนาดของโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน และสภาพแวดล้อมทางครอบครัว เช่น อาชีพของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม     
เป็นต้น 

1.6.2  ด้านหลักสูตร 
1.6.2.1 หลักสูตรที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2546 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยโรงเรียนบ้านกะแอก และ
โรงเรียนบ้านคุ้ม ได้น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมือนกันในส่วนที่เป็นการศึกษาปฐมวัยมาจัดกิจกรรม
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

1.6.2.2 การศึกษาในครั้งนี้ยึดหลักการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กพัฒนาความคิดคล่องทางภาษาในด้านการใช้ถ้อยค า การโยงความสัมพันธ์                
การเรียงถ้อยค า และการใช้ความคิด 
 
1.7  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.7.1  เด็กปฐมวัย  หมายถึง  นักเรียนชาย-หญิง  อายุระหว่าง 5-6  ปี  ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556 

1.7.2  การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา หมายถึง กิจกรรมการอ่านร่วมกัน
ทั้งชั้น  อ่านนิทาน บทเพลง บทร้องเล่น ค าคล้องจอง โดยให้เด็กฝึกเล่าเรื่องย้อนกลับ อ่านพยัญชนะ ค า 
ถ้อยค า หรือวลี น ามาเรียงให้เป็นประโยค ฝึกเขียน ค า ถ้อยค า อ่านและเขียน เล่นเกมทางภาษา แต่งเรื่อง
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เขียนภาพ และน าเสนอผลงาน สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น การใช้ถ้อยค า การโยงความสัมพันธ์ การเรียง
ถ้อยค าและการใช้ความคิด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันดังนี้ 

วันที่ 1 กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ หมายถึง กิจกรรมที่ครูอ่านหนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ให้เด็กฟังทั้งชั้นพร้อมกับชี้ค าขณะที่อ่าน โดยครูแนะน าปกและอ่านตลอดเรื่องให้เด็กฟัง 
สนทนาซักถามค าถาม เด็กเล่าเรื่องย้อนกลับ 

วันที่ 2 กิจกรรมอ่านทบทวน หมายถึง กิจกรรมที่ครูและเด็กอ่านร่วมกัน หลังการอ่าน
เด็กฝึกอ่านพยัญชนะ ค า ถ้อยค า หรือวลี แล้วน ามาเรียงให้เป็นประโยคและฝึกเขียน 

วันที่ 3 กิจกรรมภาษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ เล่นกับภาษา โดยให้เด็ก
เล่นเกมทางภาษา 

วันที่ 4 กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กแต่งเรื่อง วาด
ภาพประกอบ เขียนค า ถ้อยค า วลี หรือประโยคที่เด็กแต่งข้ึน เขียนจากแบบอย่างที่ครูเขียน 

วันที่ 5 กิจกรรมน าเสนอผลงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กน าเสนอผลงาน
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

1.7.3  กิจกรรมการอ่านแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมการอ่านทั้งชั้นเรียน โดยครูอ่านนิทาน
ให้เด็กฟัง หรือเด็กอ่านตามครู โดยมีการซักถามระหว่างครูกับเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

1.7.4 ความคิดคล่องทางภาษา หมายถึง ความสามารถของเด็กในการคิดหาค าตอบ                 
ของค าถามได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ซ้ ากัน ในเรื่อง
เดียวกัน ความคิดคล่องทางภาษาในงานวิจัยครั้งนี้ วัดได้จากแบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.7.4.1 ด้านการใช้ถ้อยค า หมายถึง ความสามารถในการใช้ ค า ถ้อยค า บอกชื่อคน 
สัตว์ สิ่งของภายในเวลาที่ก าหนด 

1.7.4.2 ด้านการโยงความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการบอกค าที่เหมือนกัน 
หรือคล้ายกันของคน สัตว์ สิ่งของ หรือค าที่มีความสัมพันธ์กับค าที่ก าหนดได้มากที่สุดภายในเวลาที่
ก าหนด 

1.7.4.3 ด้านการเรียงถ้อยค า หมายถึง ความสามารถในการน าค า ถ้อยค ามาเรียง
กันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนด 

1.7.4.4 ด้านการใช้ความคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดและบอกสิ่งที่ต้องการ
ภายในเวลาที่ก าหนด  

 
1.8  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.8.1  ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาที่ช่วยพัฒนาความคิดคล่อง
ทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.8.2  เป็นแนวทางส าหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
ในการพัฒนากิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาในระดับชั้นอื่นต่อไป 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอหัวข้อ

ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
2.1  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิด และความคิดคล่องทางภาษา 

2.1.1 ความหมายของการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
2.1.2 ความส าคัญของการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
2.1.4 ลักษณะการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
2.1.5. หลักการสอนคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.1.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนการคิด  
2.1.7 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการคิดและความคิดคล่อง 

2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวสมดุลภาษา 
2.2.1 ความหมายของการอ่านตามแนวสมดุลทางภาษา 
2.2.2 ความส าคัญของภาษา 
2.2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
2.2.4 ลักษณะส าคัญของแนวการสอนสมดุลภาษา 
2.2 5 แนวทางการจัดกิจกรรมการอ่านตามแนวสมดุลภาษา 
2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวสมดุลภาษา 

 
2.1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 

2.1.1 ความหมายของการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
ความหมายของการคิด 
ฮิลการ์ด (Hilgard, 1962) ให้ความหมายของคิดว่าเป็นกระบวนการที่สร้างความคิด

รวบยอดด้วยการจ าแนกการแจกความแตกต่างการจัดกลุ่มและเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปล
ความหมายข้อมูลรวมถึงการสรุปการจ าแนกรายละเอียดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับและ
น ามาประยุกต์ในการใช้งานในครั้งต่อไปอย่างเหมาะสม        

กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ให้ความหมายของการคิดว่าเป็นความสามารถทางสมอง
ด้านการจ า (Memory) การรู้และการเข้าใจ (Cognition) การคิดแบบอเนกนัย (Divergnt Thinking)
การคิดแบบอเนกนัย (Convergent Thinking) และการประเมินค่า (Evaluation) บุคลจะท าความรู้จักกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของปัญหาและสภาพที่ก่อให้เกิดปัญหา ประมวลเป็นข้อมูลและ
ผสมผสาน       

เพียเจต์ (Piaget อ้างถึงใน กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ , 2528) กล่าวว่าการคิด คือ
ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมความสามารถดังกล่าวจะพัฒนาจาก
ความคิดความเข้าใจในระดับง่ายๆ ในวัยเด็กไปสู่ระดับท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้นในวัยผู้ใหญ่           
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ฮันกินส์ (Hudgins, 1977) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดไว้ดังนี้ 
1. การคิดเป็นปฏิกิริยาทางสมองที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การเกิดความรู้สึกสงสัยความ

ยุ่งยากทางสมองหรือปัญหาที่ประสบและน าไปสู่ความพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือขจัดความสงสัยใน
ที่สุดช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่ประสบอยู่ได้เป็นอย่างดี 

2. การคิดเกิดจากความจ า 
3. การคิดเป็นความพยายามที่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายมี่ต้องและเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ

มนุษย์เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
วรินทรทิพย์ ปรมัตถ์ชญานนท์ (2551) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่า 

ความสามารถในการแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางความคิดอย่างช านิช านาญที่ครอบคลุมถึง
ความสามารถในการแสดงออกได้หลายด้าน เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมหรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

นภเนตร ธรรมบวร (2549) กล่าวถึงความหมายของการคิดว่า การคิดเป็นกระบวนการ               
ที่เกิดขึ้นในสมอง การคิดเป็นการแยกแยะ หรือการท าให้ประสบการณ์ที่ยาก และซับซ้อนกลายเป็น
เรื่องท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ 

กรกนก ธูปประสม (2548) ได้ให้ความหมายของการคิดว่า เป็นกระบวนการท างาน
ของสมองที่เกิดข้ึนจากการรับรู้ การสังเกต และน าประสบการณ์จากการรับรู้มาใช้คิดหาเหตุผล ดังนั้น 
การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้แก่เด็กจะต้องจัดให้เด็กได้มีส่วนกระท า สัมผัส รับรู้ สังเกตและ
เปรียบเทียบด้วยตนเอง เพราะจะสร้างพ้ืนฐานให้เด็กในด้านสติปัญญา 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548) ได้ให้ความหมายของการคิดว่าการคิดเป็นกระบวนการ
ท างานของสมองในการซึมซับข้อมูลสารสนเทศประสบการณ์และเหตุผลเข้าด้วยกันแล้วก าหนดเป็น
มโนทัศน์ (Concept) 

ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และคณะ (2542) ให้ความหมายของการคิดว่าเป็นกระบวนการ
ทางสมองหรือการจัดระบบและรูปแบบใหม่ของประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วให้เข้ากับสภาพการณ์
ปัจจุบันการคิดมี Option ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในขณะนั้นการคิด           
จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในอดีตการคิดและการรับรู้ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันคิดจึงเป็นการ
ปรุงแต่งขั้นสูงต่อจากการรับรู้ 

อรพรรณ พรสีมา (2543) ได้ให้ความหมายของการคิดว่าการคิดเป็นสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้แต่แสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ด้วยวิธีการต่างๆ การคิดเป็นปฏิกิริยาภายในสมองที่โต้ตอบต่อสิ่งเร้า การคิด
เป็นปฏิกริิยา 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2541) ได้ให้ความหมายของความคิดว่าเป็นกลไกลของสมอง 
ที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ความคิดเป็นผลที่เกิดจากสมองที่ถูก
รบกวนจากสิ่งแวดล้อม สังคมรอบตัวและประสบการณ์ส่วนตัว ดั้งเดิมของมนุษย์เอง                                            

พรเพ็ญ ศรีวิรัตน์ (2546) ได้กล่าวว่าการคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองและ
ปฏิกิริยาของจิตที่ด าเนินไปอย่างมีวัตถุประสงค์และเป็นการค้นหาหลักการความแตกต่างจัดหมวดหมู่
และคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ หรือข้อความจริงที่ได้รับแล้วท าการแปลความหมายข้อมูลเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผลเพ่ือหา
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ข้อสรุปที่เป็นหลักการข้อความจริงนั้น รวมถึงการน าปฐมวัยนั้นการคิดและเด็กจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
สติปัญญาให้กับเด็กต่อไปซึ่งการคิดของเด็กขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์       
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฝึกฝนและการกระตุ้นส่งเสริมการคิดให้เด็กอย่างเนื่องสม่ าเสมอ 

ความหมายของความคิดคล่องทางภาษา 
สมปัต ตัญตรัยรัตน์ (2549) กล่าวว่า ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการ

คิดให้ได้ค าตอบมากๆ ในเวลาที่ก าหนดให้เชิงปริมาณ เช่น “จงบอกสิ่งของที่มีสีแดงมาให้ได้มากที่สุด
ในเวลา 1 นาที” ผู้ที่ได้ค าตอบมากที่สุดเป็นผู้ที่มีลักษณะการคิดที่เรียกว่าคิดคล่องมากท่ีสุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (2554) กล่าวว่า ความคิดคล่อง 
หมายถึง การคิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้ได้จ านวนมากอย่างรวดเร็ว เช่น การบอกประโยชน์ของดอกไม้
ได้หลายรายการที่ไม่ซ้ ากันภายในเวลาที่จ ากัด หรือบอกชื่อจังหวัดของประเทศไทยที่มีพยางค์เดียวได้
ครบถูกต้องโดยใช้เวลาน้อยที่สุด 

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2548) กล่าวว่า ความคิดคล่อง หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลา     
ที่จ ากัด เป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามสร้างความคิดให้ได้มาก แล้วจึงค่อยเลือก
เฟ้นให้ได้ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด ก่อนอ่ืนจึงจ าเป็นต้องคิดออกมาให้ได้หลายๆ อย่าง และ
แตกต่างกัน แล้วจึงน าความคิดที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่างเปรียบเทียบกันว่า ความคิดอันใด
จะเป็นความคิดที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 
ประโยชน์ที่ใช้เวลา การลงทุน ความยากง่าย บุคลากร เป็นต้น 

ฆนัท  ธาตุทอง (2554) กล่าวว่า ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการพูด
หรือเขียนโต้ตอบประเด็นที่ก าหนดให้ได้จ านวนมากภายในเวลาที่จ ากัด 

สรุปได้ว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองแปลข้อมูลโดยอาศัยประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่เพ่ือให้เด็กความรู้รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมในการกระท าการตัดสินใจตลอดจนการแก้ปัญหา และความคิดคล่องทางภาษาหมายถึง
ความสามารถในการพูด ในการคิด ให้ได้ค าตอบมากๆในเชิงปริมาณใช้เวลาน้อยแต่รวดเร็วในเวลาที่
ก าหนด มีความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกันแบ่งออกเป็น ด้านถ้อยค า ด้านการโยงสัมพันธ์ และ          
ด้านการแสดงออก 

2.1.2 ความส าคัญของการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
ชุลีพร สงวนศรี และทิพย์วัลย์ สีจันทร์ (2550) กล่าวว่า กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กคิดและ

เรียนรู้ เด็กจะสะสมไว้เป็นประสบการณ์และเก็บไว้เป็นข้อมูลในการใช้ทักษะด้านต่างๆ รวมไปถึงการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าปัญหานั้นมีความหมายกับเด็ก การคิดจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดังต่อไปนี้ 

1. การคิดช่วยให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลขณะท ากิจกรรม 
2. การคิดช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. การคิดเกิดขึ้นในขณะที่เด็กฝึกทักษะต่างๆ 
4. การคิดช่วยให้เด็กได้มีโอกาสหาค าตอบในการแก้ปัญหาจากการท ากิจกรรม 
5. การคิดช่วยให้เด็กเรียนรู้ความสามารถของศักยภาพทางการคิดของตนเอง 
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6. การคิดช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ท าให้เด็กพัฒนา
ความสามารถทางสมอง 

7. การคิดช่วยให้เด็กเล็กๆ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ถ้าปัญหานั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับเด็ก 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547) กล่าวว่า การคิดมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคม
เป็นอย่างยิ่งความสามารถในการคิดท าให้มนุษย์แก้ปัญหาให้ตนเองได้สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆสามารถน าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและสามารถด ารงชีวิตสืบเผ่าพันธุ์ได้
อย่างมั่นคงแต่ละคนมีความคิดเป็นของตนเอง “การคิด” (Thinking) เป็นตัวก าหนดสิ่งที่เรารู้ (Knowing) 
ความรู้ที่เราได้จากการคิดนั้นจะเป็นตัวก าหนดความเป็นตัวเรา (Being) เราคิดอย่างไร เรารู้อะไร เรา   
จะเป็นเช่นนั้นและความเป็นตัวเราจะเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง (Living) ซึ่งจะท าให้เราแสดงออก 
(Manifesting) ทั้งค าพูดและการกระท าโดยอาจถ่ายทอดเป็นการเขียน (Writing) การพูด (Speaking) 
การกระท า (Doing) และการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ (Behaving) กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการ
ก าหนดการแสดงออกของมนุษย์การคิดเป็นพ้ืนฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งความคิดจะช่วยให้
เราสามารถปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและหากได้ท าหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันไปจะเกิดความคิด   
ที่หลากหลายมากมายได้ทั้งยังน าความรู้ที่มีอยู่เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่จนเกิดเป็นความคิด
ใหม่ได้อีกการคิดเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจซึ่งเราต้องอาศัยข้อมูลความรู้ประสบการณ์มาใช้เป็น
องค์ประกอบของการคิดก่อนตัดสินใจเพ่ือพิจารณาว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดการคิดน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่างๆ ในโลกซ่ึงมนุษย์ต้องการประสบความส าเร็จโดยพยายามต่อสู้เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งสิ่งที่ต้องการจากการเริ่มต้นที่การคิดการคิดเป็นปัจจัยส าคัญมากในการท าให้บุคคลของสังคมหรือ
พลเมืองของประเทศประสบกับความส าเร็จหรือความล้มเหลว 

กรกนก  ธูปประสม (2548) กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการคิด สรุปได้ ดังนี้ 
1. เป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต ความสามารถในการคิดของบุคคลจะช่วย

กลั่นกรอง ท าหน้าที่เหมือนภูมิคุ้มกันที่จะเลือกรับ ปรับ หรือใช้ข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อมใดๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 

2. เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เมื่อเด็กปฐมวัยมีปัญหา ข้อค าถาม หรือ
สงสัยใดๆ ที่ต้องการรู้หรือได้ค าตอบ เด็กที่มีความสามารถในการคิด อาจใช้วิธีการสังเกต จ าแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบ ให้เหตุผล ประเมิน สรุป ฯลฯ จนได้ค าตอบหรือแก้ปัญหานั้นๆ  ได้ ดังนั้น
ความสามารถในการคิดจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและเผชิญสถานการณ์  การพัฒนาเด็กให้สามารถ
คิดแก้ปัญหาจะท าให้ลดการเกิดปัญหาในสังคมได้ ผู้ที่มีความสามารถในการคิด โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะ
ในการคิดแก้ปัญหา จะเริ่มต้นก าหนด ขอบเขตปัญหาให้แคบลง แล้วรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้น     
จึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้ อาจจ าแนก เปรียบเทียบ ประเมิน ฯลฯ ก่อนสรุปเป็น
ค าตอบซึ่งสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

4. เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ ถ้าเด็กปฐมวัยมีการคิดพิจารณาข้อมูลรอบด้าน 
มีการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การทบทวนและตัดสินใจ จะช่วยใน
การตัดสินใจแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากท่ีสุด 
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5. เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน เด็กมักมีค าถามแปลกๆต่อคนรอบข้าง การคิด
แปลกแตกต่างจากเดิม เราเรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กจะประสบความส าเร็จได้มากกว่า 

อัญชลี ไสยวรรณ (2548) กล่าวว่า การคิดมีความส าคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน                           
เป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องอาศัยการคิดและการเรียนรู้ของสมองเป็นอย่างมากการพัฒนาประเทศ  
ให้เจริญก้าวหน้าต้องเริ่มต้นพัฒนาสมองของประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเด็กปฐมวัยควรได้รับ   
การกระตุ้นสมองให้เกิดเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชื่อมโยงต่างๆเพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกระบวนการท างานของสมองเกิดขึ้นมากเท่าไรจะท าให้เด็กยิ่งฉลาดมากขึ้น
เท่านั้นสมองจะพัฒนาต่อไปจนถึงอายุ 10 ปี จากนั้นสมองจะเริ่มก าจัดเครือข่ายเส้นใยสมองที่ไม่ได้ใช้ทิ้ง
ไปเพ่ือให้ส่วนที่เหลือมีความสามารถและท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกให้สมองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องของการคิดการคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
การคิดสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ประเทศใดมีประชากรที่มีความสามารถทางการคิดจะสามารถสร้าง
พลังการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นให้เจริญก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด 

สรุปได้ว่า ความคิดมีความส าคัญต่อเด็กหลายประการ เป็นการฝึกกระบวนการคิด
ให้เกิดกับเด็กสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการคิดจะช่วยให้คน         
มีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี ความคิดจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุง
สิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและหากได้ท าหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันไปจะเกิดความคิดที่หลากหลายสามารถ
น าความรู้ที่มีอยู่เดิมมาเป็นความคิดใหม่ได้อีกการคิดเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซึ่งเราต้องอาศัยข้อมูล
ความรู้ประสบการณ์มาใช้เป็นองค์ประกอบของการคิดก่อนตัดสินใจเพ่ือพิจารณาว่าตัวเลือกใดเหมาะสม
ที่สุด 

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
ทิศนา แขมมณี (2540) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการคิด ทฤษฎี หลักการและแนวคิด        

ที่ส าคัญๆ ในเรื่องนี้มีดังนี้ เลวิน (Lewin) นักทฤษฎีกลุ่มเกสต์ตัลท์ (Gestalt) เชื่อว่า ความคิดของ
บุคคลเกิดจากการรับรู้สิ่งเร้า ซึ่งบุคคลมักรับรู้ในลักษณะภาพรวมหรือส่วนรวมกว่าส่วนย่อย  

บลูม (Bloom) ได้จ าแนกการรับรู้ (Cognition) ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ การรู้ขั้น
ความรู้ การรู้ขั้นเข้าใจ การรู้ขั้นวิเคราะห ์การรู้ขั้นสังเคราะห์และการรู้ขั้นประเมิน  

ทอแรนซ์ (Torrance) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
ว่าประกอบไปด้วยความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) ความคิดยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) 
และความคิดริเริ่มในการคิด (Originality)  

ออซูเบล (Ausubel) อธิบายว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Verbal 
Learning) จะเกิดขึ้นได้ หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมาก่อน ดังนั้น การให้
กรอบความคิดแก่ผู้วิจัยก่อนการสอนเนื้อหาสาระใด ๆ จะช่วยเป็นสะพานหรือโครงสร้างที่ผู้เรียน
สามารถน าเนื้อหา/สิ่งที่เรียนใหม่ไปเชื่อมโยงยึดเกาะได้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย  

เพียเจท์ (Piaget) ได้อธิบายพัฒนาการทางสติปัญญา ว่าเป็นผลเนื่องมาจากการปะทะ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  โดยบุคคลพยายามปรับตัว  โดยใช้กระบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และกระบวนการปรับให้เหมาะ (Accommodation) โดยการพยายามปรับความรู้ 
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ความคิดเดิมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งท าให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุลสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  
กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคล  

บูรเนอร์ (Bruner) กล่าวว่า เด็กเริ่มต้นเรียนรู้การกระท า ต่อไปจึงจะสามารถ
จินตนาการสร้างภาพในใจหรือในความคิดขึ้นได้แล้วจึงถึงข้ันการคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม  

กาเย ่(Gagne') ได้อธิบายว่าผลการเรียนรู้ของมนุษย์มี 5 ประเภท ได้แก่  
1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ระดับ คือ

การจ าแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง  
2. กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive Strategies) ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการใส่ใจการรับ

และท าความเข้าใจข้อมูล การดึงความรู้จากความทรงจ า การแก้ปัญหาและกลวิธีการคิด  
3. ภาษาหรือค าพูด (Verbal Information)  
4. ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills)  
5. เจตคต ิ(Attitudes)  
กิลฟอร์ด (Guilford) ได้อธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วย

มิต ิ3 มิต ิคือ  
1. ด้านเนื้อหา (Contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด   

ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นภาพ เสียง สัญลักษณ ์ภาษาและพฤติกรรม  
2. มิติด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลใช้ในการคิด 

ซึ่งได้แก่การรับรู้และเข้าใจ (Cognition) การจ า การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบ อเนกนัยและการ
ประเมินค่า  

3. มิติด้านผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของการคิดซึ่งอาจมีลักษณะเป็นหน่วย 
(Unit) เป็นกลุ่มหรือพวกของสิ่งต่าง ๆ (Classes) เป็นความสัมพันธ์ (Relation) เป็นระบบ (System) 
เป็นการแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต์ (Implication) ความสามารถทางการคิด   
ของบุคคล เป็นผลจากการผสมผสานมิติเนื้อหาและด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน  

ลิปแมน และคณะ (Lipman) ได้น าเสนอแนวคิดในการสอนคิดผ่านทางการสอน
ปรัชญา (Teaching Philosophy) โดยมีความเชื่อว่า ความคิดเชิงปรัชญาเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก     
ในปัจจุบันเราจ าเป็นต้องสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Inquiry) ที่ผู้คนสามารถร่วม
สนทนากันเพ่ือแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางการคิด ปรัชญาเป็นวิชาที่จะช่วยเตรียมให้เด็กฝึกฝน    
การคิด  

คลอสไมเออร์ (Klausmier) ได้อธิบายกระบวนการคิด โดยใช้ทฤษฎีการประมวลผล
ข้อมูล (Information Processing) ว่าการคิดมีลักษณะเหมือนการท างานของคอมพิวเตอร์ คือ มีการน า
ข้อมูลเข้าไป (Input) ผ่านตัวปฏิบัติการ (Processer) แล้วจึงส่งผลออกมา (Output) กระบวนการคิด
ของมนุษย์มีการรับข้อมูล มีการจัดกระท าและแปลงข้อมูลที่รับมา มีการเก็บรักษาข้อมูลและมีการน า
ข้อมูลออกมาใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  กระบวนการเกิดขึ้นในสมองไม่สามารถสังเกต             
ได้โดยตรง แต่สามารถศึกษาได้จากการอ้างอิงหรือการคาดคะเนกระบวนการนั้น  

สเติร์นเบอร์ก (Sternberg) ได้เสนอทฤษฎีสามศร (Triarch Theory) ซึ่งประกอบ 
ด้วยทฤษฎีย่อย 3 ส่วน คือ ทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม (Contexual Subtheory) ซึ่งอธิบายถึง 



 12 

ความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลและทฤษฎีย่อย
ด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) ซึ่งอธิบายถึงผลของประสบการณ์ท่ีมีต่อความสามารถ
ทางปัญญา รวมทั้ งทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด  (Componential Sub Theory) ซึ่ งเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดปรัชญาการสร้างความรู้ (Constructivism) 
อธิบายว่าการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้
จากการสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้  ความเข้าใจที่มีอยู่ เดิม เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive Structure)  

การ์ดเนอร์ (Gardner) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ คือ 
ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ซึ่ งแต่ เดิมทฤษฎีทางสติปัญญามักกล่าวถึงความ 
สามารถเพียงหนึ่งหรือสองด้าน แต่การ์ดเนอร์เสนอไว้ถึง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อ ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้าน มิติสัมพันธ์ ด้าน
การสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านการเข้าใจตนเองและด้านความเข้าใจในธรรมชาติ  

ทิศนา แขมมณี (2546) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการคิด ควรจะมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ไม่ใช่เนื้อหาการสอนหรือพัฒนาการคิด  จึงเป็นการสอนกระบวนการหรือวิธีการ ซึ่งไม่สามารถ
ถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้โดยง่าย การพัฒนากระบวนการคิดหรือความสามารถ
ทางการคิดของผู้เรียนให้ได้ผลจ าเป็นต้องใช้แนวทางและวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมกัน ในที่นี้      
จะประมวลมาน าเสนอให้เห็นภาพในภาพกว้าง เพ่ือช่วยให้ครูเห็นทางเลือกที่หลากหลายที่ครู       
ควรศึกษาและเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และผู้เรียนของตน  

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมอง ได้แก่ อาหาร น้ า การหายใจ 
การพักผ่อน การฟังดนตรีและการผ่อนคลายความเครียด การบริหารสมอง  

แนวทางที่ 2 การเป็นแบบอย่างที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการคิด ได้แก่ การเรียนรู้ตามธรรมชาติเป็นกระบวนการซึมซับ ดูดซึมสิ่งที่พบเห็นให้เข้าไปสู่
ตัวทีละน้อย ดังนั้น วิธีการที่จะสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ช่างคิด ได้ดีตามกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ก็คือ การให้ผู้เรียนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าว การมีตัวแบบที่ดีให้
ผู้เรียนเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะช่วยให้ผู้เรียนซึมซับแบบอย่างนั้นเข้าไปโดยอัตโนมัติ  

แนวทางที่ 3 การสอนและฝึกทักษะการคิดโดยตรง โดยใช้โปรแกรม / หลักสูตร / 
สื่อ / วัสดุ / กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างส าเร็จรูป กล่าวว่า การสอนและฝึกทักษะการคิดตามแนวทางนี้ 
มีจุดเด่นตรงที่โปรแกรมเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีจุดเด่นตรงที่โปรแกรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา    
มาอย่างดีและได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมาแล้ว จึงเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้และสะดวกต่อผู้ใช้ 
เพราะมีกิจกรรมและรายละเอียดที่ส าเร็จรูป ผู้ใช้สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหา  
ที่สอน แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมและเข้ารับการอบรมในการใช้และ
จะต้องจัดหาเวลาพิเศษเพ่ือสอนและฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ตามปกติ  

แนวทางที่ 4 การสอนและฝึกทักษะการคิด ผ่านทางกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ตามทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดที่ส่งเสริมการคิด หลักการ กล่าวว่า หลักการสอนหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนามาจากทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ในปัจจุบันมีทฤษฎี / 
หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จ านวนไม่น้อยที่เน้นการพัฒนาการคิดหรือส่งเสริมการคิด  เช่น 
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ทฤษฎีกระบวนการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory), ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory 
of Multiple Intelligences) และทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) นอกจากนั้นยัง
มีทฤษฎี / หลักการที่ประยุกต์มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกจ านวนมาก เช่น หลักโยนิโส
มนสิการ หลักพหูสูตร  

แนวทางที ่5 การสอนและฝึกทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการ
ต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาการคิด กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งได้รับการพัฒนาตามหลักการ
อย่างเป็นระบบและได้รับการพิสูจน์ทดสอบแล้ว ได้มีผู้น าเสนอแนวคิด ในลักษณะของกระบวนการ
หลายกระบวนการ ซึ่งเน้นในเรื่องของพัฒนาการคิดโดยตรง เช่น กระบวนการทางปัญญาของ 
ประเวศ วะสี เป็นกระบวนการที่ฝึกให้ผู้เรียนสังเกต บันทึก น าเสนอ ฝึกการฟัง การปุจฉา – วิสัชนา          
การตั้งสมมติฐานและตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบ การวิจัย การเชื่อมโยง บูรณาการและการเขียน
เรียบเรียงทางวิชาการ กระบวนการคิด โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช กระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก
อริยสัจ 4 โดยสาโรช บัวศรี จะเห็นได้ว่า ทางเลือกของครูมีหลากหลาย แต่การเลือกสิ่งใดนั้นครู
จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องนั้นให้เข้าใจก่อน รูปแบบการเรียนการสอนช่วยวางขั้นตอนการสอนหลักๆ                                        
ที่ส าคัญไว้ให้ แต่ผู้ใช้จะต้องน าไปวางแผนจัดกิจกรรมและวัสดุการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระของตน
อีกชั้นหนึ่ง 

แนวทางที่ 6 การบูรณาการการสอนและฝึกทักษะการคิดในการเรียนการสอนเนื้อหา
สาระต่างๆ กล่าวว่า การบูรณาการการสอนและฝึกทักษะการคิดต่างๆ ในการเรียนการสอนเนื้อหา
สาระต่างๆ นี้ เป็นวิธีการที่ครูมีโอกาสใช้ได้มากที่สุดและเป็นวิธีการที่น่าจะดีที่สุด  เพราะเป็นการ
พัฒนากระบวนการควบคู่ไปกับเนื้อหา แต่ครูจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในทักษะการคิดแต่ละทักษะว่ามี
ขั้นตอนในการด าเนินการคิดอย่างไร ครูจึงจะสามารถสอนและฝึกให้ผู้เรียนด าเนินการคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แนวทางที่ 7 การใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิด เทคนิคที่ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ได้แก่ เทคนิคการท าผังกราฟิก เทคนิคการใช้ค าถาม เทคนิคการบริหาร
สมอง (Brain Gym) เทคนิคการอภิปราย โดยใช้หมวกความคิด 6 ใบ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้  
ต้องมีลักษณะที่เอ้ือต่อความคิดของเด็ก ช่วยให้เด็กกล้าคิด กล้าท า มีความเชื่อมั่นและเกิดความงอกงาม
ทางความคิด 

2.1.4 ลักษณะการคิดและความคิดคล่องทางภาษา 
อารี  พันธ์มณี (2543) ได้ให้ความหมายรูปแบบการคิดว่า เป็นความสามารถในการ

คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางหรือที่เรียกว่าลักษณะการคิดอเนกนัยหรือการคิดกระจาย (Divergent 
Thinking) ประกอบด้วยการคิด 4 แบบ คือ 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึงลักษณะความแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการน าความรู้เดิมมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิด  
สิ่งใหม่ขึ้นพฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดริเริ่มจึงมักเป็นบุคคลที่กล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าและเล่น
กับความคิดของตนเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกพอใจและตื่นเต้นที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นจัดว่าเป็นบุคคล  
ที่มีสุขภาพจิตดี 
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2. ความคิดคล่องตัวหรือลื่นไหล (Fluency) หมายถึงปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันแบ่ง
ออกเป็น 

2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วนั้นเอง 

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Association  Fluency) เป็นความสามารถ
ที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเวลาที่ก าหนด 

2.3 ความคล่องทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความสามารถ  
ในการใช้วลีประโยคกล่าวคือสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคที่ต้องการจากการ
วิจัยพบว่าบุคคลที่มีความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออกสูงจะมีความคิดสร้างสรรค์ 

2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด ( Ideation  Fluency) เป็นความสามารถที่จะ
คิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนดความคล่องในการคิดมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเพราะในการแก้ปัญหา
จะต้องแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธีและต้องน าวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการ
ที่ถูกต้องตามท่ีต้องการ 

3. ความคิดยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบความคิดแบ่งออกเป็น 
3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous  Flexibility) เป็นความสามารถ  

ที่จะพยายามคิดให้หลายอย่างอย่างอิสระ 
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive  Flexibility) ซึ่งมีประโยชน์  

ต่อการแก้ปัญหาคนที่มีความคิดยื่นหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน 
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การผลิตผลงานสร้างสรรค์และจุดส าคัญ

ของความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในการสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่เป็นพิเศษ  
ให้ส าเร็จ จากความหมายของรูปแบบการคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าความคิดมี 4 แบบ คือ ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องตัวหรือความคิดลื่นไหล ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออซึ่งคุณลักษณะของการคิด
มีวิธีแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานของ อารี พันธ์มณี (2543) ในลักษณะขององค์ประกอบของ
ความคิดคล่อง 4 องค์ประกอบได้แก ่

1. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยค า
อย่างคล่องแคล่ว 

2. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Association Fluency) เป็นความสามารถ
คิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมาได้ในเวลาที่ก าหนด 

3. ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความสามารถ
ในการใช้วลีประโยคกล่าวคือสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเ พ่ือให้ได้ประโยคที่ต้องจาก
การวิจัยพบว่าบุคคลที่มีความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออกสูงจะมีความคิดสร้างสรรค์ 

4. ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideation Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการ
ภายในเวลาที่ก าหนดความคล่องแคล่วในการคิดมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเพราะในการแก้ปัญหา      
จะต้องแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธีและต้องการน าวิธีเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการ
ที่ถูกต้องตามท่ีต้องการ 
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ซึ่งความหมายดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะความคิดคล่องทางภาษา คือ การ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 1) การใช้ถ้อยค าเป็น
ความสามารถในการคิดในการบอกชื่อหรือบอกค าที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ให้คิดได้ คล่อง 2) การหา
ถ้อยค าสัมพันธ์เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนการกันหรือคล้ายได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมาก
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 3) การแสดงออกเป็นความสามารถในการพูดต่อเนื่องเป็นประโยคได้มากขึ้น  
4) การใช้ความคิดเป็นความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด   

2.1.5 หลักการสอนคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548 อ้างถึงใน Morrison, 2003) กล่าวว่า การคิดเป็นทักษะที่ฝึกได้ 

สอนได้มีหลายกระบวนการที่จะพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก เมอริสันได้เสนอการส่งเสริมการคิดไว้ดังนี้ 
1. ให้อิสระเด็กและความปลอดภัยแก่เด็กในการเป็นคิดสร้างสรรค์ 
2. กระตุ้นและให้ก าลังใจเด็กในการค้นหาค าตอบในการแก้ปัญหาที่หลากหลายไม่ใช่

หาแต่เฉพาะค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว 
3. สร้างวัฒนธรรมชั้นเรียนที่ท าให้เด็กมีเวลามีโอกาสและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

สิ่งต่างๆ 
4. บูรณาการการคิดในทุกหลักสูตรที่เด็กตลอดช่วงเวลาแห่งการเรียนที่โรงเรียนสิ่งที่ครู

และผู้ฝึกเด็กให้พัฒนาทักษะการคิดสิ่งหนึ่งต้องรับรู้คือพัฒนาการคิดของเด็กแต่ละช่วงวัยว่าไม่เท่ากัน
ข้อส าคัญเด็กอาจคิดได้ทั้งทางบวกและทางลบ การฝึกคิดจึงต้องเน้นที่สอนคิดเชิงบวก เป็นการสอน
และเตรียมให้เด็กไม่เพียงแต่รู้จักคิดแต่ยังช่วยให้เด็กรู้สึกต่อสังคมในทางดีและมีความสุข  การสอนให้
เด็กได้คิดเชิงบวก อาจท าได้หลายวิธีและมีผลดีหลายประการ ข้อดีที่น่าสนใจคือ การสอนให้เกิด
ความคิดในทางบวกหรือคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี มองโลกในแง่ดี มิใช่การ
สอนเพ่ือให้อ่านออก เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสอนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างแท้จริง เด็กควรได้รับการปลูกฝังที่จะท าให้คนอ่ืนรู้สึกสบายใจ เช่น ให้แสดงความคิดเห็น
ทางบวก ช่วยเหลือคนอ่ืน ข้อส าคัญตัวครูเองต้องแสดงความคิดเห็นเป็นตัวอย่างในการคิดเชิงบวก
ด้วย (ปานใจ จิรานุภาพ, 2542)การฝึกทักษะเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องฝึกประจ าส าหรับเด็กปฐมวัย การใช้
ค าถามปลายเปิด การใช้สื่อปลายเปิดในการเรียนรู้จะเป็นตัวกระตุ้นการคิดท่ีส าคัญส าหรับเด็ก 

โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2540) กล่าวว่า การพัฒนาด้านความคิด แบ่งองค์ประกอบ 2 
แนวทาง คือ 

1. โครงสร้างของความรู้ เป็นตัวความรู้เรียกว่า ปม จะอยู่ในรูปของความคิดรวบยอด
ของสิ่งต่างๆ ความคิดรวบยอดกระจายออกไป 3 แนวทาง คือ  

1.1 สภาพ ได้แก่ ของจริง ภาพ และภาษา  
1.2 ความซับซ้อนของปม คือ ปมเชิงซ้อนหรือปมคู่ เรียกว่า หลักการ มีปมตั้งแต่ 2 ตัว

ขึ้นไปมาสัมพันธ์กัน  
1.3 ศักยภาพของปม คือ ปมนิ่ง เคลื่อนที่หรืออยู่ในจินตนาการการเรียนรู้ที่ดี 

จะต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่เดิม 
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2. กระบวนการคิด เริ่มจากการรับ การค้นหา การเทียบ การปรับและการส่งออก  
   การสอนควรให้ผู้เรียนใช้กระบวนการนี้เป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่น าเสนอสิ่งใหม่ การให้

นักเรียนค้นหาสิ่งเดิมและเปรียบเทียบว่ามีอะไรเหมือน ไม่เหมือน ควรจะอยู่กลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่ม 
การตอบสนองของนักเรียนทีละขั้น ตอนนี้จะสร้างความเป็นระบบในความคิดให้ เกิดพัฒนาการ                  
ทั้งกระบวนการและความรู้ แต่อย่าลืมว่าครูต้องให้การเสริมแรงอยู่เสมอ ให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ    
ท าได้และการกระตุ้นให้นักเรียนท าได้ก็อยู่ที่ค าถามชี้น าของครูให้เทียบในลักษณะใด 

อรพรรณ พรสีมา (2543) กล่าวว่า ครูสามารถเลือกวิธีที่ตนถนัดหรือสนใจเป็นพิเศษไป
ทดลองใช้กับนักเรียน เพ่ือให้ง่ายแก่การศึกษา ผู้เขียนได้ก าหนดวิธีสอนคิดออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

1. การสอนให้คิด เป็นโดยแทรกวิธีการคิดอยู่ในการสอนวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียน เรียน
ตามหลักสูตรปกติ ผู้สอนต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
ผู้สอนควรใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้จินตนาการ ได้คิด ได้ทดลองปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า
จากต ารา  

2. การสอนวิชาการคิด เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร ในปัจจุบันหลักสูตรของประเทศไทย 
ยังไม่มีการคิดในระดับอนุบาล ประถมหรือมัธยม แต่เริ่มมีวิชาการคิดในระดับอุดมศึกษาบางแห่ง การเรียน
การสอนวิชาการคิดควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ วิชาการคิดมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เข้าใจหลักการ 
กระบวนการคิดและฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการคิดลักษณะต่างๆ  ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ในการศึกษาวิชาอ่ืนและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   การสอนทั้ง 2 ลักษณะมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดต่างกัน การสอนคิดแทรกในวิชาอ่ืน ๆ 
ครูและนักเรียนอาจกังวลกับเนื้อหาในหลักสูตรจนกลายเป็นการสอนจ าหรือการสอนคิดระดับพื้นฐาน 
สามารถเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้เรียน ปัญหาก็คือ การขาดแคลนครูที่มีความสามารถในการสอน
คิดและการน าทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาต่าง ๆ จะท าได้ดีเพียงใด 

วิธีการสอนคิดที่ผสมผสานทั้ง 2 วิธีเข้าด้วยกันจึงจะเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
เพราะจะช่วยให้การพัฒนาทักษะการคิดเกิดผลที่สมบูรณ์ เป็นการลดข้อจ ากัดของการสอนแต่ละวิธี  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวว่า แนวการสอนเพ่ือ
พัฒนาการคิดม ี3 แนวทาง คือ 

1. การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดโดยตรงโดยใช้โปรแกรมสื่อส าเร็จรูปบทเรียนหรือ
กิจกรรมส าเร็จรูป ขณะนี้มีผู้จัดท าสื่อเหล่านี้ไว้แล้ว  

2. การสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เน้นการ
พัฒนา การคิดที่ได้มีผู้พัฒนาขึ้น การสอนลักษณะนี้มุ่งรวมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แต่เพ่ือให้การสอนเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียนไปในตัว  ครูสามารถน า
รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่เน้นกระบวนการคิดมาใช้เป็นกระบวนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ทั้งด้านเนื้อหาสาระและการคิดไปพร้อม ๆ กัน 

3. การสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาลักษณะการคิด 
แบบต่างๆ รวมทั้งทักษะการคิดทั้งทักษะย่อยและทักษะผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนแนวทาง
ที่ 3 นี้ น่าจะเป็นแนวทางที่ครูสามารถท าได้มากที่สุดและสะดวกที่สุด เนื่องจากครูสอนเนื้อหาสาระและ
มีกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่แล้ว เมื่อครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดตามกรอบความคิดต่างๆ ครูก็
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สามารถน าความเข้าใจนั้นมาใช้ในการปรับกิจกรรมการสอนที่มีอยู่แล้วให้มีลักษณะที่ให้โอกาสผู้เรียนได้
พัฒนาการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดที่หลากหลาย 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่า การคิดเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเสริมและพัฒนา 
เพราะหมายถึงการสร้างความงอกงามทางปัญญา  การสอนให้เด็กคิด สามารถท าได้ทุกโอกาส 
โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถของการมีความคิดใหม่ ๆ การจินตนาการและสร้าง
ขึ้นมาด้วยการเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเอง รวมถึงการปรับปรุงความคิดเดิมที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าด้วยการเป็นผู้
ประดิษฐ์ ผู้ออกแบบหรือผู้สร้างขึ้นมา เรียกว่า เป็นผู้สร้างสรรค์ลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
คือ ตื่นตัว สามารถใช้สมาธิในการคิดสืบค้นรายละเอียด ไวต่อปัญหา มองการณ์ไกล เป็นตัวของตัวเอง 
รักที่จะก้าวไปข้างหน้าและคิดคล่องแคล่ว (อารี พันธ์มณี, 2543) เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์โดยผู้ใหญ่ให้โอกาส แก่เด็ก ได้ประดิษฐ์คิดค้นท า ดัดแปลงจากสิ่งของที่มีอยู่ เด็กจะพอใจ
และยินดีกับความส าเร็จของตน มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่พัฒนาการคิด ซึ่งผู้ใหญ่ควรน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

การสอนการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ล าดับแรก คือ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม 
คาดการณ์และมีพฤติกรรมสืบค้นด้วยการให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้กลไก
สัมผัส จากกิจกรรมที่กระตุ้นท้าทายให้เด็กเกิดการค้นคว้าและจินตนาการ ผู้มีทักษะการคิดส่วนใหญ่
มักได้รับการฝึกฝน  อาจเป็นการฝึกฝนโดยพ่อแม่  ครูอาจารย์หรือเกิดจากการฝึกฝนตนเอง           
จากสภาพแวดล้อมต่างๆ (อรพรรณ พรสีมา, 2543) ประสบการณ์เป็นสิ่งสร้างให้เด็กเกิดการคิด    
การถ่ายทอดความรู้หรือการสั่งสอนไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกให้เด็กคิด แต่การคิดต้องเกิดจากการให้โอกาส
เด็กแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตัดสินใจอย่างไตร่ตรองหรือกล้าแสดงออกของความคิด เด็ก
ควรได้รับการสนับสนุนให้คิดและฝึกคิด โดยเฉพาะการคิดระดับพ้ืนฐาน จ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน 
โดยเฉพาะปฐมวัยและประถมศึกษาเพ่ือฝึกให้คิดคล่อง คิดหลากหลาย ละเอียดละออและชัดเจน 
ความคิดมีหลายประเภท ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดแบบ
นิรนัยหรือการคิดแบบอุปมัย ลักษณะของการคิดต่าง ๆ สามารถฝึกให้กับเด็กได้ วิธีสอนให้เด็กปฐมวัย
คิดมีดังนี้  

1. ฝึกการแก้ปัญหา ในการเรียนการสอน ครูต้องตั้งประเด็นปัญหาให้เด็กคิดและหา
ข้อสรุปอย่างสม่ าเสมอและเปิดโอกาสให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

2. ฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน 
ทดสอบและหาข้อสรุป  

3. ฝึกการสืบค้นเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
4. ฝึกทักษะพ้ืนฐานการคิดเชื่อมโยงและเหตุผล เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสังเกต 

การจ าแนก การจัดการสื่อสาร การถ่ายโยงและการสรุป  
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่า การคิดตามหลักการของเดอโบโน เน้นการสร้างสรรค์  

และการสร้างความรู้ในตน เพราะสามารถท าให้คนคิดลื่นไหล คิดถี่ถ้วนและคิดได้กว้างขวางมากกว่า
การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเดียว ซึ่งในกลวิธีการที่จะพัฒนาทักษะการคิดนี้มีหลักการ 3 ประการ 
ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นหลักการสอนคิดส าหรับเด็กปฐมวัยได้โดยการท าให้ขั้นตอนง่ายขึ้น คนเรา
ฝึกคิดได้ทุกอายุ แต่ละอายุมีวิธีการฝึกที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นการฝึกเด็กปฐมวัยให้คิด จะต้องใช้ขั้นตอน
ที่ง่าย เหมาะกับวัยโดยท าให้เด็กรู้สึกสนุกกับการฝึกและใช้ความคิด  
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1. การจูงใจ การจูงใจเป็นหัวใจส าคัญของการฝึกเด็กให้คิด การบอกเหตุผลถึงประโยชน์
ของการฝึกคิดไม่มีผลกับเด็ก เด็กไม่เข้าใจ แต่เด็กชอบที่จะมีการฝึกอย่างมีชีวิตชีวา  สนุกและ
เพลิดเพลิน เหมือนกับการเล่นเกม เด็กสนุกที่จะคิดจินตนาการ แต่ผลที่ตามมาคือการรับรู้อย่างมี
ความหมาย อารมณ์ที่สบายจะไม่ไปรบกวนความคิดของเด็ก ดังนั้นการสอนให้เด็กคิดจึงต้องท าให้เด็ก
สนุกและเพลิดเพลินกับการคิดโดยไม่รู้ตัว  

2. วิธีการฝึก ในการสอนและฝึกเด็กคิดนั้น ในขั้นการฝึกสิ่งที่ครูจะต้องตระหนักถึงเป้าหมาย
ที่ต้องการ เด็กต้องรู้เป้าหมายของการคิดจะท าให้เด็กสนุกกับการใช้ความคิด ดังนั้นครูต้องท าให้สิ่งที่คิดนั้น
ง่าย ไม่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงความสับสน โดยต้องท าให้เด็กรู้อยู่เสมอว่า ก าลังท าอะไรอยู่ เรื่องที่ท ามาให้เด็กฝึก
คิดแต่ละเรื่องต้องง่ายและน่าสนใจ ให้เวลาคิดอย่างช้า ๆ  และพยายามท าสิ่งที่คิดให้ง่ายเพ่ือช่วยให้เด็กคิดได้ดี 
ไม่ล้างสมอง ในขณะเดียวกันครูต้องให้โอกาสหรือช่วยให้เด็กหาทางเลือกใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่และ
แนวคิดใหม่ด้วยวิธีการสอนให้เด็กคิดที่ส าคัญ คือ 1) มีเป้าหมาย  การคิด 2) เครื่องช่วยคิด เช่น ค าถาม
ปลายเปิดประเด็นปัญหาสถานการณ์ การมีตัวอย่างและการอภิปราย 3) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการคิดเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการคิด 4) ต้องฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง หลายสถานการณ์ เพ่ือการคิดที่งอกงามและมั่นใจว่ามี
ทักษะการคิด 5) ให้ฝึกทางอ้อมเป็นการซ้อมนอกเวลาเรียน 6) ฝึกให้ปรับกลไกการคิดว่าเมื่อใดการคิดนั้นต้อง
ใช้เหตุผลและเมื่อใดจะใช้สร้างสรรค์และเมื่อใดจะใช้สร้างสรรค์และเมื่อใดต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ 7) ให้มีการ
ทบทวนสะท้อนคิด (Reflective) ตลอดเวลาทั้งการคิดในแนวกว้างและในรายละเอียด 8) ฝึกการคิดในทางบวก
ทุกครั้ง 

3. การเสนอผลความคิด การคิดเป็นการประมวลการรับรู้ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง 
เป็นองค์ความรู้ในตนและการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น อย่าพยายามให้เด็กใช้ความคิดวิจารณญาณ แต่เพียง
อย่างเดียว ต้องให้เด็กมองข้อมูลที่นอกเหนือออกไปจากตน นั่นคือการปลดปล่อยจิตตน (Ego) จากการคิด 
แต่ให้มองการคิดของตนอย่างเข้าใจ คนไทยมักคิดโดยใช้จิตตนเสมอ การเสนอผลความคิดอาจแสดง
ออกมาด้วยค าพูด การกระท าหรือผลิตผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

อัญชลี ไสยวรรณ  (2548) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ
ดังนี้  

1. การเริ่มต้นคิด เป็นขั้นตอนของการกระตุ้นเด็กให้เริ่มต้นคิดแสวงหาความรู้ด้วยการกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดความสงสัย ผู้สอนต้องให้โอกาสเด็กรับรู้ข้อมูลผ่านประสาท
สัมผัสเมื่อร่างกายเด็กได้รับข้อมูล ส่งผลให้เกิดความสนใจพิจารณาข้อมูล ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกแนะน าช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเท่าที่จ าเป็นและติดตามการท างานของเด็กด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

1.1 กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กโดยวิธีเผชิญสถานการณ์เพ่ือให้เด็กเกิด
ความสงสัย อาจเป็นสถานการณ์จริงหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือจากหนังสือต่าง ๆ       
การส ารวจภาคสนามและจากการบอกเล่าของครูหรือผู้เชี่ยวชาญและมีระดับความยากง่ายเหมาะสม
กับวัยและความสามารถของเด็กให้โอกาสเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ข้อมูล  ด้วยการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ เช่น การส ารวจ การเผชิญสถานการณ์จ าลอง 
การสังเกตสิ่งประดิษฐ์ การสังเกตจากภาพถ่าย เป็นต้น  
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1.2 เด็กๆ ร่วมกันตั้งค าถามแปลกๆ ใหม่ๆ จากสิ่งที่พวกเขาสงสัยจาก สถานการณ์
ปัญหา โดยการกระตุ้นของผู้สอน  

1.3 เด็กและผู้สอนร่วมกันรวบรวมค าถามทั้งหมดและเขียนค าถามลงกระดาษ จัดกลุ่ม 
ค าถามที่เหมือนกันและจ าแนกค าถามที่แตกต่างออกไป  

1.4 เด็กกับผู้สอนร่วมกันคัดเลือกค าถามที่เด็กก าลังสนใจและตัดลดค าถามที่ เด็ก
ตอบได้ออกไป เพ่ือค้นหาค าถามท่ีต้องการสืบค้นเท่านั้น เด็กวาดภาพประกอบค าถาม  

1.5 เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น ท้าทายให้เด็กสืบค้นเรื่องนี้ เพ่ือท้าทาย
ให้เด็กพยายามแสวงหาข้อมูลหรือคิดหาวิธีการพิสูจน์ทดสอบความคิดของตน เด็กและผู้สอนร่วมกัน
สร้างแผนที่ความคิดเพ่ือสรุปประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประสบการณ์เดิมและค าถามที่ต้องการสืบค้น
และจัดแสดงในชั้นเรียน 

2. สร้างความคิดเป็นขั้นของการกระตุ้นให้เด็กพยายามแสวงหาค าตอบโดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ค าถามที่เกิดขึ้นในใจของเด็กตลอดเวลา คือ ท าอย่างไรจะได้ค าตอบที่ค าถามก าหนด เด็กคิด
วางแผน ด าเนินการสืบค้นตามแผนที่วางไว้และใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้
อ านวยความสะดวก แนะน าช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการและติดตามการท างานของเด็ก  ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้  

2.1 ทบทวนค าถามที่ก าหนดไว้บนแผนที่ความคิดด้วยค าถามที่ว่าเราต้องการสืบค้น
เรื่องอะไรบ้าง ให้โอกาสเด็กๆ ตั้งค าถามเพ่ิมเติมอีกหรือปรับค าถามให้มีความชัดเจนขึ้น  

2.2 เด็กๆ ร่วมกันวางแผนโดยการน าความรู้เดิมมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ก าลัง
เรียนรู้ ครูเป็นผู้สอนคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ค าถามหลักท่ีใช้ในการวางแผน การสืบค้นคือ
ท าอย่างไรเราจะได้ค าตอบตรงตามค าถาม เด็ก ๆ ระดมความคิดตามค าถามย่อยๆ ได้แก่ เราเลือก
สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้าง เราจะท าการสังเกตอะไรบ้าง เราจะต้องวัดปริมาณของอะไรบ้าง ข้อมูล
ที่เราจ้องท าการทดลองมีอะไรบ้าง เราจะท าการวัดด้วยเครื่องมือบ่อยๆ ครั้งได้อย่างไร ใครจะรับผิดชอบ
ค้นหาข้อมูลเรื่องอะไรบ้าง เราต้องการเครื่องมือที่จ าเป็นอะไรบ้าง เราจะด าเนินการสืบค้นเมื่อไหร่ ที่ไหน 
ผู้สอนและเด็กร่วมกันท าตารางการวางแผน 

2.3 เด็กๆ ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการสืบค้นและสร้างเครื่องมือ
เก็บข้อมูล เช่น แบบสัมภาษณ์ผู้รู้ แบบส ารวจรายการ ตาราง แบบบันทึกการสังเกต และอุปกรณ์   
การทดลอง  

2.4 เด็กปฏิบัติการสืบค้นตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้และใช้เครื่องมือด าเนินการ 
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตหรือประสาทสัมผัส ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

2.5 เด็กตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่สืบค้นของตนโดยการสังเกตเป็นพ้ืนฐาน ค าตอบ
ที่ได้หรือการค้นพบเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้น ามาจัดระบบและวิเคราะห์สรุป  

3. ประมวลความคิด เป็นขั้นการคิดวิเคราะห์และสรุปเด็กน าสิ่งที่ได้รับรู้จากการสังเกต
เป็นพ้ืนฐาน ในกระบวนการสืบค้นมาสร้างความเข้าใจ โดยการสังเกตอย่างไตร่ตรองเพ่ือเปรียบเทียบ
จัดหมวดหมู่ความเหมือน ความคล้ายหรือความแตกต่างของข้อมูล เด็กใช้ความคิดเชื่อมโยงความรู้
ใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิม เพ่ือต้องการความชัดเจนว่า ค าตอบที่ต้องการรู้คืออะไร เด็กประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนและสามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนฟังได้  ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวย
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ความสะดวก แนะน าและช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ผู้สอนติดตามการท างานของเด็กประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้  

3.1 เด็กวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ  
3.1.1 เด็กคัดเลือกข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตโดยการวาด

ภาพหรือสเกตภาพเหมือนจริง แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีทั้งค าถามและค าตอบและภาพถ่ายที่บันทึกขณะ
ด าเนินการสืบค้น  

3.1.2 เด็กแต่ละคนอธิบายรายละเอียดของลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูล
หรือบรรยายของข้อมูลหรือบรรยายปรากฏการณ์ที่พบเห็นจากภาพถ่ายโดยการสังเกตเปรียบเทียบ
ความเหมือนความแตกต่าง สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง  

3.1.3 เด็กร่วมกันจัดหมวดหมู่ภาพวาดหรือภาพสเกตที่มีลักษณะเหมือนจริง 
หรือของจริงและร่วมกันสร้างแผนภูมิล าดับเหตุการณ์ โดยการท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  

3.1.4 เด็กอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แผนภูมิล าดับเหตุการณ์และข้อมูล  
ที่จัดกระท าเป็นหมวดหมู่และเด็กสามารถบอกเหตุผลของการปรากฏการณ์ที่ค้นพบได้ว่าท าไมเป็น
เช่นนี้ เด็กสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราต้องการรู้คืออะไร  

3.2 เด็กวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.2.1 เด็กคัดเลือกข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่ ข้อมูลที่ ได้จากแบบส ารวจ

รายการและตาราง น าข้อมูลมาสังเกต เปรียบเทียบจ าแนกหรือแบ่งกลุ่ม  
3.2.2 เด็กช่วยกันน าข้อมูลที่ได้มานับจ านวนรวมกัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง   

ที่ค้นพบ เด็กปฐมวัยใช้การวิเคราะห์เป็นความถี่  
3.3.3 เด็ก ๆ ร่วมกันคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสู่รูปแบบที่แตกต่างกัน 

เช่น การสร้างตาราง การสร้างกราฟเส้นหรือการสร้างกราฟแท่ง ข้อมูลที่น าเสนอในตารางหรือกราฟ
อาจเสนอเป็นของจริง ถ้าเด็กอายุน้อยมาก ๆ  

3.2.4 เด็กอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟและเด็ก 
สามารถบอกเหตุผลของค าตอบที่ค้นพบได้ว่าท าไมเป็นเช่นนี้ เด็กสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราต้องการรู้ 
คืออะไร  

4. ขั้นขยายความคิดเป็นขั้นการขยายความคิดสู่แนวทางใหม่ เด็กใช้พลังความคิดเผยแพร่
ความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเด็กน าความรู้ที่ค้นพบไปทดลอง ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือน า
ความรู้ที่ค้นพบไปเป็นพ้ืนฐานในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่  เพ่ือค้นหาแนวทาง
ใหม่ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ เพ่ือค้นหาแนวทางใหม่จากค าถามว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอ่ืนได้
หรือไม่ เด็กได้ค้นหาประเด็นปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ในหัวเรื่องใหม่ต่อไป ผู้สอนมีบทบาท 
เป็นผู้อ านวยความสะดวก แนะน า ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการติดตามการท างานของเด็ก ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

4.1 เด็กเผยแพร่ความรู้ที่ค้นพบให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
4.1.1 เด็กร่วมกันค้นหาวิธีการต่าง ๆ  และวางแผนจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ เพ่ือน าเสนอ

กระบวนการสืบค้นโดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  
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4.1.2 เด็กร่วมกันสร้างสื่ออุปกรณ์หรือวาดภาพและเขียนค าที่สามารถเขียนได้ 
เพ่ือใช้ประกอบการอธิบาย  

4.1.3  เด็กน าเสนอกระบวนการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถาม 
การสืบค้น การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลสร้างความเข้าใจ  

4.1.4 เด็กตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง โดยเปรียบเทียบความเหมือน 
ความแตกต่างของผลงานตนกับเพ่ือน ๆ  

4.2 เด็กน าความรู้ที่ค้นพบไปทดลองใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือน าความรู้ที่ค้นพบ
ไปเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้นไม่เหมือนใคร เพ่ือค้นหา
แนวทางใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมที่ค้นพบ  

4.2.1 ผู้สอนกระตุ้นเด็กคิดค าถามใหม่ ๆ แปลก ๆ น่าตื่นเต้นและไม่ซ้ าแบบ
ใครจากพ้ืนฐานความรู้เดิมที่ค้นพบโดยตั้งค าถามว่า “ถ้า” ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่  

4.2.2 เด็กๆ ร่วมกันคิดค าตอบที่แปลก ๆ น่าตื่นเต้นและไม่เหมือนใคร  
4.2.3  เด็กๆ ร่วมกันวาดภาพหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือท าการทดลองตามคิดไว้ 
4.2.4 เด็กๆ น าเสนอแนวทางใหม่ที่ค้นพบต่อสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ โดยการพูด 

และการวาดภาพหรือแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือแสดงผลการทดลอง  
4.3 เด็กค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น อาจพบประเด็นที่น่าสนใจ สามารถเริ่มต้นวงจรการเรียนรู้ใหม่ได้ หลักการส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแสวงหาความรู้ที่ส าคัญ คือ การใช้รูปแบบการเรียนการสอน
จิตปัญญา ซึ่งเน้นการเรียนโดยการปฏิบัติและการคิด (A) การแสดงออกที่ถูกต้อง (B) การเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่ม (C) มีการเรียนรู้ที่เกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง (D) และมีความก้าวหน้าทางพุทธิปัญญา (P) จะ
ท าให้เด็กสนุกและคิดเป็น  

บรูเนอร์ (Bruner, 1956: อ้างถึงใน วรินทรทิพย์ ปรมัตถ์ชญานนท์, 2551) กล่าวว่า 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้  

1. การจัดล าดับขั้นของการเรียนรู้และการน าเสนอให้สอดคล้องกับระดับของการรับรู้ 
เข้าใจ 

2. ในการเรียนการสอนนั้น ทั้งผู้เรียนและผู้สอนและผู้สอนต้องมีความพร้อมแรงจูงใจ 
และความสนใจ  

3. ลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียนจะช่วยให้มีความรู้คงทนและถ่ายโยงความรู้ได้ด้วย บูรเนอร์ ได้ใช้วิธีการค้นพบ โดยยึดหลักการ
สอนดังนี้  

1) ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจภายในและมีความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นพบสิ่งที่อยู่
รอบ ๆ ตัวเอง  

2) โครงสร้างของบทเรียนต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
3) การจัดล าดับความยากง่าย ต้องค านึงถึงสติปัญญาของผู้เรียน  
4) แรงเสริมด้วยตนเอง ครูต้องให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือทราบว่าท าผิดหรือ

ท าถูกต้องเป็นการสร้างแรงเสริมด้วยตนเอง  
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เพียเจท์ (Piaget, 1964) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมีหน้าที่ควรค านึง
ในเรื่องต่อไปนี้  

1. เมื่อท างานกับนักเรียน ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน 
ต่อไปนี้  

1.1 เมื่อท างานกับนักเรียน ผู้สอนควรค านึงถึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาทั้งสี่ขั้น
ตามล าดับนักเรียนที่มีอายุเท่ากัน อาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาต่างกัน ขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา 
ที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องชี้แบบการให้เหตุผลที่ต่างกัน พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนแต่ละคนเป็น
เครื่องแสดงความสามารถของบุคคล  

1.2 นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบ คือ ประสบการณ์ทาง กายภาพ    
และประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ ประสบการณ์ทางกายภาพจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับ
วัตถุต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมโดยตรง ส่วนประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้พัฒนา
โครงสร้างทางสติปัญญา ใช้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม นักเรียนแต่ละคนจะพัฒนาแบบการให้
เหตุผลเมื่อมีประสบการณ์ท่ีกระตุ้นให้เกิดการคิด  

2. หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ ควรมีลักษณะ
ดังนี้ 

2.1 เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนโดยที่การสอนต้องเน้นการใช้ ศักยภาพ
ของตนเองให้มากที่สุด 

2.2 เสนอการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่  
2.3  เน้นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบเพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยผ่าน

การกระท าทางสมองต่อสิ่งที่ก าลังค้นพบ การเรียนการสอนที่เน้นการค้นพบสืบเสาะและความคิด
สร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น  

2.4 เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพ่ิมขยายความคิดในระหว่างการเรียนการสอน 
แทนที่จะนั่งฟังเฉย ๆ  

2.5 ใช้กิจกรรมการขัดแย้งเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของตนเอง 
นักเรียนจะร่วมมือกันแก้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  
นอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง 

3. การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควรด าเนินการ ดังนี้  
3.1 ถามค าถามมากกว่าการให้ค าตอบ โดยเฉพาะค าถามปลายเปิด เพราะค าถาม

ประเภทนี้จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
3.2 ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้น เมื่อถามค าถามแล้วควรให้เวลา

รอค าตอบของนักเรียนสัก 5 นาทีเพราะนักเรียนต้องการเวลาที่จะดูดซับค าถามและปรับเปลี่ยนขยาย
โครงสร้างของสมองเพ่ือตอบค าถามนั้น ๆ  

3.3 ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ เพราะนักเรียนจะได้  
มีโอกาสใช้สติปัญญาในการตัดสินว่าจะเรียนอะไรดี 
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3.4 เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด อย่าพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในการให้เหตุผลของ
นักเรียน ควรถามค าถามหรือจัดประสบการณ์นักเรียนใหม่ เพ่ือนักเรียนจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตนเอง  

3.5 ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปัญญา   
ขัน้นามธรรมหรือจากงานการอนุรักษ์ เพ่ือดูว่านักเรียนคิดอย่างไร  

3.6 ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่าง
กัน เด็กท่ีมีพัฒนาการทางสติปัญญาล้าหลังเพ่ือนในช่วงเวลาหนึ่ง อาจมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับเพ่ือนคนนั้นในเวลาต่อมาก็ได้ 

3.7 ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในระดับความคิดขั้นต่อไป  
3.8 ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเพราะจดจ ามากกว่าที่จะเข้าใจเป็นการเรียนรู้

ที่ไม่แท้จริง  
4. ในขั้นประเมินผล ควรด าเนินการสอนดังนี้  

4.1 มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียนประเมินกระบวนการคิดด้วย 
เช่นเดียวกับทดสอบเนื้อหาวิชา  

4.2 พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอบค าถามนั้นๆ  
4.3 ต้องช่วยเหลือนักเรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ ากว่าเพื่อนร่วมชั้น 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548 ) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนการคิด ครูต้องมี
ขั้นตอนการสอน โดยบูรณาการเทคนิคการกระตุ้นให้เด็กคิดตามขั้นตอนการสอน ดังนี้  

1. ก าหนดจุดประสงค์การสอน ในการสอนให้เด็กคิดต้องเริ่มจากโจทย์ ถ้าครูมีโจทย์ง่าย     
การคิดจะไม่ซับซ้อน การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ของสมองจะน้อยตามไปด้วย แต่ถ้าครูต้องการให้คิด
โจทย์ ที่ให้เด็กคิดต้องซับซ้อนไปด้วย สิ่งที่ต้องค านึงส าหรับก าหนดจุดประสงค์ของการสอนว่าต้องการให้
เด็กคิดแบบใด เช่น คิดแบบอเนกนัย คิดสร้างสรรค์หรือคิดแบบวิจารณญาณและความชัดเจนของ
จุดประสงค์จะเป็นตัวท าให้ครูตั้งโจทย์และจัดกิจกรรมที่น าไปสู่การคิดที่ต้องการจากการวิจัย (Baer, 
1996) เกี่ยวกับผลของการฝึกคิดแบบอเนกนัยพบว่า ถ้าต้องการให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาการคิดอเนกนัย ก็
ต้องให้ผู้เรียนฝึกทักษะในงานที่สัมพันธ์  

2. แจงประเด็นปัญหา ขั้นที่ 2 เป็นขั้นของการสร้างประเด็นปัญหาตามจุดประสงค์ 
ให้หลากหลาย เพ่ือให้เด็กเกิดการคิดในแง่ต่าง ๆ โดยประเด็นปัญหาต้องเป็นตัวน าการคิด  

3. ปฏิบัติการคิด เป็นขั้นของการให้เด็กใช้ความคิดของตน ด้วยการน าข้อมูลที่รู้ไปประสาน
กับข้อมูลที่รับรู้ใหม่ เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือมโนทัศน์ที่เป็นผลมาจากความคิด  

4. การสะท้อนคิด เป็นขั้นที่ครูประเมินความสามารถในการคิดและการใช้ความคิด
ของเด็ก ด้วยการกระตุ้นให้เด็กเกิดการสะท้อนคิดในสิ่งที่ตนพูดหรือกระท าว่าท าไม อย่างไร เพราะอะไร    
ในการติดตามผลสะท้อนคิดนี้ ครูต้องเน้นถึงจุดประสงค์ของครูที่ต้องการฝึกให้เด็กคิดว่าเป็นแบบใดด้วย 

ทิศนา แขมมณีและคนอ่ืนๆ (2540) ได้สรุปแนวทางได้ 3 แนวทาง คือ 
1. การสอนเพ่ือให้คิด (Teaching for Thinking) เป็นการสอนที่เน้นในด้านเนื้อหา 

วิชาการ โดยมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคิดของเด็ก 
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2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เป็นการสอนที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการทาง
สมองที่น ามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะเป็นการปลูกฝังทักษะการคิดโดยตรง ลักษณะของงานที่น ามาใช้
สอนจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการเรียนในโรงเรียนแนวทางการสอนจะแตกต่างกันออกไป  ตาม
ทฤษฎีและความเชื่อถือพ้ืนฐานของแต่ละคนที่จะน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน 

3. การสอนเกี่ยวกับความคิด (Teaching about Thinking) เป็นการสอนที่เน้นการใช้
ทักษะการคิดเป็นเนื้อหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ 

กระบวนการคิดของตนเอง เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดที่เรียกว่า Metacognition คือ 
รู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไรและยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของ
ตนเองได้ ส่วนโปรแกรมการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดที่จัดสอนในโรงเรียนเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบันสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ  

1. โปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific Program) เป็นโปรแกรมพิเศษ นอกเหนือ   
จากการเรียนการสอนปกติ เช่น โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างการคิดวิจารณญาณโดยเฉพาะ  

2. โปรแกรมที่มีลักษณะทั่วไป (General Program) เป็นโปรแกรมที่ใช้วิชาในหลักสูตร
ปกติ เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการคิด เป็นการสอนทักษะการคิดในฐานะที่เป็นตัวเสริมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่มีอยู่ โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา  

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนส าหรับ เด็กปฐมวัย
เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่จะท าให้เด็กได้รับความรู้มีทักษะ
ปฏิบัติและเห็นในสิ่งต่าง ๆ ที่ครูต้องการให้รู้โดยสอดคล้องกับลักษณะความใคร่รู้ ใคร่เรียนของเด็ก 
ส าหรับการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ลักษณะของประสบการณ์การเรียนรู้มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ
ดังนี้  

1. เด็กต้องได้สัมผัสต้องโดยตรงด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในชั้นเรียน
หรือนอกชั้นเรียน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  

2. เด็กเปน็ผู้ริเริ่ม เป็นผู้เลือกสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3. เนื้อหาหรือสาระท่ีเรียนรู้มีความหมาย กล่าวคือเหมาะกับอายุของเด็ก  
4. ประสบการณ์การเรียนรู้มีความต่อเนื่อง  
5. สนับสนุนและให้โอกาสในการใช้ภาษา การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร  
6. สร้างเสริมประสบการณ์สัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้าง

เสริมกิจกรรมทางสังคม  
7. มีการสรุปแนวคิดและความรู้จากกิจกรรม มีการสะท้อนการเรียนอย่างมีระเบียบ

วิธีและมีการน าเสนอร่วมด้วย  
สรุปได้ว่า หลักการสอนคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ถ้าเป็นการฝึกเด็กปฐมวัยให้คิดจะต้อง

ใช้ขั้นตอนที่ง่ายเหมาะกับวัย ท าให้เด็กรู้สึกสนุกกับการฝึกการใช้ความคิด โดยที่เด็กจะเรียนรู้จากการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติจริงและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยในการจัดการเรียนการสอนการ
คิดส าหรับเด็กปฐมวัย ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ให้ค าปรึกษา เมื่อเด็กต้องการค าปรึกษาจากครู 
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2.1.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนการคิด 
นภเนตร ธรรมบวร (2544) กล่าวว่า ครูควรมีวิธีการในการเชื้อเชิญหรือกระตุ้นให้

เด็กคิดและเรียนรู้มีความส าคัญมาก องค์ประกอบที่ครูควรค านึงถึงในการเปิดโอกาสให้เด็กคิดและ
เรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 

1. การกระตุ้นให้เด็กสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ รับผิดชอบ
งานต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การดูแลน้องและมีการรายงานผลเมื่อท างานเสร็จสิ้นลง นอกจากนั้นควรเปิด
โอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองและยอมรับการตัดสินใจของเด็ก อาทิ ให้เด็กเลือกเสื้อผ้า
ด้วยตนเอง เป็นต้น ครูควรเห็นคุณค่าต่อค าแนะน าต่างๆ ที่เด็กเสนอหรือแสดงความคิดเห็น รวมตลอดถึง
ส่งเสริม ให้เด็กพอใจและภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็นและความสามารถที่ตนม ี 

2. การเข้าถึงเด็กเป็นรายบุคคล การเข้าถึงหรือท าความรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลในชั้น เรียน 
ที่มีเด็กเป็นจ านวนมาก ครูอาจไม่มีโอกาสท าความรู้จักหรือพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม 
ครูสามารถสื่อสารกับเด็กผ่านทางการแลกเปลี่ยนบันทึก (Journals) ได้  

3. การฟังด้วยความเอาใจใส่ (Listening with Care) วิธีการหนึ่งในการค้นหาว่าเด็ก
ก าลังคิดอะไร คือ การพูดคุยกับเด็กและการฟังเด็กด้วยความเอาใจใส่  การฟังด้วยความเอาใจใส่ 
หมายถึง การให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อสิ่งที่เด็กก าลังพูด การไม่อนุญาตให้มีการขัดจังหวะ ขณะก าลัง
สนทนากับเด็กและการสบตาเด็กขณะที่เด็กก าลังพูดคุย เป็นต้น  

4. การแสดงความจริงใจ (Being Genuine) การแสดงออกความจริงใจต่อเด็กถือเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งในการส่งเสริมกระบวนการคิด อย่างไรก็ตาม การแสดงความจริงใจต่อเด็กควรมีพ้ืนฐาน
อยู่บนความเป็นจริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ถ้าเราชมเชยเด็กโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของ
งานที่เด็กท าถือเป็นการบั่นทอนคุณค่าความพยายามของเด็ก การแสดงความจริงใจ หมายถึง การมี
ความรู้สึกร่วมกับเด็ก ความจริงใจสามารถแสดงออกได้หลายทาง เช่น น้ าเสียง ท่าทาง การแสดงออก          
ทางสีหน้า การสบตา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแสดงออกในขณะที่เราก าลังพูดกับเด็ก  

5. การสื่อสารกับเด็กด้วยความชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ตน หมายถึง 
และการเข้าถึงเด็กเป็นรายบุคคลนั้น  ส่วนหนึ่งขึ้นกับความชัดเจนของผู้พูด ครูควรใช้วิธีการที่
หลากหลายในการสื่อสารกับเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งซึ่งชัดเจนส าหรับเด็กคนหนึ่งไม่จ าเป็นต้องชัดเจน
ส าหรับเด็กอีกคนหนึ่ง  

6. การมองว่าตนคือผู้เรียนในชั้นเรียน ซึ่งส่งเสริมกระบวนการคิดการเสาะแสวงหา 
และการส ารวจ (Enquiry) ถือเป็นสิ่งจ าเป็นครูต้องยอมรับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา และมุ่งเน้นว่าการศึกษาเป็นกระบวนการส ารวจแสวงหาสิ่งที่ตนไม่รู้ (The Unknown) 
เช่นเดียวกับการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนรู้ (The Known) อีกครั้งหนึ่งในชั้นเรียนที่ให้ความส าคัญกับการคิด 
ครูจะเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับเด็ก ครูแสดงให้เด็กเห็นว่าตนให้คุณค่าการคิด 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่า ครูปฐมวัยเป็นบุคคลต้องท าหน้าที่ ทั้งด้านการให้
การดูแลแก่เด็กและด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งหมายถึงงานการจัดการเรียนการสอนนี้ 
ครูมีบทบาทส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้  

1. ผู้วางแผนการเรียนรู้ การสอนหรือปัจจุบัน คือการสร้างการเรียนรู้ หมายถึง การใช้แผน
พฤติกรรมที่ครูจัดเตรียมมาจากพ้ืนฐาน  หลักการเรียนรู้และทฤษฎีพัฒนาการเด็กผ่านการสอน     
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และการจัดชั้นเรียนเพ่ือการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี (Levine & Nolan, 1996) แผนพฤติกรรม
ที่กล่าวนี้ คือ แผนการสอนที่ครูเป็นผู้พัฒนาให้มีขึ้นอาจเป็นทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น            
ซึ่งหมายถึง แผนการสอนประจ าบทเรียนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับเด็กในชั้นเรียนของครูที่สุด  

2. ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อครูก าหนดแผนการสอนได้แล้ว สิ่งที่ครูกระท า 
ต่อมาคือ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การสอนของครู ครูจะเป็นผู้ก าหนดว่าถ้า
ต้องการให้เด็กเรียนรู้ตามจุดประสงค์ใด กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาต้องมีลักษณะ
อย่างไรและแต่ละแผนครูต้องเตรียมอะไร ส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก  

3. ผู้สอน หมายถึง การน าแผนการสอนสู่การปฏิบัติ ในการท างานส่วนผู้สอนนั้นครู
ต้องท าหน้าที่ดังนี้  

3.1 เตรียมสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือให้เด็กค้นคว้าและมีปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นครู ผู้ใหญ ่เด็กด้วยกันหรืออุปกรณ์  

3.2 เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการแสดง กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวต่อ การอ่านหนังสือ ศิลปะ หรือการแสดงดนตรี เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลายแล้วสนุกกับการเรียน  

3.3 เตรียมการสอน ครูควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารหรือ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอทุกคน อย่าให้เด็กรอหรือขอเพ่ือนเพราะจะท าให้เด็กเบื่อ ไม่อยากเรียน  

3.4 ท าการสอน การสอนของครูปฐมวัย คือ การช่วยให้เด็กแก้ปัญหาได้หรือคิดออก 
ไม่ใช่การบอกข้อมูลความรู้ครูต้องเดินไปหาเด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพ่ืออ านวยความสะดวก      
และมีส่วนร่วมกับเด็กในการใช้อุปกรณ์ การท ากิจกรรม การตอบค าถาม การช่วยเหลือชี้แนะงาน      
ที่ซับซ้อนเพ่ือให้เด็กเกิดการคิดและทดลองด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ      
อยู่ที่ความสามารถของครู ในการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมให้มากที่สุด สิ่งที่จะสนับสนุน
ประสิทธิภาพการสอนของครู อีกอย่างหนึ่งคือ การให้โอกาสเด็กได้สัมผัส จับต้อง ลงมือกระท าและ
สืบค้นด้วยตนเองเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม มีความสุขกับสิ่งที่เลือกเรียนรู้และ
ประสบการณ์นั้นควรเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของเด็ก  

4. ผู้ประเมินการสอน การสอนเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตอบสนอง
ความต้องการของเด็ก เพ่ือการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต การจัดการเรียนการสอนที่ดีต้อง
สอดคล้องกับ 1) ความสนใจของเด็ก 2) ความต้องการจ าเป็นของเด็ก 3) ความแปลกใหม่และความ
หลากหลายของกิจกรรมที่จัดให้เด็ก 4) ความส าเร็จในการเรียน 5) ความรู้สึกของเด็ก 6) ก าลังใจและ 
7) ความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินผลการสอนจะเป็นงานที่ครูจะท าเป็นสิ่งสุดท้ายหรือ
ระหว่างการสอน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอนของครูว่าสามารถสร้างให้เด็กเรียนรู้ได้สูงสุด
เพียงใด มีประเด็นข้อมูลใดที่ต้องแก้ไขและพัฒนา การประเมินผลจะช่วยบอกครูได้ว่าการสอนของครู        
มีสัมฤทธิ์ผลเพียงใดด้วย  

สรุปได้ว่าบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยครูมีหน้าที่
เปิด โอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ยอมรับการตัดสินใจของเด็ก รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคลและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
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2.1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดและความคิดคล่อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
ฮัดกินส์ และคนอ่ืนๆ (วราภรณ์ ยิ้มแย้ม 2543, อ้างถึงใน Hudgins & et al., 1979)            

ได้ท าการวิจัยเรื่องการคิดวิจารณญาณของเด็กโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ  Pre - Posttest One 
Group Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 4 - 5 ที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงจากการท าแบบทดสอบ           
การคิดวิจารณญาณ การทดลองแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ก่อนด าเนินการทดลองและภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันและตอบค าถามได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม  

ทอมสัน (วรินทรทิพย์ ปรมัตถ์ชญานนท์, 2551; อ้างถึงใน Thomson, 2000) ได้ศึกษา
การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับวิทยาลัย พบว่า จุดมุ่งหมายของครูและเวลามีผล
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ เพราะถ้ามีเวลามากผู้เรียนจะใช้ค าถามของตนเอง ในการ
แสวงหาค าตอบและพัฒนาการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ตามความเข้าใจของผู้เรียน แต่ถ้ามีเวลาน้อย
ผู้เรียนจะใช้ค าถามของครูและวิธีการของครูในการแสวงหาค าตอบ ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ได้ตามค าอธิบายของครู 

งานวิจัยในประเทศ 
กรรณิการ์ กลิ่นหวาน (2547) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมเน้น

ผู้เรียน 4 แบบ ที่มีต่อการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยภายหลังได้รับการจัด
กิจกรรมเน้นผู้เรียน 4 แบบ มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยอยู่ในระดับดี ทั้งในภาพรวมและ
จ าแนกรายด้าน คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่มและความสามารถ  
ในการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและจ าแนกรายด้าน คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
และความคิดริเริ่ม 

วรินทรทิพย์  ปรมัตถ์ชญานนต์ (2551) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลของการใช้
เทคนิคกระตุ้นการคิดที่มีต่อทักษะการคิดแบบลื่นไหลของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับ
กิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระตุ้นการคิด มีการพัฒนาด้านทักษะการคิดแบบลื่นไหลอยู่ในระดับพอใช้ ยกเว้น
การใช้ถ้อยค าอยู่ในระดับดีและเมื่อเปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระตุ้นการคิดมีสูงกว่า
ก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระตุ้นการคิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ชนิสรา  ใจชัยภูมิ (2552) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดคล่องแคล่วของเด็ก
ปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง พบว่าความคิดคล่องแคล่วโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง
ท าการบริหารสมองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

วีณา ประชากูล (2547) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลของการเล่นวัสดุปลายเปิดท่ีมี
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ภายหลังการจัดกิจกรรมการเล่นวัสดุปลายเปิด เด็กปฐมวัย            
มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับปานกลางและเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นวัสดุปลายเปิด           
มีความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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อัญชลี ไสยวรรณ (2548) กล่าวว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รูปแบบการเรียน
การสอนคิดเป็นงานวิจัยที่มุ่งเพ่ือศึกษา ประสิทธิภาพการสอนการคิดที่ผู้เรียน สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามที่ต้องการและพัฒนาทักษะการคิดในด้านต่างๆ  

จากรายงานการวิจัยที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาการคิดสามารถช่วยให้นักเรียน               
เกิดความเข้าใจเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์ เดิมกับประสบการณ์ ใหม่น ามาใช้                     
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าการสอนตามปกติ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและ
เจตคติต่อการเรียน หลังจากทดลองดีกว่าการทดลองให้ความร่วมมือกันมากขึ้น ดังนั้นการสอนการคิด
ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้ 

 
2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวสมดุลภาษา 

2.2.1 ความหมายแนวสมดุลทางภาษา 
ความหมาย 
อารี สัณหฉวี (2550) กล่าวว่า แนวการสอนสมดุลภาษา(Balaneed Literaey) เป็นแนว

การสอนพัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language หรือ 
Natural Approach) มีวิธีการสอนภาษาโดยสอนอ่านและเขียนจากเรื่องที่ผู้ เรียนเข้าใจและ                  
มีประสบการณ์ ไม่ได้เน้นในเรื่องการสอนแบบแจกลูก สะกดตัว (Phonics) อย่างชัดเจนแต่เป็นแนวการสอน
ทางธรรมชาติของเด็กจากการสอนเป็นค าๆ ก่อนแล้วค่อยสอดแทรกเรื่อง Phonics ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริบทของเรื่องที่เรียนอยู่แล้ว 

วรนาท รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม (2549 อ้างถึงใน ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุลเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์
ทางภาษาที่ผสมผสานแนวคิดในการสอนภาษาที่สัมพันธ์กับลักษณะหน้าที่ของภาษา และการสอนทักษะ
ย่อยทางภาษาเข้าด้วยกัน การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุล 

ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ (http://www.gotoknow.org/blog/posts/234 913) กล่าวว่า 
วิธีการสอนแบบสมดุลภาษาในระดับปฐมวัย ท าได้โดยการน าภาษาไทยเข้าไปใช้สอน เพ่ือให้เด็กปฐมวัย 
โดยเตรียมความพร้อมในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักหนังสือ พูดสื่อสารเรื่องราวความรู้สึกกิจกรรม
ที่ต่อเนื่อง  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( 2553 ) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบสมดุลเป็นการจัดประสบการณ์ในลักษณะ “องค์รวม-ส่วนย่อย-องค์รวม” ( Whole – Part - Whole) 
กล่าวคือ ให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมายการใช้จริง แล้วสอนทักษะย่อยที่จ าเป็นส าหรับการใช้ภาษา
ในครั้งนั้น เพ่ือให้เด็กสามารถน าทักษะย่อยทางภาษาในลักษณะที่ฝึกหัดโดยเฉพาะอย่างไม่มีความหมาย
กับเด็ก และไม่สนับสนุนการใช้แบบฝึกหัดเพ่ือฝึกทักษะย่อยทางภาษาด้วย 

ความส าคัญของการสอนแนวสมดุลภาษา 
อารี สัณหฉวี (2551) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสอนแนวสมดุลภาษาว่า เนื่องจาก

วิธีการสอนแบบนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น การส่งเสริมการเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การใช้ค า
คล้องจอง การฝึกมารยาทนการพูดและติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนจุดส าคัญของการสอนภาษาไทย คือ              
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การท าให้ประสบการณ์การเรียนสนุกสนาน เด็กไม่มีความรู้สึกเกิดปมด้อยว่าอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูก            
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้เด็กไม่ชอบการอ่านและเขียนตลอดไปซึ่งยากที่จะแก้ไข 

ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีลักษณะการสอนภาษาไทยคือการเตรียมความพร้อม ในการ
อ่านการสร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักหนังสือ พูดสื่อสารเรื่องราวความรู้สึก ชอบขีดเขียนเพ่ือสื่อสาร จะเป็น
การสอนที่ไม่เคร่งเครียดเป็นทางการ แต่จะเน้นกิจกรรม ครูอ่านกับนักเรียน สื่ อสาร พูดคุยซักถาม             
การสอนเน้นการร้องเพลง ท่องค ากลอน เล่นเกมตัวหนังสือ ครูอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังทุกวัน เพ่ือให้
เห็นว่าหนังสือมีเรื่องสนุก ให้คุ้นเคยกับหนังสือ เปิดหน้าหนังสือ และเข้าใจเรื่องจากภาพไม่เน้นการฝึก
สะกดค าในวัยนี้  

2.2.2 ความส าคัญของภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ความหมายของการสอนภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (2553) กล่าวว่า ภาษา คือ ระบบ      

ที่มนุษย์สร้างข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการคิดและการติดต่อสื่อสารประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่อยู่
ร่วมกันอย่างมีแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่อาศัย 
(วรนาท รักสกุลไทยและนฤมล เนียมหอม, 2549) 

ความหมายของภาษาตามหลักนิรุกติศาสตร์ (กรวิภา สรรพกิจจ านง 2548) ได้ให้
ความหมายว่า ภาษา คือ เสียงที่เปล่งออกมาอย่างมีความหมาย ท าให้ผู้ฟังเข้าใจ เป็นเสียงที่เปล่ง
ออกมาโดยเจตนาของผู้พูดที่ต้องการสื่อความคิด ความต้องการ ของตนประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
เสียงนั้นอาจเป็นรูปประโยคหรือหลักภาษาที่ท าให้ผู้ฟัง เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ                               
(กรวิภา สรรพกิจจ านง 2548 อ้างถึงใน เฟอดินานด์ เดอโซสซูวร์ Ferdinand De Saussure, 1959)                           
ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า ภาษา คือ การคิดอย่างเป็นระบบที่มีเสียงเป็นเครื่องแสดงออก 
(Language is Organized thought Coupled with Sound) เป็นค าและค าในภาษามีองค์ประกอบ 
3 ส่ วน  คือ  สัญ ลั กษณ์  (Sign) สิ่ งที่ เป็ นตั วแทนของสัญ ลั กษณ์ (Signifier or Sound-Image 
Association) ความหมายของสัญลักษณ์ (Concept or Signifier) ทั้งนี้ ภาษา เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต 
มีความเป็นพลวัต (Language is Dynamic) และสามารถเกิด ตายเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีสังคมเป็นเจ้าของ 
และ “เอเอสเอชเอ” (ASHA) ได้ให้ความหมายว่า ภาษา คือ รหัส (Code) ที่เราเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร
ความคิด การแสดงออกในสิ่งที่เราต้องการ การอ่าน การเขียน การฟัง การแสดงท่าทาง ทั้งหมด
เหล่านี้คือ รูปแบบของภาษา รหัสภาษาเกิดจากข้ันตอน ดังนี้ 

1. โดยการสร้างค าหรือสัญลักษณ์จากหน่วยที่เล็กที่สุด เช่น เสียง ตัวอักษร แทนเสียง 
2. มีการก าหนดความหมายและรากศัพท ์
3. มีการเชื่อมโยงค าเข้าหากัน เป็นหลักไวยากรณ์ 
4. ใช้ในการบอกเล่าเรื่องราว การสนทนา ซึ่งการใช้ภาษามีรูปแบบแตกต่างกันไป

ตามลักษณะของผู้ฟัง จุดมุ่งหมายและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ให้ความหมายของภาษา 

คือ ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสรุปได้ว่า ภาษา หมายถึง เครื่องมือ
หรือตัวแทนสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ใช้ในการติดต่อกับ
บุคคลอื่นเพ่ือน ามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
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กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) กล่าวว่า ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญา 
เด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางภาษามาก รู้จักค าศัพท์มากข้ึน พัฒนาค าพูดเดียวสู่ค าพูดเป็น
วลีและเป็นประโยคในที่สุด 

เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยควรเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการสื่อสาร การพูด เด็กจะเรียนเกี่ยวกับระบบของเสียง เรียนรู้ค าศัพท์ โดยเด็กจะเรียนรู้พื้นฐาน
ของได้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว 

สรุป ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญา เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ที่เป็น
ตัวช่วยให้มนุษย์มีพฤติกรรมทางสังคม  ช่วยก่อให้ เกิดการเรียนรู้  ช่วยให้มีแนวคิด ความรู้สึก               
เด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานและทักษะทางภาษาที่ดี และหลากหลายเพ่ือจะได้สามารถเรียนรู้และ
ปรับตัวได้ด ี

ความส าคัญของการสอนภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ภาษา เป็นตัวแทนความคิดของมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ 

ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไว้ ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (2553) กล่าวว่า ภาษาเป็นสิ่งส าคัญ

ส าหรับชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดซึ่งจะน าไปสู่พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาใน
ขั้นสูง ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร เด็กใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงความต้องการ
ควบคุมพฤติกรรมส าหรับบุคคลอ่ืน มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน แสดงความเป็นตัวตนของเด็ก ค้นหา
ข้อมูล คิดจินตนาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หากไม่มีภาษาการติดต่อสื่อสารย่อมเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ภาษาเป็นเครื่องส าคัญส าหรับการเรียนรู้ เด็กใช้ภาษาในการท าความเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมาย ผู้คนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีภาษาเป็นสื่อกลาง ภาษาช่วยให้มนุษย์
สามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมได้ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งการท าความเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ (2547) ได้กล่าวว่าภาษาเป็นสิ่งส าคัญ  และจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับมนุษย์เป็นรากฐานของการเรียนรู้ต่างๆ เด็กสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารใช้บอกถึงความรู้สึก
นึกคิดของตัวเขาเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ พัฒนาการด้านภาษาของเด็กเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว มีการพัฒนาตาม
ขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแต่เด็กสามารถพูดค าแรกออกมาได้  ภาษาของเด็กเกิดจากกระบวนการความคิด                
มีการเลือกและน าค ามาผสมผสานตามกฎกติกาของภาษาให้เกิดความหมายและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 

กรวิภา สรรพกิจจ านง (2548 อ้างถึงใน ริคาร์โด (Ricardo, 2003; CitingVygotsky, 
1962) กล่าวว่า ภาษา มีความส าคัญอันเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ ภาษามีขึ้นเพราะมนุษย์มี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาหรือสัญลักษณ์มาจากสังคม ภาษาและสัญลักษณ์ท าให้ความคิดของมนุษย์
แสดงออกมา 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542) กล่าวว่า ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญา 
เด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางภาษามาก รู้จักค าศัพท์มากขึ้น พัฒนาค าพูดเดี่ยวสู่ค าพูด
เป็นวลีและประโยคในที่สุด 

เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) เสนอความส าคัญของภาษาว่า ทุกสังคมมีภาษาถิ่นของตน 
คนทุกคนที่เกิดมาจะต้องรูปจักพูดจา เพ่ือสื่อความหมายและใช้ภาษาของตนให้ถูกต้องในการเรียนรู้ภาษา 
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เด็กจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของเสียงเป็นส าคัญ การสอนศิลปะภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย ควรเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการสื่อสารให้กับเด็ก โดยเด็กจะเรียนรู้พ้ืนฐานของภาษาได้อย่างรวดเร็ว จากการจัด
กิจกรรมอย่างไม่เป็นทางการ 

พัชรี ผลโยธิน (2537) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาว่า ภาษามีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะใช้ภาษาอย่างมีจุดหมาย เช่น ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร การคิด และการเรียนรู้ ใช้เพ่ือแสดงความต้องการ ใช้เพ่ือสั่งหรือควบคุม ใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน ใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็น ใช้แสวงหาความรู้ บางครั้งจินตนาการสร้างสรรค์       
ผ่านทางภาษา และบางครั้งก็ใช้ภาษในการบอกเล่าให้ข้อมูลกับบุคคลอื่น เป็นการแสดงถึงบุคลิกภาพ  
ของแต่ละบุคคล เพราะค าพูดของคนสามารถบ่งชี้ถึงพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ ความคิดสติปัญญา 
รสนิยมและระดับของจิตใจของบุคคลนั้นได้สรุป การสื่อความหมายมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกัน หากไม่มีภาษาแล้วผู้ส่งสารจะไม่สามารถสื่อ
ความต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจตรงตามจุดประสงค์ของตนได้ และที่ส าคัญสื่อส่งและสื่อรับต้องเข้าใจ          
สารที่ส่งตรงกันจึงจะได้ผล 

สรุปได้ว่า มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจนท าให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและสติปัญญาต่อไป ซึ่งภาษา
เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของมนุษย์ ภาษามีความส าคัญในการสื่อสารและสร้างสรรค์สังคม 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ 
ข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ เด็กปฐมวัยที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า จึงจ าเป็นจะต้องมีพ้ืนฐาน
และทักษะทางภาษาที่ดี และหลากหลาย เพ่ือจะได้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ดีในสังคม 

2.2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2540) ได้สรุปทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา   

ทีม่ีนักทฤษฎีหลายท่านได้ศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการเลียนแบบ  (The Imitate Theory) ซึ่งเลวิส (Lewis) ซึ่งได้ศึกษา

เกี่ยวกับการเลียนแบบในการพัฒนาภาษาอย่างละเอียด ทฤษฎีนี้เชื่อว่า พัฒนาการทางการพูดเกิดขึ้น
ได้หลายทางโดยอาศัยการเลียนแบบ ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้จากการมองเห็นหรือการได้ยินเรื่อง 

2. ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีนี้อาศัยจากหลักของทฤษฎี
การเรียนรู้ ซึ่งเชื่อถือว่าพฤติกรรมทั้งหลายถูกสร้างขึ้น โดยอาศัยเงื่อนไข ไรน์โกลด์ (Rheingold) และคณะ
พบว่าเด็กจะพูดมากขึ้นเมื่อได้รางวัลหรือเสริมแรง 

3. ทฤษฎีการรับรู้  (Motor Theory of Perception) ลิ เบอร์แมน  (Liberians)                     
ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การรับรู้ทางการฟังขึ้นอยู่กับการเปล่งเสียง จึงเห็นได้ว่าเด็กมักจ้องหน้าเวลาเราพูด
ด้วยการท าเช่นนี้อาจเป็นเพราะเด็กฟัง พูดซ้ าด้วยตนเอง หรือหัดเปล่งเสียงโดยอาศัยการอ่านริมฝีปาก
แล้วจึงเรียนรู้ค า 

4. ทฤษฎีความพึงพอใจแห่งตน  (The Autism Theory หรือ Autistic Theory) 
ทฤษฎีนี้ถือว่าการเรียนรู้การพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียง อันเนื่องมาจากความพึงพอใจที่จะได้
ท าเช่นนั้น โมว์เรอร์ (Mowers) เชื่อว่าความสามารถในการฟัง และความเพลิดเพลินจากการได้ยิน
เสียงผู้อื่น และเสียงตนเอง เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางภาษา 
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5. ทฤษฎีความบังเอิญจาการเล่นเสียง (Babble Luck) ธอร์นไดค์ (Thorndiks)                    
ได้อธิบายว่าเมื่อเด็กก าลังเล่นเสียงอยู่นั้น เผอิญมีบางเสียงที่มีความหมายในการพูดของพ่อแม่ พ่อแม่
จึงให้การเสริมแรงทันที ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษา 

6. ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theory) ของเลนเนอเบร์ก (Lenneberg) เชื่อว่า
พัฒนาการทางภาษานั้น มีพ้ืนฐานทางชีววิทยาเป็นส าคัญ กระบวนการที่คนพูดได้ขึ้นอยู่กับอวัยวะใน
การเปล่งเสียงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาอันควร เด็กก็จะเริ่มต้นส่งเสียงอ้อแอ้ และพูดได้
ตามล าดับ ถ้าได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 

7. ทฤษฎีการให้รางวัลของแม่ (Mother Reward Theory) ทฤษฎีนี้ย้ าเกี่ยวกับ
บทบาทของแม่ในการพัฒนาภาษาของเด็ก การที่แม่ให้รางวัลในการเลี้ยงดูเพ่ือสนองความต้องการ
ของลูกจะเป็นเหตุให้เกิดภาษาพูดแก่ลูก ทฤษฎีที่กล่าวมามีความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางจิตวิทยา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาด้านภาษาได้ดี 

สรุปได้ว่า พัฒนาการทางภาษานั้นเกิดขึ้นได้หลายทาง พฤติกรรมทั้งหลายถูกสร้าง
ขึ้นโดย ความสามารถในการฟัง การเลียนแบบการพูด อ่านจากสัญลักษณ์ เขียนโดยการเลียนแบบ
สัญลักษณ์ ความเพลิดเพลินจากการได้ยินผู้อ่ืนและเสียงตนเองเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาทางภาษา  
เพราะภาษาเป็นพ้ืนฐานทางชีววิทยา และจิตวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
ภาษาได้ดี 

พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยมีผู้สนใจศึกษาไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ได้แบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 7 ขั้น ดังนี้ 
1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Paralinguistic Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 เดือน  

จะเปล่งเสียงดัง ๆ ที่ยังไม่มีความหมาย การเปล่งเสียงเพ่ือบอกความต้องการและเมื่อได้รับการ
ตอบสนองจะรู้สึกพอใจ เมื่ออายุได้ 6 เดือน จะเริ่มเปล่งเสียงอ้อ–แอ้ เริ่มเปล่งเสียงต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ใด
เข้าใจหรือแยกแยะได้ นอกจากนักภาษาศาสตร์ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการที่เด็กพัฒนาการพูด 

2. ระยะแยกแยะ (Jergon Stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี เด็กจะสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ   
ที่ได้ยิน และรู้สึกพอใจที่ได้ส่งเสียง ถ้าเสียงใดที่เปล่งออกมาได้รับการตอบสนองทางบวกก็จะเปล่ง
เสียงนั้นซ้ าอีก 

3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อายุ 1–2 ขวบ เด็กจะเริ่มเลียนเสียงต่าง ๆ  ที่เขาได้ยิน
เช่น เสียงของพ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด เสียงที่เปล่งออกมาอย่างไม่มีความหมายจะค่อย ๆ หายไป เด็ก 
จะเริ่มรับฟังเสียงที่ได้รับการตอบสนอง นับว่าพัฒนาการทางภาษาจะเริ่มต้นจากระยะนี้อย่างแท้จริง 

4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2–4 ปี เด็กเริ่มหัดพูดเริ่มจากการหัด
เรียกชื่อสัตว์ คน และสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเริ่มเข้าใจการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ซึ่งการสื่อ
ความหมายในโลกของผู้ใหญ่ ซึ่งในวัยต่าง ๆ เขาสามารถพูดได้ดังนี้ 

อายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดเป็นค า โดยสามารถใช้ค าถามได้ 20 % 
อายุ 3 ขวบ เด็กเริ่มพูดเป็นประโยคได้ 
อายุ 4 ขวบ เด็กจะเริ่มใช้ค าศัพท์ต่างๆ รู้จักการใช้ค าเติมหน้าและลงท้ายอย่างที่ ผู้ใหญ่ใช้ 
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5. ระยะโครงสร้าง (Structure Stage) อายุ  4–5 ขวบ  เด็กได้ รับการพัฒนา
ความสามารถในการรับรู้ในการสังเกต สนุกกับการเล่นค า และรู้จักคิดค า ประโยคโดยอาศัยการผูกวลี 
และประโยคที่ได้ยินคนอ่ืน ๆ พูด เริ่มคิดกฎเกณฑ์ในการผสมค า และหาความหมายของค า และวลี 
โดยเด็กจะเริ่มสนุกกับการเปล่งเสียง เขาจะเล่นเกมกับเพ่ือน ๆ หรือสมาชิกในครอบครัว 

6. ตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5–6 ปี ระยะนี้ความสามารถในการคิด
ทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้น เริ่มพัฒนาภาษาที่เป็นแบบแผนมากขึ้น และใช้ภาษากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
พัฒนาทางภาษาจะเริ่มต้นเมื่อเขาเรียนในชั้นอนุบาล  เริ่มใช้ไวยากรณ์อย่างง่าย ภาษาที่เขาสื่อ
ความหมายเกิดจากการที่เขามองเห็นและรับรู้ 

7. สร้างสรรค์ (Creative Stage) อายุ 6 ปีขึ้นไป เด็กสนุกกับค าหาวิธีสื่อความหมาย
ด้วยตัวเลข รู้จักการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์ รู้จักใช้ถ้อยค าส านวนภาษาพูดเป็นนามธรรมมากขึ้น เด็ก
จะรู้สึกกับการแสดงความคิดเห็น โดยการพูดและเขียน 

และได้สรุปลักษณะพัฒนาการทางภาษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการฟังและการพูด มีพัฒนาการทางภาษา ดังนี้ 

เด็กแรกเกิด ปกติจะไม่ออกเสียง จะท าเสียงเมื่อร้องไห้ สะอึก จาม เรอ พออายุ 
5–6 สัปดาห์ จะเริ่มท าเสียง เล่นเสียง โดยเฉพาะถ้ามีคนมาเล่นหยอกล้อ 

เด็ก 3 เดือน ชอบเล่นเสียงและจะท าเสียงตอบผู้อ่ืน หยุดฟังขณะที่ผู้อ่ืนท าเสียงพูด
ด้วย 

เด็ก 6 เดือน หัวเราะและส่งเสียงถ้ามีคนมาเล่นด้วย ถ้าไม่พอใจก็ร้องกรี๊ดกร๊าด 
ชอบเล่นเสียง และออกเสียง เช่น “เกอ” “เดอ” 

เด็ก 9 เดือน เลียนเสียงผู้ใหญ่ ออกเสียงค า เช่น “มั่ม มั่ม” “ดา ดา” ออกเสียง
ซ้ าๆ กันบ่อย ๆ 

เด็ก 1 ปี เริ่มเข้าใจความหมายของค า เช่น “ส่งให้แม่” และออกเสียงค าที่มี
ความหมายได้ 1–2 ค า เช่น “แม่” “บ๊าย–บาย” พูดได้ประมาณ 6–20 ค า 

เด็ก 2 ปี พูดได้ประมาณ 5 ค า และบางทีก็พูดเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ เริ่มใช้ค า
แทนตนเอง เริ่มตั้งค าถามและเข้าใจเรื่องที่ผู้อื่นพูดด้วย 

เด็ก 3–4 ปี พูดจาสนทนาโต้ตอบได้ดีขึ้น สามารถนับนิ้วมือได้ ชอบฟังนิทาน ค า
คล้องจอง และเรื่องเล่า 

2. ด้านการอ่าน 
พฤติกรรมการอ่านตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย คือ การท าท่าเลียนแบบการ

อ่านของผู้ใหญ่ ในลักษณะต่อไปนี้ 
1. อ่านโดยการจ าสิ่งที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง หลังจากที่เด็กได้ฟังข้อความหรือเรื่องราว    

ที่ครูอ่านให้ฟัง เด็กจะท าท่าอ่านโดยพูดค าที่จ าได้ 
2. อ่านโดยอาศัยภาพ เด็กจะอ่านโดยอาศัยภาพในการเดาข้อความ ในขณะที่

อ่านเด็กจะดูภาพเป็นส่วนใหญ่ เด็กท่ีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟังพร้อมทั้งชี้ข้อความให้ดูด้วย อาจจะสนใจ
ดูหรือชี้ข้อความท่ีเขาประทับใจบ้างเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะถ้าข้อความนั้นสัมพันธ์กับภาพ 
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3. อ่านโดยการเดาเนื้อหา เด็กรู้ว่าเนื้อหาควรจะเป็นไปในท านองใดและไม่เป็นไป  
ในท านองใด หรืออะไรควรคู่กับอะไร เด็กจะท าท่าอ่านโดยอาศัยความรู้เดิมในการเดา 

3. ด้านการเขียน 
พฤติกรรมการเขียนตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอาจจัดได้ 7 ลักษณะ ดังนี้ 
1. วาดแทนเขียน เด็กสื่อความคดิโดยใช้การวาดแทนการเขียน 
2. ขีดเขี่ยแทนเขียน เด็กพยายามที่จะเขียนหนังสือแบบผู้ใหญ่ แต่การเขียนของ

เด็ก คือ การขีดเข่ียในระยะแรกเด็กอาจขีดเขี่ยไปทั่วหน้ากระดาษอย่างไม่มีระบบ ต่อมาเด็กจะรู้จักขีด
เขี่ยจากซ้ายไปขวา สิ่งที่ขีดเข่ียดูคล้ายตัวหนังสือมากกว่าภาพ 

3. เขียนโดยการท าเครื่องหมายคล้ายตัวหนังสือ เด็กพยายามเขียนตัวหนังสือบาง
ตัว คล้ายตัวอักษร บางตัวก็ไม่คล้ายตัวอักษร แต่เป็นรูปร่างตัวอักษรที่เด็กคิดข้ึนเอง 

4. เขียนตัวอักษรที่รู้จักด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง เด็กอาจเขียนค าที่เขียนได้แล้ว เช่น 
ชื่อของตัวเองด้วยการสลับตัวอักษร หรืออาจเขียนตัวหนังสือกลับ 

5. คัดลอกตัวอักษร เด็กอาจคัดลอกตัวอักษรที่เห็นอยู่รอบตัวหรือลอกข้อความที่
ต้องการจะเขียนให้ผู้ใหญ่ช่วยเขียนให้แล้วจึงน าไปลอก บางครั้งอาจเป็นการลอกหมดทุกตัวบางครั้ง
เป็นการลอกเฉพาะค าท่ีต้องการไปผสมกับค าที่เขียนได้แล้ว 

6. เขียนโดยคิดสะกดขึ้นเอง เด็กจะคิดวิธีสะกดค าขึ้นเองเมื่อไม่ทราบวิธีสะกด
แบบผู้ใหญ่ เช่น เด็กเขียน ด, ม แทนค าว่า ดอกไม ้

7. เขียนสะกดค าได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับวิธีสะกดของผู้ใหญ่  เช่น เขียนว่า 
ขอบคุณค่ะโดยผสมพยัญชนะและสระตามเสียงของค าท่ีเขาพูดหรือได้ยิน 

กรวิภา สรรพกิจจ านง (2548) กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาหรือสัญลักษณ์มาจากระบบ
สังคม ภาษาและสัญลักษณ์ท าให้ความคิดของมนุษย์ความเป็นไปได้ เมื่อเด็กยังเป็นทารกอยู่ในระดับที่
ยังไม่รู้ภาษา เมื่อเด็กเริ่มจะพัฒนาภาษาของเขา เริ่มพูด ระบบการคิดจะเริ่มพัฒนาไปด้วยกลายเป็น
ภาษาหรือสัญลักษณ์ท่ีเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ Vygotsky แบ่งระดับพัฒนาการทางภาษาไว้ 3 ระดับ 
เรียกว่า Three Stages in the Development of Speech คือ 

ระดับที่ 1 ขั้น Social Speech (or External Speech) คือ การพูดกับคนอ่ืน เด็ก
จะใช้ค าพูดแสดงความคิดง่าย ๆ และเป็นกริยา เช่น ร้องไห้ หัวเราะ ตัวอย่างค าพูดในระดับนี้ เช่น 
“กินนม” 

ระดับที่ 2 ขั้น Egocentric Speech คือ การพูดกับตัวเอง มักพบในเด็กวัย 3–7 
ขวบ ในระดับนี้เด็กมักจะพูดกับตัวเอง โดยไม่สนใจว่า ใครจะฟังอยู่หรือไม่ เด็กอาจจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาก าลังกระท าอยู่ เด็กจะใช้ภาษาที่ตรงกับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา เช่น การนับเลข 1 ถึง 5 
โดยการพูดออกเสียง 

ระดับที่ 3 ขั้น Inner Speech คือ การพูดในใจ เป็นค าพูดที่ไม่มีเสียงออกมา เกิดใน
เด็กโตหรือผู้ใหญ่ เมื่อพัฒนาถึงระดับนี้แล้วสามารถใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ เช่น สามารถที่จะนับใน
ใจ ใช้ความจ าหรือ คิดแบบตรรกะได้ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสัญลักษณ์ภายใน 

การเรียนรู้ภาษาในช่วงเริ่มแรก ภาษาไม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อเด็กพูดค าแรกออกมาในขวบปี
แรก ภาษาได้พัฒนามาก่อนนั้นแล้วเด็กแรกคลอดชอบฟังเสียงคนและสามารถแยกแยะเสียงแม่จาก
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เสียงคนอื่น ๆ การสื่อสารเริ่มแรกของเขาคือรูปแบบของเสียงคู เสียงสระ ผ่านล าคอออกมา เป็นเสียง
ทารกในครึ่งขวบปีแรก ต่อมาจะมีเสียงหัวเราะเพ่ิมขึ้นในครึ่งขวบปีหลัง เริ่มมีเสียงสูงต่ า คล้าย
พยัญชนะ ซ้ าไปซ้ ามา มีการเล่นเสียงเริ่มเลียนแบบเสียง เริ่มมีส่วนร่วมในการสนทนา รู้จักฟัง รู้จัก
ตอบ หลังขวบปีแรก เริ่มมีเสียง มามา อาอา และเสียงอ่ืนที่คล้าย ๆ กัน มีการออกเสียงสูงต่ า เสียง
เริ่มมีความหมายขึ้นในระหว่างขวบปีที่ 2 เริ่มมีค าที่จ าได้มากขึ้น ค าหนึ่งค า อาจจะแสดงความหมาย
ออกมาจากความคิดเป็นค า ต่อมาเด็กจะรวมค าเข้าด้วยกัน เรียนรู้ที่จะใช้ความหมายในสิ่งที่คุ้นเคย
และเรียนที่จะใช้ค ากริยาและพัฒนาการทางภาษา สามารถพิจารณาได้จากค าศัพท์ที่เด็กเรียนรู้มาก
ขึ้นโดยเด็กท่ีม ี

อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ถึง 4 ขวบ 6 เดือน สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ได้ 2–4 ค าต่อวัน 
อายุ 3 ขวบ สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ประมาณ 900-1,000 ค า 
อายุ 4 ขวบ สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ 1,500-1,600 ค า  
อายุ 5 ขวบ สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ 2,100-2,200 ค า ซึ่งค าศัพท์เหล่านี้จะพัฒนา

ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัยและเมื่อ 
อายุ 6 ขวบ จะสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ประมาณ 10,000-14,000 ค า โดยสามารถ

เรียนรู้ค าใหม่ได้ 5-10 ค าต่อวัน และ ปิยะลักษณ์ สิมาแสงยาภรณ์ (2534) ได้ศึกษาพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็ก พบว่า เด็กวัย 3 ขวบ 6 เดือน-4 ขวบ จะพูดเป็นประโยคยาวๆ ได้มากขึ้น  

เด็ก 4 ขวบ จะจ าค าศัพท์ได้ประมาณ 1,550 ค า ช่วง 4 ขวบ 6 เดือน จะจ าค าศัพท์
ได้ประมาณ 1,900 ค า แต่งประโยคโดยใช้ค า 5-6 ค าได้ และเด็ก 5-6 ขวบ จะสามารถจ าค าศัพท์ได้
ถึง 2,200 ค า 

สรุปได้ว่า พัฒนาการทางภาษานั้นเกิดขึ้นได้หลายทาง พฤติกรรมทั้งหลายถูกสร้างขึ้น
โดย ความสามารถในการฟัง การเลียนแบบการพูด อ่านจากสัญลักษณ์ เขียนโดยการเลียนแบบสัญลักษณ์ 
ความเพลิดเพลินจากการได้ยินผู้อ่ืนและเสียงตนเองเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาทางภาษา เพราะภาษาเป็น
พ้ืนฐานทางชีววิทยา และจิตวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส่งผลต่อการพัฒนาด้านภาษาได้ดี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตที่
รวดเร็วมาก แต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล พัฒนาการทางภาษาจะพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามล าดับขั้นตอนตามหลักของพัฒนาการ เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้โดย
เริ่มจากการ ออกเสียง พูดค าเดี่ยว เชื่อมประโยค และเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้นตามวัย จนสามารถ
พูดคุยโต้ตอบกับผู้อ่ืนได้ และพัฒนาการด้านการฟังและการพูดเป็นพ้ืนฐานส าคัญของพัฒนาการด้าน
การอ่านและการเขียน 

2.2.4 ลักษณะส าคัญของแนวการสอนสมดุลภาษา 
ทอมกินส์ (Tompkins, 1997 อ้างถึงใน ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2553) กล่าวว่าถึงลักษณะส าคัญของแนวการสอนสมดุลภาษามีดังนี้  
1) ความรับผิดชอบ เด็กจะเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งการท างานตามที่

ได้รับมอบหมายจากครู และงานที่เด็กริเริ่มขึ้นเอง ทั้งที่ท าตามล าพังและท าร่วมกับเพ่ือน โดยมีครูคอยให้
ค าแนะน า และเป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบต่องานต่างๆ ด้วย 
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2) การใช้ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ครูเป็นผู้จัดเตรียมโอกาสให้เด็กได้อ่านเขียนผ่าน
กิจกรรมที่มีความหมายต่อเด็ก ไม่ใช่กิจกรรมที่ตั้งใจฝึกทักษะย่อยทางภาษา เด็กได้เลือกอ่านและ
เขียนอย่างอิสระ ตามความสนใจและตามศักยภาพของตน 

3) การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่กระตุ้นให้เด็กต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านการเขียน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา
แบบลงมือกระท า เช่น จัดให้เด็กได้อ่านวรรณกรรมส าหรับเด็กจริงๆ ไม่ใช่อ่านหนังสือหัดอ่านที่แยก
ทักษะย่อยทางภาษา ได้เขียนเพ่ือการสื่อสารจริงๆ ไม่ใช่หัดเขียนเส้นต่างๆ เด็กจะกระตือรือร้นที่ จะ
ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อตัวเล็กอย่างแท้ 

4) การสาธิต ครูเป็นผู้สาธิตให้เด็กเห็นสิ่งต้องท าระหว่างการอ่านและการเขียน โดย
ตั้งใจอ่านและเขียนอย่างมีความหมายจริงๆ ให้เด็กเห็น หรือพูดในสิ่งที่ตนคิดขณะอ่านหรือเขียนให้เด็กได้
ยิน (Think Aloud) เพ่ือให้เด็กได้สังเกตทักษะหรือวิธีการที่ใช้ในการอ่านและการเขียน 

5) การทดลองกับภาษา ครูเป็นกระคุ้นและให้ก าลังใจแก่เด็ก เพื่อให้เด็กกล้าคาดเดา
หรือคาดคะเนค าที่จะอ่านหรือเขียน โดยครูต้องสร้างให้เด็กเกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกต าหนิหรือเยาะ
เย้ยหากท าได้ไม่ถูกต้อง หรือท าให้เด็กรู้สึกไม่ต้องกังวลว่าต้องท าให้ถูกทุกครั้ง ซึ่งจะท าให้เด็กได้เรียนรู้
ภาษาด้วยการได้ทดลองกับภาษา 

6) การสอนบทเรียนย่อย (Minilesson) ครูเป็นผู้จัดเตรียมบทย่อยเพ่ือสอน
กระบวนการ ทักษะ และวิธีการทางภาษาให้แก่เด็กอย่างสอดคล้องกับกิจกรรมการใช้ภาษาอย่า งมี
ความหมายของเด็กในขณะนั้น โดยน ามาสอนให้แก่เด็กเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพ่ือให้เด็กได้
เรียนรู้และสามารถน าทักษะย่อยเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการใช้ภาษาของเด็กด้วยตนเองต่อไป 

7) การตอบสนอง ครูเป็นผู้จัดเตรียมโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการอ่าน หรือการร่วมกิจกรรมทางภาษา โดยอาจให้ท าบันทึกหลังจากท ากิจกรรม หรือให้
อภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ เด็กจะได้น าเสนอผลงานของตนให้เพ่ือนฟัง และจะได้รับการตอบสนองจาก
เพ่ือนและครู 

8) การเลือก ครูจัดเตรียมโอกาสให้เด็กเลือกหนังสือที่สนใจมาอ่าน ได้เลือกท า
กิจกรรมการเขียนที่ครูเตรียมไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ เด็กจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง  

9) เวลาส าหรับการท ากิจกรรมทางภาษา ครูต้องจัดให้มีเวลาในการท ากิจกรรมทาง
ภาษาในตารางกิจวัตรประจ าวัน โดยให้เด็กมีเวลาเพียงพอที่ท ากิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ    
ในแต่ละวัน 

10) การประเมิน ครูให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง เช่น มีส่วนร่วมในการ
เลือกเก็บในแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้เด็กได้ติดตามความก้าวหน้าของตน และมีความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองต่อไป 

2.2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการอ่านตามแนวสมดุลภาษา 
แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
การเล่นต่าง ๆ เป็นตัวส่งเสริมประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็กปฐมวัย ได้แก่การ

เล่นนิ้ว การเล่นตอบค าถาม การเล่นปริศนาค าทาย การเล่นร้องเพลงและท าท่าประกอบการเล่นแสดง
ตามเรื่องนิทาน นอกจากนี้ยังให้แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมภาษาส าหรับเด็กดังนี้ 
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1. ภาษาของเด็กปฐมวัย แสดงให้เห็นถึงความคิด ความสนใจและความสัมพันธ์ของ
เด็กที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยพัฒนาทางภาษาของเด็กได้  โดยจัดหาสื่อ
เพ่ือให้เด็กเกิดประสบการณ์ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

2. การจัดประสบการณ์ด้านการฟัง ควรใช้สื่อที่มีเสียง การเล่านิทาน ค าคล้องจอง  
เพลงกล่อมเด็ก และการเล่นตามค าสั่งเพ่ือให้เกิดความสนใจ 

3. สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ด้านการพูด ควรเป็นสื่อที่เด็กเคยมีประสบการณ์ 
มาก่อนโดยน ามาจัดในรูปการสนทนา การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน และการแสดงละคร 

4. สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ด้านการอ่านควรเป็นภาพ หนังสือภาพตัวอักษร ที่
ท าด้วยกระดาษแข็ง พลาสติกหรือไม ้

5. สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ด้านการเขียน ควรเป็นเส้น จุด ตัวอักษร ดินหรือ
แป้งส าหรับการปั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525) การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับ
เด็กก็คือ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้ฝึกพูด ฟังอ่าน ฝึกการเรียงล าดับเรื่องที่เล่า ฝึกความจ า ความเข้าใจ 
ตลอดจนความกล้าและความเชื่อมั่นในตนเอง (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2528)
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531) สรุปว่า การฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนว่า วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา จะส่งเสริมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถจับใจความส าคัญตีความ แปลความ และขยายความ
ของเรื่องที่อ่านได้ชุติมา สัจจานนท์ (2524) และราศี ทองสวัสดิ์ (2527) ได้ให้แนวทางในการส่งเสริม
ภาษาแกเ่ด็กปฐมวัย ดังนี้ 

1. ให้เด็กรู้ค าศัพท์โดยการอ่านให้ฟัง พูดคุยกับเด็กเสมอ เปิดโอกาสให้เด็กพบปะ
ผู้คนและไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ดูรายการโทรทัศน์ สนใจฟังและตอบค าถามของเด็ก 

2. ถ้าเด็กอยากเรียนอ่านก็ให้อ่าน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในการใช้
ศัพท์หรือเรื่องราว และเม่ือเด็กเกิดเบื่อก็ควรยินยอมให้หยุดอ่านทันที 

3. ไม่มีเกณฑ์อายุที่ก าหนดว่าจะสอนอ่านให้กับเด็กเมื่อไร เพียงแต่ให้เด็กมีความ
อยากอ่านก็สอนอ่านได ้แต่ควรเป็นการอ่านภาพก่อนจึงเริ่มมีตัวอักษรเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ 

4. โดยทั่วไปเด็กจะชอบอ่านหนังสือนิทานเรื่องเดิมซ้ าๆ การฝึกทักษะทางภาษาอีก
แบบหนึ่งคือการใช้เกมทางภาษา ในการสอนถ้าใช้เกมทางภาษาเป็นกิจกรรม จะเป็นการเร้าความ
สนใจของเด็กได้ดีมาก การเล่นเกมจะช่วยให้เด็กใช้ภาษาได้คล่องแคล่วขึ้น เกมที่ใช้ฝึกทักษะทางภาษา
ได้แก่ เกมทายค า เกมจับคู่และบัตรค าเกมทายบัตรภาพและค า 

สรุปแล้ว แนวทางในการส่งเสริมทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น ควรให้โอกาสเด็ก
ได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไปด้วยกัน และต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กเอง 

แนวทางการจัดกิจกรรมการอ่านตามแนวสมดุลภาษา 
อารี สัณหฉวี (2550 อ้างถึงใน ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2553)             

ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวสมดุลภาษา ประกอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) อ่านหนังสือให้ฟัง (Read Aloud) และเล่านิทานให้ฟัง (Storytelling) เป็นกิจกรรม
การอ่านดัง ๆ ให้เด็กฟังเป็นประจ าทุกวัน ซึ่งสามารถท าได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษา 
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2) อ่านในใจให้เป็นนิสัย (Sustained Silent Reading) เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้มี
โอกาสเลือกหนังสือที่มีอยู่ในห้องเรียน หรือที่ขอยืมจากห้องสมุดมา และให้นั่งอ่านเงียบๆ ทุกวัน วันละ
ประมาณ 5-10 นาที 

3) อ่านร่วมกันทั้งชั้น (Shared Reading) เป็นกิจกรรมการอ่านให้เด็กฟังทั้งชั้นโดย
ใช้หนังสือเล่มใหญ่ (Big Books) หนังสือเล่มหนึ่งจะใช้ 3-5 วัน โดยที่เมื่ออ่านจบในวันแรกจะให้เด็ก
เล่าเรื่องย้อนกลับ และมีการอภิปรายเพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา เรียงล าดับเรื่ อง ในวันที่สอง  
มีการอ่านซ้ าทบทวน ฝึกการสะกดค าหรือหลักภาษา ฝึกการเขียนจากรูปแบบของหนังสือที่อ่าน ฝึกท า
หนังสือ วันที่สามก็อ่านทบทวน และท ากิจกรรมภาษาต่อ วันที่สี่ท ากิจกรรมต่อ และวันที่ห้าเป็นการ
น าเสนอผลงานของเด็ก 

การอ่านร่วมกันทั้งชั้นในระดับอายุ 3-4 ขวบ มุ่งให้เด็กคุ้นกับหนังสือ และได้ทักษะ
การพูด การฟัง และการเข้าใจความหมายโดยไม่ได้มุ่งให้เด็กอ่านหนังสือออก ส าหรับเด็กในอายุ 5-7 ขวบ 
จะเริ่มสอนอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยให้เด็กออกมานั่งเป็นวงกลมหน้าชั้น อ่านจนจบเล่มในแต่ละครั้ง
เพ่ือให้เด็กเข้าใจเรื่อง หลังการอ่านครูจะสนทนา ซักถาม เพ่ือฝึกการคิดของเด็ก เช่น ให้เล่าเรื่อง    
เพ่ือฝึกเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ซักถามถึงตัวละคร เหตุการณ์ สถานที่ ระยะเวลา ปมปัญหา 
และวิธีแก้ปัญหาในเรื่อง นอกจากนี้ยังมีการน าบทเรียนฝึกสะกดค ามาสอนวันละ 10-15 นาที ค าที่ใช้
สอนจะน ามาจากหนังสือที่อ่าน และใช้ค าศัพท์ฝาผนัง (Word Wall) เพ่ือทบทวนมากข้ึน 

4) ฝึกอ่านกลุ่มย่อย (Guided Reading) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการสอนภาษา 
เพราะเป็นโอกาสที่ครูจะได้สังเกตเห็นความสามารถและปัญหาในการอ่านของเด็กแต่ละคน การสอน
อ่านกลุ่มย่อยนี้ครูจัดแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเล็ กประมาณ 4-6 คนต่อกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีระดับ
ความสามารถในการอ่านใกล้เคียงกัน เด็กในกลุ่มจะใช้หนังสือเล่มเล็ก แต่หนังสือนี้จะไม่ใช่เล่มเดียว    
กับที่อ่านร่วมกันในกลุ่มใหญ่ ครูจะให้เด็กกลุ่มย่อยเปิดอ่านหนังสือเงียบ ๆ จบแล้วครูจึงอธิบายเรื่อง
และค า ให้เด็กดูและชี้ตาม การจัดกลุ่มนี้จะยืดหยุ่นและเปลี่ยนกลุ่มได้ตามเหมาะสม 

ระหว่างที่ครูอยู่กับกลุ่มย่อยนี้ เด็กที่เหลือซึ่งจัดเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ แล้วจะได้รับ
มอบหมายให้ท างานต่าง ๆ เช่น เขียน อ่านเป็นคู่ ประดิษฐ์สิ่งของ วาดภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมภาษา           
ใน 1 วัน ครูอาจสอนได้ 2-3 กลุ่มย่อย และสามารถสอนเด็กได้ครบแต่ละคนทุกคนในหนึ่งสัปดาห์ 

5) อ่านเองตามล าพัง (Independent Reading) เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กเลือก
หนังสือโดยอิสระและอ่านเอง การให้เลือกหนังสือเองและน าไปอ่านนี้เป็นวิธีการฝึกนิสัยรักการอ่าน 
ครูจึงต้องท ามุมห้องสมุดในห้องเรียนให้เด็กใช้เวลาที่เหลือในห้องเรียนเลือกหนังสือไปอ่านเอง 

6) อ่านหนังสือที่บ้าน (Home Reading) เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างนิสัย
รักการอ่านตลอดชีวิต ครูจะให้เด็กท าการบ้านอ่านหนังสือที่บ้านทุกวัน โดยให้เด็กยืมหนังสืออ่าน     
ที่บ้าน จะเป็นการอ่านให้พ่อแม่ฟังหรืออ่านเงียบตามล าพัง และจะมีสมุดบันทึกชื่อเรื่องที่อ่านและให้
ผู้ปกครองเซ็นชื่อก ากับ 

การจัดกิจกรรมตามแนวสมดุลภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 
อารี สัณหฉวี (2550) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการอ่านตามแนวสมดุลภาษา 

ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการน าภาษาไทยเข้าไปใช้ในการจัดกิจกรรม จะเป็นการเตรียมความพร้อม    
ในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักหนังสือ พูดสื่อสารเรื่องราวความรู้สึก ชอบขีดเขียนเพื่อสื่อสาร 
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การสอนภาษาในชั้นปฐมวัย จะมีดังนี้ 
1. การเล่านิทานทุกวัน 
2. อ่านหนังสือร่วมกันกับนักเรียน และสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ 
3. ฝึกอ่านจากเพลง ค ากลอน 
4. ฝึกให้รู้จักตัวพยัญชนะ สระ และค า โดยใช้เกม กิจกรรม 
5. ฝึกให้คุ้นเคยกับหนังสือ เปิดหน้าหนังสือ และเข้าใจเรื่องจากภาพ 
6. ฝึกให้คุ้นเคยกับการเขียน โดยครูเขียนจากค าพูดของเด็ก 
7. ฝึกให้เด็ก พูด เล่าเรื่อง 
8. ให้เด็กได้เขียนสื่อสาร 
การด าเนินการสอน 
ครูใช้เวลาตอนเช้าวันละ 30 นาที ในกิจกรรมวงกลมสอนอ่านเขียนภาษาไทย ดังนี้ 
(โดยสมมุติ) 9.00-9.15 น. – ครูสอนข่าวประจ าวัน โดยมีขาหยั่งหรือกระดานด า

ขนาดเล็ก เขียนวัน เดือน ปี ให้นักเรียนอ่าน พร้อมกันเพ่ือให้คุ้นเคย 
ครูให้นักเรียนหนึ่งหรือสองคนออกมาเล่าเรื่อง ครูเขียนชื่อนักเรียนและหัวข้อเรื่อง   

ที่เล่า เขียนเสร็จแล้วให้อ่านพร้อมกัน ครูจัดให้เด็กทุกคนได้ออกมาพูดเล่าเรื่อง เรื่องที่เล่าและครูเขียน
บนกระดาษที่กระดานด าเล็ก ครูน าไปติดบอร์ดฝาห้อง พอครบสัปดาห์ก็เย็บเล่ม และเมื่อครบเด็กทุก
คน ครูอาจพิมพ์เป็นเอกสารส่งให้ผู้ปกครอง นักเรียนเองก็จะพยายามอ่าน (โดยยังสะกดตัวไม่ได้) แต่
จะอ่านจากความเข้าใจและความจ า 

9.15-9.25 น .ครูน าแผ่นเนื้อเพลงหรือค ากลอน (ส าหรับอนุบาล 1 -2) ส าหรับ
อนุบาล 3 อาจจะใช้หนังสือเล่มใหญ่ ถ้าสอนทั้งขั้น แต่ถ้าสอนกลุ่มเล็กก็อาจใช้หนังสือเด็กธรรมดา 
เพียงแต่ให้เด็กสามารถเห็นภาพในหนังสือได้ทุกคน และให้เด็กนั่งกับพ้ืนเป็นวงกลม ส าหรับบทกลอน
และบทเพลงง่าย ๆ ที่ใช้สอน ครูอาจท าขึ้นเอง เป็นหนังสือหน้าเดียว ดังตัวอย่าง 

9.25-9.30 น. เกมฝึกภาษา 
ครูให้นักเรียนท่อง ก-ฮ เป็นท านอง ครูชี้บ้าง ให้นักเรียนชี้บ้าง 
ครูท าค าศัพท์ฝาผนัง ตัวพยัญชนะต่าง ๆ และให้เด็กน าค าศัพท์ที่เพ่ิงเรียนรู้ไปติด 
ในห้องเรียนควรมีมุมห้องสมุด ครูหาโอกาสอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และให้เด็กขอยืม

หนังสือไปอ่านที่บ้านทุกวัน โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยอ่านให้เด็กฟัง 
ครูสอนเพลงและค ากลอนที่มีสัมผัสทุกสัปดาห์ เพ่ือให้เด็กท่องจ าได้ และแจกบท

กลอนหรือบทเพลงให้เด็กน ากลับไปบ้าน เพ่ืออ่านหรือร้องที่บ้าน ขอให้ผู้ปกครองช่วยเก็บบทเพลง
หรือบทกลอนนั้นใส่แฟ้ม หรือใช้กาวติดบนสมุดวาดเขียน ซึ่งจะกลายเป็นหนังสือบทกลอนหรือ
หนังสือเพลงของเด็ก 

เวลาออกไปศึกษานอกสถานที่หรือท าอาหาร หรือเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ ครูให้นักเรียนเล่า ครูสรุปเขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่แล้วเย็บเล่ม ให้เด็กอ่านทบทวนทุก
วันจนกว่าจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ 

ตอนบ่ายก่อนกลับบ้าน ครูควรใช้เวลาประมาณ 20 นาที อ่านหนังสือหรือเล่านิทาน
ให้นักเรียนฟังประมาณ 7-8 นาที หลังจากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าว่าในวันนี้ท าอะไรบ้าง เพ่ือครู
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จะได้เขียนเป็นบันทึกประจ าวันของห้องเรียน ซึ่งเมื่อครบสัปดาห์ ครูพิมพ์หรือเขียนตัวโต ๆ ชัด ๆ 
อาจมีภาพประกอบด้วย แล้วพิมพ์โรเนียวแจกนักเรียนไปอ่านกับผู้ปกครองทุกวันศุกร์ 

จะเห็นได้ว่า การสอนอ่านเขียนภาษาไทยจะใช้เวลาตอนเช้า 30 นาที ตอนบ่าย 20 
นาที ซึ่งบูรณาการกับหน่วยเรื่องท่ีครูสอนอยู่ 

ส่วนกิจกรรมประจ าวันก็คงด าเนินไปตามปกติ กิจกรรมการสอนภาษาไทยนี้จัดอยู่ใน
กิจกรรมวงกลม โดยสัมพันธ์กับหน่วยเรื่องท่ีจะสอน 

โดยสรุปการสอนอ่านภาษาไทยในระดับอนุบาล จะเป็นการสอนที่ไม่เร่งเครียดเป็น
ทางการ แต่จะเน้นกิจกรรม ครูอ่านกับนักเรียน พูดคุยซักถาม การสอนเน้นการร้องเพลง ท่องค า
กลอน เล่นเกมตัวหนังสือ ครูอ่านหนังสือให้ฟังทุกวันเพ่ือให้เห็นว่าในหนังสือมีเรื่องสนุก ไม่เน้นการฝึก
สะกดค าในวัยนี้ แต่อาจจะสอนเป็นเกมหรือกิจกรรม เช่น ออกเสียงผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง กา ก่า 
ก้า ก๊า ก๋า ผันอักษรสูง ขา ข่า ข้า ผัน อักษรต่ า นา น่า น้า และให้รู้จักพยัญชนะ สระ ทีละเล็กละน้อย 
นักเรียนจะสนุกจากการอ่านและฟังเรื่องราวจากหนังสือภาพส าหรับเด็กมากกว่า การสอนตัวอักษร
พยัญชนะ สระ ควรสอนเพียงครั้งละ 3-5 นาที แต่สอนทุกวัน 

เนื่องจากผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการอ่านที่ส่งเสริมการคิดคล่องทางภาษา 
ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องกล่าวถึงการสอนคิดท่ีสอดคล้องกับการสอนภาษา ในที่นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการอ่าน
ร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีสอนดังนี้ วันที่ 1 กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
วันที่ 2 กิจกรรมอ่านทบทวน วันที่ 3 กิจกรรมภาษา วันที่ 4 กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ และวันที่ 5 
กิจกรรมน าเสนอผลงาน  

การประเมินผลตามแนวสมดุลภาษา 
การจัดประสบการณ์ตามแนวสมดุลภาษาให้แก่เด็ก คือการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการหาข้อมูล ความรู้ และการคิดแก้ปัญหาทักษะทางสังคมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะ
การจัดการตนเอง ทักษะการท างาน และทักษะการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็ก รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเจต
คต ิและค่านิยมใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ให้แก่เด็กด้วย อารี ฉัณหฉวี (2550 อ้างถึงใน ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) กล่าวถึงการประเมินผลตามแนวสมดุลภาษา ดังนี้การวินิจฉัยจุดอ่อนและ
จุดแข็งของการจัดประสบการณ์ว่า ช่วยให้เด็กบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างไร เพียงไร และเพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายยิ่งขึ้น โดยวิธีการ
ประเมินผลเด็ก ประกอบด้วยการสังเกตและบันทึก สังเกตว่าเด็กชอบอ่านและชอบเขียนหรือไม่ 
อย่างไร โดยสังเกตระหว่างช่วยเวลาอ่านร่วมกัน เขียนร่วมกัน และเวลาอ่ืนๆ การฟังเด็กอ่าน ฟังเด็ก
พูด เล่าเรื่อง ซักถาม อภิปราย สรุป และศึกษาผลงานของเด็ก 

2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านร่วมกันแนวสมดุลภาษา 
งานวิจัยในประเทศ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสมดุลภาษาจาก

หนังสือเรื่องสอนภาษาไทยตามแนวสมดุลภาษา(ชั้นอนุบาล1-ประถมปีที่6)โดย ศ.ดร. อารี  สัณหฉวีได้
กล่าวว่าสมดุลภาษา(Balanced Literacy) พัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองค์รวม 
(Whole Language หรือ Natural Language Approach) เป็นแนวการสอนที่โรงเรียนระดับอนุบาล
ศึกษาในประเทศไทยได้ใช้อยู่ โดยมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอลในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแนวสมดุลภาษา(Balanced Literacy) การ
สอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองค์รวม(Whole Language Experience) ถือว่าเป็นแนวการสอน
เดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้น างานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวสมดุลภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแนว
การสอนภาษาธรรมชาติใช้อ้างอิงในงานวิจัยในประเทศดังนี้ 

ยุวดี  โสภาพร (2555) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
สมดุลภาษาเสริมด้วยแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ   
ในการเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01  

กันตวรรณ  มีสมสาร (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษา
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า หลังทดลองคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษา
ของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รติรัตน์ คล่องแคล่ว (2551) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาง
ภาษาธรรมชาติที่มีต่อทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยอีสาน ผลการศึกษาพบว่า จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติเด็กปฐมวัยไทยอีสานหลังจากได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางภาษาแบบภาษาแบบธรรมชาติ มีทักษะการพูดภาษาไทย
ภาพรวมและจ าแนกรายด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการสังเกตทักษะการพูด
ภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน ในระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางภาษาแบบ
ธรรมชาติ โดยรวมและรายด้านเพิ่มข้ึน 

ศุทธิรัตน์ แก้วเล็ก (2547) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์การอ่านร่วมกันที่มี     
ต่อความสามารถในการอ่านสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนคละอายุ โรงเรียนบ้านคลอง
สมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน               
มีคะแนนทักษะการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นฤมล เฉียบแหลม (2545) ได้ศึกษาพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาธรรมชาติมีพัฒนาการด้านการเขียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีขั้นพัฒนาการสูงสุดอยู่ในขั้น 3, 4, 5 และ 6 และไม่มีเด็กปฐมวัยพัฒนาไปถึงขั้นที่ 7
  มัชฌิมา  สืบพงษ์ (2551) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าผลของการจัดกิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันที่มีต่อทักษะการอ่านในเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน  
มีคะแนนทักษะการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

บังอร  ศรีกาล (2553) ได้ศึกษาค้นคว้าผลการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน พบว่าผลการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.23/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดัชนีประสิทธิผล
ของการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  
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0.7179 นักเรียนที่เรียนโยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะทางภาษาหลังเรียน
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  วีรยา  ทองไทร (2555) ได้ศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการพูดเล่าเรื่องโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ประกอบบัตรภาพและบัตรคาสาหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านดอนสาราญ ต าบลแม่ร าพึง 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ความสามารถทักษะทางภาษา ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพูดเล่าเรื่องโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบบัตรภาพ
และบัตรคา ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนน
พัฒนาการทางภาษา ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการพูดเล่าเรื่องโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ ประกอบบัตรภาพและบัตรคา มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางภาษาก่อนจัดกิจกรรมเท่ากับ 
30.06 และมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางภาษาหลังจัดกิจกรรมเท่ากับ 62.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 31.93 
คิดเป็นร้อยละ 39.91 
  ณัฐวดี  ศิลากรณ์ (2556) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสามรถทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นพบว่าหลังการทดลองระดับความสามารถทางการพูด
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นโดยรวมและรายด้าน        
อยู่ในระดับสูง และความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่น          
มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบหุ่น สามารถพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการพูดสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
  สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดกิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะความคิด
คล่องทางภาษา ด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดยอาศัยโดยอาศัยกิจกรรม          
การอ่านร่วมกัน อ่านหนังสือให้ฟัง อ่านในใจให้เป็นนิสัยอ่านกลุ่มย่อย อ่านเองตามล าพัง อ่านหนังสือ          
ที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคล่องทางภาษาทั้ง 4 ด้านคือด้านการใช้ถ้อยค า 
ด้านการโยงความสัมพันธ์ ด้านการเรียงถ้อยค า ด้านการใช้ความคิด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ความคิดคล่องทางภาษาโดยผ่านกิจกรรมตามแนวสมดุลภาษา  
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัย เรื่อง ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่าน

ร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4 แบบแผนการทดลองและวิธีการด าเนินการทดลอง 
3.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5 - 6  ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนในอ าเภอส าโรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 จ านวน 20 โรงเรียน 
จ านวน 22 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 396 คน   

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน                 

(Multi-stage Cluster Sampling) และมีขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  1 ให้โรงเรียนในอ าเภอส าโรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

เป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งมีโรงเรียนจ านวน 20 โรงเรียน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งตามขนาดของ
โรงเรียน สุ่มได้โรงเรียนขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน ขนาดกลาง 6 โรงเรียน และขนาดเล็ก 8 โรงเรียนมีนักเรียน
ทั้งหมด 396 คน 

  2 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างมีขนาดโรงเรียน นักเรียนที่มีลักษณะและจ านวน
ใกล้เคียงกัน มีบริบทคล้ายคลึงกันในด้านอาชีพของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมของครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มโดยวิธีจับสลากได้มา 2 โรงเรียน 2 ห้องเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้าน
กะแอก และโรงเรียนบ้านคุ้ม เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน 

  3 สุ่มวิธีสอน (Random Assignment) ให้กับเด็กปฐมวัยทั้ง 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลอง ได้แก่ 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกะแอก จ านวน 18 คน จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุล
ภาษา และกลุ่มควบคุม ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคุ้มจ านวน 17 คน จัดกิจกรรมการอ่าน
แบบปกติ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 แผนการจัดกิจกรรมการอ่าน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา จ านวน 40 แผน 
  3.2.1.2 แผนการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ จ านวน 40 แผน 
3.2.2 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา จ านวน 40 ข้อ 
  3.2.2.1 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้ถ้อยค า จ านวน10 ข้อ 
  3.2.2.2 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้โยงความสัมพันธ์จ านวน 10 ข้อ 
  3.2.2.3 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา ด้านการเรียงร้อยถ้อยค าจ านวน 10 ข้อ 
  3.2.2.4 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้ความคิดจ านวน 10 ข้อ 

 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.1 แผนการจัดกิจกรรม 

3.3.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา  ในการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ในการสร้างความเข้าใจ หลักการ แนวคิด เพ่ือพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย และวิธีการส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษา คู่มือวัดผลประเมินผลความพร้อมในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เอกสารต่างๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้จาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนว
สมดุลภาษา 

3) การวางแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาได้ด าเนินการ
วิเคราะห์หลักสูตร ได้ศึกษาส่วนที่เป็นประสบการณ์ส าคัญ ส่วนที่เป็นหัวข้อเนื้อหา และแนวคิด วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมาย คุณลักษณะของเด็กอายุ 3-5 ปี ที่พึงประสงค์ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
และในการก าหนดกิจกรรมนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์การส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวสมดุลภาษา
โดยการอ่านร่วมกันทั้งชั้นที่มุ่งเน้นให้เด็กคุ้นกับหนังสือ และได้ทักษะการพูด การฟัง และการเข้าใจความหมาย
ที่มีคุณค่าในการพัฒนาความคิดคล่องทางภาษามาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ท าการสอน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที จ านวน 40 แผน 

4) น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น    
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน
แผนการจัดกิจกรรม และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

5) น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 ท่าน เพ่ือลงความเห็นและตรวจสอบความสอดคล้องกับ
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หลักการ ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย และความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กโดยวิธีหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Congruence) พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2544) โดยตรวจพิจารณา
ให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้  

คะแนน -1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญ แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรม  ไม่
สอดคล้องกัน 

คะแนน  0 เมื่อผู้เชี่ยวชาญ ไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรม
สอดคล้องกัน 

คะแนน +1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญ แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรม
สอดคล้องกัน 

6) น าผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามา
วิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ .50 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน
ตามแนวสมดุลภาษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง .67 - 1.00 หมายถึง แผนการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ โดยมีข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญคือ ในการจัดกิจกรรมทุก
ครั้ง เมื่อมีค าถามที่ใช้เพ่ือทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย ควรเพ่ิมเติมการอธิบายสรุปถึงสิ่งที่
ถูกต้อง  ให้เด็กเข้าใจด้วย 

7) ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

8) น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนบ้านวังคก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 จ านวน 18 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม ความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา และภาษาที่ใช้ 

9) น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาที่ปรับปรุง
แล้วจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.3.1.2 แผนการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม              
การอ่านแบบปกติ (ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกะแอก) ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครั้งนี้ 
ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เด็ กปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย และวิธีการส่งเสริมความสามารถทางภาษา คู่มือวัดผลประเมินผลความพร้อมในการเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา เอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้จาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้าน     
กะแอก 
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3. การวางแผนการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ ได้ด าเนินการวิเคราะห์
หลักสูตร ได้ศึกษาส่วนที่ เป็นประสบการณ์ส าคัญ ส่วนที่ เป็นหัวข้อเนื้อหา และแนวคิด วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมาย คุณลักษณะของเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ พึงประสงค์ หลักการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน และในการก าหนดกิจกรรมที่มีคุณค่าในการพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา มาจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมในแต่ละวัน ท าการสอน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที จ านวน 40 แผน 

4. น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติที่จัดท าขึ้นเสนอขอค าปรึกษาจาก
ศึกษานิเทศก์ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านกะแอก เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนการจัดกิจกรรม 

5. น าแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านกะ
แอกให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมประเด็นการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

6. ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
7. น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านวังคก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 จ านวน 16 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ข้อบกพร่องของแผนแล้วปรับปรุงแก้ไข 

8. น าแผนการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติที่ปรับปรุงแล้วจัดท าเป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3.3.2 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา 

  ในการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  3.3.2.1 ศึกษาเอกสารการวัด และประเมินความพร้อมในการเรียนของส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2539) 
   3.3.2.2 ศึกษาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาของ เนื้อน้อง สนับบุญ (2541) 
แบบทดสอบทักษะการคิดแบบลื่นไหลส าหรับเด็กปฐมวัยของวรินทรทิพย์ ปรมัตถ์ชญานนท์ (2551) และ
แบบประเมินปัญญาทางภาษาของทัดดาว ส่องแสงจันทร์ (2556) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
วัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
   3.3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย ด้านการใช้ถ้อยค า 
การโยงความสัมพันธ์ การเรียงถ้อยค า และการใช้ความคิด โดยแบบทดสอบที่สร้างข้ึนมีลักษณะเป็น
แบบทดสอบรูปภาพเชิงสถานการณ์ รวม 40 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบด้านการใช้ถ้อยค า  จ านวน 10 ข้อ 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบด้านการโยงความสัมพันธ์ จ านวน 10 ข้อ 
ชุดที่ 3 แบบทดสอบด้านการเรียงถ้อยค า  จ านวน 10 ข้อ 
ชุดที่ 4 แบบทดสอบด้านการใช้ความคิด  จ านวน 10 ข้อ 

   3.3.2.4 สร้างคู่มือประกอบการใช้แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 
   3.3.2.5 น าแบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย และคู่มือที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
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   3.3.2.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษา ความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยท าการประเมินดังนี้ 
    เมื่อมั่นใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์     ให้คะแนน  +1 
    เมื่อไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์  ให้คะแนน  0 
    เมื่อมั่นใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์  ให้คะแนน  -1 

3.3.2.7 น าผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มาวิเคราะห์ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่ระหว่าง .67 – 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
ที่ใช้ได้ โดยคัดข้อค าถามที่เข้าเกณฑ์ไว้ทุกข้อ 

3.3.2.8 จัดท าแบบทดสอบเพ่ือเตรียมน าไปทดลองใช้ 
3.3.2.9 น าแบบทดสอบและคู่มือวัดความสามารถความคิดคล่องทางภาษาของ เด็ก

ปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผ่านการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา  

3.3.2.10 น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยการวิเคราะห์
ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total  Correlation) ได้
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .20 – .76 คัดเลือกไว้ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ 

3.3.2.11 น าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(- Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 

3.3.2.12 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง เพ่ือเตรียมน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 แบบแผนการทดลอง 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Desing) ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control – Group Pretest – Posttes 
Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) ดังแสดงในตาราง 3.1 
 

ตาราง 3.1 แบบแผนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 
ER T1 X1 T2 
CR T1 X2 T2 
     

    ความหมายของสัญลักษณ์  
E  แทน กลุ่มทดลอง 
C  แทน กลุ่มควบคุม 
R  แทน การสุ่ม 
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T1 แทน การทดสอบวัดความสามารถความคิดคล่องทางภาษา 
ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 

T2 แทน การทดสอบวัดความสามารถความคิดคล่องทางภาษาของ 
   เด็กปฐมวัยหลังการทดลอง  

    X1 แทน การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันแนวสมดุลภาษา 
    X2 แทน การจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
 

3.4.2 วิธีด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  3.4.2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pretest) 

ด้วยแบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นน ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน 

  3.4.2.2 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลทางภาษา 
จัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เวลา 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน จ านวน 40 วัน วันละ 30 นาที 
เวลา 09.00-09.30 น. ดังปรากฏในตาราง 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 ก าหนดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาในการทดลอง 
 
สัปดาห์

ที ่
ชื่อหน่วย นิทานเรื่อง กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุล

ภาษา 
หมาย
เหตุ 

1 ครอบครัว
แสนสุข 

โอม.......เพ้ียง วันที่ 1 กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

วันที่ 2 กิจกรรมอ่านทบทวน 
วันที่ 3 กิจกรรมภาษา 

 

2 ปลอดภัย 
ไว้ก่อน 

กระดุ๊ก กระดิ๊ก  
กระด๊อก กระแด๊ก 

3 หนูฟันสวย คุณฟอง 
นักแปรงฟัน 

สัปดาห์ที่ 1 เกมต่อติดคิดไว 
สัปดาห์ที่ 2 เกมฝาขวดจ๋าพาเพลิน 
สัปดาห์ที่ 3 เกมต่อเติมเสริมค า 
สัปดาห์ที่ 4 เกมภาพชวนคิด 
สัปดาห์ที่ 5 เกมบันไดงูหรรษา 
สัปดาห์ที่ 6 เกมลูกเต๋ามหัศจรรย์ 
สัปดาห์ที่ 7 เกมตะล๊อกต๊อกแต๊ก 
สัปดาห์ที่ 8 เกมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก 

วันที่ 4 กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ 
วันที่ 5 กิจกรรมน าเสนอผลงาน 

 

4 กล้วย กล้วย 
กล้วย 

ขนมกล้วย 
กระทงน้อย 

5 ผีเสื้อ ผีเสื้อ 
6 สีหรรษา หนูนักระบายสี 
7 ไข่ ข้าวไข่เจียว 

เดี๋ยวเดียวอร่อยจัง 
8 กลางวัน 

กลางคืน 
คุณปู่นักร้อง 
เพลงกล่อม 
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  ในระหว่างการด าเนินการทดลองผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล   
เพ่ือใช้ประกอบการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  3.4.2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยด าเนินการทดสอบเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง (Postest) 
   3.4.2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
3.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห์คะแนนความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและกิจกรรมแบบปกต ิ

3.5.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมแบบปกติ และการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 

3.5.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมแบบปกต ิและกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา  

3.5.4  วิเคราะห์พฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการ
อ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาโดยรวมและรายด้าน 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

1.ค่าเฉลี่ยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) 

  
N

X
X


  

     เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
      X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N   แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2539) 
 
 
 

     เมื่อ ..DS   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       x
2  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

          N    แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
          X  แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

 
 1

..

22






 
NN

XXN
DS



 50 

3.6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. หาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์

กับพฤติกรรม โดยค านวณจากสูตร (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2554) 

      
N

R
IOC


  

 
     เมื่อ IOC   แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ 
            จุดประสงค์ 
       R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
        N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

2. ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้ Item Total Correlation ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2554) 

 

 
       

  





2222 YYNXXN

YXXYN
r xy   

 
     เมื่อ rxy  แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
       X  แทน ค่ารวมของการตอบของผู้ตอบแต่ละคน 
       Y  แทน คะแนนในแต่ละข้อของผู้ตอบ    
       N   แทน จ านวนผู้ตอบ 

3. ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Alpha  
Coefficient)  (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2554) 

 

   α     = 
1n

n

 















s

s
2

t

2

i1   

  
     เมื่อ α  แทน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
       Si

2  แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนเป็นรายข้อแต่ละข้อ 
       St

2  แทน ค่าความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ   
       n  แทน จ านวนข้อ 

3.6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
3.6.3.1 ใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) เพ่ือเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยของความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว โดยใช้สถิติ  The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์ , 
2533)       

s t

2
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3.6.3.2 ใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ               
The Mann – Whitney U Test   (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533)      

 

     1U   =  21nn  + 


2

)1( 11 nn
1R  

      2U  = 21nn   + 


2

)1( 22 nn
2R  

     
    เมื่อ  1n    แทน  กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากรกลุ่มท่ี 1 
      2n    แทน  กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากรกลุ่มท่ี 2 
     1R  แทน  ผลรวมของอันดับของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 
     2R  แทน  ผลรวมของอันดับของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 

3.6.4 เกณฑ์ในการแปลความหมายของช่วงคะแนนระดับความคิดคล่องทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย ศึกษาและปรับพัฒนาจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  

3.6.4.1 ระดับความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง และ การสังเกตพฤติกรรม โดยรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 เกณฑ์ระดับความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยจากการทดสอบ (Pretest-Posttest) 

และการสังเกตพฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษา 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

ระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

3  .00 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.00 
12  .00 – 5.99 6.00 – 9.99 10.00 – 12.00 
25  .00 – 12.49 12.50 – 20.82 20.83 – 25.00 
100  .00 – 49.99 50.00 – 83.32 83.33 – 100.00 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบด้านความคิดคล่องทางภาษา 
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตาม
แนวสมดุลภาษา และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยขอน าเสนอสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ 

X̅     แทน ค่าเฉลี่ย 
𝑆. 𝐷.    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
𝑛     แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
𝑍     แทน การทดสอบค่าซี (Z-test) 
𝑈     แทน ค่าสถิติ Mann-Whitney U Test 
*    แทน ค่าความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 กลุ่มทดลอง  แทน เด็กปฐมวัยกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุล 
        ภาษา 

กลุ่มควบคุม แทน เด็กปฐมวัยกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ 
  
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์คะแนนความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมแบบปกติและการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแบบปกติ และการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและการจัดกิจกรรมแบบปกติ  

ตอนที่ 4 วิเคราะห์พฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
การอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาโดยรวมและรายด้าน 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนที่  1 วิเคราะห์คะแนนความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมแบบปกติและการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา  ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 
และตารางที ่4.2 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ            

จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
 

ความสามารถด้าน 
ความคิดคล่อง        

ทางภาษา 

คะแนน 
เต็ม 

n ก่อนการทดลอง ระดับ หลังการทดลอง ระดับ 

X  S.D. X  S.D. 

1. การใช้ถ้อยค า  
2. การโยง
ความสัมพันธ์ 
3. การเรียงถ้อยค า  
4. การใช้ความคิด  

25 
25 
 

25 
25 

18 
18 
 

18 
18 

10.33 
9.55 

 
10.50 
13.06 

1.97 
1.95 

 
2.75 
2.31 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
น้อย 

ปานกลาง 

22.22 
20.44 

 
21.06 
24.17 

1.59 
1.58 

 
1.59 
1.58 

ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 

โดยรวม 100 18 40.78 5.99 ปรับปรุง 87.61 3.61 ดี 
 

จากตารางที่  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ก่อนทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ          
จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา มีระดับความคิดคล่องทางภาษาโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย 
( X = 40.78, S.D. = 5.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง คือ ด้านการโยงความสัมพันธ์ ( X = 9.55, S.D.= 1.95)  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คือ ด้านการใช้ถ้อยค า  ( X = 10.33, S.D. = 1.97)  ด้านการเรียงถ้อยค า  ( X = 10.50, S.D. = 
2.75)  และด้านการใช้ความคิด  ( X = 13.06, S.D. =2.31)  ตามล าดับ 

หลังทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา มีระดับ
ความคิดคล่องทางภาษาโดยรวม อยู่ในระดับ ดี ( X =  87.61, S.D. = 3.61)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ดี คือ ด้านการโยงความสัมพันธ์           
( X = 20.44, S.D. = 1.58)  ด้านการเรียงถ้อยค า ( X = 21.06, S.D. = 1.59)  ด้านการใช้ถ้อยค า           
( X = 22.22, S.D. = 1.59)  และด้านการใช้ความคิด  ( X = 24.17, S.D. = 1.58)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมแบบปกติ 

 
ความสามารถด้าน 
ความคิดคล่องทาง

ภาษา 

คะแนน 
เต็ม 

n ก่อนการทดลอง ระดับ หลังการทดลอง ระดับ 

X  S.D. X  S.D. 

1. การใช้ถ้อยค า  
 
2. การโยง
ความสัมพันธ์ 
3. การเรียงถ้อยค า 
 
4. การใช้ความคิด  

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 

10.47 
 

9.53 
 

10.53 
 

13.12 

2.15 
 

1.42 
 

2.09 
 

2.78 

ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง 
 

ปาน
กลาง 

13.29 
 

11.82 
 

13.76 
 

18.18 

2.66 
 

1.24 
 

2.10 
 

3.09 

ปาน
กลาง 

ปรับปรุง 
 

ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

โดยรวม 100 17 43.65 4.79 ปรับปรุง 57.06 5.06 ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ก่อนทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมแบบปกติ  มีระดับความคิดคล่องทางภาษาโดยรวมอยู่ในระดับ ปรับปรุง ( X = 43.65, S.D. 
= 4.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
คือ ด้านการโยงความสัมพันธ์ ( X =9.52 , S.D.= 1.42) ด้านการใช้ถ้อยค า ( X = 10.47, S.D.= 2.15) 
ด้านการเรียงถ้อยค า  ( X = 10.53, S.D. = 2.09) และอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านการใช้ความคิด           
( X 13.12, S.D. = 2.78) ตามล าดับ 

หลังทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ มีระดับความคิดคล่องทางภาษา
โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 57.06, S.D.= 5.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิด
คล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ปรับปรุง คือ ด้านการโยงความสัมพันธ์ ( X 11.82, S.D.=  
1.24)  อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านการใช้ถ้อยค า  ( X = 13.29, S.D. = 2.66) ด้านการเรียงถ้อยค า 
( X 13.76, S.D.= 2.10)  และด้านการใช้ความคิด  (X = 18.18, S.D.= 3.09)  ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา และการจัดกิจกรรมแบบปกติ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 และตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
 

ความสามารถด้าน 
ความคิดคล่องทางภาษา 

n ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 𝑍 
X  S.D. X  S.D. 

1. การใช้ถ้อยค า  
2. การโยงความสัมพันธ์ 
3. การเรียงถ้อยค า  
4. การใช้ความคิด  

18 
18 
18 
18 

10.33 
9.55 
10.50 
13.06 

1.97 
1.95 
2.75 
2.31 

22.22 
20.44 
21.06 
24.17 

1.59 
1.58 
1.59 
1.58 

3.737* 
3.742* 
3.734* 
3.738* 

โดยรวม 18 40.78 5.99 87.61 3.61 3.727* 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ก่อนทดลองและหลังทดลอง มีความคิดคล่องทางภาษาโดยรวมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ความคิด
คล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ด้านการ
ใช้ความคิด  ด้านการใช้ถ้อยค า  ด้านการเรียงถ้อยค า  และด้านการโยงความสัมพันธ์ หลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังการจัดกิจกรรมแบบปกติ 
 

ความสามารถด้าน 
ความคิดคล่องทางภาษา 

n ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 𝑍 
X  S.D. X  S.D. 

1. การใช้ถ้อยค า  
2. การโยงความสัมพันธ์ 
3. การเรียงถ้อยค า  
4. การใช้ความคิด  

17 
17 
17 
17 

10.47 
9.53 
10.53 
13.12 

2.15 
1.42 
2.10 
2.78 

13.29 
11.82 
13.76 
18.18 

2.66 
1.24 
2.10 
3.09 

3.655* 
3.656* 
3.663* 
3.643* 

โดยรวม 17 43.65 4.80 57.06 5.07 3.653* 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ ก่อนทดลองและหลังทดลอง มีความคิดคล่องทางภาษาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ ด้านการใช้ความคิด  ด้านการใช้ถ้อยค า  ด้านการเรียงถ้อยค าและด้านการ
โยงความสัมพันธ์ หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและการจัดกิจกรรมแบบ
ปกต ิปรากฏผลดังตารางที ่4.5 และตารางที่ 4.6 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและการจัดกิจกรรมแบบปกติ 
ก่อนทดลอง 

 
ความสามารถด้าน 

ความคิดคล่องทางภาษา 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 𝑼 

n X  S.D. n X  S.D. 
1. การใช้ถ้อยค า  
2. การโยงความสัมพันธ์ 
3. การเรียงถ้อยค า  
4. การใช้ความคิด  

18 
18 
18 
18 

10.33 
9.55 
10.50 
13.06 

1.97 
1.95 
2.75 
2.31 

17 
17 
17 
17 

10.47 
9.53 
10.53 
13.12 

2.15 
1.42 
2.10 
2.78 

148.50 
146.00 
152.50 
140.00 

โดยรวม 18 40.78 5.99 17 43.65 4.80 108.50 
 
จากตารางที่  4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย           

ทั้งโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา และการ
จัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่            
การใช้ถ้อยค า การโยงความสัมพันธ์ การเรียงถ้อยค า และการใช้ความคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัด
กิจกรรมการอ่านแบบปกติ สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา           
ทั้งในภาพรวมและในรายละเอียดทุกด้าน 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย       
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ หลังทดลอง 

 
ความสามารถด้าน 

ความคิดคล่องทางภาษา 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 𝑈 

n X  S.D. n X  S.D. 
1. การใช้ถ้อยค า  
2. การโยงความสัมพันธ์ 
3. การเรียงถ้อยค า  
4. การใช้ความคิด  

18 
18 
18 
18 

22.22 
20.44 
21.06 
24.17 

1.59 
1.58 
1.59 
1.58 

17 
17 
17 
17 

13.29 
11.82 
13.76 
18.18 

2.66 
1.24 
2.10 
3.09 

62.00* 
0.00* 
0.00* 
17.00* 

โดยรวม 18 87.61 3.61 17 57.06 5.07 0.00* 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย              

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา และการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้
ความคิด ด้านการใช้ถ้อยค า การเรียงถ้อยค า และการโยงความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยทั้งในกลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การอ่านแบบปกติในทุก ๆ ด้าน  

 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์พฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม

การอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาโดยรวมและรายด้าน จ านวน 8 สัปดาห์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.7   
ถึง ตารางที่ 4.11 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการ

จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาโดยรวม จ านวน 8 สัปดาห์ 
 

 
สัปดาห์ที่ 

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ความคิดคล่องทางภาษา
โดยรวม (12 คะแนน) 

 
S.D. ระดับคุณภาพ 

1 5.83 .64 ปรับปรุง 
2 7. 55 1.20 ปานกลาง 
3 8.49 1.21 ปานกลาง 
4 10.49 1.44 ดี 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

สัปดาห์ที่ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ความคิดคล่องทางภาษา
โดยรวม (12 คะแนน) 

 
S.D. ระดับคุณภาพ 

5 11.14 .80 ดี 
6 11.54 .58 ดี 
7 11.71 .46 ดี 
8 11.90 .19 ดี 
X  9.83 2.26 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลัง

การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาจ านวน 8 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิด
คล่องทางภาษาโดยรวมสูงขึ้นตามล าดับ ดังภาพที่ 4.1 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 เส้นภาพแสดงคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัด

กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา โดยรวม จ านวน 8 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค า            
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา จ านวน 8 สัปดาห์ 

 
สัปดาห์ที่ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา 

การใช้ถ้อยค า  
(3 คะแนน) 

S.D. ระดับคุณภาพ 

1 1.67 .30 ปานกลาง 
2 2.17 .24 ปานกลาง 
3 2.28 .51 ปานกลาง 
4 2.61 .50 ดี 
5 2.78 .26 ดี 
6 2.89 .32 ดี 
7 3.00 .00 ดี 
8 3.00 .00 ดี 
X  2.55 .47 ด ี

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้ถ้อยค า 

ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาจ านวน 8 สัปดาห์ มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้ถ้อยค า สูงขึ้นตามล าดับ  
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ตารางที่  4.9 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาด้านการโยง
ความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
จ านวน 8 สัปดาห์ 

 
สัปดาห์

ที ่
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา 

การโยงความสัมพันธ์ 
(3 คะแนน) 

S.D. ระดับคุณภาพ 

1 1.39 .32 ปรับปรุง 
2 1.50 .51 ปรับปรุง 
3 1.78 .43 ปานกลาง 
4 2.33 .49 ปานกลาง 
5 2.50 .51 ดี 
6 2.67 .38 ดี 
7 2.72 .46 ดี 
8 2.92 .19 ดี 
X  2.23 .59 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดคล่องทางภาษา ด้านการโยง

ความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาจ านวน 8 
สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา ด้านการโยงความสัมพันธ์สูงขึ้นตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาด้านการเรียงถ้อยค า
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา จ านวน 8 
สัปดาห์ 

 
สัปดาห์ที่ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา 

การเรียงถ้อยค า  
(3 คะแนน) 

S.D. ระดับคุณภาพ 

1 1.35 .29 ปรับปรุง 
2 1.76 .38 ปานกลาง 
3 2.17 .35 ปานกลาง 
4 2.72 .45 ดี 
5 2.86 .15 ดี 
6 2.98 .08 ดี 
7 2.99 .06 ดี 
8 2.99 .06 ดี 
X  2.48 .64 ด ี

 
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดคล่องทางภาษา ด้านการเรียง

ถ้อยค า ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาจ านวน 8 สัปดาห์    
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา ด้านการเรียงถ้อยค า สูงขึ้นตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้ความคิด 
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา จ านวน 8 
สัปดาห์ 

 
สัปดาห์ที่ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา 

การใช้ความคิด  
(3 คะแนน) 

S.D. ระดับคุณภาพ 

1 1.43 .34 ปรับปรุง 
2 2.13 .35 ปานกลาง 
3 2.26 .29 ปานกลาง 
4 2.82 .38 ดี 
5 3.00 .00 ดี 
6 3.00 .00 ดี 
7 3.00 .00 ดี 
8 3.00 .00 ดี 
X  2.57 .59 ด ี

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  ความคิดคล่องทางภาษา  ด้านการใช้

ความคิด ของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา จ านวน 8 สัปดาห์ มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษา ด้านการใช้ความคิด สูงขึ้นตามล าดับ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.7 ถึง ตารางที่ 4.11 แสดงดังภาพที่ 4.2  ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2 เส้นภาพแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็ก 

ปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา จ านวน 8 สัปดาห์ แยกรายด้าน 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ซึ่งมีล าดับขั้นตอนของการวิจัยและผลของการวิจัยโดย
สรุปดังนี้ 

5.1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
5.1.1.1 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ

จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
   5.1.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกต ิ

5.1.2 สมมติฐานในการวิจัย 
  5.1.2.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามี

ความคิดคล่องทางภาษาสูงขึ้น 
5.1.2.2 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามี

ความคิดคล่องทางภาษาสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
5.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.3.1 ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5 - 6 ปี  ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนในอ าเภอส าโรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4 จ านวน 20 โรงเรียน จ านวน 22 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 396 คน 

5.1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านกะแอก และโรงเรียนบ ้านคุ้ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-Stage Cluster 
Sampling) โดยจับสลากห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มา 2 โรงเรียน จากจ านวนทั้งหมด 20 โรงเรียน
และสุ่มเข้ากลุ่ม (Random Assignment) เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
18 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 17 คน กลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน
ตามแนวสมดุลภาษา และกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมแบบปกติ 
 5.1.4 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
   5.1.4.1 แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา และแผนการจัด
กิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
   5.1.4.2 แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
รูปภาพเชิงสถานการณ์แบ่งเป็น 4 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 
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 5.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.1.5.1 ทดสอบเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง (Pretest) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นน ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน 
   5.1.5.2 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งด าเนินการใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 30 นาที รวม 
40 ครั้ง 
   5.1.5.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Postest) 
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยฉบับ
เดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   5.1.5.4 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 5.1.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.1.6.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
   5.1.6.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
   5.1.6.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา และการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
   5.1.6.4 วิเคราะห์พฤติกรรมความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
การอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา โดยรวมและรายด้าน 
  5.1.7 สรุปผลการวิจัย 
   จากการศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม                
การอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   5.1.7.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่อง
ทางภาษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   5.1.7.2 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่อง
ทางภาษาหลังการทดลองสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  
5.2 อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาก่อนและหลังการทดลองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตาม
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แนวสมดุลภาษามีความคิดคล่องทางภาษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีความคิดคล่องทางภาษาโดยรวมสูงขึ้นอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของศุทธิรัตน์ แก้วเล็ก (2547) พบว่า เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การอ่านร่วมกันมีความสามารถในการอ่านสื่อความหมายสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของมัชฌิมา สืบพงษ์ (2551) พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน มีคะแนนทักษะการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รติรัตน์ คล่องแคล่ว 
(2551) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางภาษาธรรมชาติที่มีต่อทักษะการ พูด
ภาษาไทยของเด็กปฐมวัยอีสาน พบว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวทางภาษาแบบธรรมชาติ มีทักษะการพูดภาษาไทยภาพรวมและจ าแนกรายด้านสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเป็น
กิจกรรมที่ท าให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านนิทานหนังสือเล่มใหญ่ บทเพลง ค าคล้อง
จอง การเล่าเรื่องย้อนกลับ การเรียงค าให้เป็นประโยค ฝึกเขียนและอ่านค า ถ้อยค า หรือวลีผ่านการ
เล่นเกมทางภาษา แต่งเรื่องเขียนภาพ และการน าเสนอผลงานด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
ความหมายต่อตัวเด็กท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู 
และจูงใจให้เด็กได้เห็นตัวหนังสือจากประโยคและค าในหนังสือส าหรับเด็กประเภทต่างๆ ได้เห็น
แบบอย่างการอ่านของครู ได้ใช้ทักษะภาษา ทักษะการคิด มีอิสระในการคิด จินตนาการ สื่อด้วยภาพ
และตัวหนังสือ ส่งผลให้เด็กมีความสามารถด้านการคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วจากการเชื่อมโยง
ความรู้จากประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ช่วยให้เด็กมีความสามารถในการใช้ค า ถ้อยค า 
เรียงถ้อยค า และเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุล
ภาษา สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ภาษาของ Vygotsky (1986 อ้างถึงในอารี สัณหฉวี, 2544) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาของเด็กเป็นการได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนและสังคม เช่น ครูและเพ่ือน จาก
กิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดสนทนา การวาด การเขียน การอ่าน ตลอดจนการเล่นที่ช่วยในการเรียนรู้
ภาษาของเด็ก เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นการใช้สัญลักษณ์ (Symbol Using Media) ซึ่งการที่เด็ก
เรียนรู้ภาษาจากผู้อ่ืนนั้น เด็กจะเรียนรู้ทีละน้อยโดยการได้รับค าแนะน าจากผู้อ่ืนจนเด็กสามารถคิด
และเกิดเป็นความรู้ภายในตนได้ สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) กล่าวว่า กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันจะสามารถช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางภาษา และยังท าให้เกิดความคิด เกิดการคาดเดา 
ผ่านการจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตัวหนังสือ ค า วลี ประโยค และรูปแบบของการ
อ่านที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับการสอนตามแนวสมดุลภาษาที่ อารี สัณหฉวี (2551) กล่าวว่า การ
สอนตามแนวสมดุลภาษาเป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น การเล่านิทาน การใช้ค า
คล้องจอง การฝึกมารยาทในการพูดและติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ของเด็กปฐมวัย  

เมื่อพิจารณาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเป็นรายด้าน พบว่า หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
อ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่องทางภาษาทั้ง 4 ด้านสูงขึ้น  และอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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ด้านการใช้ถ้อยค า พบว่า ความคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค าของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ก่อนการทดลองเด็กมีความสามารถในการคิดคล่อง
ทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค าอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนว
สมดุลภาษาของเด็กปฐมวัย  เด็กมีความสามารถในการคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค าสูงขึ้นอยู่ใน
ระดับดี  เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาท าให้เด็กเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ทางภาษา สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจเด็กได้คิดและแสดงออกทาง
ความคิดโดยการพูด และเขียน เป็นการส่งเสริมภาษาพูดของเด็กโดยตรง สามารถพัฒนาการใช้ภาษาพูด
และการเขียน เพ่ือสื่อสารในสิ่งทีคิดในขณะนั้น โดยในแต่ละวันกิจกรรมที่จัดผู้วิจัยวางแผนให้มีลักษณะ
แตกต่างกัน เช่น วันที่ 1 กิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ เด็กได้มีโอกาสตอบค าถามหลังการอ่าน 
และเล่าเรื่องย้อนกลับให้เพ่ือนฟัง วันที่ 2 เด็กเรียนรู้เรื่อง ค า ถ้อยค า ประโยค ตัวอักษรจากหนังสือนิทาน 
เรียนรู้วิธีการอ่าน และได้รับการจัดกิจกรรมภาษาที่หลากหลาย วันที่ 3 กิจกรรมการเล่นเกมทางภาษา            
จึงท าให้หลังทดลอง เด็กปฐมวัยมีความคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค าสูงขึ้นอยู่ในระดับดี 

ด้านการโยงความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดคล่องทางภาษาด้านการโยงความสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ก่อนการทดลองเด็กมีความสามารถใน
การคิดคล่องทางภาษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
เด็กมีความสามารถในการคิดคล่องทางภาษาสูงขึ้นอยู่ในระดับดี  เนื่องจาก กิจกรรมการอ่านทบทวน             
เป็นการอ่านภาพนิทานจากบัตรภาพ บัตรค า การน าค าจากบัตรภาพและค ามาเรียงให้เป็นประโยค ซึ่งเด็ก
ได้ใช้ภาษามากที่สุด และมีอิสระทางความคิด  เกิดการพัฒนาความคิดทางภาษาที่สื่อออกมาเป็นภาษาพูด
เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้   ดังนั้น จึงท าให้หลังทดลอง เด็กปฐมวัยมีความคิดคล่องทางภาษาด้านการโยง
ความสัมพันธ์  ในการบอกค าที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันของคน สัตว์ สิ่งของ หรือค าที่มีความสัมพันธ์กับ
ค าที่ก าหนด สูงขึ้นอยู่ในระดับดี 

ด้านการเรียงถ้อยค า พบว่า การจัดกิจกรรมความคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค าของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ก่อนการทดลองเด็กมีความสามารถใน
การคิดคล่องอยู่ในระดับน้อย  เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาของเด็ก
ปฐมวัย  เด็กมีความสามารถในการคิดคล่องสูงขึ้นอยู่ในระดับดี เนื่องจากกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนว
สมดุลภาษา เป็นการจัดกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลาย  เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางภาษา 
เป็นการส่งเสริมภาษาพูดของเด็กโดยตรง กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ เป็นกิจกรรมที่ เด็กได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดจินตนาการ สื่อด้วยภาพและตัวหนังสือ เชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่โดยการปฏิบัติจริง เด็กได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์               
โดยสื่อสารความคิดออกมาทางภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสูงขึ้น อย่างคล่องแคล่ว
และรวดเร็ว  ในกิจกรรมน าเสนอผลงาน  เป็นกิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสถ่ายทอดกระบวนการในการท า
กิจกรรม รวบรวมความคิด ความสนใจของตนเอง โดยช่วยกันเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองและของกลุ่ม 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสามารถพัฒนาการด้านภาษา การพูดประโยคสั้นๆ และการเชื่อมโยงประโยคให้ได้
มากขึ้น   จึงส่งให้เกิดความคิดคล่องทางภาษาด้านการเรียงถ้อยค า  ในการน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็น
ประโยคสูงขึ้นอยู่ในระดับดี 
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ด้านการใช้ความคิด พบว่า การจัดกิจกรรมความคิดคล่องทางภาษาด้านการใช้ถ้อยค าของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองเด็กมี
ความสามารถในการคิดคล่องอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนว
สมดุลภาษาของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสามารถในการคิดคล่องสูงขึ้นอยู่ในระดับดี เนื่องจากการ              
จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเป็นกิจกรรมที่เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษาที่ส่งเสริม
ให้เด็กได้ฝึกคิด และแสดงออกทางความคิดในหลากหลายรูปแบบ เช่นในกิจกรรมน าเสนอผลงาน เด็กได้มี
โอกาสถ่ายทอดกระบวนการในการท ากิจกรรม รวบรวมความคิด ความสนใจของตนเอง โดยช่วยกันเล่า
เกี่ยวกับผลงานของตนเองและของกลุ่ม เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสามารถพัฒนาการด้านภาษา การพูด
ประโยคสั้นๆ และการเชื่อมโยงประโยคให้ได้มากขึ้น  ดังนั้น จึงท าให้หลังทดลอง เด็กปฐมวัยมีความคิด
คล่องทางภาษาด้านความคิดและความสามารถในการคิดและบอกสิ่งที่ต้องการได้ สูงขึ้นอยู่ในระดับดี 

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่องทาง
ภาษาหลังการทดลองสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเป็นกิจกรรมที่เด็กได้
มีโอกาสเรียนรู้ทางภาษาโดยการลงมือกระท าผ่านกิจกรรมการอ่านนิทาน บทเพลง บทร้องเล่น ค าคล้อง
จอง การเล่าเรื่องย้อนกลับ อ่านพยัญชนะ ค า ถ้อยค า หรือวลี การเรียงค าให้เป็นประโยค ฝึกเขียน ค า 
ถ้อยค า การเล่นเกมทางภาษา แต่งเรื่องเขียนภาพ ตลอดจนการน าเสนอผลงาน  สอดคล้องกับ กรกนก  
ธูปประสม (2548) กล่าวว่าการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนกระท า  สัมผัส  รับรู้  สังเกต
และเปรียบเทียบด้วยตนเอง  เป็นกระบวนการท างานของสมองที่เกิดขึ้นจากการรับรู้  การสังเกต  และ           
น าประสบการณ์จากการรับรู้มาใช้คิดหาเหตุผล  ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิดเชื่อมโยง  
ด้านการสังเกตสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองจึงท าให้หลังทดลองเด็กปฐมวัยมีความคิดคล่องทางภาษาสูงขึ้น               
ซึ่งการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเป็นกิจกรรมที่ เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมจาก
ประสบการณ์ใกล้ตัว มีกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย เด็กจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทางภาษา สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจได้ ซึ่งส่งผลให้ความคิดคล่องทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยดีขึ้น โดยเด็กได้แสดงความคิดผ่านภาษาพูด ภาษาเขียนโดยการวาดภาพ ให้ได้ค าตอบ
มากๆ ในเชิงปริมาณโดยใช้เวลาน้อยแต่รวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด เด็กได้ฝึกใช้ความคิดจากการคิดหา
ค าตอบจากค าถามของครูซึ่งมีลักษณะค าถามปลายเปิดหลังการจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
เด็กสามารถคิดหาค าตอบและมีอิสระในการคิด มีจินตนาการ และมีโอกาสในการแสดงออกอย่างมั่นใจโดย
การเล่าเรื่องย้อนกลับให้เพ่ือนฟัง ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) ที่กล่าว
ว่า การอ่านร่วมกันเป็นกิจกรรมที่มีเครื่องมือเป็นหลักหรือสื่อพ้ืนฐานคือ หนังสือเล่มใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่
การอภิปรายถึงเนื้อเรื่องของหนังสือที่จะอ่านหรือน าสิ่งของที่สัมพันธ์กับเรื่องมาน าเสนอ เพ่ือช่วยให้เด็ก
เริ่มสนใจหนังสือที่จะอ่านและช่วยให้เด็กมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องที่จะอ่านด้วย ครูชี้ค าขณะที่อ่านเพ่ือให้
เด็กคุ้นเคยกับตัวหนังสือ ค า หรือข้อความ เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน ให้เด็กสนุกกับส่วนที่
ทายล่วงหน้าได้ เมื่ออ่านร่วมกับเด็กหลายครั้งการใช้กิจกรรมการเติมค า การเล่นเกมทางภาษา การสื่อ
ภาษา ฟังเด็กพูด เล่าเรื่อง ซักถาม อภิปราย สรุป และน าเสนอผลงาน จะช่วยให้ได้พัฒนาทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการหาข้อมูล ความรู้ การคิดแก้ปัญหา ทักษะทางสังคม และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการปลูกฝังเจตคติและค่านิยมใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ให้แก่เด็กด้วย จึงท าให้เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
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การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษามีความคิดคล่องทางภาษาหลังการทดลองสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปกติ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ ยุวดี  โสภาพร (2555) 
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสมดุลภาษาเสริมด้วยแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถ
ในการเขียนสะกดค าภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับ กันตวรรณ  มีสมสาร (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า หลังทดลองคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษา
ของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทางภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอภิปรายได้
ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัด
กิจกรรมเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ครูอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้
เด็กฟังทั้งชั้นพร้อมกับชี้ค าขณะที่อ่าน โดยครูแนะน าปกหนังสือให้เด็กรู้จักหนังสือทั้งเล่ม หลังจากนั้นครู
จึงค่อย ๆ ให้เด็กรู้จักส่วนต่าง ๆของหนังสือ เห็นประโยค เห็นค าในประโยค และตัวอักษรในค า สื่อที่ใช้ใน
การจัดประสบการณ์กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาเป็นหนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่มีรูปภาพ
ชัดเจน ตัวหนังสือตัวใหญ่ เด็กมองเห็นได้ชัด ภาพกับข้อความมีความสัมพันธ์กัน ท าให้เด็กมีความสนใจ
ขณะฟังครูอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ครูอ่านโดยใช้วิธีชี้ค าขณะที่อ่าน เด็กจะได้รู้ว่า การอ่านจากซ้ายไป
ขวา จากบรรทัดบนลงล่าง เด็กสังเกต พฤติกรรม และเลียนแบบการอ่านของครู เด็กได้มีโอกาสตอบ
ค าถามเมื่อครูอ่านนิทานจบเรื่อง ค าถามเป็นลักษณะค าถามปลายเปิดที่เด็กสามารถคิดหาค าตอบมากๆ
ในเวลาที่ก าหนดในเชิงปริมาณ เช่น จงบอกสิ่งของที่มีสีเขียวมาให้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด ตอบได้
มากกว่า 1 ค าตอบที่มีปริมาณมากเพ่ือเป็นการฝึกความคิดคล่องทางภาษา และครูจดบันทึกค าตอบของ
เด็กลงในกระดาษที่เตรียมไว้เด็กแต่ละคนน าค าตอบไปติดไว้เพ่ือใช้ท ากิจกรรมในวันต่อไป เด็กมาเล่า
เรื่องย้อนกลับ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความมั่นใจในการพูดสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
อ่านของตนเองกับเพ่ือน ได้ ครูจะคอยแนะน า กระตุ้น ยั่วยุ ให้เด็กอ่านจากภาพในหนังสือก่อน และ
หลังจากนั้นเด็กจะมีความมั่นใจ ในการอ่านและเล่าเรื่องเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านความคิดคล่องทาง
ภาษาด้านการใช้ถ้อยค า  และการใช้ความคิด  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-3 เด็กไม่กล้าพูด กล้าแสดงออก เล่า
เรื่องย้อนกลับให้เพ่ือนฟัง เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาเด็กก าลังปรับตัวท ากิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 - 5 เด็ก
มีความสนใจกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะได้รับการฝึกฝนจากการจัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 6 – 7 - 
8 เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกที่จะพูด สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านจากการใช้กิจกรรม
การอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กล้าพูด สนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากนิทานไปยังการอ่าน สนทนาพูดคุยกับเพ่ือน ใช้ถ้อยค าและการพูดแบบรูปประโยคได้มากข้ึน จึงท า
ให้เด็กมีความสามารถด้านความคิดคล่องทางภาษาสูงขึ้น  สอดคล้องกับณัฐวดี ศิลากรณ์ (2556)             
ได้ศึกษาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่น 
พบว่า หลังการทดลองระดับความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
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ประกอบหุ่นมีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแผนการ            
จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นสามารถพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการพูดสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน 

2) กิจกรรมการอ่านทบทวน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีการทบทวน การอ่านจาก
ภาพนิทาน จากบัตรภาพ บัตรค า การน าค าจากบัตรภาพและค ามาเรียงให้เป็นประโยคเพ่ือเด็กจะได้
ฝึกฝน การใช้ภาษามากที่สุดฝึกเขียนโดยการน าบัตรค าที่ได้ในวันที่  1 ของการจัดกิจกรรมการอ่าน
หนังสือนิทานเล่มใหญ่คัดลอกวาดภาพประกอบค าน าบัตรค าบัตรภาพมาเรียงกันให้เป็นประโยคอ่าน
อย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 นาที สอดคล้องกับเพียเจท์ (วรนาท รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม, 
2549 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) กล่าวว่า เด็กจะเรียนรู้ค าศัพท์
มากมายและรู้จักใช้ค าเหล่านั้นมาเรียงร้อยเป็นประโยค เกิดการพัฒนาทางภาษาที่สื่อออกมาเป็นภาษา
พูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ และเข้าใจในการสื่อความหมาย จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-3 
เด็กไม่มั่นใจที่จะอ่านภาพนิทาน แถบประโยค บัตรภาพและบัตรภาพประกอบค า ในการจัดท าคัดลอก
ค าประกอบการวาดภาพเด็กยังท าได้ช้า ไม่สามารถอ่านทบทวนได้อย่างคล่องแคล่ว ในสัปดาห์ ที่ 4 -5 
เด็กเริ่มมีความมั่นใจ กล้าที่จะออกมาอ่านภาพ เรียงภาพ อ่านภาพสัญลักษณ์ ได้โดยครูไม่ต้องแนะน า 
ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และสัปดาห์ที่ 6-7-8 เด็กเริ่มมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ครูไม่ต้อง
แนะน าเมื่อเริ่มกิจกรรมเด็กเตรียมตัว ออกมาอ่านทบทวนตามภาพ ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  
ท ากิจกรรมด้วยความมั่นใจ ในกิจกรรมการอ่านทบทวนเด็กได้ลงมือกระท า น าภาพมาเรียงกัน อ่านภาพ 
สื่อจากภาพ จากสัญลักษณ์ น าค าจากบัตรภาพ ถ้อยค า เรียงประโยค พูด อ่านสนทนาแลกเปลี่ยน               
ได้เขียนค า แต่งประโยค สอดคล้องกับวีรยา  ทองไทร (2555) ศึกษาการพัฒนาการพูดเล่าเรื่องโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์ประกอบบัตรภาพและบัตรค าส าหรับเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านดอนส าราญ 
ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน พบว่า ความสามารถทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการพูดเล่าเรื่อง โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบบัตรภาพและ
บัตรค า  ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ได้ใช้ภาษา
มากที่สุดและอิสระทางความคิด และเปลี่ยนเกิดการพัฒนาทางภาษา สิ่งที่สื่อออกมาเป็นภาษาพูด 
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเข้าใจในการสื่อความหมาย 

3) กิจกรรมภาษา เป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เด็กได้ใช้ฝึกทักษะการคิดคล่องทางภาษามากที่สุด 
เพราะเด็กปฐมวัยต้องการความเป็นอิสระทางความคิด ในการเล่นเกมทางภาษาเด็กจะเกิด                    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางภาษา สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจ เป็นการส่งเสริม
ภาษาพูดของเด็กโดยตรง เด็กจะได้ใช้ภาษาพูด  ฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือสื่อสารความคิดของตนเอง              
โดยเกมทางภาษาที่ผู้วิจัยน ามาจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย ได้แก่ เกมต่อตัดคิดไว เกมฝาขวดจ๋าพาเพลิน  
เกมต่อเติมเสริมค า เกมภาพชวนคิด เกมบันไดงูหรรษา เกมลูกเต๋ามหัศจรรย์เกมตะล๊อกต๊อกแต๊ก  และ
เกมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับนิทานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม แต่ละสัปดาห์ แต่ละ
เกมจะมีเวลาที่ก าหนดให้คิดหาค าตอบในเชิงปริมาณให้ได้มากที่สุด จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า              
การเล่นเกมทางภาษาหรือกิจกรรมทางภาษา จะส่งผลให้เด็กได้ใช้ความคิดคิด แล้วใช้ทักษะทางภาษาสื่อ
ความคิดของตนเองให้มาก จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า สัปดาห์ ที่ 1-3 เด็กสนใจ  ที่จะร่วมกิจกรรม  
แต่ยังขาดความมั่นใจในการตอบค าถามขณะเล่นเกม  ในสัปดาห์ ที่ 4-6 เด็กมีความมั่นใจและมีความคิด
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คล่องทางภาษามากข้ึน และในสัปดาห์ที่ 7-8 เด็กทุกคนร่วมท ากิจกรรมทางภาษาด้วยความสนุกสนาน 
ร่วมสนทนาตอบค าถามด้วยความความมั่นใจ ด้วยความรวดเร็วและมีปริมาณค าตอบ 8 -10 ค า  
สอดคล้องกับนงลักษณ์ งามข า (2551)  ศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมมาเสริมประสบการณ์โดยใช้ปริศนาค าทาย ผลการวิจัยพบว่า  ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ปริศนาค าทายเด็กปฐมวัยมีระดับคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4) กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ด้วย
ตนเอง เด็กได้ฝึกแต่งเรื่องวาดภาพประกอบ เขียนค า หรือถ้อยค า ประโยคแต่งขึ้นจากภาพ น าค ามาเรียง
กันให้เป็นประโยค แล้วเล่าเรื่องหรือบอกสิ่งที่ต้องการในรูปแบบหนังสือนิทาน โดยการวาดภาพระบายสี 
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความคิดคล่องทางภาษา จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่าสัปดาห์ที่ 1-3 เด็กไม่มี
ความมั่นใจในการเขียนและการพูด ครูต้องคอยช่วยเหลือและกระตุ้น สัปดาห์ที่ 4-5 เด็กเริ่มมีความมั่นใจ 
สามารถวาดภาพและสามารถพูดเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้น และในสัปดาห์ที่ 6 - 8 เด็กมีความ
มั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารความคิดผ่านทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
คล่องแคล่วขึ้น สอดคล้องกับบังอร ศรีกาล (2553) ได้ศึกษาผลการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดย
ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน  พบว่านักเรียนที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะทางภาษา
หลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5) กิจกรรมน าเสนอผลงาน  เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ฝึกทักษะการคิดคล่องทางภาษา เด็กได้มี
โอกาสทบทวนการใช้ถ้อยค า การโยงความสัมพันธ์ถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน การน าค ามาเรียง
ประโยคและการบอกสิ่งที่ตนเองต้องการ ถ่ายทอดกระบวนการในการท ากิจกรรม รวบรวมความคิด 
ความสนใจของตนเอง โดยช่วยกันเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองและของกลุ่ม ท าให้เด็กเกิดความคิดที่ไม่
ซ้ ากันในปริมาณมาก จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า สัปดาห์ที่ 1-3 ในกิจกรรมน าเสนอผลงานเด็ก             
เด็กน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยค 1-2 ประโยคภายในเวลาที่ก าหนด และบอกสิ่งที่ต้องการได้
เพียง 1-2 สิ่งภายในเวลาที่ก าหนด ครูต้องคอยช่วยเหลือและกระตุ้นตลอดเวลา สัปดาห์ที่ 4-6 เด็ก
สามารถคิดวางแผนและน าเสนอผลงานตนเองและกลุ่มได้  โดยที่ครูไม่ต้องแนะน า สามารถน าค า ถ้อยค า
มาเรียงกันให้เป็นประโยค และบอกสิ่งที่ต้องการได้มากข้ึนภายในเวลาที่ก าหนดและในสัปดาห์ที่ 7-8  
เด็กสามารถน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยค และบอกสิ่งที่ต้องการได้ 4 ค าตอบขึ้นไปภายในเวลา
ที่ก าหนดอย่างคล่องแคล่ว เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนซ้ า ๆ เด็กจึงเกิดทักษะกระบวนการคิดคล่องทางภาษา
มากขึ้น 

ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
สามารถส่งเสริมและพัฒนาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ  ผู้ที่สนใจใน
การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา สามารถศึกษาและสามารถน าไปปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้  
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5.3  ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1 การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา ประกอบด้วยขั้นตอน

และกิจกรรมที่หลากหลาย ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ มีความแม่นย าใน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และควรยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม 
  5.3.1.2 การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันด้วยนิทานเล่มใหญ่ (Big Book) เป็นที่สนใจและ
ช่วยเร้าความสนใจให้แก่เด็กในการอ่านเป็นอย่างมาก ครูอาจชักชวนให้เด็กช่วยกันท าหนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่ขึ้นเองโดยใช้ต้นแบบจากนิทานเล่มปกติ หรือนิทานเล่มเล็ก อาจช่วยให้เด็กมีความคุ้นเคยกับภาพและ
ถ้อยค าในนิทาน  
  5.3.1.3 หลังการอ่านร่วมกัน ครูควรให้เด็กได้ยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน โดยใช้วิธี
ผลัดกันน าไปให้ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันอ่านที่บ้าน เพ่ือเป็นการซ้ าย้ าทวนจะช่วยในการพัฒนาทาง
ภาษาของเด็กให้ดีขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  5.3.2.1 ควรมีการศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับ          

การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เกม เพลง นอกเหนือจากการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุล
ภาษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

  5.3.2.2 ควรน ากิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาไปใช้ส าหรับ
ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น การส่งเสริมความคิดรวบยอด การเขียน เป็นต้น 
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คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุล 
 

ค าชี้แจง 
คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาประกอบด้วยส่วน

ส าคัญดังนี้ 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
ตอนที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 

 
ตอนที่ 1 คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
หลักการและเหตุผล 

การจัดประสบการณ์ แบบสมดุลภาษา (Balanced Approach) เป็นแนวทางการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาที่ผสมผสานแนวคิดในการสอนภาษาที่สัมพันธ์กับลักษณะหน้าที่ของภาษา และ
การสอนทักษะย่อยของภาษาเข้าด้วยกัน ในลักษณะ “องค์รวม ส่วนย่อย-องค์รวม” (Whole-Part-
Whole) โดยเด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย  การใช้จริงแล้วสอนทักษะย่อยที่จ าเป็นส าหรับการใช้
ภาษาในครั้งนั้นเพ่ือให้เด็กสามารถน าทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งการจัดประสบการณ์ตามแนวทางนี้
ไม่สนับสนุนการสอนทักษะย่อยทางภาษาในลักษณะที่ฝึกหัดโดยเฉพาะอย่างไม่มีความหมายกับเด็ก และ
ไม่สนับสนุนการใช้แบบฝึกหัดเพ่ือฝึกทักษะย่อยทางภาษา (ส านั กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากการพัฒนาภาษาแล้ว
การส่งเสริมกระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นความสามารถทางสมองในการคิด
หลากหลาย และเป็นลักษณะที่มีอยู่ในเด็กทุกคน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กปฐมวัยจะ
สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กอย่างยิ่ง เนื่องจาก เด็กวัยนี้มีจินตนาการสูง อยากรู้อยากเห็น ช่างซักถาม            
ซึ่งลักษณะเช่นนี้จ าท าให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วยความคิดหลายด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม  ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ละเอียดลออ โดยความคิดที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษาคือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  เป็นปริมาณของ
ความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ความคิดคล่องแคล่วด้านถ้อยค า 
(Word  Fluency) ความคิดคล่องแคล่วด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational  Fluency) ความ
คล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional  Fluency) ความคล่องในการคิด (Ideational  
Fluency) ซึ่งความคิดคล่องแคล่วนับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามค้นหาเพ่ือให้ได้
ความคิดที่ดีและช่วยให้ เด็กมีโอกาสในการเลือกค าตอบที่ดี เหมาะสมที่สุด  จึงนับได้ว่า ความคิด
คล่องแคล่วเป็นความสามารถในการคิดเบื้องต้นที่จะน าไปสู่ความคิดที่มีคุณภาพหรือความคิดสร้างสรรค์
นั่นเอง (กรกนก  ธูปประสม, 2548) 

จากแนวคิดและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสอนแบบสมดุลภาษา
(Balanced Approach) เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแนวการจัดประสบการณ์
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ในการพัฒนาความคิดคล่องทางภาษาเพ่ือให้เด็กได้
มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  ที่ เด็กมี
ประสบการณ์ซึ่งควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
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ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญและยังส่งเสริมในการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนแบบสมดุลภาษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาความคิดคล่องทางภาษาในระดับปฐมวัยและส่งผลต่อเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมตามแนวสมดุลภาษา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตาม

แนวสมดุลภาษา 

 
เนื้อหา 

ความคิดคล่องทางภาษา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบ เพ่ือตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ซ้ ากัน ในเรื่องเดียวกัน 
โดยแบ่งออกดังนี้ 

1. ด้านการใช้ถ้อยค า หมายถึง ความสามารถในการใช้ถ้อยค า บอกชื่อหรือบอกค าที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว 

2. ด้านการโยงความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการคิด และบอกถ้อยค าที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกันได้มากที่สุด 

3. ด้านการเรียงถ้อยค า หมายถึง ความสามารถในการน าค ามาเรียงกัน ให้เป็นประโยคได้
อย่างรวดเร็วตามต้องการ 

4. ด้านการใช้ความคิด หมายถึง ความสามารถในการคิด และบอกสิ่งที่ต้องการ ภายในเวลา
ที่ก าหนด  
 
หลักการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา หมายถึง กิจกรรมการอ่านนิทาน บทเพลง บทร้อง
เล่น ค าคล้องจอง โดยใช้หลักการ เด็กฝึกเล่าเรื่องย้อนกลับ อ่านพยัญชนะ ค า ถ้อยค า หรือวลี น ามาเรียง
ให้เป็นประโยค ฝึกเขียน ค า ถ้อยค า อ่านและเขียนรูปแบบ เล่นเกมทางภาษา แต่งเรื่องเขียนภาพ และ
น าเสนอผลงาน เพ่ือพัฒนาความคิดคล่องทางภาษา สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาในรูปแบบค าพูด 
การใช้ถ้อยค า การโยงความสัมพันธ์ และการแสดงความคิด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 อ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ หมายถึง กิจกรรมที่ครูอ่านหนังสือเล่มใหญ่ให้เด็กฟังทั้งชั้น
พร้อมกับชี้ค าขณะที่อ่าน โดยครูแนะน าปกและอ่านตลอดเรื่องให้เด็กฟัง ถามค าถามเพ่ือทบทวนเนื้อเรื่อง 
หลังการอ่านเด็กเล่าเรื่องย้อนกลับ 
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ขั้นที่ 2 อ่านทบทวน หมายถึง กิจกรรมที่ครูและเด็กอ่านร่วมกัน โดยครูชี้ค าขณะที่อ่านร่วมกัน
จนจบเรื่อง หลังการอ่านเด็กฝึกอ่านพยัญชนะค า ถ้อยค า หรือวลี แล้วน ามาเรียงให้เป็นประโยคและ             
ฝึกเขียนรูปแบบของค า 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมภาษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับภาษาโดยให้เด็กเล่นเกมภาษา 
 ขั้นที่ 4 แต่งเรื่องเขียนภาพ หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กแต่งเรื่อง วาดภาพประกอบ เขียน
ค า ถ้อยค า วลี หรือประโยคที่เด็กแต่งข้ึน จากแบบอย่างที่ครูเขียน  
 ขั้นที่ 5 น าเสนอผลงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กน าเสนอผลงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
 
บทบาทครู 

1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนลง
มือปฏิบัติกิจกรรม 

2. จัดเตรียมสื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรมให้พร้อม 
3. สร้างข้อตกลงเบื้องต้นการปฏิบัติตนในการท ากิจกรรม 
4. ครูกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงการยอมรับ 

ช่วยเหลือ ชี้แนะ ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
บทบาทเด็ก 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
2. ตั้งใจและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. ร่วมแสดงความคิดเห็นสนทนาตอบค าถาม 

 
ก าหนดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาในการทดลอง 
 

สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย นิทานเรื่อง กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 
ตามแนวสมดุลภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 ครอบครัว
แสนสุข 

โอม.......เพ้ียง วันที่ 1 กิจกรรมอ่านหนังสือนิทาน 
         เล่มใหญ่ 
วันที่ 2 กิจกรรมอ่านทบทวน 
วันที่ 3 กิจกรรมภาษา 

สัปดาห์ที่ 1 เกมต่อติดคิดไว 
สัปดาห์ที่ 2 เกมฝาขวดจ๋าพาเพลิน 
สัปดาห์ที่ 3 เกมต่อเติมเสริมค า 
สัปดาห์ที่ 4 เกมภาพชวนคิด 
สัปดาห์ที่ 5 เกมบันไดงูหรรษา 
สัปดาห์ที่ 6 เกมลูกเต๋ามหัศจรรย์ 

 

2 ปลอดภัย 
ไว้ก่อน 

กระดุ๊ก กระดิ๊ก  
กระด๊อก กระแด๊ก 

3 หนูฟัน
สวย 

คุณฟอง 
นักแปรงฟัน 

4 กล้วย 
กล้วย 
กล้วย 

ขนมกล้วย 
กระทงน้อย 

5 ผีเสื้อ ผีเสื้อ 
6 สีหรรษา หนูนักระบายสี 
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ก าหนดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาในการทดลอง (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ที ่

ชื่อหน่วย นิทานเรื่อง กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 
ตามแนวสมดุลภาษา 

หมาย
เหตุ 

7 ไข่ ข้าวไข่เจียว 
เดี๋ยวเดียวอร่อยจัง 

สัปดาห์ที่ 7 เกมตะล๊อกต๊อกแต๊ก 
สัปดาห์ที่ 8 เกมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก 

วันที่ 4 กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ 
วันที่ 5 กิจกรรมน าเสนอผลงาน 

 

8 กลางวัน 
กลางคืน 

คุณปู่นักร้อง 
เพลงกล่อม 

 
ตอนที ่2 ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
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แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์    หน่วย ครอบครัวแสนสุข   
 นิทานเรื่องโอม...เพ้ียง    สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 เวลา 30 นาท ี
............................................................................................................................. ................................... 
กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
1. สาระส าคัญ 

การให้เด็กฟังครูอ่านนิทานจากหนังสือนิทานเล่มใหญ่และได้มีโอกาสเล่าเรื่องย้อนกลับฝึกให้
เด็กใช้ค าถ้อยค าบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของและบอกสิ่งที่ต้องการได้ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กใช้ค า ถ้อยค า บอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
 2.2 เพ่ือให้เด็กคิดและบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
3.สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ีควรรู้ 
      3.1.1 นิทานเรื่องโอม...เพ้ียง 
      3.1.2 เด็กใช้ค า ถ้อยค า บอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของและบอกสิ่งที่ต้องการได้ภายในเวลาที่
ก าหนด  

3.2.ประสบการณ์ส าคัญ 
      3.2.1 การฟังเรื่องราวในนิทาน ค าคล้องจอง ค ากลอน 
      3.2.2 การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพ หรือ
สัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน หรือเรื่องราวที่สนใจ 
 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 
        ขั้นน า 

4.1 เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมและสร้างข้อตกลงในการฟังนิทาน 
ขั้นสอน 
4.2 ครูหยิบหนังสือให้เด็กดูภาพหน้าปกโดยใช้ค าถาม 

- เด็กๆ เห็นอะไรบ้างที่ปกหนังสือ 
- มีภาพตัวละครอะไรบ้าง 
- เด็กๆ คิดว่าเหตุการณ์ในนิทานจะเป็นอย่างไร 

4.3 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปก แนะน าให้เด็กรู้จักส่วนประกอบของหนังสือ ได้แก่ 
หน้าปก ปกหลัง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาดภาพ  
 4.4 ครูอ่านให้เด็กฟังทีละหน้าด้วยเสียงดังชัดเจน ถูกจังหวะ โดยชี้ไปที่ค าขณะที่อ่านค านั้น จน
จบเรื่อง 
            4.5 เด็กและครูร่วมกันสนทนาจากเรื่องที่อ่านโดยครูถามค าถามและให้เด็กแต่ละคนตอบ
อย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 นาที เช่น 
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- ในเรื่องนี้มีตัวละครคือใครบ้าง 
- ตีตี้ท าอะไร ที่ไหนบ้าง   

  - เด็กๆ ช่วยกันบอกชื่ออาหารที่เด็กๆ ท าให้ทานมีอะไรบ้าง 
  - ถ้ามือเด็กๆ ไปโดนของร้อนเหมือนตีตี้ เด็กๆ จะท าอย่างไร 

ในการตอบค าถามเด็กสามารถตอบปากเปล่าหรือวาดรูปแสดงค าตอบลงในบัตรค าของตนเองได้ 
ในกรณีที่เด็กตอบปากเปล่าครูบันทึกค าตอบของเด็กลงในบัตรค าของเด็กแต่ละคนจาก นั้นให้เด็กน าบัตร
ของตนเองไปติดไว้ที่กระดาน เพ่ือน าไปท ากิจกรรมในวันต่อไป 

4.6 เด็กฝึกเล่าเรื่องย้อนกลับ โดยขออาสาสมัครคนแรกเล่าก่อนจากนั้นเด็กๆ ทุกคนเล่า
นิทานต่อเนื่องกันจนจบเรื่อง โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด คอยชี้แนะและต่อเติมเรื่องราวให้สมบูรณ์ 

ขั้นสรุป  
          4.7 เด็กและครูร่วมกันอ่านหนังสือนิทานและสรุปเรื่องที่อ่าน 
 
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
          5.1. หนังสือนิทานเล่มใหญ่เรื่องโอม...เพ้ียง  
 5.2 กระดาษส าหรับจัดท าบัตรค า 
 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการใช้ค า ถ้อยค า บอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
6.2 สังเกตการบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์   หน่วย ครอบครัวแสนสุข   
 นิทานเรื่อง  โอม...เพ้ียง    สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2 เวลา 30 นาท ี
............................................................................................................................. ...................................
กิจกรรมอ่านทบทวน 
1. สาระส าคัญ 

การให้เด็กอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ร่วมกันกับครูและให้เด็กได้มีโอกาสฝึกการอ่าน
พยัญชนะ อ่านค า ถ้อยค า แล้วน ามาเรียงให้เป็นประโยค และฝึกเขียนรูปแบบของค า การใช้ถ้อยค า 
การโยงความสัมพันธ์ถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพ่ือให้เด็กน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระที่ควรรู้ 
3.1.1 นิทานเรื่องโอม...เพ้ียง 

3.2 ประสบการณ์ส าคัญ 
3.2.1 การอธิบายเกี่ยวกับพยัญชนะไทย ค า ถ้อยค า วลี หรือประโยค 
3.2.2 การเขียนหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์สื่อความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ  

เขียนขีดเขี่ยเขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ 
 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 
          ขั้นน า 

4.1 เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม ร่วมกันสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
ขั้นสอน 
4.2 เด็กและครูร่วมกันอ่านนิทาน เรื่องโอม...เพ้ียง โดยครูน าภาพนิทานและแถบประโยคเนื้อ

เรื่องนิทานที่น าภาพมาแทนค า หรือข้อความส าคัญในเรื่อง เช่น ใช้ภาพหญิงชราแทนค าว่า คุณยาย
โดยน ามาปิดทับค าว่า คุณยาย หรือใช้ภาพเด็กผู้ชาย แทนค าว่า ตี้ตี้ โดยน ามาปิดทับค าว่า เด็กชาย           
จะปิดทับในลักษณะที่เปิดอ่านข้อความหรือค าได้ เป็นต้น น ามาอ่านร่วมกันขณะที่อ่านครูไล่นิ้วไปใต้
ข้อความที่อ่าน    

4.3 เด็กฝึกอ่านบัตรภาพประกอบค า เช่น หญิงชรา, ผมขาว, ผอม, ใจดี , อ้วน โดยครูชูบัตรภาพ    
ประกอบค า ให้ดูและเด็กอ่านพร้อมกันแล้วน าไปใส่ที่กระเป๋าผนัง 

4.4 เด็กน าบัตรค าของตนเองจากวันที่ 1 มาท าบัตรภาพประกอบค าโดยวาดภาพและคัดลอก
ค าลงในบัตรภาพประกอบค าพร้อมกับอ่านบัตรภาพประกอบค าของตนเอง 
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4.5 ขออาสาสมัครเด็ก เลือกบัตรภาพประกอบค าแล้วน ามาเรียงต่อกันให้เป็นประโยคและ
อ่านประโยคจากบัตรภาพประกอบค ามาที่เรียงภายในเวลา 1 นาที จากนั้นเด็กแต่ละคนท ากิจกรรม
เรียงบัตรภาพประกอบค าพร้อมกับอ่านประโยค จนครบทุกคน 

ขั้นสรุป 
4.6 เด็กและครูร่วมกันสรุปโดยอ่านบัตรภาพประกอบค า 

 
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5.1 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เรื่อง โอม...เพ้ียง  
 5.2 แถบประโยคจากนิทานเรื่องโอม...เพ้ียง  
 5.3 บัตรภาพประกอบค าจากนิทานเรื่องโอม...เพ้ียงเช่น หญิงชรา, ผมขาว, ผอม, ใจด,ี อ้วน 
 5.4 บัตรค าของเด็กแต่ละคนจากกิจกรรมวันที่ 1 
6.การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการใช้ถ้อยค าน าค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์   หน่วย ครอบครัวแสนสุข   

นิทานเรื่อง โอม...เพ้ียง  สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 3 เวลา 30 นาท ี
............................................................................................................................. ................................... 
กิจกรรมภาษา 
1.สาระส าคัญ 

การให้เด็กเล่นกิจกรรมเกมทางภาษา เด็กได้มีโอกาสฝึกใช้ถ้อยค าบอกชื่อหรือค าที่เกี่ยวข้อง
ค าที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือสัมพันธ์กัน สามารถน าค ามาเรียงเป็นประโยค บอกสิ่งที่ต้องการ
ภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือพัฒนาความคิดคล่องทางภาษา  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กใช้ค า ถ้อยค า บอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
 2.2 เพ่ือให้เด็กน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
 2.3 เพ่ือให้เด็กบอกค าท่ีเหมือนกัน หรือคล้ายกันของคน สัตว์ สิ่งของ หรือค าที่มี
ความสัมพันธ์กับค าท่ีก าหนดได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนดได้ 

2.4 เพ่ือให้เด็กคิดและบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระที่ควรรู้ 
 3.1.1 นิทานเรื่อง โอม...เพ้ียง  
 3.1.2 เกมต่อติดคิดไว 

3.2 ประสบการณ์ส าคัญ 
      3.2.1 การอธิบายเกี่ยวกับการใช้ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกัน ค าที่เหมือนกัน การน าค ามาเรียง
ให้เป็นประโยคได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ 
      3.2.2 การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพ หรือ
สัญญาลักษณ์จากหนังสือนิทาน หรือเรื่องราวที่สนใจ 
 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 
          ขั้นน า 
          4.1 เด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลมร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกิจกรรมภาษา 
          ขั้นสอน 
 4.2 ครูแนะน าเกมต่อติดคิดไว น าภาพที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ ในเนื้อเรื่องนิทาน
มาให้เด็กดู  

4.3 ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมต่อติดคิดไว ดังนี้ น าภาพตัดต่อมาวางรวมกัน แล้วเลือกต่อภาพให้
สมบูรณ์ 1 ภาพและตอบว่าภาพนั้นคือภาพอะไร 
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4.4 เด็กแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เล่นเกมต่อติดคิดไว โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเล่นเกมครั้งละ 1 
คนกลุ่มใดต่อภาพแล้วตอบได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดได้ 1 คะแนน เมื่อเล่นเกมจนครบทุกคนใน
กลุ่มแล้วกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มนั้นชนะ 

4.5 เด็กแต่ละคนเลือกภาพตัดต่อคนละ 1 ภาพ แล้วบอกชื่อสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันหรือ
สัมพันธ์กับภาพที่ตนเองเลือกมาให้มากที่สุดภายในเวลา 1 นาท ี

ขั้นสรุป 
4.6 เด็กและครูร่วมกันสนทนาสรุปเกมต่อติดคิดไว  

 
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 5.1 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เรื่อง โอม...เพ้ียง  
 5.2 เกมต่อติดคิดไว 
 5.3 ภาพตัดต่อเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ ในเนื้อเรื่องนิทานเรื่องโอม...เพ้ียง 
 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการใช้ค า ถ้อยค า บอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของภายในเวลาที่ก าหนด 
6.2 สังเกตการน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนด 
6.3 สังเกตการบอกบอกค าที่ เหมือนกัน หรือคล้ายกันของคน สัตว์ สิ่งของ หรือค าที่มี

ความสัมพันธ์กับค าท่ีก าหนดได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด 
6.4 สังเกตการบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 
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แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์   หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
 นิทานเรื่อง โอม...เพ้ียง                           สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 เวลา  30 นาท ี
............................................................................................................................. ................................... 
กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ 
1. สาระส าคัญ 

การให้เด็กแต่งเรื่องเขียนภาพ และเด็กได้มีโอกาสฝึกแต่งเรื่องวาดภาพประกอบ เขียนค า 
หรือถ้อยค า ประโยคแต่งขึ้นจากภาพ น าค ามาเรียงกันให้เป็นประโยค แล้วเล่าเรื่องหรือบอกสิ่งที่
ต้องการในรูปแบบหนังสือนิทาน โดยการวาดภาพระบายสี เพ่ือพัฒนาความคิดคล่องทางภาษา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพ่ือให้เด็กน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
2.2 เพ่ือให้เด็กคิดและบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระที่ควรรู้ 
3.1.1 นิทานเรื่อง โอม...เพ้ียง  
3.1.2 การแต่งเรื่องเขียนภาพ  

3.2.ประสบการณ์ส าคัญ 
3.2.1 การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวที่ได้ฟังมา 
3.2.2 การอธิบายเกี่ยวกับการใช้ถ้อยค าที่เก่ียวข้องกัน ค าท่ีเหมือนกัน การน าค ามา 

เรียงให้เป็นประโยคได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ 
  3.2.3 การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพ 
หรือสัญญาลักษณ์จากหนังสือนิทาน หรือเรื่องราวที่สนใจ 

3.2.4 การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก เขียน ภาพ  
ขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือนตัวสัญลักษณ์ 
 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 
          ขั้นน า 

4.1 เด็กและครูร่วมกันร้องและท าท่าประกอบเพลง ดั่งดอกไม้บาน  
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก  
ดั่งดอกไม้บาน ภูผาใหญ่กว้าง  
ดั่งสายน้ าฉ่ าเย็น ด่ังนภากาศ อันบางเบา 

ขั้นสอน 
4.2 เด็กและครูช่วยกันน าภาพนิทานมาเรียงล าดับ แล้วเล่านิทานตามภาพที่เรียงล าดับจนจบ

เรื่อง 
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4.3 เด็กแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คนท ากิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ โดยเด็กแต่ละคนเลือกบัตรค า
ของตนเองจากวันที่ 1 คนละ 1 บัตรน ามาวาดภาพประกอบ จากนั้นทุกคนในกลุ่มน าภาพที่ตนเองวาด
มาเล่าเรื่องต่อเนื่องกันภายในเวลา 1 นาทีต่อหนึ่งคนจนครบทุกคน ครูบันทึกประโยคที่เด็กเล่าลงบน
แถบค าหรือประโยค 

4.4 เด็กน าแถบค าหรือประโยคที่ครูเขียนไปเขียนคัดลอกใต้ภาพวาดของตนเอง 
4.5 เด็กแต่ละกลุ่มรวบรวมและเรียงล าดับภาพวาดเป็นเล่มหนังสือนิทานของกลุ่มตนเอง 
ขั้นสรุป 
4.6 เด็กและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ 

 
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

5.1 ภาพจากนิทานเรื่องโอม...เพ้ียง 
 5.2 บัตรค าของเด็กแต่ละคน 
 5.3 กระดาษ เอ 4  
 5.4 สีเทียน สีไม้ 
 5.5 แถบค าหรือประโยค 
 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนด 
6.2 สังเกตการบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 
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แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์   หน่วย ครอบครัวแสนสุข   
 นิทานเรื่อง โอม...เพ้ียง   สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 5 เวลา 30นาท ี
............................................................................................................................. ................................... 
กิจกรรมน าเสนอผลงาน 
1. สาระส าคัญ 

การให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และเด็กได้มีโอกาสทบทวน การใช้ถ้อยค า การโยง
ความสัมพันธ์ถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน  การน าค ามาเรียงประโยคและการบอกสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ เพ่ือพัฒนาความคิดคล่องทางภาษา สามารถถ่ายทอดมาเป็นภาษาในรูปของค าพูด  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพ่ือให้เด็กน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
2.2 เพ่ือให้เด็กคิดและบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนดได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระที่ควรรู้ 
 3.1.1 นิทานเรื่อง โอม...เพ้ียง 

3.2 ประสบการณ์ส าคัญ 
3.2.1 การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวที่ได้ฟังมา 
3.2.2 การอธิบายเกี่ยวกับการใช้ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกัน ค าที่เหมือนกัน การน าค ามาเรียง

ให้เป็นประโยคได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ 
3.2.3 การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพ หรือ

สัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน หรือเรื่องราวที่สนใจ 
 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 

ขั้นน า 
4.1 เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
4.2 เด็กและครูร่วมกันทบทวนกิจกรรม ใน 4 วัน ที่ผ่านมา 
ขั้นสอน 
4.3 เด็กแต่ละคนออกแบบวิธีการน าเสนอผลงานของตนเองและผลงานกลุ่ม จากนั้นร่วมกัน

น าเสนอผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยก าหนดให้น าเสนอภายในเวลา 1 นาท ี
ขั้นสรุป 

 4.4 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลงาน  
4.5 เด็กๆ น าหนังสือนิทานที่เป็นผลงานกลุ่มไปวางไว้ ในมุมหนังสือ 
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5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
          5.1 ผลงานนักเรียนรายบุคคลและรายบุคคล 
 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการน าค า ถ้อยค ามาเรียงกันให้เป็นประโยคภายในเวลาที่ก าหนด 
6.2 สังเกตการบอกสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
 

นิทานเรื่องโอมเพี้ยง 
             (เกวลิน  กายทอง เรื่อง   เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์   สุทัศน์  ปาละมะ  ภาพประกอบ ) 

  ตีต้ีเป็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนน่ารัก  คุณแม่ให้ตีตี้มาอยู่บ้านคุณยายในวันหยุดคุณยายเป็นหญิงชรา
ผมขาว  ตัวผอม ใจดี และพูดน้อย   เช้านี้คุณยายก าลังท าอาหารอร่อยๆ ให้ตีตี้กินระหว่างทีรอคุณยาย  
ตีตี้ก็ช่วยตกแต่งฝาผนังบ้านด้วยรูปวาดของตนเอง  คุณยายมองแล้วยิ้มและไม่พูดอะไรช่วยแต่งตัวให้เจ้า
เหมียว  คุณยายมองแล้วหัวเราะและไม่พูดอะไร  ช่วยตกแต่งโต๊ะกินข้าวให้สวยงาม คุณยายมองอย่าง
เอ็นดูและไม่พูดอะไร  เสร็จแล้วจึงไปช่วยคุณยายท ากับข้าว  “โอ๊ย!ร้อนจัง” มือของตีตี้ไปโดนหม้อแกง
จืดที่ตั้งอยู่บนเตาไฟเข้าแล้วล่ะ  คุณยายดึงมือตีตี้ขึ้นมาเป่า “โอม เพ้ียง! ไม่เจ็บนะ ไม่เจ็บ” คุณยายพูด
แค่นั้นแล้วลูบหัวตีตี้อย่างอ่อนโยน  “อูย!” คราวนี้มือของคุณยายไปแตะโดนหูกระทะที่ตั้งอยู่บนเตาไฟ
บ้าง  ตีตี้เข้าไปหาคุณยาย “โอม...เพ้ียง!ไม่เจ็บนะไม่เจ็บ” ตีตี้ดึงมือคุณยายมาเป่า แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะขึ้น
พร้อมกันอย่างมีความสุข  มื้อเช้าวันนี้ตีตี้กินข้าวหมดจาน เพราะกับข้าวที่คุณยายท า อร่อยที่สุดเลย“ 
โอม ...เพ้ียง! ตีตี้รักคุณยายมากครับ” 
 

เพลงดั่งดอกไม้บาน 
      ผู้แต่ง กัมพล มณี   
      ท านอง ทวีศักดิ์  อุชุคตานนท์  
 

ลมหายใจเข้า.................. 
ลมหายใจออก    ด่ังดอกไม้บาน     
ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้ าฉ่ าเย็น  

                               ด่ังนภากาศ อันบางเบา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างคู่มือการด าเนินการทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษา 

 
 



คู่มือการด าเนินการทดสอบ 
วัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
 เพ่ือทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ปี ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ด้านการใช้ถ้อยค า  หมายถึง ความสามารถในการใช้ถ้อยค า บอกชื่อหรือบอกค าที่เกี่ยวข้อง  
ได้อย่างรวดเร็ว 

2.ด้านการโยงความสัมพันธ์  หมายถึง ความสามารถในการคิด และบอกถ้อยค าที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกันได้มากที่สุด 

3.ด้านการเรียงถ้อยค า  หมายถึง ความสามารถในการน าค ามาเรียงกัน ให้เป็นประโยคได้
อย่างรวดเร็วตามต้องการ 

4.ด้านการใช้ความคิด  หมายถึง ความสามารถในการคิด และบอกสิ่งที่ต้องการ ภายในเวลา
ที่ก าหนด บอกประโยชน์ โทษ ใช้ท าอะไรได้บ้าง ถ้าไม่มี..... เราจะใช้สิ่งใดแทนได้บ้าง 
 
ลักษณะท่ัวไปของแบบทดสอบ 
 1. แบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ
(Performance Test) ทดสอบการคิดที่ครูก าหนดแนวทางอย่างเจาะจง เพ่ือให้การทดสอบมีขอบเขต
ที่ชัดเจน วิธีการทดสอบโดยใช้ข้อค าถาม หรือ Modified Essay Question : MEQ เป็นการทดสอบ
โดยครูจะใช้กรณีศึกษาตามล าดับเหตุการณ์ แล้วถามเด็กเป็นระยะ ๆ ใช้ สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไข 
(Conditional Situation) และค าถามที่เป็นค าพูดกระตุ้นให้เด็กแสดงความสามารถทางการคิดตาม
วัตถุประสงค์ของการทดสอบที่ตั้งไว้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2535) 
 2. แบบทดสอบประกอบด้วยชุดค าถามจ านวนทั้งหมด 4 ชุด แต่ละชุดมี 2 ข้อค าถาม 
ข้อสอบทั้งหมดที่ 8 สถานการณ์ โดยให้เด็กตอบเชิงปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบที่ตั้ง
ไว้ใช้ทดสอบก่อนเรียน 1 ชุดและทดสอบหลังเรียน 1 ชุด 
  ชุดที่ 1 ด้านการใช้ถ้อยค า   จ านวน 10 ข้อ 
  ชุดที่ 2 ด้านการใช้ถ้อยค าสัมพันธ์  จ านวน 10 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ด้านการเรียงถ้อยค า  จ านวน 10 ข้อ 
  ชุดที่ 4 ด้านการใช้ความคิด  จ านวน 10 ข้อ 
การตรวจให้คะแนน 
 ผู้ทดสอบจะวินิจฉัยความสามารถทางการคิดจากค าตอบหรือการแสดงพฤติกรรมการคิดของ
เด็กว่ามีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ข้อสอบ ข้อละ 5 คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ 
  - ใช้กับแบบทดสอบชุดที่ 1 และแบบทดสอบชุดที่ 2 
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     เด็กตอบได้ถูกต้อง 
   9 - 10 ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 5 คะแนน 
   7 - 8   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 4 คะแนน 
   5 - 6   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 3 คะแนน 
   3 - 4   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 2 คะแนน 
   1 - 2   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 1 คะแนน 
      เด็กไม่ได้ตอบหรือตอบผิด หมายถึง  เด็กได้ 0 คะแนน 
  - ใช้กับแบบทดสอบชุดที่ 3 และแบบทดสอบชุดที่ 4 
     เด็กตอบได้ถูกต้อง 
   5 ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 5 คะแนน 
   4 ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 4 คะแนน 
   3   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 3 คะแนน 
   2   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 2 คะแนน 
   1 ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 1 คะแนน 
       เด็กไม่ได้ตอบ  หมายถึง  เด็กได้ 0 คะแนน 
การก าหนดเวลาในการทดสอบ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย ก าหนดให้ข้อละ 1 นาที 
 
การเตรียมการทดสอบ 

1. ผู้ด าเนินการทดสอบต้องศึกษาแบบทดสอบและคู่มือกระบวนการทั้งหมด โดยให้ใช้ภาษาที่
ชัดเจนและเป็นธรรมชาติในการพูดกับเด็ก รวมทั้งมีวิธีจูงใจ เร้าความสนใจให้กับเด็กกระตือรือร้นใน
การท าแบบทดสอบ 

2. จัดเตรียมสถานการณ์และวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบในแต่ละชุดให้พร้อมก่อนเด็กจะเข้าท า
การทดสอบในแต่ละคน ซึ่ง 1 คนจ าท าการทดสอบทั้งหมดทุกชุดของแบบทดสอบ 

3. สถานที่ในการทดสอบความมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการทดสอบ เช่น จัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้มี
ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก สถานที่ในการทดสอบควรปราศจากสิ่งรบกวน มีแสงสว่างเพียงพอ 

4. ก่อนเริ่มการทดสอบควรให้เด็กท าธุระส่วนตัวก่อน เช่น ดื่มน้ า เข้าห้องน้ า เพ่ือให้เด็กมี
สมาธิในการทดสอบ 
 
วิธีด าเนินการทดสอบ 
 วิธีด าเนินการทดสอบของแบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี 
มีดังนี้ 
 1. ผู้ด าเนินการทดสอบสร้างความคุ้นเคยกับผู้รับการทดสอบโดยการทักทายพูดคุย เพ่ือสร้าง
สัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อผู้รับการทดสอบ เพื่อให้ผู้รับการทดสอบพร้อมเริ่มด าเนินการทดสอบ 
 2. ด าเนินการทดสอบตามล าดับ โดยในแต่ละสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ผู้รับการทดสอบ    
จะเป็นผู้ลงมอืปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งด าเนินการดังนี้ 
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2.1 ด าเนินการทดสอบเป็นรายบุคคล 
2.2 เวลาที่ใช้ในการทดสอบ ผู้วิจัยก าหนดเวลาลงในการปฏิบัติของเด็กปฐมวัยประมาณ 

15 นาท ี
2.3 ผู้ด าเนินการสอบชี้แจงให้เด็กรู้ว่า เด็กจะต้องค้นคว้าค าตอบด้วยตนเองในเรื่องที่

ก าหนดให้ 
2.4 ให้เด็กได้คิดและปฏิบัติตามแนวคิดของตน 
2.5 ผู้ทดสอบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก สอบถามเด็กไปตาม

สถานการณ์ท่ีเตรียมไว้จนประสบความส าเร็จ 
 
อุปการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
 1. คู่มือในการใช้แบบทดสอบ 
 2. ภาพของแบบทดสอบ 
 3. แบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 4. นาฬิกาจับเวลา 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
แบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 1 การใช้ถ้อยค า (จับเวลา 1 นาที) 
 

ข้อ 1   
ค าถาม 

 
สัตว์มีหลายชนิด เด็กๆ รู้จักชื่อสัตว์อะไรบ้าง 

บอกชื่อให้มากท่ีสุด .... 
 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  เด็กตอบได้ถูกต้อง 
   9 - 10 ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 5 คะแนน 
   7 - 8   ค าตอบ            หมายถึง  เด็กได้ 4 คะแนน 
   5 - 6   ค าตอบ            หมายถึง  เด็กได้ 3 คะแนน 
   3 - 4   ค าตอบ      หมายถึง  เด็กได้ 2 คะแนน 
   1 - 2   ค าตอบ                หมายถึง เด็กได้ 1 คะแนน 
     เด็กไม่ได้ตอบหรือตอบผิด  หมายถึง  เด็กได้ 0 คะแนน 
 
 

 
ตัวอย่างค าตอบ    สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น     1. แมว         2. นก     3. ปลา   4. ไก่   5. เสือ 
6. ช้าง         7. ตั๊กแตน   8. วัว   9. ควาย   10. หมี  เป็นต้น 
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แบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 2 การโยงความสัมพันธ์ (จับเวลา 1 นาที) 

 
ข้อ 1 
ค าถาม 

ให้เด็กๆ บอกความเหมือนกันหรือคล้ายกันของสิ่งที่ก าหนดให้ มาให้มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เด็กตอบได้ถูกต้อง 
   9 - 10 ค าตอบขึ้นไป หมายถึง  เด็กได้ 5 คะแนน 
   7 - 8   ค าตอบ    หมายถึง  เด็กได้ 4 คะแนน 
   5 - 6   ค าตอบ  หมายถึง  เด็กได้ 3 คะแนน 
   3 - 4   ค าตอบ  หมายถึง  เด็กได้ 2 คะแนน 
   1 - 2   ค าตอบ  หมายถึง  เด็กได้ 1 คะแนน   
   เด็กไม่ได้ตอบหรือตอบผิด  หมายถึง เด็กได้ 0 คะแนน 
 
 
 
ตัวอย่างค าตอบ  1. มีสี่ขา 2. มีสองหู 3. มีสองตา 4. มีปาก 5. เป็นสัตว ์6. มีหาง 7. มีจมูก เป็นต้น 
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แบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 3 การเรียงถ้อยค า 

 
ข้อ 1 
สถานการณ ์ ให้เด็กดูภาพแล้วเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ มาให้มากท่ีสุด ภายในเวลา 1 นาที 
ค าถาม  เด็กๆ ดูภาพแล้วเห็นอะไรบ้าง ให้เด็กๆ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพมาให้มากท่ีสุด  

 
ที่มา : http://xooplate.com/th/template/details/10309-colorful 

-cartoon-style-butterflies-vector-graphic 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เด็กตอบได้ถูกต้อง 
   5 ประโยคขึ้นไป            หมายถึง  เด็กได้  5 คะแนน 
   4 ประโยค    หมายถึง  เด็กได้ 4 คะแนน 
   3 ประโยค    หมายถึง  เด็กได้ 3 คะแนน 
   2 ประโยค    หมายถึง  เด็กได้ 2 คะแนน 
   1 ประโยค    หมายถึง  เด็กได้ 1 คะแนน   
   เด็กไม่ได้ตอบ  หมายถึง  เด็กได้ 0 คะแนน 
 
 
ค าตอบ เช่น ผีเสื้อบินตอมดอกไม้ ผีเสื้อมีท้ังหมด 3 ตัว ก าลังดูดน้ าหวานจากดอกไม้ในสวน 
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แบบทดสอบความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 4 การใช้ความคิด (จับเวลา 1 นาที) 

 
ข้อ 1 
 
ค าถาม   
 
  ถ้าไม่มีแก้วน้ าเราจะใช้สิ่งใดแทนแก้วน้ าได้บ้าง 
 

 
 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  เด็กตอบได้ถูกต้อง 
   5   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 5 คะแนน 
   4   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 4 คะแนน 
   3   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 3 คะแนน 
   2   ค าตอบขึ้นไป  หมายถงึ  เด็กได้ 2 คะแนน 
   1   ค าตอบขึ้นไป  หมายถึง  เด็กได้ 1 คะแนน   
   เด็กไม่ได้ตอบ  หมายถึง  เด็กได้ 0 คะแนน 
 
  

 
 

ค าตอบ  1. ขัน  2. กระป๋อง 3. ขวดเปล่า 4. กะลามะพร้าว   
5. ถ้วยกระดาษ 6. กระบอกไม้ไผ่ 7. มือ  8. ถ้วย เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกง 
ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา 
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ภาพกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
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กิจกรรมอ่านทบทวน 
 

 
 
 

 
 
 



110 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



111 
 

 

 
 

 
 
 

 



112 
 

 

กิจกรรมภาษา 
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กิจกรรมแต่งเรื่องเขียนภาพ 
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กิจกรรมน าเสนอผลงาน 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นิพาพร  ธรรมสัตย์ 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 12 กรกฏาคม 2503 
สถานที่เกิด  จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
 

39  ถนนเทศบาล 7 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ           
จังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2524 
 
พ.ศ. 2526 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสิริวิทยากร อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์ 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา  

ประวัติการท างาน ครวูิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านกะแอก 
            พ.ศ. 2547 อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกะแอก 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกะแอก ต าบลโคกสว่าง อ าเภอส าโรง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
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