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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและ 

การพูดส�าหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็ก

ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) 

อ�าเภอกนัทรารมย์ จงัหวดัศรสีะเกษ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 จ�านวน 1 ห้องเรยีน จ�านวน 

34 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพ จ�านวน 3 ชุด 

และแบบประเมินทักษะด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็กปฐมวัยมีลักษณะเป็นรูปภาพ เป็นแบบประเมินทักษะด้านการฟัง 

จ�านวน 15 ข้อและแบบประเมินทักษะด้านการพูด จ�านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .32-.70  ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 

.40-.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค�านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบค่า t

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 

88.33/85.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. ทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพสูงกว่าก่อนการจัด

กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: ชุดกิจกรรมค�าคล้องจ้องประกอบภาพ การฟังและการพูด เด็กปฐมวัย

Abstract

 The purposes of this study were to develop learning activities on words rhyme developing listening 

and speaking skills for early childhood children,  based on the standardized criteria of 80/80  and  to   

compare  the  children’s achievement  before  and  after  using  the  activities.

 The sample consisted of 30 children  attending the second year early childhood level at Ban Pung 

(Matuleprachasan)  School, under Si Sa Ket Primary Education Service Area Office 1, randomly assigned by 

simple random sampling. The research tools were the learning activities and the achievement test  

constructed by the researcher. The test difficulty indices ranged from .32 to .70, the discrimination indices 

ranged from .40 to .80, and the reliability value was .89. The collected data were analyzed by percentage, 

mean, standard deviation, and t-test.
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 The research findings were as follows:

 1. The developed activities were efficient since the criteria were found at  88.33/85.59 which  

exceeded the criteria of 80/80.

 2. The children’s achievement after using the activities was significantly higher than that before 

using them at the .01 level.
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บทน�า

 การจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กควรมีหลักการสอน

เทคนิควิธีที่เหมาะสม มีสื่อวัสดุอุปกรณ์เพราะเด็กในวัยนี้ 

ไม่สามารถเรียนรู ้จากสิ่งที่เป็นนามธรรม ต้องอาศัยส่ือ 

ที่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากความสามารถของเด็กปฐมวัยใน 

วัยนี้ควรใช้สื่อท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ภาพเป็น 

สือ่รูปธรรมทีม่ผีูน้ยิมน�ามาใช้กบัเดก็ปฐมวยัมากอกีชนดิหนึง่ 

เนื่องจากการใช้ภาพเป็นสื่อนั้นช่วยส่งเสริมความสามารถ

ทางด้านการฟังและการพูดเล่าเรื่องท่ีหลากหลายจากการ

พบเห็นสิ่งต่างๆ จากรูปภาพ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 

2545: 74) สอดคล้องกบัเยาวพา เดชะคปุต์ (2542: 17-20)  

ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยยังไม่เข้าใจในเรื่องที่เป็นนามธรรมได้ 

ต้องอาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรม ภาพเป็นสื่อท่ีเหมาะสม ทั้งนี้

เพราะธรรมชาติของเด็กไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 

จะมีความสนใจในการเรียนรู้จากภาพที่เห็นในรูปลักษณะ

ต่างๆ นอกจากน้ี สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541: 11-12)  

กล่าวว่า รปูภาพยงัสามารถช่วยกระตุน้การท�างานของสมอง

ทั้งสองซีกพร้อมๆ กันอย่างมีระบบ กล่าวคือ ในขณะที่ฟัง

เพือ่นพดูเดก็ต้องใช้สมองซกีซ้ายในการรบัรู ้จนิตนาการตาม

ภาพจากเรื่องที่ฟัง และการมองเห็นภาพโดยรวมจะส่งผล

ให้เกิดพัฒนาการทางภาษา โดยเฉพาะทักษะทางภาษา 

ด้านการฟังและการพูดอย่างมาก

 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีต ่างๆ  

พบว่า ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่ง

ที่สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนสามารถช่วย 

ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ช่วยเร้า

ความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ก�าลังศึกษาอยู่ สามารถแสดง

ความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง 

ชุดการสอนสามารถถ่ายทอดความรู ้แทนครูได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาเรื่องครูผู้สอนแทนได้

เพราะนักเรียนสามารถเรียนได้ด ้วยตนเอง (ชัยยงค์  

พรหมวงศ์และคนอืน่ๆ  2533: 117) มงคล พรมทอง (2545: 

68) พบว่าชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได ้รับความรู  ้

ความสามารถตามจุดประสงค์ในทั้งภาพรวมและส่วนย่อย 

 ชุดกิจกรรมประกอบค�าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรม

ส�าหรบัคร ูจดัให้ครโูดยเฉพาะมคีูม่อืครแูละเครือ่งมอืส�าหรบั

ครูใช้ประกอบค�าบรรยายเพื่อลดบทบาทของครูให้น้อยลง 

เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งพร้อมที่จะ 

น�าไปใช้สอนให้เดก็เกดิพฤตกิรรมตามความคาดหวงั ครเูป็น

ผูด้�าเนนิการและควบคมุกจิกรรมทัง้หมด นกัเรยีนมส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมภายใต้การดูแลของครู (วิชัย วงษ์ใหญ่ 2525: 

250-251) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 

5 ปี ได้ก�าหนดไว้ว่าเด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ/เล่าเป็น 

เรื่องราวได้ ฟังแล้วน�ามาถ่ายทอดได้ (กระทรวงศึกษาธิการ 

2547: 39) จากสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยได้ก�าหนดไว้นั้น แสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีอายุ 5 ปี  

จะต้องสนทนาโต้ตอบ/เล่าเป็นเรื่องราวได้ ฟังแล้วน�ามา

ถ่ายทอดได้ จากประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัยเป็นเวลา  

12 ปีที่ผ ่านมาและจากการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กบัครผููส้อนระดบัปฐมวยัในจงัหวดัศรสีะเกษ 

พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาในการฟังและพูดมาก เช่น  

ไม่ตัง้ใจฟัง ไม่เข้าใจในสิง่ทีฟั่ง ไม่กล้าพดู พดูไม่ชดั พดูภาษา

กลางไม่ได้ พูดสื่อความหมายไม่ได้ และผลการประเมิน

พัฒนาการด้านสติปัญญาเกี่ยวกับทักษะทางภาษาของเด็ก

ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมินยัง 

ไม่เป็นที่น่าพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70 ระดับ

ดีร้อยละ 30 (โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 2554: 15) 

ซึง่ปัญหาเหล่านีถ้้าไม่ได้รบัการแก้ปัญหาในระดบัชัน้อนบุาล

แล้ว เมือ่เดก็ปฐมวยัไปเรยีนชัน้ประถมศกึษากจ็ะมข้ีอจ�ากดั

ทางภาษาซึง่จะส่งผลให้เดก็มปัีญหาในการเรยีนแทบทกุวชิา

เพราะภาษาเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูแ้ละแสวงหาความรู้

 จากสภาพปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและ

การพูดโดยใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพ

พัฒนาการด้านการฟังและการพูดให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อตกลงเบื้องต้น

 ในการวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัขอใช้ค�าว่า ชดุกจิกรรม 

แทนค�าว่า ชุดการสอนที่ผู้อื่นใช้ตลอดงานวิจัยนี้ เป็นชุด

กิจกรรมส�าหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฟังและ

การพูดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนส�าหรับปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ได้ผ่านการวเิคราะห์และทดลองใช้ เพือ่ปรบัปรงุ

และหาประสิทธิภาพก่อนท่ีจะน�าไปใช ้จริงในระดับ 

ชั้นปฐมวัย ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพสัตว์ 

จ�านวน 3 ชุด ชุดละ 5 กิจกรรม เป็นค�าคล้องจอง 1 บท 

สั้นๆ มี 4 วรรค วรรคละ 4 ค�าเรียกว่า กลอนสี่ ในแต่ละ 

ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพ มีคู ่ มือการใช้ 

ชุดกิจกรรม ประกอบไปด้วย หลักการ/แนวคิด จุดประสงค์ 

เนื้อหาของชุดกิจกรรม แนวทางในการจัดประสบการณ์  

ข้อเสนอแนะในการใช้ชุดกิจกรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบ

ภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการฟังและการพูดของ

เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้องจอง

ประกอบภาพ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย

ทีก่�าลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2554 โรงเรียนในเครือข่ายกลุ ่มฟากมูลกันทรารมย์  

จงัหวดัศรสีะเกษ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จ�านวน 7 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน

ทั้งหมด 160 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื เดก็ปฐมวยั

ทีก่�าลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2554 โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) อ�าเภอ

กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 จ�านวน 1 ห้องเรยีน 

มจี�านวนนกัเรยีน 34 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

	 ระยะเวลาในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี 

การศึกษา 2554 โดยใช้ทั้งหมด 15 แผนเวลาทดลอง 3 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่ อ งมือที่ ใช ้ ในการวิจั ย  ประกอบด ้วย  

ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพ จ�านวน 3 ชุด  

ชุดละ 5 กิจกรรม เป็นค�าคล้องจอง 1 บทสั้นๆ มี 4 วรรค 

วรรคละ 4 ค�าเรียกว่า กลอนสี่ ในแต่ละชุดกิจกรรมค�า

คล้องจองประกอบภาพ มีคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ประกอบ

ไปด้วย หลักการ/แนวคิด จุดประสงค์ เนื้อหาของ 

ชุดกิจกรรม แนวทางในการจัดประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ

ในการใช้ชุดกิจกรรมและแบบประเมินทักษะด้านการฟัง

และการพูดส�าหรับเด็กปฐมวัยมีลักษณะเป็นรูปภาพ  

เป็นแบบประเมินทักษะด้านการฟัง จ�านวน 15 ข้อและ 

แบบประเมินทักษะด้านการพูด จ�านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่า 

ความยากง่ายตั้งแต่ .32-.70  ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .40-

.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลอง

ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยประเมิน 

ด้านการฟังและการพดู โดยใช้แบบประเมนิด้านการฟังและ

การพดูส�าหรบัเดก็ปฐมวยั ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ ตรวจให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้แล้วเก็บข้อมูลไว้เป็นรายบุคคล 

  1.1 เนื่องจากผู้รับการประเมินด้านการฟัง

และการพูดเป็นเด็กปฐมวัย ซึ่งมีความสนใจอยู่ในช่วงเวลา 

20 นาที ดังนั้นจึงแยกการประเมินออกเป็น 2 วัน โดยวันที่ 

1 ประเมินทักษะการฟัง และวันที่ 2 ประเมินการพูด

  1.2 การประเมินด้านการฟังและการพูดกับ

กลุม่ตวัอย่าง ให้มคีรผููช่้วยเพือ่อ�านวยความสะดวกและดูแล

ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้อง

 2. ด�าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุด

กิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพสัตว์ตั้งแต่ชุดกิจกรรม 

ค�าคล้องจองประกอบภาพชุดที่ 1–3 วันละ 30 นาที  

เป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้แล้วเก็บข้อมูลไว้เป็นรายบุคคล 

 3. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว 3 สัปดาห์ 

ประเมนิหลงัเรยีนด้วยแบบประเมนิด้านการฟังและการพดู

ชุดเดิมที่ใช้ประเมินก่อนการทดลองไปท�าการประเมิน 

อีกครั้ง ตรวจและให้คะแนน
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 4. น�าคะแนนจากการท�ากิจกรรมย่อยทุกชุด

กิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพชุดที่ 1–3 และคะแนน

จากการท�าแบบประเมินด้านการฟังและการพูดก่อนและ

หลังการทดลอง มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน และ

สรุปผลการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล	

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมค�าคล้องจอง

ประกอบภาพ ทีท่ดลองกบัเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 

34 คน โดยน�าคะแนนของเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างทุกคน 

ทีไ่ด้จากการสงัเกต การฟังและการพดูขณะท�ากจิกรรมการ

ใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพทุกชุดมารวมกัน 

หาค่าเฉลี่ยเทียบส่วนเป็นร้อยละ เทียบกับคะแนนของเด็ก

ปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างทุกคนท่ีท�าแบบประเมินด้านการฟัง

และการพูดหลังการจัดกิจกรรมการใช้ชุดกิจกรรมค�า

คล้องจองประกอบภาพรวมกันและหาค่าเฉลี่ยเทียบส่วน

เป็นร้อยละ ในการวิจัยครั้งน้ีผู ้ วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์

ประสิทธิภาพไว้ที่ 80/80

 2. เปรียบเทียบคะแนนการประเมินด้านการฟัง

และการพูดก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมค�า

คล้องจองประกอบภาพกับกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สถิติ  

t–test แบบ Dependent Samples 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ชุดกิจกรรมค�าคล ้องจองประกอบภาพ  

เพือ่พัฒนาทกัษะด้านการฟังและการพดูส�าหรบั เดก็ปฐมวยั

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.33/85.59 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. ทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

หลงัการใช้ชดุกจิกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพสงูขึน้อย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย	

 ชดุกจิกรรมค�าคล้องจองประกอบภาพด้านการฟัง

และการพูดส� าหรับ เด็กปฐมวัย  ที่ ผู ้ วิ จั ยสร ้ า งขึ้ น  

มีประสิทธิภาพ 88.33/85.59 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ ตั้ ง ไว ้  80/80 ซ่ึ ง เป ็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้ ง ไว ้  

ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก ชดุกจิกรรมค�าคล้องประกอบภาพทีผู่ว้จิยั

พัฒนาขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการ

สร้างทีเ่หมาะสม โดยเริม่ต้นจากการศกึษาเอกสารหลกัสตูร

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน 

และการจัดกิจกรรมด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การสร้างชุดการสอนและชุดกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการสร้างชุดกิจกรรม ศึกษาการประเมินพัฒนาการ 

ในคูม่อืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ศกึษาแนวทางในการจดั

ท�าแบบประเมินทักษะการฟังและการพูดตลอดจนศึกษา 

ขัน้ตอนวธิกีารในการประเมนิทกัษะด้านการฟังและการพดู

โดยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีค่�านงึความแตกต่าง

และธรรมชาตกิารเรยีนรูอ้ย่างเป็นขัน้ตอน สร้างบรรยากาศ

ที่เร้าความสนใจ ดังที่ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 92)  

กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ 

ด้วยสือ่และวธิกีารต่างๆ ทีต่รงกบัเนือ้หาโดยครใูห้ค�าแนะน�า

และช่วยเหลือ นอกจากนี้กิจกรรมที่น�ามามีกิจกรรม 

ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเนื้อหา ได้ท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือกระท�า

และปฏิบตัจิรงิ มอีสิระในการท�ากจิกรรม ซึง่จากการสังเกต

พฤตกิรรม เดก็มคีวามสนใจ ตืน่เต้น กระตอืรอืร้น สนกุสนาน 

ร่วมกจิกรรมและกล้าแสดงออก กล้าพดูและท�ากจิกรรมตาม

ขัน้ตอนได้ จงึท�าให้ผู้เรยีนสนใจร่วมปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละ

กิจกรรมได้ดียิ่งขึ้นดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 ก: 147 

–148) ได้กล่าวว่า การฟังของเด็กเป็นการรับรู้เรื่องราวด้วย

ประสาทสัมผัสทางหูที่เด็กสะสมและน�าไปสร้างเสริม

พัฒนาการทางภาษามากกว่าการใช้เพื่อพัฒนาปัญญา  

เดก็จะเกบ็ค�าพดู จงัหวะเรือ่งราว จากสิง่ทีฟั่งมาสานต่อเป็น 

ค�าศัพท์ เป็นประโยคที่จะถ่ายทอดไปสู่การพูด ถ้าเรื่องราว

ทีเ่ดก็ได้ฟังมคีวามชดัเจน ง่ายต่อการเข้าใจเดก็จะได้ค�าศพัท์

และมีความสามารถมากขึ้น กิจกรรมในการช่วยส่งเสริม

ความสามารถด ้านการพูดให ้กับเด็กนั้นมีกิจกรรม 

หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก 

ได ้พูดคุยเล ่าประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น 

เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ตรง เกิด 

การเรียนรู้ ได้พัฒนาทุกด้าน กรมวิชาการ (2540: 36–37) 

กล่าวว่าการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ ทีส่ามารถจดัได้

หลายวิธี เช่น การร้องเพลง เล่นเกม ท่องค�าคล้องจอง 

เป ็นการจัดให้เด็กได ้แสดงออกเพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และเรียนรู ้เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ ซึ่ง
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สอดคล้องกับบันลือ พฤกษะวัน (2536: 22) ที่กล่าวว่า 

พัฒนาการทางภาษา หมายถึง ทักษะทางภาษาท่ีรวมเอา

ความเข้าใจ ความสามารถที่จะหาค�าศัพท์ การออกเสียง 

สามารถทีจ่ะผกูประโยคได้ ใช้ภาษาในการสือ่ความหมายได้ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การให้เด็กได้ท่องค�าคล้องจองแล้วเด็ก 

มีพัฒนาการทางภาษา เนื่องจากเด็กได้ฝึกการออกเสียง  

การเลียนเสียง ซ�้าๆ บ่อยๆ เด็กจะเกิดความจ�า และเข้าใจ

ความหมายค�าศัพท์ และ เนื้อหาในค�าคล้องจองที่ท่องได้ 

สอดคล้องกับ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2543: 131) ที่ 

กล่าวว่า การท่องจ�าคอื กฎของการฝึกฝน และการได้ฝึกหดั

หรือกระท�าซ�้าๆ บ่อยๆ ย่อมจะท�าให้เกิดความสมบูรณ์ 

ถูกต้อง เช่นเดียวกันหากเด็กได้ท่องค�าคล้องจองอย่าง

สม�า่เสมอ กย่็อมจะเกดิความจ�าและเป็นความเข้าใจในทีส่ดุ 

การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี

คุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

โดยที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532 ข: 115-116) ได้กล่าวถึง

แนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรม มีการประยุกต์ทฤษฎี 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียนการสอน

ต้องค�านึงถึงความต้องการความถนัดและความสนใจของ 

ผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญเพราะคนเรามีความแตกต ่างกัน 

ในความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ 

อารมณ์ ร่างกาย สังคม ผู ้สอน เปิดให้ผู ้เรียนมีอิสระ 

ทางการเรยีนตามระดบัสตปัิญญาความสามารถความสนใจ

โดยมีครูผู้สอนคอยแนะน�าช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ จฑุา สขุใส (2545: บทคดัย่อ) 

ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบพฒันาการทางการพดูของเดก็ปฐมวยั

ที่ได้รับจัดกิจกรรมท่องค�าคล้องจองแบบมีความหมาย 

และการจัดกิจกรรมท่องค�าคล้องแบบปกติ ผลการวิจัย  

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมท่องค�าคล้องจองแบบมี

ความหมาย และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมท่องค�า

คล้องจองแบบปกติมีความก้าวหน้าของพัฒนาการทาง 

การพูดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น

 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะด้านการฟัง 

และการพูดก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้องจอง

ประกอบภาพ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านการฟัง 

และการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนการใช้ชุดกิจกรรมค�าคล้อง

ประกอบภาพมีค่าเท่ากับ 16.03 และคะแนนเฉลี่ยทักษะ

ด ้านการฟ ังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการใช ้

ชุดกิจกรรมค�าคล้องประกอบภาพมีค่าเท่ากับ 25.68 ซ่ึง 

สงูกว่าก่อนการใช้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะเดก็ปฐมวยัได้เกดิการเรยีนรูจ้ากชดุกจิกรรม

ค�าคล้องจองประกอบภาพ 3 ชุดกิจกรรม โดยในแต่ละชุด

กิจกรรมมีกิจกรรมที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เนื้อหาไม่ยาก 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการเรียนรู ้ทั้งการพูดและ 

การฟัง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ภาพที่ใช้เป็นสื่อท�าให้เกิด

การเรยีนรูไ้ด้ดยีิง่ขึน้ เร้าความสนใจและส่งเสรมิบรรยากาศ

ในชั้นเรียนให้น่าสนใจ ดังที่ รัญจวน อินทรก�าแหง (2554: 

1) กล่าวว่า ภาพจะต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความส�าคัญมากในการช่วย

ส่ือสารต่างๆ ให้บุคคลมีการรับรู้และเข้าใจตรงกัน ช่วยใน

การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะภาพเป็นสิ่งที่

ประสาทสัมผัสสามารถรับรู ้ได้จากการมองเห็น ดังที่ 

วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์ (2554: 1) กล่าวว่า การออกแบบ 

ส่ือภาพเพื่อการสอนให้ได้ดีนอกจากจะเข้าใจองค์ประกอบ

การออกแบบ กระบวนการออกแบบสือ่ภาพแล้ว ผูอ้อกแบบ

จะต้องให้ความส�าคัญต่อตัวสื่อภาพด้วย ชุดกิจกรรมค�า

คล้องจองประกอบภาพทั้ง 3 ชุดกิจกรรม ใช้ค�าคล้องจอง

สั้นๆ ง ่ายๆ เด็กได้ท่องค�าคล้องจองอย่างสม�่าเสมอ  

ก็ย่อมจะท�าให้เกิดความจ�าและเป็นความเข้าใจในที่สุด

สอดคล้องกับ นงเยาว์ คลิกคลาย (2543: บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาถึงความสามารถด้านการฟัง และการพูดของเด็ก

ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยการใช้

เพลงประกอบ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยชาย–หญิง 

อายุระหว่าง 5–6 ขวบ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้

รับการจัดกิจกรรมประสบการณ์โดยการใช้เพลงประกอบ  

มีความสามารถด้านการฟังและการพูดสูงกว่าเด็กปฐมวัย 

ที่ได้รับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามปกติสอดคล้องกับ

งานวิจัยของปานใจ จารุวณิช (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

พฤตกิรรมทางการพดูของเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรม

ค�าคล้องจอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยชาย – หญิง 

อายุระหว่าง 4–5 ปี ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้ 

รับการจัดกิจกรรมค�าคล้องจองมีพฤติกรรมทางการพูด 

หลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรรมอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมค�าคล้องจองมีพฤติกรรมการพูดด้านทักษะ 

ทางการพดู ด้านการเข้าใจความหมาย และการใช้ภาษาเพือ่

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทรสร จรจรัญ 

(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถด้านการฟังและ

การพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ค�าคล้องจองประกอบภาพ  

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหว่าง  

3–4 ป ี  ผลการศึกษาพบว ่ า  เด็กปฐมวัยที่ ได ้ รับ 

การจัดประสบการณ์โดยใช้ค�าคล้องจองประกอบภาพ 

มีความสามารถด้านการฟังและการพูดสูงขึ้น
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