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บทที� 1 ภาษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั

     ความหมายของภาษา

     ภาษาเป็นระบบการสื�อสารที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของมนุษยก์ลุ่มชนที�อยูร่ว่มกนัเป็นสงัคม 
โดยใชท้กัษะภาษาทั�ง4ดา้น คอื พดู ฟัง อา่น และเรยีน

     พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานของไทย(2546) ใหค้วามหมายวา่ ถอ้ยคาํที�ใช ้
พดูหรอืเขียนเพื�อสื�อความของกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง เสยีง ตวัหนงัสอื หรอืกิรยิา จากการที�สื�อ
ความหมายไว ้

     ความหมายของภาษาคอื ภาษาเป็นระบบสญัลกัษณแ์ละความคดิที�สื�อออกมาดว้ยการ
พดู เขียน และใชเ้สยีง



ความหมายของภาษา(ต่อ)

 พชัร ี ผลโยธนิ(2540)กล่าววา่ ภาษามคีวามสาํคญัตอ่การดาํเนินชวีติ เชน่ ใชใ้นการ
สื�อสารการคดิและการเรยีนรู ้ใชเ้พื�อแสดงความตอ้งการ ใชเ้พื�อปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื�น

      ภาษามีความสาํคญัในการสื�อสารการคดิ ชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นสิ�งตา่งๆ ซึ�งถา้หาก
ขาดการเรยีนรูท้างภาษายอ่มทาํใหก้า้วไม่ทนัเหตุการณต์า่งๆ

จุดประสงคข์องการส่งเสริมพฒันาการทางภาษา

           กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ(2547) กล่าววา่การสอนภาษาเด็กเป็นการเตรยีมความ
พรอ้ม การเรยีนจดุประสงคข์องภาษาใหก้บัเด็กปฐมวยัไม่ใชก่ารอา่น การคดัตวับรรจง แต่
จดุประสงคใ์หญ่อยูท่ี�

      1.สง่เสรมิความสามารถการใชภ้าษาในการสื�อสาร 

      2.สง่เสรมิการรูห้นงัสอื

      3.สง่เสรมิความพรอ้มในการเรยีนที�สงูขึ�น



การเรยีนรูภ้าษา

        มีผูใ้หท้ศันะไวห้ลายอยา่ง ซึ�งจะกล่าวถึง ทศันะนกัพฤติกรรมศาสตรแ์ละทศันะนกัสงัคมศาสตร์

       นกัพฤติกรรมศาสตร ์กล่าววา่การเรียนรูภ้าษาของเด็กเป็นการเรียนรูท้ี�เกิดขึ�นจากผลการปรบั
สิ�งแวดลอ้มของแตล่ะบุคคลที�มีในตนเองเชน่

        1.เด็กเกิดมาโดยมีศกัยภาพในการเรียนรูท้างพนัธุกรรม

 2.การเรียนรูเ้กิดขึ�นโดยสิ�งแวดลอ้มเป็นผูป้รบัพฤติกรรมผูเ้รียน

 3.พฤติกรรมทั�วไปถูกปรบัโดยแรงเสริมจากการตอบสนองที�เกิดจากสิ�งเรา้

นกัสงัคมศาสตร์

 1.สิ�งแวดลอ้มที�สอดคลอ้งกบัวธิีการเรียนรูข้องเด็ก

 2.สิ�งแวดลอ้มสง่เสริมปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเด็ก

 3.สิ�งแวดลอ้มที�ประกอบดว้ยความหลากหลาย



องคป์ระกอบของพฒันาการทางภาษา

 1.พฒันาการดา้นรา่งกาย

 2.พฒันาการดา้นอารมณ์

 3.พฒันาการดา้นสงัคม

 4.พฒันาการดา้นสตปัิญญา

                  กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ(2547) กล่าววา่ เด็กแตล่ะคนมีพฒันาการทางภาษาแตกตา่งกนั
ขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายประการทั�งดา้นความสมบูรณท์างรา่งกาย ประสบการณป์ฏิสมัพนัธท์ี�เด็กไดร้บั ซึ�ง
จาํแนกไดด้งันี�

 1.ความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย

 2.ความพรอ้มทางสตปัิญญา

 3.ความพรอ้มทางสิ�งแวดลอ้ม

 4.แรงจงูใจใหใ้ชภ้าษา



พฒันาทางภาษา

Logan ไดแ้บ่งพฒันาการทางภาษาออกเป็น 7 ขั�นดงันี�

      1.ระยะเปะปะ (Random Stage หรอื Prelinguistic
Stage)อายุแรกเกดิ - 6 เดอืน

      2.ระยะแยกแยะ (Jergon Stage) อายุ 6 เดอืน - 1 ปี

      3.ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อายุ 1- 2 ขวบ

 4.ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2- 4 ขวบ

 5.ระยะโครงสรา้ง (Structure stage) อายุ 4- 5 ขวบ

      6.ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5- 6 ขวบ

 7.ระยะสรา้งสรรค์ (Creative Stage) อายุ 6 ปีขึ�นไป



หนา้ที�ของภาษา

Halliday และ Cooter ไดจ้าํแนกหนา้ที�ของภาษาที�เป็นสากล 7 ประการคอื

         1.เครื�องมือ

2.ขอ้บงัคบั

3.จนิตนาการ                  

4.สว่นบุคคล

5.ชว่ยใหเ้รียนรู ้

6.บรรยาย

7.ปฏิสมัพนัธ์



บทที� 2 ทฤษฎทีางภาษา

              ทฤษฎเีกี�ยวกบัพฒันาการทางภาษา

         เด็กจะพฒันาการภาษาไดด้เีมื�อมีโอกาสปฏิสมัพนัธโ์ดยการพดูและเขียนสื�อความหมาย
กบัผูอ้ื�นเสมอ ซึ�งตอ้งอาศยัทฤษฎีตา่งๆดงันี�

      1.ทฤษฎีความพึงพอใจแหง่ตน

 2.ทฤษฎีการเลียนแบบ

 3.ทฤษฎีเสรมิแรง

 4.ทฤษฎีการเรยีนรู ้

 5.ทฤษฎีความบงัเอญิจากการเลน่เสยีง

 6.ทฤษฎีชวีวทิยา

 7.ทฤษฎีการใหร้างวลัของแม่



ปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อการพฒันาทกัษะทางภาษา

         สุภาวด ี ศรวีรรธนะ(2542) กล่าววา่ การสอนเพื�อพฒันาทกัษะทางภาษาตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั
ตา่งๆที�มีอทิธิพลตอ่การพฒันาทกัษะทางภาษาดงัตอ่ไปนี�

     1.ปัจจยัที�มีอทิธิพลจากตวัครู

 2.ปัจจยัที�มีอทิธิพลจากเด็ก

     3.สภาพแวดลอ้ม

ขอบข่ายเนื�อหาการจดัประสบการณท์างภาษาสาํหรบัเด็กปฐมวยั

       ราศี  ทองสวสัดิ� (2544)ไดก้ล่าววา่ ขอบข่ายเนื�อหาการจดัประสบการณท์างภาษาสาํหรบัเด็ก
ปฐมวยั มีรายละเอยีดดงันี�

 1.คาํศพัท ์คาํนึงถึงสิ�งที�ใกลต้วัเด็กเป็นสาํคญั

     2.ประโยค

     3.ตวัหนงัสอื

     4.การเคลื�อนสายตา



บทบาทของครใูนการส่งเสริมภาษา

         ครูสามารถชว่ยเหลือเด็กใหม้ีพฒันาการทางภาษากา้วหนา้ เพื�อนาํไปใชใ้นการเรยีนรู ้
สิ�งใหม่ๆโดยครูมีบทบาทเป็นผูช้ี�แนะและอาํนวยความสะดวกในการเรยีนของเด็กใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ

     

Hildbrand(1997)ไดเ้สนอถึงบทบาทครูในการสง่เสรมิภาษาคอื

 ครูควรสรา้งบรรยากาศใหเ้ด็กรูส้กึผ่อนคลาย

 ครูควรเห็นคุณคา่ของเด็กแตล่ะคนและใหเ้วลาในการพดูของเด็กแตล่ะคน

 ครูควรใหก้ารยอมรบัเด็กทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกนั

 ครูควรเตรยีมการวางแผนในการพฒันาภาษาของเด็ก

 ครูควรใชค้าํถามปลายเปิดซกัถามเด็กในตอนทา้ยเรื�อง



บทบาทของผูป้กครองที�จะช่วยพฒันาภาษา

         ผูป้กครองตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณท์างภาษารวมทั�งสรา้งความมั�นใจ 
และใหก้าํลงัใจแก่เด็ก

         ราศี  ทองสวสัดิ�(2544) กล่าวถึง บทบาทของผูป้กครองที�จะชว่ยพฒันาภาษา มี
ดงันี�

      1.ใหค้วามเอาใจใสต่อ่เด็ก จนเด็กเกิดความสนิทสนมที�จะพดูคุยดว้ยได ้

      2.มีเวลาใหก้บับุตรหลาน

      3.เป็นแบบอยา่งในการใชภ้าษาที�ดแีก่เด็ก

      4.แนะนาํสิ�งที�สมควรใหเ้ด็กไดเ้รยีนรู ้

      5.ไม่เบื�อที�จะตอบคาํถามเด็ก



ขอ้จาํกดัของครใูนการจดัการเรยีนการสอนภาษา

               ครูทกุคนยอ่มตอ้งการใหเ้ด็กประสบความสาํเร็จในการเรียนภาษา 
แตค่รูไดต้ระหนกัถึงธรรมชาติในการเรียนของเด็ก การเล่นถือวา่เป็นการเรียน
ภาษาที�สาํคญั

           กุลยา  ตนัติผลาชีวะ(2547) กล่าววา่ การสอนภาษาใหก้บัเด็ก
ปฐมวยัมีขอ้จาํกดัที�ครูตอ้งเขา้ใจ 3 ประการดงันี�

1.ขีดจาํกดัของการเรียนรูภ้าษาซึ�งเป็นไปตามพฒันาการของเด็ก

2.ศพัทท์ี�ใชใ้นการสื�อสาร เด็กจะเริ�มจากง่ายสูค่วามซบัซอ้น

3.วธิีการเรียนของเด็ก กิจกรรมทางสงัคมชว่ยใหเ้ด็กเรียนรูก้ารสื�อสาร





บทที� 3 เรื�อง การฝึกทกัษะความพรอ้มทางการฟัง

            การฟังเป็นสิ�งที�สาํคญัสาํหรบัเด็ก เด็กเริ�มเรียนรูภ้าษาจากการฟัง การฟัง
เป็นสว่นที�สรา้งความสมัพนัธ ์และเขา้ใจในการเรียนรูข้องเด็กและเป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนรู ้การจดักิจกรรมที�เหมาะสมในการพฒันาการของเด็ก เชน่ เพลง 
นิทาน ซึ�งจากการวจิยั นงเยาว ์คลิกคลาย (2543) ที�ศึกษาความสามารถ
ดา้นการฟังของเด็กที�ไดร้บัจากกิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยการใชเ้พลง
ประกอบ พบวา่ เด็กปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใช ้
เพลงประกอบมีความสามารถดา้นการฟังสูงกวา่เด็กปฐมวยัที�ไดร้บัการจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณป์กติ



ความหมายของการฟัง

      วราภรณ ์รกัวจิติ (2528) การฟังคอื การฝึกการฟัง
เสยีงธรรมชาต ิจงัหวะดนตรีเพื�อเตรียมความพรอ้มในเรื�องราว
ตา่งๆและถ่ายทอดไปเป็นประโยคที�เหมาะสม มีมารยาทในการ
ฟัง

      วรรณี  โสมประยรู(2537) หรือการแปลความหมาย
ของเสยีงที�ไดย้ิน โดนใชส้มาธิหรือความตั�งใจอยา่งจริงใจ จน
เกิดความเขา้ใจในสิ�งที�ไดย้ิน เพราะการฟังเป็นทกัษะการรบัเขา้
ตามหลกัภาษาศิลป์



ความสาํคญัของการฟัง

        การฟังเบื�องตน้ของเด็กในโรงเรียนเป็นการฟัง คาํพดู 
ฟังเสยีงดนตร ีฟังเสยีงธรรมชาต ิซึ�งการฟัง นอกจากจะชว่ยให ้
เด็กพฒันาแลว้ยงัสรา้งความเขา้ใจในสิ�งแวดลอ้มรอบตวั ดว้ย
ลกัษณะของการฟังจบัเรื�อง การฟังอยา่งซาบซึ�ง (กุลยา  ตนัติ
ผลาชวีะ,2547) ซึ�งการฟังสามารถพฒันาไดต้ามลาํดบั โดย
อาศยัวุฒภิาวะ เวลา ความเพียร และแรงจงูใจ



จดุมุ่งหมายของการฟัง

              การฟังการพดูเป็นของคูก่นั เพราะเมื�อฟังแลว้ก็ตอ้งพดูโตต้อบดว้ย เด็กจะจบช ั�น
ปฐมวยัเด็กจะรูค้าํประมาณ 2,600 คาํ

       จดุมุ่งหมายทางดา้นการฟังเพื�อ

1.ฟังคาํพดูที�ผูอ้ื�นพดูแลว้มคีวามเขา้ใจ เชน่ สามารถเล่าเรื�องที�ฟังได ้

2.สามารถจาํแนกความแตกตา่งของเสยีงได ้

3.สามารถไดย้นิเสยีงรอบๆขา้งที�เกิดขึ�น

4.ฟังนิทานหรคืาํประพนัธแ์ลว้ไดร้บัความเพลิดเพลนิ

5.พดูประโยคคาํส ั�นๆได ้

6.สามารถจาํขอ้มูล 2-3 สิ�งไดจ้ากการฟังเมื�อจะตอ้งสรุป

7.สามารถที�จะรว่มสนทนากบัผูอ้ื�นได ้เมื�อฟังแลว้สามารถตอบโตไ้ด ้



องคป์ระกอบของการฟัง

         ผูใ้หญค่วรฟังเด็กพดู และเสดงใหเ้ด็กเห็นวา่ผูใ้หญ่ต ั�งใจฟัง โดยผูใ้หญจ่ะตอ้งใชภ้าษา
ทา่ทางประกอบดว้ย เชน่ สายตา การพยกัหนา้ การตอบโต ้(กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ)

           การเริ�มตน้เรยีนรูเ้กี�ยวกบัการฟังเป็นสิ�งสาํคญั โดยการพฒันาโดยผ่านการเลน่ 
เป็นกุญแจสาํคญัในการพฒันาทกัษะในการสื�อสาร เชน่เดยีวกบัการเรยีน การพดูและการ
อา่น

          กนกกร  บุษยะกนิษฐ ์(2539)

1.ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทางดา้นรา่งกาย

2.องคป์ระกอบทางดา้นสตปัิญญา

3.องคป์ระกอบทางสงัคม



พฒันาการดา้นการฟัง

        เด็กเรียนรูภ้าษาจากผูอ้ื�นพูดก่อนแลว้จงึเลียนแบบเป็นภาษาพูด     กุลยา  ตนัติผลวชวีะ

 อายุ 2 ขวบ ชอบฟังคาํพูดสั�นๆจูงใจ ฟังเรื�องส ั�นๆและเพลงกล่อมเด็ก 

 อายุ 3 ขวบ ชอบฟังเสียงตา่งๆ เชน่ สตัว ์ยานพาหนะ เครื�องใชใ้นครวัเรือน ชอบฟังนิทานฟังได ้
นานและฟังอยา่งตั�งใจ ชอบทดลองทาํเสียงเหมือน เชน่เสียงรถยนต ์รถไฟ

 อายุ 4 ขวบ ฟังเรื�องไดน้านขึ�น เริ�มตีความหมายเรื�องที�ฟัง เชน่ ถามคาํถามหรือตอ่เรื�องได ้
สามารถปฏิบตัิตามคาํสั�งง่ายๆได ้

 อายุ 5 ขวบ ชอบฟังนิทาน เพลง เล่นภาษา เชน่คาํคลอ้งจองสามารถเขา้ใจคาํพูดขอ้ความยาวๆ
ได ้

 อายุ 6 ขวบ ฟังเรื�องราวตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัปรากฏการณต์า่งๆ รอบตวัได ้และเขา้ใจถา้ไม่ซํ �าซอ้น
เกินไป

       กิจกรรมการฟัง ที�ควรจดัไดแ้ก่ การฟังนิทาน ฟังคาํสั�นๆ ฟังการจาํแนกเสียง ลกัษณะของการ
จดักิจกรรมอาจนาํไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนอื�นๆได ้หรือจดัแยกเป็นกิจกรรมอิสระก็ได ้



การส่งเสรมิความพรอ้มทางการฟัง

      

            เริ�มจากการรบัฟังเด็กไดพู้ดคยุจากสิ�งที�เห็นหรอืที�ไดฟั้งมา 
รูจ้กัซกัถามเพื�อใหเ้ด็กรูจ้กัฝึกฝนการฟังและกระตุน้ใหเ้ด็กทราบวา่
การฟังเป็นสิ�งสาํคญัและจาํเป็น โดนเริ�มจากครูเป็นตน้แบบในการ
เป็นผูฟั้งที�ดีของเด็ก



การจดัประสบการณใ์นการฟัง
     

        เยาวพา เดชะคุปต ์(2542) 

 ใหเ้ด็กนั�งฟังอยา่งสบาย

 ใหเ้ด็กเขา้ใจวา่การฟังเป็นสิ�งสาํคญั ควรตั�งใจฟังผูอ้ื�นและเป็นการฝึกมารยาทในการรบัฟัง

 การจดัประสบการณใ์นการฟังครูควรจดัประสบการณด์งันี�

 พูดดว้ยนํ�าเสียงปานกลางพอที�เด็กจะไดย้นิ ไมค่วรตะโกนตะเบ็งหรือพูดคอ่ยจนเกินไป

 อยา่พูดมากจนเกินไป จนเด็กหมดความสนใจและไมต่ ั�งใจฟัง

 ใหเ้วลาเด็กเตรียมความพรอ้มที�จะรบัฟัง เชน่ ใหเ้ด็กเตรียมตวัใหพ้รอ้มก่อนที�จะพูดกบัเด็ก

 อธิบายใหเ้ด็กเตรียมความพรอ้มโดยใชค้าํพูดง่ายๆและมีการเตรียมตวัล่วงหนา้

 หาหวัเรื�องที�เด็กสนใจฟัง เชน่สนทนาถึงปัญหาของเด็ก เหตุการณป์ระจาํวนั การเตรียมการเพื�อไปทศันะศึกษา

 สรา้งบรรยากาศที�เป็นกนัเองระหวา่งครูในการรบัฟัง

 ฝึกใหเ้ด็กแยกเรื�องตา่งๆที�ไดย้นิ เชน่เสียงธรรมชาติ ยวดยาน การจราจร เสียงคน เสียงสตัว ์

 จดัประสบการณก์ารฟังอยา่งมคีวามหมาย โดยใหเ้ด็กเกิดความพอใจสนุกสนานและไดเ้นื�อหาสาระดว้ยเชน่ ครูควร
ใชนิ้ทาน บทรอ้ยกรอง เทปบนัทึกเรื�องราว การใหเ้ด็กหาทศิทางการสนทนา



บทบาทของครทีู�ส่งเสริมการฟัง

       เด็กมีความสามรถดา้นการฟังมาตั�งแตแ่รกเกิดและพฒันาเป็นขั�นตอน โดยครูตอ้งใชก้ารฟังอยา่งจริงจงักบัเด็ก ฟัง
อยา่งเขา้ใจ

     กนกกร  บุษยะกนิษฐ(์2539)

 แสดงความสนใจเด็กทุกคน

 พยายามจดักิจกรรมที�น่าสนใจ โดยวางแผนการจดักิจกรรมแตล่ะชว่งเวลาตามความสนใจของเด็ก

 ควรกระตุน้ใหเ้ด็กเขา้ใจวา่การฟังเป็นสิ�งสาํคญั ควรตั�งใจฟังผูอ้ื�นพูดและเป็นการฝึกมารยาทในการรบัฟัง

 พดใหช้ดัเจนดว้ยเสียงดงัปานกลางพอที�เด็กจะไดย้ิน ไมพู่ดมากจนเกินไป

 ควรใหเ้ด็กเตรียมพรอ้มที�รบัฟังหรือเตรียมตวัฟังใหม้ากพอเพื�อใหเ้ด็กหยุดกิจรรมอื�นแลว้มาสนใจฟัง

 พูดหรืออธิบายใหเ้ด็กฟังโดยใชค้าํพูดงา่ยๆและมีการเตรียมตวัล่วงหนา้

 สรา้งบรรยากาศที�ดีสาํหรบัเด็กและครูและใหเ้ด็กนั�งในทา่ที�สบาย

 ชว่ยใหเ้ด็กพฒันาการรูเ้สียง ใหรู้จ้กัจาํแนกเสียงที�ไดย้นิในชีวติประจาํวนั

 เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้าํกิจกรรมตา่งๆใหเ้ด็กฟังเรื�องหรอืประสบการณท์ี�มีความหมายเพื�อพูนความรู ้

 การฝึกทกัษะการฟังอยา่งสมํ �าเสมอและทุกสถานการณค์วรมีการทบทวน สรุปจากการฟังของเด็กวนัละนอ้ย



บทที� 4
เรื�อง การฝึกทกัษะความพรอ้มทางการพดู

          ภาษาพูดเป็นพฒันาการที�สาํคญัตอ่การอา่นและการเขียน เด็ก
จาํเป็นตอ้งมีภาษาพูดเพื�อใชใ้นการติดตอ่สื�อสารอยา่งมีประสทิธิภาพ
กบัครูในโรงเรียนและใชเ้ป็นเครื�องมือในการสื�อสารกบัเด็กคนอื�นๆซึ�ง
เปรยีบเสมือนเด็กไดส้รา้งเครอืข่ายในการเรียนรู ้ครูและสมาชกิใน
ครอบครวัเป็นตวัอยา่งที�ดีในการพูด รวมทั�งใหโ้อกาสในการฝึกฝน
ภาษาพูดของเด็กในสถานการณจ์ริงในชวีติประจาํวนั



ความหมายของการพูด

           การพูดเป็นการสื�อสารความหมายอยา่งหนึ�ง ดว้ยการใชถ้อ้ยคาํ 
นํ �าเสยีง ภาษา อากปักิริยาทา่ทาง สหีนา้ แววตา เพื�อถา่ยทอดความใน
ใจใหผู้ฟั้งรูแ้ละเขา้ใจ การพูดเป็นสิ�งจาํเป็นตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดความ
ชาํนาญ



ความสาํคญัของการพูด

    ประสบการณค์วามชาํนาญทางการพูดและการพูดที�มีคณุภาพจะทาํใหเ้กิด
พฒันาการทางภาษา จะทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้

     ที�เด็กพูดออกมานั�นอาจทาํใหเ้ด็กไม่สนใจที�จะพูดคาํนั�นและโอกาสที�จะเกิด
การเรียนรูก้็จะขาดหายไปดว้ย การขาดการพูดคยุอยา่งตอ่เนื�องอาจทาํให ้
พฒันาการดา้นภาษาของเด็กล่าชา้และการเรียนรูด้า้นการอา่นเขียนก็จะล่าชา้
เชน่กนั การอา่นจงึถือวา่กิจกรรมที�ตอ้งเรียนรูใ้หป้ระติปะตอ่กนั เพื�อใหเ้ด็กเกิด
ความชาํนาญพูดคยุไดอ้ย่างคล่องและเป็นระบบมากขึ�น



จดุมุ่งหมายในการฝึกทกัษะทางการพูด

         พฒันาความสารถในการพูดโดยใชค้าํพูดและนํ�าเสียงที�เหมาะสม สื�อ
ความหมายใหผู้อ้ื�นเขา้ใจ เมื�อเด็กมาโรงเรียนครูเป็นสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญัในการ
พฒันาการทางการพูดของเด็ก โดยครูสรา้งบรรยากาศในการสื�อสารสรา้งความ
เชื�อมั�นในการสื�อสารใหแ้กเ่ด็ก พ่อแม่มีสว่นสาํคญัเชน่เดียวกบัครู ในการพฒันา
ทางการพูดของเด็กโดยการเป็นแบบอยา่งที�ดีในการพูดและเป็นผูฝั้งที�ดีของเด็ก
ดว้ย



พฒันาการทางการพูดของเดก็ปฐมวยั

Krogh (1994) กล่าววา่ พฒันาดา้นการพูดของเด็กปฐมวยั มี
รายละเอียดดงันี�

        วยัทารก ชว่งเดือนแรก ทารกจะสื�อออกมาดว้ยการรอ้งไหเ้มื�อเขาถูดร
บกวนและเขาจะยิ�มหวัเราะหรือทาํเสียงออ้แอเ้มื�อสมัผสัหรือใกลช้ิดกบัผูอ้ื�นที�อยู่
ใกลเ้ขา  เด็กจะรูจ้กัฟังการสนทนาและเชื�อมโยงเหตุการณด์ว้ยตนเอง อายุ 8-
18 เดือน พูดเป็นคาํๆไดเ้ล็กนอ้ยและออดเสียงไดช้ดัเจน



พฒันาการทางการพูดของเดก็ปฐมวยั(ต่อ)

          วยัเตาะแตะ หดัเดิน อายุ 2 ขวบเด็กจะเริ�มหดัเดินและสรรหาคาํศพัท์
อยา่งตอ่เนื�อง โดยรวมวยันี� จะพูดได ้200 คาํ ซึ�งเขาจะหดันาํคาํมาผสม รวม
คาํเพื�อเพิ�มพูนทกัษะดา้นการสื�อสาร ชว่งวยันี�จะสามารถแต่งประโยคโดยใช ้
คาํนาม คาํกิริยา คาํคณุศพัทแ์ละคาํกิริยาวเิศษณ ์ในการแตง่ประโยคเด็กที�หดั
เดินชว่งอายุ 2 ขวบ สามารถบอกรายการการเครื�องครวัไดห้ลายรายการ นบั
ตวัเลข บอกเหตุการณท์ี�เกิดขึ�นระหวา่งวนัและเริ�มเล่นเกมตามจตินาการของตน 
สามคมเพื�อการศึกษาของเด็กปฐมวยัไดใ้หข้อ้แนะนาํผูดู้แลเด็ก



พฒันาการทางการพูดของเดก็ปฐมวยั(ต่อ)

        วยัอนุบาล (ช่วงปฐมวยั) เด็กวยัอนุบาลจะมีพฒันากรดา้น
ภาษาเรว็มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเด็กวยันี� จะไม่คอ่ยใหค้วามสนใจกลุม่
เพื�อนๆเทา่ไร เขาตอ้งการที�จะพูดมากกวา่ฟัง และมกัจะชอบซกัถาม
ปัญหาซึ�งพวกเขารูค้าํตอบแลว้ ลกัษณะนิสยัแบบนี�จะเป็นที�น่าราํคาญ
แก่ผูใ้หญ ่โดยเฉพาะคาํวา่ “ทาํไม”ซึ�งผูดู้แลตอ้งเขา้ใจ



นาํเสนอโดย

น.ส.วราภรณ ์ไชยธงรตัน์น.ส.วราภรณ ์ไชยธงรตัน์

รหสั 
53818602030

รหสั 
53818602030

สาขาการศึกษาปฐมวยัสาขาการศึกษาปฐมวยั

ช ั�นปีที� 4 หอ้ง2ช ั�นปีที� 4 หอ้ง2



บทที� 5 การฝึกทกัษะความพรอ้มทางการอ่าน

     ความหมายของการอ่าน

                การอา่น คอื แบบของการสื�อสารเป็นการแลกเปลี�ยนขอ้มลู และความคดิระหวา่ง
ผูเ้ขียนและผูอ้า่น โดยผูเ้ขียนจะแสดงความคดิเห็นของตวัเองผ่านตวัอกัษร และตามลกัษณะการ
เขียนของตน

              ศรรีตัน ์เจงิกลิ�นจนัทร ์( 2538) กล่าววา่ การอา่นเป็นการแปลความหมายของ
ตวัอกัษรออกมาเป็นความคดิ และนาํความคดินั�นไปใชป้ระโยชน ์ตวัอกัษรเป็นเครื�องหมายแทน
คาํพูด

         ความสาํคญัของการอ่าน

      คุณคา่ของการอา่นในแง่คดิของนกัวชิาการมี 2 ประเด็น 

      ประเด็นแรก เมื�อมีการอา่นสิ�งที�ไดร้บัคอื ภาษา

      ประเด็นที� 2 ผลที�ไดร้บัสบืเนื�องคอืความสาํเร็จในการทาํงาน 



จุดมุ่งหมายในการสอนอ่าน

     บุษบง ตนัตวิงศ ์( 2538 ) กล่าววา่

 1. ปลูกฝังใหเ้ด็กมีทศันคตทิี�ด ีมนิีสยัรกัการอา่น

2. ใหเ้ด็กมีพฒันาการในการอา่นเพื�อจบัใจความ

 2.1 ใหเ้ด็กมคีวามรูเ้กี�ยวกบัหนงัสอื

 2.2 ใหเ้ด็กมคีวามรูเ้กี�ยวกบัตวัหนงัสอื

     การสอนตอ้งมุ่งใหเ้ด็กเขา้ใจเรื�องราวที�อา่นโดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณเ์ดมิเขา้ใจ
ความหมายของคาํ

1. ความรูเ้กี�ยวกบัการใชห้นงัสอื

     1.1 การรูท้ศิทางในการถอืหนงัสอื

 1.2 การรูส้ว่นประกอบของหนงัสอื



จุดมุ่งหมายในการสอนอ่าน(ต่อ)

     2.  ความรูเ้กี�ยวกบัตวัอกัษร

     2.1 การรูจ้กัคาํคุน้ตา

     2.2 การรูว้า่คาํคอือะไร

3. ความรูเ้กี�ยวกบัเครื�องหมายวรรคตอน

    3.1 การรูจ้กัเครื�องหมายคาํถาม

 3.2 การรูจ้กัเครื�องหมายคาํพดู

 3.3 การรูจ้กัเครื�องหมายอศัเจรยี์

4. ความรูเ้กี�ยวกบัการใชส้ิ�งชี�แนะในการคาดคะเน และตรวจสอบการคาดคะแนน



พฒันาการทางการอา่น

ข ั�นที� 1 ข ั�นก่อนการอ่าน

 1.1 ก่อนการอา่น ( Early Emergent) เด็กเรยีนรูก้ารอา่นโดยใช ้
หนงัสอืเป็นแนวทาง

 1.2 การแรกเริ�มการอา่น (Early Reading) เด็กเริ�มเรยีนรูใ้นการ
แยกแยะ

 ข ั�นที� 2 การแรกเริ�มการอ่าน 

     ตอ้งการสื�อและหนงัสอืหลากหลายในการสนบัสนุนทกัษะในการอา่นอยา่งมรีะบบ

 ข ั�นที� 3 ข ั�นการอ่าน

 เขาตอ้งการเวลาในการที�จะอา่นอยา่งมีอสิระการฝึกหดัและการจดัระบบดว้ยตนเอง เด็ก
อาจจะไมม่ ั�นใจแตพ่ยายามที�จะจาํคาํ



ระดบัพฒันาการทางการอ่าน

            การอา่นเป็นเป็นอกีทกัษะที�เด็กปฐมวยัยงัทาํไม่ได ้เพราะการอา่นเกดิจากการสะกด
คาํ สะกดเสยีง ที�ชว่งวยันี�ยากที�เด็กจะออกเสยีง และการวาดภาพในมโนสาํนึกไดเ้กิดขึ�นการ
คดิและการเรยีนรูต้ามวยัของเด็ก

      ฉนัทนา ภาคบงกช (2538) ไดก้ล่าววา่ ความกา้วหนา้ทางการอา่นในเด็กปฐมวยัจะ
ประเมนิไดจ้ากพฒันาการทางดา้นการอ่าน

 - การแสดงออก

 - ความเป็นอสิระ

 - ความเขา้ใจพื�นฐานทางภาษา

 - การพดู

 - มีเทคนิคการอา่น



ลกัษณะการเรยีนรูก้ารอ่าน

             นกัภาษาศาสตร ์บวั บูชา และคณะ (2538) ไดก้ล่าววา่ เด็กเริ�มสนใจดา้นการ
อา่นเขียนต ั�งแตอ่ายุ 2-3 ขวบ จดุเริ�มตน้ของการพฒันาการดา้นการอา่นคอื สิ�งที�อยูร่อบตวั 
ป้ายโฆษณาจากกล่องตา่งๆป้ายจราจร 

 ทกัษะของการอ่าน

Clay (อา้งถึงใน อาร ีสณัหฉว,ี2543) ไดร้ะบุถึงทศันะ 4 อยา่ง

     หนึ�ง เด็กจะตอ้งสามารถพุดและฟังได ้สามารถปฏิบตัติามคาํส ั�งไดแ้ละเขา้ใจเรื�องราวที�อา่น
ใหฟั้ง

     สอง ทกัษะการรบัรูด้ว้ยตาควรพฒันาพอสมควร เพราะการที�จะอา่นได ้เด็กจะตอ้งสามารถ
วเิคราะหส์ิ�งที�เห็นได ้

    สาม เด็กจาํเป็นตอ้งเริ�มเขา้ใจถึงความคดิรวบยอดของคาํ และรูจ้กัวา่คาํศพัทแ์ละชื�อที�พดูกนั
นั�นมีตวัหนงัสอืเป็นตวัแทน

    สี� เด็กเรยีนรูท้ี�จะสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา



ปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อการอ่านของเดก็ปฐมวยั
 1. ระดบัสตปัิญญา การอา่นจดัเป็นงานประเภทหนึ�งที�เด็กจะตอ้งพฒันาใหเ้กดิ

ความสาํเรจ็

 2. ทกัษะขึ�นอยูก่บัวุฒภิาวะและความพรอ้ม การเริ�มตน้สอนการอา่น จะตอ้งคาํนึงถึง
ความพรอ้มและความสามารถของเด็กควบคูก่นัไป

 3. แรงจงูใจ แรงจงูใจที�ทาํใหเ้ดก็อา่น มีท ั�งจงูใจภายในและภายนอก 

 4. สภาพรา่งกาย เด็กมีสุขภาพรา่งกายสมบูรณ ์แข็งแรง

 5. สภาพอารมณ ์ทุกคนไม่วา่จะเป็นผูป้กครองหรอืครู ตา่งตะหนกัถึงการอา่น

 6. สภาพแวดลอ้ม ท ั�งภายในและภายนอก มผีลตอ่การอา่นของเดก็

 7. จดัโปรแกรมการอา่น ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการอา่นไดแ้สดงความคดิเห็นวา่ การจดัเรยีน
การสอนเกี�ยวกบัการอา่นนั�นจะมีอทิธพิลตอ่การอา่นมาก



เทคนคิที�จาํเป็นในการสอนอ่านเดก็ปฐมวยั

 - การชี�ตวัหนงัสอื

 - การฝึกใหค้ดิคาดคะเนเนื�อหาลว่งหนา้จากประสบการณ์

 - การอา่นเพิ�มเติมคาํศพัทล์งในชอ่งวา่ง

 - การพิจารณาลกัษณะของตวัหนงัสอืในขอ้ความ

 - การชี�คาํขณะอา่น

 - การคดิคาํดว้ยกระดาษแลว้เลื�อนใหเ้ห็นตวัอกัษร 



กจิกรรมเสนอแนะในการฝึกความพรอ้มในการอ่าน

         บทบาทของครูในบทเรียนแรกๆมิใช่การใหก้ฎเกณฑ ์แตท่าํใหห้นา้
หนงัสือมีชีวติขึ�นมา ถา้ครูมีความเขา้ใจวา่รูปภาพและตวัหนงัสือมีความหมาย
และเป็นที�เขา้ใจของเด็กแลว้ เด็กก็จะสามารถอา่นและเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย

สื�อการอ่าน

          สิ�งที�เป็นสื�อ เป็นสิ�งเรา้ เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นตา่งๆของเด็ก
ปฐมวยั ซึ�งมีมากมายหลายวธิีการ วสัดุ อุปกรณเ์ทคโนโลยี ที�มีบทบาทสาํคญั
ที�จะชว่ยในการเรียนการสอนใหป้ระสบผลสาํเร็จ

         สื�อที�เหมาะสมสาํหรบัการอา่นของเด็ก ไดแ้ก ่ขอ้ความที�เป็นสิ�งแวดลอ้ม
ในชีวติประจาํวนั หนงัสือตวัใหญ ่แผน่ป้ายคาํคลอ้งจองและเพลงที�มีตวัหนงัสือ
ตวัใหญ ่



นาํเสนอโดย

นายอโนชา  โพธิษา

รหสันกัศึกษา 
53818602003

สาขาการศึกษาปฐมวยั

ช ั�นปีที� 4 หอ้ง 2



6 บทที� 6 ฝึกทกัษะความพรอ้มทางการเขยีน

ความหมายของการเขียน

       หรรษา นิลวเิชยีร (2535) กลา่ววา่ การเขียนเป้นกระบวนการ
แสดงออกถึงความรูส้กึความตอ้งการและความคดิโดยผา่นสื�อสารดว้ย
ระบบเครื�องหมาย

      นิตยา ประพฤติกิจ (2539) กลา่ววา่ การเขียนของเด็กปฐมวยั 
คอื การจบัปากกา หรอืดินสอลากไปมาบนกระดาษ แลว้สามารถบอก
ไดว้า่รอยขีดนั�น คอือะไร และเชื�อมโยงเป็นเรื�องราวได ้



ความสาํคญัของการเขยีน

         กรรณิการ ์พวงเกษม (2532) กล่าววา่ การเขียนเป็นวธิีการหนึ�งที�
เด็กไดแ้สดงออก เป็นพฒันาการทางภาษาอีกดา้นหนึ�งที�มีความสาํคญั
เชน่เดียวกบัการพูด การเขียนเป็นเครื�องมือที�จะพฒันาความมีเหตุผลในเด็ก

     นภดล จนัทรเ์พ็ญ (2531) กล่าววา่

- การเขียนเป็นการสื�อสารของมนุษย์

- การเขียนเป็นเครื�องถ่ายทอดความรู ้

- การเขียนสามารถสรา้งความสามคัคีในมนุษยชาติ

- การเขียนเป็นเครื�องระบายออกทางอารมณข์องมนุษย์



จดุมุ่งหมายของการเขียน

         กนกกร บุษยะกนิษฐ ์(2539) กล่าววา่

- ใหมี้การฝึกทกัษะการเขียนตามควรแก่วยั

- เพื�อใหรู้จ้กัเลือกภาษาเขียนที�ดี

- เพื�อใหส้ามารถรวบรวมและลาํดบัความคิดแลว้จดบนัทึก สรุปและยอ่
ใจความ

- เพื�อถ่ายทอดใหมี้จนิตนาการ ความคิดริเริ�มสรา้งสรรค์

  หรรษา นิลวเิชียร (2535) กล่าววา่

เด็กจะพฒันาความสารถในการเขียนจากขั�นง่ายๆ ไปสูข่ ั�นที�ซบัซอ้นยิ�งขึ�น ท ั�งนี�
เพื�อแสดงออกถึงความประทบัใจของตน เปลี�ยนความรู ้



องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัความพรอ้มในการเขียน

- ความพรอ้มทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก ่ความสามารถในการควบคมุกลา้มเนื�อ
มือ แขนและสายตาใหแ้ข็งแรง และทาํงานประสานกนัได ้

- ความพรอ้มทางดา้นอารมณ ์เด็กที�จะเขียนไดเ้ร็วจะตอ้งมีความมั�นคงทาง
อารมณ ์มีจติใจที�ม ั�นคง

- ความพรอ้มทางดา้นสงัคม ไดแ้ก ่วธิีการเลี�ยงดู และการส่งเสริมพื�นฐานทาง
ภาษา เชน่ เปิดโอกาสใหเ้ด็กฝึกลากเสน้

- ความพรอ้มทางดา้นสติปัญญา ไดแ้ก ่ความสามารถทางสมองในการรบัรูส้ิ�ง
ตา่งๆ ทั�งที�เป็นภาพตวัอกัษร คาํ และประโยค



พฒันาการในการเขียน

ระดบัที� 1 วาดแทนเขียน เด็กสื�อความคิดโดยการวาดแทนเขียน

ระดบัที� 2 ขีดเขี�ยแทนเขียนเด็กพยายามเขียนหนงัสือแบบผูใ้หญ่

ระดบัที� 3 เขียนโดยการทาํเครื�องหมายคลา้ยตวัหนงัสือ

ระดบัที� 4 เขียนตวัอกัษรที�รูจ้กัดว้ยวธิีที�คิดขึ�นเอง

ระดบัที� 5 คดัลอกตวัอกัษร เด็กอาจคดัลอกตวัอกัษรที�เห็นอยู่รอบๆตวั

ระดบัที� 6 เขียนโดยคิดวธิีสะกดขึ�นเอง เมื�อเขาไม่ทราบวธิีสะกดแบบผูใ้หญ่

ระดบัที� 7 เขียนสะกดคาํไดใ้กลเ้คียง



การเรยีนรูเ้กี�ยวกบัการเขยีนของเดก็การเรยีนรูเ้กี�ยวกบัการเขยีนของเดก็

Morrow(1993) กล่าววา่ ขั�นตอนหนึ�งที�พ่อแม่ผูป้กครอง และครู จะสงัเกตไดถึ้ง
ความสามารถทางการเขียน การวาดภาพบอกเล่าเรื�องราว หรอืการสื�อสารดว้ยลายมือขีดเขียนลากจาก
ซา้ยไปขวา การวจิยัโดยใหเ้ด็กวาดภาพบนกระดาน Morrow ไดใ้หข้อ้เสนอแนะซึ�งมีปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้งดงัตอ่ไปนี�

 -การพูดอา่นเขียนของเด็กนั�นยดึกบัสถานะความคุน้เคยและชวีติจรงิทางสงัคมและครอบครวั

 -จากกระบวนการ พฒันาการเรยีนรูเ้ป็นการบอกลกัษณะ โดยสงัเกตจากการวาดภาพขีดเขียนลงใน
กระดาษ

 -เด็กจะเรยีนรูถึ้งวธิีการเขียนก่อนที�จะเรียนรูแ้บบการเขียน

 -พฒันาการเขียนของเด็กเกิดจากคน้คดิประดษิฐข์องรูแ้บบการเขียน

 -เด็กตอ้งการมีความเป็นอสิระในการทาํงานสรา้งรูปแบบการเขียนโดยผ่านประสบการณ์

 -เด็กเรยีนรูก้ารเขียนจากการสงัเกตการเขียนเพื�อสื�อความหมายในผูใ้หญ่

 -เด็ดเริ�มตน้การเขียนเพื�อถ่ายทอดความคดิเป็นตวัหนงัสื�อจาการเรยีนแบบการเขียนของผูใ้หญ่

 -ภาษาเขียนของเด็กพฒันาจากการเขียนที�ไม่เป็นตวัไปสูก่ารเขียนที�ชดัเจนและถูกตอ้งขึ�นตามลาํดบั



ปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อการเขียนของเด็กปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อการเขียนของเด็ก

          วรรณี โศมประยูน(2537) กล่าววา่ ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขียนมีหลายประการ ดงันี�

 1อวยัวะที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขียน

1.1มือ

1.2ตา

1.3ความสมัพนัธร์ะหวา่งตากบั  กลา้มเนื�อ

 2สมองและสติปัญญา 

 3สิ�งแวดลอ้ม

        ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขยีน

 1อวยัวะที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขียน คือ ตา และกลา้มเนื�อมือที�มีความสมัพนัธก์นั

 2สมองหรือสติปัญญา ใชค้ิด ลาํดบัความคิด สงัเกต หาความสมัพนัธแ์ละจดจาํในเรื�องที�จะเขียน

 3สิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โรงเรียน สงัคมและชุมชนที�เด็กเกี�ยวขอ้ง



บทบาทของครทีู�ส่งเสรมิการเขยีน

            การเขียนเป็นวธิีการสื�อความหมายอีกอยา่งหนึ�งนอกเหนื�อยจากการ
พูด และการทาํทา่ทางในช่วงแรกการฝึกเขียนก็เหมือนจากการพูด

          การจดัตั�งศูนยป์ฏิบตัิการเขียน

          การจดัตั�งศูนยป์ฏิบตัิการเขียนจะชว่ยใหเ้ด็กมีพฒันาการเขียนเชน่ การ
ระบายสีกรระดาษขนาดต่างๆพบัใหเ้ป็นรูปบตัรอวยพรการใหค้าํแนะนาํและ
เปลี�ยนวธิีการสอน จะทาํใหเ้ด็กเกิดความสนใจเรียนรู ้



บทที� 7    การประเมินผลดา้นภาษา

การประเมินผลดว้ยภาษา

            การประเมินผลเพื�อสง่เสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นภาษาครูจาํเป็นตอ้ง
รูร้ะดบัความสามารถดา้นภาษาของเด็กแตล่ะคนเพื�อเป็นแนวทางการพฒันา
ตอ่ไป เด็กระดบัช ั�นปฐมวยัจะชา่งพูด ชา่งเจรจา สะทอ้งใหเ้ห็นถึงความ
หลากหลายทั�งรา่งกายส่วนบุคคลและพฒันาการดา้นความจาํ ซึ�งไดร้บัการดูแล
จากทางบา้นพฒันาการพูด รวมถึงไปถึงอารมณแ์ละอุปนิสยัใจคอ



ลกัษณะของการประเมิน

1. การประเมินอยา่งเป็นทางการ เป็นการประเมินเพื�อเปรียบเทยีบการ
ปฏิบตัิของเด็กแตล่ะคนกบักลุ่มวา่เป็นอยา่งไรเพื�อหาจดุที�ตอ้งแกไ้ขและพฒันา
ใหท้นักลุ่มเพื�อน ซึ�งการประเมินอยา่งเป็นทางการ

2.การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการเป็นการประเมินเพื�อดูการจดัการ
เรียนการสอนทั�วไป ดูสภาพการเรียนของเด็กเครื�องมือที�ใชใ้นการประเมินเป็น
เครื�องมือที�ครูสรา้งใชป้ระเมินในชั�นเรียนไดแ้กแ่บบสงัเกต แบบสมัภาษณ ์และ
การสะสมผลงาน จดุประสงคเ์พื�อพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล



วิธีการประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญา

           คณะกรรมการการประ๔มศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ การประเมิน
พฒันาการดา้นสติปัญญาสามารถประเมินไดห้ลายวธิี ดงันี�

1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตัิกิจกรรมประจาํวนัปกติ หรือใหเ้ด็กเล่นอิสระ
ทั�งในและนอนหอ้งเรียน

2. สงัเกตผลงาน เชน่ผลงานทางศิลปศึกษา

3. สนทนากบัเด็กเป็นรายบุคคล

4. สนทนากบัผูป้กครองหรือผูใ้กลช้ิดเด็ก



เกณฑก์ารประเมินผล

           เบญจา แสงมล,ิคุณหญิง  (2545) กล่าววา่  การวดัและประเมนิระดบัอนุบาลนั�น
จะเลือกใชว้ธิกีารประเมนิผลแบบไหนขึ�นอยูก่บัวยัของเด็ก ตลอดจนความมุ่งหมายของการ
ประเมนิผลแตล่ะคร ั�ง ซึ�งควรพิจารณานาํวธิกีารประเมนิผลมาใชใ้หเ้หมะสม

 การประเมินความสามารถดา้นภาษา

             การใชป้ระโยคและการสื�อความหมายโยใชก้ิจกรรมการฟัง การอา่น การเขียนและ
การพดูซึ�งในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย ประเดน็ที�ครูตอ้งสงัเกตเพื�อ
ประเมนิความสามารถดา้นภาษาอยา่งกวา้งๆ ดงันี�

1. การใชภ้าษา การใชภ้าษาของเดก็สงัเกตไดจ้ากการใชภ้าของเด็กเพื�อการสมาคมหรอื
เพื�อการแสดงออกเทา่ที�เด็กสนใจที�จะใชภ้าษาพดูสื�อมากกวา่ทา่ทาง

2. ความเขา้ใจ การเปรยีบเทยีบ มาก-นอ้ย ไกล-ใกล ้ด-ีไม่ด ีบอกสาเหตุ สถานที� ดา้น
กิรยิาทา่ทาง



เครื�องมือที�ใชใ้นการวดัและประเมินผล

           สาํหรบัในระดบัปฐมวยัที�นยิมใช ้มี4ชนิด ไดแ้ก่ การสงัเกต การสมัภาษณ ์การตรวจ
ผลงาน  และการทดสอบ

1. การสงัเกต การสงัเกตเหมาะสาํหรบัการวดัทกัษะ การฟัง การพูด การอา่น และการ
เขียนในบางเรื�อง

   การสงัเกตเพื�อพฒันาการฟังครปูฐมวยัตอ้งกาํหนดรายการสงัเกตวา่ ตอ้งการใหเ้ด็กปฐมวยัมี
ความสามารถในการฟัง เชน่ การฟังเขา้ใจ และจบัใจความได ้หรอืฟังแลว้เลา่ตอ่ใหผู้อ้ื�นฟังได ้

      การสงัเกตพฒันาการพูด การเปลง่เสยีงพยญัชนะ และสาระที�ถกูตอ้งนั�นเด็กปฐมวยัตอ้ง
แสดงพฤตกิรรมอยา่งไรบา้ง พยญัชนะหรอืสระตวัใดบา้งที�จะตอ้งออกเสยีงใหช้ดัเจน

     การสงัเกตพฒันาการการอา่นการเขียนของเดก็ปฐมวยั จดุมุ่งหมายก็คอื สงัเกตพฤตกิรรม
ของเด็กในวยันี�วา่มีความพรอ้มหรอืพฤตกิรรมเกี�ยวขอ้งกบัการอา่นและการเขียนอยา่งไรบา้ง



เครื�องมือที�ใชใ้นการวดัและประเมินผล(ต่อ)

 2. การสนทนา วธินีี� ใชไ้ดด้ตี ั�งแตเ่ริ�มตน้สอน กาํลงัสอน และหลงัจาก
สอนแลว้ การสนทนาเป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์กลช้ดิและเกิดความเชื�อมั�น 
เด็กจะเกิดความมั�นใจ มโีอกาสเป็นไปไดท้ี�จะพดูคยุกบัผูอ้ื�น อยา่งไรก็ตามถา้
เด็กรูส้กึอยากพดูคยุกบัผูใ้หญม่ากกวา่กรพดูคยุกบัเพื�อนวยัเดยีวกนั ซึ�งเด็ก
ปฐมวยัหลายคนที�เป็นเชน่นี�  สว่นหนึ�งอาจเกิดจากสภาพสงัคมที�เด็กขาดเพื�อน
พดูคยุในวยัเดยีวกนั

 3. การตรวจผลงานวธิีนี� ไดจ้ากการนาํผลงานเด็ก เชน่ ภาพเขียน 
สิ�งประดษิฐ ์ ท ั�งนี�  โดยจดัเป็นกลุ่มตามอนัดบัคณุภาพผลงาน อนัดบัคณุภาพ
พลงานควรม3ี-5 อนัดบั เชน่ ดมีาก ด ีปลานกลาง พอใช ้ปรบัปรุง การจดั
อนัดบัคณุภาพ   เพื�อจะไดด้คูวามเคลื�อนไหวทางการพฒันาของเด็ก

 



เครื�องมือที�ใชใ้นการวดัและประเมินผล(ต่อ)

4. แบบทดสอบ แบบทดสอบเป็นแบบประเมินที�ใชต้วัชี�วดัความสามารถของเด็กเฉพาะ
เรื�องม4ีลกัษณะ

1.แบบทดสอบแบบเลือกตอบซึ�งขอ้คาํถามและตวัเลือกจะเป็นภาพ

2.แบบทดสอบสถานการณเ์ป็นแบบทดสอบที�ต ั�งสถานการณข์ึ�นแลว้ใหเ้ด็กทดลอง
ปฏิบตั ิการประเมนิ     แบบนี�ครูจะใชก้ารสงัเกตปันตวัรว่มในการประเมิน

3.แบบประเมนิความสามารถในการสื�อภาษาเป็นแบบทดสอบบทที�ใหเ้ด็กเล่าตาม
ภาพ 

4.แบบประเมนิความคลอ่ง เชน่ ความคล่องทางการพดู การเขยีน การอา่น การเขา้
สงัคม
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