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ผลการจัดกิจกรรมร้ องเพลงทีม่ ตี ่ อความสามารถด้ านการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย
นงลักษณ์ แก้วมณี1วไลพร เมฆไตรรัตน์ 2
(วันที่รับบทความ: 22 สิ งหาคม 2561; วันแก้ไขบทความ: 31 มีนาคม 2562; วันตอบรับบทความ: 17 เมษายน 2562)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบจานวนเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมร้อง
เพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวนร้อยละ 80 ของ
เด็กปฐมวัยทั้งหมด 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมร้องเพลงกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่ กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ สังกัดสานักการศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จานวน 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
ร้องเพลงที่ มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 จานวน 20 แผน 2) แบบ
ประเมินการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย จานวน 20 ข้อ มีค่า
IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยดัชนี สอดคล้องของผูป้ ระเมินได้เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test
ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยจานวนร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมดที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมร้องเพลงที่ มีต่อ
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
คาสาคัญ: กิจกรรมร้องเพลง, ความสามารถด้านการฟัง, ความสามารถด้านการพูด
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to compare the number of early childhood students who
were taugh using singing activity, which effect the criterion of listening and speaking skills at 75 percent
from the total score and 80 percent from the total number of early childhood students. 2) To compare the
listening and speaking skills of early childhood students between pre-participation and post participation
using singing activities. The sample used in this study were 24 kindergarten students age between 4-5
years old who were studying in kindergarten 2 in the second semester, academic year 2017, Pak Nam
Pho Tai School under Nakhon Sawan Educational Institution. The research instrument were 1) 20
experience plans for the singing activities towards listening and speaking skills of early childhood
students in kindergarten 2 and 2) the evaluation form of the singing activities towards listening and
speaking skills of early childhood students with the IOC between 0.67-1.00. The reliability with the IOC
was 0.83. The statistic used for the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The research results were as follows:
1. 100 percent of all early childhood students who were taught using singing activities, had
listening and speaking skills of 75 percent from the total scores with a statistical significant at .05 level ,
according to hypothesis 1.
2. The early childhood students who were taugh using singing activities had speaking and
listening skills higher than before singing activities, with a statistical significant at .05 level, according
to the hypothesis 2.
Keyword : Singing Activities, Listening Skill, Speaking Skill
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บทนา
สังคมปัจจุบนั เป็ นยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสาร การสื่ อสารเป็ นทักษะทางภาษา
ที่สาคัญอย่างยิ่งในการดารงชี วิตประจาวัน ภาษาจึงเป็ นพื้นฐานพฤติกรรมทุกอย่างของมนุ ษย์ ดังนั้น พ่อ
แม่ ผูป้ กครอง จึงให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะต้องการ ให้ลูกมีพฒั นาการ
ทางภาษา ในด้าน การพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียนตั้งแต่ยงั เล็ก และยังมีความเชื่ อว่าครู สามารถจัด
สภาพแวดล้อ มที่ กระตุ ้นให้เ กิ ด พัฒนาการการเรี ย นรู ้ ที่ดี ไ ด้ ดังที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ (2546: 3) ได้
กล่าวถึ งปรั ชญาการศึ กษาปฐมวัยไว้ว่า การศึ กษาปฐมวัย เป็ นการพัฒนาเด็กตั้งแต่ แรกเกิ ดถึ ง 5 ปี บน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริ บทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ดว้ ยความรักความเอื้ออาทร และ
ความเข้าใจของทุกคน เพื่อเป็ นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตเด็กให้พฒั นา ไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็ นการจัดการศึกษาที่มีความสาคัญเพราะเป็ นการวางรากฐานของชี วิต
และเป็ นพื้นฐานสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้เด็กได้มีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญา
ดังนั้นการส่ งเสริ มพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัยก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการดารงชี วิต เพราะ
ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสื่ อสาร และยังเป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนรู ้ ดังที่ กรมวิชาการ (2546: 35)
ได้กล่าวไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ ทางภาษาสาหรั บเด็กปฐมวัย
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ประสบการณ์สาคัญ ด้านการใช้ภาษา คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสาระ
การเรี ยนรู ้ตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังนั้น ครู สามารถช่ วยเหลือ
เด็กให้มีพฒั นาการทางภาษาก้าวหน้า เพื่อนาไปใช้ ในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ โดยครู มีบทบาทเป็ นผูช้ ้ ี แนะ
และอานวยความสะดวกในการเรี ยนของเด็กให้ประสบผลสาเร็ จได้
พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กนักเรี ยน ในสังกัดโรงเรี ยนเทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้นอนุบาล
ปี ที่ 2 ในรอบปี ที่ ผ่านมา ปี การศึกษา 2559 ทางโรงเรี ยนได้ใช้แบบประเมินพัฒนาการด้านสติ ปัญญาด้าน
การฟั งและการพูด ปรากฏว่า เด็กทาแบบประเมินด้าน การฟั งและการพูด คิ ดเป็ นร้อยละ 70 พบว่า เด็ก
ปฐมวัยอายุ 4-5 ปี มีปัญหาในเรื่ องการฟังและการพูด เด็กยังพูดคาบางคาไม่ชดั เจน พูดไม่เป็ นประโยค ไม่
สามารถเล่าเรื่ องราวตามจินตนาการได้ เด็กบางคนไม่สามารถสนทนาโต้ตอบได้ หรื อเล่าเป็ นเรื่ องราวของ
ตัวเองได้ พูดประโยคสั้นๆก็ยงั ไม่ได้ และอาจทาให้มีผลต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น จะทาให้เด็กที่มี
ปัญหาด้านนี้เรี ยนไม่ทนั เพื่อน ซึ่ งครู ผสู ้ อนจะต้องหาทางแก้ไข และจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาความสามารถ
ในการฟั งและการพูดของเด็ก กิจกรรมนั้นก็คือ กิ จกรรมการร้องเพลง เพราะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเร้าความ
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สนใจของเด็กในการเรี ยน เด็กจะเรี ยนด้วยความสนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น ไม่เบื่ อง่ าย กระตุ น้ ให้เด็กได้
แสดงออก ในการเปล่งเสี ยงการพูด เด็กสามารถจาได้ง่าย รู ้คาศัพท์มากขึ้น
การจัดกิจกรรมร้องเพลง เป็ นกิจกรรมที่จะนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านการฟั งและการพูด
สาหรับเด็กปฐมวัยซึ่ ง อัครภูมิ จารุ ภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550: 34-42) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ แห่ ง
การจัดการสอนภาษาเด็กอนุบาล ว่าควรกระตุน้ ให้เด็ก โดยใช้เพลงเด็กเป็ นเครื่ องมือในการสอน เหตุผล
สาคัญของการแนะนาให้ใช้ก็คือ เพลงเด็ก เป็ นสิ่ งที่เด็กคุน้ เคยเด็ก ๆ เข้าใจความรู ้สึกและความหมายของ
มันชัดเจน เวลาที่คุณแม่เล่นจับปูดาเด็ก ๆ จาได้ดีวา่ มันเป็ นความสนุกสนานที่มาพร้อมกับเสี ยงที่คล้องจอง
ฟังไพเราะ อีกทั้งยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้คนที่ตวั เองไว้วางใจ จึงเกิดบรรยากาศที่เรี ยกว่าปลอดภัย ยัง
ส่ งผลให้เด็กรู ้สึกมัน่ ใจที่จะเล่นและร้องตะโกน พร้อมกับเพื่อน ๆ ด้วยความรู ้สึกมัน่ ใจ นอกจากนี้ เด็กยัง
พยายามจะอ่านซ้ าบทเพลงด้วยตัวเอง โดยอาศัยความจาจากการที่ ครู อ่านให้ฟังอีกด้วย ด้วยวิธีการเช่ นนี้
เพลงเด็ก จึงเป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ที่วิเศษมากที่จะทาให้เด็กเริ่ มพัฒนาความต้องการด้านการฟั งและการพูด
ของตัว เองมากขึ้ น เพลงเด็ ก เป็ นเรื่ องสนุ ก และเพิ่ ม ความสามารถของเด็ ก ในการฟั ง เพลง บวกกับ
ความสามารถที่จะเลียนเสี ยงสัมผัสที่สนุก เป็ นตัวกระตุน้ ให้รับรู ้เสี ยง คา และเรี ยนรู ้ที่จะฟั งและพูดได้ง่าย
เพลงจึงใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการตั้งต้นหัดฟั งและพูด ดังนั้นเพลงจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่เด็กสนใจ
และเป็ นสื่ อสาคัญในการพัฒนาภาษาที่ เหมาะกับเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างยิ่ง เพราะกิ จกรรมเพลงทั้งสนุ ก
น่าสนใจ มีจงั หวะและทานอง เสี ยงที่ไพเราะ ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เกิ ดทัศนคติ ที่ดีต่อ
การเรี ย นภาษาในอนาคต ช่ วยให้เด็กมี ประสบการณ์ ทางภาษา เรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ใหม่และการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง
จากที่ กล่าวมาการใช้เ พลงเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ ใช้ในการจัดประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้ทางภาษา โดยเฉพาะด้านการฟั งและการพูด
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาเพลงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ให้กบั เด็ก ซึ่ งผูว้ ิจยั เชื่ อ
ว่าวิธีการดังกล่าวจะส่ งผลต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจ
ความหมายของคา การปฏิบตั ิตามคาสั่ง การบอกชื่ อสิ่ งต่างๆ การเล่าเรื่ องตามจินตนาการ ซึ่ งผลการศึกษา
ครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลสาคัญ สาหรับครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ได้เลือกใช้เป็ น
แนวทางในการส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟั งและการพูดให้กบั เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบจานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิ จกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้าน
การฟังและการพูดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวนร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลง
สมมติฐานการวิจัย
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถด้าน
การฟังและการพูดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงมีความสามารถด้านการฟังและการพูดหลังการจัด
กิจกรรมสู งกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget Theory) พรรณิ ดา
ผุสดี (2555: 1) เพียเจท์ (Piaget) เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ภาษาเป็ นผลจากความสามารถทางสติปัญญา เด็กเรี ยนรู ้
จากการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่ งต่างๆรอบตัว มีพฒั นาการทางภาษาด้านการฟั งไปพร้อมๆกับ
ความสามารถด้า นการให้เ หตุ ผ ล การตัดสิ น เด็กจะสร้ า งระบบค า ระบบประโยค และสามารถบอก
ความหมายของคา ประโยคนั้น ๆ ได้ จากการศึกษาแนวคิดของ สุ ภาวดี ศรี วรรธนะ (2548: 63-64) ที่ได้
สรุ ปถึงพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยเป็ นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องพร้อมกับพัฒนาการ
ทางด้านอื่ น ๆ มี ความแตกต่ างกันไปในแต่ ละคน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ปั จจัยภายในตัวเด็กเองและจากปั จจัย
ภายนอกที่แวดล้อมตัวเด็ก พัฒนาการทางภาษาของเด็กด้านการฟั งและการพูดไม่ตอ้ งอาศัยการสอนอย่าง
เป็ นทางการ การที่ เด็กได้มีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมเกี่ ยวกับภาษาจะทาให้เด็กเข้าใจและใช้ไวยากรณ์
พื้นฐานของภาษาเมื่ออายุได้ 4 หรื อ 5 ปี และจากแนวคิดการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ของ
หลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มุ่งให้เด็กมีพฒั นาการที่ ดี ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย จัด
ประสบการณ์ให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมร้องเพลงมาพัฒนาความสามารถด้านการฟั งและการพูด
ของเด็กปฐมวัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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แนวคิด/ทฤษฎี
1.แนวคิดทฤษฎีพฒั นาการทาง
สติปัญญาของเพียเจท์มีพฒั นาการทาง
ภาษาเด็กจะสร้างระบบคาระบบ
ประโยคและสามารถบอกความหมาย
ของคา ประโยคนั้นๆ
2. แนวคิดการจัดประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัยพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ด้านการฟังและการพูดไม่ตอ้ งอาศัยการ
สอนอย่างเป็ นทางการ การที่เด็กได้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับ
ภาษาจัดประสบการณ์ให้ง่ายต่อการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมร้องเพลงมา
พัฒนาความสามารถด้านการฟังและการ
พูดของเด็กปฐมวัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรม
ร้องเพลง

1.ความสามารถด้าน
การฟัง
2.ความสามารถด้าน
การพูด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั กลุ่มเดียวสอบก่อน – สอบหลัง (One – Group Pretest – Posttest
Design )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่โรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 8 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 24 คน ซึ่ ง
ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ ม
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้มี 2 ฉบับ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูด ของเด็กปฐมวัย มี
ลักษณะของแผนเป็ นการจัดกิจกรรมร้องเพลงทั้งหมด 20 เพลง จานวน 20 แผน มีลาดับขั้นในการสอน 3
ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป แผนการสอนละ 20 นาที ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยคุณภาพของ
แผนการจัดประสบการณ์ ท้ งั 20 แผน มี ความเหมาะสมดี มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.85 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38
2. แบบประเมิ นความสามารถด้านการฟั งและการพูด มี ลกั ษณะของแบบประเมิ นเป็ นแบบ
ประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นการฟั ง และจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ดา้ นการพูด โดยให้ผปู ้ ระเมินเขี ยนเครื่ องหมาย / ในช่ องระดับคุ ณภาพนักเรี ยนตามพฤติ กรรมที่
นักเรี ยนแสดงออก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 3 2 1 ซึ่ งจะเป็ นการวัดและประเมินจากการให้เด็กได้
ฟั งและพูด คา ประโยค และเล่าเรื่ องราวตามจินตนาการ มีจานวน 20 ข้อ ลักษณะเป็ นการให้คะแนน
แบบกาหนดระดับคุณภาพ (Rubric Score) ที่ มีดชั นี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความ
เชื่อมัน่ ของค่า RAI เท่ากับ 0.85
การรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึ กษาค้นคว้าในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 5 วัน วันละ 1 หน่วย ในช่วงกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ดังนี้
1.ประเมินก่อนเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านการฟั งและการพูด
แล้วตรวจให้คะแนนก่อนการจัดประสบการณ์
2. ดาเนิ นการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัย
ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้ น 4
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ใช้เวลาในช่วงกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
3. ประเมินหลังเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านการฟั งและการพูด
แล้วตรวจให้คะแนนหลังการจัดประสบการณ์
4. นาคะแนนจากการประเมินไปวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุ ป
ผลการวิจยั
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ศึกษาจานวนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการ
ฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ร้อยละและการทดสอบไค สแควร์ (Chi-square) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตาราง 1
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลังการจัดกิ จกรรมร้ องเพลง โดยการทดสอบค่ าที แ บบสองกลุ่มที่ ไม่ เป็ นอิ สระจากกัน โดยใช้ t-test
(Dependent Samples) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตาราง 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบจานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถ
ด้านการฟังและการพูดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวนร้อยละ 80 ของเด็ก
ปฐมวัยทั้งหมด
จานวน
นักเรี ยนที่ได้
จากการปฏิบตั ิ (ร้อยละ)
24
(100)
0
(0.00)

กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์
นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 

2

(1)

จานวน
นักเรี ยนตาม
สมมติฐาน (ร้อยละ)
19.2
(80.00)
4.8
(20.00)

f0i-fei

2

4.8
6*
4.8

= 3.84)

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าไคสแควร์ ที่ได้จากการคานวณมีค่าเท่ากับ 6 ซึ่ งมากกว่าค่าไคสแควร์ ที่
เปิ ดจากตารางที่ ระดับนัยสาคัญ .05 มีค่าเท่ ากับ 3.841 แสดงว่าจานวนนักเรี ยนมากกว่าร้ อยละ 80 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด มีความสามารถด้านการฟั งและการพูดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวน
ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้อที่ 1
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลง
กลุ่มตัวอย่าง
สอบก่อนเรี ยน
สอบหลังเรี ยน



41.79
52.00

S.D
3.55
3.53

df

∑D

∑D2

t

P

23

245

3211

9.001

0.00*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนมี ค่าเท่ากับ 52.00 สู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนซึ่ งมีค่าเท่ากับ 41.79 แสดงว่าความสามารถด้านการฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัย
หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน การวิจยั ข้อที่ 2
สรุ ปผลการวิจยั
1. เด็กปฐมวัยจานวนร้อยละ 100 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความ สามารถด้านการ
ฟั งและการพูดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวนร้อยละ ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความ สามารถด้านการฟั งและการพูดหลัง
การจัดกิ จกรรมร้ องเพลงสู งกว่าก่ อนการจัดกิ จกรรมร้ องเพลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
อภิปรายผลการวิจยั
1. นักเรี ยนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลง มีความสามารถด้านการฟั งและการพูดผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวนร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.66 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เพราะได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่ มีต่อความ สามารถด้านการฟั ง
และการพูดของเด็กปฐมวัย เป็ นเพราะแผนการจัดประสบการณ์ที่ได้รับการจัดกิ จกรรมร้ องเพลงที่ มีต่อ
ความ สามารถด้านการฟั งและการพูดมีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างมีระบบ คื อ ศึ กษาหลักสู ตร
ปฐมวัย พุ ท ธศัก ราช 2546 คู่ มื อ การจัด การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก ปฐมวัย หลัก จิ ต วิ ท ยาการเรี ยนรู ้ ก าหนด
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ให้สอดคล้องกับเนื้ อหา หลักการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ร้องเพลงที่ มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูด ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของมาตรฐาน/
ตัวชี้ วดั เนื้ อหา การใช้ภาษา จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมสาหรับ
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เนื้อหาของการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัย สอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ พรรณมณี อุ ปัฌ า (2552: 104-105) ได้ศึ ก ษา การพัฒนาแผนการจัด ประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัยโดยใช้ บทคล้องจองและเพลงเด็กเพื่อพัฒนาความพร้อม
ทางภาษาด้านการฟั งและการอ่านของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่เรี ยน
ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองโดยใช้บทคล้องจองและเพลงเด็ก มี
ความพร้อมทางภาษาด้านการฟั งและการอ่าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยใช้บทคล้องจองและเพลง
เด็กเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาการฟั งและการ
อ่านให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี นักเรี ยนสามารถอ่านคาได้เร็ วและจาคาได้ง่าย โดยสามารถจาคาใหม่ ๆ
ได้เร็ วเพราะเป็ นคาที่ ใกล้ตวั เด็กเป็ นคาพื้นฐานที่เด็กใช้อยู่ประจา นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนการช่ วยเหลือ
กันในการอ่านบทคล้องจอง นักเรี ยนสามารถตอบคาถามคุณครู เมื่อฟั งเพลงแล้วได้ สามารถร้องเพลงและ
ทาท่าทางประกอบอย่างสนุกสนาน นักเรี ยนตื่นเต้นที่ได้เล่นเกมได้เรี ยนเป็ นกลุ่ม และมีความสุ ขที่ได้อ่าน
บทคล้องจองและได้ร้องเพลง
2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย มี ค ะแนนหลัง การจัด กิ จ กรรมร้ อ งเพลง สู ง กว่ า ก่ อ นการจัด กิ จ กรรมร้ อ งเพลง เป็ นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็ นเพราะการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูดของ
เด็กปฐมวัย มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทาให้เด็กปฐมวัยเกิ ดการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาได้ดีช่วยให้จดจา
เนื้อหาได้คงทนและทาให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั ง
และการพูดของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับงานวิจยั ของรอยพิมพ์ ทิ พย์โภชน์ (2555: 86-87) ได้ศึกษา ผล
การใช้หนังสื อเสริ มประสบการณ์
เพื่อพัฒนาการพูดด้วยการจัดกิจกรรมคาคล้องจอง สาหรับนักเรี ยนชั้น

อนุบาลปี ที่ 2 มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื อเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการพูด
ด้วยการจัดกิจกรรมคาคล้องจอง สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อ
เปรี ยบเทียบการพูดของนักเรี ยนระหว่างก่อนกับหลังการใช้หนังสื อเสริ มประสบการณ์เพื่อพัฒนาการพูด
ด้วยการจัดกิจกรรมคาคล้องจอง ผลการวิจยั พบว่า 1) หนังสื อเสริ มประสบการณ์เพื่อพัฒนาการพูดด้วยการ
จัดกิจกรรมคาคล้องจอง สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.17/84.44 2) คะแนน
เฉลี่ยจากการประเมินพัฒนาการด้านการพูดของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้หนังสื อเสริ มประสบการณ์
เพื่อพัฒนาการพูดด้วยการจัดกิจกรรมคาคล้องจอง สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาล 2 สู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของหนังสื อเสริ มประสบการณ์เพื่อพัฒนาการพูด
ด้วยการจัดกิจกรรมคาคล้องจองสาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7679
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัยครู
อาจมีการยืดหยุน่ เวลาในการทากิจกรรมร้องเพลงได้ มากน้อยตามความเหมาะสมของเนื้ อหาของแผนการ
จัดประสบการณ์น้ นั ๆ
2. การจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัย ครู ควร
ให้เด็กทาท่าทางประกอบเพลง เพื่อฝึ กให้เด็กได้แสดงออก เพื่อความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาทักษะทางภาษาในด้านอื่น ๆ เช่น การอ่าน การเขียน ผ่านการจัดกิจกรรมร้องเพลง
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของเด็กปฐมวัย
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัยในตัวแปรอื่น ๆ เช่น การเล่น
บทบาทสมมุติ การเล่านิทาน คาคล้องจอง เป็ นต้น
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