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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง

และการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา กลุ่มตัวอย่างคือเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 30 คน ใช้เวลาในการทดลองครั้งละ 25 นาที ติดต่อ

กันสัปดาห์ละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนว

การสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา มีขั้นตอนหลักในการจัดประสบการณ์ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

เตรียมประสบการณ์ก่อนอ่าน ตรวจสอบการคาดคะเนจากภาพในนิทาน ตรวจสอบการคาดคะเนจากการอ่านนิทาน 

คาดคะเนค�าจากโครงสร้างของประโยคและความหมายของค�า และบูรณาการขั้นตอนของเทคนิคการสลับภาษา

เป็นขั้นตอนย่อย ได้แก่ ทบทวน สาธิต ฝึกปฏิบัติ สรุปความเข้าใจ (2) แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและ 

การพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า 1. เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง

อยู่ในระดับควรส่งเสริม และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 1) ด้านการฟังก่อนการ

ทดลอง อยู่ในระดับควรส่งเสริม (X = 1.18, SD = .31) และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี (X = 2.79, SD = .30) 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2) ด้านการพูด ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับควรส่งเสริม (X = 1.23, SD = .28) และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี 

(X = 2.57, SD = .46) 2. เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคญั:	การจดัประสบการณ์ภาษาองักฤษ แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิเทคนคิการสลบัภาษา ความสามารถ

ด้านการฟังการพูด เด็กวัยอนุบาล

Abstract
The purpose of this quasi-experimental research were to study and compare listening and 

speaking abilities among preschoolers before and after a English language experience management 

based on the Whole Language approach and code-switching technique. The participants of the study 

consisted of 30 preschoolers aged 3 to 4 years at Piboonbumpen Demonstration School, Burapha 

University, in the second semester in the academic year 2020. During the eight-week experiment 

of the English language experience management, they participated in four 25-minute sessions per 

week (32 sessions in total). The research instruments used were: (1) lesson plans of the English 

language experience management based on the Whole Language approach and code-switching 

technique through four main steps: preparing pre-reading experience; examining predictions from 

pictures in a story; checking the predictions from storytelling; and making word predictions from 

sentence structures and meaning of the word, and integrate the steps of code-switching technique 

into sub-steps, namely review, demonstration, practice, and summary of understanding; and (2) 

assessment scale of preschoolers’ listen and speaking abilities. The statistic used for data analysis 

were mean, standard deviation, and independent t-test. 

Major findings were as follows: 1. The English listening and speaking ability of preschoolers 

before the experiment was at the “Needs Improvement” level, and after the experiment at the 

“Good” level. That is, the listening ability before the experiment was at the “Needs Improvement” 

level (X = 1.18, SD = 31) and after the experiment was at the “Good” level (X = 2.79, SD =. 30). 

The speaking before the experiment was at “Needs Improvement” level (X = 1.23, SD =. 28) and 

after the experiment was at the “Good” level (X = 2.57, SD = .46). 2. The English listening and 

speaking abilities of the preschoolers after the experiment was significantly higher than those 

before, at the .05 level. 

Keywords: English Language Experience Management, Whole Language Approach, Code-

switching Technique, Listen and Speaking Abilities, Preschoolers
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บทน�า
ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษนับเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้และการ

สื่อสารในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของสังคมแห่งความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้คนสามารถ

ก้าวข้ามพรมแดน โดยการติดต่อสื่อสารผ่านภาษาสากล เข้าถึงและถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วจากทุกมุมโลก 

(อรรชนิดา หวานคง, 2559) นักวิชาการเชื่อว่าการสอนภาษาท่ีสองให้เกิดผลอย่างแท้จริงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย 

เนือ่งจากความสามารถในการเรยีนรูภ้าษาทีส่องจะเจรญิสงูสดุในช่วงแรกเกดิถึง 6 ขวบ ซึง่สอดคล้องกบัหน้าต่างแห่ง

โอกาสของการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมทักษะทางภาษา (สินดี จ�าเริญนุสิต, 2558) 

การจัดประสบการณ์ทางภาษาส�าหรับเด็กวัยอนุบาลต้องค�านึงถึงหลักการเรียนรู้แบบบูรณาการไม่แยก

รายวิชา เตรียมความพร้อมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่สนุกสนานมากกว่าการท่องจ�า (Brown, 2015; 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การศึกษาสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่าง

ประเทศเป็นภาษาทีส่องมากขึน้ในลกัษณะแยกรายวชิา ไม่บรูณาการเนือ้หาร่วมกนั (จรญัญา พงษ์สทุธริกัษ์, 2552) ครู

ส่วนใหญ่ใช้วธิกีารสอนแบบเดิม เข้มงวด เน้นเนือ้หามากกว่าการพฒันาความสามารถทางภาษา (ปัณฑติา ส�าราญกจิ, 

2551) เน้นการอ่านเขียนซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติการเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องเริ่มด้วยการฟังพูด อีกทั้งกิจกรรมขาด

ความน่าสนใจและความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก การแยกรายวิชาภาษาอังกฤษท�าให้เด็กสับสนระหว่างภาษาแม่

และภาษาอังกฤษ เกิดรอยเชื่อมต่อระหว่างภาษา ส่งผลต่อเจตคติในการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะมีความรู้แต่ไม่

สามารถใช้ในการสื่อสารได้ (ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์, 2554; อุบล สรรพัชญพงษ์, 2556) จากปัญหาข้างต้นสะท้อน

ให้เหน็ว่าการจดัการศกึษายงัมคีวามต้องการจ�าเป็นเกีย่วกบัการพฒันาการจดัประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทกัษะทาง

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) เป็นปรัชญาการสอนภาษาแนวทางหนึ่งที่

ค�านึงถึงลักษณะหน้าที่ของภาษา และพัฒนาการทางภาษาของเด็ก สนับสนุนให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีความหมาย

ในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการอ่านร่วมกัน (Shared reading) ที่เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมใน

การฟัง สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับนิทาน ได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นองค์รวม (สุภัทรา คงเรือง, 2560) ข้ันตอนการจัด

ประสบการณ์ คือ (1) เตรียมประสบการณ์ก่อนอ่าน (2) คาดคะเนจากปก (3) ตรวจสอบการคาดคะเนจากภาพ

ในนิทาน (4) ตรวจสอบการคาดคะเนจากการอ่านนิทาน (5) คาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยคและความหมาย

ของค�า (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553: 35-59) และเทคนคิการสอนภาษาต่างประเทศรปูแบบหนึง่ทีน่่าสนใจและเป็นที่

ยอมรบักนัอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นกลวธิสี�าหรบัการสอนภาษาต่างประเทศโดยเลอืกใช้ภาษา

ที่สองเป็นภาษาหลักและมีการสลับเป็นภาษาแม่ คือ เทคนิคการสลับภาษา (Code-switching) เป็นกลวิธีที่ใช้สอน

ภาษาต่างประเทศโดยใช้ภาษาที่สองเป็นภาษาหลักและมีการสลับเป็นภาษาแม่ตามความเหมาะสมจากการตรวจ

สอบความเข้าใจของเด็กขณะจัดประสบการณ์ เมื่อน�ามาใช้ร่วมกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จะช่วยให้เด็กเข้าใจ

และเชื่อมโยงความคิดและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เกิดความมั่นใจในการฟังพูด เรียนรู้อย่างมีความสุข คลายกังวล 

ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ (Lin, 2012) ขั้นตอนของเทคนิคการสลับภาษา คือ (1) ทบทวน

ความรู ้(2) สาธติ (3) ฝึกปฏบิติั (4) สรปุความเข้าใจ ซึง่สามารถพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษของเดก็อนบุาล

ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญได้ (ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์, 2554) 
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ความสามารถทางภาษาองักฤษเริม่พฒันาจากการฟังเป็นพืน้ฐานและเช่ือมโยงสิง่ทีไ่ด้ฟังกบัประสบการณ์สือ่

ออกมาเป็นภาษาพูด จากนั้นจึงน�าไปสู่การเขียนอ่าน (นงลักษณ์ งามข�า, 2551) เด็กอายุ 3-4 ปี เริ่มเข้าสู่ระบบการ

เรียนในชั้นอนุบาลเป็นปีแรกจึงควรได้รับการพัฒนาด้านการฟังพูดภาษาอังกฤษก่อน เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะต้องมี

ความเข้าใจในความหมายของภาษา มีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ได้ฟังและได้รับการฝึกฝนจากกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับวัย ซึ่งสามารถแบ่งระดับความสามารถด้านการฟังได้ 2 ระดับ คือ (1) การจ�าแนกเสียง คือ ความ

สามารถในการจ�าแนกเสียงค�าโดด ๆ เสียงเหมือนหรือต่างกัน และ (2) การฟังเพื่อความเข้าใจ คือ ความสามารถใน

การปฏิบตัติามประโยคค�าสัง่ การเลอืกค�าตอบให้ตรงกบัสิง่ท่ีได้ยนิ การเข้าใจเร่ืองราวท่ีได้ฟังจากบทสนทนา การเข้าใจ

เรื่องราวทั่วไปที่จ�าลองสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน (Heaton, 1975; Harris, 1974) และความสามารถด้านการพูด 

สามารถจ�าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ (1) การรู้ค�าศัพท์ คือ เด็กสามารถเข้าใจ ระลึกความหมาย และออกเสียงค�าศัพท์ที่

เรียนไป อีกทั้งน�าค�าศัพท์มาใช้ในประโยค เชื่อมโยงค�าได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (2) การใช้ภาษาในบริบทที่

เหมาะสม คือ เด็กสามารถน�าภาษาไปใช้พูดโต้ตอบและสนทนาอย่างมีความหมายหลังจากท่ีได้เรียนรู้ (Cameron, 

2001; Shaaban, 2000)

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่ผ่านมา พบว่า การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสานให้สูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญได้ (รติรัตน์ คล่องแคล่ว, 

2551, บทคัดย่อ) ช่วยพัฒนาการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองให้สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

ก�าหนด (อัจฉรา ผิวพรรณ, 2560, บทคัดย่อ) การเล่าเรื่องและการอ่านนิทานเป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาและการ

เข้าใจภาษา สอดคล้องกบังานวจิยั ของ Lin (2012, บทคดัย่อ) ทีส่รปุว่าเทคนคิการสลบัภาษาเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลสามารถส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิทางภาษาองักฤษของเด็กอนบุาลให้สงูข้ึนได้ (Rebecca, 2004, บทคดัย่อ) 

และเทคนิคการเล่าเรื่องสามารถพัฒนาทักษะการพูดของเด็กได้ (Rezeki, 2017, บทคัดย่อ) 

จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการ

พูดส�าหรับเด็กวัยอนุบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�าหรับครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เด็กวัยอนุบาลจะได้รับ

การสร้างเสรมิความสามารถด้านการฟังและการพดูภาษาองักฤษอย่างเป็นธรรมชาตแิละมคีวามหมาย อนัจะเป็นการ

วางรากฐานความพร้อมด้านภาษาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ทักษะท่ีพึงประสงค์ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ

เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา

2. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพดูของเดก็วยัอนบุาล ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา
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สมมติฐานการวิจัย
เด็กวัยอนุบาลหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับ

เทคนิคการสลับภาษา มีความสามารถด้านการฟังและการพูดสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ เด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 120 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 30 คน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตวัแปรอสิระ คือ การจัดประสบการณ์ภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตร่ิวมกบัเทคนคิ

การสลับภาษา

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

การทดลองใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 25 นาที รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง 

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา	

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี ที่บูรณาการในช่วงกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ ขั้นตอนการจัดประสบการณ์สังเคราะห์จากกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ 5 ขั้น ได้แก่ 1) เตรียมประสบการณ์ก่อนอ่าน 2) คาดคะเนจากปกและนิทาน 3) ตรวจสอบการคาดคะเน

จากภาพในนทิาน 4) ตรวจสอบการคาดคะเนจากการอ่านนทิาน 5) คาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยคและความหมาย 

(สุภัทรา คงเรือง, 2560) ร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา 4 ขั้น ได้แก่ 1) ทบทวนความรู้ 2) สาธิต 3) ฝึกปฏิบัติ 4) สรุป

ความเข้าใจ (ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์, 2554) สรุปขั้นตอนการจัดประสบการณ์ที่ใช้ในการวิจัยได้ดังนี้

วันท่ี	 1	 ข้ันเตรียมประสบการณ์ก่อนอ่าน หมายถึง กิจกรรมปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประสบการณ์เดมิ และการคาดคะเนจากปก ม ี4 ขัน้ย่อย ได้แก่ 1.1) ทบทวนความรูแ้ละประสบการณ์เดมิทีเ่กีย่วข้อง

กับนิทาน 1.2) สาธิตการคาดคะเนชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องจากปกนิทานและการออกเสียงค�าศัพท์ใหม่ 1.3) ฝึกปฏิบัติ

การคาดคะเนชื่อเรื่องและเน้ือเรื่องจากปกนิทานการออกเสียงค�าศัพท์ใหม่ท่ีพบ 1.4) สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประสบการณ์เดิม การคาดคะเนชื่อเรื่องและเรื่องราวจากปก และค�าศัพท์ใหม่ 
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วันที่	2	ขั้นตรวจสอบการคาดคะเนจากภาพในนิทาน หมายถึง กิจกรรมการคาดคะเนเรื่องราวโดยใช้

ภาพในนทิานเป็นสิง่ชีแ้นะ ม ี4 ขัน้ย่อย ได้แก่ 2.1) ทบทวนความรูจ้ากระยะเตรยีมประสบการณ์ก่อนอ่าน 2.2) สาธติ

การตรวจสอบสิ่งที่คาดคะเนจากปกกับภาพในนิทาน การคาดคะเนจากภาพในนิทาน และการออกเสียงค�าศัพท์ใหม่ 

2.3) ฝึกปฏบิตักิารตรวจสอบสิง่ทีค่าดคะเนจากปกกบัภาพในนทิาน การคาดคะเนจากภาพในนทิาน และการออกเสยีง

ค�าศัพท์ใหม่ 2.4) สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการคาดคะเนจากภาพในนิทาน และค�าศัพท์ใหม่ 

วันที่	 3	 ขั้นตรวจสอบการคาดคะเนจากการอ่าน หมายถึง กิจกรรมเล่านิทานโดยครูอ่านข้อความ

ประกอบภาพ ตรวจสอบสิ่งที่คาดคะเนกับการอ่าน มี 4 ขั้นย่อย ได้แก่ 3.1) ทบทวนความรู้จากระยะตรวจสอบการ

คาดคะเนจากภาพในนิทาน 3.2) สาธิตการอ่านเรื่องราวประกอบภาพ การตรวจสอบสิ่งที่คาดคะเนไว้กับการอ่าน 

3.3) ฝึกปฏิบัติตรวจสอบสิ่งท่ีคาดคะเนไว้กับการอ่านและการออกเสียงค�าศัพท์ใหม่ 3.4) สรุปความเข้าใจเก่ียวกับ

เนื้อเรื่องในนิทานและค�าศัพท์ใหม่

วันที่	4	ขั้นคาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยคและความหมาย	หมายถึง กิจกรรมคาดคะเนค�าที่หาย

ไปโดยอาศัยโครงสร้างประโยคและความหมายของค�า มี 4 ขั้นย่อย ได้แก่ 4.1) ทบทวนความรู้จากระยะตรวจสอบ

การคาดคะเนจากการอ่าน 4.2) สาธิตการอ่านประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคและความหมายของค�าเป็นสิ่งชี้แนะ 

4.3) ฝึกปฏบิตัอ่ิานประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยคและความหมายของค�าเป็นสิง่ชีแ้นะ 4.4) สรปุความเข้าใจเกีย่วกบั

ค�าและประโยคจากนิทานและธนาคารค�าศัพท์ที่ได้สะสมไว้

ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล หมายถึง พฤติกรรมของเด็ก

วัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี ที่แสดงออกผ่านท่าทางและค�าพูดซ่ึงสะท้อนว่า เข้าใจสิ่งท่ีได้ฟังและสามารถออกเสียง 

เพื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ตามวัย แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้ 1) ด้านการฟัง หมายถึง พฤติกรรมท่ีเด็กวัยอนุบาล 

แสดงออกผ่านท่าทางซึ่งสะท้อนว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1.1) การปฏิบัติตามค�าสั่ง มี 2 พฤติกรรม ได้แก่ 

1.1.1) ฟังและปฏบิตัติามค�าสัง่ทีใ่ช้ค�าศพัท์ได้ 1.1.2) ฟังและปฏบิตัติามค�าสัง่ทีใ่ช้ประโยคได้ 1.2) การเข้าใจสิง่ทีไ่ด้ฟัง 

ม ี2 พฤตกิรรม ได้แก่ 1.2.1) ฟังค�าศพัท์และชีบ้อกสิง่ของหรอืรูปภาพตรงกบัสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ 1.2.2) ฟังประโยคหรอืเรือ่ง

ราวจากนิทานและชี้บอกรูปภาพในนิทานตรงกับสิ่งที่ได้ยินได้ 2) ด้านการพูด หมายถึง พฤติกรรมท่ีเด็กวัยอนุบาล

แสดงค�าพูดและสามารถออกเสียงเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มี 2 ตัวบ่งชี้ 2 ได้แก่ 2.1) การออกเสียงค�าศัพท์  

มี 2 พฤติกรรม ได้แก่ 2.1.1) พูดออกเสียงค�าศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากนิทานได้ 2.1.2) พูดออกเสียงประโยคที่ได้เรียนรู้

จากนิทานได้ 2.2) การพูดโต้ตอบเป็นค�าหรือประโยค มี 2 พฤติกรรม ได้แก่ 2.2.1) พูดโต้ตอบบทสนทนาในชีวิต

ประจ�าวันได้ 2.2.2) เล่านิทานตามความคิดของตนเองเป็นค�า วลี หรือประโยคโดยอาศัยภาพหรือจ�าจากเรื่องราวที่

เคยฟังได้ ประเมินโดยแบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาลเป็นแบบ

ประเมินเชิงปฏิบัติการ (performance assessment) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้พบปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ จึงมีความสนใจแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้การจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา

แบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา จ�านวน 32 แผน ส�าหรับเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสารเก่ียวกับกิจกรรมการอ่านร่วมกนัตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (สภุทัรา คงเรือง, 2560) ศกึษาเอกสาร
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เกี่ยวกับเทคนิคการสลับภาษา (ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์, 2554) แล้วสังเคราะห์ล�าดับขั้นตอนการจัดประสบการณ์

ภาษาอังกฤษฯ ซึ่งเด็กวัยอนุบาลจะได้เรียนรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Heaton, 1975; Harris, 1974; Julia and Martha, 2013; Hurlock, 2001; Shaaban, 2000; Cameron, 2001) 

โดยสามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา

1.	ขั้นเตรียมประสบการณ์ก่อนอ่าน
1.1 ทบทวนความรู้: ประสบการณ์เดิม
1.2 สาธิต: การคาดคะเนจากปกและนิทาน
1.3 ฝึกปฏิบัติ: ค�าจากการคาดคะเนปกและนิทาน
1.4 สรุปความเข้าใจ: ประสบการณ์ก่อนอ่าน

2.	ขั้นตรวจสอบการคาดคะเนจากภาพในนิทาน
2.1 ทบทวนความรู้: การคาดคะเนปกและนิทาน
2.2 สาธิต: การคาดคะเนจากภาพในนิทาน
2.3 ฝึกปฏิบัติ: ค�าที่ได้จากการคาดคะเนภาพในนิทาน
2.4 สรุปความเข้าใจ: การคาดคะเนจากภาพในนิทาน

3.	ขั้นตรวจสอบการคาดคะเนจากการอ่านนิทาน
3.1 ทบทวนความรู้: การคาดคะเนจากภาพในนิทาน
3.2 สาธิต: การคาดคะเนจากการอ่านนิทาน
3.3 ฝึกปฏิบัติ: ค�าที่ได้จากการอ่านนิทาน
3.4 สรุปความเข้าใจ: การคาดคะเนจากการอ่านนิทาน

4.	ขั้นคาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยคและความหมาย
4.1 ทบทวนความรู้: การคาดคะเนจากการอ่านนิทาน
4.2 สาธิต: การคาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยค
     และความหมาย
4.3 ฝึกปฏิบัติ: การคาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยค
     และความหมาย
4.4 สรุปความเข้าใจ: การคาดคะเนค�าจากโครงสร้างประโยค
     และความหมาย

ความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล

1.	ด้านการฟังภาษาอังกฤษ
1.1 การปฏิบัติตามค�าสั่ง
1.2 การเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง

2.	ด้านการพูดภาษาอังกฤษ
2.1 การออกเสียงค�าศัพท์
2.2 การพูดโต้ตอบเป็นค�าหรือประโยค

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

1.	การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	

ผู ้วิจัยก�าหนดประชากร ได้แก่ เด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 120 คน จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน 30 คน เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ ความสมัครใจของผู้ปกครอง
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ในการเข้าร่วมการวิจัยเกณฑ์การคัดออก ได้แก่ เวลาการเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้ปกครอง

สามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่มีการคัดออก จึงมีจ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

2.1 แผนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการ

สลบัภาษาเป็นแผนการจดัประสบการณ์ส�าหรับเดก็วยัอนบุาล อาย ุ3-4 ปี ทีม่ขีัน้ตอนการจดัประสบการณ์สงัเคราะห์

จากกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา โดยบูรณาการ

ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้ระยะเวลา จ�านวน 8 สัปดาห์ วันละ 25 นาที คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับ

พัฒนาการ สื่อที่ใช้คือนิทาน 8 เรื่อง รวม 32 แผน

2.2 แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล เกณฑ์การ

ประเมินเป็นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (Scoring rubric) 3 ระดับ คุณภาพแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์ 

เพื่อระบุระดับความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล คือ คะแนน 2.34–3.00 หมาย

ถึงอยู่ในระดับดี คะแนน 1.67–2.33 หมายถึงอยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 1.00–1.66 หมายถึงอยู่ในระดับควรส่งเสริม

3.	การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ	

3.1 แผนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการ

สลับภาษา มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

3.1.1 ศึกษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัประสบการณ์ภาษาองักฤษ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

เทคนคิการสลบัภาษา จากนัน้สังเคราะห์ข้ันตอนการจัดประสบการณ์ฯ 

3.1.2 ก�าหนดเนื้อหา โดยวิเคราะห์ค�าศัพท์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กวัยอนุบาล 

อาย ุ3-4 ปี จากการศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการสอนภาษาต่างประเทศ จากนัน้คดัเลอืกค�าศพัท์ท่ีเป็นค�านาม ค�ากรยิา 

ค�าขยาย รวมทัง้หมด 80 ค�า โดยใช้นทิานจ�านวน 8 เรือ่ง โดยมเีกณฑ์การคดัเลือก คอื 1) มคีวามสอดคล้องกบัเนือ้หา

ทีก่�าหนด 2) สอดคล้องกบัหลกัการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิได้แก่ สามารถคาดเดาได้โดยใช้บรบิทของรปูภาพ ล�าดบั

เหตุการณ์มรีปูแบบซ�า้ๆ และเป็นนทิานเล่มใหญ่ 3) สอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ ได้แก่ ระดบัความซบัซ้อนของนทิาน

เป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจง่าย ระดบัปมปัญหาของนิทานเป็นเร่ืองง่ายเหมาะสมกับวยั ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และมคีวามยาวเหมาะสม 

ได้แก่ (1) Who can I be? (2) Poor old rabbit (3) Listen! What is that sound? 4) The Present 5) A Good 

trip 6) Mr. Red circle and friends 7) Josh doesn’t want to grow up 8) Little bunny’s melon patch

3.1.3 สร้างแผนการจัดประสบการณ์ จ�านวน 8 หน่วย หน่วยละ 4 แผน รวมท้ังหมด 32 แผน จากนัน้

น�าแผนจดัประสบการณ์ทีผ่่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษาไปตรวจสอบค่าดชันคีวามสอดคล้องและความตรงเชงิ

เนือ้หา (IOC) ได้ค่า IOC ทัง้ฉบบั อยูร่ะหว่าง .67-1.00 สรุปว่าเนือ้หาของแผนฯ มีความเหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้ 

3.1.4 น�าร่องแผนการจัดประสบการณ์กับเดก็วยัอนุบาลท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ท่ีมีอายรุะหว่าง 3-4 ปี 

ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนสาธติ “พบิลูบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา จ�านวน 1 ห้องเรียน เพือ่หา

ข้อบกพร่องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน�าไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างต่อไป

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 67
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3.2 แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล มีขั้นตอน

การสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

3.2.1 ศึกษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถด้านการฟังและการพดูของเดก็วยัอนบุาล จากนัน้ 

ก�าหนดโครงสร้างแบบประเมนิความสามารถด้านการฟังและการพดูของเดก็วยัอนบุาล 

ตารางที่	1 โครงสร้างการประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่ประเมิน

1. ด้านการฟัง 
ภาษาอังกฤษ

1.1 การปฏิบัติตามค�าสั่ง 1.1.1 ฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งที่ใช้ค�าศัพท์ได้
1.1.2 ฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งที่ใช้ประโยคได้

1.2 การเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง 1.2.1 ฟังค�าศัพท์และชี้บอกสิ่งของหรือรูปภาพตรงกับสิ่งที่ได้ยินได้

1.2.2 ฟังประโยคหรือเรื่องราวจากนิทานและชี้บอกรูปภาพในนิทาน 
ตรงกับสิ่งที่ได้ยินได้

2. ด้านการพูด 
ภาษาอังกฤษ

2.1 การออกเสียงค�าศัพท์ 2.1.1 พูดออกเสียงค�าศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากนิทานได้ 

2.1.2 พูดออกเสียงประโยคที่ได้เรียนรู้จากนิทานได้

2.2 การพูดโต้ตอบเป็นค�า หรือ
ประโยค

2.2.1 พูดโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจ�าวันได้

2.2.2 เล่านิทานตามความคิดของตนเองเป็นค�าวลี หรือประโยค 
โดย อาศัยภาพหรือจ�าจากเรื่องราวที่เคยฟังได้ 

3.2.2 ก�าหนดลักษณะของแบบประเมินฯ เป็นแบบประเมินเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 2 ฉบับ เพื่อใช้ทดสอบ

ก่อนและหลังการทดลอง เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (Scoring rubric) 3 ระดับ คุณภาพ 

จากนั้นพิจารณาน�้าหนักของแบบประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่	2 น�้าหนักแบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล

รายการ
ฉบับก่อนการทดลอง ฉบับหลังการทดลอง

สถานการณ์การประเมิน คะแนน ร้อยละ สถานการณ์การประเมิน คะแนน ร้อยละ

1. ความสามารถด้านการฟัง 4 12 50 4 12 50

2. ความสามารถด้านการพูด 4 12 50 4 12 50

รวม 8 24 100 8 24 100

3.2.3 สร้างคู่มือและแบบประเมินคู่ขนานจ�านวน 2 ฉบับ จากนั้นน�าคู่มือและแบบประเมินที่ผ่านการตรวจ

สอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ฉบับก่อน

การทดลอง ได้ผล IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00 และฉบับหลังการทดลอง ได้ผล IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00 สรุปว่า 

แบบประเมินฯ มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้ 

3.2.4 น�าร่องแบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับเด็กวัยอนุบาลท่ีไม่ใช่

กลุม่ตวัอย่าง ทีม่อีายรุะหว่าง 3-4 ปี ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธติ “พบูิลบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 
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จ�านวน 1 ห้องเรียน โดยมีผู้ประเมิน 2 คน ได้แก่ ผู้วิจัยและครูประจ�าช้ัน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้องด้วยสูตร RAI (Burry & Judith, 1996 , p. 256) ผลได้เท่ากับ .95 ทั้งฉบับก่อนการทดลองและ

ฉบับหลังการทดลอง แสดงว่า แบบประเมินมีค่าความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน สามารถน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4.	แบบแผนการวิจัย	

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง

การทดลอง (one group pretest–posttest design) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่	3 แบบแผนการวิจัย

ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง

O
1

X O
2

เมื่อ O
1
 คือ การประเมินก่อนการทดลอง (Pretest)

X คือ การจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการ

สลับภาษา

O
2
 คือ การประเมินหลังการทดลอง (Posttest)

5.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

5.1 ก่อนการทดลอง ประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล 

(Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินฯ ฉบับก่อนการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

5.2 ทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

ร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน วันละ 25 นาที รวม 32 ครั้ง 

5.3 หลังการทดลอง ประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล 

(Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินฯ ฉบับหลังการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6.	การวิเคราะห์ข้อมูล

6.1 หาค่าสถติิพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคะแนนเทยีบกบัเกณฑ์

เพื่อระบุระดับความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาล ดังนี้ ช่วงคะแนน 2.34 – 3.00 

หมายถึง อยู่ในระดับดี ช่วงคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ และช่วงคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง 

อยู่ในระดับควรส่งเสริม

6.2 ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t -Test for Dependent Sample)

ผลการวิจัย
1. ผลการวเิคราะห์ความสามารถด้านการฟังและการพดูของเดก็วยัอนบุาลก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา 
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ตารางที่	4	ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ฯ

ความสามารถด้านการฟังและการพูด
ของเด็กวัยอนุบาล

ก่อนการทดลอง	(n=30) หลังการ	ทดลอง	(n=30)

X SD ผล X SD ผล

1.	ด้านการฟัง	 1.18 .31 ควรส่งเสริม 2.79 .30 ดี

ตัวบ่งชี้ที่	1.1 การปฏิบัติตามค�าสั่ง	 1.22 .34 ควรส่งเสริม 2.88 .22 ดี

1.1.1 ฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งที่ใช้ค�าศัพท์ได้ 1.33 .48 ควรส่งเสริม 2.90 .31 ดี

1.1.2 ฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งที่ใช้ประโยคได้ 1.10 .31 ควรส่งเสริม 2.87 .35 ดี

ตัวบ่งชี้ที่	1.2 การเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง 1.15 .35 ควรส่งเสริม 2.70 .45 ดี

1.2.1 ฟังค�าศัพท์และชี้บอกรูปภาพตรงกับสิ่งที่ได้ยินได้ 1.17 .38 ควรส่งเสริม 2.70 .47 ดี

1.2.2 ฟังประโยคหรือเรื่องราวจากนิทานและชี้บอกรูปภาพ
ในนิทานตรงกับสิ่งที่ได้ยินได้ 1.13 .35 ควรส่งเสริม 2.70

.

47 ดี

2.	ด้านการพูด	 1.23 .28 ควรส่งเสริม 2.57 .46 ดี

ตัวบ่งชี้ที่	2.1	การออกเสียงค�าศัพท์ 1.17 .30 ควรส่งเสริม 2.52 .50 ดี

2.1.1 พูดออกเสียงค�าศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากนิทานได้ 1.27 .45 ควรส่งเสริม 2.53 .51 ดี

2.1.2 พูดออกเสียงประโยคที่ได้เรียนรู้จากนิทานได้ 1.07 .25 ควรส่งเสริม 2.53 .51 ดี

ตัวบ่งชี้ที่	2.2	การพูดโต้ตอบเป็นค�าหรือประโยค	 1.28 .34 ควรส่งเสริม 2.62 .45 ดี

2.2.1พูดโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจ�าวันได้ 1.47 .51 ควรส่งเสริม 2.70 .47 ดี

2.2.2 เล่านิทานตามความคิดของตนเอง โดยอาศัยภาพ
หรือเรื่องราวที่เคยฟังได้

1.10 .31 ควรส่งเสริม 2.53 .51 ดี

รวม 1.20 .27 ควรส่งเสริม 2.67 .36 ดี

จากตารางที ่4 พบว่า 1) ด้านการฟัง ก่อนการทดลอง เด็กวยัอนบุาลมคีวามสามารถด้านการฟัง โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัควรส่งเสริม (X = 1.18, SD = .31) หลงัการทดลอง เดก็วยัอนบุาลมคีวามสามารถด้านการฟัง โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัด ี(X = 2.79, SD =.30) และ 2) ด้านการพูด ก่อนการทดลอง เดก็วยัอนุบาลมคีวามสามารถด้านการพดูโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับควรส่งเสรมิ (X = 1.23, SD = .28) หลังการทดลอง เดก็วยัอนบุาลมคีวามสามารถด้านการพดูโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัด ี(X = 2.57, SD = .46) และก่อนการทดลอง สามารถเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่รายตัวบ่งชีเ้รยีงจากมาก

ไปน้อยตามล�าดับ ดังนี้ 1) การพูดโต้ตอบเป็นค�าหรือประโยค 2) การปฏิบัติตามค�าสั่ง 3) การออกเสียงค�าศัพท์ และ 

4) การเข้าใจสิง่ทีไ่ด้ฟังและหลงัการทดลอง สามารถเรียงล�าดบัค่าเฉลีย่รายตัวบ่งชีเ้รยีงจากมากไปน้อยตามล�าดบั ดงันี้ 

1) การปฏิบัติตามค�าสั่ง 2) การเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง 3) การพูดโต้ตอบเป็นค�าหรือประโยค และ 4) การออกเสียงค�าศัพท์ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัด

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา 
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ตารางที่	5	การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัด

ประสบการณ์ฯ 

ความสามารถ	
ด้านการฟังและการพูดของ

เด็กวัยอนุบาล	

ก่อนการทดลอง
(n=30)

หลังการทดลอง
(n=30)

ผลต่าง
t df Sig.

X SD X SD X SD

1. ด้านการฟัง 1.18 .31 2.79 .30 1.61 .33 26.48* 29 .00

2. ด้านการพูด 1.23 .28 2.57 .46 1.34 .36 20.61* 29 .00

รวม 1.20 .27 2.68 .36 1.48 .29 27.80* 29 .00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการ

จัดประสบการณ์ฯ พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถด้านการฟังและพูดรายด้านและโดยรวมหลังการทดลองสูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย	
 ผลการวิจัย พบว่า 1. เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง

อยู่ในระดับควรส่งเสริม และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 1) ด้านการฟัง ก่อนการ

ทดลองอยู่ในระดับควรส่งเสริม (X = 1.18, SD = .31) และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี (X = 2.79, SD = .30) 

และ 2) ด้านการพูด ก่อนการทดลองอยู่ในระดับควรส่งเสริม (X = 1.23, SD = .28) และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี 

(X = 2.57, SD = .46) และ 2. เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวจิยัสรุปได้ว่าการจดัประสบการณ์ภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตร่ิวมกบัเทคนคิ

การสลับภาษาสามารถเสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็กวัยอนุบาลให้สูงขึ้นได้

อภิปรายผล
1.	การศึกษาความสามารถด้านการฟงัและการพูดของเดก็วัยอนุบาลก่อนและหลงัการจัดประสบการณ์

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา 

การศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์

ภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกบัเทคนคิการสลบัภาษา พบว่า ก่อนการทดลองเดก็วยัอนบุาล

มีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษรายด้านและโดยภาพรวมอยู่ในระดับควรส่งเสริม และหลังการ

ทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษรายด้านและโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

หมายความว่าการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา 

สามารถเสรมิสร้างความสามารถด้านการฟังและการพดูได้ เหน็ได้ชดัจากพฤตกิรรมของเดก็วยัอนบุาลก่อนการทดลอง 

พบว่า ในช่วงแรกเด็กยังไม่คุ้นเคยจะแสดงพฤติกรรมด้านการฟังและการพูด แบบประหม่า เครียด ไม่กล้าพูด 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 71



วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

กล้าแสดงออก มีความสับสนเรื่องการใช้ภาษาแม่และภาษาท่ีสอง แต่เมื่อคุ้นเคยมากข้ึน ไม่บังคับให้พูดภาษา

อังกฤษเมื่อยังไม่พร้อมค่อยๆ ซึมซับขั้นตอนการจัดประสบการณ์ ท�าให้เด็กเกิดความเชื่อม่ันและกล้าแสดงออก

ทางภาษามากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ จึงท�าให้หลังการ

ทดลอง เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมความสามารถด้านการฟังได้ โดยการปฏิบัติตามค�าสั่งและเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง โดย

มีพฤติกรรมที่โดดเด่น คือ การปฏิบัติตามค�าส่ัง เด็กสามารถปฏิบัติตามค�าสั่งและประโยคได้ เนื่องจากในระหว่าง

การจัดประสบการณ์ฯ มีการสอดแทรกค�าและประโยคต่างๆ อยู่ในกิจกรรมทั้งการปฏิบัติตามค�าสั่ง เช่น Hand 

up , Stand up, Sit down และการปฏิบัติตามประโยค เช่น Touch your head, Point to the ears และเด็ก

สามารถแสดงพฤติกรรมความสามารถด้านการพูดได้ โดยการออกเสียงเป็นค�าศัพท์และการพูดโต้ตอบเป็นค�าหรือ

ประโยค ซึ่งมีพฤติกรรมที่โดดเด่นคือ การออกเสียงเป็นค�าศัพท์ เนื่องจากมีการทบทวนค�าศัพท์อย่างสม�่าเสมอ มีการ

ใช้ค�าซ�้าๆ มีการสะสมค�าศัพท์ในธนาคารค�าศัพท์ เช่น Bear, Rabbit, Who can I be, Poor old rabbit ซึ่งน�าไปสู่

การจดจ�าได้ฝึกทักษะทางภาษาซ�้าๆ จนเกิดเป็นความช�านาญ และพัฒนาเป็นความสามารถด้านการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษต่อไป ซ่ึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวันที่ไม่อยู่นิ่งชอบการเรียนรู้ด้วยการลงมือท�า 

สอดคล้องกับ Krashan (1983) ที่กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษไม่ควรเน้นที่รูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์ 

แต่ควรเน้นที่ความหมายในการสื่อสาร ใช้ภาษาท่าทางและใช้บริบทเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจความหมายนั้นแล้วและ

ควรเป็นการสอนที่ไม่ท�าให้เด็กเครียด สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก Gen Z ที่ชอบการลงมือปฏิบัติจริง

แบบ Active Learning ช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง สามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์, ชลธิชา ภูริปาณิก, และฐิติชัย รักบ�ารุง, 2563, หน้า 6) นอกจากนี้ 

Celce - Murcia (2001) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส�าหรับเด็กควรจัดเตรียมกิจกรรมโดยค�านึงถึงเด็ก

เป็นศนูย์กลาง และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาในบรบิทจรงิทีท่�าให้เดก็ได้ฟังและพูดภาษาจากสิง่ทีม่าจากความสนใจ

ของเด็กเอง ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

2.	 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัด

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา	

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา พบว่า เด็กมีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมุติฐานการวิจัยที่ก�าหนดไว้ แสดงว่า การจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

ร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีการน�าการสอนภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้

เด็กได้คาดคะเนเนื้อเร่ือง เด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีความหมาย มีล�าดับข้ันตอนการสอนอย่างเป็นล�าดับ 

เปิดโอกาสให้เดก็มส่ีวนร่วมในการฟังการสนทนาโต้ตอบ มกีารเรยีนรูค้วามหมายของค�าผ่านกจิกรรม อกีทัง้ยงัส่งเสรมิ

ให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นนักคิดนักปฏิบัติได้อย่างมีความสุข (สุภัทรา คงเรือง, 2560) และมีการน�า

เทคนิคการสลับภาษามาใช้ เมื่อเด็กเกิดความสับสนระหว่างภาษามาเป็นตัวเสริมช่วยหนุนน�าบรรยากาศการเรียนรู้ 

ท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรูภ้าษาอย่างมคีวามสขุ ไม่กดดนั ไม่เครยีด ในช่วงแรกจะต้องใช้เทคนคิการสลบัภาษาบ่อยครัง้ 
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แต่เมื่อเด็กได้ท�ากิจกรรมซ�้าๆ มีขั้นตอนให้เด็กได้ทบทวน สาธิต ฝึกปฏิบัติและสรุปความเข้าใจ จึงท�าให้เด็กเกิด

ช่องว่างระหว่างภาษาลดลง จึงส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้ 

ซ่ึงสอดคล้องกบั Lin (2012) ทีพ่บว่า วธิกีารสอนแบบการสลบัภาษาในชัน้เรยีนส่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอังกฤษ

ของเด็กอนุบาล ท�าให้เด็กมีการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศ 

ในการเรียนรู้แบบผ่อนคลายท�าให้เด็กไม่เครียด แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดประสบการณ์ที่มีล�าดับขั้นตอน

การเรียนรู้อย่างเป็นล�าดับแล้ว การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ นิทานก็เป็นปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส�าคัญในการ

เรียนรูภ้าษาเช่นกนั ดงัทีบ่ษุบง ตนัตวิงษ์ (2538) ได้กล่าวว่า ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรูภ้าษาในบรบิททีคุ่น้เคย มี

การเตรียมสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ภาษา เพราะจะส่งผลให้เดก็เกดิทัศนคติท่ีดต่ีอภาษาไปพร้อมกบัการเรยีนรู ้

รวมถึงระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ฯ มีความต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ 8 เรื่อง มีการใช้นิทาน 1 เรื่องต่อ1 สัปดาห์ 

ท�าให้เด็กเกิดการใช้ภาษาซ�้าๆ อย่างเป็นล�าดับ จนพัฒนาเป็นความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

และการเสริมแรงทางบวก โดยในช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเด็กอาจยังไม่แสดงพฤติกรรมการฟังและ

การพูด การแสดงท่าทางมากนักเนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์กับการเรียนภาษาต่างประเทศ เด็กจะเลือกแสดง

พฤติกรรมเมื่อมีการเสริมแรงทางบวก ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การพูดชมเชย ปรบมือ การโอบกอด การให้

ดาว ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งฤดี แผลงศร (2560) ที่กล่าวว่า ตามแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้การใช้ภาษานั้น

จะเกิดได้ต่อไป ถ้ามีการเสริมแรงหรือรางวัล เพราะการเสริมแรงหรือรางวัลจะเป็นตัวท�าให้เกิดแนวโน้มที่จะใช้ภาษา

ลักษณะนั้นๆ ต่อไป เมื่อเด็กใช้ภาษาต่อไปอย่าง ต่อเนื่องหรือใช้อย่างสม�่าเสมอจะเกิดการเรียนรู้จนเป็นนิสัย ซึ่งนิสัย

เป็นพฤติกรรมที่สร้างได้เช่นเด็กได้รับค�าชมจากการพูดท�าให้เด็กพยายามพูดค�านั้นจนเป็นนิสัย

ข้อเสนอแนะ

1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	

1.1 ควรศึกษาท�าความเข้าใจแนวคิดและข้ันตอนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษา เพื่อน�าไปใช้เสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการพูดของ

เด็กวัยอนุบาลและสามารถประยุกต์กับบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

1.2 ควรตระหนักและให้ความส�าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและค�านึงถึงการเสริมต่อ

การเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้กับเด็กที่มีความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป

1.3 ควรศึกษาพัฒนาการด้านภาษา ได้แก่ ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กวัยอนุบาลให้มี

ความเข้าใจที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม

2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	

2.1 ควรมกีารศกึษาการจดัประสบการณ์ภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาธรรมชาตแิละเทคนคิการ

สลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนส�าหรับเด็กปฐมวัย

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 73
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2.2 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติและเทคนิค

การสลับภาษา เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็กวัยอนุบาลในช่วงวัยอื่น หรือบริบทที่

ความแตกต่างกัน

2.3 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ โดยใช้

กิจกรรมอื่น หรือสังเคราะห์ร่วมกับเทคนิคอื่น หรือประยุกต์ใช้เทคนิคการสลับภาษาร่วมกับแนวคิดอื่น เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็กวัยอนุบาลต่อไป
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