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ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

Development of listening and speaking skills in Thai language of kindergarten Yunnannese students at  Ban Mai  
Nongbua  school by using Mother-Tongue Based Bilingual teaching process 

ชื่อนักวจิัย 

นางกัญญาภัคร์ สาีหราญ 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2556 

ประเภทของงานวจิัย 

ส่้นๆ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการทวิภาษา ส าหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับชั้นอนุบาล 1  
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว และเพ่ือพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยส าหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับชั้น
อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรม กระบวนการสอน
แบบทวิภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นเป็นรายวิชา ประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตการสอนในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ นิทานภาพ ฉากภาพวัฒนธรรม การเล่าเรื่องผลัด หนังสือเล่มเล็ก เล่มยักษ์ และกระบวนการสอนภาษาไทยแบบ TPR (TOTAL 
PHYSICAL RESPONSE: TPR) การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสาย
จีนยูนนานในระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตลอด 40 สัปดาห์ในหนึ่งปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ซึ่งผู้ศึกษาได้หาประสิทธิภาพของสื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนในแต่ละแผนของสัปดาห์ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/84.51 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 ในการด าเนินงานศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ 

การพัฒนาทักษะด้านการฟังการพูดภาษาไทย , นักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน , ระดันฐมวััย 
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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้บริการแก่ประชากรในวัยเรียนในเขต
บริการหมู่ที่ 9 บ้านถ้ าผาผึ้งและหมู่ที่ 10 บ้านใหม่หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ และให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนที่
อยู่นอกเขตบริการของโรงเรียนด้วย ในด้านภาษา วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวจีนยูนนานที่นี่นั้น พบว่าหมู่บ้านนี้มีความเข้มแข็ง
มาก โดยเฉพาะด้านภาษาจีน ภายในหมู่บ้านมีการสื่อสารกันด้วยภาษาจีนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน คนที่ไปท างานต่างถิ่น
หรือเด็กที่เรียนหนังสือจากข้างนอก เมื่อกลับเข้ามาในหมู่บ้าน ยังมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้ดังเดิม ทั้งนี้เนื่องจากภายใน
หมู่บ้านเองมีทั้งโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนและภาษาไทย โดยตอนกลางวันเด็กจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนไทย ส่วนตอนเย็นเด็กจะไป
เรียนหนังสือต่อที่โรงเรียนจีน ถึงแม้ชุมชนจะมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ภาษาจีนให้อยู่คู่กับชาวจีนยูนนานบ้านใหม่หนองบัว แต่ใน
ขณะเดียวกันชาวบ้านที่นี่ก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเช่นกัน โดยให้ความเห็นว่าขณะนี้พวกเขาทุกคนอยู่ในแผ่นดินไทย 
บางคนก็ถือได้ว่าเป็นประชากรของประเทศไทยโดยสมบูรณ์แล้ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น และการมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต  

จากจุดเริ่มต้นเมื่อเด็กเข้าเรียนในระดับปฐมวัยในโรงเรียน พบว่าเด็กเชื้อสายจีนยูนนานจะมีปัญหาทางการสื่อความหมายกับ
ครู เนื่องจากฟังครูพูดครูสอนเป็นภาษาไทยไม่เข้าใจ ส่งผลให้เด็กเข้าไม่ถึงค าสั่งและค าสอนของครู และยังไม่เข้าใจเนื้อหาสาระทางการ
เรียนที่ครูสอนอีกด้วย เมื่อต้องใช้แบบเรียนที่เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ความถูกต้องมากขึ้น ยิ่งส่งผลให้เด็กมีปัญหามากยิ่งขึ้น 
จากจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านการสื่อสารมาเป็นปัญหาที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงความรู้ขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนได้ ส่งผลกระทบให้เด็ก
เรียนไม่ทันหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ ท าให้พบปัญหาเด็กต้องเรียนซ้ าชั้นไม่สามารถเรียนได้ทันเด็กท่ัวไป  

ผู้ศึกษาได้พยายามที่จะหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนมาโดยตลอด โดยเริ่มต้นด้วยการน า
ครูจีนยูนนานเป็นผู้ช่วยสอน เพ่ือช่วยในเรื่องการสื่อความหมายระหว่างเด็กกับครูไทย แต่พบว่ายังไม่ได้ผลตามที่โรงเรียนคาดหวังไว้  
การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่มุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการ ทวิภาษาและความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยส าหรับนักเรียนเชื้อ
สายจีนยูนนานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการที่จะแก้ปัญหา ซึ่งเป็นความต้องการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. รพ่้สพัฒนากระนันการทัิภาษา ส าหรรันนักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน ระดันืัอนสนบนา  1 รรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนัั                                                                                                           
2. รพ่้สพัฒนาคัาวสาวารถหนการฟังแ ะพูดภาษาไทย ส าหรรันนักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน ระดันืัอนสนบนา  1 รรงรรยยนน้าน

หหรวหหรนสงนัั 

ขอบเขตของการวจิัย 

ผู้ศึกษาได้ท าการก าหรนดก บหวฐระืากรรพ่้สท าการศึกษา รดยหื้ัิธยแนนรีาะีง ได้แกห นักรรยยนระดันืัอนสนบนา  1 ทย่ก า ัง
ศึกษาสยูหภาครรยยนทย่ 1 ฐีการศึกษา 2555 รรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนัั ส ารภสไืยฐราการ ีังหรััดรืยยงหหรวห สังกัดส านักงานการ
ฐระถวศึกษารืยยงหหรวหรขต 3 ี านัน 23 คน 

รคร้่สงว้สทย่หื้หนการศึกษา 
1.  แผนการีัดฐระสนการณ์รูฐแนนทัิภาษา  
2.  นิทานภาพ  
3.  ฉากภาพััฒนธรรว  
4.  รร้่สงผ ัด  
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5. หรนังส้สร หวร ็ก ร หวยักษ์  
6. กระนันการสสนภาษาไทยแนน TPR รฐ็นการสสนภาษาไทย ทย่หื้ค าสั่งแ ะการตสนสนสง 
คัาวรข้าหีด้ัยการฐฏินัติ แ ะรฐ็นกระนันการสร้างคัาวพร้สวหหร้กันรด็กกหสนทย่ีะพูด ฐระกสนด้ัย 
 TPR-B ค้สการหื้ค าศัพท์รกย่ยักันรหางกาย 
 TPR-O ค้สการหื้ค าศัพท์รกย่ยักันสิ่งขสงทย่วสงรหร็น 
 TPR-P ค้สการหื้ค าศัพท์ทย่รกย่ยักันรูฐภาพ รฐ็น ักษณะขสงการืยอ การฐะติด การแกะสสก 
 TPR-D ค้สการัาดรูฐ ีะรหรวาะส าหรรันืบดค าศัพท์ทย่ไวหสาวารถน าวาหหร้รด็กดูได้ รืหน ท้สงฟ้า พระสาทิตย์ 

พระีันทร ์
 TPR-L ค้สการหื้ค าศัพท์ทย่รกย่ยักันสถานทย่  

TPR-S ค้สการสสนภาษาทย่ผู้รรยยนวยคัาวพร้สวทย่ีะพูด แ ะวยี านันค าศัพท์วากพสสวคัร รพ่้สการรรยยนรู้ภาษาทย่สสงหนขัอน
สูงตหสไฐ 

วธิีการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
หนการสร้างรคร้่สงว้สการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาไทย ส าหรรันนักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน ระดันฐมวััย  

รรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนัั ด้ัยกระนันการทัิภาษาผู้ศึกษาด ารนินการตาวขัอนตสนดังนยอ                                                                                                                                                            
1. ศึกษารสกสารรกย่ยักันการีัดท านิทานภาพ ฉากภาพััฒนธรรว การร หารร้่สงผ ัด การีัดท าหรนังส้สร หวร ็ก ร หว

ยักษ์  แ ะกระนันการสสนภาษาไทยแนน TPR                                                                                    
2. ศึกษารสกสาร ต ารา แ ะงานัิีัยทย่รกย่ยัข้สง                                                                                                          
3. ีัดท านิทานภาพ ฉากภาพััฒนธรรว การร หารร้่สงผ ัด การีัดท าหรนังส้สร หวร ็ก ร หวยักษ์ แ ะกระนันการสสน

ภาษาไทยแนน TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE: TPR)                                                                 
4. การสร้างหร ักสูตรแ ะแผนการีัดการรรยยนการสสน  หร ักสูตรแ ะแผนการีัดการรรยยนการสสนตาวแนัทางขสง

ทัิภาษาี ารฐ็นต้สงีัดท าแ ะฐระยบกต์ขึอนหหรวห รน้่สงีากการหื้ภาษาท้สงถิ่น (ภาษาแวห) รฐ็นส้่สก างหนการีัดการรรยยนการสสน วย
คัาวแตกตหางีากหร ักสูตรแ ะแผนรดิวรฐ็นสยหางวาก การีัดท าแผนการีัดฐระสนการณ์การรรยยนรู้แนนทัิภาษาส าหรรันรด็กฐมวััยวย
หร ักการแ ะแนัคิดทย่ส าคัญค้ส การรรยยนรู้ีากสิ่งทย่หก ้ตััไฐสูหสิ่งทย่ไก ตัั รรยยนรู้ีากสิ่งทย่รฐ็นรูฐธรรว ไฐสูหสิ่งทย่รฐ็นนาวธรรว แ ะ
พัฒนาการรรยยนรู้รดยหื้ภาษาแวห (ภาษาียนยูนนาน) รฐ็นส้่สก างรพ่้สรื้่สวรยงไฐสูหพัฒนาการทางภาษาไทย รดยวยรน้อสหราสาระหนการ
รรยยนรู้ทย่รกย่ยัข้สงกันคัาวรฐ็นท้สงถิ่น รืหน ฐระรพณย ัิถยืยัิตััฒนธรรวขสงท้สงถิ่น รพ่้สหหร้รด็กได้รรยยนรู้แ ะรข้าหีสยหางรัดรร็ ั 
กระนันการีัดท าแผนการรรยยนการสสนส าหรรันรด็กฐมวััย ฐระกสนด้ัย 6 ขัอนตสน ได้แกห  

1. การศึกษาราย ะรสยยดวาตรมานการศึกษาระดันฐมวััยขสงกระทรังศึกษาธิการ  
2. ก าหรนดตัันหงืยอแ ะสภาพทย่พึงฐระสงค์ทย่รด็กีะได้รันหนหร ักสูตรการีัดการรรยยนการสสนแนนทัิภาษา 

ส าหรรันรด็กฐมวััย  
3. ี าแนกสาระการรรยยนรู้ตาวรน้อสหราัิืา ก าหรนดตัันหงืยอแ ะสภาพทย่พึงฐระสงค์แตห ะัิืา   
4. ระนบหรนหัยการรรยยนรู้แ ะนูรณาการทบกสาระัิืาหนระดันสนบนา  1  
5. สสกแนนกิีกรรวการรรยยนการสสนหนแตห ะรายัิืา  
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6. สสกแนนตารางกิีกรรวการรรยยนส าหรรันนักรรยยนระดันืัอนสนบนา  หนการีัดการรรยยนการสสนหนระดันืัอน
สนบนา  1 ภาครรยยนทย่ 1 รน้นทักษะการฟัง – พูดภาษาถิ่น รพ่้สพัฒนาสวสงแ ะคัาวคิดแกหรด็กนักรรยยน ส าหรรันหนืัอนสนบนา  1 ภาค
รรยยนทย่ 2 ยังคงรน้นทักษะการฟัง – พูดภาษาถิ่น แ ะรพ่ิวทักษะการฟัง – พูดภาษาไทย ด้ัยก ัิธยการสสนตาวแนน TPR รข้าไฐด้ัย 

5. การสร้างส้่สฐระกสนการรรยยนการสสน หนการีัดท าส้่สได้วยการสร้างขึอนหหรวหรฐ็นี านันวาก รดยได้รันคัาวรหัวว้ส
ีากคนหนืบวืนรฐ็นหร ัก รน้่สงีากต้สงหื้รน้อสหราด้านฐระรพณย ััฒนธรรว แ ะภาษาขสงคนหนพ้อนทย่รฐ็นส าคัญ ส้่ สทย่หื้ส าหรรันรด็ก
สนบนา ระยะแรกรฐ็นส้่สภาพแ ะรร้่สงราัทย่รกิดขึอนหนท้สงถิ่น รดยรน้นหหร้รด็กรกิดทักษะการฟังแ ะพูดทัองภาษาท้สงถิ่นแ ะภาษาไทย
สยหางรข้าหี (พร้สวพัฒนาคัาวคิดีากกระนันการสสน) ีากนัอนีึงสร้างส้่สรพ่้สพัฒนาทักษะการสหาน-รขยยน ด้ัยภาษาียนยูนนาน 
สักษรไทย รน้นคัาวรข้าหีแ ะคัาวถูกต้สง รัวทัองสหงรสริวหหร้รู้ีักถหายทสดคัาวคิดขสงตนรสงสยหางสร้างสรรค์ แ ะรื้่สวรยงรข้าสูหการ
สหาน-รขยยน ภาษาไทยด้ัยสักษรรดยยักัน รพ่้สน าไฐสูหการรรยยนรู้หนัิืาส่้นตหสไฐ 

กิีกรรวการสร้างส้่สการรรยยนการสสน ถ้สัหารฐ็นกิีกรรวทย่สะท้สนหหร้รหร็นถึงการวยสหันรหัวขสงืบวืนวากทย่สบด ทัองนยอ
รน้่สงีากคนหนืบวืนได้รข้าวาวยนทนาทหนกระนันการรหัวีัดท าส้่สฐระรภทตหางๆ รืหน รร้่สงร หา, ฉากััฒนธรรว, รพ ง, นิทานภาพ 
รฐ็นต้น รดยส้่สตหางๆ ทย่ีัดท าขึอนีะวยการสสดแทรกััฒนธรรวแ ะัิถยืยัิตขสงคนหนท้สงถิ่น แ ะืบวืนก็ถ้สัหารฐ็นแหร หงคัาวรู้หรร้สภูวิ
ฐัญญาท้สงถิ่นรฐ็นส าคัญ ซึ่งทย่ผหานวาคนหนืบวืนไวหัหาีะรฐ็นฐราืญ์ืบวืน, ผู้น าืบวืน, แ ะืาัน้านตหางรหัวกันถหายทสดภูวิฐัญญา
ขสงตนรสงทย่วยสยูหสสกวารฐ็นส้่สฐระรภทตหางๆ ทย่วยรน้อสหรารกย่ยักันหรวูหน้านน้านหหรวหหรนสงนัั รพ่้สหหร้รด็กนักรรยยนระดันฐมวััยได้รรยยนรู้
ผหานส้่สรหร หานัอน รฐ็นการสร้างคัาวรื้่สวั่น ฝึกฝนการก ้าพูด ก ้าแสดงสสก ก ้ารสนสคัาวคิดรหร็นหนสิ่งทย่วยสยูหหนผังคัาวคิด ซึ่งสิ่ง
รหร หานยอีะรฐ็นรากมานหนการรรยยนรู้หนืัอนสูงตหสไฐ 
    6. ีัดท าแนนทดสสนกหสนแ ะหร ังการีัดกิีกรรว   
    7. น าแผนการีัดฐระสนการณ์ ส้่ส แ ะรคร้่สงว้สไฐหหร้ผู้รืย่ยัืาญตรัีแก้ไข ี านัน 3 ทหาน ได้แกห   

7.1 นายค าสบข สาส้าย ผู้ส านัยการรรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนัั ส ารภสไืยฐราการ ีังหรััดรืยยงหหรวห ส านักงานรขต
พ้อนทย่การศึกษาฐระถวศึกษารืยยงหหรวห รขต 3 

7.2 นายสวาน ศิริ ศึกษานิรทศก์รืย่ยัืาญ ส านักงานรขตพ้อนทย่การศึกษา ฐระถวศึกษารืยยงหหรวห รขต 3 
7.3 ดร.ศิริรพ็ญ สึองสิทธิพูนพร สาีารย์สถานันัิีัยภาษาแ ะััฒนธรรวรสรืยย วหราัิทยา ัยวหริด  
ซึ่งผู้รืย่ยัืาญพิีารณาแ ะตรัีสสนถึงคัาวรหรวาะสวหนรน้อสหรา คัาวืัดรีนขสงนิทาน แ ะคัาวสสดค ้สงขสง

รคร้่สงว้ส 
    8. น ารคร้่สงว้สไฐฐรันฐรบงแก้ไขตาวค าแนะน าขสงผู้รืย่ยัืาญ   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ด ารนินการรก็นรันรัวข้สวู  รดยวยขัอนตสนดังตหสไฐนยอ 

1. ีัดกิีกรรวการรรยยนการสสนรดยหื้แผนการีัดฐระสนการณ์รูฐแนนทัิภาษา 
2. หื้ส้่สการสสนรูฐแนนทัิภาษาพร้สวทัองการฐระรวินผ การหื้ส้่สการสสนแ ะกิีกรรวการรรยยนรู้รพ่้สพัฒนาทักษะ

ภาษา หนระหรัหางัันทย่ 1 รวษายน 2555 ถึงัันทย่ 20 วยนาคว 2556 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

หนการศึกษาครัองนยอผู้ศึกษาได้ด ารนินการัิรคราะหร์ข้สวู รืิงคบณภาพแ ะรืิงฐริวาณดังนยอ 
  1. การัิรคราะหร์รฐรยยนรทยยนผ การีัดกิีกรรวรพ่้สพัฒนาทักษะภาษาไทยขสงนักรรยยนรื้อสสายียนยูนนานหนระดัน

ฐมวััย รดยหื้แนนทดสสนกหสนแ ะหร ังทด สง สถิติทย่หื้ค้สการทดสสนคหาทย (t- test) แ ะหราฐระสิทธิภาพขสงส้่สการสสนตาวรกณฑ์  
80/80 

2. การัิรคราะหร์ผ การฐระรวินการหื้ส้่สการสสน กิีกรรวการรรยยนรู้แ ะคัาวพึงพสหีขสงืบวืน นักรรยยน ครูแ ะ
ผู้ฐกครสงนักรรยยน สถิติทย่หื้ค้สคหาสัวฐระสิทธิ์แส ฟ่า (α –Coefficient) ขสงครสนนัค (Cronbach) รฐ็นแนนวาตราีัดสันดันคบณภาพ 
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(Rating Scale) 5 ระดัน ได้แกห พึงพสหีระดันดยวาก พึงพสหีระดันดย พึงพสหีระดันฐานก าง พึงพสหีระดันน้สยแ ะพึงพสหีระดัน
น้สยทย่สบด ี านัน 5 ข้ส หราคหาคัาวรื้่สว่ันขสงแนนฐระรวินรดยการหราคหาสัวฐระสิทธิ์แส ฟ่า (α –Coefficient) ขสงครสนนัค  

ผลการวจิัย 

แผนการจัดการเรียนการสอน การีัดการรรยยนการสสนตาวรครงการการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาไทย ส าหรรัน
นักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน ระดันฐมวััย รรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนัั ด้ัยกระนันการทัิภาษาได้วยการีัดการรรยยนการสสนหน
ระดันืัอนสนบนา  1 ทัองภาครรยยนทย่ 1 แ ะภาครรยยนทย่ 2 รดยสิงวาตรมานคบณ ักษณะทย่พึงฐระสงค์หนหร ักสูตรการศึกษาฐมวััย 
พบทธศักราื 2556 รดยหนแตห ะภาคการศึกษาวยหรนหัยการรรยยนรู้ภาค ะ 20 หรนหัย ดังนยอ การีัดฐระสนการณ์ หรนหัยการรรยยนรู้ ระดัน
ฐมวััย ืัอนสนบนา ฐีทย่ 1 ฐีการศึกษา 2555 ภาครรยยนทย่ 1 แ ะภาครรยยนทย่ 2 ดังตารางการรรยยนรู้ ดังนยอ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2 

1 ฐมวนิรทศ 21 ซรู้  (ต้นไว้) 
2 ฐมวนิรทศ (ืนืาติียนยูนนาน) 22 ซรบหยกหส  (ผ ไว้) 
3 หรงหสซ่้สนหากัั  (ฉันค้สหคร ) 23 รีาทง   (ควนาคว) 
4 รยย่ยักบยีิ (หรนูน้สยวารยาทงาว) 24 ติ่ง  รติง แี  ( สยกระทง) 
5 หรงหสรตสรสสแืหั (รรงรรยยนขสงฉัน) 2 รกสัทง  (การส้่สสาร) 
6 ี้าัซ้่สแี๋  (ัันไหรั้ครู) 26 ฝู้ืิงแีห  (ัันพหสแหรหงืาติ) 
7 หร ยอี้ส ( ิอนีย่ ) 27 หร ย่ รหรัิ่งฮ้ังรียยงีัิ  

(สบสานนายพ รียยงีัยรฟิงวูห) 
8 หรงหสรตสีา (น้านขสงฉัน) 28 ยยัู้ซหส (สถานยสนาวัย) 
9 ี๊ง รยหา รหรยิงัู๋ (นบคค ส าคัญ) 29 ซินรหรยหง  (ัันขึอนฐีหหรวห) 
10 รซสั รซยอยแี๋ ( รข้าพรรษา)     

(ฤดูฝน) 
30 รสหสทหงแีห +  รี้าซ้่สแี   

(ัันรด็ก +  ัันครู) 
11 หรงหสรตสืงี้ส (ืบนืนขสงรรา) 31 ีงรย้า( สวบนไพรียน) 
12 รหรหาไหรหี้อสรหรย้ายิัรหร ย่ยงรหรหารตส

รซิงกย่ีิงคัง (รด็กดยวยพ านาวัย) 
32 แีฮงยร้อส (งานแตหงงาน) 

13 หรงหางีิอั + ยังียอ(ขสงร หนขสงหื้) 33 ีัย่ ี้่ส  (ส้ว) 
14 หรวูหซิงแีห (ัันแวห) 34 กางรีิองรตสไฉ้  (ผักสดสะสาด) 
15 ตังัู้  (สัตั์) 35 รยหสสหัยถัง (รฐ่งนอ าร้สน) 
16 ต าดนัด 36 ก้สซิงรหรยหง  (ัันตรบษียน) 
17 หืหรส้ส ( สยสัน) 37 ย้างี้่ส ( รูฐทรง) 
18 ีงืิัแีห (ัันไหรั้พระีันทร์) 38 หรยหางรหร หาหรยิอง   (น้านพักคนืรา ) 
19 รฐ๋สรทยยน+ หรัหางซร้าง  

(ก างัันก างค้น) 
39 หรหังีิ่ง  (สิ่งแัด ้สว) 

20 กังยิงซ้่ส (ััดกัางยิงซ้่ส) 40 ีงกสไฉ้ ( สาหรารียน) 
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 กลวิธีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หนการรรยยนการสสนระดันืัอนสนบนา  1 ขสงรรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนัั ได้หื้ก ัิธยการ
สสนตาวแนนทัิภาษา รืหน ฉากภาพััฒนธรรว, นิทานภาพ, รพ ง ซึ่งหนการสสนี ารฐ็นต้สงสาศัยครูภูวิฐัญญา ทย่สาวารถพูดภาษาียน
ยูนนานได้ แ ะส้่สสารกันรด็กนักรรยยนได้สยหางดย รดยีะสสนคันคูหไฐกันครูฐระี าการ แตหทัองนยอครูภูวิฐัญญาต้สงวยการฝึกฝน ผหานการ
สนรวก ัิธย การสสนทย่สสดค ้สงกันส้่สการสสนได้สยหางถูกต้สง แวหนย า รพ่้สทย่ีะกหสหหร้รกิดผ สัวฤทธิ์แกหรด็กนักรรยยน 

ีากการสังรกตรน้อสงต้นขสงครูฐระี าการพนัหา รด็กนักรรยยนวยคัาวก ้าแสดงสสกวากขึอน รหารริง แีหวหส ดังีะรหร็นได้ีาก
รรยยนการสสนด้ัยฉากภาพััฒนธรรว ีากการตสนค าถาวขสงรด็กทย่ตสนค าถาวได้สยหางวั่นหี แ ะรว้่สครูหื้ค าถาวฐ ายรฐิดกันรด็ก  
รด็กสาวารถวยีินตนาการ ตััสยหางรืหน ถ้ารราไวหหหร้คนรข้าไฐสยูหหนตััสิงรตรราีะหื้สะไรแทน รด็กตสนัหาหื้หรบหนยนต์ครัน ครูถาวัหาท าไว
ต้สงหื้หรบหนยนต์ รด็กตสนัหารราสาวารถกดรยรวทหหร้วันรต้นไฐตาวีังหรัะทย่รราต้สงการได้ แสดงหหร้รหร็นัหาส้่สภาพวยคัาวส าคัญสยหางยิ่งตหส
การพัฒนาคัาวคิดริรริ่วสร้างสรรค์ ีินตนาการขสงรด็ก 
 
การติดตามและการประเมินผล 

การติดตาวแ ะฐระรวินผ พัฒนาการรรยยนรู้ วยคัาวส าคัญทย่ีะืยอคัาวส ารร็ีขสงการด ารนินงาน รดยการฐระรวินหนระดัน
สนบนา ฐระกสนด้ัยการทดสสนคัาวรู้กหสนแ ะหร ังรรยยน (Pre - Post Test) หนด้านภาษาแ ะทักษะขสงการพัฒนาตาวััย 
นสกีากนยอยังวยการฐระรวินผ งานรด็กแ ะการนันทึกพัฒนาการทางภาษาแ ะคัาวคิดหนืัอนรรยยนรฐ็นข้สวู ฐระกสนด้ัย รดยหื้ัิธยท า
แนนทดสสนหร ังการรรยยนหนแตห ะหรนหัยการรรยยนรู้ได้รสร็ีสิอน ง รัวถึงการหื้ัิธยการสังรกตพัฒนาการการรรยยนรู้ขสงรด็กนักรรยยน รืหน 
การพูดคบยรต้ตสนกันหนระหรัหางรรยยน หรร้สภาพทย่รด็กนักรรยยนัาดแ ะสาวารถร หารร้่สงีากภาพได้ ทัองนยอผ ทดสสนขสงรด็กกหสนรข้ารรยยน 
รฐ็นข้สวู รน้อสงต้นหนการฐระรวินพัฒนาการแ ะการหื้รฐ็นแนัทางการัางแผนการสสนทย่รหรวาะสวกันศักยภาพขสงรด็ก หนขณะทย่ผ 
การทดสสนหร ังรรยยนนสกีากีะรฐ็นตัันหงืยอถึงพัฒนาการรรยยนรู้ขสงรด็กแ ้ั ยังนหงืยอถึงคัาวส ารร็ีขสงแนัทางการีัดการรรยยนการ
สสนแนนทัิภาษา พร้สวทัองยังหื้รฐ็นข้สวู หนการฐรันฐรบงการด ารนินงานแ ะพัฒนารูฐแนนการีัดการรรยยนการสสนหหร้ดยขึอนหนืัอน
ตหสไฐ 

ีากการรรยยนการสสนตาวหรนหัยการรรยยนรู้ 40 สัฐดาหร์ ได้วยการฐระรวินผ การีัดกิีกรรวรายสัฐดาหร์ ซึ่งวยการฐระรวินผ 
รดยหื้แนนทดสสนสยหางงหาย รดยวยครูภูวิฐัญญารฐ็นผู้ืยอแีงัิธยการท าแนนทดสสน ผ พนัหานักรรยยนสหันหหรญหวยคะแนนหร ังรรยยนรพิ่วขึอน 
ดังแสดงหหร้รหร็นตาวตาราง ตหสไฐนยอ 
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ตารางทย่  1 แสดงคะแนนฐระรวินผ การีัดกิีกรรวรายสัฐดาหร์ ขสงนักรรยยนืัอนสนบนา  1 
 

ที ่
 

ชื่อ – ชื่อสกุล คะแนนก่อนเรียน 
( 50 ) 

คะแนนระหว่าง
เรียน ( 50 ) 

คะแนนหลังเรียน 
( 50 ) 

1. รด็กืายนิพิมพนธ์  ืัยืนะ 35 41 44 
2. รด็กืายธยรรดื   แซหผหง 34 41 42 
3. รด็กืายีันทร์รทพ แซหร ย่ยง 34 41 42 
4. รด็กืายดนัย   บงซิ่ง 32 41 43 
5. รด็กืายรกรยยงไกร 33 41 42 
6. รด็กืายวนศิษย์ แซหสยหาง 34 41 42 
7. รด็กืายรสกืัย  แซหรสิ่น 35 41 41 
8. รด็กืายัันืัย   แซหีู 33 41 40 
9. รด็กืายัิสิทธิ์ศักดิ์ สหสงสบนทร 33 41 45 
10. รด็กืายนบญไท     บงวู 34 41 40 
11. รด็กืายภาริพงษ์   บงธิ 32 41 40 
12. รด็กืายณัมนันท์ 32 41 42 
13. รด็กหรญิงกังผิง  แซห ยอ 33 41 42 
14. รด็กหรญิงศิริพร  แซหหร หส 33 41 42 
15. รด็กหรญิงฝงฉิ่ง  แซหยิ่ง 34 41 41 
16. รด็กหรญิงนภาพร แซหหร หส 33 41 42 
17. รด็กหรญิงกนกัรรณ  แซหหรััง 32 41 43 
18. รด็กหรญิงไทหหรยิ่ง แซหยหาง 34 41 43 
19. รด็กหรญิงสบนิสา    รฐียฟู 34 41 42 
20. รด็กหรญิงณิืารยย์  แซหตั๋ั 34 41 44 
21. รด็กหรญิงืนิภรณ์   บงหรวหสง 33 41 45 
22. รด็กหรญิงืบ ยพร แซหีู 33 40 44 
23. รด็กหรญิงณัมพร  รสทบหน 33 40 43 
 คะแนนรวม 766 941 974 
 คิดเป็นร้อยละ 66.60 81.82 84.69 

            
ีากตารางทย่ 1 แสดงหหร้รหร็นัหาผ การรรยยนขสงนักรรยยนีากการีัดกิีกรรวรายสัฐดาหร์ ขสงนักรรยยนทัองหรวด 23 คน คะแนน

กหสนรข้ารรยยนขสงนักรรยยนทัองหรวดคิดรฐ็นร้สย ะ 66.60 คะแนนระหรัหางรรยยนคิดรฐ็นร้สย ะ 81.82 แ ะคะแนนหร ังรรยยนคิดรฐ็นร้สย
 ะ 84.69 สาวารถสรบฐรฐ็นฐระรด็นได้ดังนยอ 

1.นักรรยยนทัองหรวด 23 คน สาวารถสสนได้คะแนนระหรัหางรรยยนวากกัหาคะแนนกหสนรรยยน แตหน้สยกัหาคะแนนหร ังรรยยน 
2.นักรรยยนทัองหรวด 23 คน สาวารถสสนได้คะแนนหร ังรรยยนวากกัหาคะแนนกหสนรรยยนทบกคน ตหางกันร้สย ะ 18.09 
3.นักรรยยนทัองหรวด 23 คน สาวารถสสนคะแนนระหรัหางรรยยนวากกัหาคะแนนกหสนรรยยนทบกคน ตหางกันร้สย ะ 15.22 
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นสกีากนยอหนการฐระรวินผ การรรยยน ครูฐระี าการยังได้สังรกตพฤติกรรวขสงรด็กนักรรยยนแตห ะคน แ ะท าการนันทึกตาว
แนนนันทึกการสังรกตพฤติกรรวการหื้ภาษารพ่้สแสดงพัฒนาการทางระนนการคิดรื้่สวรยงสูหภาษาไทยก างได้   

สรบฐได้ัหาการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาไทย นักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน ระดันฐมวััย รรงรรยยนน้านหหรวหหรนสง
นัั ด้ัยกระนันการทัิภาษา หร ังีากทย่ได้วยการรรยยนการสสนตาวก ัิธยทัิภาษารดยหื้ภาษาแวหหรร้สภาษาียนยูนนานรฐ็นส้่สหนการ
สสน รกิดการพัฒนาการทางสวสงตาว  าดันขัอนีากการรู้ ี าได้ ีนไฐสูหคัาวคิดสร้างสรรค์ ผ ีากการศึกษาพนัหารด็กนักรรยยนหน
ระดันืัอนสนบนา  1 ี านัน 23 คน วยคะแนนทดสสนหร ังการรรยยนสูงขึอนกัหาคะแนนทดสสนกหสนการรรยยนทบกคน นสกีากนยอีากการ
สังรกตขสงครูฐระี าการ พนัหารด็กสหันหหรญหวยคัาวรหารริง สาวารถร หารร้่สงได้ สาวารถตสนค าถาวสยหางสร้างสรรค์ แ ะวยีินตนาการ 
 นสกีากนยอผู้ศึกษาได้ีัดท าแนนส ารัีคัาวพึงพสหีขสงผู้ฐกครสงนักรรยยนตหสการีัดกิีกรรวการรรยยนการสสน หนระดันืัอน
สนบนา  1 ฐีการศึกษา 2555 ี านัน 23 คน ได้คหารฉ ย่ย 4.85 สาวารถสรบฐได้ัหาผู้ฐกครสงวยคัาวพึงพสหีวากทย่สบด ทย่นักรรยยนสาวารถ
ืหัยรหร ้สตนรสงหนการแตหงกาย การรันฐระทานสาหราร การขันถหายได้ แ ะนักรรยยนวารรงรรยยนสยหางวยคัาวสบข ทัองหรวด 23 คน 
รสง งวาสันดันทย่สสง ค้สผู้ฐกครสงวยคัาวคิดรหร็นัหานักรรยยนวยคัาวกระต้สร้สร้นหนการวารรงรรยยน ี านัน 22 คน แ ะสันดันทย่สาว 
ผู้ฐกครสงวยคัาวคิดรหร็นัหา ครูีัดฐระสนการณ์ได้สสดค ้สงกันัิถยืยัิตขสงืบวืนแ ะนักรรยยนวยคัาวพร้สวหนการส้่สสารภาษาไทย 
(ภาษาทย่ 2) ได้วากขึอน ี านัน 21 คน 

อภิปรายผล 

หนการด ารนินการศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาไทย ส าหรรันนักรรยยนรื้อสสายียนยูนนาน ระดันฐมวััย  
รรงรรยยนน้านหหรวหหรนสงนััด้ัยกระนันการทัิภาษา พนัหาฐราืญ์ืบวืนได้รข้าวาวยสหันรหัวแ ะวยนทนาทหนการสสกแนนกิีกรรวการ
รรยยนรู้ ทัองนยอรน้่สงีากทบกคนวยคัาวรข้าหีรกย่ยักันรูฐแนนแ ะรครงสร้างขสงหร ักสูตรแ ะแผนแนนทัิภาษาวากขึอน 

นสกีากนยอการสร้างส้่สการรรยยนการสสนรดยระดวคัาวรหัวว้สีากืบวืน ถ้สัหารฐ็นกิีกรรวทย่สะท้สนหหร้รหร็นถึงการวยสหันรหัว
ขสงืบวืนวากทย่สบด ทัองนยอรน้่สงีากคนหนืบวืนได้รข้าวาวยสหันรหัวหนกระนันการีัดท าส้่สฐระรภทตหางๆ รืหน รร้่สงร หา ฉากภาพ
ััฒนธรรว รกวการศึกษา รฐ็นต้น รดยส้่สตหางๆ ทย่ีัดท าขึอนวาีะวยการสสดแทรกััฒนธรรว ัิถยืยัิตหนท้สงถิ่น แ ะืบวืนก็ถ้สัหารฐ็น
แหร หงคัาวรู้หรร้สภูวิฐัญญาท้สงถิ่นทย่ส าคัญ ีากการสัวภาษณ์แ ะพูดคบยกันตััแทนีากืบวืนทย่รข้ารหัวกิีกรรวนยอพนัหา ทบกคนตหาง
รู้สึกดยหีทย่วยรสกาสน ารสนสหรร้สนสกร หาภูวิฐัญญาขสงตนรสงหหร้คนส่้นๆรันรู้ รดยรฉพาะหนหรวูหฐราืญ์ืบวืนตหางก็วยคัาวสบขทย่ได้
ถหายทสดคัาวรู้หรร้สภูวิฐัญญาท้สงถิ่นตหางๆ นสกีากนยอยังรู้สึกภูวิหีทย่ภูวิฐัญญารหร หานัอนสาวารถรันรัวแ ะีดนันทึกไั้รฐ็น าย
 ักษณ์สักษรได ้

หร ังีากทย่ได้วยการรรยยนการสสนหนหร้สงรรยยนแ ้ั ผู้ศึกษาได้วยการติดตาวแ ะฐระรวินผ ีากผู้ฐกครสงแ ะืบวืน รดยสหัน
หหรญหวักีะวยรสยยงตสนรันขสงผู้ฐกครสงขสงรด็กรกย่ยักันรร้่สงการรรยยนการสสน วาร หาหหร้ครูฟังถึงหนรรงรรยยน รกย่ยักันพัฒนาการรร้่สง 
ภาษาไทยขสง ูกตนรสง  

 นสกีากนยอหร ังีากทย่การศึกษารสร็ีสิอนแ ้ั พนัหาได้กหสหหร้รกิดคัาวรฐ ย่ยนแฐ งทัองครู แ ะืบวืน ก หาัค้ส ครูวยคัาว
กระต้สร้สร้นวากขึอน แสังหราคัาวรู้ สิ่งหหรวหๆ รกิดการแ กรฐ ย่ยนรรยยนรู้รหัวกัน รด็กนักรรยยนวารรยยนสยหางสว่ ารสวส วยพัฒนาการทย่ดย 
แ ะวยคัาวก ้าแสดงสสก สหันืบวืนวยคัาวสนหี แ ะวยคัาวพึงพสหีทย่ได้วยการีัดการรรยยนการสสนตาวรูฐแนนทัิภาษา 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

การฐระยบกต์ผ งานัิีัยหหร้สสดรันกันยบทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 ขสงส านักงานร ขาธิการสภาการศึกษา  
1. รฐ็นการพัฒนาคบณภาพการศึกษาทบกระดัน ทบกฐระรภท 
2. รฐ็นการสร้างรสกาสทางการศึกษาแกหฐระืากรทบกก บหวสยหางรสวสภาคแ ะรฐ็นธรรว 
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