
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

หลักการและเหตผุล 

 การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครูเปนผูมีบทบาทสําคัญ

เปนอยางย่ิงในการเลือกการจัดประสบการณมาใชเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม 

ให เ ด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู  และเกิดพฤติกรรมที่ ดีในการ เขาสังคมสอดคลองกับ คูมือหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรในหัวขอประสบการณสําคัญที่สงเสริม

พัฒนาการดานสังคม การที่เด็กไดเรียนรูการทํางานรวมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 36) ทําให 

เด็กไดรูจักชวยเหลือ มีความเปนผูนํา และผูตามที่ดี นําไปสูพฤติกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีพฤติกรรมกับผูอื่น  

เด็กไดสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกัน ที่วาการสอนทักษะทางสังคมควรสอนต้ังแตเด็กเล็ก เพราะเด็กยังไมมปีญหา

ที่ซับซอนมากนักจึงใหการชวยเหลือที่งาย สําหรับการสอนทักษะทางสังคมใหเด็กปฐมวัยควรสอนใหเขาใจงาย

เปนข้ันเปนตอน  

การจัดประสบการณที่เสริมสรางใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสังคมที่เหมาะสมกับลกัษณะธรรมชาติ

ของเด็กตามวัยโดยมีวรรณกรรมสอดแทรกไปดวยความเช่ือ คานิยม การปฏิบัติตนในสังคมรวมถึงคุณธรรม 

จริยธรรมตาง ๆ ใหแกเด็ก วรรณกรรมสําหรับเด็กเปนสื่อที่ไมเคยลาสมัย  การเรียนรูคือกระบวนการ 

ที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนไดจากการได ยินการสัมผัส การอาน  

การใชเทคโนโลยี การเรียนรูของเด็กและผูใหญจะตางกัน เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม  

ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณที่มีอยู  แตการเรียนรูจะเกิดข้ึนจากประสบการณที่ผูสอนนําเสนอ  

โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะเปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวย 

ตอการเรียนรู ที่จะใหเกิดข้ึนเปนรูปแบบใดก็ได เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมี

ระเบียบวินัย สิ่งเหลาน้ีผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังน้ัน ผูสอนจะตอง

พิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธกับผู เรียน จากแนวคิดพื้นฐานที่วา นิทาน 

เปนสิ่งที่เด็กเขาถึงไดงาย เรื่องราวในนิทานมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการสรางเสริมจินตนาการใหแกเด็ก  

การนํานิทานมาเปนสื่อหลักในการจัดประสบการณ จึงเปนเทคนิคที่จะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จ

ในการเรียนรูไดงายย่ิง ข้ึน ซึ่ งมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และสงเสริมให เด็ก 

มีความเจริญงอกงามดานสติปญญา เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก 

ใหเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อใหเด็กเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  ณัฐฐาสริิ  ศักด์ิทอง (2548 : 3) กลาวไววา

วรรณกรรมเปนสิ่งที่แสดงถึงทองถ่ิน ทําใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับโลก ไดรับประสบการณใหมจากการอาน

วรรณกรรมที่มีตัวละครที่มีลักษณะตางกันหรือมีความสามารถที่แตกตางกันใหเด็กเห็นถึงคุณคาของตนเอง 

และความแตกตางของคนมากข้ึน  



 

สถานการณปจจุบัน 

 ปจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาการ 

ไปอยางรวดเร็วของวัตถุ และผูปกครองที่ตองทํางานหารายไดดูแลครอบครัวและหาคาครองชีพ อาจไมมีเวลา 

ใหกับเด็กที่เพียงพอ ไมไดเห็นถึงความสําคัญในการปูพื้นฐานในการเขาสังคมในอนาคตของเด็ก ตามใจเด็ก

เพราะคิดวาน้ันคือการแสดงความรักอยางหน่ึงซึ่งสิ่งน้ันอาจเปนการทํารายเด็ก และการปลูกฝงนิสัยที่ไมดีนัก 

เชนเอาแตใจ ไมรูจักการรอคอย และการที่วัตถุมีการพัฒนาการไปอยางรวดเร็วทําใหรูปแบบการดํารงชีวิต 

ในปจจุบันมุงแสวงหาความสุขจากวัตถุนิยมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ทําใหการดําเนินชีวิต 

แบบไทยด้ังเดิมที่มีความรัก แบงปนซึ่งกันและกันจางหายไป มีแตการเอารัดเอาเปรียบ การแขงขัน 

หาผลประโยชน ชุลีรัตน  สมราง. (2553 : 2 อางถึงใน เนตรชนก  รักกาญจนันท. 2558 : ออนไลน) สงผลให

เด็กปฐมวัยที่กําลังเติบโตมีทักษะในการเขาสังคมที่ทดถอยลง จําเปนตองมีผูช้ีแนะและใหคําแนะนําที่ถูกตอง  

การสอนเด็กปฐมวัยโดยการใชวรรณกรรมเขามามีสวนชวยน่ัน จะทําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน เขาใจในบทบาทของตัวละครและสามารถเรียนรูไดวา การกระทําของตัวละครน้ันดีหรือไมดี  

และสามานํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร ซึ่งวรรณกรรมน่ันเด็กจะเขาใจไดงาย ทั้งการใชภาษา 

ที่งายตอการเขาใจของเด็ก และเด็กสามารถที่จะอานออกเสียงใหครูหรือเพื่อนฟงได บางครั้งวรรณกรรม 

อาจใหเด็กสามารถนํามาแสดงเปนบทบาทสมมุติไดดวย และเปนการสงเสริมใหเด็กไดรูจักการรักการอาน 

และชวยพัฒนาสมองและการเรียนรูของเด็กไดดีย่ิงข้ึน การสอนเด็กโดยใชวรรณกรรมหรือนิทานน้ัน  

ไมจําเปนตองเรียนรูแตในหองเรียนหรือกับครูผูสอนเทาน้ัน พอแมเองก็สามารถสงเสริมใหเด็กรูจักการอาน 

ดวยตัวเองได โดยพอแมอาจจะมีบทบาทในการเลาใหลูกฟงโดยใหเด็กตอบโตการเลาดวยการตอบ 

หรือการใหเด็กมาเลานิทานใหพอแมฟง ก็เปนการสรางความสัมพันธกันในครอบครัว และยังเปนการสงเสริม

ใหเด็กรักการอาน สนุกกับการอานมากย่ิงข้ันดวย  เปนวิธีการสอนเด็กอยางงายๆ และสามารถใชไดจริงกับเด็ก  

การสอนเด็กโดยการใชวรรณกรรม เด็กจะเขาใจไดงายมากและเด็กสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได 

วรัญญา  นิติคุณธรรม. (2555 อางถึงใน เนตรชนก  รักกาญจนันท. 2558 : ออนไลน) เด็กปฐมวัยน้ัน 

มีความอยากรูอยากเห็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรคนิทานจึงเปนสิ่งที่เด็กจะเขาถึงไดงายสําหรับ

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน จะเปนการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย  

อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา การสังเกต การอาน การใชภาษา ผานการเลานิทาน ซึ่งนิทานที่นํามาเลา 

จะเปนนิทานที่เด็กๆ ใหความสนใจ เหมาะสมกับวัย มีรูปภาพและสีสันสวยงามดึงดูดใจเด็ก เปนเน้ือหา 

ที่ เขาใจไดงาย และเน้ือเรื่องไมยาวเกินไป ซึ่ งนิทานที่ เด็กๆสนใจเด็กจะหยิบนิทานเลมน้ันมาดูรูป 

และอานเลนบอยๆ ระหวางการเลานิทานใหเด็กๆฟง จะมีการซักถาม พูดคุย ในระหวางการเลา เพื่อใหเด็กๆ 

ไดแสดงความคิดเห็นและเขาใจเรื่องราว ซึ่งจะทําใหเด็กมีความสนใจและเพลิดเพลิน หลังจากการเลานิทานจบ

ครูจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหสอดคลองกับเรื่องที่เลาไปขางตน เชน กิจกรรมเกมการศึกษา การรองเพลง 

การวาดภาพ หลังจากน้ันการสรุปควรสอดแทรกคติธรรม สาระความรู คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเด็ก 

ไดรูจักเรียนรูและนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง (โรงเรียนมารดานฤมล. 2557: ออนไลน) 



 

บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 รายงานบทความฉบับน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวของกับวรรณกรรมเปนฐานเรียบเรียง
ตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
 

1. ความหมายของวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
2. ประเภทของวรรณกรรม 
3. แนวคิดและหลักการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

4. ประโยชนที่ไดจากการใชนวัตกรรม 

5. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

6. วิธีการนํานวัตกรรมไปใชจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

7. นวัตกรรมการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 
8. การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

9. งานวิจัยเกี่ยวกบัการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

ความหมายของวรรณกรรมสําหรับเดก็ 

 ปจจุบันวรรณกรรมสําหรับเด็กเปนอีกทางเลือกหน่ึงเพื่อใชในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กดานตางๆ 

เ น่ืองจากวรรณกรรมมีรูปแบบการนําเสนอที่น าสนใจ เชน ภาพประกอบ การ ดําเนินเรื่องราว  

อีกทั้งมีสาระความรูใหเลือกตามวัตถุประสงคที่ตองการ หรือแมแตเทคนิคการนําเสนอที่ชวยใหเด็กสนใจ  

และมีความสุขกับโลกของวรรณกรรม วรรณกรรมสําหรับเด็กจึงเปนหนังสือที่เขียนข้ึนเพื่อใหเด็กอานหรือฟง

อยางเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีรูปเลมสวยงามสะดุดตา และสามารถเลือกอานไดดวยความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน สอดคลองกับ Hillman. (1995 : 4 อางถึงใน เนตรชนก  รักกาญจนันท. 2558 : ออนไลน)  

ที่กลาววาวรรณกรรมสําหรับเด็ก หมายถึง บทอานหรือสื่อที่สรางข้ึนโดยมีเปาหมายสําหรับกลุมผูอาน 

ที่เปนเด็กโดยมีความแตกตางจากผูใหญอยางชัดเจน ดวยวัตถุประสงคในการแตง โดยวรรณกรรมสําหรับเด็ก

จะมีจํานวนตัวละครนอย ประโยคสั้น และความซับซอนทางโครงเรื่องนอยกวาวรรณกรรมสําหรับผูใหญ 

รวมถึงเน้ือหา และแกนเรื่องที่แตกตางกัน นอกจากน้ี บังอร ศรีกาล (2553 : 27 อางถึงใน เนตรชนก  รักกาญจนันท.

2558 : ออนไลน).  ที่กลาววา วรรณกรรมเปนงานเขียนในรูปแบบของภาษาตามจินตนาการของชีวิต  

และความคิดที่มีแบบแผน ที่มีคุณคาทางปญญาและไดรับความสนใจเปนพิเศษ ซึ่งประกอบดวย หนังสือ บทกวี 

บทความหรือเอกสารอื่นๆ 

 ดารารัตน ทัพโต (2554 : 31) และทอมลินสัน และลันช  บราวน (1996 : 5 อางถึงใน  

เนตรชนก  รักกาญจนันท. 2558 :ออนไลน )  ใหความหมายเปนแนวทางเดียวกัน สรุปไดวา เปนหนังสือ 

ที่จัดทําข้ึนเพื่อมุงใหเด็กไดอาน ฟงหรือดูเพื่อใหไดรับความสนุกสนาน หรือไดรับความรูตางๆ มีเน ื้อหา 



 

ที่ตรงความสนใจของเด็ก ขนาดตัวหนังสือ และรูปเลมจะตองมีความเหมาะสมกับวัย มีการประพันธ 

ทั้งแบบรอยแกวและรอยกรอง หรือเปนประเภทบันเทิงคดี และมีความเน้ือหาสอดคลองกับคุณธรรม จรยิธรรม 

 สรุปไดวาวรรณกรรมสําหรับเด็กหมายถึง หนังสือหรือสื่อที่สรางข้ึนสําหรับเด็ก ที่มีเ น้ือหา 

ตรงความสนใจของเด็กแตละวัย มีจํานวนตัวละครนอย ประโยคสั้น โครงเรื่องไมซับซอน มีขนาดตัวหนังสือ 

และรูปเลมเหมาะสม และมุงใหเด็กไดรับความสนุกสนานและความรู เสริมสรางทักษะ โดยใชภาษางาย  

สื่อความหมายชัดเจน 

ประเภทของวรรณกรรม  
 สําหรับประเภทของวรรณกรรมสําหรบัเด็กจําแนกประเภทของวรรณกรรมไวอยางหลากหลายดังน้ี 
 Ruddle and Ruddle. (1995 : 151 อางถึงใน เนตรชนก  รักกาญจนันท. 2558 : ออนไลน) ไดแบง
วรรณกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. บันเทิงคดี เปนหนังสือที่ใหความเพลิดเพลิน จรรโลงใจแกผูอาน วรรณกรรมประเภทน้ี ไดแก  
เทพนิยาย นิทานพื้นบาน นิทานอุทาหรณ 

2. สารคดี เปนหนังสือที่ ใหความรูทางวิชาการ วรรณกรรม ประเภทน้ี ไดแก ชีวประวัติ /  
อัคชีวประวัติ เรื่องวิชาการ 

3. บทรอยกรอง เปนเรื่องที่มีรูปแบบการประพันธเปนบทรอยรอยกรอง วรรณกรรมประเภทน้ี ไดแก 
คําคลองจอง คําประพันธ 
 Jalongo. (1999 : 125 อางถึงใน เนตรชนก  รักกาญจนันท. 2558 : ออนไลน)  จําแนกหนังสือ
วรรณกรรมสําหรับเด็กออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะของแตละประเภท ดังน้ี 

1. หนังสือภาพแบบด้ังเดิม (Picture Books in the Traditonal Style) หนังสือประเภทน้ีครูมักจะ
นํามาเลาใหนักเรียนที่ เริ่มเรียนใหมฟงโดยการนํานิทานไปบูรณาการกับหลักสูตรนิทานประเภท 
(Picture Books in the Traditonal Style) ไดแก 

 1.1 หนังสือกลอมเด็ก (Nursery Rhymes) 
 1.2 นิทานชาวบาน (Folk Tales) 
 1.3 เทพนิยาย (Fairy Tales) 
2. หนังสือประเภทอื่นๆ (Others Types of Picture Books) ไดแก 

 2.1 หนังสือสําหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ (Book for Infants and Toddle) เด็กวัยน้ี 

จะไดสัมผัสหนังสือนิทานเปนครั้งแรก เปนหนังสือที่มีตัวหนังสือนอย ซึ่งจะเปนคําอธิบายภาพหรือบอก

เกี่ยวกับภาพ โครงเรื่องเพียงเหตุการณเดียวซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเด็ก เชน การใสเสื้อผา  

การอาบนํ้า เปนตน หนังสือจะตองมีความแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ ทําจากกระดาษหนา ซึ่งเด็กสามารถ 

หยิบจับไดงาย 

 2.2 หนังสือที่เด็กสามารถจัดกระทําได (Particpation Books) หนังสือประเภทน้ีทําใหเด็ก 

ไดปฏิสัมพันธกับหนังสือ 

 2.3 หนังสือเพื่อสอนความคิดรวบยอด (Concept Books) หนังสือประเภทน้ีใหแนวคิดพื้นฐาน 

แกผูอาน เชน สี ตัวเลข ตัวหนังสือ สิ่งที่ตรงขามกัน เปนตน 



 

 2.4 หนังสือเพื่อใหขอมูล (Information Books) จะเปนหนังสือประเภทสารคดีที่อธิบาย 

เกี่ยวกับโลก และการดํารงชีวิต 

 2.5 หนังสือประกอบภาพ (Picture Story Books) หนังสือประเภทน้ีจะตองผูกติดกับตัวหนังสือ 

เพราะทําใหผูอานเขาใจเน้ือเรื่องไดอยางชัดเจน สวนประกอบเปนสิ่งใหผูอานเขาใจเน้ือเรื่องไดมากข้ึนเทาน้ัน 

 2.6 หนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ (Illustrated Story Books) เปนหนังสือที่เนนเกี่ยวกับ 

คําบรรยาย ซึ่งมีประโยคที่ยาว แตผูอานไมเขาใจถึงเน้ือเรื่องถาไมมีภาพประกอบ และจะมีภาพประกอบนอย 

และอยูระยะหางกันซึ่งหนังสือประเภทน้ีจะเหมาะกับการอานใหเด็กโตฟง 

3. หนังสือสําหรับสงเสริมการอานโดยเฉพาะ (Books Especially for Especially Readers)  

เปนหนังสือที่สงเสริมใหผูอาน หรือเด็กที่เริ่มอานหนังสือ หนังสือประเภทน้ี ไดแก 

 3.1 หนังสือที่ เอื้อตอการคาดเดาของเด็ก (Predictable Book) เปนหนังสือที่สนับสนุน 

ใหเด็กคาดเดาเรื่องราวที่เกิดข้ึนตอไป ซึ่งกระตุนใหเด็กไดมีสวนรวม และไดสรางความมั่นใจใหกับผูอื่น 

ซึ่งเปนเด็กดวย หนังสือประเภทน้ีมีกลวิธีในการเลาเรื่องโดยการใชคําซ้ําๆ กลาวถึงเหตุการณที่คลายๆ กัน  

และจังหวะหรือคําคลองจอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสัญลักษณที่บงบอกใหผูอานคาดเดาไดวาเหตุการณใดจะเกิดข้ึน

ตอไป 

 3.2 หนังสือเลมใหญ (Big Books) เปนหนังสือสําหรับเด็กที่มีขนาดใหญกวาปกติ ซึ่งใชในการอาน

ใหเด็กฟงเปนกลุมเพื่อใหเด็กไดเห็นทั้งภาพ และคําบรรยาย หนังสือประเภทน้ีหลายเรื่องที่สงเสริมใหคาดเดา

เหตุการณ ซึ่งเปนการฝกทักษะการอานดวย 

 3.3 หนังสือหัดอาน (Easy Readers) หนังสือประเภทน้ีจะควบคุมปริมาณคําศัพท เพื่อสงเสริม 

ใหผูอานเกิดความมั่นใจในการอาน โดยหนังสือบางสวนเปนงานรวมสมัยที่สรางสรรคและใหความบันเทิง  

อีกทั้งยังเหมาะสําหรับการอานในจุดมุงหมายอื่นๆ อีกดวย 

 3.4 หนังสือที่ไรคํา (Wordless Book) เปนหนังสือที่ไมมีตัวหนังสือ หรือมีตัวหนังสือนอย 

4. หนังสือกลอน และเพลง (Poetry and Lyrics) เปนประเภทของหนังสือที่เนนคุณภาพของภาษา 

จังหวะ กลอน ทวงทํานอง หนังสือประเภทน้ี ไดแก 

 4.1 หนังสือนิทานที่เลาเรื่องเปนบทกลอน และบทรอยกรอง (Poetry and Lyrics) 

 4.2 หนังสือเพลงประกอบภาพ (Song Picture Books) เพลงหนังสือที่เลาเรื่องโดยการใชเพลง  

ซึ่งเปนหนังสือที่เด็กสามารถอานได และไดรับความสนุกสนาน 

 4.3 หนังสือรวมบทเพลงหรือบทกลอน (Poetry and Song Collections) 

  

 จากประเภทวรรณกรรมสําหรับเด็กสรุปไดวา วรรณกรรมสําหรับเด็กสามารถจําแนกออกไดหลาย

ประเภท เชนหนังสือเลมใหญ หนังสือหัดอาน หนังสือกลอนและเพลง เปนตน ข้ึนยูกับลักษณะของเน้ือหา 

วัตถุประสงคแหละลักษณะของการประพันธ เชนวัยของเด็ก รูปแบบของวรรณกรรม เปนตน 

 

 



 

แนวคดิและหลกัการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

 เฉลิมชัย พันธเลิศ. (2540 : 25). อางถึงใน ยินดี  รามทอง. (2550)  ไดประมวลแนวคิดและหลักการ

สอนภาษาโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน ซึ่งมีพื้นฐานความเช่ือในการสอนภาษาตามแนวการสอนแบบองครวม

ของนักการศึกษาไวดังน้ี 

 ฮิลแมน (Hillman). ม.ป.ป. อางถึงใน ยินดี  รามทอง. (2550) กลาววา ครูสามารถใชวรรณกรรมเด็ก 

เพื่อใชเปนฐานในการอานตามหลักสูตรการสอนภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา การอานวรรณกรรมน้ัน

เปนการอานที่มีประโยชน ชวยใหนักเรียนซึมซาบรูปแบบของภาษาเขียน ดังน้ันการสอนในระดับประถมศึกษา

ตอนตน มุงใหนักเรียนอานออก เขียนได รักการอานโดยผานวรรณกรรม 

 สติวิงและนอรดเบิรก (Stewing and Nordberg). ม.ป.ป. อางถึงใน ยินดี รามทอง. (2550)  

ไดกลาวถึงการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน ดังน้ี 

1. การจัดลําดับเน้ือหาข้ึนอยูกับความตองการและความสนใจของเด็ก 

2. ใชแบบเรียนเปนแหลงอางองิสําหรับครูและนักเรียนคนควาเมื่อตองการ 

3. ปลอยใหเน้ือหาทีเ่รียนเปนไปตามความสนใจและระดับความสามารถของเด็ก 

4. คนหาและระบุวาเด็กคนใดตองไดรับการสอนทักษะใด 

5. ใชแบบประเมินอยางไมเปนทางการที่ครสูรางข้ึนหลายๆอยางเพื่อบันทึกรายงานความกาวหนา 

ของเด็ก 

 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมิทและกูดแมน (Smith and Goodman). ม.ป.ป. อางถึงใน ยินดี  รามทอง. 
(2550) ซึ่งมีความเช่ือวา กระบวนการอานเปนกระบวนการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับหนังสือและภาษา 
จึงทําใหเกิดการใชหนังสือเปนวรรณกรรมการสอน (Literature – Based Approch) นักเรียนจะอานหนังสือ 
ที่คัดสรรใหอานเปนเลมๆ โดยการอานทั้งเรื่องเพื่อใหเขาใจเรื่องราว ความหมายของคําศัพท จึงเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอานกับหนังสือ นอกจากน้ันนักเรียนจะอานเรื่องราวที่เปนประสบการณ เปนเรื่องใกลตัวจะทําใหเด็ก
อานหนังสือไดดี 

ประโยชนที่ไดจากการใชนวัตกรรม 

1. เด็กมีนิสัยรักการอานซึ่งเปนตัวบงช้ีสําคัญตอแนวโนมการเรียนรูที่จะอานในอนาคต 
2. เด็กมีพื้นฐานความรูที่สําคัญดานภาษาทั้งในดานการฟง การพูด การอาน การเขียน 
3. เด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเปนองครวม 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน   

 เด็กปฐมวัยน้ันมีความอยากรูอยากเห็น มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค “นิทาน” จึงเปนสิ่งที่เด็ก 
จะเขาถึงไดงายสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐานจะเปนการเสริมสรางพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา การสังเกต การอาน การใชภาษา ผานการเลานิทาน ซึ่งนิทาน 
ที่นํามาเลาจะเปนนิทานที่เด็กๆ ใหความสนใจ เหมาะสมกับวัย มีรูปภาพและสีสันสวยงามดึงดูดใจเด็ก  
เปนเน้ือหาที่เขาใจไดงาย และเน้ือเรื่องไมยาวเกินไป ซึ่งนิทานที่เด็กๆ สนใจจะสังเกตไดจากการที่เด็กๆ  



 

จะหยิบนิทานเลมน้ันๆ มาดูรูปและอานเลนบอยๆ ระหวางการเลานิทานใหเด็กๆ ฟงจะมีการซักถาม พูดคุย  
ในระหวางการเลา เพื่อใหเด็กๆ ไดแสดงความคิดเห็นและเขาใจเรื่องราว ซึ่งจะทําใหเด็กมีความสนใจ 
และเพลิดเพลิน หลังจากการเลานิทานจบครูจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหสอดคลองกับเรื่องทีเ่ลาไปขางตน 
เชน กิจกรรมเกมการศึกษา การรองเพลง การวาดภาพ เปนตน หลังจากน้ันการสรุปควรสอดแทรกคติธรรม 
สาระความรู คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเด็กไดนําไปปฏิบัติถูกตอง 

หลักการ   
1. การจัดการเรียนรูควรตอบสนองตอความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็กในการคนหา

ความหมาย   
2. การเรียนรูตองเปดโอกาสใหเด็กกําหนดรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตน   
3. การจัดการเรียนรูตองใหความสําคัญตอบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก   
4. การฟงคือที่มาสําคัญของการพัฒนาภาษา ความหมาย และภาษาที่งดงามสรางข้ึนไดจากนิทาน  
5. เด็กเรียนรูผานกิจกรรมและการปฏิสัมพันธกับผูใหญหรือเด็กที่โตกวา 

วิธีการ   

1. เลือกวรรณกรรมที่ดีมาอานใหเด็กฟง ไมตองกังวลที่จะใหเด็กอานตาม ไมตองใหเด็กคอยตอบคําถาม 
ไมตองจําเรื่องใหได ทําใหเด็กรูสึกสนุกที่จะฟง เรียกรองครั้งแลวครั้งเลาใหผูใหญอานใหฟง   
ภาพประกอบในหนังสือจะสื่อความหมายใหสมองรับรูเรื่องราวที่ไดฟงและแมมีคํายากปนอยูบาง 
สมองก็จะพยายามเช่ือโยงความหมายของคําน้ันกับเรื่องราว วิธีเรียนรูแบบน้ีเปนวิธีเรียนภาษาที่ได
ผลสัมฤทธ์ิสูง เมื่ออานใหเด็กฟงติดตอกันยาวนานพอ เด็กจะเริ่มจดจําเรื่องได ในที่สุดเด็กจะหยิบ
หนังสือมาเปดอาน การสะกดไดจะตามมาภายหลัง การสอนอานและสอนสะกดทําไดงายมาก 
เมื่อเด็กรักที่จะอานแลว   

2. กระตุนใหเด็กสนทนาเกี่ยวกับตัวละคร วัตถุสิ่งของ ฉาก หรือสถานการณที่สัมพันธกับวรรณกรรม 
โดยใชคําถามหลายๆ ระดับ   

3. ลักษณะของคําถาม ความจํา ความเขาใจ การวิเคราะห การนําไปใช การประเมินคา การสรางสรรค   
4. วางแผนและออกแบบกิจกรรมที่สัมพันธกับวรรณกรรมและสาระการเรียนรูตามหลักสูตร

สถาน ศึกษาปฐม วัย  ครอบคลุมพัฒนาการทุ ด านของเ ด็ก  และเปนอั นห น่ึงอั น เ ดียว 
กับกิจกรรมประจําวัน โดยมีศิลปะและละครเปนองคประกอบสําคัญ   

5. จั ด นิ ทร รศกา รแสดง สิ่ ง ที่ เ ด็ ก ๆ  เ รี ย นรู  โ ดยทบ ทวนกิ จ กร รมที่ จั ดแล วร วม กับ เ ด็ ก 
ใหเด็กชวยกันเลือกสิ่งที่ตองการนําเสนอใหผูอื่นรับรูเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กเรียนรู และสิ่งที่เด็กเรียนรู 
และรวมกันจัดนิทรรศการผลสะทอนที่ไดรับจากการจัดประสบการณ เด็กมีนิสัยรั กการอาน 
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาเหมาะสมกับวัย 

 สรุป คือ การเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน จะชวยใหเด็กมีความรูความเขาใจ  

ในการใชภาษา รักการอาน สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เกิดความเขาใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความดีความช่ัว  

การอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนความสามัคคี ซึ่ งผูปกครองสามารถเลือกนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก 

และนําไปเลาใหเด็กๆ ฟงที่บาน เปนการสรางความสัมพันธและสายใยครอบครัวอีกทางดวย 



 

วิธีการนํานวัตกรรมไปใชจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

        หองเรียนที่จะจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชวรรณกรรมเปนฐานควรมีการจัดวางวรรณกรรม
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยจํานวน 8-10 เทาของจํานวนเด็ก มีการปรับเปลี่ยนหนังสือที่จัดแสดง 
ตามหนวยการเรียนรู ในแตละหนวยการเรียนรูครูตองมีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองจากการอานที่สัมพันธ 
กับหนวยการเรียนรู จัดเวลาใหเด็กมีโอกาสเลือกอานอยางอิสระตามโอกาสสิ่งที่สําคัญ คือ ครูตองอาน 
ออกเสียงใหเด็กฟงทุกวันทั้งในลักษณะกลุมใหญและกลุมยอย หากครูสังเกตวาเด็กสนใจวรรณกรรมเรื่องใด
เปนพิเศษ ใหนําวรรณกรรมเรื่องน้ันมาใชในการออกแบบหนวยการจัดประสบการณ หากเด็กสนใจวรรณกรรม
มากกวา 1 เรื่อง ครูอาจใชการอภิปรายรวมกันเพื่อหาขอสรุปวาจะนําวรรณกรรมเรื่องใดมาใช 
ในการจัดประสบการณตอไป โดยในชวยหนวยการจัดประสบการณโดยการใชวรรณกรรมเปนฐาน 
สามารถดําเนินการ ดังน้ี 

        1. อานวรรณกรรมใหเด็กฟง โดยแนะนําช่ือเรื่อง แนะนําช่ือผูแตง และผูวาดภาพ แลวจึงอานใหเด็กฟง 
โดยใชนํ้าเสียง และทวงทํานองที่เหมาะสมกับเน้ือเรื่อง เพื่อใหเด็กไดรับอรรถรสของเรื่อง และสนทนากับเด็ก
เพื่อเช่ือมโยงเรื่องราวกับชีวิตประจําวันของเด็ก  

        2. กระตุนใหเด็กสนทนาเกี่ยวกับตัวละคร วัตถุสิ่งของ ฉาก หรือสถานการณที่สัมพันธกับวรรณกรรม 
โดยใช คําถามหลายๆ ระดับ ทั้ งความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  การวิเคราะห การประเมินคา  
และการสรางสรรค การถามคําถามจะกระตุนใหเด็กคิดถึงเรื่องราวที่ไดรับฟงมา ไดไตรตรองและทบทวน
เกี่ยวกับนิทาน รวมทั้งไดสํารวจความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับนิทานดวย สิ่งเหลาน้ีเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ
สําหรับเด็กในการคิด หรือทํากิจกรรมในชวงตอไป 

        3. วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรูผานการลงมือกระทํารวมกับเด็ก และผูปกครอง  
โดยถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูจากเด็กและผูปกครอง เพื่อออกแบบกิจกรรมที่สัมพันธ 
กับวรรณกรรมและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่จัดควรมีความหลากหลาย ทาทาย
เหมาะสมกับวัย ครอบคลุมพัฒนาการทุกดานของเด็ก และเปนอันหน่ึงอันเดียวกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
โดยมีศิลปะ และละครเปนองคประกอบสําคัญของการจัดประสบการณ 

 ตัวอย า งกิจกรรมที่ จัดประกอบด วยการ วิ เ คราะห ตัวละคร การ วิ เ คราะห สถานการณ 
จาก เ รื่ อ งการจั ดทํ า วัต ถุสิ่ ง ของ  อุ ปกรณประกอบฉากหรื อ เครื่ อ งแต ง กายที่ สั มพันธ กับ เ รื่ อ ง  
การเลนละครสรางสรรค การจัดโตะนิทาน การทําหนังสือนิทาน การทําศิลปะแบบรวมมือ การประดิษฐ 
และการสราง การเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง คําคลองจอง การประกอบอาหาร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว 
เกมการศึกษา ฯลฯ โดยระหวางการจัดกิจกรรมในข้ันน้ีครูอาจอานวรรณกรรมใหเด็กฟงเพื่อการทบทวน  
หรือเพื่อนําเขาสูบทเรียนไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี สิ่งที่ครูไมควรละเลยคือการจัดสิ่งแวดลอมในหองเรียน 
ใหสัมพันธกับเรื่องโดยใหเด็กมีสวนรวม 

        4. จัดนิทรรศการแสดงสิ่งที่เด็กๆ เรียนรู โดยทบทวนกิจกรรมที่จัดแลวรวมกับเด็ก ใหเด็กชวยกัน

คัดเลือกสิ่งที่ตองการนําเสนอใหผูอื่นรับรูเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กเรียนรู  และสิ่งที่เด็กเรียนรู และรวมกัน 

จัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการจะชวยใหเด็กไดจัดระบบความคิด เพื่อหาทางนําเสนอสิ่งที่ตนไดเรียนรู 



 

นวัตกรรม "การจัดประสบการณสําหรบัเดก็ปฐมวัยโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน" 
ความเปนมาของนวัตกรรม 
นฤมล เนียมหอม ไดเลือกรับนวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาใชในการจัดประสบการณ 

สําหรับเด็กปฐมวัยเมื่อปการศึกษา 2541 หลังจากน้ันการสอนภาษาแบบธรรมชาติเริ่มเปนที่ยอมรับ 
ของครูปฐมวัย โรงเรียนทุ งมหาเมฆมากย่ิง ข้ึน จนกระทั่งมีการกําหนดให เปนนวัตกรรมการสอน 
ของโรงเรียนซึ่งบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาในเวลาตอมา 

 กา รที่ โ ร ง เ รี ยน ใ ช ก าร ส อนภาษาแบบ ธร ร มชา ติ ในร ะ ดับป ฐม วั ย  จึ ง ใ ห ค ว ามสํ า คัญ 
กับการจัดสภาพแวดลอมทางภาษา และมีการใชงบประมาณในการสั่งซื้อนิทานภาพซึ่ งเหมาะสม 
กับเด็กปฐมวัยเขามาใชจํานวนมาก เด็กจึง ถูกแวดลอมดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก การที่ผู เ ขียน 
อ า น ห นั ง สื อ ภ า พ ใ ห เ ด็ ก ฟ ง  แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ต อ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร อ า น อ ย า ง ส ม่ํ า เ ส ม อ  
ทําใหเ ด็กแสดงความสนใจหนังสืออยางเห็นไดชัด จึงไดเกิดความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดประสบการณโดยใชวรรณกรรมเปนฐานข้ึน 

      ทั้งน้ี การพัฒนาแนวทางในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 
มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองโดยใชวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA กลาวคือ มีการวางแผนงาน 
จากวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดข้ึน (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ไดเขียนไว 
อยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง (Do) ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของแผนงาน 
ว า มี ป ญ ห า อ ะ ไ ร เ กิ ด ข้ึ น  จํ า เ ป น ต อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ก ไ ข แ ผ น ง า น ใ น ข้ั น ต อ น ใ ด  ( Check)  
และ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน 
ที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป (Action)แบงออกเปน 4 ระยะ ดังน้ี 

        1. ระยะกอเกิด (ปการศึกษา 2544-2548) 
 นฤมล เนียมหอม สังเกตพบวาเด็กสนใจนิทานภาพ เรื่องหนูนอยนิดซึ่งเปนเรื่องของเด็กหญิง

ที่ ตัวเล็กเทาหัวแมมือ ถูกแมกบขโมยไปจากบานเพื่ อใหแตงงานกับลูกชายของนาง หนูนอยนิด 
ไดรับความชวยเหลือจากสัตวตางๆ จนในที่สุดไดไปพบกับเจาชายดอกไมในที่สุด ผูเขียนจึงจัดกิจกรรม 
เพื่ อสนองต อความสนใจของ เ ด็ก  เช น  จั ดให เ ด็ ก ได เล นละครสร างสรรค  โดย เ ด็กๆ ช วยกัน 
ทํ าอุปกรณประกอบการเลนละคร เ ด็กๆ  ไดทอง คําคลองจองดอกไม  รอง เพลงกบ พับแมลง  
แล ะ เ ล นบทบ าทส มม ติตอนที่ ห นู น อ ย นิ ดช ว ยนกนาง แอ นที่ ตกม านอนหนาว  ซึ่ ง เ ช่ื อ ม โ ย ง 
ไปยังการมีจิตใจที่ดีงามของหนูนอยนิด นอกจากน้ีเด็กยังมีโอกาสไดเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง
ของ นิทาน เ รื่ องห นูน อย นิดและห นูนอยหั วแม มื อซึ่ ง เ ป น นิทานที่ มี โ คร ง เ รื่ อ ง เ ดียวกันอี กด วย  
การจั ดกิจกรรมในชวง น้ี ยัง ไมมีแนวทางที่ ชัด เจนนัก แต ลักษณะของกิจกรรมที่ จั ดตอบสนอง 
ความสนใจ ของ เ ด็ก ได  เพื่ อ นครู ใ น โ ร ง เ รี ยน เกิ ดคว ามส นใจจึ ง นํ า ไปจั ดที่ ห อ ง เ รี ยนของตน  
และจัดอยางตอเน่ืองทั้ง 4 ป 

        2. ระยะปรับเปลี่ยน (ปการศึกษา 2549) 
 คณะครูอนุบาลไดรวมกันกําหนดแนวทางการจัดประสบการณโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

โดยทําเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบรวมพลัง (Collaborative Action Research) มีจุดหมายเพื่อพัฒนา 
ชุดการจั ดประสบการณส ง เสริ มพัฒนาการด านการอ าน ข้ันตนของ เ ด็กปฐม วัยโดยใชแนวคิด 
การจัดประสบการณโดยใชวรรณกรรมเปนฐานและแนวคิดธรรมชาติการเรียนรูของสมอง และศึกษาผล 
ของการใชชุดการจัดประสบการณที่มีตอพัฒนาการดานการอานของเด็กปฐมวัยโรงเรียนทุงมหาเมฆ 



 

  การ ดํ า เ นินการ ในครั้ ง น้ี มีก าร เลื อกวรรณกรรมสํ าหรับ เ ด็กร วมกัน เพื่ อจั ดทํ า 
ชุดการจัดประสบการณ นิทานที่นํามาจัดประสบการณใหแกเด็กประกอบดวย 1) หัวผักกาดยักษ  
2) ขาวไขเจียว..เด๋ียวเดียวอรอยจัง 3) เบิ้มแมวใหญกับจอยแมวเล็ก 4) แมว 11 ตัวกับยักษอุฮิอะฮะ  
5) เพื่อนใหมของลุงหมี โดยกําหนดกรอบของการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม ยุทธศาสตรท่ีใช 

 1. อานวรรณกรรมใหเด็กฟง 
 1. ใหเด็กตอบคําถาม 6 ระดับ ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

 2. กิจกรรมทีส่ัมพันธกบั
วรรณกรรม 

 2. กิจกรรมการเรียนรูแบบลงมือกระทํา 

 3. เกมการศึกษา 
 3. เกมภาษาจากวรรณกรรม ไดแก เกมเรียงลําดับ-เหตุการณจากเรื่อง  
เกมภาพตัดตอ เกมสงัเกต-รายละเอียดของภาพ และเกมจับคูภาพกับคํา 

        ผลการดําเนินงาน พบวา หลังการทดลองใชชุดการจัดประสบการณฯ เด็กปฐมวัย 
โรงเรียนทุงมหาเมฆ มีพัฒนาการดานการอานอยูในข้ันที่สูงข้ึน แตจากการประชุมเพื่อสะทอนผล 
หลังจาการปฏิบั ติ คณะครูมีความเห็นวาชุดประสบการณชุดน้ียังแปลกแยกจากกิจวัตรประจําวัน 
ของเด็ก จึงตกลงกันที่จะพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 
ที่สามารถบูรณาการกับกิจวัตรประจําวันไดอยางราบรื่น และนําไปสูการพัฒนาเด็กอยางแทจริงตอไป 

        3. ระยะพัฒนา (ปการศึกษา 2550-2553) 
        การจัดประสบการณโดยใชวรรณกรรมเปนฐานไดถูกระบุไวในกําหนดการสอนรายป  

โดยมีลักษณะของการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูจากวรรณกรรมกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา  
ซึ่งเปน 6 กิจกรรมหลักที่โรงเรียนใชในการจัดกิจกรรมประจําวันใหแกเด็กปฐมวัย 

       การจัดประสบการณเนนการออกแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
ของเด็กซึ่งสัมพันธกับวรรณกรรมกรรมที่เด็กช่ืนชอบ และสอดคลองกับสาระการเรียนรู  ซึ่งประกอบดวย
ประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนทุ งมหาเมฆ  
เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเปนองครวม 

   4. ระยะเติมเต็มใหสมบูรณ (ปการศึกษา 2554-2555) 
 การจัดประสบการณดังที่กลาวในระยะพัฒนาน้ันเปนการจัดเฉพาะชวงเวลา หากพิจารณาใหละเอียด

จะพบวาเปนหนวยการเรียนรูหนวยหน่ึงเทาน้ัน หากจะใชคําวาการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยใชวรรณกรรมเปนฐานแลว ควรจะตองกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ใหชัดเจน เพื่อใหผู สนใจนําไปใช 
ซึ่งอาจไมไดมีพื้นฐานดานการสอนภาษาแบบธรรมชาติ สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางแทจริง นฤมล เนียมหอมจึงไดทดลองกําหนดเงื่อนไขการใชเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) มีวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยจํานวน 8-10 เทาของจํานวนเด็ก 
2) มีการจัดวางหนังสือไวใหเด็กเลือกอานอยางอสิระ 
3) มีการปรับเปลี่ยนหนังสอืทีจ่ัดแสดงตามหนวยการเรยีนรู 
4) มีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองจากการอานในแตละหนวยการเรียนรู 
5) มีการอานออกเสียงใหเด็กฟงทกุวันทั้งในลกัษณะกลุมใหญและกลุมยอย 



 

หลักการของนวัตกรรม 
1. นิทานเปนสิ่งทีเ่ด็กเขาถึงไดงาย การนํานิทานมาเปนสื่อหลักในการจัดประสบการณชวยใหเด็ก

ประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดงายย่ิงข้ึน 
2. การจัดการเรียนรูควรตอบสนองตอความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็กในการคนหา

ความหมาย 
3. การจัดการเรียนรูตองเปดโอกาสใหเด็กกําหนดรปูแบบการเรียนรูทีเ่หมาะสมกบัตน 
4. การจัดการเรียนรูตองใหความสําคัญกับบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรูของเด็ก 
5. เด็กเรียนรูไดดีผานกจิกรรมและการมปีฏิสัมพันธกับผูอื่น 

วัตถุประสงคของนวัตกรรม 
1. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กปฐมวัยมีประสบการณทางภาษาที่ครอบคลุมทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียนอยางมีความหมาย 
3. เพื่อสงเสรมิใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเหมาะสมกบัวัย 

การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

 วรรณกรรมถือเปนศาสตร และศิลปที่ใหทั้งความบันเทิงทางวรรณกรรม และนําเสนอพฤติกรรม 

ที่สังคมพึงประสงคตอชีวิตเด็กๆ เปนกลยุทธที่ดีในการสอน และบมเพาะชีวิตดวยเรื่องราวประสบการณ 

ความคิด คานิยม ตลอดจนขอปฏิบัติไปสูเด็กอยางแยบยลผานวรรณกรรมที่มีความสนุกสนานผานจินตนาการ

ที่กวางไกล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 :7-8)อีกทั้งชวยใหเด็กมีความรู

ความเขาใจ ในการใชภาษา การรักการอาน สงเสริมพัฒนาการในทุกๆดาน ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน เกิดความคิดสรางสรรค จินตนาการ เกิดความเขาใจในคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการอยูรวมกัน

ในสังคม วรรณกรรมสําหรับเด็กจึงมีคุณคาตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเปนอันมาก สามารถสงเสริมเด็ก 

ใหเกิดทักษะในการใชภาษา สติปญญา บุคลิกภาพ และสังคม (ยินดี รามทอง, 2550 : 4) 

 การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน ครูผูสอนควรออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสม

กับวัย และพัฒนาการของเด็ก 

1. ข้ันเลาวรรณกรรม โดยข้ันน้ีเริ่มตนดวยการแนะนําหนังสือ ช่ือเรื่อง ผูแตง จากน้ันครูเลา

วรรณกรรมใหเด็กฟงจนจบเรือ่งโดยไมขาดตอน และเด็กไดเห็นภาพประกอบอยางชัดเจน 

2. ข้ันเด็กเลาและตอเติม เปนข้ันใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัวรรณกรรม ไดแก เน้ือเรื่อง 

ตัวละคร พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ผลของพฤติกรรม และนํามาสรางหนังสอืเลมใหญ 

3. ข้ันแสดงบทบาทสมมติ เปนข้ันทีเ่ด็กนําเน้ือหาหรือเหตุการณในวรรณกรรมมาแสดงบทบาทสมมติ

พฤติกรรมที่ดีที่ควรนํามาเปนแบบอยาง 

4. ข้ันสรุปและประเมินผล เปนข้ันที่เด็กและครูรวมกันสรุปพฤติกรรมที่ดีในวรรณกรรมและ

ประเมินผลทักษะทางสงัคมของเด็ก 

 



 

งานวิจัยเกี่ยวกบัการจัดประสบการณการเรยีนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน  

 เนตรชนก  รักกาญจนันท. (2558) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน และศึกษาความคงทน 

ของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเด็กปฐมวัย จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดมวง ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2557 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน  

แบบประเมินทักษะทางสังคม แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที แบบ Dependent และ ทดสอบความคงทนดวย One – Way ANOVA  

(F-test) 

 ผลการวิจัย พบวา กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชวรรณกรรมฐาน เด็กปฐมวัย 

มีทักษะทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลังการจัดประสบการณการเรียนรู

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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