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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย 
เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมกล้าแสดงออก ทักษะการฟงัและการพดูของเด็กปฐมวยัใหม้ปีระสทิธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 2) ศึกษาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประสบการณ์
ตามแนวคดิเรกจโิอ เอมเีลยี 3) ศกึษาพฤตกิรรมกลา้แสดงออกของเด็กปฐมวยั กอ่น ระหวา่ง และหลงัการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 ขวบ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ เทศบาลตำาบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 20 คน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย 4 หน่วยการเรียนรู้ จำานวน 
20 แผน มีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.20 ถึง 5.00 2) แบบประเมินทักษะทางภาษาจำานวน 2 ชุด 
แยกเป็นแบบประเมินทักษะการฟังจำานวน 10 ข้อ แบบประเมินทักษะการพูดจำานวน 10 ข้อ มีคุณภาพ
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 เช่นเดียวกัน 3) แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การจดัประสบการณต์ามแนวคดิเรกจโิอ เอมเีลยี เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมกลา้แสดงออก ทกัษะ
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ 84.06/87.57 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้  
2. ทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ทักษะ
การฟังมีพัฒนาการดีขึ้น เด็กมีสมาธิตั้งใจฟังเรื่องที่ผู้อื่นพูด ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด เมื่อฟังแล้วสามารถ
ปฏิบัติตามคำาสั่งได้ถูกต้อง ส่งผลให้ผลการประเมินหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนและระหว่างจัด
ประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ทักษะ
การพูดมีพัฒนาการดีขึ้น เช่นเดียวกัน เด็กปฐมวัยสามารถตอบคำาถามด้วยตนเองได้ถูกต้อง บอกเล่า 
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สิง่ตา่งๆ ไดอ้ย่างมัน่ใจ สามารถนำาเสนอผลงานของตนเองได ้พดูเสียงดงัชดัเจน ผลการประเมนิมคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.60 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ซึ่งสูงกว่าก่อนและระหว่างจัด
ประสบการณ์ 3. พฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย หลังจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมี
เลีย สูงขึ้นกว่าก่อนและระหว่างจัดประสบการณ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 13.30 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
คดิเปน็รอ้ยละ 88.67 ดา้นทีก่ล้าแสดงออกมากทีส่ดุคอื การทำางาน เดก็ปฐมวยัทำางานเตม็ความสามารถ
ของตน มีความมุ่งม่ันทำางานสำาเร็จตามเป้าหมาย กล้าปฏิเสธในเร่ืองท่ีตนไม่สามารถทำาตามคำาขอร้อง
ของผู้อื่นได้โดยไม่วิตกกังวล ด้านที่กล้าแสดงออกน้อยที่สุดคือ การยอมรับคำาวิจารณ์ ไม่รับผิดชอบต่อ
ข้อบกพร่องของตนเอง ให้ข้อคิดหรือข้อวิจารณ์ผู้อื่นด้วยความวิตกกังวล

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย, พฤติกรรมกล้าแสดงออก, 
ทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

Abstract

The purposes of this study were: 1) to develop experience enhanced-activities based 
on the Reggio Emilia practice in order to encourage assertiveness behavior and listening 
and speaking skills of early childhood children and aimed to meet the value of effectiveness 
of 80/80 criterion 2) to examine the listening and speaking skills of early childhood children 
before, while, and after learning based on the Reggio Emilia practice 3) to study the asser-
tiveness behavior of early childhood children before, while, and after learning by the Reggio 
Emilia practice. The purposive sampling technique was employed and the samples were 20 
three-year-old childhood children studying in the first semester of academic year 2016 at 
Ban Phonsawan child development center, Kud sim Kummai municipality, Khao Wong dis-
trict, Kalasin province. The research instruments were: 1) lesson plans based on the Reggio 
Emilia practice with 4 units; 20 lesson plans 2) 2 language skills evaluation forms dividing 
into listening skills evaluation form with 10 items and speaking skills evaluation form with 10 
items 3) evaluation form of assertiveness behavior of early childhood children. The statistics 
used were Percentage, Mean, and Standard deviation.

The findings were as the following

1) The effectiveness value of lesson plans based on the Reggio Emilia practice aim-
ing to encourage assertiveness behavior and listening and speaking skills of early childhood 
children was 84.06/87.57, which higher than the prospective 80/80 criterion. 2) The listening 
and speaking skills of early childhood children after learning by the Reggio Emilia practice 
were improved. The children had attention towards the story the people were talking about. 
They did not talk and they respected the speakers. They could perform according to the 
orders. All these behaviors make the assessment score after learning by the Reggio Emilia 
practice higher than that before and while learning with the average score of 8.75 out of 10; 
accounting for 87.50 per cent. In the same way, the speaking skill was improved as well. 
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บทนำ�

ภาษาจัดว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงพัฒนาการอัน
ลึกล้ำาก้าวหน้าของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด การมี
ภาษาใช้ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นเครื่องแสดงว่า
มนุษย์นั้น อยู่ในลำาดับขั้นแรกของวงจรสิ่งมีชีวิต ที่
สามารถใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกัน ทำาให้มนุษย์
มวีวัิฒนาการล้ำาหนา้มากกวา่สิง่มีชวีติใดๆ บนโลก
ใบนี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า พัฒนาการทางภาษา
ช่วยส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ไม่
ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์หรือความรู้สึกของเด็กเองแล้ว ภาษายัง
ช่วยในเร่ืองการคิด และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เด็กด้วย (อัจฉริยะ ควรทิพย์. 2557: 20)

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ 
เอมีเลีย เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ศนูยก์ลาง หลกัสูตรทีใ่ชใ้นการดำาเนนิการเรยีนการ
สอนจงึไมใ่ชห่ลกัสูตรทีก่ำาหนดเนือ้หาทีแ่นน่อนชดัเจน
ดังหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนสำาหรับเด็กปฐมวัยโดย
ทั่วๆ ไป โรงเรียนตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียไม่มี
หลักสูตรที่เขียนเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อย ครู
ไม่มกีารเขยีนแผนการสอนทีก่ำาหนดขัน้ตอนกจิกรรม

การสอนทีช่ดัเจน วธีิปฏบิตัแิตล่ะโรงเรยีนทีป่ฏบิตัิ
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ในประเทศอิตาลี จะ
รวบรวมรายชื่อ หัวข้อโครงการที่คาดว่าจะอยู่ใน
ความสนใจของเด็ก หัวข้อโครงการที่เตรียมอยู่ใน
มือครูนั้นมีทั้งโครงการระยะสั้น ระยะยาว แต่ถ้า
เดก็สนใจในเรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอืรายการหวัขอ้ทีค่รู
กำาหนดไวล่้วงหนา้ กิจกรรมโครงการในหอ้งเรียนก็
จะปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของเด็ก สภาพ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์จะลื่นไหลไป
ตามสภาวการณ์ที่สนองต่อความสนใจของเด็กใน
ขณะนั้น โดยครูมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้
ปรากฏออกมาและสื่อออกมาด้วยวิธีการที่หลาก
หลาย การเรียนรู้อย่างลุ่มลึกจากโครงการ เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่โดดเด่นในโรงเรียน
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ก่อนการเริ่มโครงการ
ในชั้นเรียน ครูทุกคนจะประชุมพูดคุยกันถึงหัวข้อ
โครงการที่อาจเกิดขึ้นได้จากความสนใจของเด็ก 
และคำานึงถึงความคิดที่คล้ายคลึงกับโครงการที่
อาจเกิดขึ้นตามสมมุติฐานทางเลือกหรือตัวเลือก
สำาหรับเด็ก ครูจะวางกรอบความคิด ถึงขั้นตอน
แต่ละระยะของโครงการ ตลอดจนการเตรียมการ
สำาหรับสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากความคิด

The early childhood children could answer correctly by themselves. They could tell the stories 
confidently and present their own works with loud voice. The assessment score was 8.60 
out of 10; accounting for 86.00 per cent which higher than that before and while learning. 
3) The assertiveness behavior of early childhood children after learning by the Reggio Emilia 
practice. The assertiveness score was 13.30 out of 15; accounting for 88.67 per cent. The 
highest assertiveness belonged to the area of working. Early childhood children could work 
with their full capacity. They were industrious enough to get the works done and reach the 
goals. They, without any worries, dared to refuse when people asked them to do something 
that they could not do. The lowest assertiveness score belonged to the area of accepting 
critiques from other people. They did not responsible for their faults and delivered opinions 
or comments to others with anxiety. 

Keywords: The Development of the Experience Enhanced-Activities According to Reggio 
Emilia, Listening and Speaking Skills of Early Childhood Children 
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ความสนใจของเด็ก (ภรณี คุรุรัตนะ. 2542: 68-
69) การเรยีนการสอนแบบเรกจโิอ เอมเีลยี มอีงค์
ประกอบพื้นฐานในกระบวนการเรียนการสอนที่
สำาคัญ 4 ประการ คือ 1. โครงการที่เด็กต้องการ
เรยีนรู้ 2. ศิลปะสร้างสรรคท์ีเ่ดก็ใชเ้ปน็ภาษาส่ือการ
เรยีนรู ้3. การจัดสิง่แวดลอ้มสนบัสนนุการเรยีนรูท้ี่
สุนทรีงดงามและ 4. การยอมรับและการประสาน
ความร่วมมือระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง ซึ่ง
เรกจิโอ เอมีเลีย เช่ือว่าเด็กที่เรียนรู้ตามรูปแบบ
หรือวิธีการนี้จะเป็นผู้มีสมรรถนะและพลังความ
คิดสูง เพราะเด็กต้องใช้ความสามารถและปัญญา
ของตนเองในการค้นหาคำาตอบที่ต้องการรู้ และ
สามารถคิดด้วยภาษาของเด็กที่เป็นงานศิลปะได้
ด้วย แนวทางการเรียนการสอนตามแนวคิดเรกจิ
โอ เอมีเลีย การสอนแบบโครงการเชื่อว่าเด็กเรียน
รู้ได้ดีจากการค้นพบปัญหาด้วยการลงมือทำาด้วย
ตนเอง สื่อศิลปะเป็นรูปแบบโดยธรรมชาติที่ทำาให้
มีการแสดงออกและค้นคว้าท่ีนำาไปสู่การเรียนรู้
ของเด็กและเข้าใจโลก ครูเป็นเหมือนผู้ร่วมเสริม
สร้างให้แก่เด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 96) 
การดำาเนินโครงการท่ีเด็กต้องการเรียนรู้เป็นไปได้
ท้ังโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว บาง
โครงการอาจเป็นสัปดาห์บางโครงการอาจเป็น
เดือน ขึ้นอยู่กับระยะความสนใจของเด็ก ไม่มีข้อ
จำากัดเง่ือนไขระหวา่งดำาเนนิโครงการเพิม่การเรยีน
รู้ของเด็ก เด็กจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านผล
งานศิลปะ อาจเป็นการวาดภาพ งานปั้น งานแต่ง 
งานแปะ งานตดั งานระบายส ีหรอืงานสรา้งสรรค์
อื่นๆ ไม่ว่าเด็กจะคิดทำาสิ่งใดเด็กต้องสื่อความคิด 
แผนงานและจินตนาการของตนให้ครูรู้โดยใช้งาน
ศิลปะ ครูต้องกระตุ้นให้เด็กสื่อด้วยภาษาศิลปะ
สร้างสรรค์ตามที่เด็กคิดหรือจินตนาการ กระทำา
งานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กมีความ
สำาคัญมาก เนื้อหาสาระความรู้จะมาจากคำาถาม
ของเด็ก ความคิดของเด็ก คำาถามของครูและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ปกครอง การเรียนรู้ของ
เดก็กบัการทำางานของครจูะควบคูก่นัไปผลงานเดก็
ในแต่ละช่วงของการเรียนรู้ ครูต้องชื่นชมและนำา

เสนออย่างสวยงาม การกระทำาของครูจะเป็นตัว
ป้อน การค้นพบความรู้ด้วยตัวของเด็กเอง 

การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากประสบการณ์
ที่เด็กได้รับแต่ละวัน เนื้อหาของโครงการที่เด็กจัด
กระทำา การอภิปรายความคิดเห็นกับเพ่ือนและ
ครู การซักถามการตอบคำาถามด้วยการแสดงออก
ด้วยภาพหรืองานศิลปะเป็นตัวบ่งชี้การเรียนรู้ของ
เด็ก ประกอบกับคำาพูดสนทนากับครูแสดงให้เห็น
จินตนาการและภาพในสมองของเด็ก ซ่ึงครูสามารถ
เสริมความรู้ด้วยการนำาเด็กไปดูสิง่ท่ีเป็นของจริงอกี
ครัง้หนึง่เพือ่ใหเ้ดก็ซมึซบัความถกูตอ้งและปรับภาพ
งานศลิปะของตนเองใหมใ่หส้อดคลอ้งตรงกบัความ
เปน็จรงิ การตรวจสอบทบทวนนีเ้ปน็การเรยีนทีลุ่ม่
ลึกตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมีเลีย ซึ่งเชื่อว่าการ
คดิคน้อยา่งอสิระของเดก็ในโครงการทีส่นใจ เดก็จะ
ซึมซับความรูจ้ากการคดิของคนท่ีสือ่ออกมาพรอ้ม
งานศิลปะ การแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มสาระจาก
การโต้ตอบปญัหาและอภปิรายกบัคร ูจะนำาไปสูก่าร
ปรับผลงานศลิปะและบันทกึ ครูจะซ้ำาอกีดว้ยการให้
เดก็เหน็ของจรงิ ไมว่า่จะเปน็วตัถ ุสิง่ของธรรมชาติ
หรอืสภาพชุมชนเพ่ือเปน็การปรบัความรูไ้ปสูค่วาม
ถกูตอ้ง ผลงานศิลปะทกุชิน้ทีเ่ดก็ทำาข้ึนไมว่่าจะเปน็
ภาพวาด งานปั้น งานแปะ งานตัด หรืองานสร้าง
สรรค์อ่ืนๆ ล้วนเป็นภาพสะท้อนเป็นภาษาสื่อให้
ครูและผู้ปกครองได้รู้ถึงความลุ่มลึกของการเรียน
รู้ของเดก็ และความประทับใจในจิตใจเดก็จากการ
เรยีน โรงเรยีนคือสถานทีบู่รณาการความรูแ้ละเปน็
แหล่งประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน เด็ก
และครอบครวั เพ่ือการเรยีนรูข้องเดก็โดยตรง (กลุ
ยา ตันติผลาชีวะ. 2551: 109 – 110)

การจดัประสบการณข์องเดก็ปฐมวยัทีศ่นูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ เทศบาลตำาบลกุด
สิมคุ้มใหม่อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่าน
มาสงัคมแหง่การเรยีนรูย้งัเปน็แบบเดมิ เรยีนรูจ้าก
การบอกการเลา่ การอธบิาย เดก็ไมไ่ดศ้กึษาคน้ควา้ 
ทดลองปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง ประการหนึง่เดก็
ส่วนหนึ่งพ่อแม่ไปทำางานที่กรุงเทพมหานคร ลูก
ต้องอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง ทำาให้
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เด็กขาดความอบอุ่น ไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ส่ง
ผลให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาในด้านการใช้ภาษาใน
การสื่อสารไม่ถูกต้อง เด็กไม่ค่อยกล้าพูด ไม่กล้า
แสดงออก เด็กฟังคำาสั่งไม่เข้าใจ จากการประเมิน
ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า เด็กควรได้รับ
การสง่เสรมิใหรู้จ้กัการสงัเกต สำารวจ ด้วยการกระ
ทำาโครงงาน การสำารวจแหลง่เรยีนรูท้ัง้ในและนอก
ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็ กระตุน้ใหเ้ดก็ไดต้ัง้คำาถามและ
ตอบคำาถาม ควรมีการนำาเสนอผลงานการวาดรูป 
ขีดเขียนเส้นลักษณะต่างๆ เพื่อส่ือความหมาย
และอธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2558: 16) 

จากความสำาคญัและสภาพปญัหาดงักล่าว 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยมุ่งพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออก 
ทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูดด้วยการ
จดัประสบการณ์ของเดก็ปฐมวยัตามแนวคดิเรกจิโอ 
เอมเีลยี (Reggio Emilia) โดยมคีวามคาดหวงัวา่วธิี
การดงักลา่วจะเป็นนวตักรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็
ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุเกดิปญัญา กลา้แสดงออก 
มีพัฒนาการทักษะการฟังและการพูดเพิ่มมากขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคดิเรกจโิอ เอมเีลียเพือ่ส่งเสรมิพฤติกรรมกล้า
แสดงออก ทักษะการฟงัและการพดูของเดก็ปฐมวยั 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาทักษะการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่างและหลังการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออก
ของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย

ขอบเขตของการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็บา้นหนองแสง เทศบาลตำาบลสงเปลอืย อำาเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 23 คน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ เทศบาลตำาบลกุด
สิมคุ้มใหม่ อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 
20 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวม
จำานวนทั้งสิ้น 43 คน

2. กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังนีไ้ดแ้ก่ 
เดก็ปฐมวยัทีม่อีาย ุ3 ขวบ ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้าน
โพนสวรรค ์เทศบาลตำาบลกุดสมิคุม้ใหม ่อำาเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2559 
จำานวน 1 ห้องเรียน มีเด็กทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ดังนี้

1. แผนการจดัประสบการณ์ของเดก็ปฐมวยั
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia) 
จำานวน 1 โครงการ 4 หนว่ยการเรยีนรู้ จำานวน 20 
แผน มีค่าความเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 4.20 – 5.00

2. แบบประเมินทักษะทางภาษา จำานวน 
2 ชุด แยกเป็นแบบประเมินทักษะการฟังจำานวน 
10 ข้อ แบบประเมนิทักษะการพดู จำานวน 10 ขอ้ 
แบบประเมนิทกัษะการฟงัมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ระหวา่ง 0.60 – 1.00 และแบบประเมนิทักษะการ
พดูมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60 – 1.00 
เช่นเดียวกัน

3. แบบประเมนิพฤตกิรรมกลา้แสดงออก
ของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
1.00 ทุกประเด็น

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัด
ประสบการณข์องเด็กปฐมวัยตามแนวคดิเรกจิโอ เอ
มเีลยี เพือ่สง่เสริมพฤตกิรรมกล้าแสดงออก ทกัษะ
การฟังและการพูด ตามเกณฑ์ E

1 
/ E

2
 = 80/80 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินทักษะการฟัง
และทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่าง
และหลังการทดลองโดยใช้การจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. วเิคราะหผ์ลการประเมนิพฤตกิรรมกลา้
แสดงออกของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่าง และหลัง
การทดลองโดยใชก้ารจดัประสบการณต์ามแนวคดิ
เรกจิโอ เอมีเลีย ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 
ด้าน คือ 1) ด้านการพูด 2) ด้านการแสดงสีหน้า
ท่าทางในการพูด 3) ด้านการทำางาน 4) ด้านการ
ยอมรับคำาวิจารณ์ 5) ด้านการควบคุมตนเอง เพื่อ
ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออก พร้อม
นำาเสนอเป็นกราฟ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวจิยัการพฒันาการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมเีลยี เพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรม
กล้าแสดงออก ทักษะการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย สรุปได้ดังนี้

1. การจดัประสบการณต์ามแนวคิดเรกจโิอ 
เอมเีลยี เพือ่สง่เสรมิพฤติกรรมกลา้แสดงออก ทกัษะ
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ 
84.06 / 87.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ทักษะการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรก
จิโอ เอมีเลีย ทักษะการฟังมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

6.90 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
69.00 ทักษะการพูดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 65.00 
ระหวา่งจัดประสบการณท์กัษะการฟงัมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 100.80 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 85.00 ทักษะการพูดมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 151.85 จากคะแนนเต็ม 180 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 84.36 หลงัจัดประสบการณทั์กษะการ
ฟงัมีพัฒนาการดขีึน้ เดก็มีสมาธิตัง้ใจฟังเร่ืองทีผู่อ้ืน่
พูด ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด เมื่อฟังแล้วสามารถ
ปฏบิตัติามคำาสัง่ไดถ้กูตอ้ง สง่ผลใหผ้ลการประเมนิ
หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนและระหว่าง
จดัประสบการณ ์มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 8.75 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
 ทักษะการพูดมีพัฒนาการดีขึ้นเช่นเดียวกัน เด็ก
ปฐมวัยสามารถตอบคำาถามด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
บอกเล่าสิ่งต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ สามารถนำาเสนอ
ผลงานของตนเองได้ พูดเสียงดังชัดเจน ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.60 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.00 

3. พฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรก
จิโอ เอมีเลีย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.00 จาก
คะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ระหว่างจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
250.60 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 83.53 หลังจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย
มีพฤตกิรรมกล้าแสดงออกมากขึน้สูงกว่ากอ่นและ
ระหว่างจัดประสบการณ์โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
13.30 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 88.67 ด้านที่กล้าแสดงออกมากที่สุดคือด้าน
การทำางาน เด็กปฐมวัยทำางานเต็มความสามารถ
ของตน มีความมุ่งมั่นทำางานสำาเร็จตามเป้าหมาย 
กล้าปฏิเสธในเร่ืองท่ีตนไม่สามารถทำาตามคำาขอ
ร้องของผู้อื่นได้ โดยไม่วิตกกังวล มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 98.33 ด้านที่กล้าแสดงออกน้อยที่สุดคือ
การยอมรบัคำาวจิารณ ์ไมรั่บผิดชอบตอ่ขอ้บกพรอ่ง
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ของตนเอง ให้ข้อคิดหรือข้อวิจารณ์ผู้อื่นด้วยความ
วติกกงัวล มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.10 จากคะแนน
เต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจยัได้ศกึษาผลการจดัประสบการณต์าม
แนวคดิเรกจโิอ เอมเีลยี เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมกลา้
แสดงออก ทักษะการฟงัและการพดูของเดก็ปฐมวยั 
สามารถนำามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ก�รจัดประสบก�รณ์

การจัดประสบการณต์ามแนวคิดเรกจโิอ เอมี
เลยี เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมกล้าแสดงออก ทกัษะการ
ฟงัและการพดูของเดก็ปฐมวยัมปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
84.06 / 87.57 หมายความว่า ประสิทธิภาพของ
การจัดประสบการณต์ามแผนการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมเีลยี เพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรม
กล้าแสดงออก ทักษะการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวยัทีส่รา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพของกระบวนการ
เท่ากับ 84.06 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 
87.57 ดังนั้น แสดงว่า การจัดประสบการณ์ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมี
เลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออก ทักษะ
การฟงัและการพดูของเดก็ปฐมวยัมีประสทิธภิาพสงู
กวา่เกณฑ ์80/80 ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ แผนการ
จดัประสบการณไ์ดผ้า่นขัน้ตอนในการออกแบบและ
จัดทำาอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎ ีกระบวนการสร้างอย่างละเอียด แผนแตล่ะ
แผนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้มีประสบการณ์
และอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วมาปรับปรุงแก้ไข รวม
ถึงได้ศึกษาหลักการ แนวทาง ขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคดิเรกจโิอ เอมีเลีย ทีเ่น้นการ
จดัประสบการณ์ตามความตอ้งการ พฒันาการของ
เด็ก ลักษณะกิจกรรมต้องเอื้อให้ได้เรียนรู้จากการ
สำารวจและทดลอง สมัผสักบัสือ่อปุกรณน์านาชนิด 
โดยไม่คาดหวังให้เด็กทำางานเป็นชิ้นเป็นอัน เป็น
สิง่สำาคญัของการจดัประสบการณ ์แตเ่นน้ใหเ้ดก็มี
ประสบการณต์รง จากการปฏบัิติท่ีนำาไปสู่การเรยีน

รูอ้ยา่งถาวร โดยการประสานความรว่มมอืระหวา่ง 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการการเรียน
รู้อิสระและมีความสุข การจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เน้นให้เด็กถ่ายทอดความ
รู้สึกผ่านผลงานศิลปะ อาจเป็นการวาดภาพ งาน
ปั้น งานตกแต่ง โดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดประสบการณ์ การติดต่อประสานกันอย่างใกล้
ชดิ ระหวา่ง คร ูและผูป้กครอง ช่วยใหเ้ดก็สามารถ
ปรบัตวัเขา้กับส่ิงแวดล้อมใหม ่ตลอดจนช่วยใหเ้ด็ก
คลายความวิตกกังวลที่เกิดจากการต้องห่างไกล
จากผู้ปกครองชั่วคราว (ศศิธร เวียงวะลัย. 2556: 
86 – 87) การจดัประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจโิอ 
เอมเีลยีทีส่ำาคญั คอืการจดักลุม่เดก็เปน็กลุม่เลก็ๆ 
ทำาให้เด็กเรียนรู้สังคมมากขึ้น เด็กได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ได้การคิดแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติ
จรงิ มทีกัษะการใช้ภาษา มเีหตแุละผลในการเสนอ
ความคดิ มจีนิตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์ถงึ
แม้บางครั้งอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้
เวลามาก แต่สิ่งสำาคัญคือ ความพร้อมใจกันของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชนที่มุ่งมั่นต่อการ
สนบัสนนุและใหโ้อกาสแกเ่ด็ก การพัฒนาศกัยภาพ
การเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบัการสรา้งสนุทรนียิมในศลิปะ
ด้วย (กิรณา เกี่ยสกุล. 2552: 103 – 104) แล้ว
นำามาสรา้งแผนการจดัประสบการณแ์ละไดร้บัการ
ประเมิน ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความชัดเจนของสาระสำาคัญ จุดประสงค์การ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สือ่และแหลง่เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบักระบวนการและ
ขั้นตอนการทดลองอย่างเป็นระบบ ทำาให้แผนการ
จดัประสบการณ์มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ สามารถนำา
ไปจดัประสบการณ ์มปีระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา ซ่องผม 
(2555: 90) ได้วิจัยการจัดประสบการณ์เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ของ
เด็กปฐมวัย ระหว่าง การใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมี
เลีย และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ผลการวิจัย พบ
ว่า แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ 
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เอมีเลีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.93/90.13 
แผนการจดัประสบการณต์ามแนวคดิจอหน์ ดวิอี ้มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 88.91/91.00 และสอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของ สจุติตรา สดุชาร ี(2554: 104) 
ไดศ้กึษาการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ชัน้อนบุาล
ปทีี ่2 โดยใชก้จิกรรมศลิปะ ตามแนวคดิเรกจโิอ เอ
มีเลีย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการศึกษา พบว่า การจัด
กิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรม
ศลิปะตามแนวคดิเรกจโิอ เอมเีลยี ของนกัเรยีนชัน้
อนบุาลปทีี ่2 มปีระสทิธิภาพเท่ากับ 81.53/82.43

2. ทักษะก�รฟังและก�รพูดของเด็ก
ปฐมวัย

ทักษะการฟัง หลังจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดเรกจโิอ เอมเีลยี มพีฒันาดขีึน้ เดก็ปฐมวยัมี
สมาธิ ต้ังใจฟังเร่ืองท่ีผู้อืน่พดู ไม่คยุกัน ใหเ้กียรตผู้ิ
พดู เม่ือฟงัแล้วสามารถปฏบัิตติามคำาสัง่ไดถ้กูตอ้ง
สง่ผลใหผ้ลการประเมนิสูงกวา่กอ่นและระหวา่งจัด
ประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ทักษะการพูดหลังจัดประสบการณ์มีพัฒนาการดี
ขึ้นเช่นเดียวกันเด็กปฐมวัย สามารถตอบคำาถาม
ด้วยตนเองได้ถูกต้อง บอกเล่าส่ิงต่างๆ ได้อย่าง
มั่นใจ สามารถนำาเสนอผลงานของตนเองได้ พูด
เสียงดังชัดเจน ส่งผลให้ผลการประเมิน สูงกว่า
ก่อนและระหว่างจัดประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.60 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 86.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัด
ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้นำาเอาลักษณะ
การจดัประสบการณต์ามแนวคดิเรกจโิอ เอมเีลีย มา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นการ
ประสานความร่วมมือ ระหว่างนักเรียน ครูและผู้
ปกครอง ครเูปดิโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่ม
ด้วยการเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษ ในการให้ความ
รู้หรือจัดกิจกรรม เช่น เชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้
เรือ่งการขายของ รว่มเลน่บทบาทสมมต ิซือ้ของขาย
ของ ขอความรว่มมือจากผูป้กครอง นำาวัสดอุุปกรณ์
ทีม่อียูต่ามธรรมชาตหิรอืในทอ้งถิน่ มาเปน็อปุกรณ์

ในการจัดกิจกรรม มีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ช่วยกันจัดสิ่งแวดล้อม
ท่ีใหโ้อกาสเดก็ ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอิสระและมคีวามสุข 
ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย การจัดกลุ่ม
เด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ ทำาให้เด็กเรียนรู้สังคมมากข้ึน 
เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้พูดคุย สนทนา 
ซักถาม ตอบคำาถาม ได้การคิดแก้ปัญหา ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช้ภาษา มีเหตุและผล
ในการเสนอความคิด ส่ิงสำาคัญคือความพร้อมใจ
กันของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่มุ่งมั่น
ต่อการสนับสนุนและให้โอกาสแก่เด็กการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ควบคู่ไปกลับการสร้างสุนทรี
นยิมในศลิปะดว้ย นอกจากนีม้กีารจดัแสดงผลงาน
ของเด็ก ครูศิลปะและครูอื่นๆ จะร่วมมือกัน จัด
ผลงานเด็กท่ีสือ่ถึงความคิดและการเรียนรู้ของเด็ก 
ที่สื่อออกมาโดยการปั้น การวาด การเขียน การ
พูด การแสดงความคิดเห็น การสร้างสิ่งประดิษฐ์
สองมิติหรือสามมิติ การแสดงบทบาทสมมติ จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้เด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง 
มีทักษะการฟังและการพูดสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับ กาญจนา ซ่องผม (2555: 94) ที่ได้วิจัยการ
จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการใช้
แนวคิดของเรกจโิอ เอมเีลยี และแนวคิดของจอหน์ 
ดิวอี้ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณต์ามแนวคดิเรกจโิอ เอมีเลีย และกลุ่ม
ทีไ่ด้รบัประสบการณต์ามแนวคดิของจอหน์ ดิวอี ้มี
พฒันาการดา้นสตปิญัญา ความสามารถในการแก้
ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ สูงขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับสุจิต
ตรา สุดชารี (2555: 105) ที่ได้ศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย
ใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ผล
การศึกษา พบว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย 
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรม
สงูกวา่กอ่นจดักจิกรรมอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
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ระดับ.05 ทั้งโดยรวมและในแต่ละด้าน สอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ วลญิา ปรชีากลุ (2550: 49) 
ทีไ่ดศ้กึษาการใชก้จิกรรมศิลปะวาดภาพ เพือ่สร้าง
เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้อนบุาล พบ
วา่ นักเรยีนทีเ่รียนด้วยแผนการใชก้จิกรรมศลิปะวาด
ภาพเพือ่สร้างสรรคค์วามคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน 
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้งโดยรวมและราย
ด้านเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
สอดคล้องกับ ประเทือง สุภาสอน (2550: 136) 
ท่ีไดศึ้กษาผลการจัดประสบการณต์ามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาตทิีม่ตีอ่ความสามารถทางภาษา
และความเชือ่มัน่ในตนเอง ของนกัเรยีนชัน้อนบุาล
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผลการศึกษาพบ
ว่า ความสามารถทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขยีน ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจัดกิจกรรมตามแนว
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 และสอดคล้องกับ นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์ 
(2553: 94 – 129) ที่ศึกษาค้นคว้า เรื่องการส่ง
เสรมิทกัษะทางภาษาของเดก็ปฐมวยั โดยใชก้จิกรรม
คำาคลอ้งจองสรภญัญ ์ตามแนวคดิการใชส้มองเปน็
ฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการ
ใช้กิจกรรมคำาคล้องจองสรภัญญ์ ตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางภาษา 
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน หลังการเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้นจากก่อนเรียน 

3. พฤติกรรมกล้�แสดงออกของเด็ก
ปฐมวัย

พฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย
หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมี
เลีย เด็กมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก ด้านการพูด
เด็กปฐมวัยกล้าพูด กล้าซักถาม กล้าตอบคำาถาม 
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำาเสนอผลงานของ
ตนเองมากข้ึน สามารถใชส้รรพนามไดถ้กูตอ้งดา้น
แสดงสหีนา้ทา่ทางในการพูด สามารถแสดงสีหน้า
ท่าทางในการพูดได้เหมาะสม น้ำาเสียงสอดคล้อง
กับความรู้สึก ด้านการทำางานมีการวางแผน รู้จัก
ตั้งเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นทำางานจนสำาเร็จตาม

เป้าหมาย ด้านการยอมรับคำาวิจารณ์ เด็กปฐมวัย
ยอมรบัคำาวจิารณข้์อบกพรอ่งของตนเองมากข้ึน ไม่
ก้าวร้าว ด้านการควบคุมตนเอง สามารถควบคุม
ตนเองได้มากขึ้น เช่น ควบคุมความวิตกกังวล 
ความกลวั ความโกรธ โดยรวมแล้วเด็กมีพฤตกิรรม
มากขึน้สงูกวา่กอ่นและระหวา่งจดัประสบการณ ์มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.30 จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.67 และรายด้าน พบ
ว่า ด้านที่มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากท่ีสุดคือ
การทำางาน เพราะวา่เรื่องที่นำามาจดัประสบการณ์
เปน็เรือ่งทีส่นองความตอ้งการ ความสนใจของเดก็ 
เดก็ตอ้งการเรียนรู้ สง่ผลใหเ้ดก็มคีวามตัง้ใจ เอาใจ
ใส่ที่จะค้นคว้าหาคำาตอบ ด้วยความกระตือรือร้น 
อยากค้นคว้า อยากรู้ อยากแก้ปัญหา มุ่งมั่นใน
การทำางาน จนสำาเรจ็ตามเปา้หมาย มคีะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 2.95 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 98.33 ดา้นทีม่พีฤติกรรมนอ้ยทีสุ่ดคอืการ
ยอมรบัคำาวจิารณ ์ถงึแมว้า่การจดัประสบการณ ์จะ
มีการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การยอมรับกัน
อย่างมีเหตุผล แต่เด็กยังมีความรู้สึก ไม่ตกกังวล
และหวาดระแวงอยู่บ้าง ที่เกิดจากการต้องห่าง
ไกลจากผู้ปกครองชั่งคราว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.10 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ การจัดประสบการณ์
ตามหลักการและกระบวนของการจัดประสบการณ์
ตามแนวคดิเรกจโิอ เอมเีลยี ครจูะใหค้วามสำาคญัตอ่
การเรยีนรูม้ากกวา่การสอน เดก็และครจูะเรยีนรูไ้ป
ดว้ยกนั ในการหาคำาตอบจากสิง่ทีส่งสยั เรยีนรูร้ว่ม
กนัจากการคน้หาขอ้มลูความรูเ้พือ่จะตอบคำาถามท่ี
เดก็สงสยัใคร่รู ้การจดักจิกรรมในแตล่ะวนัคำานงึถงึ
ความสมดุลระหว่างกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ตา่งๆ การดำาเนินงานและความตอ่เน่ืองของกจิกรรม 
ลืน่ไหลและเปน็ไปอยา่งราบเรยีบตามธรรมชาติ ไม่
เรง่รบี สนองความตอ้งการตามพฒันาการของเดก็ 
เน้นให้เด็กมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติที่นำา
ไปสูก่ารเรียนรู้อยา่งถาวร มกีารจัดสิง่แวดลอ้มและ
บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีความยืดหยุ่น 
เพือ่ใหเ้ดก็เกดิความมัน่คงรบัรู้ถึงการปกป้องทีไ่ดร้บั 
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มกีำาลงัใจในการเรยีนรู้ มีการตดิตอ่ประสานงานกนั
อย่างใกล้ชิดระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้
เดก็สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการ
ชว่ยใหเ้ดก็คลายความวิตกกังวลทีเ่กิดจากการตอ้ง
ห่างไกลจากผู้ปกครองชั่วคราว มีการให้แรงเสริม 
ยอมรบัเด็กตามศกัยภาพของเดก็ สง่เสรมิใหเ้ด็กได้
พฒันาทกัษะในการชว่ยเหลอืตวัเองโดยไมต่อ้งพึง่
พงิผูอ้ืน่ สง่เสรมิให้เดก็ได้ฝึกฝนการควบคุมตนเอง 
และมวีนิยัในตนเอง ฝกึฝนทกัษะทางสงัคมในการ
มปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็คนอืน่ และผูใ้หญท่ีอ่ยูร่อบตวั
เด็ก จัดกิจกรรมที่มีการฝึกให้เด็กแบ่งงานกันทำา 
ฝึกการรอคอย การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน การ
เคารพสิทธิและสิ่งของของผู้อ่ืน ตลอดจนการมี
บทบาททีเ่หมาะสมในการเปน็สมาชกิของกลุม่ สิง่
ท่ีดีจากการจดัประสบการณต์ามแนวคดิเรกจิโอ เอ
มีเลีย คือการจัดกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ ทำาให้เด็ก
เรียนรู้สังคมมากขึ้น เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ได้คิดแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะ
ในการใช้ภาษา มีเหตุและผลในการเสนอความคิด 
มจีนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค ์(ศศธิร เวยีง
วลยั. 2556: 88-91, อา้งองิในสุจนิดา ขจรรุ่งศิลป์
และคณะ. 2543 ; กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551) 
จากหลักการและกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้
เด็กที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
เรกจิโอ เอมีเลีย ได้เรียนรู้อย่างอิสระและมีความ
สุขในบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปิยะพร กงไกร (2554: 18) ได้
ศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดย
ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนระดับ
ชั้น ปวช. 3/1 สาขาวิชาการขายในรายวิชาการจัด
จำาหน่ายสินค้าและบริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น โดยจากการสังเกตครั้งที่ 1 นักศึกษา
มีพฤตกิรรมกลา้แสดงออกอยา่งชดัเจนคดิเปน็รอ้ย
ละ 62.5 และจากการสังเกตครั้งที่ 2 นักศึกษามี
พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อย

ละ75 สูงขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ตรรกพร สุขเกษม (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้วิธี
การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร 
ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
บทเรียนเรื่อง “การกำาหนดนโยบายสาธารณะ” ใน
รายวิชานโยบายและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 77.8 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

สรปุไดว่้า การจัดประสบการณ์ตามแนวคดิ
เรกจิโอ เอมีเลีย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
กลา้แสดงออกมากขึน้ มทีกัษะการฟงัและการพดูสงู
ขึน้ เพราะมกีารจดัสิง่แวดลอ้มทีมุ่ง่ส่งเสรมิการเรยีน
รูแ้ละพฒันาการของเดก็ เปน็การจดัประสบการณ์
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีการบูรณาการเนื้อหาเข้า
ด้วยกัน เปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ
การทดลองง่ายๆ เด็กสนใจมีความท้าทายความ
สามารถเดก็ กระตุน้ให้เดก็ไดล้งมอืปฏบัิตกิจิกรรม
ทีห่ลากหลายเพือ่คน้หาคำาตอบ การแกป้ญัหาทีม่า
จากความสนใจและความต้องการของเด็ก เรื่องที่
จะศึกษามาจากเด็กหรือครู และเด็กร่วมกันเลือก
หวัขอ้ในการศกึษา เดก็มกีารวางแผนการทำางานรว่ม
กนั โดยมคีรูหรอืผูป้กครองมส่ีวนชว่ยเหลือ อำานวย
ความสะดวก รวมทัง้การจดัส่ิงแวดล้อมทีเ่อ้ือตอ่การ
เรียนรู้ ทำาให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ด้านต่างๆ สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์
ระดับของความสนใจและเป้าหมายที่เด็กต้องการ
เรียนรู้ ซึ่งไม่ได้มาจากการที่ครูเป็นผู้กำาหนดหรือ
บทเรยีนสำาเรจ็รปู เปน็การจดัประสบการณท์ียึ่ดเดก็
เป็นสำาคัญ ทั้งนี้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย สามารถนำาวิธีการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ไปใช้ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมกล้าแสดงออก ทักษะการฟังและการ
พดูของเดก็ปฐมวยั จะไดเ้ปน็การปพูืน้ฐานสำาหรบั
เดก็ ให้สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 
และมีคุณภาพสูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่ง
เสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออก ทักษะการฟังและ
การพูดของเด็กปฐมวัย เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
รู้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ครตูอ้งเขา้ใจบทบาททีส่ำาคญัของตนเอง 
ในการส่งเสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออก ทักษะ
การฟังและการพูดให้กับเด็ก และจัดส่ิงแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสนใจจนเกิดการเรียนรู้ 
โดยใช้คำาถามกระตุ้นให้เด็กคิดและเปิดโอกาสให้
มปีฏสิมัพนัธก์บับคุคลอืน่ทัง้เดก็และผูใ้หญส่ิง่ของ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก โดยกำาหนดเป็นเรื่องเพื่อ
ศกึษาและทำากจิกรรมตามแนวคิดเรกจโิอ เอมีเลยี 
ตามความสนใจของเด็ก แต่ละระยะของโครงการ
จะพัฒนาสิ่งที่สนใจจากการพูดคุย สนทนา การ
ปฏิบัติภาคสนาม การแสดงออก การค้นคว้า และ
การนำาเสนอผลงานร่วมกัน

1.2 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรก
จิโอ เอมีเลีย ครูควรดูแลและให้คำาแนะนำาเมื่อเด็ก
มีปัญหา ในขณะทำากิจกรรมควรให้กำาลังใจ คอย
ชี้แนะวิธีดำาเนินกิจกรรมการช่วยเหลือตนเองและ
เพือ่น ตลอดจนการนำาเสนอผลงานเปน็รายบคุคล
และรายกลุม่ ควรเสริมแรงด้วยคำาชมว่า เกง่มาก ดี
มาก เยี่ยมมากเป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
มีความรู้สึกมั่นใจ ไม่เครียด ภูมิใจ กล้าแสดงออก 
มีทักษะการฟังและการพูดสูงขึ้น

1.3 การทำากิจกรรมกลุ่ม เด็กบางคนอาจ
ไม่สนใจร่วมกิจกรรม และไม่ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อน ครูควรกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม และ
คอยชีแ้นะหรอืใหค้ำาปรกึษาระหวา่งทำากิจกรรม โดย
สรา้งความมัน่ใจในตนเองใหก้บัเดก็ สรา้งบรรยากาศ
อันอบอุ่นเป็นกันเอง เช่น การพูดคุย สนทนา การ
ซักถามปัญหาของเด็ก เป็นต้น

1.4 ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
เรกจิโอ เอมีเลีย ผู้ปกครองมีบทบาทมากต้องเป็น
ผู้ช่วยเหลือในการเรียน เป็นผู้ทำางานร่วมกันและ
สนบัสนนุการเรยีนของเดก็ ดังนัน้ ควรมกีารตดิตอ่
ประสานกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
ผูป้กครองในการจัดประสบการณต์ามแนวคดิเรกจิ
โอ เอมีเลีย ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศกึษาการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ที่ส่งผลต่อตัวแป
รอื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา 
สติปัญญา เป็นต้น

2.2 ควรเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใช้
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย 
กับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการจัด
ประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3 ควรมีการติดตามผลหลังการทดลอง 
เพ่ือศึกษาความคงทนของพฤติกรรมกลา้แสดงออก 
ทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
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