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บทคัดย่อ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน โดยวิธีจับสลากตามล าดับ ดังนี้ จับสลากเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จากนั้นจับสลากเลือกโรงเรียนได้โรงเรียนวัดพืชนิมิต  และจับสลาก
เลือกห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ช่วงอายุ 5-6 ปี จ านวน 1 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 
คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ค่าความเชื่อมั่นมีค่า  เท่ากับ .87 แบบทดสอบวัดทักษะการ
พูดของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรม ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .89 และแบบวัดความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest –Posttest design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test 
แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดย
ใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ทั้งหมด 
จ านวน 5 เรื่อง เพ่ือวัดด้านการพูดค าศัพท์  ด้านการพูดเป็นประโยค และ ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
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โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 12.30-12.45 น. จ านวน 15 ครั้ง จากผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีประสิทธิภาพ  (E1 / E2) เท่ากับ 76.48/83.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  2) ผลของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานหลังจัดกิจกรรม          
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และ 3) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก (�̅�= 2.90 
และ S.D.= 0.37) 
 
ค าส าคัญ 
 การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ทักษะการพูด และเด็กปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) examine the efficiency of storytelling activities through 
the large story books which the efficiency was 80/80,  2)  compare speaking skills of 
early childhood using storytelling, and 3) study the satisfaction of storytelling activities 
by using a large story book of preschool children. The samples used in this research 
are multi-step random sampling. By lottery method in the following lottery, select 
educational area, Pathumthani Primary Educational Service Area Office then pick the 
lottery, choose the school, Wat Nimit School lottery, select the kindergarten class 3 
age range 5-6 years, number 1 classroom, can sample groups of 25 people to be a 
sample group. Tools used in this research. The storytelling activities were organized by 
using a large story book with the consistency index (IOC) between 0.67-1.00. Test for 
speaking skills of young children before and after activities the confidence value is 
equal to .87. Test for speaking skills of young children before and after activities the 
confidence value is equal to .87 and the satisfaction measure for organizing storytelling 
activities using a large story book of preschool children. Research design was one-group 
pretest-posttest design. Data were analyzed by using dependent Samples t-test. 
 The research result were summarized as follows 1)  Storytelling activities using 
5 large stories books. To measure vocabulary in speech and sentence in the story by 
organizing activities every Wednesday at 12.30-12.45 pm for 15 times. Based on the 
results of the storytelling activities using the big story book with efficiency (E1/E2) equal 
to 76.48 / 83.00 which meets the criteria. 2)  Early childhood speaking skills after 
learning through storytelling activities was higher than before learning through 
storytelling activities at the .05 level of significance,  and 3)  Early childhood children 
are satisfied with storytelling activities through large children's story books at the high 
level (�̅�= 2.90 and S.D. = 0.37). 
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ความส าคัญของปัญหา 
            สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุด
เกิดข้ึนใหม่ ๆ ตาม ยุคสมัย เด็กและครอบครัวจ าเป็นต้องข้ามผ่านวันเวลาที่ผันเปลี่ยน และยืนหยัดอยู่
ให้ได้ในสังคมสมัยใหม่ บ่มฟักคุณลักษณะที่พึงมีอย่างเหมาะสม ให้กับทรัพยากรมนุษย์ของวันนี้และ
อนาคตข้างหน้า ให้สมบูรณ์แบบอย่างเต็มก าลังเมื่อห้วงเวลาของศตวรรษที่ 21 คืบคลานเข้ามานับกว่า
ทศวรรษแล้ว สังคมโลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และเป็นโจทย์ส าคัญของสังคมว่า จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร ตั้งแต่วัยเริ่มต้น ให้มีพ้ืนฐานที่ดีมั่นคง สามารถเติบโตและอยู่รอดได้
อย่างมีคุณภาพในอนาคต (Rotkhlai, n.d.) ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x7Cs 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), 
(W) writing (เขียนได้) และ (A) Arithmetic (คิดเลขเป็น) 7Cs ได้แก่ Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  Creativity & 
innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  Collaboration, teamwork & leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า)  Communications, information & 
media literacy (ทักษะด้าน การสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร)  Career & learning skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (Panich, 2012) โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร เป็นทักษะที่
ส าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 ดังที่ พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พระราชทาน ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เนื่องในโอกาสการ
จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรก  “การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนา
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งใน
สมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ ย่อมมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของ
ประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันด าเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง ส าคัญ
ที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้ว
พิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอ
สมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพ่ือให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และ
สามารถอ านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์แท้จริง” (Singsawat, 2008) ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ที่จะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันเป็น
ปกติสุข เพราะ “การสื่อสาร” เป็น “กระบวนการ ถ่ายทอด “สาร” จาก “ผู้ส่งสาร” ไปยัง “ผู้รับ
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สาร” ด้วย “สื่อ” ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือภาษา ท่าทาง สัญลักษณ์ ฯลฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน  (Rotkhlai, n.d.) ดังนั้นการสื่อสาร
จึงมีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย เปนอย่างมากเนื่องจากเด็กปฐมวัยตองใชการสื่อสารในการเรียนรู
สิ่งใหม ๆ และการติดตอสื่อสาร กับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อใชเปนการสื่อสารใหผูอ่ืนทราบถึง   ความรู้เด็กจะ
เรียนรูภาษาตามล าดับขั้นพัฒนาการเริ่มจากความคุนเคยจากการไดยินไดฟง การพูดคุยสนทนา ท าให
พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม  เด็กเริ่มเรียนจากภาษางาย ๆ เรียนรูการใชค าศัพทดวยการใช
ประโยค ครูสอนภาษา คนแรกของเด็ก คือ พอแมเสียงแรกท่ีเด็กไดยินไดฟงคือเสียงจากพอแมการโต
ตอบของพอแมท าใหเด็กเรียนรูภาษา การพูดและสนทนากับเด็ก คือ การสรางเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาใหกับเด็กปฐมวัย (Tantipalajiva, 2004) ดังนั้นภาษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการคิด ซึ่งจะน าไปสู่พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในขั้นสูง ภาษา
เป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร ทั้งในการแสดงออกถึงความต้องการ ความรู้สึกนึกคิด และข่าวสาร 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ โดยเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความคิดที่
เป็นนามธรรมได้  การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง (Niamhom, 2007) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ  การสื่อสารด้านการพูดเปนทักษะ 
ทางภาษาท่ีส าคัญ โดยจะแทรกอยูในชีวิตประจ าวันของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกหนวยงานดังนั้นผู
ใหญ จึงควรตระหนักและใหความส าคัญกับการพูดไมนอยไปกวา ทักษะดานอ่ืน ๆ เพราะการพูดเป
นทั้งศาสตรและศิลป มีหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ที่สามารถสอน ได และสามารถเรียนรูไดและฝ
กฝนได เชนเดียวกับทักษะอ่ืน ๆ  ที่ไมไดติดตัวมาแตก าเนิดและไมใช สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เพราะฉะนั้นมนุษยจึงจ าเปนตองมีการเรียนรู มีการฝกฝนและสงเสริมการพูดอยางถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพตั้งแตยังเยาววัยซึ่งเพียเจต (Piaget) กลาววา เด็กที่อายุ 2-7 ป  (Preoperational 
Thought) เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูด รวมทั้งทาทางที่สื่อความหมายและ เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี
และเด็กในวัยนี้จะใชภาษาพูดมากขึ้น  การพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยเปน กระบวนการที่
เกิดขึ้นตอเนื่องในขณะเดียวกันพัฒนาการทางการพูดก็มีความแตกตางกันในแตละคน ขึ้นอยูกับปจจัย
ในตัวเด็ก (Thambowon,  2007) เนื่องจากการเรียนรูภาษาเปนสิ่งส าคัญ การเรียนรูภาษาประกอบด
วยทักษะหลายดาน ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง  5 
ประสาท สวนที่ส าคัญท่ีเด็กใชในการเรียนรูภาษาคือการพูด ดังนั้นการพูดจึงเปนทักษะของพัฒนาการ
ทางภาษาในเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับ Naeobut & Rangsibowonkun (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพ้ืนบ้าน” ดังที่ 
Phinyoanantaphong (2006) กล่าวว่า การสงเสริมทักษะทางดานการพูดนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ไดแก การเลานิทาน การเลน บทบาทสมมุติการสนทนาอภิปราย ซึ่งการเล่านิทานเป็นรูปแบบของ
นันทนาการอย่างง่าย ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถน าผู้ ฟังเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ 
สนุกสนาน นิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สงสัยและหาค าตอบยังไม่ได้ หรืออธิบาย
ถึงการเกิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรมให้คติข้อคิดสอนใจ ในการด าเนินชีวิต ผู้ฟังจะ
ได้รับประโยชน์จากนิทาน ตามจุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Silakon, 
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2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสามารถทาง    การพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบหุ่น”   
         รูปแบบการเล่านิทานที่นิยมใช้กันเสมอ ๆ ส าหรับเด็กเล็ก คือ การเล่านิทานประกอบอุปกรณ์
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เล่าจัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานที่ส าคัญ เพราะสามารถท า
ให้เด็กสนุก และตื่นตาไปกับนิทานที่เล่าได้เป็นอย่างดี สร้างความสนใจให้แก่เด็กมากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ 
(Tantipalajiva, 2004) ซึ่งหนังสือนิทานถือเป็น อุปกรณ์การเล่าที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะและ
เน้นการเรียนรู้ เด็กได้ทบทวนความจ า ได้แสดงออกตามความสามารถ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดการ
ค้นพบ และมีความสุขสนานขณะท ากิจกรรม (Suphapholsiri, 2008) ซึ่งการจัดท าหนังสือนิทานเล
มใหญชวยสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรง ในการใชการสื่อสารโดยอาศัยเทคนิคการสราง
หนังสือเลมใหญไดแกการสนทนาพูดคุย เลาเรื่องราวประสบการณ การเขียนเรื่องลงบนกระดาษแผ
นใหญรวมกันระหวางครูกับเด็ก การท าซ้ าย้ า ทบทวนเรื่องราว ตลอดจนการใช้กล ามเนื้อมือและ
สายตาใหประสานสัมพนัธ์กัน โดยการฉีก ปะ ตัด ลอกรูปภาพ เพ่ือจะน าไปสู่การคนพบตนเอง การฝึก
ทักษะ การแกปญหา การปรับตัวและความพรอมในการเรียนตอไป (Traiphu, 2013) โดยการจัด
กิจกรรมการจัดท าหนังสือเลมใหญ จะช่วยสงเสริมใหเด็กพัฒนาทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารดาน
การฟง พูด อาน เขียน มีความเชื่อมั่นใน การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Saiwan, 2009) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Traiphu (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดท าหนังสือเลมใหญ โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา กรุงเทพมหานคร” เป็นกิจกรรมที่ส าคัญใน
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย   
            จากความเป็นมาและความส าคัญของการส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่  21” ผลจากกิจกรรม
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จะช่วยส่งเสริมทักษะการพูดให้แก่เด็กปฐมวัย  โดยการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ร่วมกัน
ส่งเสริมทักษะการพูดให้แก่ลูกหลานได้ใช้ทักษะการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่เป็นอย่างไร   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
            2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมการเล่า 
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
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            3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จากต ารา เอกสาร บทความ และงานวิจัย เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ทางการวิจัย ดังเสนอในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประเด็นที่ศึกษา ประเด็นหลัก 
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดย

ใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เรื่อง 
ทักษะการพูดส าหรับ          
เด็กปฐมวัย 

1. ด้านการพูดค าศัพท ์
 
 
 
 

คะ ค่ะ นะคะ 
หนูด าข ากลิ้ง 
ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 
หมูเทาเหงาจัง 
อ๊ิกคิวหิวไข่ 

2. ด้านการพูดเป็นประโยค 
 
 
 
 

คะ ค่ะ นะคะ 
หนูด าข ากลิ้ง 
ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 
หมูเทาเหงาจัง 
อ๊ิกคิวหิวไข่ 

3. ด้านการพูดเป็นเรื่องราว คะ ค่ะ นะคะ 
หนูด าข ากลิ้ง 
ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 
หมูเทาเหงาจัง 
อ๊ิกคิวหิวไข่ 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชาย - หญิง ที่มีอายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษา

อยู่ระดับชั้นอนุบาล 3  ช่วงอายุ 5-6 ปี จ านวน 90 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี 
              2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random sampling) โดยวิธีจับสลากตามล าดับ ดังนี้  
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         ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจับสลากเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ได้เขต 1 

        ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยจับสลากเลือกโรงเรียนจากเขตในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีโดยเลือกมา 1 โรงเรียน ได้โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี 
       ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจับสลากเลือกห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน และจับสลากเลือกเด็ก
ปฐมวัย ชาย - หญิง ระดับชั้นอนุบาล 3  ช่วงอายุ 5-6 ปี จ านวน 25 คน เพ่ือน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง   
        3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ แบบทดสอบวัดทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย และแบบวัดความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือมีลักษณะและโครงสร้าง ประกอบด้วย  
                     3.1.1 หนังสือนิทานเล่มใหญ่จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ คะ ค่ะ นะคะ  หนูด าข ากลิ้งใบ
หม่อนมีหมอนใหม่  หมูเทาเหงาจัง และอ๊ิกดคิวหิวไข่ โดยตรวจสอบความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
ผลคะแนนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และผลตรวจสอบความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงนิทานทั้ง 5 เรื่อง
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                             ขั้นน า ครูน าเด็กเข้าสู่กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
โดยการร้องเพลงร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นความสนใจและมีความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
                             ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูเปิดหนังสือนิทานเล่มใหญ่ทีละหน้าเด็กดู เมื่อดูจบเล่ม
จะตามด้วยกิจกรรมหลังการเล่านิทาน ดังนี้ 

           1. ครูเปดโอกาสใหเด็กบอกชื่อภาพประกอบในหนังสือนิทานเล่มใหญ่วาสื่อ
ถึงอะไรบ้าง เด็กเห็นอะไรในภาพ มีใครก าลังท าอะไร ที่ไหน อยางไร 

                   2. ครูเล่านิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ 
                             3. ครูเปดโอกาสให้เด็กทีละคน ออกมาพูดทั้งพูดค าศัพท์จากรูปภาพในนิทาน  
พูดเปนประโยคจากรูปภาพในนิทาน และพูดเปนเรื่องราวจากรูปภาพในนิทาน เกี่ยวกับเนื้อเรื่องใน
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จากนั้นครูบันทึกสิ่งที่เด็กพูด 
                           ขั้นสรุป ให้เด็ก ๆ ร่วมกับสรุปเรื่องราวที่ได้ฟังนิทานจากหนังสือนิทานเล่มใหญ่   

          3.1.2 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นแบบบันทึกค าตอบ 
ลักษณะแบบทดสอบโดยมีค าถามเป็นรูปภาพ โดยก าหนดให้ จ านวน 2 ชุด  ดังนี้ 

                    3.1.2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัด
กิจกรรม มีจ านวน 5 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยจะอ่านค าสั่งของแต่ละข้อให้เด็กฟัง 
แล้วให้เด็กสังเกตค าถามจากรูปภาพจากนั้นให้เด็กตอบค าถาม แล้วผู้วิจัยจดบันทึกค าตอบของเด็กลง
ในแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นมีค่า
เท่ากับ .89  

                     3.1.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกิจกรรม 
จ านวน 8 ข้อ 8 คะแนน เป็นแบบบันทึกค าตอบ ลักษณะแบบทดสอบโดยมีค าถามเป็นรูปภาพ ผู้วิจัย
จะอ่านค าสั่งของแต่ละข้อให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กสังเกตค าถามจากรูปภาพจากนั้นให้เด็กตอบค าถาม 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

  
 

37 

แล้วผู้วิจัยจดบันทึกค าตอบของเด็กลงในแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00  และค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .87 
                   3.1.3 แบบวัดความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จ านวน 1 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scales) ลักษณะ
แบบวัดความพึงพอใจจะเป็นรูปภาพใบหน้า 3 ระดับ ได้แก่ รูปภาพใบหน้ายิ้ม หมายถึง มีความ 
พึงพอใจมาก รูปภาพใบหน้าปกติ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง และรูปภาพใบหน้าบึ้ง หมายถึง 
ไม่มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจน้อย โดยเด็กจะสังเกตหนังสือนิทานเล่มใหญ่แต่ละเล่มหลังจากที่จัด
กิจกรรมการเล่านิทาน แล้วถ้าเด็กพึงพอใจอย่างไรให้ระบายสีลงรูปภาพใบหน้าที่ต้องการเพียงรูป
เดียว   
         ซึ่งในการสร้างเครื่องมือแบบทดสอบวัดทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ในการวิจัย 
ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ศึกษา โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (ข้อ) 

แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 
-ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

4 ข้อ 
2 ข้อ 
2 ข้อ 

รวมทั้งหมด 8  ข้อ 
แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรม 
1. นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ 

-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

2. นิทานเรื่อง หนูด าข ากลิ้ง 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (ข้อ) 

แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรม 
3. นิทานเรื่อง ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 

-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

4. นิทานเรื่อง หมูเทาเหงาจัง 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

5. นิทานเรื่อง อ๊ิกคิวซัง 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

รวมทั้งหมด 25 ข้อ 
 

ระดับคะแนนของทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
1. เกณฑ์ในการให้คะแนนการพูดค าศัพท์ ดังนี้ 

       คะแนน 0 หมายถึง ตอบไม่ได้ หรือ ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ และเกินเวลาที่ก าหนด 
      คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูกต้อง และไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
2. เกณฑ์ในการให้คะแนนการพูดเป็นประโยค ดังนี้ 

       คะแนน 0 หมายถึง ตอบไม่ได้ หรือ ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ หรือตอบไม่ครบประโยค และ 
                                         เกินเวลาที่ก าหนด 

       คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูกต้อง ตอบประโยคครบถ้วน และไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
3. เกณฑ์ในการให้คะแนนการพูดค าศัพท์ ดังนี้ 

        คะแนน 0 หมายถึง พูดเป็นเรื่องราวไม่ครบขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง  
         (จุดเริ่มต้นของเรื่อง  ด าเนินกลางเนื้อเรื่อง และจุดจบของเรื่อง  
          เนื้อเรื่องในนิทาน) และเกินเวลาที่ก าหนด 

       คะแนน 1 หมายถึง พูดเป็นเรื่องราวมีจุดเริ่มต้นของเรื่อง  ด าเนินกลางเนื้อเรื่อง และ   
                              จุดจบของของเรื่องในนิทานครบถ้วน และไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
 3.2 ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัย เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และผู้วิจัยน าผลที่ได้ มาค านวณค่าความตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อ พบว่า        
ข้อค าถามมีค่าความตรงระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และ
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ผู้วิจัยปรับแก้ภาษาที่ใช้ในข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าไปน าร่องใช้กับ เด็ก
ปฐมวัยจ านวน 20 คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นผู้วิจัย
น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ขั้นตอนที่ 1  น าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และความสอดคล้อง ระหว่าง
จุดประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ทั้ง 5 เรื่อง   
ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงตามค าแนะน า 

ขั้นตอนที่ 3  ผู้วิจัยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่  มีประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรม  
การเล่านิทานเรื่องท่ี 1 กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 ข้อ 

ขั้นตอนที่ 5  น าหนังสือนิทานเล่มใหญ่มาประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เรื่องที่ 1 
กับกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 6  ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1 จ านวน 5 ข้อ 
หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเรื่องท่ี 1 กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4-5 ตั้งแต่นิทานเรื่องที่ 1 ถึง นิทานเรื่องที่ 5 จนครบ
ทั้ง 5 เรื่อง เป็นระยะเวลา 15 ครั้ง  (3 ครั้ง/ 1 เรื่อง) ครั้งละ 15 นาที ทุกวันวันพุธ เวลา 12.30-
12.45 น.  ดังตารางที่ 3 

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อครบ 15 สัปดาห์/ครั้งแล้วท าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกิจกรรม       
ฉบับเดียวกับก่อนทดลอง จ านวน 8 ข้อ แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 9 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ เ พ่ือทดสอบ
สมมุติฐานและสรุปผลการวิจัยต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล   
               5.1  หาสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบื่ยงเบนมาตรฐาน 
               5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ โดยใช้สูตร t - test for Dependent Samples 
(Saiyot & Saiyot,  1998) 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
              5.3 วิเคราะห์หาการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน     
              5.4 การค านวณค่าสถิติต่าง ๆ นั้นสามารถค านวณได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
              5.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
           ผลวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เพ่ือส่งเสริมทักษะ  
การพูดของเด็กปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้ 
            1. ผลการผลิตหนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบการเล่านิทาน ได้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
ทั้งหมด 5 เล่ม ความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นส าหรับเด็กปฐมวัย   
ทุกเล่มมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน
เล่มใหญ่โดยการหาค่า E1/ E2 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 4 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

ระยะเวลา 

1. นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ 
-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
2. นิทานเรื่อง หนูด าข ากลิ้ง 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
3. นิทานเรื่อง ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
4. นิทานเรื่อง หมูเทาเหงาจัง 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
5. นิทานเรื่อง อิ๊กคิวซัง 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
ครั้งท่ี 1  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 2  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 3  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น.   

 
ครั้งท่ี 4  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 5  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 6  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น.  

 
ครั้งท่ี 7  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 8  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   

        ครั้งท่ี 9  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45  
 

ครั้งท่ี 10  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 11  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 12  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น. 

   
ครั้งท่ี 13  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 14  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 15  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น.   

รวม 15 สัปดาห์/ครั้ง   
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 

              
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม

ใหญ ่มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ  76.48 / 83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
             3. เปรียบเทียบผลทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม     
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบผลทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมการเล่า 
               นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5 พบว่า ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่สูงกว่าโดย ก่อนการทดลอง �̅� = 3.72 และหลังการทดลอง  
�̅� = 6.64 ก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
           4. ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ 
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

ระดับความพึงพอใจ (คน) 
�̅� S.D. แปลความหมาย 

นิทานเรื่องที1่ คะ ค่ะ นะคะ 2.88 0.33 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที2่ หนูด าข ากลิ้ง 2.92 0.28 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที3่ ใบหม่อนมีหมอนใหม ่ 2.92 0.28 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที4่ หมูเทาเหงาจัง 2.84 0.37 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที5่ อิ๊กคิวหิวไข่ 2.96 0.20 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.90 0.37 พึงพอใจมาก 

จ านวน
นักเรียน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
คะแนนเต็มของชุด

กิจกรรม 5 ชุด        
(ชุดละ 5 ข้อ) 

คะแนนรวมของ
นักเรียนจาก

การท ากิจกรรม 

 
E1 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบหลังเรียน 

(8 ข้อ) 

คะแนนรวมของ
นักเรียนหลังท า

กิจกรรม 

 
E2 

25 25 251 76.48 8 160 83 

ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย N �̅� S.D. t P 
ก่อนการทดลอง 25 3.72 1.02 17.971* 0.00 
หลังการทดลอง 25 6.64 0.95 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

42 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน    
เล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดพืชนิมิต จ านวน 25 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.90 และ S.D. =0.37)  
โดยคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือนิทานเรื่องอ๊ิกคิวหิวไข่  มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.96 
และ S.D. =0.20)  นิทานที่มีความพึงพอใจระดับมากล าดับที่ 2 คือ  นิทานเรื่องใบหม่อนมีหมอนใหม่
และหนูด าข ากลิ้ง มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.92 และ S.D. =0.28)  นิทานที่มีความพึงพอใจระดับ
มากล าดับที่ 3 คือ  นิทานเรื่องคะ ค่ะ นะคะ มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.88 และ S.D. =0.33)  ส่วน
นิทานเรื่องหมูเทาเหงาจัง มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.84 และ S.D. =0.37) เป็นล าดับสุดท้าย  
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย
เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น    
4 ด้าน ดังนี้ 
           1. ผลการผลิตหนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบการเล่านิทาน ได้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
ทั้งหมด 5 เล่ม ความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ทุกเล่มมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย
นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ  และนิทานเรื่องอ๊ิกคิวหิวไข่ เป็นนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะการพูด
ทักษะการพูดค าศัพท์ การพูดเป็นประโยชน์ และการพูดเป็นเรื่องราว โดยเนื้อเรื่องเป็นเรื่องการ
หลักการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้องที่เด็กปฐมวัยควรได้รับการปลูกฝังการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
กับวัย ส่วนนิทานเรื่องหนูด าข ากลิ้ง นิทานเรื่องใบหม่อนมีหมอนใหม่ และนิทานเรื่องหมูเทาเหงาจัง มี
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับใช้ภาษาซ้ า ๆ เพ่ือย้ าการจดจ าให้เหมาะกับวัยของเด็กปฐมวัย และยังส่งเสริมทักษะ
การพูดทักษะการพูดค าศัพท์ การพูดเป็นประโยชน์ และการพูดเป็นเรื่องราว ซึ่งสอดคล้องกับ เบิร์น 
(Byrne, 1986) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝน ดังที่ การ
สอนการพูดจ าเป็นต้องฝึกผู้เรียน 2 อย่าง คือ ฝึกในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษา ได้แก่ เสียงและ
รูปแบบไวยากรณ์ ค าศัพท์  และโอกาสส าหรับแต่ละคนได้แสดงออก ผู้สอนต้องให้ความสนใจในเรื่อง
ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับการเรียน ในขั้นต้นควรเน้นความ
ถูกต้อง ส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว การพัฒนาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดที่ดีของ
แรงจูงใจส าหรับผู้เรียน 
          2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน     
เล่มใหญ่ พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีประสิทธิภาพ (E1 /E2) 
เท่ากับ 76.48 / 83.00  ซึ่งมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีประสิทธิภาพ (E1 = 76.48) มีเกณฑ์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจาก
ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยนั้นการสื่อสารกับผู้ปกครองมีส่วนส าคัญท่ีสุดในการส่งเสริมทักษะการพูด 
เพราะหนังสือนิทานเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่หากครูและผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมทักษะการพูด
ด้วยการสื่อสาร สบตา เปล่งเสียง และท่าทางสื่อสารจะส่งผลต่อการสื่อสารทางภาษาด้านทักษะการ
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พูดของเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับเพียเจต (Piaget, 1896-1982 cited in Phanyoanantaphong, 
2006) ไดกลาวไววา เด็กชวงอายุ 2- 6 ปถือเอาตนเองเปนส าคัญ (Egocentric) และเรียนรูจากการกระท า
กับสื่อวัสดุ ดวยตนเองเมื่อมีการเรียนรูจากการกระท ากับสื่อ ด้วยตนเองทั้งประดิษฐหุนและเรียนรูการ
พูด ขณะท ากิจกรรมมีการเลียนแบบการพูดจากผู ปกครองอาสาดวยตนเองท าใหเด็กไดพัฒนา 
ความสามารถทางดานการพูดเพ่ิมขึ้นดังนั้นหลังจัดกิจกรรมความสามารถทางดานการพูดจึงสูงขึ้นด
วยเชนกัน  โดยศึกษาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งหนังสือนิทานเล่มใหญ่เป็นตัวเร้าความสนใจและเสริมแรงในการเล่านิทานให้
น่าสนใจยิ่งขึ้นและส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมกับวัย  
          3. ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนวัดพืชนิมิตรหลังจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่สูงกว่าโดย ก่อนการทดลอง �̅� = 3.72 และหลังการทดลอง  �̅� = 6.64  ก่อน
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ (Hallaham & Kauffan, 1994 
cited in Kaeokangwan, 2004) กลาวถึง กระบวนการเรียนภาษาของเด็กเกิดจากการตอบสนองหลา
ยอยางตอสิ่งเราหลายตัว พฤติกรรม ตอบสนองสิ่งเรา คือ  ความพยายามลองใชอวัยวะเครื่องเปล
งเสียงตาง ๆ ท างานสัมพันธกันหลาย สวนพรอมกัน ไดแกสวนสมอง ท าหนาที่ในการมองเห็น ไดยิน 
สะสมความจ า จ าไดวาแมแบบ (คือ ตัวเรา) นั้นท าริมฝปาก อยางไรมีสีหนาทาทีสายตา คิ้ว และสัมผัส 
ดวยอาการอยางไร เด็กก็ จะท าพฤติกรรมตอบสนอง เชนเดียวกัน  เมื่อพูดก็ยกมือ ขยับตัว ฯลฯ 
พฤติกรรมตอบสนอง ตอสิ่งเราในกิจกรรมเด็กมีทักษะการพูดสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่สามารถส่งเสริมทักษะการพูดได้ดี  
ดังนั้นทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเกิดจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สามารถส่งเสริมทักษะการ
พูดของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
        4. ผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ อายุ 5-6 ปี ระดับชั้นอนุบาล3 โรงเรียนวัดพืชนิมิต จ านวน 25 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก 
(�̅�= 2.90 และ S.D. =0.37) ถือว่าพึงพอใจระดับมาก  โดยคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
นิทานเรื่องอ๊ิกคิวหิวไข่ มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.96 และ S.D. =0.20)  นิทานที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากล าดับที่ 2 คือ นิทานเรื่องใบหม่อนมีหมอนใหม่และหนูด าข ากลิ้ง  มีความพึงพอใจมาก  
(�̅�= 2.92 และ S.D. =0.28)  นิทานที่มีความพึงพอใจระดับมากล าดับที่ 3 คือ  นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะ
คะ มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.88 และ S.D. =0.33)  ส่วนนิทานเรื่องหมูเทาเหงาจังมีความพึงพอใจ
มาก (�̅�= 2.84 และ S.D. =0.37) เป็นล าดับสุดท้าย  ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
           จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ส่งเสริมทักษะ
การพูดส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใน การน า 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่  ครูควรศึกษาเทคนิคการ 
เล่านิทานประกอบหนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเล่านิทานที่จะใช้ในแต่ละวันให้พร้อมที่จะท ากิจกรรมในแต่ละ
วันเสมอ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าให้ครบ หนังสือนิทานเล่มใหญ่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้รับ
การซ่อมแซมและท าความสะอาดทุกครั้ง เพ่ือให้อุปกรณ์สะอาดอยู่เสมอ และสะดวกในการน ามาใช้ใน
ครั้งต่อไป 
 3. การส่งเสริมการพูดโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ครู
ควรใช้การเสริมแรงกระตุ้นให้เด็กแรงจูงใจในการพูด ได้แก่ การชมเชยเมื่อเด็กพูดได้ตามเป้าหมาย 
ปรบมือ โอบกอด ให้เด็กรู้สึกที่อบอุ่น มีความสุขในการฝึกพูดหรือการท ากิจกรรม 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่มีต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย  
 2.  ควรมีการศึกษาผลของการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย  
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