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ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย เป็ น รากฐานของการศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น นั ก เรี ย น
จะต้องได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา ตามความมุง่ หมายของ
หลักสูตร การใช้กจิ กรรมเล่านิทานนัน้ เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยพัฒนานักเรียนได้อย่างกว้างหลายด้าน
กิจกรรมเล่านิทาน ยังสามารถใช้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทักษะการฟัง และทักษะการพูด
ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์การเล่านิทาน ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่ หา
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 3) เพือ่ เปรียบเทียบ
ทักษะการฟังภาษาไทยของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์เล่านิทาน
และ 4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์เล่านิทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านนางิว้ จ�ำนวน 19 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน จ�ำนวน 10 แผน
2) แบบทดสอบทักษะการฟัง จ�ำนวน 1 ฉบับ 3) แบบทดสอบทักษะการพูด จ�ำนวน 1 ฉบับ
4) แบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา จ�ำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test
Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
90.86/88.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8370 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
มีทักษะการฟังก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 2 มีทกั ษะการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

2

7

วารสารสั ง คมศาสตร์ วิ ช าการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2557

ค�ำส�ำคัญ: ทักษะการฟังภาษาไทย ทักษะการพูดภาษาไทย ทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทาน

Abstract
An education of early childhood is the base of higher education. Students must be
developed; body, emotion social and intelligence by curriculum purposes. Using Storytelling
is a widely improve students’ activities. Storytelling can improve language skills; listening
and speaking thai. The purposes of this research were: 1) To develop lesson plans to
manage storytelling experience of kindergarten 2 efficiently by the cirterian of 80/80 2) To find
out an effective index of storytelling management in kindergarten 2. 3) To compare listening
Thai skills of kindergarten 2 students before and after storytelling experienced. 4) To compare
speaking Thai skills of kindergarten 2 students before and after storytelling experienced. The
sample group was 19 kindergarten 2 students in Ban Na Ngew School, the second semester of
academic year 2010 by using Purposive Sampling Method. The instruments of the research
were: 1) 10 Lesson plans to improve listening and speaking Thai skills 2) An accessment form of
speaking Thai skills. 4) An accessment form of Thai Language behavior. The statistics used
were percentage, mean, standard deviation, and t-test Dependent Samples for hypothesis testing.
Finding of the research were as follow: The lesson plans to improve listening and speaking Thai
Skills of kindergarten 2 were efficiency at 90.86/88.52. It was higher than the cirteria. The
effective index of learning by using storytelling management to develop listening and speaking
skills on early childhood students of kindergarten 2 was 0.8370 or 83.70 percents. Kindergarten
2 students had listening skills before and after activities statistically significant at .05 level.
Kindergarten 2 students had speaking skills before and after activities statistically significant
at .05 level too.
Keywords: Listening Thai Skills, Speaking Thai Skills, Thai Skills, Storytelling Activities
บทน�ำ

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กมีโอกาส
พั ฒ นาตนเองตามล� ำ ดั บ ขั้ น ของพั ฒ นาการทุ ก ด้ า น อย่ า งสมดุ ล และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยยึดหลักการในการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ทีเ่ น้นเด็กเป็นส�ำคัญ ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่าน
การเล่นและกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้สามารถด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข (กรมวิชาการ, 2546: 5) การศึกษาในระดับปฐมวัย
เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
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อย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปญ
ั ญา บนพืน้ ฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กจิ กรรมกระตุน้ และ
ส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ ในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับทีส่ งู ขึน้ อันจะน�ำไปสูค่ วามเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศชาติตอ่ ไป
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และ
วิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน, 2550: 9)
ภาษาเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับชีวิตมนุษย์ เป็นเครื่องมือส�ำคัญของการคิดซึ่งจะน�ำไปสู่
พัฒนาการทางเชาว์ปญ
ั ญาในขัน้ สูง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เด็กใช้ภาษาสือ่ สารแสดงความต้องการ
ควบคุมพฤติกรรมของผูอ้ นื่ แสดงความเป็นตัวตนของเด็ก ค้นหาข้อมูลจินตนาการ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ หากไม่มภี าษาการติดต่อสือ่ สารย่อมเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ภาษาเป็นระบบ
ทีม่ คี วามซับซ้อน ครูจงึ ควรท�ำความเข้าใจความหมายของภาษาให้กระจ่างชัดเพือ่ ปรับมุมมองของตน
ที่มีต่อภาษาให้ถูกต้องเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมศักยภาพทางภาษา
ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 1) กระบวนการ
เรียนรูส้ ำ� หรับเด็กนัน้ จะพัฒนาตามล�ำดับจากการเลียนเสียงทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้สมั ผัส การลองผิด
ลองถูก แสดงท่าทางตามเสียงนั้นเมื่อได้รับการทดลองแล้วได้รับการตอบสนอง เด็กจะสะสม
ความจ�ำและรับการใช้ภาษานัน้ มาเป็นของตน การส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาทีด่ ี คือการเปิดโอกาส
ให้เด็กพูด สนทนา โต้ตอบ หัดฟัง ฝึกอ่าน การได้เล่าเรื่องล้วนเป็นการสร้างความงอกงาม
ในการเรียนรู้ภาษาให้กับเด็กทั้งสิ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 141-142) การส่งเสริม
ศักยภาพทางภาษาและการรูห้ นังสือส�ำหรับเด็กปฐมวัยครูจำ� เป็นต้องศึกษาพัฒนาการทางภาษา
ของเด็ ก ทั้ ง ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด
ประสบการณ์สง่ เสริมพัฒนาการทางภาษาทีเ่ หมาะสม (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2552: 1) การศึกษาเพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
โดยการใช้ นิ ท านเป็ น สื่ อ ส� ำ หรั บ ฝึ ก ทั ก ษะในการพั ฒ นาการฟั ง และการพู ด ออกเสี ย งของ
เด็กปฐมวัยนัน้ เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของเด็กปฐมวัยให้พูดและเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงการเรียนรู้ด้านต่างๆ
อีกด้วย เช่น เรือ่ งของรูปทรง ตัวเลข และสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก (จุไร พรหมวาทย์, 2547: 4)
นิทานเป็นสือ่ การสอนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับเด็กปฐมวัยเพราะการเล่านิทานเป็นวิธกี ารให้ความรู้
วิ ธี ห นึ่ ง ที่ เ ด็ ก ให้ ค วามสนใจ อยากรู ้ อยากท� ำ ตามและมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะเปิ ด รั บ พฤติ ก รรม
ที่พึงปรารถนา นิทานสามารถท�ำให้เด็กคล้อยตามเนื้อหานิทานที่ครูเล่า การได้มีปฏิสัมพันธ์
ทางภาษาจากการได้ฟัง ได้ตอบโต้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เด็กพัฒนาภาษาได้อย่างดี (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2551: 219) กระบวนการเรียนรูท้ นี่ ำ� นิทานเข้ามาเป็นสือ่ เพือ่ การเรียนรูใ้ นสาระวิชา
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน การน�ำข้อคิดในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทีไ่ ด้รบั จากนิทานสูก่ ารปฏิบตั ิ
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ในชีวติ จริง ผูเ้ รียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ (สุวทิ ย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2545: 212)
การที่ครูหรือผู้ใหญ่ได้ใกล้ชิดเด็กโดยการเล่านิทานหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ จะเป็นเครื่องช่วย
ให้เข้าใจเด็กได้ดี ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะทีด่ ี ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก
ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กในชนบทให้มคี วามเท่าเทียมกับเด็กในเมือง เสริมสร้าง
พั ฒ นาการทางภาษา ความคิ ด และจิ น ตนาการแก่ เ ด็ ก สร้ า งทั ก ษะฝึ ก ให้ เ ป็ น นั ก ฟั ง ที่ ดี
(วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2544: 147-148)
การเล่านิทานเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย
เป็นวัยทีช่ อบฟังนิทานเป็นอย่างยิง่ เราสามารถน�ำเอาวิธกี ารเล่านิทานมาใช้เพือ่ เกิดประโยชน์ ปลูกฝัง
ให้เป็นเด็กช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต ขณะเล่านิทานให้ลกู ฟังลูกอาจจะไม่เข้าใจข้อความบางตอน
หรือศัพท์บางค�ำ ลูกก็อาจจะถามหรือให้เล่าซ�้ำ พฤติกรรมเช่นนี้จะท�ำเด็กเป็นคนที่กล้าถาม
กล้าแสดงออก ท�ำให้เด็กเข้าใจสิง่ ต่างๆ รอบตัวมากขึน้ ไป ฝึกหัดทักษะทางภาษา เช่น การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน เป็นการฝึกทักษะทางด้านการอ่าน ช่วยให้เด็กรักการอ่านท�ำให้เด็ก
มีความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ (กรมวิชาการ, 2543: 98, 143)
จากผลการประเมินพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านนางิ้ว ปีการศึกษา 2552 พบว่า เด็กมีพัฒนาการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2
ซึง่ ไม่เป็นทีน่ า่ พอใจและไม่บรรลุเป้าหมายตามทีโ่ รงเรียนก�ำหนด เด็กทีเ่ ข้ามาเรียนระดับชัน้ อนุบาล
มักมีปัญหาการใช้ภาษาโดยเฉพาะการพูดภาษาไทยกลาง เด็กยังออกเสียงยังไม่ค่อยถูกต้อง
เพราะเด็กมักจะใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจ�ำวันกับครอบครัวและคนในชุมชน จากปัญหาดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะหาแนวทางและวิธกี ารแก้ไขปัญหา โดยมุง่ หวังให้เด็กปฐมวัยได้มที กั ษะ
การพูดและออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมส�ำหรับการเรียน
ในระดับประถมศึกษา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย ส�ำหรับครู
ผูป้ กครองและผูท้ สี่ นใจศึกษาค้นคว้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือ่ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือ่ หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ชัน้ อนุบาลปีที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์เล่านิทาน
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์เล่านิทาน
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สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์
การเล่านิทาน มีทกั ษะการฟังภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์
การเล่านิทาน มีทกั ษะการพูดภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
วิธดี ำ� เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pre–test Post–test Design
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนขยายโอกาส ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 อ�ำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย จ�ำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านนางิ้ว และโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
มีหอ้ งเรียนรวม 2 ห้อง และจ�ำนวนนักเรียนรวมทัง้ หมด 53 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนบ้านนางิว้ จ�ำนวน 19 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื่องจากเป็นนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญ
ั ญาใกล้เคียงกัน และเป็นนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของผูว้ จิ ยั
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 4 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยโดยใช้กจิ กรรม
การเล่านิทาน จ�ำนวน 10 แผน
2. แบบทดสอบทักษะการฟัง ซึง่ มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบ จ�ำนวน 1 ฉบับ
3. แบบทดสอบทักษะการพูด ซึง่ มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบ จ�ำนวน 1 ฉบับ
4. แบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา จ�ำนวน 1 ฉบับ
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2557

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนั ง สื อ ราชการจากคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เพื่ อ น� ำ
ไปขออนุญาตด�ำเนินการทดลองกับโรงเรียนบ้านนางิ้ว อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย แล้ว
ด�ำเนินการตามล�ำดับขัน้ ตอนของการขออนุญาตท�ำการทดลอง
2. น�ำแผนการจัดประสบการณ์ แบบทดสอบทักษะการฟัง แบบทดสอบทักษะการพูด
และแบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา ไปท�ำการทดลองกับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
3. น�ำแบบทดสอบทักษะการฟัง แบบทดสอบทักษะการพูด แบบสังเกตพฤติกรรม
ทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเรียงเพือ่ น�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. จั ด เรี ย งแบบทดสอบทั ก ษะการฟั ง แบบทดสอบทั ก ษะการพู ด และแบบสั ง เกต
พฤติกรรมตามล�ำดับวันของการเก็บข้อมูล
2. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบทักษะการฟัง และแบบทดสอบทักษะการพูด
3. บันทึกผลการตอบแบบทดสอบและคะแนนลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามล�ำดับ ดังนี้
		 4.1 วิเคราะห์คา่ สถิตพิ นื้ ฐาน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
		 4.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สูตร E1/E2 (เผชิญ
กิจระการ, 2544)		
		 4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ โดยใช้สูตรของ เผชิญ
กิจระการ (2546)
		 4.4 เปรียบเทียบทักษะการฟังและทักษะการพูดของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้ t-test (Dependent Samples)
สรุปผลการวิจยั
การวิจัยผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทาน สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. แผนการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรม
เล่านิทาน ระดับปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.86/88.52 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8370
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70
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3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการฟังก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. แผนการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรม
เล่านิทาน ระดับปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.86/88.52 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ซึง่ เป็นกิจกรรม
ที่เด็กชื่นชอบ เด็กให้ความสนใจฟังนิทาน และมีการแสดงอารมณ์ร่วมตามเหตุการณ์ต่างๆ
ในนิทานทีค่ รูเล่า เมือ่ เด็กฟังนิทานเด็กจะเกิดความคิดตามนิทาน เด็กๆ สนใจฟังติดตามเรือ่ งราว
และซักถามในเนื้อเรื่องหรือความเป็นไปของนิทาน สอดคล้องกับ สาวิตรี รุญเจริญ (2549:
29-30) ทีไ่ ด้กล่าวถึงคุณค่าของนิทานว่า การฟังนิทานช่วยปลูกฝังให้เป็นเด็กช่างคิด ช่างถามและ
ช่างสังเกต ขณะเล่านิทานหากเด็กไม่เข้าใจข้อความบางตอนหรือศัพท์บางค�ำเด็กก็อาจจะถามหรือ
ให้เล่าซ�ำ้ พฤติกรรมเช่นนี้ จะท�ำให้เด็กเป็นคนทีก่ ล้าถาม กล้าแสดงออก ท�ำให้เด็กเข้าใจสิง่ ต่างๆ
รอบตัวมากขึน้ ไป ท�ำให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
กิจกรรมเล่านิทานครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูด เมื่อเด็กได้ฟังนิทานจะนั่งนิ่งๆ และสนใจฟัง แสดงถึงการมีสมาธิและมีมารยาท
ในการฟั ง ครู ไ ด้ เ สริ ม แรงด้ ว ยการแสดงความชื่ น ชมเด็ ก ที่ มี ม ารยาทในการฟั ง ให้ เ พื่ อ นๆ
ได้ร่วมชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการฟัง เมื่อเด็กมีข้อสงสัย ให้ยกมือเพื่อขอซักถาม
ซึง่ เด็กๆ ทุกคนปฏิบตั ติ ามด้วยดี สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2526: 125) ซึง่ ได้กล่าวถึง
คุ ณ ค่ า ของนิ ท านว่ า การฟั ง นิ ท านช่ ว ยฝึ ก ให้ เ ด็ ก เป็ น นั ก ฟั ง ที่ ดี เข้ า ใจวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ตั ว
ขณะฟังนิทานได้ และสามารถเก็บใจความตามเรื่องราวที่ฟังคนอื่นเล่าได้ตามควรแก่วัยของเด็ก
ในกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท าน ครู ไ ด้ ส อดแทรกค� ำ ศั พ ท์ จ ากเนื้ อ เรื่ อ งของนิ ท านที่ เ ล่ า เพื่ อ เสริ ม
ประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็ก เด็กได้เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ใหม่ๆ จากนิทานทุกครัง้ ท�ำให้เรียนรูค้ ำ�
และความหมายของค�ำ และสามารถเลือกใช้คำ� ได้ถกู ต้อง
จากการสังเกตพฤติกรรมทางภาษา ด้านทักษะการพูดพบว่า ค�ำศัพท์ที่เด็กได้เรียนรู้
เด็กน�ำไปใช้ในการเล่าเรื่องหรือตอบค�ำถามด้วย เด็กเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การ
ใช้ภาษา สามารถเข้าใจประโยคทีค่ รูสงั่ ให้ปฏิบตั แิ ละปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง นอกจากนี้ เด็กยังสามารถ
ฟังเรือ่ งราว และจับใจความส�ำคัญของเรือ่ งได้ การฝึกให้เด็กได้ฟงั คิด และพูดเกีย่ วกับเรือ่ งราว
ทีไ่ ด้ฟงั ท�ำให้เด็กเกิดทักษะด้านการใช้ภาษา และเกิดความเชือ่ มโยงทักษะการใช้ภาษาดังกล่าว
ดังที่ สาวิตรี รุญเจริญ (2549: 29-30) กล่าวว่า เมือ่ ฟังนิทานเด็กจะเกิดการเรียนรูภ้ าษาได้เร็ว
การเล่านิทานเปรียบเหมือนเป็นการสอนภาษาไทยไปในตัว เด็กจะได้ยิน ได้ฟังถึงรูปประโยค
การใช้ภาษาไทย พร้อมกับเกิดความสนุกสนาน เมือ่ เด็กได้ฟงั นิทานเด็กสามารถจับประเด็นและ
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วิเคราะห์ได้เก่ง ในบางครัง้ การเล่านิทานเรือ่ งซ�ำ้ ๆ ให้เด็กฟังความจริงไม่ใช้เรือ่ งน่าเบือ่ ส�ำหรับเด็ก
พอฟังหลายๆ ครัง้ เด็กก็จะจ�ำได้ทงั้ เรือ่ ง เด็กมองภาพรวมของเรือ่ งทัง้ หมดออก ท�ำให้เด็กรูจ้ กั
จับประเด็น กลายเป็นคนทีจ่ บั ประเด็นได้เก่ง ย่อความเก่ง มองสรรพสิง่ เป็นระบบ ตีประเด็นแตก
เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้เร็วขึ้น การใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทานครัง้ นี้ ท�ำให้เด็กฝึกทักษะทางภาษา จนสามารถปฏิบตั ิ
การทดสอบและแสดงพฤติกรรมได้ตามกระบวนการวัดและประเมินผล ผลของประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ จึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีค่า 90.86/88.52
สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงสมร ศรีใสค�ำ (2552: 69-71) ได้ศึกษาผลของกิจกรรม
การเล่ า นิ ท านพื้ น บ้ า นที่ มี ต ่ อ พั ฒ นาการทางภาษาด้ า นการพู ด ของนั ก เรี ย นอนุ บ าลปี ที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานพืน้ บ้านทีม่ ตี อ่ พัฒนาการทางภาษาด้านการพูด ของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 2
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.77/88.33 และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์
(2549: 125-135) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน ผลการศึกษาพบว่า แผนการ
จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.63/92.29
ซึ่งจากผลการวิจัยและงานวิจัยที่น�ำมาอภิปรายผลในครั้งนี้ สรุปได้ว่ากิจกรรมการเล่านิทาน
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษา การฟั ง และการพู ด เป็ น แผนการจั ด ประสบการณ์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8370
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70 ค่าดัชนีประสิทธิผลนี้ แสดงให้เห็นพัฒนาการของเด็กนักเรียน
ที่เกิดขึ้นจากการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาไทยโดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทาน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีคะแนนจากการท�ำ
แบบทดสอบทักษะการฟังและการพูดเพิม่ สูงขึน้ หลังจากทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ดว้ ยแผนการ
จั ด ประสบการณ์ ดั ง กล่ า ว โดยมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนน ถึ ง ร้ อ ยละ 83.70 จากก่ อ น
การจัดประสบการณ์ เมือ่ เด็กได้เรียนรูโ้ ดยการฟังนิทาน เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ทัง้ ด้านการฟัง และการพูด สอดคล้องกับ วราภรณ์ รักวิจยั (2535: 83) ทีไ่ ด้กล่าวถึงคุณค่า
และความส� ำ คั ญ ของนิ ท านว่ า นิ ท านเป็ น สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ การสร้ า งการเรี ย นรู ้
ให้กับเด็กปฐมวัย ไม่มีเด็กคนใดไม่ชอบนิทาน นิทานสามารถสร้างจินตนาการ ความฝัน
ความคิด ความเข้าใจ และการรับรูใ้ ห้กบั เด็ก ได้ผลการพัฒนาการเรียนรูจ้ นมีคา่ ดัชนีประสิทธิผล
สูงถึง 0.8370 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเล่านิทานท�ำให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการฟังและ
การพูดจนมีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นสอดคล้องกับ ดวงสมร ศรีใสค�ำ (2552:
69-71) ได้ศกึ ษาผลของกิจกรรมการเล่านิทานพืน้ บ้านทีม่ ตี อ่ พัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของ
นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา
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ด้านการพูด มีค่าเท่ากับ 0.7558 และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์
(2549: 125-135) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
โดยใช้ กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านและกิ จ กรรมการศึ ก ษานอกห้ อ งเรี ย น ผลการศึ ก ษาพบว่ า
แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทาน มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8609
3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการฟังก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นเพราะการใช้กิจกรรมการเล่านิทานและการฝึกฝน
ให้เด็กรูจ้ กั ฟัง มีสมาธิในการฟังอย่างมีมารยาท เด็กเรียนรูก้ ารฟังทัง้ เป็นค�ำ เป็นประโยค และ
การจั บ ใจความส� ำ คั ญ ของเรื่ อ งที่ ฟ ั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง ขึ้ น สอดคล้ อ ง
กับการศึกษาของ นงลักษณ์ กันปัญญา (2549: 79-83) ได้ศกึ ษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่อง หน่วยเที่ยวสวนสะออน
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือ
ภาพประกอบการเล่าเรือ่ ง หน่วยเทีย่ วสวนสะออน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์มคี วามสามารถด้านการฟังสูงขึน้
4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม
การเล่านิทานมีการสอดแทรกค�ำถามกระตุ้นให้เด็กสนทนาและตอบค�ำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ งั และให้เด็กได้เล่าเรือ่ งทีไ่ ด้ฟงั โดยใช้ภาษาของตนเอง
ท�ำให้เด็กได้ฝกึ ฝนทักษะการพูด จนเกิดการพัฒนาทักษะการพูดสูงขึน้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของพิชญาดา ธาตุอินจันทร์ (2551: 43-46) ได้ศึกษาการใช้นิทานภาพพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า การใช้นทิ านภาพท�ำให้นกั เรียนมีทกั ษะการฟัง
และการพูดอยูใ่ นระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. การเล่านิทาน ควรเลือกใช้นิทานที่มีภาพประกอบ เพราะเด็กจะให้ความสนใจและ
ชื่นชอบภาพประกอบนิทาน เด็กจะมีโอกาสได้ฝึกทักษะความช่างสังเกต และฝึกการซักถาม
เมือ่ เห็นภาพประกอบนิทาน และเมือ่ ฟังเนือ้ เรือ่ งของนิทาน ซึง่ จะท�ำให้เกิดการพัฒนาได้หลากหลายขึน้
2. การเล่านิทาน ครูควรใช้น�้ำเสียงที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กสนใจและเกิดการรับรู้
อารมณ์ของเหตุการณ์ตา่ งๆ ในนิทาน จะท�ำให้การฟังนิทานมีอรรถรสมากขึน้
3. การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะท�ำกิจกรรม ควรมีผู้ช่วยบันทึกหรือประเมิน
พฤติกรรมทางภาษา เพือ่ ช่วยลดภาระของครูในการด�ำเนินกิจกรรมเล่านิทานได้
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