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บทคัดยอ (Abstract) 
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์โดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด
โรงเรียนของหนูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด เท่ียวไปใน
จังหวัดของหนู เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 
2/1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการ
ฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือค าคล้องจอง
ประกอบภาพ ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ประชากร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัย
ช้ันอนุบาล 2/1  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาด้านการฟัง และการพูดส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 2) แผนการจัดประสบการณ์
ประกอบการใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู จ านวน 10 เล่ม 3) 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาประสิทธิภาพของหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู เพื่อพัฒนา
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดส าหรับนักเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 /1  E1 และ E2 * 
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน แต่ละคนด้วยค่าเฉล่ียและร้อย
ละสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด 
เท่ียวไปในจังหวัดของหนู เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.38 /86.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 
2. พัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
โดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบ 
ค าส าคัญ (Keywords): หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ; เท่ียวไปในจังหวัดของหนู; พัฒนาการ
ทางภาษา   
 
Abstract  
 A learning experience-enhancing activities using set of poetry picture to 
promotes language of the 2nd kindergarten aims to: 1) develop activities to enhance 
experience with efficiency according to criteria 80/80 2) compare language 
development before and after organizing activities to enhance learning experience 
by using poetry picture books. The Sample group used in research is a preschool 
child, kindergarten, year 2/1, Taksin Rachanusorn School, Muang District, Tak 
Province, Semester 2, Academic Year 2019, 1 classroom, 23 students, The research 
instruments were obtained by Cluster Random Sampling. 1) The book of rhymes 
with pictures of a series of traveling to the province of you. To develop listening 
language skills And speaking for kindergarten students 2/1 2) Experience plan for 
using 10 volumes of rhyming books accompanying pictures of traveling in the 
province of you. 3) The test measures the listening and speaking skills of young 
children, analyzes the data by searching for the effectiveness of the rhyming books 
accompanying the pictures of the series of traveling in my province. o develop 
listening and speaking language skills for students. Kindergarten 2/1 E1 and E2 
compare the difference of students' pre- and post-grade scores. Each person with 
mean and percentage can summarize the study results as follows. 1.The efficiency 
of the poetry picture book to promotes of the 2nd kindergarten is as efficient as 
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84.38/86.67 with is in accordance with the 80/80 criteria. 2. Language development 
after the experience arrangement is higher than before the experience arrangement 
with statistical significance at .01 
Keywords: Poetry Picture Books; title songs, pictures; Language development  
 
บทน า (Introduction) 
 มนุษย์ใช้ภาษาในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างกันถ่ายทอดแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้สึก
ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแสดงออกด้วยการใช้เสียงค าพูด ท่าทาง แล้วส่ืออกมาให้มี
ความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาเริ่มมาจาก
การฟังและการพูดก่อนการอ่านและการเขียนภาษา  จึงเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องอาศัยทักษะ
การฟังและการพูดซ่ึงเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเขียน  ดังนั้นการพัฒนาภาษาควรเริ่มตั้งแต่
เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ปีจะมีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วซ่ึงสอดคล้อง
กับ กุลยา   ตันติผลาชีวะ (2551 :136) ท่ีกล่าวว่าเด็กเรียนรู้ภาษาตามล าดับข้ันพัฒนาการ เริ่มจาก
ความคุ้นเคยจากการได้ยินได้ฟังการพูดคุยสนทนา ท าให้พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามเด็กเริ่ม
เรียนจากภาษาง่าย ๆ เรียนรู้การใช้ค าศัพท์ด้วยการใช้ประโยคครูสอนภาษาคนแรกของเด็กคือพ่อ
แม่เสียงแรกท่ีเด็กได้ยินได้ฟังคือเสียงจากพ่อแม่การโต้ตอบของพ่อแม่ท าให้เด็กเรียนรู้ภาษาการพูด
และสนทนากับเด็กคือการสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย 
 การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยจะแตกต่าง ไปจากวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้ใหญ่
เนื่องจากระดับวุฒิภาวะทางสติปัญญาของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มท่ีเด็กยังไม่สามารถคิดส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมได้ไม่สามารถใช้อวัยวะทุกส่วนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทางภาษาได้อย่าง เต็มท่ีซ่ึง
ความสามารถเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย และเนื่องจากภาษามีคุณสมบัติท่ี
เป็นนามธรรมจึงต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษแทนความหมายเด็กเล็กจะเรียนรู้ภาษาได้จากการได้ยินได้
ฟังการพูดของ พ่อแม่ผู้เล้ียงดูหรือจากการด ารงชีวิตประจ าวันเมื่ออยู่ท่ีบ้าน   จากนั้นเมื่อมาอยู่ใน
สถานศึกษาเด็กจะเรียนรู้จากครูและผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วยการเลียนแบบเสียงท่ีได้ยินจากผู้อ่ืนก่อนและ
จะสะสม ค าแล้วสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเองด้วยการน าค าท่ีสะสมไว้มาผสมผสานกันเพื่อเปล่งเสียงออกมา
พัฒนาการต่อมาเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะเพิ่มค าเรื่อย ๆ และผูกเป็นประโยคตามขั้นตอนหรือพัฒนาการ
การเรียนรู้ภาษาของเด็กอย่างไรก็ตามเพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาเป็นไปตามพัฒนาการพ่อแม่ครู
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ผู้ปกครองหรือสบการณ์ทางภาษาให้มีความหมายกับเด็ก  ประกอบกับการแสวงหาแนวทางในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อเด็ก
จะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ภาษาเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องอาศัยทักษะการฟังการพูดอันเป็นพื้นฐานของการอ่าน
และการเขียนดังนั้นการพัฒนาภาษาควรเริ่มตั้ งแต่เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ปีเป็นวัยท่ี
พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ   สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550: 
110) ท่ีกล่าวว่าการจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยต้องจัดให้สอดคล้องกับอายุ   ธรรมชาติและ
ความต้องการของเด็กซ่ึงมีความแตกต่างกัน   ด้วยเหตุนี้ครูและผู้ท่ีเก่ียวข้องจึงควรตระหนักถึง
ความส าคัญและจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางภาษาให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยซ่ึงต้องอาศัยทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์ ซ่ึงกล่าวว่าเด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ปี จัดอยู่ในขั้นพัฒนาทางขั้น
คิดก่อนปฏิบัติการ  เด็กเรียนรู้จากการกระท าโดยอาศัยส่ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะเด็กในวัยนี้ยัง
ไม่พัฒนาถึงขั้นที่จะเข้าใจเรื่องท่ีเป็นนามธรรมได้ต้องอาศัยส่ือท่ีเป็นรูปธรรม   การศึกษาในปัจจุบัน
มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  การสอนทักษะทางภาษาของครูปฐมวัยสามารถสร้าง
ความสุขในขณะเรียนให้นักเรียนได้มีการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
หลายเล่มพบว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการอ่านหนังสือให้ฟังบ่อย ๆ ไม่เพียงแต่จะมีความรู้มีความพร้อม
ด้านภาษามายังท าให้เด็กมีความสามารถด้านการเรียนในภาพรวมของเนื้อหาวิชาการท่ีผู้ใหญ่เล่า
หรืออ่านหนังสือให้ฟัง  ไม่เพียงแต่เป็นการขยายประสบการณ์หรือเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อการ
อ่านออกเขียนได้   ส่ิงส าคัญอีกอย่างคือเด็กได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่อง ท่ีฟังท้ังตัวละคร  
เหตุการณ์ความหมายของส านวนภาษาท่ีใช้  เกิดการเช่ือมโยงภาษาท่ีได้ฟังไปสู่การใช้ในสถานการณ์
จริงต่อไปหลังจาก การอ่านถ้าครูหรือผู้เล่ามีการถามค าถามโดยเลือกระดับค าถามให้เหมาะกับ
พัฒนาการตามวัยพยายามถามค าถามปลายเปิดเพื่อให้ เด็กได้คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
ค าถามประเภท ท าไมอย่างไรถ้า ... จะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด  ฝึกให้เด็กได้เป็นคนตั้งค าถามถาม
เพื่อนเก่ียวกับเรื่องราวในนิทานหรือคิดกิจกรรมให้เด็กได้ท าหลังจากจบนิทานโดยครูใช้ค าถามเป็น
ตัวกระตุ้นหรือก าหนดสถานการณ์ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดของเด็กได้เป็น
อย่างดีดังนั้นการน าหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพมาใช้ฝึกทักษะทางภาษาจึงเป็นส่ือท่ีสามารถ
ช่วยเด็กให้เกิดความสนุกสนานส่งเสริมการคิดจินตนาการและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา
เด็กจะฝึกการจดจ าความต่อเนื่องของเรื่องติดตามแนวความคิดส่งเสริมให้มีความฉลาดในการฟังการ
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2564)

เรียนรู้ค าใหม่จากหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากอ่านหนังสือ 
เพื่อจะได้อ่านได้ด้วยตัวเองรวมท้ังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าและภาษาพูดใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มพูน
ค าศัพท์เพราะเด็กได้เก็บสะสมท้ังค าศัพท์และความคิดจากเรื่องราวท่ีตนได้ฟังมา  เมือ่ถึงคราวจะใช้
ก็สามารถน ามาใช้ได้ทันทีซ่ึงกุลยา ตันติพลาชีวะ (2551; 146) ได้กล่าวว่าการฟังของเด็กเป็นการ
รับรู้เรื่องราวด้วยประสาทสัมผัสทางหูท่ีเด็กสะสมและน าไปสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษามากกว่า
การใช้เพื่อพัฒนาปัญญา  เด็กจะเก็บค าพูดจังหวะเรื่องราวจากส่ิงท่ีฟังต่อเป็นค าศัพท์เป็นประโยคท่ี
ถ่ายทอดไปสู่การพูดถ้าเรื่องราวท่ีเด็กได้ฟังมีความชัดเจนต่อการเข้าใจเด็กจะได้ค าศัพท์และมี
ความสามารถเพิ่มขึ้นจากการให้เด็กฟังจะเห็นได้ว่าการเปิดโอกาสให้เด็กพูดในส่ิงท่ีชอบด้วยค าพูด
ของเขาเองหรือพูดเรื่องราวจากประสบการณ์เดิมจะช่วยส่งผลให้เด็กเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่าใคร
ท าอะไรที่ไหนอย่างไร ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างหนังสือค า
คล้องจองประกอบภาพ ชุดโรงเรียนของหนู  เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทางภาษาท่ีดีขั้นและเหมาะสม
กับวัยมีความพร้อมในการรับรู้ภาษา และแสดงออกทางภาษาด้วยการพูด  การฟัง การคิด และ
ถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปได้  ท า ให้เด็กมีความสนใจท่ีจะฟังและพูด  การมี
ภาพประกอบท่ีน่าสนใจ มีสีสันสวยงาม ท าให้เร้าความสนใจในการร่วมกิจกรรมน่าจะเป็นการ
เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือค าคล้องจอง
ประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ชุด 
เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 
2/1 ชุดเท่ียวไปในจังหวัดของหนู 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) 
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 พัฒนาการทางภาษาของเด็กนักเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์โดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 
ชุดเท่ียวไปในจังหวัดของหนู  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 ด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5 ปีช้ันอนุบาล
ปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
จ านวน 1 ห้อง จ านวนท้ังส้ิน 23 คน 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมโดยการใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพชุดเท่ียว
ไปในจังหวัดของหนูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดส าหรับนักเรียน ช้ันอนุบาลปี
ท่ี 2/1 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางภาษาด้านการฟัง ได้แก่ การเข้าใจความหมายของค าการ
ปฏิบัติตามค าส่ัง ทักษะความสามารถด้านการพูด ได้แก่ การพูดบอกช่ือส่ิงต่างๆท่ีเห็นในภาพได้ถูก
ต้องการแต่งประโยคปากเปล่าการเล่าเรื่อง  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. หนังสือภาพโดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้าน
การฟังและการพูดส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู  จ านวน 10 เล่ม 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.56  อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
 การเก็บรวบรวม 
 ในการทดลองใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาการทักษะทางภาษาด้าน
การฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนูปีการศึกษา 2562 
ดังนี้ 
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2564)

 1. ประเมินก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความสามารถด้านการฟังและการพูดแล้วบันทึก
คะแนน 
 2. ผู้วิจัยค้นคว้าด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุดเท่ียว
ไปในจังหวัดของหนู และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูดใน
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นเวลา  20 นาทีต่อวัน  และในระหว่างการใช้หนังสือค าคล้อง
จองประกอบภาพ ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ผู้วิจัยได้ประเมินความสามารถด้านการฟังและการ
พูดของผู้เรียนในการท ากิจกรรรม 
 3. ท าการประเมินหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูด
ซ่ึงปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินก่อนเรียน 
 4. น าข้อมูลจากแบบประเมินพัฒนาการการทางภาษาด้านการฟังและการพูดระหว่างจัด
กิจกรรมและแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังเรียน  มาหา
ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความก้าวหน้า 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ชุดเท่ียวไปในจังหวัดของหนู  
เพื่อหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
 2. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังจากท่ีได้เรียนหนังสือค าคล้อง
จองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดเท่ียวไปในจังหวัดของหนู 
โดยการเปรียบเทียบผลต่างของก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ค่าเฉล่ียและ
ร้อยละ  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล เสนอตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 1.  สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1.1  ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2.  หาคุณภาพเครื่องมือ 
 ค่าความเท่ียงตรง (IOC), ค่าความยาก (Difficulty),ค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination), 
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
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ผลการวิจัย (Research Results) 
 การวิจัยข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอการใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปี ท่ี 2/1  ชุดเท่ียวไปในจังหวัด
ของหนู  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 23 คน  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุดเท่ียวไปใน
จังหวัดหนู  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2/1 
ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80 
 ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุดเท่ียวไปในจังหวัดหนู  
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 

คะแนน N คะแนน
เต็ม 

X S.D ร้อยละ 

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนระหว่างเรียน (E1) 23 120 101.70 4.89 84.38 

การทดสอบวัดพัฒนาการทางภาษาหลังเรียน (E2)  23 30 23.43 1.23 86.67 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า  คะแนนเฉล่ียของการสังเกตพฤติกรรมการเรียนระหว่างเรียนด้วย
หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุดเท่ียวไปในจังหวัดหนู  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง
และการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 จ านวน 23 คน เท่ากับ  101.70  (S.D=4.87) คิด
เป็นร้อยละ 84.34   คะแนนเฉล่ียการประเมินพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด หลัง
เรียนเท่ากับ 23.43 (S.D=1.23) คิดเป็นร้อยละ 86.67 
 ดังนั้น  หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุดเท่ียวไปในจังหวัดหนู  เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
84.34/86.67  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2564)

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบพัฒนาการทักษะการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบ
ภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลท่ี 2/1 ชุดเท่ียว
ไปในจังหวัดของหนู  ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ดังมีรายะเอียดต่อไปนี้ 
 

คะแนน 
N 

คะแนน
เต็ม 

 
X 

 
S.D ร้อยละ 

ก่อนเรียน  23 30 14.54 1.32 
19.87** 

หลังเรียน 23 30 23.43 1.23 

α**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ค่า t ท่ี df 26 -.01 มีค่าเท่ากับ  2.487 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดก่อนจัด
กิจกรรมและหลังกิจกรรมโดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้าน
การฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ชุดเท่ียวไปในจังหวัดของหนู ก่อนจัดกิจกรรม
ได้คะแนนเฉล่ีย  14.54  คะแนน  และหลังกิจกรรมได้คะแนน 23.43  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ว่า  คะแนนเฉล่ียหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 1. หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  84.38/86.67  หมายความว่า เด็กสามารถท าคะแนนการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียนด้วยหนังสือหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง
และการพูดส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1  ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ได้คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 84.38 และได้คะแนนประเมินพัฒนาการทางภาษาหลังการทดลอง ได้คะแนน เฉล่ียร้อยละ 
86.67 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด ท้ังนี้ ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือ
ค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันปี
ท่ี 2/1 ชุดเท่ียวไปในจังหวัดของหนู มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.38/86.67 ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้  หมายความว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนท่ีปฏิบัติกิจกรรมในหนังสือค า
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คล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2/1 ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ระหว่างเรียนท้ัง 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 14.54. 
คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาการฟังผลและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย  หลังเรียน (Post-test) คิดเป็นร้อยละ  21.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้
เป็นเพราะหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ชุดไปเท่ียวในจังหวัดของหนู ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างมีระบบโดย
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักสูตรสถานศึกษาหลักเกณฑ์ในการ
เลือกภาพประกอบการเรียนการสอนตามท่ี สมศรี  รอดทอง  (2547:12) ได้เสนอแนะขั้นตอนการ
เขียนหนังสือส าหรับเด็กไว้โดยการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก เลื อก
เนื้อหาท่ีจะน ามาเขียน  ซ่ึงน าเรื่องมาจากสภาพท้องถิ่น  ความสนใจ  และความต้องการของเด็ก  
เขียนโครงเรื่อง (Plot) การเขียนบทสคริปต์ (Script) การท ารูปเล่ม (Format) และการตั้งช่ือเรื่อง  
ใช้ถ้อยค าส านวนท่ีเด็กติดเกิดภาพพจน์  โดยข้ันตอนเหล่านี้จะท าให้หนังสือค าคล้องจองประกอบ
ภาพมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับพูนศรี  โตตามวงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้หนังสือ
ค าคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านคลองวน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2 
ตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  จ านวน 31 คน ผล
การศึกษาพบว่า หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการพูด  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 93.11/88.82 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีก าหนด  คือ 80/80 และ ศุภฏี  พหลโยธิน  (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างหนังสือค าคล้อง
จองประกอบภาพ ชุด หมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย  ระดับอนุบาลปีท่ี 2 อ าเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 
2556  จ านวน 13 คน ผลการศึกษาพบว่าหนังสือค าคล้องจองประกอบภาพชุดหมาบ้านห้วยโผ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15:83.85 
รวมท้ัง  กรีบ เถาว์ทิพย์ (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ
ระดับปฐมวัยพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียน
คลองโยง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 30 
คน ผลการวิจัยพบว่า หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพระดับปฐมวัยพัฒนาความสามารถด้านการ
ฟังและการพูด มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.44/86.53 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 



53วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2564)

 2. ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ส าหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า หลังการใช้
หนังค าคล้องจองประกอบภาพชุด เท่ียวไปในจังหวัดของหนู   เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการ
ฟังและการพูด นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 19.52 ท้ังนี้หนังสือค าคล้องจองประกอบ
ภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ชุดเท่ียวไป
ในจังหวัดของหนู  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบขั้นตอนท่ีถูกต้อง  โดยผ่าน
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  และได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  มีการทดลองเพื่อหาข้อบกพร่อง  และ
น ามาแก้ไข ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์  ดังท่ี วินัย รอดจ่าย (2540:9-10) กล่าว
ว่า  ลักษณะหนังสือท่ีดี  คือหนังสือท่ีเด็กอ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีเนื้อหาสาระตรงกับใจท่ี
เด็กอยากอ่าน มีรูปเล่มสีสันสวยงามสะดุดตาชวนให้หยิบขึ้นมาดูมาอ่านโดยไม่ต้องบังคับไม่ว่า จะ
เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้หรือบันเทิง และ สุนีย์ ชุมจิต (2542:50) ท่ีได้สรุปลักษณะหนังสือท่ีดีส าหรับ
เด็กว่าควรสนองความต้องการของเด็ก  เหมาะสมกับความสนใจ  การใช้ภาษา เหมาะสม เนื้อเรื่อง
ควรส้ัน ๆ เรื่องใกล้ตัวเด็กมากท่ีสุด  รูปเล่มและสีสันดึงดูดความสนใจ ราคาไม่แพงเกินไป  เนื้อเรื่อง
มีแก่นสาระ ใจความถูกต้องตามความเป็นจริง  มีประโยชน์ของผู้เขียนดี มุ่งให้ประโยชน์แกผู้อ่าน 
การสรุปมีความกลมกลืนดี ท าเป็นท่ีต้องใจของผู้อ่านซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  พรนภา อ่ิน
แก้ว (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการการใช้หนังสือค าคล้องจองภาพประกอบชุด เชียงรายบ้านเรา 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังการพูดของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 27 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนท่ีเรียน
โดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ ชุด  เชียงรายบ้านเราหลังการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์สูงกว่าก่อน  การจัดกิจกรรมประสบการณ์โดยค่าเฉล่ียร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและค่าร้อยละความก้าวหน้ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความก้าวหน้าหน้าท่ีผู้ศึกษาได้ตั้งไว้  คือ ร้อยละ 
25 และสุนันท์ บัวชา (บทคัดย่อ:2556) ได้ศึกษาผลการให้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อ
พัฒนาความพร้อม ด้านการฟังและการพูด  ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตราราม  
ส านักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน 23 คน ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิความพร้อมด้านการฟังและการพูดท่ีเรียนโดยการใช้หนังสือค า
คล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
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ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2 หลังเรียนมีความพร้อมด้านการฟังและการพูดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 
ขอเสนอแนะ (Research Suggestions) 
 1. ควรมีการเผยแพร่หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้าน
การฟังและการพูด  ส าหรับนักเรียนช้ันปีท่ี 2/1 ชุดไปเท่ียวในจังหวัดของหนู 
 2. ควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาและปรับปรุงหนังสือค าคล้องจอง
ประกอบภาพ ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
 3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมโดยใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลายเด็กจะสนใจขึ้น  ควรให้เด็กมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ข้อแสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อดูว่าจะมีประสิทธิภาพเหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร 
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