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บทคัดยอ 
 ผลการวิจัยพบวา 
            ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบวา ทักษะการอานและเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการเลานิทาน  มี
คะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 4 ถึง 5 คะแนน และมีคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียน
เทากับ 43.5  
 
คําสําคัญ: การอานและการเขียน/การเลานิทาน 

 
Abstracts 

                  The research objective of this class is to compare the reading and writing skills of 
early childhood students before and after storytelling activity. The target group was 23 students 
from kindergarten 3/1 of Taksin Rachanusorn school. The instruments used in the research were: 
1) storytelling experience plan, 2) an observation form. The statistics used in this study classes 
included the percentage of progress. The activities had been performed 15 times. 
                    The classroom research study found that writing and reading skills of early 
childhood students using storytelling activity increase in the percentage of people from 4 to 5 
percentage and progress in the class is at 43.5. 
 
Keywords: reading and writing / storytelling. 
 
 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
                     เด็กเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติเปนวัยพ้ืนฐานแหงชีวิต ท่ีตองไดรับการอบรมเลีย้งดูเปนอยางดี
ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ  6  ขวบ เด็กวัยน้ีจะเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศร.ี2547: 6) เพราะเปนวัยท่ี
รางกายและสมองกําลังเจรญิเติบโต  ถาเด็กไดรับการเลีย้งดูท่ีดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของเด็กก็จะพัฒนาไดเตม็ตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา อวมมณี. 2547: 1; อางอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 - 2549: 1) ดังน้ันการเตรียมความพรอมสาํหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือท่ีจะไดรับการพัฒนาท้ัง
ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ – สังคมและสติปญญา จึงมีความสําคญัดังท่ีนักจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึง
ความสําคญัในชวง 6 ปแรกของชีวิตวาเปนชวงท่ีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงเปนระยะ
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เหมาะสมท่ีสุดตอการวางรากฐานของการพัฒนาการทุกดานใหกับเด็กอยางมั่นคงและถูกตองเพราะเด็กในวัยวัยน้ี
งายตอการปลูกฝง พฤติกรรม และการเรียนรูสิ่งตางๆ (บังอร จําปา. ม ป.ป.: 1) ดังท่ี 
                          บรูเนอร (Bruner. 1961: 55) กลาววา ภาษาเปนท้ังศาสตรและศลิปท่ีตองอาศัยทักษะท้ัง 4 
ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือใชในการรับสงขอมูล ถาเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางภาษา
ครบทุกดานอยางเพียงพอจะทําใหการเรยีนรูประสบการณของเด็กเปนไปอยางมั่นคงยิ่งข้ึน ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2547: 143) กลาววาเด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาจากการมีปฏสิัมพันธกับบุคคลรอบขางและสิ่งตางๆ จากการ ไดเห็นได
ฟง การไดสมัผสั การลองผิดลองถูกการเรา และการใหแรงเสริม เปนสิ่งท่ีชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาจนกระท้ัง
สามารถใชภาษาในการตดิตอสื่อสารได ดังน้ันการท่ีเด็กจะสามารถสือ่ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจน้ันตองอาศัยภาษา 
การเขียนเปนหน่ึงใน 4 ทักษะท่ีมีความสําคญัและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการเขียนเปนการ
ถายทอด ความเขาใจ ความคดิ ความรูสึกและความตองการ โดยผานการสื่อสารดวยระบบเครื่องหมายอันไดแก
ตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม.2545: 1) เด็กจะใชการเขียนเพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ การเขียนเปนทักษะทาง
ภาษาท่ียากสําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเน้ือมือท่ีแข็งแรงและเด็กในวัย 3 - 6 ขวบกลามเน้ือเล็กอยูใน
ระหวางพัฒนาดังน้ัน เด็กควรไดรบัการพัฒนา กลามเน้ือเล็กเพ่ือเตรียมความพรอมในการขีดเขียนโดยการใชวัสดุ
อุปกรณและกิจกรรมตางๆ ท่ีเด็กจะไดฝกการใชกลามเน้ือมือและฝกการสรางความสมัพันธระหวางมือและตา ซึ่ง
เปนทักษะท่ีจําเปนในการเขียน และกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานการเขียนน้ันมีหลายรูปแบบและหลายวิธี
เชน การปน ดินเหนียว การพิมพภาพการเลนบล็อก การวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเลานิทาน เปนกิจการท่ี
สําคัญกิจกรรมหน่ึง เพราะนิทานมีความสาํคัญตอพัฒนาการของเดก็ ชวยพัฒนาเด็กทางดานลักษณะชีวิต เด็กได
เรียนรูถึงลักษณะชีวิตท่ีดีผานนิทานท่ีปรารถนาใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีดีเชน มีคุณธรรมจริยธรรม มคีวามกลาหาญ มี
ความยุติธรรม และยังชวยพัฒนาเด็กดานบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเปนองคประกอบท่ีมีอยูมากในนิทานซึง่เด็กจะไดรับ
รูถึงบุคลิกภาพท่ีดีท่ีจะชวยใหอยูในสังคมไดอยางดีเชน ความเช่ือมั่นการรักษาตนความสภุาพออนนอม ความมี
มารยาทท่ีดีความเปนผูนํา การพัฒนาเด็กดานความรูและสติปญญา การพัฒนาเด็กในดานทักษะและความสามารถ 
การพัฒนาเด็กในดานสุขภาพ นิทานเปนกระบวนการหน่ึงท่ีกําหนดบทบาท ในดานสุขภาพใหเกิดแกเด็ก เพราะเมื่อ
เด็ก ไดอานหรือ ฟงนิทานแลวจะกอใหเกิด การเรยีนรูในการท่ีจะรกัษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน 
                        ในปจจุบันน้ีพอ แม  ผูปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภมูิใจเมื่อเด็กสามารถอานได 
เขียนได พอ แมจะช่ืนชมในโรงเรยีนและครูท่ีสอนมากและจะไมพอใจถาลูกอยูช้ันอนุบาลแลวอานเขียนไมไดดังน้ัน
ท้ังครูและผูบริหารโรงเรียน ก็จะเรงรัดสอน ใหเด็ก อาน และเขียนได (นิตยา วิยาภรณ. 2547: 18) โดยท่ีเด็กยังไม
เขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับกลามเน้ือมือ และความสัมพันธระหวางมือกับตาไดซึ่งจะเกิดผลเสียกับเด็ก 
เด็กจะเกิดความเครยีดทางอารมณรูสึกผดิหวัง เมื่อเขียนไมไดผลท่ีตามมาคือ เด็กจะเกลียดการเขียน และไมอยากมา
โรงเรียน อีกท้ังทางครูและโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิหรอืเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการพัฒนา
กลามเน้ือมือและตาประสานสัมพันธกันซึ่งความพรอมในการเขียนของเด็กตองมาจากความพรอม ของเด็กและการ
ใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดลงมอืสัมผสักับอุปกรณไดลองผดิ ลองถูก ไดคิด ตดัสินใจและไดการฝกฝนการทํางาน
ประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือ – ตา เพ่ือพัฒนาไปสูการใชมือในการเขียน และทํากิจกรรมทางการเรยีนอ่ืนๆ 
ตอไป จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคญั และสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานท่ีมีผลตอการพัฒนาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของและสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใช
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
                                  จากความสําคญัและสภาพปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีไดไปฝกประสบการณ 
ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญท่ีจะศกึษาการสงเสริมพัฒนาการดานการอานและการเขียน โดยการใชกิจกรรมการเลา
นิทาน นํามาพัฒนาใหเด็กเกิดทักษะการเขียน การเรยีนรู นอกจากน้ีเด็กจะไดรับประสบการณตรง เรยีนรูจากการฟง 
การเลาเรื่องราวดวยตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาความคิด และการพัฒนาดานกลามเน้ือมืออยางเปนระบบ ซึ่งผลจาก
การวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนกับครูและผูท่ีเก่ียวของกับการจดัการศึกษาแกเด็กปฐมวัยจะไดใชเปนแนวในการจัด
ประสบการณเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานอ่ืน ๆ ท่ีดียิ่งข้ึนแกเด็กปฐมวัยสืบตอไป เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
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ตามวัยท่ีดี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได สามารถพัฒนากลามเน้ือมือ หรือทําในสิ่งท่ีอยากทํา อยากรูอยากเห็นเหมือน
เด็กปกติท่ัวไป เพราะทักษะดานการอานและการเขียนถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสดุ เพราะการอานและการเขียน
เปรียบเสมือนเปนการเรียนรูของเด็กในทุกชวงวัย 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
                 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจดักิจกรรมการเลา
นิทาน 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเนื้อหา 
        เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูการเลานิทาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 3 ครอบคลุม
เฉพาะเน้ือหาเรื่องการเลานิทานและทักษะการอาน และการเขียนของเด็กปฐมวัย รวมท้ังหมด15 ครั้ง 
 ดานตัวแปร 
      ตัวแปรตน   ไดแก  การจัด กิจกรรมการเลานิทาน 
               ตัวแปรตาม  ไดแก   ทักษะการอานและการเขียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนกลุมเปาหมายชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป กําลัง
ศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3/1  จํานวน  23  คน ภาคเรียนท่ี 2  ป การศึกษา 2560  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ   
 เคร่ืองมือวิจัย 

1. แผนจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย   

         การเก็บรวบรวมขอมูล 
                  กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานและการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยไปสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย จากน้ันดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการการเลา
นิทาน จํานวน 15 ครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการจดักิจกรรมการเลานิทาน ผูวิจัยจะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

การจดักิจกรรมการเล่านิทาน ทกัษะการอ่านและการเขียน 
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                 ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรยีนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 ทําการทดลองเปนเวลา 15 สัปดาห 
สัปดาหละ 1 วัน วันละ 60 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 09.30 – 10.30 รวมท้ังหมด 15 ครั้ง ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.กอนดําเนินการจดัประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน ไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการอานและ
การเขียนของเด็กปฐมวัย  
            2.ดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน 15 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน  วันละ 60 นาที 
จํานวน 15 สัปดาห 

3.เมื่อดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมกิจกรรมการเลานิทาน ครบ 15 ครั้ง ไดทําการสังเกตพฤตกิรรม
วัดทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย  
 4.นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม ไปวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ
ความกาวหนาของเด็กทุกคน และท้ังช้ันเรียน 
 
       การวิเคราะหขอมูล 
              สถิติท่ีใชในการวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนา  มีสตูรคํานวณ ดังน้ี 
( พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2544:127)   ใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนารายบุคคล โดยเอาคะแนนหลังการทดลอง  
มาลบกับคะแนนกอนการทดลอง  แลวคูณดวยหน่ึงรอย  หารดวยคะแนนเต็ม 
               ถาตองการหาคารอยละความกาวหนาของท้ังช้ันเรียน หาไดโดยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการ
ทดลอง และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง  เอาคะแนนเฉลีย่หลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน หารดวย
คะแนนเตม็ และคณูดวยหน่ึงรอย 
 
         ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางท่ี 1  เปรีบยเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาการอานการเขียนของนักเรียนทุกคนกอนและหลังการจดั
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
   จากตารางท่ี 1  พบวาโดยภาพรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 4 คะแนนถึง 5  
คะแนน แสดงวานักเรียนปฐมวัยท่ีไดรับการทํากิจกรรมการเลานิทาน พัฒนาดานทักษะการอานและการเขียน มี
คะแนนรอยละความกาวหนาสูงทุกคน 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 3/1 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการ
จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
  จากตารางท่ี 2  พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจดักิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 4.0 และ 8.7 ตามลําดบั
และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 43.5 
 
สรุปผลการวิจัย     

การจัดกิจกรรมการเลานิทาน สงผลตอการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดย

ภาพรวมชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมขึน้เทากบั 43.5 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบทักษะดานการอานและการเขียน โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานของนักเรียนช้ันอนุบาล 3/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ  กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผล
การศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคนท่ีเปนเชนน้ี เพราะกิจกรรมการเลานิทาน ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนมาน้ันมคีวามนาสนใจหลายอยางใหเด็กไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่ง นารี พุฒสุข. 2552 กลาววา การ
เลานิทานเปนสิ่งท่ีจัดทําข้ึน โดยใชความคิด จินตนาการใหเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรค มีจินตนาการท่ีนาสนใจ เพ่ือ
ประโยชนท่ีพึงประสงค เชน การเลานิทานท่ีมีท่ีมาแตกตางกัน เชน นิทานจากเทพนิยาย นิทานพ้ืนบาน นิทานอีสป 
หรือนิทานท่ีเกิดจากการแตงข้ึนมาเอง  เกษลดา มานะจุติและ อภญิญา มนูญศิลป (2544 : 1)  กลาววา นิทานภาพ 
คือ การทํานิทานข้ึนมาเองจากสื่อวัสดุใหมๆ เพ่ือประโยชนในการเลาท่ีนาสนใจ เปนงานสรางสรรค เพ่ือใหเกิดความ
สวยงามและนาสนใจ ประไพ แสงดา (2555) นิทานเปนงานท่ีเกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ
ประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย หรือเพ่ือความสุขและสนุก เพลิดเพลินของผูท่ีสนใจอาน จึงทําใหพบวา
เด็กปฐมวัย ไดรับการจัดประสบการณบูรณาการการเลานิทานมีความแตกตางของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจดักิจกรรมในแตละชวงสัปดาหมีการพัฒนาข้ึนจากครั้งแรกท่ีจัดกิจกรรม 
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