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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานภาพประกอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล  และ ศึกษาผลการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลหลังจากได้รบัการเรยีนรู้จาก
หนังสือนิทานภาพประกอบ  โดยหนังสือนิทานภาพประกอบมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ านวน 10 
เรื่อง  ประกอบด้วย 1) cat  2)  dog  3)  cow  4)  grapes  5)  mango  6)  monkey  7)  tiger  8)  dolphin  
9)  coconut  10)  elephant  ซึ่งการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง
ซ้ าจ านวนเรื่องละ 2 ครั้ง  แล้วท าการทดสอบผลการเรียนรู้ค าศัพท์โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจ านวน 
10  ข้อ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับอนุบาลที่เลือกแบบเจาะจง  จ านวน  44  คน  จากโรงเรียนอนุบาลราช
ภัฏก าแพงเพชรและโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร  (บ้านนครชุม) โดยผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
 1)   การพัฒนาหนังสือนิทานภาพประกอบมีผลการประเมินด้านเนื้อหามีระดับมากด้านรูปแบบ
กระบวนการเล่านิทานมีระดับมากที่สุด  ด้านเครื่องมือวัดและประเมินผลมีระดับมากที่สุด 
 2)  ผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลทุกคนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอั งกฤษ 
ได้ทุกค า 
 
ค าส าคัญ การเล่านิทาน/นิทานภาพประกอบ/การเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ/เด็กอนุบาล 

Abstract 

  This research was to 1) develop tale books with pictures to enhance English 
vocabularies learning of early childhood. 2) study result of English vocabularies learning after 
studying from tale books with pictures. Each book contains one vocabulary word : 1) cat 2) dog 3) 
cow 4) grapes 5) mango 6) monkey 7) tiger 8) dolphin 9) coconut 10) elephant. The repeat telling 
technic was used in the research and multiple choices test were used. The 44 random samples 
were taken from Kampheang Phet Rajabhat 
Kindergarten School and Mueang Kampheang Phet Kindergarten School (Ban-Nakornchum). The 
results are as follows : 
 1) Tale books with pictures were evaluated from 5 experts : content is good, telling 
procedure and measurement materials are very good.  
 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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 2) Results of English vocabulary learning : the children can learn all 10 vocabulary 
words well. 
Keywords :  Tale Telling / Pictures Tale Books /English Vocabularies Learning / 
  Early Childhood 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับมนุษย์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิด  
ความรู้สึก  ตลอดจนความต้องการของแต่ละบุคคล  ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสารโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการด าเนินกิจกรรมซึ่งเป็นตัวช้ีวัดส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ 
 ผลงานวิจัยของ  พรทิพา  ทองสว่าง  (2527, หน้า22)  พบว่า  การใช้ภาษาพูดของเด็กมีความส าคัญ
และมีผลต่อพัฒนาการทางด้านอื่น ๆ มากในการใช้ภาษาพูดนั้นเด็กจะใช้ภาษาพูดที่สื่อความหมายได้ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน  ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานความสามารถในการรู้จักใช้ค าศัพท์ของเด็ก  จ านวนค าศัพท์ที่
เด็กเรียนรู้จะส่งผลต่อภาษาพูดของเด็ก โดยผลงานวิจั ยของจันทิกา ลิมปิเจริญ (2524 , หน้า 4) พบว่าค ามี
ความส าคัญต่อการพูดของเด็กอนุบาลมาก  เพราะการพูดแต่ละครั้งต้องอาศัยค ามาเช่ือมโยง ประติดประต่อกันเป็น
กลุ่มค า  และเป็นประโยคในที่สุดถ้าผู้ที่ใกล้ชิดเด็กได้ทราบพื้นฐานความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในการพูดของเด็ก  
ทั้งค านาม  ค ากริยา  ค าคุณศัพท์  ค าวิเศษณ์  ก็จะสามารถน าเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาเลือกใช้ให้เหมาะกับ
ความสามารถของเด็กอันจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจานี้การพูดยังมีอิทธิพลต่อการ
เขียนด้วย  การใช้ถ้อยค าในการเขียนจะสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนค าศัพท์ที่เด็กรู้จักและพูดได้  ดังนั้นความส าเร็จใน
การเขียนจึงขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการพูด เพราะเป็นกุญแจเปิดทางสู่ความคิด ความงอกงามทางสติปัญญา การมี
ชีวิตในสังคม  การปรับตัวและความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ ชัยพร  วิชชาวุธ  
(2530, หน้า 231)  ยังพบอีกว่า ภาษาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเด็กจะใช้ภาษาในการไต่ถามความ
สงสัยจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก ค าถามจึงเป็นเครื่องเสาะแสวงหาความรู้ของเด็ก 
 เด็กวัยอนุบาล  3-6  ขวบที่เริ่มเข้าเรียนในช้ันอนุบาลอยู่ในช่วงที่มีพัฒนาการทางการพูดควบคู่ไปกับ
การมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ และเป็นวัยเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียนซึ่งมีบริบทสองภาษาเป็นครั้งแรก ซึ่งตามหลัก
พัฒนาการทางภาษาของเด็กที่ใช้สองภาษานั้น จะเริ่มต้นด้วยระบบเสียงระบบเดียว ถ้าภาษาใดเด่นกว่า ความ
ชัดเจนของเสียงพูดจะคล้ายคลึงกับภาษาที่เด่นนั้นและต่อมาเด็กจะประสมประสานค าศัพท์และโครงสร้างทั้งสอง
ภาษาเข้าด้วยกัน  จากนั้นเด็กจะแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาโดยอัตโนมัติ หากเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสองภาษา
ตลอดเวลาพัฒนาการทั้งสองภาษาจะคงที่ควบคู่กันไป แต่ถ้าเด็กมีปฏิสัมพันธ์ภาษาใดภาษาหนึ่งมากกว่าหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะภาษาเดียว  เด็กก็จะกลายเป็นเด็กท่ีพัฒนาภาษาเดียวในท่ีสุด  (พิณทิพย์  ทวนเจริญ, 2539) 
 ความก้าวหน้าอันรวดเร็วของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการค้าระหว่างประเทศเป็นแรงผลักดันให้
มนุษย์เพรียกหาภาษาหนึ่งที่ท่ัวโลกจะเข้าใจและใช้ร่วมกันได้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ได้รับการเลือกสรรให้เป็น  
“ภาษาโลก” (global  language) ของคนในทุกประเทศ และสิ่งนี้เองที่เป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
เคลื่อนไหวในวงการการสอนของภาษาอังกฤษในประเทศไทยว่าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทยยังอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบบรรดาครูและนักเรียนใน
ประเทศยุโรปและประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากข้อจ ากัดที่ส าคัญสามประการคือ 1) ความแตกต่างอย่าง
มากในโครงสร้างทางไวยากรณ์  ตัวอักษร ตลอดจนการออกเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
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2)  ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยท่ีไม่เคยเป็นเมืองขึ้นชาติตะวันตก  3) ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของตะวันตก
และวัฒนธรรมตะวันออก  ความแตกต่างเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความยากล าบากในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคน
ไทย  (จ านงศรี  หาญเจนลักษณ์, 2543) 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนก่อนประถมศึกษาท่ีผ่านมา ได้จัดให้มีการสอน
ในระดับก่อนประถมศึกษาโดยจัดเป็นลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมิได้ก าหนดให้มี
หลักสูตรการเรียนการสอนหรือแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษา  
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันอนุบาลจึงมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
หลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพและความพร้อมของโรงเรียน  แต่ก็ยังมีจุดเน้นที่ตรงกันคือ  ความสามารถ
ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในลักษณะที่เป็นรปูธรรมที่นักเรยีนสามารถแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจน  
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครอง  แนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจึงมีลักษณะ
เป็นการยัดเยียดให้นักเรียนต้องท่องจ ามากกว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัยและความสนใจของ
นักเรียน  อันขัดต่อหลักการและทฤษฎีในการเรียนรู้ภาษา  (วนิดา  แก่นจันทร์, 2545, หน้า 2)   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2536)  ได้เล็งเห็นและเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ  
ระดับก่อนประถมศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนเอกชนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างเสริมประสบการณ์
และเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ  ท่ีสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนช้ันอนุบาลมีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ  สนุกสนานเพลิดเพลิน  และเกิดเจตคติที่
ดีต่อภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ  และเพื่อให้ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น  ส านักงาคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชนจึงได้จัดท าเอกสารเรื่องสื่อต้นแบบประกอบแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ระดับก่อนประถมศึกษาขึ้น  เพื่อช่วยครูผู้สอนในการเตรียมตัวทั้งทางด้านเนื้อหา  เพลง  เกม  นิทาน  และสื่อ
ประกอบการสอนก่อนด าเนินการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 จากแนวทางในการด าเนินการเรียนรู้ภาษาของเด็กด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย นิทานก็เป็ นหนึ่งใน
กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กอนุบาลในการเรียนรู้ภาษาได้ตลอดเวลานิทานเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กทุก
เพศทุกวัย  โดยเฉพาะวัยอนุบาลอายุ  3-6 ขวบเด็กวัยนี้ชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจ  ชอบคิดชอบจินตนาการ  ครู
สามารถปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีงามผ่านการซึมซับเข้าไปในจิตใจด้วยนิทานได้  ซึ่งนิทานจะเป็นตัวแบบที่ส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อเด็กมากเพราะตัวละครในนิทานสามารถเร้าความสนใจของเด็ก  และมีพลังในการโน้มน้าวเจตคติ  
ตลอดจนเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้  การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมการสอนวิธีหนึ่งที่นักการศึกษายอมรับ
ว่ามีความส าคัญ  โดยเฉพาะกับเด็กในวัยก่อนประถมศึกษา  ซึ่งยังอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ นิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ในโลกแห่งจินตนาการนั้น ๆ เช่ือมสู่โลกแห่งความจริงได้ในที่สุด  (เสาวลักษณ์  สม
วงษ,์ 2545, หน้า 7)  ซึ่งสอดคล้องกับปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ (2550)  กล่าวว่า  ผลดีจากการเล่านิทานให้เด็กเล็ก
ฟัง มีส่วนในการสร้างไอคิว (I.Q)  อีคิว (E.Q)  ให้กับเด็กถึงร้อยละ 70 นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความผูกพัน
ความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัว  รวมถึงท าให้เด็กมีความมั่นใจและสร้างความเช่ือมั่นในตัวเองได้อีก  นอกจากนี้
ยังท าให้เด็กมีสมาธิในการฟัง  ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของไอคิวหรือความฉลาดทางปัญญา ทั้งนี้ในส่วนของเด็กเล็ก
อาจน าหนังสือภาพประกอบนิทานมาเสริมในการเล่าเรื่องจะท าให้เด็กมีพัฒนาทั้งการพูดและกล้ามเนื้อ 
 ดังนั้นการเล่านิทาน  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาการใช้ภาษาส าหรับเด็กในวัยอนุบาลได้อย่าง
เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กวัยอนุบาลที่เป็นสองภาษาซึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็น
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ภาษาที่สองและยังไม่คุ้นเคยกับภาษาใหม่นั้น  กิจกรรมการเล่านิทานจึงอาจจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้เด็กสนใจ
และปรับตัวให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษได้  ด้วยวิธีการเล่านิทานสองภาษาที่ตระหนักถึงความส าคัญและความ
ผสมผสานระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าด้วยกันโดยการเล่าควบคู่กันไปทั้งภาษาไทยท่ีเป็นภาษาที่หนึ่งและ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สอง  การถ่ายทอดเรื่องราวจากบริบทและความเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับการด าเนิน
ชีวิตและความสนใจของเด็ก  อันเป็นการสื่อสารอย่างมีความหมายจากครูสู่เด็กในบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ที่
อบอุ่น  เด็กจะได้รับประสบการณ์การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเช่ือมโยงเข้าสู่ชีวิตจริงทีละน้อย  จนสามารถใช้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 
 ด้วยการตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าของภาษาทั้งสองดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการใช้
กิจกรรมการเล่านิทานท่ีมีภาพประกอบเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลในชุมชนนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานภาพประกอบท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลหลังจากได้รับการเรียนรู้จากหนังสือ
นิทานภาพประกอบ 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

 ขั้นที่  1  การพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดย  สร้างหนังสือนิทานค าศัพท์ภาษาอังกฤษภาพประกอบ โดย
ศึกษาจากงานวิจัย  เอกสาร  ต ารา และสร้างแบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์และแบบสังเกต
พฤติกรรมและการตอบสนองต่อการเล่านิทานและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล น าเสนอผู้เช่ียวชาญด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเล่านิทานและการจัดการศึกษาระดับอนุบาล  จ านวน  5  ท่าน  
ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องเชิงเนื้อหา  เพื่อให้เครื่องมือมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับ
กระบวนการและวัตถุประสงค์การวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การเสริมสร้างการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล  ท้ังด้านเนื้อหา ความเหมาะสม  ความน่าสนใจ  และ
ความเป็นปรนัยในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินอัตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับการประเมินเป็น 
5 ระดับ ถ้าค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
ตัดสินว่าเหมาะสม พบว่าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความครอบคลุมเนื้อหาและ
กระบวนการเล่านิทาน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ  ความเป็นปรนัยและความเหมาะสมของแบบประเมิน  

 ขั้นที่  2  การประเมินผลการใช้นิทานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 

  ทดลองใช้นิทานที่มีภาพประกอบด้วยเทคนิคการเล่าซ้ า การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มี
ภาพประกอบ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล โดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ประกอบการ
เล่านิทาน จ านวน 10 ค า คือ 1) dog 2) cat 3) cow 4) grapes 5) mango 6) monkey 7) tiger 8) dolphin 9) 
coconut 10) elephant จ านวน  4  สัปดาห์ ๆ ละ 5 ครั้งๆ  20  นาที  กับกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอนุบาล อายุ
ระหว่าง 4-6 ปี ของชุมชนนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบ
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เจาะจง จากโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร และโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) แห่งละ  
22 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งกระบวนการในการใช้นิทานมีการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือในการประเมินเพื่อให้คะแนน 2 อย่าง คือ 1. แบบประเมิน
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ผู้วิจัยประสานและขอความร่วมมือครูผู้สอนเด็ ก
อนุบาลโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนคร
ชุม) เป็นผู้เก็บข้อมูล เมื่อประเมินเสร็จน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 2. แบบสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อการเล่านิทานและการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็ก
อนุบาล ลักษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมเป็นแบบปลายเปิด มีรายละเอียดดังนี้ 1 ) พฤติกรรมของเด็กขณะฟัง
นิทาน 2) พฤติกรรมและความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษขณะเล่านิทาน 3 ) ความต้องการในการฟัง
นิทานและเรียนรู้ค าศัพท์ซ้ าหลังจากเล่านิทานจบแล้ว และ 4) ข้อสังเกต อื่น ๆโดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้สังเกตและกรอก
ข้อมูลจากการฟังนิทานแต่ละเรื่องในภาพรวม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

  สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของหนังสือนิทานภาพประกอบเพือ่ส่งเสรมิการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล จากความเหมาะสมท้ัง 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านเนื้อหาของนิทานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ความถูกต้องของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องนิทาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ความ
ยากง่ายของเนื้อหาสาระในนิทานและเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของเด็กอนุบาล 
  1.2. ด้านรูปแบบกระบวนการเล่านิทานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความเหมาะสมของกระบวนการเล่านิทานและความถูกต้องตามหลักการเรียนรู้จาก
นิทาน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมด้านเวลาในการเล่านิทาน 
 2. ผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ใน
ภาพรวมนักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ  
 3.  ผลจากการศึกษาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลหลังจากได้รับการเรียนรู้จาก
หนังสือนิทานภาพประกอบ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อการเล่านิทานและการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 พฤติกรรมของเด็กขณะฟังนิทาน ครั้งแรกที่ครูเล่านิทาน ผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนทั้งชายและ
หญิงสนใจฟังนิทานมาก ชอบใจ พากันหัวเราะ บางคนก็สงสารตัวละครในนิทาน เมื่อท าการเล่านิทานให้เด็กนักเรียน
ฟังครั้งที่สอง เด็กนักเรียนให้ความสนใจฟังมากเช่นกัน ไม่ต่างกับครั้งแรก และยังสามารถจ าเนื้อเรื่องของนิทานได้
ทั้งหมด อีกท้ังช่วยครูเล่านิทานแต่ละเรื่องได้จนจบทุกเรื่อง  
  3.2 พฤติกรรมและความสนใจในการเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษขณะเล่านิทานเด็กนักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่านิทานของครูมาก นักเรียนบางคนสอบถามครูเกี่ยวกับ
ความหมายของค าศัพท์ขณะที่ครูเล่านิทาน ครูอ่านค าศัพท์แล้วให้เด็กนักเรียนอ่านตาม 
  3.3 ความต้องการในการฟังนิทานและเรียนรู้ค าศัพท์ซ้ าหลังจากเล่านิทานจบแล้ว  เด็กนักเรียน
อยากให้ครูเล่านิทานที่มีภาพประกอบในลักษณะนี้อีก เพราะมีความสนุกสนาน มีสีสันสวยงาม และได้ฝึกอ่าน
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีอยู่ใกล้ตัว ทุกครั้งเมื่อครูเล่านิทานจบ ครูจะทบทวนให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงตาม 

  อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กระบวนการพัฒนาหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบจากผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล พบว่า หนังสือนิทานที่ระดับความ
เหมาะสมโดยเฉลี่ยมากที่สุด มีเนื้อหาสนุกสนาน น่าสนใจ รวมทั้งมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการจัดท าหนังสือนิทานของเกริก ยุ้นพันธ์  (2539, หน้า 59) กล่าวว่า เด็กวัย 4-6 ปี จะให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ตัวเองน้อยลง และหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมากขึ้น แต่ความสนใจของเด็กในวัยนี้ยังเป็นระยะสั้น ๆ 
นอกจากน้ีเด็กวัยนี้ยังจะชอบนิทานท่ีมีตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเป็นสัตว์พูดได้ 
 2. การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็ก
อนุบาล  โดยการใช้ค าศัพท์ 10 ค า คือ 1) dog 2) cat 3) cow 4) grapes 5) mango 6) monkey 7) tiger 8) 
dolphin 9) coconut 10) elephant ในภาพรวมและรายข้อผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ( = .98) ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะ ค าศัพท์ที่ใช้ประกอบในการเล่านิทานเป็นค าศัพท์ที่มักจะพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น รายการต่าง ๆ 
จากโทรทัศน์ รูปภาพจากโปสเตอร์ และค าศัพท์บางค ายังมีให้เห็นจากการด าเนินชีวิตประจ าวันของเด็กนักเรียนอีก
ด้วย จึงท าให้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซึ่งหลังการเล่านิทานดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการที่สอดคล้องกับหลักการเล่านิทานของ 
ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2533) 
 3. พฤติกรรมของเด็กขณะฟังนิทานเด็กนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สนใจและชอบฟังนิทานมาก 
ขณะที่ครูก าลังเล่านิทานเด็กนักเรียนมกัจะถามถึงตัวละครว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรอาจเป็นเพราะเด็กนักเรียนยังอยู่ใน
วัยอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้น ซึ่งสังเกตได้จากการที่เด็กนักเรียนนั่งฟังนิทานอย่างตั้งอกตั้งใจ และแสดง
ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทุกครั้งท่ีมีโอกาส นอกจากนี้แล้ว การเล่านิทานครั้งท่ีสองเด็กนักเรียนยังสามารถช่วยครู
เล่านิทานแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเล่านิทานส าหรับเด็กของ 
สัณหพัฒน์  อรุณธารี (2542) ที่กล่าวไว้ว่า การฟังนิทานส าหรับเด็กนอกจากช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  และได้คติสอนใจแล้ว  การฟังนิทานยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาทั้งการฟัง การ
พูด  การอ่าน  และการเขียน  เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ฟังกับผู้เล่าไม่ว่าจะ
เป็นแม่กับลูก  หรือครูกับศิษย์  ตลอดจนช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
 4. พฤติกรรมและความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษขณะเล่านิทาน เด็กนักเรียนมีความสนใจ 
มีอารมณ์ร่วมไปกับนิทานที่ครูเล่า ซึ่งการที่เด็กนักเรียนมีอารมณ์ร่วมไปกับนิทานที่ครูเล่านั้นนับเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่ท าให้นักเรียนสามารถท่ีจะรับรู้และจดจ าสิ่งต่าง ๆ ในเนื้อหาของนิทานได้เป็นอย่างมาก จะสังเกตได้จากเมื่อ
ครูเล่านิทานจบแล้ว ครูให้นักเรียนอ่านค าศัพท์ไปพร้อมกับครูด้วย จากนั้นเมื่อมีการน านิทานมาเล่าอีกในครั้งที่สอง 
ขณะที่ครูเล่านิทานเด็กนักเรียนก็เล่าตาม และพูดค าศัพท์ไปพร้อม ๆ กัน ได้อย่างถูกต้อง ที่สอดคล้องกับ ดวงเดือน 
จังพานิช (2542) กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนซ้ าท าให้เกิดความคงทนต่อการเรียนรู้ ที่
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ นิทานภาษาอังกฤษท่ีครูเล่าให้เด็กนักเรียนฟังนั้นเป็นเรื่องที่สนุกสนาน เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน
มากนัก และค าศัพท์ทั้ง 10 ค า ก็เป็นค าศัพท์ที่เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีความตั้งใจที่จะรับรู้ว่า
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นอ่านว่าอย่างไร ออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง ทุกครั้งที่ครูให้เด็กนักเรียนฝึกพูดตาม เ ด็ก
นักเรียนทุกคนก็สามารถพูดตามได้เป็นอย่างดี 
 5. ความต้องการในการฟังนิทานและเรียนรู้ค าศัพท์ซ้ าหลังจากเล่านิทานจบแล้ว เด็กนักเรียนส่วนใหญ่
ต้องการที่จะให้ครูเล่านิทานเรื่องที่มีลักษณะแบบนี้อีก โดยไม่รู้สึกว่านิทานท่ีมีภาษาอังกฤษปนอยู่ด้วยนั้นจะเป็นเรื่อง
ที่น่าเบื่อ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ นิทานเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน ให้ความบันเทิง ท าให้นักเรียนเปิดใจรับ
ฟังการเล่านิทานอย่างกระตือรือร้นและต้องการฟังอีกถ้ามีโอกาส เมื่อได้รับความสนุกสนานจากการฟังนิทาน ท าให้
เด็กนักเรียนไม่รู้สึกเบื่อท่ีจะฟังนิทานท่ีมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องซ้ า ๆ ท าให้นักเรียนได้รับฟัง รับรู้ และฝึก
ทักษะในด้านการพูดด้วย ดังที่ เวลีย์ (Whaley, 1981b) กล่าวว่า การเล่าเรื่องซ้ าเป็นเทคนิคการเรียนที่ช่วยพัฒนา
ภาษา นอกจากน้ีการฟังนิทานยังเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท าให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกเสียงค าศัพท์ไปพร้อมกับ
ครูในขณะที่ครูก าลังเล่านิทาน และมีการซักถามถึงเนื้อเรื่อง และความหมายของค าศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ที่ส าคัญครูผู้เล่านิทานได้ให้เด็กนักเรียนฝึกพูด
ค าศัพท์หลังจากท่ีเล่านิทานจบแล้ว เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการฝึกพูดออกเสียงค าศัพท์เป็นอย่างดี นับได้ว่า
การมีส่วนร่วมไปกับสิ่งท่ีครูได้มอบให้น้ันเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่จะท าให้นักเรียนสามารถรับรู้และจดจ าสิ่งต่าง ๆ 
ในเนื้อหาของนิทานได้เป็นอย่างดี 

  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเล่านิทานท่ีมภีาพประกอบ ครูผู้สอนควรออกเสยีงค าศัพท์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เนื่องจากการเลา่
นิทานนับได้ว่าเป็นการเสรมิประสบการณ์ทางด้านภาษาให้นักเรียนวิธีหนึ่ง  
ถ้าครูผูส้อนสามารถออกเสียงค าศพัท์ให้ถูกต้อง ชัดเจน ก็จะท าให้เดก็นักเรียนพูดออกเสียงค าศัพท์ได้อย่าถูกต้อง
และชัดเจนเช่นกัน 
 2. ครูผู้สอนควรให้เด็กนักเรียนมีสว่นร่วมในการเล่านิทานให้มากทีส่ดุ เช่น การซักถามความหมาย
ของค าศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกมา
เล่านิทานให้ครูและเพื่อนนักเรียนฟังหน้าช้ันเรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ
ไม่น่าเบื่อ และยังท าให้มีความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 3. ครูผู้สอนควรกล่าวค าชมเชยเดก็นักเรียน ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะแก่นักเรียน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อปรับปรุงความสามารถทางภาษาของนักเรียน รวมถึงการสร้างความรูส้ึกมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการท าวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการใช้นิทานภาษาอังกฤษท่ีมีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษกับบรกิารชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ควรมีการท าวิจัยกลวิธีการเรียนค าศัพท์ด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ส าหรบัเด็กอนุบาล 
 3. ควรมีการใช้กิจกรรมการเล่านทิานที่มีภาพประกอบ เพ่ือส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก
อนุบาล ส าหรับการเรียนรู้ทักษะอืน่ ๆ 
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