
ผลการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพที่มตีอพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

ณัฐธยาน  ยิง่ยงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2553 



ผลการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพที่มตีอพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

ณัฐธยาน  ยิง่ยงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2553 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 



ผลการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพที่มตีอพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

ณัฐธยาน  ยิง่ยงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2553 



ณัฐธยาน  ยิง่ยงค.  (2553).  ผลการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพทมีีตอพัฒนาการ 

  ดานการพูดของเด็กปฐมวัย.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ :  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม : รองศาสตราจารย  

 ดร. เยาวพา เดชะคุปต, ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง. 

   

  การศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบ

ภาพทีม่ีตอพฒันาการดานการพูดของเด็กปฐมวยั 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้เปนนักเรียนชาย – หญิง ที่มีอาย ุ5-6 ป ทีก่ําลังศึกษาอยู

ชั้นอนุบาลศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง สังกัด

เทศบาลเมืองสวรรคโลก  อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยโดยการสุมแบบเจาะจง จาํนวน 15 คน เด็ก

ปฐมวัยกลุมตัวอยางไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ เปนเวลา 

8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาท ีรวมระยะเวลาท้ังส้ิน 24 คร้ัง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ 

แผนการจัดกจิกรรมการเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพ และแบบทดสอบพัฒนาการ

ดานการพูด ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design และ

วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวย t-test for 

Dependent Samples 

  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย

ประกอบภาพมีพัฒนาการดานการพูดสูงข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to study and to compare early childhood 

children’s speaking development experiencing Sukhothai folklore with pictures. 

 The samples of this study were 15 early childhood children, 5 - 6  years old who 

studied in kindergarten class at Tessabanpanchunkrajang School in Sawanchalok District, 

Sukhothai Province, in the second semester of the academic year 2009. One class was 

selected by purposive sampling. The experiment was carried out 24 times within the period 

of 8 weeks, 3 days per week and 30 minutes per day. The instruments used in this study 

were the Lesson Plans for Sukhothai Folklore with Pictures and the Speaking Development 

Test. The research design was one group pretest – posttest design. The data were analyzed  

using mean, standard deviation, and the t-test for Dependent Samples 

 The result of this study revealed that early childhood children’s speaking 

development experiencing Sukhothai folklore with pictures was higher than before the 

experiment with statistical significant at .01 level.   
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณจาก รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต 

ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวยศาตราจารย จิราภรณ บุญสง กรรมการที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และแกไขขอบกพรองตางๆ รวมทั้งใหขอคิดและกําลังใจเปน

อยางดีมาโดยตลอด ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ

กรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ และ อาจารย ดร.พัฒนา  

ชัชพงศ ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทําวิจัย  

รูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอน ถายทอดความรูและประสบการณที่ดี

และมีคุณคายิ่งแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 

 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดรับความกรุณาจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

คุณภาพจาก รองศาสตราจารยเกริก ยุนพันธ ผูชวยศาสตราจารยรัตนา งิ้วแหลม อาจารยปรีดา 

ปญญาจันทร อาจารยไพโรจน ทรัพยเจริญ และอาจารยณัฐวัลย ไทยกลา ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไข

ขอบกพรองตางๆ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือวิจัยใหมีคุณภาพ ผูวิจัยขอขอบ 

พระคุณอยางยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครูทุกทาน และนักเรียนช้ันอนุบาล

ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่ไดให

ความรวมมือ อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และให

กําลังใจเปนอยางดี จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโท 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่มีสวนสนับสนุน เปนแรงผลักดันใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา 

มารดาที่ไดอบรมเล้ียงดูใหความรักความอบอุนและพระคุณคณาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่

ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
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บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                            หนา 

         1  กรอบแนวคิดในการวิจัย     5 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การสงเสริมพัฒนาการทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัยเปนส่ิงที่มีความสําคัญ เพราะภาษาเปน

เคร่ืองมือที่จะชวยใหผูอ่ืนเขาใจ ภาษาเปนทั้งศาสตรและศิลปซึ่งตองอาศัยทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง 

การพูด การอาน และการเขียน เพราะเปนทักษะที่สําคัญในการรับและสงขอมูล การที่คนเราจะอยู

รวมกันไดไมวาชาติใดภาษาใดก็ตองมีภาษาเปนของตนเอง เพราะวาภาษาเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการ

ส่ือความหมายซ่ึงกันและกัน การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะส่ือความหมายกับบุคคลอ่ืนไดจะตองใช

กระบวนการคิด ความเขาใจ โดยผานส่ือ คือ ภาษา (สุภาวดี ศรีวรรธนะ. 2542: 68-70) 

 ทักษะในการพูดสามารถทําใหเกิดการเรียนรู โดยเฉพาะในชวงปฐมวัยเปนวัยคือวัยที่เด็กมี

อายุระหวาง 2-6 ป เด็กกําลังเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา ซึ่งระยะนี้การเจริญเติบโตทางภาษามีมาก (วรรณภา หารชุมพล.  2530: 56-68) การเรียนรู

เหลานี้จะเกิดและพัฒนาไปตามธรรมชาติ ต้ังแตเด็กแรกเกิดและจะพัฒนาการเรียนรูตามลําดับ การที่

เปดโอกาสใหเด็กฝกการฟงและการพูดอยางเหมาะสมจะเปนพื้นฐานของความสามารถดานการอาน

และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาษาไมใชเพียงเคร่ืองมือในส่ือความหมายเทานั้น แตเปน

แนวทางในการแสดงความคิดริเร่ิมภาษาจะเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตมนุษย การสงเสริม       

ใหเด็กใชภาษาที่ถูกตองจะชวยใหเด็กสามารถแสดงความคิด ความเขาใจของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 

(เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 75-76) การฟงเปนทักษะพื้นฐานแรกที่เด็กตองเรียนรูเพื่อทําความเขาใจ

ความหมายของภาษาพูดการสงเสริมความพรอมในการฟงเร่ิมจากสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง         

มีนิทานภาพที่เด็กสนใจมาเลาและฝกการฟงและแยกเสียงชนิดตาง ๆ สวนการพูดเปนทักษะพื้นฐาน     

ที่เด็กใชส่ือความหมายตอจากการฟงกอนที่จะฝกการอานและการเขียน 

 นิทานพื้นบานของไทยถายทอดโดย มุขปาฐะ มีลักษณะที่เปนเร่ืองเลาดวยถอยคําธรรมดา

เปนภาษารอยแกวไมใชรอยกรอง เลากันดวยปากสืบกันมาเปนเวลาชานาน แตตอมาในระยะหลังเมื่อ

การเขียนเจริญข้ึนก็อาจเขียนข้ึนตามเคาเดิม ที่เคยเลาดวยปากเปลา ไมปรากฏวาผูเลาด้ังเดิมนั้นเปนใคร 

อางแตวาเปนของเกา ฟงมาจากผูเลาซึ่งเปนบุคคลสําคัญยิ่งในอดีตอีกตอหนึ่ง ผิดกับนิยายสมัยใหมที่

ทราบตัวผูแตง กุหลาบ มัลลิกะมาส (ประคอง นิมมานเหมินท. 2543: 6; อางอิงจาก กุหลาบ มัลลิกะมาส. 

2515) 
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 นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยสะทอนที่มาของพฤติกรรมชาวบานในอดีตและสามารถอธิบาย

ปรากฏการณในสังคมปจจุบัน ซึ่งเกิดจากความเชื่อสืบทอดกันมาโดยเฉพาะความเชื่อในส่ิงศักด์ิสิทธิ์

และประกาศิตพระรวงที่คนรุนเกาเลาสืบตอกันมาความมุงหมายที่จะใชวาจาสิทธิ์นี้เปนคติในการสอน

เร่ืองการใชวาจาชอบนับวาเปนอุบายอยางหนึ่งที่คนโบราณในจังหวัดสุโขทัยใชส่ังสอนบุคคลรุนหลัง

ตลอดจนทุกวันนี้ (ปริศนา มณีวงค.  2548: 25) 

 นิทานประกอบภาพที่เปนภาพนิ่งที่แสดงเหตุการณประกอบเน้ือหาเพื่อชวยใหเด็กเขาใจงาย

ข้ึนเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองของนิทานนับวาเปนสวนประกอบพื้นฐานสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ชวยใหเด็กประสบผลดีในการเรียนถึงแมวาภาพจะใหประสบการณไดนอยกวาส่ิงที่เปนรูปธรรมหรือ

ของจริง แตก็มีขอดีที่สามารถนําผูดูเขามาใกลชิดความจริง ชวยเพิ่มประสบการณการเรียนรูซึ่งเปน

นามธรรมใหแกผูเรียนโดยตรง (เริงลักษณ มหาวินิจฉัยมนตรี.  2517: 8) 

สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2524: 10-11) กลาวถึง การจัดประสบการณการเรียนรูนิทาน

พื้นบานใหแกเด็กปฐมวัยนั้น ครูจึงตองมีความเขาใจในวิธีการจัดกิจกรรมตลอดจนวางแผนจัด

ประสบการณ ซึ่งตองอาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจย ซึ่งกลาววา เด็กปฐมวัย 2-6 ป 

จัดอยูในข้ึนพัฒนาการข้ันคิดกอนปฏิบัติการ เด็กเรียนรูจากการกระทําโดยตองอาศัยส่ือ วัสดุ อุปกรณ

ตางๆ เพราะเด็กในวัยนี้ยังไมพัฒนาถึงข้ันที่จะเขาใจเร่ืองที่เปนนามธรรมได ตองอาศัยส่ือที่เปนรูปธรรม 

พัฒนา  ชัชพงศ (2530: 112) กลาวถึง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับการปฏิบัติตอง

เปนไปในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู ไดพัฒนาทุก

ดาน ทั้งการฟงและการพูด การเรียนรูที่เหมาะสมใหผูเรียนไดเรียนและปฏิบัติใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่กําหนด ดวยการใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนรู ไดประพฤติปฏิบัติลงมือกระทําจริงจัดกิจกรรมตางๆใหผูเรียนมีโอกาสรับรูโดย

ผานการรับรูหลายๆ ทางอาทิ การพูด การเลาเร่ืองมีความยากงายพอเหมาะกับวัยและความสามารถ

ของผูเรียน การที่เด็กไดทดลองและปฏิบัติดวยตนเองนั้นจะทําใหเด็กไดคนพบความจริง เพราะเกิด

ความเขาใจในที่สุด เสนอแนะวาเด็กควรไดรับการกระตุนเซลลสมองโดยผานประสาทสัมผัส คือ หู ตา 

จมูก ล้ิน และผิวกาย โดยใหเด็กไดลงมือทําดวยตนเอง รูปแบบการจัดประสบการณการเลานิทาน

ประกอบภาพนั้นเหมาะสมกับสังคมยุคปจจุบันที่มีการปลูกฝงใหเด็กไดแสดงออก ดังนั้นการจัด

กิจกรรมการเลานิทานภาพประกอบใหกับเด็กปฐมวัยสามารถที่จะสงเสริมการพูดเร่ืองราวการเลา

นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย ทําใหเด็กไดพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาการการพูด ครูตองใช

เทคนิคและกระบวนการสอน เพื่อยั่วยุใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะกระตือรือรนในการเรียน เกิดความ

สนุกสนาน ไมเบ่ือหนายและในขณะเดียวกันก็ตองไดเนื้อหาสาระความรู โดยการจัดกิจกรรมการเลา

นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเปนการสงเสริมความ สามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

(เบญจะ คํามะสอน.  2544: 19) 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบาน  

จังหวัดสุโขทัยประกอบภาพจะมีผลตอความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย หรือไมเพียงใด       

ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะเปนแนวทางใหแกครูและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนพอแม

ผูปกครองในการท่ีจะพิจารณากิจกรรมและวิธีการในการสงเสริมความสามารถการพูดของเด็กปฐมวัย

ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็ก

ปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพกอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพโดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลา 

นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

การเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ จะเปน

ขอมูลเพื่อเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ไดเลือกใชกิจกรรมการการเลานิทาน

ประกอบภาพเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุ 5-6 ป กําลังศึกษาอยูในระดับ      

ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง  สังกัด

เทศบาลเมืองสวรรคโลก   อําเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย จํานวน 15 คน  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ศึกษากับประชากรทั้งหมดซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง  สังกัดเทศบาลเมือง

สวรรคโลก   อําเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย จํานวน 15 คน  
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ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรตน   คือ การจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการดานการพูด 
 

    นยิามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 5-6 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3  

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก  

อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 

 2. นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย หมายถึง เร่ืองเลาที่แตละทองถิ่นเลาสืบตอกันมาแตโบราณ 

เปนเร่ืองเลาปากเปลาดวยภาษารอยแกว เลาตอกันมาแบบปากตอปากมุขปาฐะ ไมมีการบันทึกเปน

ลายลักษณอักษรจนตอมาเมื่อมนุษยสามารถประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชจึงไดบันทึกไวเปนลายลักษณการ

เลานิทานพื้นบานประกอบภาพมีลักษณะการจัดดังตอไปนี้เปนเร่ืองเลาปากเปลาดวยภาษารอยแกว 

เลาตอกันมาแบบปากตอปากมุขปาฐะ ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรจนตอมาเมื่อมนุษย

สามารถประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชจึงไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร ตามเคาเร่ืองเดิมนอกจากนี้นิทาน

พื้นบานจะไมปรากฏชื่อผูแตง หรือผูเลา ผูเลานิทานจึงอางวา “เขาเลาวา”  หรือ “จํามาจากคนนั้น”  

 3. กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ หมายถึง การจัดประสบการณ 

ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณดวยการใหเด็กไดฟง เลาเร่ือง และสรุปเนื้อหาของนิทานพื้นบาน

จังหวัดสุโขทัยประกอบภาพซ่ึงเปนนิทานพื้นบานที่ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 8 เร่ือง โดยมีวิธีดําเนิน

กิจกรรมดังนี้ 

3.1 ข้ันนํา ครูนําเด็กเขาสูเร่ืองราว เชน รองเพลง การสนทนา การใชคําถามและสราง 

ขอตกลงรวมกนั ระหวางครูกบัเด็กในการปฏิบัติตัวระหวางฟงนิทาน 

3.2 ข้ันเลานิทานเด็กเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ ในระหวางการเลามี 

การสนทนาซกัถามเพื่อใหเด็กไดพัฒนาการดานการพูด ตามจุดประสงคของการเลานิทานประกอบ

ภาพเร่ืองนั้น 

3.3 ข้ันสรุป เด็กและครูรวมกันสนทนา สรุปเนื้อหาของนิทานประกอบภาพ และรวมกันทํา 

กิจกรรมทบทวนนิทานที่ไดมีความสัมพนัธกับเนื้อเร่ืองและพัฒนาดานการพูดตามจุดประสงคของการ

เลานทิานประกอบภาพเร่ืองนั้น 

 4. พฒันาการดานการพูด หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงความสามารถอันเกิดจากการที่เด็ก 

สามารถใชถอยคํา ถายทอดความตองการ ความคิดตลอดจนทัศนคติโดยออกมาเปนภาษาพูด              

เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจและส่ือสารไดอยางถูกตอง ผูวิจัยแบงความสามารถดานการพูดเปน 3 ดาน ดังนี้ 
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      4.1 การพูดคําศัพท หมายถึง เด็กสามารถพูดความหมายของคําที่ส่ือผานน้ําเสียงซ่ึงวัด

โดยแบบทดสอบวัดพัฒนาการทางดานการพูดคําศัพท 

      4.2 การพูดเปนประโยค หมายถึง เด็กสามารถคิดคํา รูจักใชคําที่เหมาะสมเรียบเรียงเปน

ประโยคของตนเองดวยภาษาที่สละสลวยงดงามโดยอาศัยการผูกจากคํา วลี และประโยคที่เคยไดยิน 

ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบพัฒนาการทางดานการพูดเปนประโยค 

      4.3 การพูดเปนเร่ืองราว หมายถึง เด็กสามารถพูด อธิบาย ขยายความเพื่อส่ือสารใหผูฟง 

เกิดความเขาใจโดยการพูดตามลําดับเหตุการณ อยางตอเนื่องตลอดจนการแสดงสีหนาทาทางและ

น้ําเสียงที่เหมาะสมกับสถานการณที่กําลังพูด ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดเปนเร่ืองราว 

 พัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยวัดไดจากผลตางของคะแนนความสามารถกอนและ

หลังการทดลองซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมี

พัฒนาการดานการพูดสูงข้ึน 

   
 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรม 

การเลานิทานพื้นบานจังหวดัสุโขทัย

ประกอบภาพ 

      พัฒนาการดานการพูด 

1. การพูดคําศัพท 
2. การพูดเปนประโยค 

3. การพูดเปนเร่ืองราว 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ 

ตอไปนี้ 

1.    เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานการพูด 

           1.1    ความหมายของการพูด 

            1.2    ความสําคัญของการพูด 

           1.3    พัฒนาการความสามารถดานการพูด 

            1.4    กระบวนการพูด 

            1.5    การใชภาษาพูด 

           1.6    แนวทางในการสงเสริมความสามารถดานการพูด 

            1.7   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการพูด      

   2.   เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับภาพประกอบ 

            2.1    ความหมายของภาพประกอบ 

           2.2    คุณคาและประโยชนภาพประกอบ 

      2.3    ชนดิและลักษณะของภาพประกอบ 

            2.4    หลักการเลือกและใชภาพประกอบประกอบการสอน 

            2.5    ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 

            2.6    งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพประกอบ 

3.   เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับนทิานพ้ืนบาน 

            3.1   ความหมายของนทิานพืน้บาน 

            3.2   ประวัติความเปนมาของนทิานพืน้บาน 

            3.3   ลักษณะของนิทานพื้นบาน 

            3.4   ประเภทของนทิานพื้นบาน 

            3.5   คุณคาของนทิานพื้นบาน 

3.6  วิธกีารเลานทิานและเทคนิคในการเลานทิานพื้นบาน 

3.7  การคัดสรรนทิานพืน้บานใหเหมาะสมกับเด็ก 

3.8  ประวัติความเปนมาของนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยั 

3.9  งานวิจัยที่เกีย่วของกับนิทานพ้ืนบาน 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูด 
1.1 ความหมายของการพูด  

มีผูที่ใหความหมายของคําวาการพูดไวดังนี ้

            นิตยา ประพฤติกิจ (2536: 151) กลาววา การพูดเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทดสอบ ความคิดของตนเอง แสดงความรูสึก เพิ่มพูนความรูใหมๆ พัฒนาความสามารถดานการฟง 

สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ฝกฝนการใชคําและโครงสรางภาษา และใหความสนุกสนาน ยิ่งเด็กอายุ

นอยเทาไรก็ยิ่งพูดนอยลงเทานั้น เพราะเด็กๆ จะใชพลังงานทางกายเพื่อใหไดส่ิงที่เขาตองการ เชน เด็ก

จะหยิบหรือกระชากของจากผูอ่ืน เดินขาม กัด ขวน รองไห หรือตะเบ็งเสียง โดยไมใชคําพูดเหมือนเด็ก

ที่โตแลว แตเมื่อเด็กพัฒนาทางดานวุฒิภาวะแลวเด็กจะพัฒนาดานการใชภาษา (คําพูด)  

        วรรณี โสมประยูร (2537: 99) กลาววา การพูดเปนการส่ือความหมายอยางหนึ่งโดยใช

น้ําเสียง ภาษา กิริยา ทาทาง เพื่อถายทอดความในใจไปใหผูฟงรูหรือเขาใจความตองการ เพราะการ

พูดเปนทักษะการสงออกตามหลักของภาษาศิลป 

        สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 86) กลาววา การพูดหมายถึงพฤติกรรมการติดตอส่ือสารกัน

ระหวางบุคคล ดวยการใชถอยคํา น้ําเสียง ภาษา อากัปกิริยา ทาทาง สีหนา แววตา เพื่อถายทอด

ความรูสึก ความคิด ความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เพื่อใหผูฟงเกิดความเขาใจและตอบสนองได 

       จากที่กลาวมาสรุปวา การพูดเปนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน โดยใช

น้ําเสียงเพื่อส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจความรูสึกนึกคิดของตน สําหรับเด็กปฐมวัยนั้นการพูดเปน

เคร่ืองมืออีกอยางหน่ึงในการส่ือความหมาย ความรูสึก หรือความตองการของเด็กใหผูอ่ืนไดรับทราบ

และเขาใจ ซึ่งการพูดของเด็กปฐมวัยในการวิจัยคร้ังนี้เปนการบอกช่ือส่ิงของและเลาเร่ือง 

 

1.2 ความสาํคัญของการพูด 
มีผูที่ใหความสําคัญของการพูดไวดังนี ้

วรรณี โสมประยูร (2537: 186) กลาววาการพูดเปนการส่ือสารที่มีความสําคัญเกี่ยวของ 

กับชีวิตประจําวันมากที่สุด เพราะการพูดเปนเคร่ืองมือที่ส่ือความคิดที่รวดเร็ว แพรหลายไดผลยิ่งข้ึน 

นอกจากจะพูดทั่วไปในชีวิตประจําวันแลว ยังมีโอกาสอ่ืนๆ ที่ตองการพูดเปนทางการ ซึ่งเปนการ

เผยแพรที่ถายทอดความรูความคิดเปนสําคัญ 

          สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 6-64) ไดกลาววาการพูดเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของการ

ติดตอส่ือสารที่จะนําไปสูความสําคัญในชีวิต การฝกพูดเปนพื้นฐานที่จะชวยฝกทักษะทางดานภาษา

เปนอยางดี ซึ่งจุดประสงคของการพูดมีดังตอไปนี้ 
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1. เพื่อใหเด็กพฒันาการพูดไดคลองเปนธรรมชาติ ไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ 

2. พัฒนาความสามารถในการพูดไดชัดเจน ไดฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับเด็ก เชน  

เสียง “ ส ” นอกจากนี้ยงัควรพูดดวยเสียงทีน่าฟง ร่ืนหู ไมดัง ไมคอยเกนิไป มีความมัน่ใจในการพูด  

พูดถูกตองจนเปนนิสัย เชน เด็กๆ มักจะพูดประโยคปฏิเสธวา ผมเปลาทํา ตองแกเปน ผมไมไดทําครับ 

หรือ หนูไมไดทําคะเพื่อใชภาษาเปนเคร่ืองมือติดตอกับสังคมกับเพื่อนๆ และบุคคลอ่ืนๆ การที่เด็กจะ

เปนที่นาคบหาสมาคมดวยยอมตองมีภาษาที่สุภาพ ดังนั้นการใหการศึกษาแกเด็กวัยนี้ยอมจะตองฝก

เด็กใหรูจักคําสุภาพทั้งหลาย เชน คําวา ขอโทษ ขอบคุณ ขอบใจ โดยตองเปนแบบแผนใหเด็กและตอง

ใหเด็กใชอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้จะตองใหรูจักกาลเทศะดวยเสียงที่พูดในหองเรียนยอมจะไมตอง

ดังเหมือนเสียงที่ใชในสนามเพื่อพัฒนาความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืนไมเพียงแตแสดงความ

คิดเห็นของตนเทานั้นแตยังสามารถเขาใจส่ิงที่คนอ่ืนพูดการฝกเลียนเสียงคําพูดกอนที่จะบรรยาย

เร่ืองราวตางๆ หากไมฝกเร่ืองนี้เด็กบางคนจะเลาเร่ืองไมตรงจุด เชน เด็กอาสาจะเลาเร่ือง ไปเที่ยวทะเล 

แทนที่จะพูดถึงการไปทะเล เด็กบางคนจะมัวพะวงแตจุดไมสําคัญเรียนรูเกี่ยวกับภาษา เชน หลักของ

การออกเสียง เสียงวรรณยุกต การเวนวรรค การเรียบเรียงคําใหเปนประโยค  

  จากที่กลาวมาสรุปวา การพูดเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญอยางหนึ่งในการถายทอด

ความรูสึกนึกคิดเพื่อใหคนอ่ืนรูและเขาใจ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย หากผูที่เกี่ยวของ พอแม ครู รูเทคนิค

ในการสงเสริมพัฒนาการพูด รูจักเรียงลําดับการพูดเร่ืองราวกอนหลังไมวกไปวกมา เพื่อทําใหการ

ส่ือสารถายทอดความรูสึกและความตองการของตนเองไดอยางถูกตอง พัฒนาการทางการพูดของเด็ก

ปฐมวัยนั้นมีข้ันของพัฒนาการทางภาษาและการพูด โดยเร่ิมตนจากที่เด็กรับรูภาษาและคําพูดของการ

ไดยิน เด็กสามารถฟงเขาใจส่ิงที่ไดยินกอนที่จะพูดไดทักษะในการฟง รับรู และเขาใจคําพูดของเด็กเกิด

กอนทักษะในการพูดส่ือภาษา พัฒนาการทางภาษาและการพูดจึงเร่ิมจากพัฒนาการดานการฟง โดย

การรับรูผานประสาทหูสงไปยังสมอง เพื่อแปลความหมาย ทําใหเขาใจคําพูดนั้นได ซึ่งมีนักการศึกษา

หลายทานกลาวถึงพัฒนาการทางภาษาดานการพูดไวดังนี้ 

  เพ็ญแข ประจนปจจนึก (ม.ป.ป.: 19) กลาวถงึ พัฒนาการทางการพดูของเด็กวัย 1-5 ป ดังนี ้ 

  1. ระยะออแอ (Babbling) จะเร่ิมเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 3 เดือน และจะเหน็ชัดเมื่อเด็กอาย ุ

6 เดือนไปแลว เด็กจะออแอทั้งเวลามีคนอ่ืนอยูดวยและเวลาอยูคนเดียว 

  2. ระยะเลนเสียง (Vocal Play) คือการที่เด็กทําเสียงสูงตํ่าประกอบไปดวย พบในระยะอายุ

ประมาณ 6-8 เดือน 
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3. ระยะเลียนเสียง (Jargon Stage) เปนลักษณะการพูดของเด็กระยะกอน 2 ขวบ คือการที่

เด็กเลียนแบบเสียงพูดของผูใหญ ถาฟงเผิน  ๆคิดวาเด็กพูดไดเปนประโยคยาว  ๆแตที่จริงแลวไมมคีวามหมาย 

4.ระยะการพดูยอๆ หรือการพูดคลุมความหมาย เกิดข้ึนระยะอายุ 2 ขวบข้ึนไป เด็กจะนาํคํา 

มารวมกันพูดส้ันๆ การเรียงคําอาจสลับสับสน และสวนใหญจะมีเสียง 2 หรือ 3 คําเทานั้น เชน “แมว

ไหน” เปนตน หรือตัดคําใหเหลือคําเดียวเชน “ไป” 

5. การใชทาทาง (Gestures) เกิดในชวงที่เด็กยังไมสามารถจะใชคําพูดบอกความตองการได 

จึงใชทาทางเพื่อทดแทนภาษา แตหลังจาก 2 ขวบไปแลว เด็กจะใชทาทางนอยลงไปเปนลําดับ 

   เฮอรลอค (นิรันดร รอดเอ่ียม. 2531: 20-23; อางอิงจาก Hurlock. 1978. Child Development. 

pp. 185-186) ศึกษาเกี่ยวกบัความเขาใจภาษา สรุปไดดังนี ้

1. ความเขาใจภาษาที่ผูอ่ืนพูด (Comprehension) เปนความสามารถที่จะเขาใจคําพูดของ 

ผูอ่ืน ตองอาศัยความรูศัพทตางๆ เปนพืน้ฐาน ทาํนองเดียวกับที่ผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศ ก็ตองรู

ศัพทมากพอควร จึงจะจับความได และอาจเขาใจภาษากอนจะพูดไดเด็กก็เชนกัน เด็กอาจเขาใจ

ทาทางการพูด การกระทาํ แตอาจไมเขาใจคําประโยคทีพ่ดู ในการพัฒนาความเขาใจนั้น เด็กอาจมีการ

ตอบสนองตอทั้งลีลาการพูดและสําเนยีงทีเ่ขาไดยินในสภาพการณตางๆ เด็กจะเรียนรูความหมายของ

คําจาก สถานการณจากทาทาง เชน การยิ้ม สุมเสียงทีพู่ด 

   2.   การเรียนรูคําศัพท (Vocabulary Learning) พิจารณาได 2 ดาน คือ 

          2.1    คําศัพททั่วๆ ไป ไดลําดับข้ันของคําศัพทไวดังนี ้

                   2.1.1 คํานาม เปนคําแรกของเด็ก ซึ่งเกิดจากการเลนเสียง 

                   2.1.2 คํากริยา หลังจากที่เด็กไดเรียนรูคํานามเพยีงพอทีจ่ะไปใชเรียกช่ือคน และ

ส่ิงของในสภาพแวดลอมไดแลว เขาก็เร่ิมที่จะเรียนรูคําศัพทโดยเฉพาะคําศัพทที่เปนการแสดงทาทาง 

เชน ให เอาไป และถือไว 

      2.1.3 คําคุณศัพท จะปรากฏใหเห็นไดในราวขวบคร่ึง คําคุณศัพทงายๆ ที่ใช 

ในเร่ิมแรกไดแก “ดี” “เลว” “ซน” “รอน” และ “หนาว” ซึง่จะใชกับบุคคล อาหาร และของเลน 

      2.1.4 คํากริยาวเิศษณ เด็กจะรูจักใชพรอมๆ กับคําคุณศัพทคํากริยาวเิศษณท ี

ใชทั่วๆ ไป ก็ม ี“ทีน่ี”้ และ “ที่ไหน” ในชวงสองปแรกเด็กเรียนรูคําศัพทไดชา หลังจากนั้นในระยะกอน

เขาเรียนจะเรียนรูเร็วข้ึน และจะเรียนรูอยางรวดเร็วหลังจากเขาโรงเรียนแลว ทั้งนี้เนือ่งจากไดรับการ

สอนโดยตรงจากครู และจากการไดพบเหน็ส่ิงตางๆ มากข้ึน ผลจากการศึกษาคนควาของนักจิตวทิยา

หลายทานพบวา โดยเฉล่ียเด็กประถมศึกษาปที ่1 จะรูจักคําประมาณ 20,000-24,000 คํา หรือ 5-6% 

ของคําในพจนานุกรม คร้ันโตถึงชั้น ป.6 เด็กรูจักคําศัพทประมาณ 50,000 คํา และราว 80,000 คํา 

หรือ 22% ของคําในพจนานกุรมฉบับมาตรฐานสําหรับเด็กที่เร่ิมเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง

จาํนวนคําศัพทที่เด็กเรียนรู สงผลถึงภาษาพูดของเด็ก 
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          2.2    ศัพทเฉพาะ 7 ลักษณะ คือ 

                   2.2.1    ศัพทเกีย่วกับสี เด็กทัว่ไปจะรูจักชื่อชั้นตนในราว 4 ขวบ และจะเรียนรูใน 

สีอ่ืนๆ ซึ่งข้ึนอยูกับความสนใจเร่ืองสีและโอกาสทีจ่ะเรียนรูสี 

                   2.2.2    ศัพทเกีย่วกับจาํนวนมาตราวัดเชาวปญญาของ สแตนฟอรด บิเนต 

(Stanford Binet) เด็ก 5 ขวบ สามารถทีจ่ะนับส่ิงของไดถึง 3 เด็ก 6 ขวบ จะเขาใจคําวา “สาม” “เกา” 

“หา” “สิบ” และ “เจ็ด” ดีพอที่จะนับแทงลูกบาศกได 

                   2.2.3    ศัพทเกีย่วกับเวลา เด็กอาย ุ6-7 ขวบ จะรูความหมายของเวลา ตอนเชา 

ตอนบาย ตอนกลางวัน ฤดูรอน และฤดูหนาว 

                   2.2.4    ศัพทเกีย่วกับเงนิ เด็กอาย ุ4-5 ขวบ เร่ิมที่จะรูคาของเหรียญตามลักษณะ 

ขนาดและสีของเหรียญ 

                   2.2.5    ศัพทแสลง ชวงระหวาง 4-8 ขวบ เด็กสวนมากโดยเฉพาะเด็กชายใชศัพท

แสลงแสดงออกทางอารมณและทําตามกลุมเพื่อน 

                   2.2.6    ศัพทคําสบถ สาบาน คําสาบานสวนมากเด็กชายจะเปนผูใช เร่ิมในวยั 

เขาเรียน เพื่อสรางเอกลักษณใหตนเองวาโตแลว เพื่อทดแทนความรูสึกที่เปนปมดอย และเพื่อ 

ดึงดูดความสนใจ 

                  2.2.7    ศัพทลับเฉพาะ เด็กหญิงเกือบทุกคนจะใชภาษา เฉพาะหลงัจากอาย ุ6 ขวบ 

เพื่อใชส่ือสารกับเพื่อน 

   3. การสรางประโยค (Forming Sentences) เมื่อเด็กเร่ิมพูดเปนประโยค ก็มักทําโดยเอาคํา

มาตอกัน ซึ่งเด็กจะเร่ิมทาํไดกอนอาย ุ2 ขวบ ระยะแรกๆ ก็มักใชคําเดียวกอนอาจเปนคํานามหรือกริยา 

มาประกอบกบัทาทาง เมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ เด็กจะรวมคํามาตอเปนประโยคแตไมสมบูรณ ประโยคมัก

ประกอบดวยคํานาม และคํากริยา บางคร้ังอาจมีคําคุณศัพทหรือกริยาวเิศษดวย เมื่ออาย ุ 4 ขวบ เด็ก

พูดเปนประโยคไดเกือบสมบูรณ และรูจักใชคําเกือบทุกชนิด พออาย ุ 6 ขวบ เด็กรูจักใชประโยคเกือบ

ทุกแบบประโยคที่ใชตอนแรกๆ มักเปนประโยคงายๆ และคอยๆ ซับซอนข้ึนตามลําดับ 

   4. การออกเสียง (Pronunciation) เด็กจะเลียนเสียงตามที่ตนไดยิน ดังจะเหน็ไดวา เด็กจะ

พูดภาษาไดตามลักษณะภาษาที่ตนไดยินมาจากส่ิงแวดลอม ในชวงอาย ุ12-18 เดือน เด็กสวนมากมัก

พูดฟงไมรูเร่ืองนอกจากคนใกลชิดในชวงอาย ุ 18-36 เดือน การออกเสียงดีข้ึนมาก การไมเขาใจส่ิงที่

เด็กพูดทาํใหเขาใจผิด ไมรูวาตองการอะไรแน มักทาํใหเด็กเกิดความคับของใจไดงาย และทําใหเด็กม ี

พฤติกรรมถอยหลัง คือใชวิธีรองไหเหมือนเมื่อยงัเล็กอีกคร้ัง โดยปกติหลังวยั 3 ขวบ จะออกเสียงชัดข้ึน 

แตยังมีบางคนยังออกเสียงบางเสียงไมชดั เชน “พอ – ปอ” “ชาง – ชาง” “ฉ่ี – ส่ี” เปนตน แตหลังจาก 

5-6 ขวบไปแลวอาการพูดแบบนี้จะคอยๆ หมดไป เด็กจะพูดชัดเหมือนผูใหญ 
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   บันลือ พฤกษะวัน (2536: 22) กลาวถึงพฒันาการทางภาษาพูดของเด็กปฐมวัยไวดังนี ้

   1.   การพูดซ้ํา ฟงซ้าํ เด็กชอบใชคําพูดซ้ําซาก เลียนคําพูดของผูใหญ และผูใกลชิด 

   2.   ชอบพูดคนเดียว (Monologue) ทํานองบอกความประสงคของตนเอง เกี่ยวของกับ 

ตนเอง เชน จะไปเที่ยว จะมตุีกตาสวยๆ หรือนั่งเลนกนัอยูสองคน แตตางพูดกันไปคนละเร่ือง 

   3. การสื่อความหมาย (Communicate) หมายถงึรูจักพูดใหคนอ่ืนเขาใจในเจตนา เขาใจตน 

ชักชวนใผูอ่ืนเลนดวยหรือรวมมือชวยตนเองได 

   เบญจมาศ พระธาน ี(2540: 9-11) สรุปข้ันตอนของพฒันาการดานการพูดของเด็กปฐมวยัไว

ดังนี ้

1. เสียงแสดงปฏิกิริยาสะทอน (Reflex sounds) อาย ุ0-2 เดือน เปนข้ันแรกของการเรียนรู 

ภาษาและการพูด ต้ังแตเด็กรองไหตอนแรกคลอด ซึ่งเปนการแสดงถึงการพัฒนาการทํางานของอวัยวะ

ที่ใชในการออกเสียงและหายใจที่จะเปนพืน้ฐานของการพูดตอไป การรองไหระยะตอมาจะแสดงถึง

ความตองการของเด็กไดหลายอยาง เชน หิว เปยก หรือตกใจ เปนตน 

2. เสียงออแอ (Babbling) อาย ุ½ เดือน – 2 ป เปนข้ันที่เด็กสงเสียงดวยความพอใจที่ได 

เคล่ือนไหวอวยัวะที่ใชในการพูด โดยจะเลียนแบบเสียงของตัวเองซ้าํๆ เสียงออแอนี้เกิดข้ึนโดยสัญชาติ

ญาณของความเปนมนุษย จึงพบไดในเด็กทุกคนแมกระทั่งเด็กหหูนวกหูตึงแตการสงเสียงออแอในเด็ก

เหลานี้จะไมพฒันาตอไปตามปกติเพราะไมไดยินเสียงของตัวเอง 

   3.   การสงเสียงเพื่อส่ือความหมาย (Sociallized vocal play) อาย ุ5-6 เดือน เปนข้ันที่เด็ก

เร่ิมสงเสียงเพือ่การส่ือสารกบัผูอ่ืนโดยเด็กจะฟงเสียงอ่ืนและสงเสียงโตตอบเปนคร้ังคราว ข้ันทีค่าบ

เกี่ยวกับการสงเสียงออแอ ซึ่งบางครัง้เด็กจะสงเสียงออแอเลนคนเดียวบางคร้ังสงเสียงเพื่อโตตอบคน

รอบขาง 

   4.   คําแรกที่มีความหมาย (The First Meanininful Word) อาย ุ8-10 เดือน เปนข้ันที่เด็กเร่ิม 

เขาใจคําพูดทีเ่คยไดยินจากการเช่ือมโยงคําพูดกับเหตุการณตางๆ แลวสะสมเปนความรูภายใน เมื่อ

เด็กมีความพรอมเด็กจะเลียนแบบการออกเสียงผูอ่ืน และออกเสียงคําคํานัน้ไดถูกตองในเวลาตอมา 

   5.   วลี ประโยค และภาษาเด็ก (Phrases, Sentences, and Jargon) อายุ 12-24 เดือน 

เปนข้ันที่เด็กเร่ิมเปนคําที่ยาว 2 พยางค หรือคํา 2 คํารวมกันเปนวลี และประโยค ซึ่งมีความซับซอน

มากข้ึนตามอายุ โดยเฉล่ียเด็กอายุ 1 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 1 คํา เด็กอายุ 2 ป จะพูดวลีหรือ

ประโยคที่ยาว 2 คํา เด็กอายุ 3 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 3 คํา และเด็กอายุ 4 ป จะพูดวลีหรือหรือ

ประโยคที่ยาว 4 คํา แตในบางคร้ังเด็กจะมีการทดลองใชคําศัพทใหมๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะของการ

หยุดคิด (Pause) พูดซํ้าๆ ใชคําเอออา บอยๆ คลายคนติดอาง (Normal Disfluency) ลักษณะการพูด
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เชนนี้เกิดข้ึนในชวงที่เด็กอายุ 2-6 ป ซึ่งจะคอยๆ หายไปเม่ือเด็กเรียนรูการพูดคําศัพทตางๆ มากข้ึน 

หรือในบางคร้ังเด็กเองอยากพูดอยากอธิบายบางส่ิงบางอยางแตไมทราบวาจะใชคําศัพทอะไร เด็กจะ

ใชพยางคที่ไมมีความหมายปนกับพยางคที่มีความหมาย (Jargon) การพูดลักษณะเชนนี้ควรจะ

หายไปเมื่อเด็กมีอายุ 2½ ป เพราะเด็กมีการขยายคําศัพทมากข้ึนแลว 

   6.  พัฒนาการแปรเสียง เสียง จังหวะ และภาษา (Articulation, Voice, Rhythm, and 

Language Development) อายุ 5-7 ป เปนข้ันที่เด็กมีการเรียนรูการใชเสียงพูดใหถูกตองและมีการ

ขยายคําศัพทโครงสราง และความซับซอนของประโยคมากขึ้น เด็กจะพัฒนาสิ่งเหลานี้ไดคอนขาง

สมบูรณใกลเคียงผูใหญราวอายุ 7-8 ป 

   ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2541: 42) กลาววา ถึงแมวาเด็กทุกคนจะมี

พัฒนาการ ดานการพูดไปในทํานองเดียวกัน แตก็ยังมคีวามแตกตางกันในอัตราการพัฒนาการ ขนาด

และคุณภาพของคําศัพทตลอดจนความถกูตองในการออกเสียงในทกุระดับอายุ 

   องคประกอบสําคัญที่ทาํใหส่ิงเหลานี้แตกตางกัน ไดแก 

   1. สุขภาพ การเจ็บปวยเร้ือรังหรือรุนแรงในชวงสองปแรกของชีวิต มักทําใหการเร่ิมพูดและ

การรูจักใชประโยคชาไปราว 1-2 เดือน ทั้งนี้เพราะการที่เด็กปวยรุนแรงหรือเร้ือรังนั้น ทําใหเด็กถูกตัด

ขาดจากการคบคากับเด็กอ่ืนๆ ซึ่งสงผลใหพัฒนาการทาํงานภาษาลาหลังได 

   2. สติปญญา ความสัมพันธระหวางสติปญญาและภาษานั้นเกี่ยวเนื่องกันอยาเดนชัดจน

บอยคร้ังที่มีผูอางภาษาของเด็กเปนเคร่ืองชี้ระดับสติปญญาขอเท็จจริงนี้ไมเพียงแตจะเรียนรูในระดับ

อายุตางๆ ตลอดวัยเด็ก สําหรับเด็กเล็กๆ ความสัมพันธระหวางเสียงพูดและระดับสติปญญาจะเพิ่ม

มากข้ึนจนอายุ 2 ขวบ หลังจากนั้นความสัมพันธระหวางพัฒนาการทางภาษาและสติปญญาจะเปนไป

อยางแนนแฟน 

   3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาษาและรากฐานทาง

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวพบวา เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า 

จะมีพัฒนาการทางภาษาลาชากวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวา 

   4. เพศในชวงปแรกของชีวิต ไมมีความแตกตางระหวางเพศในการพูดใหปรากฏจน กระทั่ง

เร่ิมปที่ 2 ความแตกตางระหวางเพศเร่ิมแสดง เด็กผูหญิงเร่ืองแสดงการใชเสียงพูดไดเหนือกวาเมื่ออยู

ในวัยเด็กตอนตน เด็กผูชายตะเร่ิมพูดเชากวาเด็กหญิง ประโยคที่พูดก็มักจะสั้นกวาและผิดไวยกรณ

มากกวา ความเขาใจศัพทนอยกวา และการออกเสียงก็ถูกตองนอยกวา 

 



 
 

13 

   5. ความสัมพันธในครอบครัว จากการศึกษาเด็กในสถานเล้ียงดูเด็กและเด็กกําพราพบวา

ความสัมพันธของครอบครัวมีผลตอพัฒนาการดานการพูดอยางยิ่ง ทารกในสถานเล้ียงดูจะรองไห

มากกวาเด็กที่เล้ียงอยูที่บาน เด็กพวกนี้จะสงเสียงนอยกวา และจะเลนเสียงแปลกๆ นอยกวาเด็กที่อยู

กับครอบครัว 

   6. การพูดหลายภาษา คนสวนใหญมกัจะมีความเช่ือวา การจะหัดเรียนภาษาอ่ืนนั้นตองหัด

พูดใหเหมือนเจาของภาษามากที่สุด และหากผูเรียนไดมีโอกาสเรียนต้ังแตอายุกอน 5ขวบ แลวจะเรียน

ไดดีกวาใหเรียนเม่ือโต ผูปกครองสวนใหญจึงพยายามใหลูกเรียน ภาษาอ่ืนควบคูไปกับการทีเ่ด็กเรียน

ภาษาของตนความจริงแลวการทาํเชนนัน้กลับทาํใหเด็กพดูไดชาเนื่องจากเกิดความสับสนในการพูด 

   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 111) กลาววา เด็กจะเร่ิมพูดเปนคําเมื่ออายุ 1ขวบแสดงทาทาง

ประกอบได แตถาอายุเกิน 1½ ขวบ แลวยังไมพูด ควรปรึกษาแพทย ถา 2 ขวบแลว พูดได 1 คํา ถือวา

พูดชามากเพราะอายุ 1½ ขวบ เด็กควรพูดได 4-10 คํา ชี้รูปไดเรียกลูกบอลได เมื่ออายุ 2 ขวบ ใชสรรพ

นามได พูดเปนประโยค บางคร้ังอาจจะไมรูเร่ือง แตจะพูดไดดีข้ึน เด็กชายมักพูดชากวาเด็กหญิง 

สาเหตุที่เด็กพูดชาที่พบนอกจากความผิดปกติของหูแลว ยังพบวาเกี่ยวกับสภาพจิตใจ เชน อิจฉานอง 

หรือในครอบครัวใชภาษาแตกตางมากเด็กสับสนแตเมื่ออายุ 3 ขวบข้ึนไปถึง 6 ขวบ เด็กจะพูดไดคลอง

เปนเร่ืองราว 

   สุภาวดี ศรีวรรธนะ (2542: 68 – 70) กลาววา พัฒนาการทางการพูดมีกระบวนการในการ

พูดของเด็กปฐมวัย 3 ข้ันตอน คือ 

1. การออกเสียงทําไดโดยการเลียนแบบ เด็กเลียนแบบเสียงคําและสําเนียงจากบุคคลที่ 

เด็กติดตอเกี่ยวของดวย เมื่อไปอยูในส่ิงแวดลอมใหมที่สําเนียงพูดตางออกไป เด็กจะเปล่ียนภาษาพูด

ไปตามส่ิงแวดลอมใหมนั้น เพราะกลไกการออกเสียงและนิสัยการพูดยังไมลงรูปแบบแนนอน ดวยเหตุ

นี้พอแม และนักการศึกษาบางคนจึงเห็นวา วัยเด็กเล็กเปนชวงที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาตางประเทศ 

เด็กจะพูดไดเหมือนเจาของภาษาแตถารอไปเรียนเมื่อเด็กอยูชั้นมัธยม เด็กจะพูดภาษาดวยสําเนียง

ภาษาแมของตนเอง 

2. การสรางคํา คือ การเช่ือมโยงกับความหมาย คําหลาย  ๆคํามีเสียงเหมือนกัน แตความหมาย 

ตางกัน เชน สาด สารท ศาสน การสรางคําจึงยากกวาการออกเสียง ทั้งการเชื่อมโยงเสียงกับ

ความหมายมีโอกาสผิดไดงาย ระยะแรกเด็กจะเรียนรูความหมายของคําที่ตองการใชกอนถาไมพอก็ใช

ทาทางชวย เมื่อโตข้ึนก็หันไปใชคําแสลงแทน เมื่อเด็กไปโรงเรียนเด็กจะทราบศัพทใหมและความหมาย

ใหมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพราะครูสอนไดโดยตรง และจากประสบการณของเด็กเองจากการอานหนังสือ ฟง

วิทยุ หรือดูโทรทัศน นอกจากนี้เด็กอายุเทากันทราบจํานวนศัพทไมเทากันเนื่องจากความแตกตาง

ระหวางบุคคลดานสติปญญาอิทธิพลของส่ิงแวดลอม และแรงจูงใจ 
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3. การสรางประโยค ระยะแรกเด็กอาย ุ12-18 เดือน พูดประโยคที่มีคําเพยีงคําเดียว ใช 

ทาทางประกอบ เชน “ขอ” และช้ีไปที่ตุกตา หมายความวา ขอตุกตาใหหนู อายุ 2 ป เด็กใชประโยค

ส้ันๆ ไดแลว อายุ 4 ป เด็กจะพูดประโยคตางๆ ไดดีข้ึน เด็กชอบใชประโยคคําถามมาก พอเด็กพูดได 

เด็กจะพูดไมหยุดเหมือนกับตอนที่เด็กเดินไดเด็กจะเดินไมหยุดเชนเดียวกัน พัฒนาการทั้งสองอยางนี้

ทําใหเด็กเกิดทักษะและความรูสึกวาตนมีความสําคัญพัฒนาการทางภาษาพูดของเด็กกอนวัยเรียน ใน

ระยะ 2-5 ปนี้เปนระยะที่เด็กมีความกาวหนาทางภาษาอยางมาก การเรียนรูภาษาจะเปนอยางรวดเร็ว

ยิ่งในระยะนี้ เด็กจะจําคําศัพทไดอยางรวดเร็ว ในชวงอายุหนึ่งๆ คือ ระยะ 2 ขวบ ถึง 3 ขวบ เด็กจะรู

คําศัพทเพิ่มมากกวา1 เทา ปญหาทางดานภาษาที่ครูควรสนใจ ในระยะนี้ก็คือ ปญหาทางดานการพูด

ของเด็กเชนพบวาจะมีเด็กบางคนที่มีพัฒนาการทางดานภาษาชากวาเด็กอ่ืนๆ เชน ปญหาพูดไมชัด

(Articulation) ปญหาพูดติดอาง ปญหาความผิดปกติทางสมองประเภท Aphasia รวมทั้งปญหาเด็กมี

ความผิดปกติทางอวัยวะในการพูดหรือการไดยินดวย 

จากที่กลาวมาสรุปวา พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยนั้นจะเร่ิมเปลงเสียงรองที่ไมมี

ความหมายกอน จากน้ันเด็กจะคอยๆ พัฒนามาเปนคําพูดคําเด่ียวกอนแลวจึงคอยๆ พัฒนามาเปน

ประโยคส้ันๆ ได และมีความสลับซับซอนมากข้ึน เมื่อเด็กเขาโรงเรียน จนสามารถใชภาษาพูดในการ

ส่ือความหมาย ความคิดความตองการ และความรูสึกของตนเองใหผูอ่ืนทราบไดเชนเดียวกับผูใหญ 

ทั้งนี้ตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน พอ แม ผูปกครอง ครู เพื่อน และส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กเปนส่ิงเรา เพื่อ

กระตุน และแกไขความผิดปกติใหเด็กมีพัฒนาการทางการพูดที่ดีและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด 

 
       1.3 พัฒนาการความสามารถดานการพูด  
 มีผูกลาวถึงพฒันาการความสามารถดานการพูดเอาไว ดังนี ้

 ซีฟลท (หรรษา  นิลวิเชียร  2535: 208; อางอิงจาก Seefeldt. 1986. ปฐมวัยศึกษาหลักสูตร

และแนวปฏิบัติ.)  ไดกลาวถึงการเรียนภาษาระดับพื้นฐานของเด็กไว 5 ระดับดังนี้ 

 1. ระบบเสียง (Phonology) เด็กทารกพยายามเรียนรูระบบเสียงในภาษาของตน โดยการ

ออกเสียงหลายๆ ลักษณะและเร่ิมนําเสียงมาเชื่อมตอกันเพื่อใหมีความหมาย 

 2. ลักษณะคําพูด (Morphology) เด็กเร่ิมเรียนรูวาการผสมผสานกันของเสียงทําใหเกิด

ความหมายเด็กเร่ิมเรียนรูศัพทใหมๆ จนกระทั่งถึงวัยกอนประถมศึกษาเด็กจะเร่ิมเขาใจกฎของคํา 

 3. การสรางประโยค (Syntax) เด็กเรียนการสรางประโยคหรือไวยากรณในขณะที่เด็กเร่ิม

นําคํามาสรางประโยค เด็กจะเขาใจโครงสรางไวยากรณ เมื่อเด็กเขาใจประโยคที่มีคําจํานวนมากเมื่อ

อายุ 2-3 ป เด็กจะพูดประโยคความเดียวชนิดตางๆ ไดเชน ประโยคคําส่ัง ประโยคปฏิเสธ ประโยค

คําถาม เด็กจะใชประโยคที่มีคําเช่ือมไดเมื่ออายุ 5-7 ป และเด็กจะใชคํานาม สรรพนาม ไดถูกตองเมื่อ

อายุประมาณ 7 ป จึงจะใชประโยคหรือสังกรประโยคได 
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 4. ความหมาย (Semantics) ในขณะท่ีเด็กเลียนเสียงและโครงสรางของภาษา เด็กจะ

เรียนรูดวยวาคําจะมีความหมายข้ึนอยูกับบริบท (Context) ของการใชคํานั้นดวย กระบวนการ

พัฒนาการเรียนรูความหมาย เปนกระบวนการที่ซับซอนและสัมพันธกับข้ันตอนพัฒนาการทาง

สติปญญาของเพียเจท กลาวคือ ในข้ันประสาทสัมผัส เด็กจะใชคําพูดเดียวแทนประโยคทั้งประโยค 

ความหมายของคําข้ึนอยูกับสถานการณของการใชคํา เชน เด็กกําลังเดินหาพอ และพูดวาพอ มี

ความหมาย ซึ่งสัมพันธกับการกระทําที่เปนรูปธรรม คําวาบาน อาจหมายถึง สถานที่พอแม แมว และ

ตัวเองอาศัยอยู เด็กจะเร่ิมตระหนักถึงความไมชัดเจน หรือความยืดหยุนของภาษา แตเด็กจะเขาใจ

ตอเมื่อเด็กมีประสบการณรูปธรรมเทานั้น เมื่ออายุ 7 – 11 ป ซึ่งเปนข้ันปฏิบัติการรูปธรรม เด็กจะเขาใจ

ความหมายไดดียิ่งข้ึน แตก็ยังตองการประสบการณที่เปนรูปธรรมอยู เด็กอาจอธิบายคําวา บาน วา

หมายถึง สถานที่สําหรับนอน รับประทานอาหาร และใหเพื่อนมาเยี่ยม 

 5. การใชภาษา (Pragmatics) เด็กจะเรียนรูการใชภาษาอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมที่เด็กอยู เด็กที่ยายไปที่ใหมก็จะเรียนรูภาษาของสังคมใหมนัน้ 

      พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ (2533: 90 – 93) ไดกลาวถึงความสามารถดานการพูดของ

เด็กปฐมวัยในแตละชวงดังนี้ 

      5.1 อายุ 0-2 ป เด็กแรกเกิดจะส่ือสารกับบุคคลอ่ืนดวยภาษาทาทาง เมื่อพูดไดสามารถ

พูดคําบางคําไดชัดเจนแตไมเขาใจความหมายของคํา 18 เดือนพูดไดประมาณ 10 คํา และเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ ถึง 30 คําเมื่ออายุประมาณ 2 ป ชอบต้ังคําถามวาอะไร ทําไม และสวนมากยังพูดไมชัด โดย

เฉพาะตัว ร,ล และคําควบกลํ้า บางคร้ังยังพูดกลับกัน ผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ไม

ควรกลาวลอเลียนหรือตําหนิ เพราะจะทําใหเด็กพัฒนาการชา เด็กจะสามารถเขาใจความหมายและ

คํามากกวาสวนที่ตองการจะพูด 

     5.2 อายุ 3 ป มีพัฒนาการทางภาษาเร็วมาก สามารถต้ังคําศัพทใหมๆ หรือเรียกช่ือส่ิงใหม

ตามความเขาใจของตน สามารถเขาใจคําพูดงายๆของผูใหญ เชน อยา ไม  แตยังไมสามารถเขาใจส่ิงที่

มองไมเห็น ดังนั้นการปฏิบัติตามคําส่ังคําขอรองของผูใหญ จึงยังไมสม่ําเสมอ และยังไมลืมคําถามวา

ทําไมจะพยายามทําความเขาใจกับคําถามที่ตนเองถามไปเชนกัน 

      5.3 อาย ุ4 ป ในดานภาษาเด็กวนันี ้เร่ิมเปนตัวของตัวเองมากข้ึน มีความสนใจคําพูดของ

ผูใหญ และชอบเลียนแบบ เร่ิมพูดประโยคที่ยาว และใชคําถามทีม่เีหตุผลมากข้ึน ชอบฟงนิทานซํ้าๆ 

โดยไมเบ่ือ 

     5.4 อายุ 5 ป สามารถเขาใจคําพูด ขอความยาวๆ ของผูใหญไดดี และพยายามพูดยาวๆ

โดยเลียนแบบผูใหญในการจะสรางประโยค ชอบฟงนิทานประเภทเทพนิยาย และชอบการแสดง

บทบาทสมมติประกอบ 
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     5.5 อายุ 6 ป เด็กสวนใหญจะสนใจในการพูด ชอบสนทนากับเพื่อนๆ หรือผูใหญ มากกวา
การเลนส่ิงของ และมีความสุขเมื่อไดสนทนากับผูอ่ืน และไมชอบถูกวิจารณตอหนาผูอ่ืนหรือชุมชน 

ชอบฟงเร่ืองราวตางๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติ ปรากฏการณตางๆ เร่ิมสนใจในการอาน 
โดยเฉพาะเทพนิยายที่มีภาพประกอบ 

  จากท่ีกลาวมาสรุปวา พฒันาการทางการพูดของเด็กปฐมวยันัน้จะเร่ิมมาจากออกเสียงพูดทีละ
คําจากนัน้จึงใชคําๆ เดียว แทนประโยค 1 ประโยค ตอเมือ่โตข้ึน และสามารถนําคําทีท่ําหนาที่ตางๆ 

กันมาประกอบกันเปนประโยค จนในที่สุดสามารถผูกคําเปนประโยคตางๆ เพื่อส่ือความหมาย 
ความคิด ความตองการ และความรูสึกของตนเองใหผูอ่ืนทราบไดเชนเดียวกับผูใหญ 
 
      1.4  กระบวนการพูด  
 มีผูกลาวถึงกระบวนการพูดเอาไว ดังนี ้
 สุภาวดี  ศรีวรรธนะ (2542: 68-70) กลาววา กระบวนการในการพูดของเด็กปฐมวัย
ประกอบดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ  

     1. การออกเสียง 
      2. การสรางคํา      
 3. การสรางประโยค 
 ทั้งสามข้ันตอนนี้มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ข้ันตอนใดเปนไปไมไดจะมีผลเสียตอ

ข้ันตอนอ่ืน 
 1. การออกเสียงทําไดโดยการเลียนแบบ เด็กเลียนแบบเสียงคําและสําเนียงจาบุคคลที่
เด็กติดตอเกี่ยวของดวย เมื่อไปอยูในส่ิงแวดลอมใหมที่สําเนียงพูดตางออกไป เด็กจะเปลี่ยนภาษาพูด
ไปตามส่ิงแวดลอมใหมนั้น เพราะกลไกการออกเสียงและนิสัยการพูดยังไมลงรูปแบบแนนอน ดวยเหตุ

นี้พอแมและนักศึกษาบางคนจึงเห็นวา วัยเด็กเล็กเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาตางประเทศ 
เด็กจะพูดไดเหมือนเจาของภาษา แตถารอไปเรียนเมื่อเด็กอยูชั้นมัธยม เด็กจะพูดภาษาดวยสําเนียง
ภาษาแมของตน  
 2. การสรางคํา คือ การเช่ือมโยงกับความหมาย คําหลายๆคํามีเสียงเหมือนกันแต

ความหมายตางกัน เชน สาด สารท ศาสน การสรางคําจึงยากกวาการออกเสียง ทั้งการเชื่อมโยงเสียง
กันความหมายมีโอกาสผิดไดงาย ระยะแรกเด็กจะเรียนรูความหมายของคําที่ตองการใชกอน ถาไมพอ
ก็ใชทาทางชวย เมื่อโตข้ึนก็หันไปใชคําแสลงแทน เมื่อเด็กไปโรงเรียนเด็กจะทราบคัพทใหมและ
ความหมายใหมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพราะครูสอนไดโดยตรง และจากประสบการณของเด็กเองจากการอาน

หนังสือ ฟงวิทยุ หรือดูโทรทัศน นอกจากนี้เด็กอายุเทากันทราบศัพทจํานวนไมเทากัน เนื่องจากความ
แตกตางระหวางบุคคลดานสติปญญา อิทธิพลของส่ิงแวดลอม โอกาสในการเรียนรู และแรงจูงใจ 
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  3.  การสรางประโยค ระยะแรกเด็กอายุ 12-18 เดือน พูดประโยคที่มีคําเพียงคําเดียว ใช

ทาทางประกอบ อายุ 2 ป เด็กใชประโยคส้ันๆ ไดแลว อายุ 4 ป เด็กจะพูดประโยคตางๆ ไดดีข้ึน เด็ก

ชอบใชประโยคคําถามมาก พอเด็กพูดได เด็กจะพูดไมหยุดเหมือนกับตอนที่เด็กเดินไดเด็กจะเดินไม

หยุดเชนเดียวกัน พัฒนาการทั้งสองอยางนี้ทําใหเด็กเกิดทักษะและความรูสึกวาตนมีความสําคัญ 

 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 113-114) กลาวถึง พัฒนาการทางการพูดวา การพูดถือเปนการ

แสดงออกทางพัฒนาการภาษาดานหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญพอๆ กับการเขียนเลยที่เดียว การพดูเปนการ

รวบรวมประสบการณดานตางๆ ของเด็กๆ เขาดวยกัน อันไดแก ความรูสึก การรับรูการเรียนรู ความจํา 

และความรูความเขาใจ นอกจากนั้น 

 จากที่กลาวมาสรุปวา การพูด เปนทักษะทางภาษาที่สําคัญอยางหนึ่งใชในการสื่อสารการ

ถายทอดความรูสึกนึกคิดและความเห็น เพื่อใหผูอ่ืนรูและเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กปฐมวัย หาก

ผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย รูจักหาวิธีที่จะสงเสริมพัฒนาการพูดที่เหมาะสมและฝกบอยๆ ก็จะทําให

เด็กกลาแสดงออกทางการพูด รูจักเรียงลําดับการพูดของเรื่องราวกอนหลังไมวกไปวนมา ทําใหการ

ส่ือสารถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของตนถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึนกระบวนการพูดของเด็ก

ปฐมวัยประกอบดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ การออกเสียง การสรางคํา และการสรางประโยค การ

จัดกิจกรรมสงเสริมการพูดที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการจะชวยใหการพัฒนาการพูดเปนไป

อยางไดผลดี 
 
 1.5 การใชภาษาพูด 
    มีผูกลาวถึงการใชภาษาพูดดังนี้ 

    ธีราพร  กุลนานันท (2535: 131) กลาววา การใชภาษาพูดเปนทักษะที่ตองมีการเรียนรู 

การเรียนรูภาษาพูดมี 3 วิธี คือ การลองผิด ลองถูก การเลียนแบบ และการฝกการเรียนรูที่ดีที่สุดคือ 

การฝกเด็กโดยมีตัวอยางที่ดีใหเลียนแบบอยางถูกตอง เด็กไดรับคําแนะนําและชวยเหลือใหทําตาม

แบบและไดรับการแกไขใหพูดใหถูกตอง  

     ประดินันท  อุปรมัย (2526: 133-135) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาพูดของ

เด็กปฐมวัย แบงไดเปน 4 ประการ คือ  

    1.   ความพรอมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูดของเด็ก 

     2.   ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูใกลชิดและแรงเสริมที่เด็กไดรับ 

     3.   ส่ือมวลชน 

  4.   ประสบการณแวดลอมตัวเด็ก 
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   ปจจัยทั้ง 4 ประการนี้ มีความเกี่ยวของกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ แมเด็ก

จะมีความพรอมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด แตถาเด็กไมเคยไดยินภาษาพูด เด็กจะพูดไมได หรือถา

ไดยินภาษาพูดจากทั้งผูใกลชิด ส่ือมวลชน และผูอ่ืน แตอวัยวะในการพูดซึ่งรวมถึงอวัยวะในการไดยิน

ของเด็กบกพรองหรือไมพรอม เด็กก็ไมสามารถพูดไดไมชัดเจน 

   จากที่กลาวมาสรุปวา การใชภาษาพูดในเด็กปฐมวัยนั้นจะตองมีองคประกอบทีสํ่าคัญ 4 

ประการ คือความพรอมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด การมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กกบัผูใกลชิด

ส่ือมวลชน และประสบการณที่อยูแวดลอมตัวเด็ก จงึจะทําใหเด็กสามารถใชภาษาพดูไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

 
        1.6  แนวทางในการสงเสริมความสามารถดานการพูด 
 มีผูกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมความสามารถดานการพูดดังนี ้

                ผุสดี กุฎอินทร (2536: 186-187) กลาวถงึแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสงเสริม

ความสามารถดานการพูด ดังนี ้ 

    1. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ไมเครงเครียด ใหเด็กมีความสบายใจและมั่นใจ 

ครูควรสรางบรรยากาศใหเด็กมีความไววางใจในตัวครูและเพื่อนๆเพื่อใหเด็กกลาพูด กลาแสดงออก 

    2.  กระตุนใหเด็กพูดโดยวธิสีนทนาต้ังคําถามใหเด็กตอบโดยไมบีบบังคับแต 

ชวยใหเด็กรูสึกเหมือนพูดคุยธรรมดา เมื่อเด็กมีความมั่นใจแลวควรกระตุนใหเด็กเลาเร่ืองที่เด็กมี

ประสบการณและเร่ืองที่ใกลตัว เชน เร่ืองในชีวิตประจําวันของเด็ก ควรใหเด็กไดพูดแสดงความรูสึก

และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆซึ่งอาจเปนเร่ืองที่ไกลตัวออกไปแตเปนปญหาที่กําลังไดรับความ

สนใจอยูในขณะนั้น โดยอาจจัดในลักษณะของการอภิปราย โตวาที 

  3. จัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการพูดใหสัมพันธกับจุดประสงคและเนื้อหาในหลักสูตร โดย

เลือกกิจกรรมที่สนุกสนานใหเด็กเลนและไดรับความรูไปดวย 

  4. สงเสริมใหเด็กไดแสดงออกในโอกาสตางๆ เชน เปนโฆษก เปนพิธีกร พาผูที่มาเยี่ยม

โรงเรียนชมสถานที่และพบปะบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะชวยใหเด็กไดฝกการพูดใหถูกตองตาม

กาลเทศะและบุคคล รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นดวย 

  5. เปดโอกาสใหเด็กพูดในส่ิงที่พูด และความตองการที่จะส่ือสารกับผูอ่ืน เปนส่ิงเราให

เกิดการแสดงออกทางความคิดในดานการพูด แตเด็กมีถอยคําในการส่ือสารที่คอนขางจํากัดจึง

พยายามแสวงหาการใชคําพูดดวยตนเอง ส่ิงเราที่มีประโยชนตอพูดของเด็กคือ ครูผูสอนควรจะได

ศึกษาถึงพัฒนาการดานภาษาและความสามารถในการพูดของเด็กในแตละชวงอายุ เพื่อจัดกิจกรรม

ตอบสนองความสามารถดานการพูดไดอยางเหมาะสมตอไป   
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  กรมวิชาการ (2540: 36-37) เสนอแนวทาง ตามแนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

สําหรับการสงเสริมพัฒนาการดานการพูดสามารถจัดไดหลายหลายวิธี เชน 

  1. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟง รูจัก

แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งส่ือที่ใชอาจเปนของจริง ของจําลองรูปภาพ 

สถานการณจําลอง ฯลฯ 

  2. การเลานิทาน เปนการเลาเร่ืองตางๆ สวนมากจะเปนเร่ืองที่เนนการปลูกฝงใหเกิด

คุณธรรมจริยธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจดีข้ึน ในการเลานิทานส่ือที่ใชอาจเปนรูปภาพหนังสือ

นิทาน หุนการแสดงทาทางประกอบการเลาเร่ือง 

  3. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามข้ันตอนของ

กิจกรรมนั้นๆ ในบางคร้ังครูอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับครู เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง เชน 

การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา 

  4. การทดลอง / ปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง เพราะได

ทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ไดสังเกตการเปล่ียนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา และสงเสริมให

เด็กมีความอยากรูอยากเห็น และคนพบดวยตนเอง เชน การประกอบอาหาร การทดลอง วิทยาศาสตร

งายๆ การเล้ียงหนอนผีเส้ือ การปลูกพืช ฯลฯ 

  5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงอีก

รูปแบบหนึ่งดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาส่ือตางๆ รอบโรงเรียน หรือสถานที่นอกโรงเรียนเพื่อเปนการ

เพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก 

  6. การเลนบทบาทสมมติ เปนตัวละครตางๆ ตามเนื้อเร่ืองในนิทาน หรือเร่ืองราวตางๆ

อาจใชส่ือประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจ และกอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุนสวมศีรษะ 

ที่คาดศีรษะรูปคน และสัตวรูปแบบตางๆ เคร่ืองแบบและอุปกรณของจริงชนิดตางๆ 

  7. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออกเพื่อความ 

สนุกสนานเพลิดเพลิน และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ 

   นิรมล ชวงวฒันชัย (2541: 26) แนะนําตัวอยางกิจกรรมที่สงเสริมการพูดดังนี ้

   1.  กิจกรรมการอธิบายหรือเลาถึงภาพทีเ่ห็น 

   2.  ทาํทาประกอบคําการพูด 

   3.  เลานิทาน 

   4.  ลําดับเร่ืองตามนิทาน 

   5.  เรียกช่ือและอธิบายลักษณะส่ิงของ 

   6.  จําและอธิบายลักษณะส่ิงของ 

   7.  อธิบายขนาดและสีของส่ิงของ 
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   จากที่กลาวมาสรุปวา การสงเสริมความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัยสามารถจัด

กิจกรรมไดอยางหลากหลาย เชน การเลาเร่ืองที่เด็กมีประสบการณ เร่ืองที่ใกลตัว การพูดแสดง

ความรูสึกและแสดงความคิดเห็น การใหเด็กแสดงออกในโอกาสตางๆ การแสดงละคร การเปนพิธีกร 

เปนตน การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใชบทบาทสมมุติ       

จึงนาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กมากที่สุดและไดผลมากที่สุด 

 

1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพูด 
    งานวจิัยตางประเทศ 
     ซิมสัน (สนอง สุทธาอามาตย. 2545: 17; อางอิงจาก Simpson. 1998) ศึกษาลักษณะ

ภาษาพูดของเด็กปฐมวัย 4 ป ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานแบบเลาเร่ืองซ้ําผลการวิจัย

พบวาการเลาเร่ืองซ้ําชวยสงเสริมความสามารถดานการสื่อสารมากข้ึน กลาวคือ ชวยใหเด็กพัฒนา

ความสามารถในการถายทอดภาษาใหชัดเจนละเอียดลออ ครอบคลุม ความหมายที่ตองส่ือใหผูอ่ืน

ไดรับรูและความเขาใจซึ่งความสามารถนี้วัดไดเปนจํานวนคําประโยค (Length of a T-unit) ไมไดวัดที่

ปริมาณคํา   

 โลวินเจอร (ภรณี คุรุรัตนะ. 2535: 17 – 18; อางอิงจาก Lovinger. 1974. “Socio – 

dramatic Play and Langauge Delvelopment in Preschool Disadvantaged” Psychology inthe 

school. pp.313–320) ผูเช่ียวชาญทางการพูดไดทําการทดลอง โดยเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กวัย 4 – 

5 ขวบ ในระหวางการเลนอยางอิสระของเด็กเปนเวลา 1 ช.ม.ตอวันเปนเวลาทั้งหมด 25 สัปดาหโดย

เขาแบงระดับของการปฏิสัมพันธระหวางเขากับตัวเด็กออกเปน 2 ระดับดวยกัน คือ 

 1. เขาไปมีสวนรวมในการเลนของเด็กอีกทั้งแนะนําการเลนตางๆใหกับเด็กพรอมทั้ง

ติดตามดูแลอยางใกลชิด 

 2. ใหเด็กไดแสดงการเลนจากประสบการณของตนเอง 

 3. สรางสภาพการณการเลนสนับสนุนใหเด็กเลน ซึ่งในแตละช่ัวโมงนั้นไมไดเนนที่การ

ฝกฝนและไมมีการบังคับเด็กใหเลน แตเด็กจะไดรับการสนับสนุนใหสนองตอบตอการเลนและการใช

คําพูดที่เด็กตองการ 

 ไพน  ลิเวนฟ และลอวแลน (สมศรี ปาณะโตษะ.  2551: 27; อางอิงจาก Pine, J. M.; 

Liven, Elena V. M.; & Rowland, C. F. (1997, October). Single - world Stage: Relations 

between Maternal Speech Characteristics and Children’s Vocabulary Composition and 

Usage. Child Development. 68(5): 807 – 819) ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบที่แตกตางกันในข้ันตอนการ

ใชคําเด่ียวที่มีผลตอความสัมพันธระหวางการใชคําพูดของแมและการผสมคําของเด็ก พบวา 



 
 

21 

ความสัมพันธของการใชคําของเด็กแตกตางกันไปตามการใชคําพูดของแมโดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง

ที่เปนแมและเด็ก 26 คู เด็กผูหญิง 14 คน และเด็กผูชาย 12 คนเร่ิมจากคํา 10 คํา 5 คํา และ 100 คํา

ตามลําดับ วิธีการพูดของแมมีอิทธิพลตอพัฒนาการการใชคําพูดของลูกโดยตรงคือแมที่พยายาม

อธิบายความหมายคําศัพทโดยอิงสภาพแวดลอมจะสามารถถายทอดคําพูดใหมๆใหลูกไดมากกวา แม

ที่พูดโดยวิธีการออกคําส่ังวา เชนนั้น เชนนี้ และแมที่พูดเกงๆ จะทําใหเด็กเรียนรูคําตางๆ เชน คําอุทาน 

คําส้ันๆ ไดเปนเปอรเซ็นตที่สูงกวาแมที่ไมคอยพูด โดยมีเช็คลิสต(Checklist) ใหแมเช็ค คําตางๆ ทีเด็ก

เรียนรูเพิ่มมากข้ึนและมีการอัดเสียงพูดของเด็ก เพื่อดูพัฒนาการทางภาษาพูดของเด็ก อยางเปน

รูปธรรมและชัดเจนมากข้ึน  

    จากการวิจัยที่กลาวมาสรุปวา ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็ก

ปฐมวัยนั้น สามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลายวิธี แตละวิธีลวนเปนการจัดประสบการณทางภาษาท่ี

เปดโอกาสใหเด็กไดฝกฝนทําซ้ําๆ อยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการทองคําคลองจอง ซึ่ง

เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทางการพูดใหกับเด็กปฐมวัย ที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย 

ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในคําศัพท และเนื้อหาในคําคลองจองที่ทอง เพื่อใหเด็ก

ไดรับประสบการณตรง จากการฟง และการพูด จนทําใหเกิดการเรียนรู มีการพัฒนาทักษะทางดาน

ภาษาในข้ันตอนตอไป 

 
   งานวจิัยในประเทศ 
   ภิญญา  กังสนารักษ (2530: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาดานจํานวน

ถอยคําและการใชประโยคในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยอายุ3-6 ป ที่อยูในสถานสงเคราะห กรม

ประชาสงเคราะหและครอบครัวปกติ โดยเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาดานจํานวนถวยคํา และ

การใชประโยคที่มีระดับอายุและเพศตางกัน และหาความสัมพันธระหวางพัฒนาการทางภาษาดาน

จํานวนถอยคํากับพัฒนาการทางดานการใชประโยค พบวา เด็กที่อยูในครอบครัวปกติมีพัฒนาการทาง

ภาษาดานจํานวนถอยคําและการใชประโยคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่อยูในสถานสงเคราะห เด็กชายและ

เด็กหญิงมีพัฒนาการทางภาษาดานจํานวนถอยคําและการใชประโยคไมแตกตางกัน และพัฒนาการ

ทางภาษาดานจํานวนถอยคํามีความสัมพันธทางบวกกับพัฒนาการทางภาษาดานการใชประโยค 

   จุฬารัตน อินนุพัฒน (2543: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ และมุมบล็อกแบบปกติ โดยใชกลุมตัวอยาง

เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลน 

มุมบล็อกแบบปกตี มีพัฒนาการทางการพูดไมแตกตางกัน 
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 นงเยาว  คลิกคลาย (2543: บทคัดยอ) ศึกษา ความสามารถดานการฟง และการพูดของ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงประกอบ โดยใชกลุมตัวอยาง เด็ก

ปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ขวบ ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณโดยการใชเพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กปฐมวัยที่

ไดรับกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ 

    เบญจะ คํามะสอน (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงความสามารถดานการฟง และการพูด 

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ การพูดเลาเร่ือง โดยใชภาพประกอบซึ่ง

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางภาษาของเด็กสูงข้ึน กวากอนการทดลอง 

    สมาพร สามเต้ีย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษา โดยใชกลุมตัวอยาง เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5-

6 ป จํานวน 10 คน ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษามี

พัฒนาการทางการพูดโดยเฉล่ียรวม กอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพัฒนาการทางการพูด ในแตละดานทั้งทางดานการเขาใจ

ความหมาย ดานการสรางประโยค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผล

การสังเกตทางการทางการพูดในระหวาง การจัดกิจกรรมเลนเกมทางภาษามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการเขาใจความหมายและการสรางประโยค 

    จากงานวิจัยที่กลาวมาสรุปวา การพูดเปนทักษะที่จําเปนตองฝกฝน เพื่อการติดตอส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน และเพื่อการทํางานในอนาคต สามารถส่ือความหมายไดชัดเจน ถูกตอง ใชภาษาได

เหมาะสม พูดถูกกาละเทศะ เลือกเนื้อหาที่พูดไดเหมาะสม พูดในทางที่เปนประโยชนตอสังคม พูด

แสดงความคิดเห็นได และมีมารยาทในการพูด การฝกทักษะการพูดจึงควรไดรับการพัฒนาต้ังแต

ปฐมวัย 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาพประกอบ 
         2.1 ความหมายของภาพประกอบ 

  มีผูกลาวถึงความหมายของภาพประกอบเอาไวดังนี ้

   ปยพันธ วิชิตะกุล (1996: 107) กลาวถึง ภาพประกอบถูกจัดอยูในประเภทประยุกต

ศิลปอาจมีคุณคาไมเทาเทียมกับงานศิลปะบริสุทธิ์ประเภทอ่ืนๆ แตถาหากสรางสรรคอยางประณีต 

บรรจง และแสดงออกถึงอารมณอันสอดคลองกับเนื้อหาของงานประพันธแลว ภาพประกอบเหลานั้นก็

จะกลายเปนงานศิลปะที่มีคุณคาในทันที 
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    สมพร จารุนัฏ (2539: 78) กลาวถึง ภาพประกอบจะตองมีคุณภาพทั้งแงความงามความ

ถูกตอง ความชัดเจนและมีรายละเอียดของภาพ หรือมีเนือ้หาในภาพสอดคลองและสงเสริมเนือ้หาสาระ

และเร่ืองราว 

    มานพ ถนอมศรี (2540: 65) กลาวถึง ภาพประกอบคือ ภาพที่นํามาใชใหเร่ืองนั้นมีรสชาติ

ในการอานสมบูรณยิ่งข้ึน 

    จินตนา ใบกาซูยี (2534: 64-65) ใหความหมายของภาพประกอบวา หมายถึง การนําเอา

ความรูหรือประสบการณที่ผูเขียนมีอยูเขียนออกมาเปนเร่ืองราวใหเหมาะสมกับวัยของผูอานโดย

คํานึงถึงการใชคําประโยค สํานวนและภาษาที่แจมแจง 

    จากที่กลาวมาสรุปวา ภาพประกอบนิทาน คือ รูปภาพที่เปนภาพนิ่งที่แสดงเหตุการณ

ประกอบเนื้อหาเพื่อชวยใหเด็กเขาใจงายข้ึนเกี่ยวกับการเนื้อเร่ืองของนิทาน 

 

2.2 คุณคาและประโยชนของภาพประกอบ 

      มีผูกลาวถงึคุณคาและประโยชนของภาพประกอบเอาไวดังนี ้

      เริงลักษณ มหาวินิจฉัยมนตรี (2517: 18) กลาวถึง ภาพเปนวัสดุที่กลาวไดวา ราคาไมแพง 

วิธีใชก็งายใครๆ สามารถใชได ภาพยังเปนวัสดุพื้นฐานที่มีอิสระในตัวของมันเอง สามารถใชไดโดยไม

จําเปนตองอาศัยส่ิงอ่ืนชวย ใชไดทุกสภาพทุกสถานท่ี และทุกเวลา ภาพนับวาเปนสวนประกอบ

พื้นฐานสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการศึกษา จากการวิจัยที่ผานมาพบวา การเตรียมและการใชภาพ 

ซึ่งเปนทัศนวัสดุ โดยสัมพันธกับเนื้อหาวิชา ชวยใหเด็กประสบผลดีในการเรียน ถึงแมวา ภาพจะให

ประสบการณไดนอยกวาส่ิงที่เปนรูปธรรมหรือของจริง แตก็มีขอดีที่สามารถนําผูดูเขามาใกลชิดความ

จริง ชวยเพิ่มประสบการณการเรียนรู ซึ่งเปนนามธรรมใหแกผูเรียนโดยตรง ซึ่งนับวามีอัตราในการรับรู

มากที่สุด เมื่อเทียบกับประสาทสัมผัสสวนอ่ืนๆ กลาวคือ  

    1.   การไดเห็นโดยทางตา   75   เปอรเซน็ต 

    2.   การไดยินโดยทางหู   13   เปอรเซ็นต 

    3.   การไดรูสึกโดยทางผิวกาย    6   เปอรเซ็นต 

    4.   การไดรับรสโดยทางล้ิน     3   เปอรเซ็นต 

    5.   การไดกล่ินทางจมูก     3   เปอรเซ็นต 
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    สปอลด้ิง (เริงลักษณ  มหาวินิจฉัยมนตรี. 2517: 23; อางอิงจาก Spaulding. n.d.) ทํา

การวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชภาพประกอบ แลวสรุปผลและเสนอแนะไว ดังนี้  

    1. รูปภาพนัน้ เปนเคร่ืองมอืที่ใชดึงความสนใจอยางไดผล 

    2. รูปภาพชวยใหผูอานตีความหมาย และจดจําเนื้อหาไดดี 

    3. ผูอานจะตีความหมายของภาพ ตามประสบการณเดิมของเขา ดังนี้  

ผูสอนจะตองพิจารณาภูมหิลังและประสบการณของผูอาน กอนที่จะเลือกภาพมาใชในการสอนเสมอ 

    4. เพื่อใหเกดิผลดี เนื้อหาของรูปภาพควรจะสัมพนัธกับชีวิตประจาํวันและ 

ความสนในของผูอานดวย 

    5. ควรจัดลําดับของภาพเสียกอน เพื่อทีจ่ะไมใหผูอานเกิดความขัดแยงขณะที่อาน 

    จากที่กลาวมาสรุปวา ภาพนับวาเปนสวนประกอบพืน้ฐานสวนหน่ึงของเทคโนโลยีทาง

การศึกษาชวยใหเด็กประสบผลดีในการเรียนชวยเพิ่มประสบการณการเรียนรู 

 
2.3  ชนิดและลักษณะของภาพประกอบ 

  มีผูกลาวถึงชนิดและลักษณะของภาพประกอบเอาไวดังนี ้

                          บันลือ พฤกษะวัน (2534: 73) แบงชนิดของภาพที่ใชประกอบหนังสือสําหรับเด็ก

ประเภทใหญๆไดดังนี้ 

        1.  ภาพเขียน อันไดแก ผลงานของชางฝมือ หรือผูใดผูหนึ่งเขียนข้ึน 

            1.1 ภาพสเกตซ (Sketch) ภาพลายเสนหยาบๆ แสดงใหเห็นเคาโครงสรางของส่ิง

นั้นๆเมื่อระบายสีลงไปยอมชวยใหภาพเหลานั้น เปนภาพที่เดนชัดชวยใหเกิดความเขาใจในการอานได

งายข้ึนภาพประเภทนี้นอกจากจะชวยการอานแลวยังทาทายใหเด็กผูอานเขาใจอาการนั้นๆ ไดดีทั้งยัง

ชวยสรางเสริมจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี 

           1.2 ภาพการตูน เปนภาพที่คงลักษณะจุดเดนของตัวละครไวสวนหนึ่ง และการ

แสดงออกในรูปแบบของความรูสึกนึกคิด ความมีชีวิตชีวิตชวยใหเด็กผูอานเขาใจอาการนั้นๆ ไดดีทั้งยัง

ชวยสรางเสริมจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี 

       2. ภาพถาย ใชเทคนิคการถายภาพจากสภาพแวดลอมที่เปนจริง เพื่อตองการใหเด็ก

ผูอานไดมีประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ ไดถูกตองสอดคลองสภาพความเปนจริง (Authentic) เชน สถานที่ 

คน สัตว ที่อยูไกลตัวเด็กเล็กมากๆ เด็กไมเคยพบเห็นภาพเหลานี้ การถายภาพหรือใหภาพถายใน

หนังสือยอมใหประสบการณที่ เสมือนความจริงทั้งยังสามารถที่จะแสดงใหเห็นภาพทิวทัศน

สภาพแวดลอมจริงไดดีแตโดยมากภาพถายมักจะใชในหนังสือแบบเรียนมากที่สุด หนังสืออ่ืนๆ มักใช

นอยในเมื่อไมสามารถจะหานักเขียนที่ดีไดก็มักจะภาพประเภทนี้ 
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    3.  ภาพไดอะแกรมหรือแผนผนัง (Diagram) เปนภาพแสดงใหเห็นส่ิงที่กลาวถงึอยางยน

ยอสามารถชวยสรางความเขาใจในการอานไดดี ใชแสดงการเดินทาง สถานที่ ตําแหนง และ

ความสัมพันธของส่ิงตางๆ ไดดี เชน แผนที่แสดงการเดินทางของมารโคโปโลไปเมืองจีน แผนผังแสดง

พระราชวังโบราณ และอ่ืนๆ ชวยในการเรียนภูมิศาสตร ประวัติศาสตรไดดี ตลอดจนสามารถนําไปใช

ในการเขียนแบบแปลนการวางผังงานและอ่ืนๆไดดี ไดอะแกรมดังกลาวมักจะเนนในเร่ืองของทิศและ

ความสืบเนื่องความสัมพันธของส่ิงตางๆ ที่กลาวถึง  

    ธวัช ตราชู (2532: 52-53) แบงลักษณะของภาพประกอบตามวิธีการผลิตไดเปน 4 ประเภท 

คือ 

 1. ภาพถาย คือ ภาพที่ไดจากการถายรูปดวยกลอง ภาพถายที่จะนํามาลงพิมพ

ประกอบตัวเรียงพิมพ ควรจะมีการจัดองคประกอบที่ดีการใหแสงเงา ตลอดจนการจัดกรอบอันจะทําให

ไดภาพถายที่มีทั้งคุณลักษณะที่อธิบายเร่ืองราว และชวยตกแตงส่ิงพิมพใหสวยงามชวนดูยิ่งข้ึน 

 2. ภาพเขียน คือ ภาพที่เขียนข้ึนดวยหมึกและสีตางๆ มีรูปรางลักษณะตางๆ ตามที่

ออกแบบอาจเปนภาพเหมือน ภาพจินตนาการที่เกิดจากการสเกตซ ภาพการตูนเปนแผนภาพ แผน

สถิติหรือกราฟ ฯลฯ ซึ่งใชสําหรับนําลงพิมพประกอบตัวเรียงพิมพที่เหมาะสม จําเปนตองใชเพื่อ

บรรยายหรืออธิบายเร่ืองราวและชวยตกแตงส่ิงพิมพใหสวยงามซ่ึงการเขียนภาพ ประกอบโดยทั่วไปทํา

ได 2 วิธี คือ 

    วิธีที่ 1 ภาพวาดเสน (Drawing) คือภาพที่เขียนดวย ดินสอ ปากกา พูกัน 

    วิธีที่ 2 ภาพระบายสี (Painting) คือภาพที่สรางข้ึนโดยใชสีโปสเตอร สีน้ํา สีฝุน สีน้ํามัน  

 3. ภาพปะติด (Collage) คือภาพที่ไดจากการนําภาพหรือวัสดุสําเร็จรูป เชน กระดาษสี 

เศษผา วัสดุเหลือใช ฯลฯ มาประกอบเขาดวยกันหรืออาจเขียนตกแตงเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดภาพท่ี

ตองการ 

 4. ภาพพิมพ คือภาพที่เกิดข้ึนจากการทําแบบพิมพ แลวนําไปพิมพเปนภาพออกมา 

ดวยวิธีตางๆ กัน เชนภาพพิมพแกะไม ภาพพิมพอ่ืนๆ เพื่อสรางสรรคเปนแบบตางๆ เหมือนกับ

ภาพเขียน 

 จากที่กลาวมาสรุปวา ชนิดและลักษณะของภาพมีลักษณะแบงเปนประเภทไดดังนี้ 

ภาพเขียน ภาพการตูน ภาพถาย ภาพไดอะแกรม ภาพปะติด และภาพพิมพที่มีลักษณะของภาพ

แตกตางกันออกไปในแตละประเภทรวมถึงการนําไปใชงาน 
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         2.4  หลักการเลือกและใชภาพประกอบการสอน 

      มีผูกลาวถงึการเลือกและใชภาพประกอบการสอนดังนี ้

                   วทิทิช และซัลเลอร (จันทรเพ็ญ สุภาผล. 2535: 43; อางอิงจาก Wittich; & Schuller. 

1957. Audio-Visual Materials. Harper and Brothers Pubishe. pp. 75-79) กลาวถึงคุณคาของ

รูปภาพตอการสอนไวดังตอไปนี้ 

1. ถึงแมภาพจะเปนวัสดุ 2 มิติ แตก็สามารถทําใหผูดูเขาใจในลักษณะของมิติที ่3 ได 

โดยใชเทคนิคของแสง สี และเงาเขามาชวยทําใหภาพมองดูลึกต้ืนไกลและใกลได 

2. สามารถแสดงส่ิงที่ไมมกีารเคล่ือนไหวใหพิจารณารายละเอียดไดอยางชัดเจน เชน  

ภาพทวิทัศน ภูเขา ปาไม ตนไม คน สัตว วัตถทุี่อยูในอิริยาบถตาง ๆ นักเรียนสามารถนํามาดูซ้ําหรือดู

นานเทาไรก็ไดภาพนัน้จะไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

3. สามารถทําใหรูสึกในเร่ืองการเคล่ือนไหวได เชน ภาพคนเดิน มาวิ่ง กิง่ไมกําลังแกวง 

ไปมาดวยลมแรง 

4. สามารถเนนความรูสึกนึกคิดของผูผลิตภาพได เชน ความโกรธ ความกลัว ความ 

ต่ืนเตน 

5. สามารถใชเพือ่การเรียนเปนรายบุคคลไดโดยนักเรียนสามารถจะนาํไปศึกษา 

รายละเอียดเทาไรหรือบอยคร้ังก็ตามที่ตองการ 

6. สามารถใชประกอบการสอนไดหลายวิชา และใชไดกับเด็กทุกชัน้ทกุวยั 

  เริงลักษณ  มหาวินิจฉัยมนตรี (2517: 44) กลาวถึง การเลือกรูปภาพในการสอน จะตอง

เลือกใหตรงกับวัตถุประสงคการสอนใหตรงกับเนื้อหาที่สอน เพื่อจะใหภาพน้ันมีคุณคาและสนองตอบ

ตอวัตถุประสงคของการสอน ในการใชรูปภาพจะพบวา สามารถใชไดในทุกชวงเวลาระหวางทําการ

สอน เชน ข้ันนํา มาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุป และข้ันประเมินผลครูผูสอนจะตองคําถึงเร่ืองของเวลา

ดวย เพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาข้ึน 

      จากทีก่ลาวมาสรุปวา ในการเลือกใชนิทานภาพประกอบการสอนผูสอนควรคํานงึถงึความ

เหมาะสมของรูปภาพทีน่ํามาใชในการสอนใหตรงกับวัตถุประสงคมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่สอน

ภาพทีน่ํามาใชสามารถตอบสนองตอการสอนและสงเสริมการเรียนรูของเด็กใหมพีฒันาการยิง่ข้ึน 
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 2.5  ลักษณะของภาพประกอบท่ีดี 

         รัถพร ซังธาดา (2531: 44-45) กลาวถึง ภาพประกอบที่ดีในหนังสือสําหรับเด็กควรมี

ลักษณะดังนี้ ภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กควรเปนภาพเขียนมากกวาภาพถายเพราะภาพเขียน

ภาพประกอบเร่ืองไดอยางกวางขวาง เก็บรายละเอียด และเนนบางสวนที่ตองการไดดีกวาภาพถาย อีก

ทั้งภาพเขียนมีความสวยงามนาสนใจใหจินตนาการ และอารมณไดดีกวาภาพถาย 

       1.  ภาพประกอบจะตองสอดคลองกับเนื้อหา 

       2.  ภาพประกอบที่ดีเมื่อเด็กดูแลวสามารถที่จะเขาใจเนื้อหาไดดี 

       3.  ภาพประกอบที่ดีสามารถเลาเร่ืองในตัวของมนัเอง 

       4.  ภาพประกอบมีชีวิตชีวา มีความเคล่ือนไหวอยูในภาพที่ดีดูแลวตองใหความรูสึก

กอใหเกิดจนิตนาการที่แปลกใหมเปนภาพที่ใหอารมณขัน 

       5.  ควรมภีาพประกอบทุกหนาในหนงัสือสําหรับเด็กเล็ก 

       6.  ขนาดของภาพสําหรับเด็กเล็กควรใชภาพขนาด   3/4 ของหนากระดาษ ตัวอักษร  

1/4 ของหนากระดาษ และลดขนาดของภาพใหเล็กลงเมื่อเด็กโตข้ึนตามลําดับ เชน เด็กระดับ ป. 3-4 

อาจใชภาพขนาด 1/2 ของหนากระดาษ 

       7.  การใหสีภาพ ควรใหสีสดใสสวยงาม เพราะเด็กชอบภาพสีมากกวาภาพขาวดํา

โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็กชอบภาพที่ใชสีสดใสประเภทแมสี โดยไมคํานึงถึงรายละเอียดและความเปน

จริง เชน ชอบภาพวาดสีแดง สีเขียว เปนตน เมื่อเด็กโตข้ึนก็จะชอบสีที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ และความ

เปนจริงมากข้ึนเร่ือยๆตามลําดับ 

    8.  เปนภาพงายๆ ขนาดใหญและชัดเจน ไมจําเปนตองมีรายละเอียดในภาพมากนัก

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับเด็กเล็ก 

    9.  ภาพจะตองถูกตองตรงตามความเปนจริง โดยเฉพาะสําหรับเด็กเล็กภาพไมควรให

ขาดหาย เชน ภาพคนไมควรใชคร่ึงตัว เพราะเด็กเล็กไมสามารถที่จะเขาใจภาพที่ขาดหายคร่ึงตัวได 

 จากที่กลาวมาสรุปวา ภาพประกอบมีความสําคัญตอเด็กอยางยิ่ง สัดสวนของภาพและ

เนื้อเร่ืองข้ึนอยูกับวัยของเด็ก ยิ่งเด็กอายุนอยตองใชภาพมาก หากเด็กอายุมากภาพที่ใชจะนอย 

หนังสือนิทานประกอบภาพที่ดีจะชวยใหเด็กเขาใจเนื้อเร่ืองของนิทานไดอยางดีและรวดเร็ว 
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        2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัภาพประกอบ 
         งานวจิัยตางประเทศ 
 ดิกสัน จอหนสัน และซอลท (จันทรเพ็ญ สุภาผล. 2535: 34; อางอิงจาก Dixson,D.J.; 

others. 1977. Training Disadvantage Preschools on Various Fantasy Activities and Impulse 

Comtrol, Child Development. pp. 367-379) ศึกษาเด็ก 4 กลุม ในจํานวน 3 กลุม ที่ไดรับการเลา

นิทานประกอบภาพใหฟงโดยแตละกลุมหลังจากที่ไดฟงนิทานประกอบภาพแลวมีการสนทนา หรือพา

ไปศึกษานอกสถานที่ หรือแสดงเลียนแบบ ผลการทดลองพบวา ในการฟงนิทานประกอบภาพนั้นถา

เด็กไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเร่ืองไปดวยจะพัฒนาความคิดตาง ๆ ไดดีที่สุด แสดงวา เมื่อ

เด็กไดฟงนิทานประกอบภาพแลวเด็กยอมมีความตองการที่จะเลียนแบบตัวละครที่ตนชอบหรือตัว

ละครที่ประสบผลสําเร็จ และยังพบวาเนื้อเร่ืองในนิทานถาเปนเร่ืองไกลความจริงจะไดผลดีตอความคิด

ของเด็กไดดีกวานิทานประกอบภาพที่มีเนื้อเร่ืองใกลชีวิตของเด็ก  

                วิปเปล (นฤมล จิ๋วแพ.  2549: 21; อางอิงจาก Whipple, G. 1953. Appraisal of the 

letterset Appeal for illustration. in Elementary School Journal. pp.262-269) ศึกษาความสนใจ

ภาพของเด็กสรุปไดดังนี้ 

                1. ภาพที่แสดงการเคล่ือนไหว ไดรับความสนใจสูง 

                2. ภาพที่ไดรับความสนใจ ลวนเปนภาพที่ไมละเอียดซับซอน มีจุดสนใจ 

                3. ภาพสี ไดรับความสนใจมากกวาขาว-ดํา 

                4. ภาพขนาดใหญ ไดรับความสนใจมากกวาภาพขนาดเล็ก 

                5. หนงัสือทีม่ีภาพประกอบมาก ไดรับความสนใจมากกวาหนงัสือทีม่ีภาพประกอบนอย 

                6. ภาพทีม่ีเนื้อหาตรงกับหัวเร่ือง ไดรับความสนใจมากกวาภาพทีม่ีเนื้อหาไมตรงกับหวัเร่ือง 

                7. ภาพที่แสดงการผจญภัย นาต่ืนเตน ไดรับความสนใจสูง 

                จากงานวิจัยที่กลาวมาสรุปวา นิทานประกอบภาพนั้นมีความสําคัญตอเด็กมาก เนื่องจาก

ชวยกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจเพิ่มพูนความคิด จินตนาการ เราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรู โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย 

 
   งานวิจยัในประเทศ 

  รัญจวน  ประโมจนีย (2544: 65) ทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทาน

ประกอบภาพที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โดย

ทดลองกับเด็กกลุมเดียว จํานวน 10 คน พบวาสามารถดานการเรียนของเด็กปฐมวัยในแตละชวงเวลา

ของการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพมีการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสูงข้ึน

ทุกคน   
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อัมพรรณ สุขจรนิ (2552: ออนไลน) ศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือนิทานประกอบภาพ

เพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟง ดานการพูดของเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ทั้ง 12 เร่ือง เมือ่เปรียบเทยีบ

กับเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว 80/80 ทุกเร่ือง และในภาพรวมของหนังสือนิทานประกอบภาพทั้ง12 เร่ือง 

มีประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 84.38/90.51 การพัฒนาความสามารถดานการฟง ดานการพูด ของเด็ก

อนุบาลชั้นปที่ 2 ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถ

ดานการฟง ดานการพูด หลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  

พรรณพิศ แหวนเงิน  (2550: ออนไลน) ศึกษาหนังสือนิทานประกอบภาพช้ันอนุบาลปที่ 1 

จํานวน 8 เร่ือง ที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.83 / 91.12 สูงกวาเกณฑกําหนดที่ต้ังไว 

ผลการพัฒนาการ ดานพฤติกรรมคือ ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาและ

ดานภาษา เด็กมีพัฒนาการมากข้ึนหลังจากใชหนังสือนิทานประกอบภาพ ดังนั้นครูผูสอนสามารถนํา

ส่ือที่ผูศึกษาคนควาสรางและพัฒนา ข้ึนไปใชในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณในระดับปฐมวัยเพื่อ

ชวยใหผูเรียนพัฒนาการไปในทางที่สูงข้ึนได 

ชีวัน สวนดอกไม  (2551:  ออนไลน) ผลการศึกษาพบวา  

            1. ประสิทธิภาพของนทิานประกอบภาพและเกมฝกทกัษะทางภาษาเพื่อพฒันาความสามารถ 

ทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กอนุบาลชัน้ปที ่2 ดานการฟงมีคา 81.10 / 86.60 ดานการพูด 

มีคา 82.90 / 91.40  

            2. คาเฉลี่ยของพฒันาการความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กชัน้อนุบาลป

ที่ 2 เพิ่มสูงข้ึนทุกดานไดแก ดานความเขาใจคําส่ังและ ปฏิบัติตาม ดานความเขาใจเร่ืองราวในการฟง 

และการเลาเร่ืองสัมพนัธกับภาพ  

          จากการวิจัยสรุปวา นิทานประกอบภาพนั้นมีความสําคัญกับเด็กมาก เนื่องจากชวยกระตุนให

เด็กเกิดความสนใจเพิ่มพูนความคิด จินตนาการ เราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นที่มีความสําคัญอยาง

ยิ่งในการเรียนรู โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย 

 

3.   เอ กสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทานพ้ืนบาน 

       3.1 ความหมายของนิทานพื้นบาน 

 มีผูกลาวถึงความหมายของนิทานพืน้บานไวดังนี ้

 สมศักด์ิ ศรีมาโนชน  (2533: 121) กลาวถึง ความหมายของนิทานวา เปนเร่ืองที่เลาสืบตอ

กันมา เปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ แตก็มีอยูจํานวนหนึ่งที่ไดรับการ

บันทึกไวบาง เชน บันทึกไวในสมุดขอย 
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 ฉวีวรรณ คุหาภินันท (2542: 103) กลาวถึง นิทานเปนเร่ืองที่เลากันมาต้ังแตโบราณแตมี

อภินิหารตาง ๆ นานา เปนมรดกทางวัฒนธรรม มีคุณคาทางจิตใจ มีทั้งที่เปนมุขปาฐะและจัดพิมพเปน

หนังสือนิทาน 

 พิมพประไพ ธวัชวงศ (2542: 34) ใหความหมายของนิทานวา นิทาน หมายถึง เร่ืองเลา

หรือเร่ืองแตงข้ึนเพื่อมุงใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แตบางคร้ังก็มีสอดแทรกคติเพื่อสอนในการ

ดํารงชีวิตของคนไทยในสังคม และ ประคอง นิมมานเหมินท (2543: 6) กลาววา เร่ืองเลาที่สือทอดกัน

ตอ ๆ มาจนถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 588) ใหความหมายนิทานพื้นบานไวดังนี้ 

หมายถึงเร่ืองที่เลาสืบกตอกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรม ใชวาจาเปนส่ือในการถายทอด หรือถายทอด

ดวยวิธีมุขปาฐะก็ไดแตบางสวนก็ไดรับการบันทึกไวบางแลว 

  กุหลาบ มัลลิกะมาส (ประคอง นิมมานเหมินท. 2543: 6; อางอิงจาก กุหลาบ มัลลิกะมาส. 

ม.ป.ป.) ใหหลักสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบานวามีลักษณะดังตอไปนี้ 

1.  เปนเร่ืองเลาดวยถอยคําธรรมดา ใชภาษารอยแกวไมใชรอยกรอง 

2.  เลากนัดวยปากตอปากสืบทอดกันเปนเวลาชานาน แตตอมาในระยะหลังเมื่อการเขียน 

เจริญข้ึนก็อาจเขียนข้ึนตามเคาเดิมที่เคยเลาดวยปากเปลา 

3.  ไมปรากฏผูเลาด้ังเดิมนั้นเปนใคร อางแตวาเปนของเกา ฟงมาจากผูเลาซ่ึงเปนบุคคล 

สําคัญยิ่งในอดีตอีกตอหนึ่ง ผิดกับนิยายสมัยใหมทีท่ราบตัวผูแตง 

 จากที่กลาวมาสรุปวา นิทานเปนเร่ืองเลาที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีทั้งที่เปนเร่ืองสมมติข้ึน เร่ือง

ที่มีเคาความเปนจริง เปนเร่ืองประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ วัตถุส่ิงของ อาจเปนเร่ืองที่มี

อํานาจปาฎิหาริย แตมีจุดประสงคหลัก คือ ตองการใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน แตแฝงดวยคติ

สอนใจ 

 

      3.2 ประวัติความเปนมาของนิทานพืน้บาน 

 กิ่งแกว อัตถากร (2519: 11-12) อธิบายความหมายของนิทานพื้นบานไววา นิทานพ้ืนบาน

เปนคําศัพทภาษาบาลี มีความหมายวาการเลาเร่ือง ในทางคติชนวทิยา นิทานพืน้บาน มีความหมาย

วา เปนเร่ืองเลาสืบตอกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมขุปาฐะแตก็มอียูเปน

จํานวนมากที่ไดรับการบันทกึไวแลว             
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 ประคอง นิมมานเหมินท (2545: 6) กลาวถึง นิทานพื้นบานเรียกวา นิทานพื้นบานบาง 

นิทานพื้นเมืองบาง และนิทานชาวบานบาง มีความหมายเจาะจงถึงเร่ืองเลาประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ 

ไมไดมีความหมายกวางขวางเหมือนคําวา นิทาน 

 จากที่กลาวมาสรุปวา นิทานพื้นบาน มีความหมายวา เปนเร่ืองเลาสืบตอกันมาเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวธิีมุขปาฐะแตก็มีอยูเปนจํานวนมากที่ไดรับการบันทึกไว    

 
 3.3 ลักษณะของนิทานพืน้บาน 

  มีผูกลาวถึงลักษณะของนิทานพื้นบานดังนี ้ 

   กุหลาบ มัลลิกะมาส (2524: 99; 100) อธิบายวา นทิานพื้นบานมีลักษณะที่สําคัญ           

3 ประการดังนี ้

         1. เปนเร่ืองเลาดวยถอยคําธรรมดา เปนภาษารอยแกวไมใชรอยกรอง 

         2. เลากันดวยปากสืบกนัมาเปนเวลาชานาน แตตอมาในระยะหลังเมือ่การเขียนเจริญข้ึน 

ก็อาจเขียนข้ึนตามเคาเดิมทีเ่คยเลาดวยปากเปลา 

         3. ไมปรากฏวาผูเลาด้ังเดิมนั้นเปนใคร อางแตวาเปนของเกาฟงมาจากผูเล ซึ่งเปนบุคคล

สําคัญยิ่งในอดีตอีกตอหนึ่ง 

         เจือ   สตะเวทนิ (2527: 46) พูดถึงลักษณะของนทิานพ้ืนบานไวคลายๆ กัน คือ 

       1. ตองเปนเร่ืองเลา 

       2. ตองเลาดวยภาษารอยแกว 

       3. ตองเลาดวยปากมากอน 

      4. ตองแสดงความคิดความเชื่อของชาวบาน 

       5. เร่ืองจริงที่มีคติกน็ับอนุโลมเปนนทิาน เชน มะกะโท เปนตน 

                   ประคอง นิมมานเหมินท (2545: 7) อธิบายวา ลักษณะที่สําคัญที่สุดของนิทานพื้นบาน 

อยูที่ตองเปนเร่ืองเลาที่เลาสืบทอดกันมา และไมทราบวาใครเปนผูแตง สวนใหญถายทอดดวยปาก แต

อาจถายทอดดวยการเขียนก็ได เปนการเลาจากความจําที่ไดเลาตอ ๆ กันมา เชน พอซึ่งเลาใหลูกฟง

เคยฟงมาจากปูหรือยา ปูหรือยาเคยฟงจากทวด และทวดก็เคยฟงจากผูอ่ืน เชน เพื่อนหรือพระสงฆเลา

มาอีกที ไมสามารถสืบสาวไดวาผูเลาคนแรกคือใคร 

      กิง่แกว อัตถากร (2527: 12) อธิบายถึงลักษณะของนิทานพ้ืนบานไวอยางส้ันๆ วา “นิทาน

พืน้บานเปนเร่ืองเลากนัมาเปนมรดกทางวฒันธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ แตก็มีจาํนวนมาก

ที่ไดรับการบันทึกไวแลว” 
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      จากทีก่ลาวมาสรุปวา ลักษณะของนิทานพื้นบานนัน้ตองเปนเร่ืองเกาทีเ่ลาสืบตอกันมา

ดวยปากตอปาก โดยใชคําธรรมดาเปนรอยแกว และไมทราบวาใครเปนผูเลา 

 

  3.4 ประเภทของนิทานพืน้บาน 

   มีผูกลาวถงึประเภทของนทิานพ้ืนบานดังนี ้  

    กุหลาบ  มัลลิกะมาส (ม.ป.ป.) แบงประเภทนิทานพ้ืนบานออกเปน 4 แบบ ดังนี ้

1. แบงนทิานตามเขตพื้นที่ (area) เปนการแบงโดยอาศัยเขตแดนทางภูมิศาสตร เชน  

เขตอินเดีย เขตประเทศทีน่บัถือศาสนาอิสลาม เขตชาวยิวในเอเซียไมเนอร เขตประเทศสลาวิก เขตรัฐ

ตางๆ เขตประเทศอิตาลี เขตประเทศอังกฤษ เขตสกอตแลนด และไอซแลนด เปนตน 

2. แบงตามรูปแบบนิทาน ( form ) แบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี ้

  2.1 นิทานปรัมปรา (fairy tale) มีลักษณะเปนเร่ืองคอนขางยาวมีสารัตถะ ( เนื้อหา

หลักในความสําคัญหรือความคิดสําคัญของเร่ือง) หลายสารัตถะ ประกอบอยูในนิทานนั้น เปนเร่ือง

สมมติวาเกิดข้ึนในที่ใดที่หนึ่ง แตสถานที่เล่ือนลอย กําหนดชัดลงไปไมไดวาที่ไหน ตัวบุคคลไมใชมนุษย

ธรรมดาที่มีความจริงตามสภาพปรกติของมนุษย เนื้อเร่ืองประกอบดวยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย ตลอดจน

อํานาจอันพนวิสัยมนุษย ตัวเอกของเร่ืองเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ เชน เปนผูมีอํานาจ มีบุญหรือมีฤทธิ์

เดช สามารถเอาชนะศัตรูหรืออุปสรรคใดๆทั้งหมดในบ้ันปลาย 

   2.2 นิทานทองถิ่น (legend) นิทานชนิดนี้มีขนาดส้ันกวานิทานปรัมปรา มักเปนเร่ือง

เหตุการณเดียวและเกี่ยวกับความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลางหรือคตินิยมอยางใดอยางหนึ่ง

บางก็ตามแตก็ยังเช่ือกันวาเร่ืองเหลานี้เกิดข้ึนจริง มีเคาความจริง มีตัวละครจริงๆ มีสถานที่เกิดจริงที่

กําหนดแนนอน นิทานทองถิ่นอาจจําแนกออกไดดังนี้ 

   2.3 นิทานอธิบาย (explanatory tale) เชน อธิบายปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ 

อธิบายสาเหตุของความเช่ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนโบราณสถานที่สําคัญ 

  2.4 นิทานเกี่ยวกับความเช่ือตางๆ เชน โชคลาง เ ร่ืองผีตลอดจนเร่ืองเกี่ยวกับ

ไสยศาสตร 

  2.5 นิทานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝงไวและลายแทง แนะใหไปหาสมบัตินั้นๆ 

  2.6 นิทานวีรบุรุษ คือเร่ืองที่กลาวถึงคุณธรรม ความฉลาดความสามารถและความกลา 

หาญของบุคคล มักมกีําหนดสถานทีท่ี่แนนอนวาเปนที่ใดและมีกําหนดเวลาของเร่ืองที่แนชัด 

  2.7 นิทานคติสอนใจ เปนเร่ืองส้ันๆ ไมสมจริง มีเจตนาจะสอนความประพฤติอยางใด

อยางหนึ่ง 
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    2.8 นทิานเกี่ยวกับนกับวชตางๆ เปนเร่ืองเกี่ยวกับอภินิหารของผูบวชที่เจริญภาวนาจนมี

ญาณแกกลา มีฤทธิ์พิเศษ  

    2.9 นทิานเทพนิยาย (myth) หมายถึง นิทานที่มีเทวดา นางฟา เปนตัวละครในเร่ืองนั้น 

เชน พระอินทร หรือเปนแตเพียงกึ่งเทวดา เชน เจาปา เจาขา เจาแมตางๆและมักมีสวนสัมพนัธกับ

ความเชื่อทางศาสนาและพธิกีรรมทางศาสนา 

    2.10 นทิานเร่ืองสัตว (animal tale) มีตัวละครในเร่ืองเปนสัตวทั้งที่เปนสัตวปา สัตวบาน

และบางเร่ืองก็มีคนเกี่ยวของอยูดวย ไมใชแตสัตวลวนๆ แตทั้งคนและสัตวนัน้จะพูดโตตอบกันเสมอืน

หนึง่วาเปนมนษุย แบงยอยออกเปน 2 ประเภท คือ 

    2.11 นทิานประเภทสอนคติธรรม (fable) ตางกับนทิานคติสอนใจตรงที่วานทิานประเภทน้ี

ตัวเอกของเร่ืองจะตองเปนสัตวเสมอ 

    2.12 นทิานประเภทเลาซํ้าหรือเลาไมจบ (cumulative tale) นิทานชนิดนี้มเีร่ืองและวิธีการ

เลาเปนแบบเฉพาะ มีการเลาซํ้าวนคือไมมีจบ 

    2.13 นทิานตลกขบขัน (jest) มักเปนเร่ืองส้ันๆ จุดสําคัญของเร่ืองอยูที่มีเร่ืองที่ไมนาจะ

เปนไปไดตางๆ อาจเปนเร่ืองเกี่ยวกับความโง กลโกง การแกเผ็ด การแสดงปฏิภาณไหวพริบ การพนนั

ขันตอ การเดินทางและการผจญภัยที่กอเร่ืองผิดปรกติ ในแงขบขันตางๆ 

  ภิญญาพร  นติยะประภา (2534: 33-35) แบงประเภทนทิานไดตามรูปแบบดังนี ้

 1. ตํานาน หรือนิทานทองถิน่ (Legends) มักเปนเร่ืองเหตุการณเดียวที่เกีย่วกับ 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีพื้นบานของคนแตละทองถิ่น อาจเปนเร่ืองแปลกพิสดารหรือเกินความเปนจริง 

โดยเช่ือกนัวาเร่ืองเหลานี ้เคยเกิดข้ึนหรือมเีคาความจริงทั้งตัวบุคคลและสถานท่ีแบงได 6 ประเภท คือ 

1.1  นทิานประเภทอธิบาย เปนนิทานที่อธิบายปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ 

หรืออธิบายสาเหตุความเช่ือบางประการ เปนตนวา อธิบายชื่อสถานที่ วาเหตุใดจึงชือ่เชนนัน้เชนนี ้

1.2  นทิานเกีย่วกบัความเชื่อตางๆ เชน โชคลาง ผี เปรต เงอืก นางไม ตลอดจนไสย 

ศาสตร คาถาอาคม  

1.3  นทิานเกีย่วกบัสมบัติ หรือลายแทงที่แนะนําใหคนหาสมบัติ 

1.4  นทิานวีระบุรุษ ซึ่งกลาวถงึความสามารถ ความกลาหาญ ความฉลาด และมี 

คุณธรรมของวีระบุรุษ ของชาติบานเมือง มีเคาความเปนจริงอยูบางแตเลา ตกแตงเพิ่มเติมจน

กลายเปนนิทาน 

1.5  นทิานคติสอนใจ 

1.6  นทิานเกีย่วกบันักบวชตางๆ 
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    2. นิทานปรัมปรา (Fairy Tales) เปนเร่ืองสมมติทีม่ักข้ึนตนวา “กาลคร้ังหนึง่” หรือ “นาน 

มาแลว” เนื้อเร่ืองประกอบดวยอิทธิฤทธิ์ของตัวละคร มกัจบลงดวยความสุข 

                3. เทพนิยาย (Myths) เปนนทิานเกี่ยวกับเทวดา นางฟา มสีวนสัมพนัธกบัศาสนาและ 

พิธีกรรมตางๆ 

   4. นิทานเร่ืองสัตว (Animal Tales) มักมตัีวเอกของเร่ืองเปนสัตว แตสมมติใหมีความคิด 

การกระทํา ตลอดจนพูดไดอยางมนุษย รวมไปถึงนทิานชาดกดวยก็ได ซึ่งมีดวยกนั 2 ประเภท 

                    4.1 นทิานประเภทสอนคติธรรม (Fables) ตัวเอกตองเปนสัตวเสมอ เชน เร่ือง 

ราชสีหกับหนใูนนทิานอีสป 

      4.2 นิทานประเภทเลาซํ้าหรือเลาไมจบ (Cumulative Tales) นทิานแบบนี้มเีนื้อเร่ืองและ

วิธีเลาเปนแบบเฉพาะ    

 ฉวีวรรณ คูหาภินันท  (2542: 103) กลาวถงึ การแบงประเภทของนทิานที่แบงไดตามเนื้อหา

สาระที่เปนเร่ืองราวของนทิานได ดังนี ้

              1. นทิานชาวบาน (Folk tale) หรือนิทานประจําถิ่น (Local Land) เปนเร่ืองที่เลาสืบตอ 

กันมา ไมปรากฏตัวผูเลา เปนเร่ืองของคนในแตละทองถิน่ 

 2. นิทานปรัมปรา (Fairy tale) หรือเทพนยิาย เทพนิทาน เปนนทิานหรือนิยายทีเ่กนิเลย 

ความเปนจริง เหนือความเปนจริงของมนุษยสวนใหญ เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกบัอภินิหาร เร่ืองที่

เกี่ยวกับเทวดา นางฟา เจาชาย เจาหญิง เวทมนตคาถา ยักษ เปนเร่ืองที่สมมติวาเกิดที่โนนที่นี่แตไม

อาจกําหนดไดแนนอน 

 3. เทพปกรณัม หรือเทพปกริณัม (Myth) เปนนทิานเกี่ยวกับเทพเจา เทพธิดา ซึง่เปนเทวดา 

ประจําถิน่ ประจําเผาพนัธุ ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจา 

               4. นิทานพืน้เมืองนานาชาติ หรือนิทานนานาชาติ (Folk tales from other outcries) เปน 

นิทานเพื่อใหเด็กไดมีอานมากย่ิงข้ึน และไดทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับชาติอ่ืนๆและจะไดขอสังเกต วา

หนังสือเด็กในแตละภาษา แตละชาติมักมีลักษณะอะไรๆ คลายๆ กันอยูไมมากก็นอย 

 5. นิทานชวนขัน (Jest) เปนนิทานตลก เปนเร่ืองเหลือเชื่อ เร่ืองเกินความเปนจริงไมนาจะ

เปนไปได 

              6. นิทานวีรบุรุษ (Here tale) เปนนิทานที่กลาวอางถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจกลา

หาญ มักเปนเร่ืองที่ถายทอดเร่ืองจริงของบุคคลที่สําคัญๆ ไว แตมักสรางฉากหรือสถานการณนา

ต่ืนเตนหรือเกินความเปนจริง เพื่อใหเร่ืองราวสนุกสนาน และทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามวาบุคคล 

เปนวีรบุรุษนั้นมีความสามารถและนาสนใจจริงๆ 
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  6.1 นิทานเกีย่วกับสัตว (Animal story) เชน สัตวพูดได ถาแฝงคติธรรมเรียกวานทิานอีสป 

  6.2 นิทานซํ้าๆ ไมรูจบ (Cumulative tale) 

  6.3 นิทานเร่ืองผี อาจจะแตงข้ึนมาใหมหรือเคาเร่ืองจริง เชน แมนาคพระโขนง 

  6.4 นิทานเคาเร่ืองจริง หรือบุคคลที่มีตัวตนจริงในอดีตมาเลา เพื่อนาํมาเปนตัวอยางของ 

การประพฤติปฏิบัติ อาจจะเปนคนหรือสัตว 

  6.5 นิทานสมยัใหมทั่วๆ ที่แตงข้ึนมาใหม เพื่อสอนใหเด็กทําความดี หรือนิทานที่ผูแตงนํา 

เร่ืองเกามาปรับปรุงใหม เปล่ียนบุคลิกตัวละครใหมหรืออาจจะเพิ่มบทตลกเขาไปก็ได 

  6.6 นิทานคติธรรม เปนนทิานทางศาสนา เปนเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนากอนสมัย 

พุทธกาลเกี่ยวกับชาติปางกอนๆ ของพระพุทธเจาต้ังแตเปนสัตวจนกระทั่งตรัสรู นิทานเร่ืองพระมหา

ชนก ซึ่งเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอดุลยเดชฯ 

  6.7 นิทานที่ชวนใหเพอฝน (Fantastic story) เชน ซนิเดอเรลลา และสโนไวท เปนตน 

 เกริก ยุนพันธ (2545: 20) แบงนทิานตามชนิดของนทิานที่สามารถแบงได ดังนี ้

 1. นทิานชาวบาน เปนนิทานที่ชาวบานเลาสืบตอกันมา เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนาความ

เช่ือ ความรัก ภูตผีปศาจ ยักษ เทพเจา ผูคน วีรบุรุษ เปนตน 

 2. นทิานเกีย่วของกับสัตว เปนนทิานที่มีเนื้อหาเกีย่วของกับสัตวตางๆทุกชนิดทัง้สัตวบก สัตว

น้ํา สัตวที่มนษุยเล้ียง และสัตวปา โดยผูคิดสรางสรรคจะนําช่ือสัตวหรือประเภทของสัตวมาต้ังชื่อให

เปนตัวละครในนทิาน 

 ประคอง นิมมานเหมินท (2545: 89) แบงนิทานพ้ืนบานของไทยจากการที่มีผูรวบรวมตาม

ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งแบงออกได 11 ประเภท คือ 

 1. ตํานานเทวปกรณ 

 2. นิทานศาสนา 

 3. นิทานคติ 

 4. นิทานมหัศจรรย 

 5. นิทานชีวิต 

 6. นิทานประจําถิน่ 

 7. นิทานอธิบายเหตุ 

 8. นิทานสัตว 

 9. เร่ืองผี 

            10. มุขตลกเร่ืองโม 

            11. นิทานเขาแบบ 
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ประคอง นิมมานเหมินท (2545: 90) กลาวถึง เพิ่มเติมถึงตํานานหรือนิทานทองถิ่นวา มัก 

เปนเร่ืองเหตุการณเดียวและเกี่ยวกับความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนพื้นบาน พื้นเมืองของ

คนแตละทองถิ่น แมจะเปนเร่ืองแปลกพิสดาร หรือพนวิสัยความเปนจริงบางก็ตาม ยังเชื่อกันวาเร่ือง

เหลานี้เกิดข้ึนจริง หรือมีเคาความจริง มีบุคคลหรือสถานที่จริงนามทองถิ่นหรือตํานาน อาจเปนเร่ือง

เกี่ยวกับวีรบุรุษประจําชาติ หรือเปนเร่ืองนางไม นางเงือก นางนาค ที่ปรากฏกายและมีเร่ืองเกี่ยวของ

กับมนุษยตามเร่ืองในนิทาน ซึ่งสามารถแบงได ดังนี้ 

 1. นิทานประเภทอธิบาย เปนนทิานที่อธิบายปรากฏการณตางๆของธรรมชาติหรืออธบิายถงึ

สาเหตุความเชื่อบางประการ นิทานประเภทไทยมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองเกีย่วกับสถานท่ี ดังจะ

เห็นวา ภูเขา เกาะ ถ้ํา ตําบล ตลอดจนโบราณสถานสําคัญ ๆลวนแตประวัติความเปนมาเปนทาํนอง

นิทานอธิบายวา เหตุใดจึงมชีื่อเรียกเชนนี ้

 2. นทิานเกีย่วกบัความเช่ือตางๆ เชน เชือ่โชคลาง เร่ืองผี ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร 

ความเชื่อเหลานี้มมีาต้ังแตด้ังเดิม 

 3. นิทานเก่ียวกับสมบัติที่ฝงไว และมีลายแทงแนะใหคนหาสมบัติ 

 4. นิทานวีรบุรุษ กลาวถึงเร่ืองของคุณธรรม ความฉลาด ความสามารถและความองอาจกลา

หาญของบุคคล สวนมากเปนวีรบุรุษของชาติบานเมือง มีสถานที่อยูจริง 

 5. นิทานคติสอนใจ เปนเร่ืองส้ันๆ ไมสมจริง เจตนาสอนความประพฤติ 

 6. นิทานเกี่ยวกับนักบวชตางๆ เปนเร่ืองเกี่ยวกับอภินิหารของนักบวชที่เจริญภาวนาจนมี

ฌานแกกลา มีอิทธิฤทธิ์ 

 7. นิทานปรัมปรา เปนเร่ืองคอนขางยาว สมมติวาเกิดข้ึนที่ใดที่หนึ่ง แตสถานที่เล่ือนลอยมัก

ข้ึนตนดวย “กาลคร้ังหนึ่ง” หรือ “นานมาแลว” เนื้อเร่ืองประกอบดวยอิทธิฤทธิ์และมักจะจบลงดวย

ความสุข 

 8. เทพนิยาย เปนนิทานที่เทวดา  นางฟาเปนตัวบุคคลในเร่ืองนิทานนัน้ หรือเปนเร่ืองเกีย่วกบั

กึ่งเทวดา เทพนิยายมักมีสวนสัมพันธกับความเช่ือทางศาสนา คนโบราณมักมีคําถามเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมรอบตัว จึงคิดสรางคําตอบใหแกตนเอง โดยผูกเปนเร่ืองที่สนุกสนานเหลือเชื่อ 

 9. นิทานเร่ืองสัตว เปนนิทานท่ีมกัมีตัวเอกของเร่ืองเปนสัตว แตสมมติวามีความคิดและการ

กระทาํ ตลอดจนพูดไดอยางมนุษย มทีั้งสัตวปาและสัตวบาน บางทกี็เปนเร่ืองที่มคีนเกี่ยวของดวยแต

คนและสัตวพดูโตตอบและปฏิบัติตอกันเหมือนมนษุยธรรมดา ซึ่งแบงได 2 ประเภท 

        9.1 นิทานสอนคติธรรม นทิานประเภทน้ี ตัวเอกตองเปนสัตวเสมอ 

                     9.2 นทิานประเภทเลาซํ้าหรือเลาไมจบ 
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          10. นิทานตลกขบขัน เปนเร่ืองส้ันๆ จุดสําคัญของเร่ืองอยูที่วา มีเร่ืองที่ไมนาจะเปนไปไดอาจ

เปนเร่ืองเกี่ยวกับความโง การแกเผ็ดแกลํา ปฎิภาณไหวพริบ การพนันขันตอ การเดินทางและการผจญภัย 

   วรรรณี ศิริสุนทร (2532: 13-19) แบงนทิานสําหรับเด็กแบงออกเปน 5 ประเภทไดแก 

1. นิทานพืน้บาน (Folk Tales) เปนเร่ืองที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานานแบงออกเปน 

         1.1 นทิานเกี่ยวกับสัตวพูดได (Talk – Beast Tales) 

         1.2 นทิานไมรูจบ (Commutative Tales) 

         1.3 นทิานตลกขบขัน (The Dolls or Humorous Tales) 

         1.4 นิทานอธิบายเหตุผล (Pourgoi Stories or Tales that Tell Why) มีเนื้อเร่ืองที่

อธิบายหรือตอบคําถามของเด็กๆ วา “ทาํไม ...” เชน ทาํไมกระตายจึงหางส้ัน ทําไมน้ําทะเลจงึเค็ม 

       1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales) ตัวละครจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย หรือเปนผูวิเศษสามารถทาํ

ส่ิงที่มนุษยทัว่ไปทําไมได 

   2. นิทานสอนคติธรรม (Fables) เปนเร่ืองส้ันๆ ตัวละครมีทั้งคนและสัตว มีโครงเร่ืองงายๆ ใช

บทเรียนที่สอนใจ เชน นิทานอีสป (Aesop’s Fables) นิทานประเภทนี้จะรวบรวมนิทานสุภาษิตและ

นิทานชาดกไวดวย 

   3. เทพปกรณัม (Myth) เปนเร่ืองที่แสดงใหเห็นถึงเหตุการณ เร่ืองราวในบรรพกาลเกี่ยวกับ

พื้นโลกและพฤติกรรมของมนุษยที่เทพเจาเปนผูควบคุมปรากฏการณตามธรรมชาติ 

   4. มหากาพยและนิทานวีรบุรุษ (Epic and Hero Tales) คลายกับเทพปกรณัมตางกันวาตัว

ละครของนิทานประเภทนี้มนุษยไมใชเทพเจา มีการกระทําที่กลาหาญฟนฝาอุปสรรคและประสบ

ความสําเร็จในที่สุด 

   5.หนังสือภาพที่เปนเร่ืองอานเลนสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตัวเอกเปนสัตว (Animal Stories) 

   ไพพรรณ อินทนิล (2534: 27-28) แบงนทิานตามรูปแบบ (From) ไดดังนี ้

1. นิทานปรัมปราหรือเทพนิยาย (Fairy Tale) มักจะกําหนดสถานที่เล่ือนลอยไมแนชดัเชน  

ในกาลคร้ังหนึง่มีเมืองๆ หนึง่ ตัวละครมีฤทธิ์เดชมาก ถาเปนชายยากจนก็จะแตงานกับเจาหญิงสูงศักด์ิ 

เชน สังขทอง ปลาบูทอง สโนวไวท ซินเดอเรลลา 

2. นิทานทองถิ่น (Legend) หรือเรียกวา “ตํานาน” มักเปนเร่ืองขนาดส้ันเกี่ยวกับความ 

เชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนเร่ืองที่พิสดารแตเชือ่วาเกิดข้ึนจริง เชน เร่ือพระยาพานพระรวง 

นิทานทองถิ่น 

3. เทพปกรณัม (Myth) ตัวบุคคลในเร่ืองมักเกี่ยวกับความเชื่อ เชน เร่ืองพระอินทรทาว 

มหาสงกรานต เมขลา – รามสูร 
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   4. นิทานเร่ืองสัตว (Animal Tales) แตมีความประพฤติเชนเดียวกับมนุษยแบงออกเปน             

2 ประเภทคือ 

   4.1 นทิานประเภทสอนคติธรรม (Fable) คลายกับนิทานคติสอนใจ คือ ตัวเองตองเปนสัตว

แตมีคติสอนใจ เชน ราชสีหกับหน ู

   4.2 นิทานประเภทเลาซํ้าๆ หรือเลาไมรูจบ (Formulla Tales) เชน เร่ืองยายกะตามีวิธกีาร

เลาเร่ืองแบบจาํเพาะ 

   5. นิทานตลกขบขัน (Jest) เปนเร่ืองส้ันๆ จุดสําคัญอยูที่เร่ืองไมนาเปนไปได อาจจะเปนเร่ือง

การแกเผ็ด แกลํา การแสดงปฏิภาณไหวพริบ เปนการแสดงออกทางดานอารมณของมนุษยที่ตองการ

หลุดพนจากกรอบของวัฒนธรรม ประเพณีและกิจวัตร ฉะนั้นนิทานประเภทนี้จึงรวมไปถึงนิทาน

เหลือเชื่อ ซึ่งทั้งผูฟงและผูเลาไมติดใจในความไมสมจริงเหลานั้น 

   จากที่กลาวมาสรุปวา นิทานสามารถแบงไดหลายประเภทโดยใชหลักเกณฑการแบงที่

แตกตางกนัออกไปตามรูปแบบ ตามเขตพืน้ที ่เนื้อหา รูปแบบ ชาติ ศาสนาของมนุษยซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับตํานาน ความเช่ือ เทพนิยาย นักบวช สัตว คติธรรม ตลกขบขัน และลักษณะของนิทานข้ึนอยู

กับการนําไปใช นิทานทุกเร่ืองมีคุณคาสําหรับเด็กครูจึงควรเลือกนทิานที่เหมาะสมกันกับการเรียนการ

สอน 

 

3.5  คุณคาของนิทานพืน้บาน 

       มีผูกลาวถึงคุณคาของนิทานพืน้บานดังนี ้

   วาสนา เกตุภาค (2521: 66) กลาวถึง คุณคาของนทิานพ้ืนบานไว ดังนี ้

        1. ใหความสนกุสนานเพลิดเพลินแกมนุษยมาทุกยคุทุกสมัย 

        2. ใหคติแงคิดในการดํารงชีวิต เชน นิทานเกี่ยวกบัคติธรรมหรือนทิานในศาสนา 

ตาง ๆ อาจใชเปนเคร่ืองมือใหการศึกษาอบรมเด็กได 

       3. ใหความรูในเร่ืองตางๆ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา สํานวนภาษา 

       4. เปนบอเกิดศิลปะแขนงตาง ๆ เชน วรรณคดี ละคร จิตรกรรม และปฏิมากรรม 

        พรศักด์ิ พรหมแกว (2528: 85-86) กลาวถึง 

1. คุณคาทางปญญา นทิานเปนเร่ืองราวทีต่องอาศัยความรูความคิด จนิตนาการ  

และศิลปะในการส่ือความใหประสานกนัไดดวยดี 
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2. คุณคาทางสําเริงอารมณ นิทานเปนเร่ืองราวท่ีมีตัวละครแสดงพฤติกรรมหรือความ 
เปนมาเปนไปของส่ิงตางๆ จึงเปนการสนองจิตสํานกึพืน้ฐานดานความบันเทงิและความอยากรูอยาก
เห็นของมนษุย ทาํใหผูฟงรูสึกสนุกสนานเม่ือไดฟง 

3. คุณคาทางสังคมสัมพันธ การเลานทิานทาํใหเกิดการรวมกลุมกนัในกลุมพวกซ่ึง 
อาจเปนเครือญาติ เพื่อนฝูงหรือคนอ่ืนๆ ทั่วไป ซ่ึงจะกอใหเกิดความสนิทสนมมักคุน ความรัก ความ
เขาใจกันมากข้ึนอันจะเอ้ือประโยชนตอการอยูรวมกันและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกนัและกนั 

4. คุณคาทางการศึกษา เมื่อมกีารฟงนทิานและเก็บรวบรวมนิทานเร่ืองตางๆ บันทึกไว 
ยอมทาํใหเขาใจศัพทสํานวนตางๆ ผูเลาใชและมีประโยชนทางการศึกษาภาษาตอไป 

5. คุณคาในการปลูกฝงคานิยม ความคิด ความเชื่อ นทิานทุกประเภทยอมกอใหเกิด 
คุณคาดังกลาวได ที่เห็นชัดเจน ไดแก นิทานประเภทคติสอนใจซึ่งมุงปลูกฝงคานิยมในการดําเนนิ         

       ทวีศักด์ิ ญาณะประทปี (2530: 18) แสดงคุณคาของนทิานไวดังนี ้
1. นิทานพืน้บานเปนตนกําเนิดของวรรณคดีของชาติตางๆ เชน ขุนชางขุนแผน ไกรทอง  

คาวี ของไทยที่มาจากนทิานพืน้บาน 
2. นิทานพืน้บานแสดงใหเหน็สภาพชีวิตของบุคคลในทองถิ่น เชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและความเช่ือตางๆ เชน การเลาเร่ืองผีปอบ ผีกระสือ คนโลภมาก ลวนสนับสนนุคํากลาวนี้
และยังทําใหเกิดความเขาใจระหวางกลุมชนดวย 

3. นิทานพืน้บานเปนเคร่ืองมือส่ังสอนศีลธรรม เพราะนิทานพ้ืนบานเกือบทุกประเภท 
โดยเฉพาะประเภทตํานานเทวปกรณ (Myth) จะแสดงผลการทาํความดี 

4. นิทานพื้นบานใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนการผอนคลายความเครียด 
และชวยใหเวลาผานไปอยางไมนาเบ่ือหนาย การเลานิทานของไทย อาจจะเลาสูกันฟงในครอบครัว 
เชน ปูยา ตายาย หรือพอแม เลาใหลูกหลานฟงยามวางหรือกอนนอน หรือเลาในขณะที่ผูคนไดมา
รวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนเวลานานๆ เชน ขณะทํางานรวมกัน อาจเปนการ
เกี่ยวขาว ดํานา จัดดอกไม การเลานิทานในโอกาสตางๆ ที่กลาวมานี้ทําใหเกิดความเพลิดเพลินเปน
การผอนคลายความเครียดในขณะทํางานหรือหลังจากที่ไดทํางานหนักมาระยะหนึ่ง การเลานิทานมุข
ตลกในขณะทํางาน หรือในวงสนทนาเปนการชวยเพิ่มบรรยากาศใหมีรสชาติและสนุกครึกคร้ืนยิ่งข้ึน 

      5. นิทานพื้นบานชวยกระชับความสัมพันธในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผูใหญวาเปน
บุคคลที่ข้ีบนชอบดุดา นาเบ่ือหนายหรือนาเกรงขาม แตถาผูใหญมีเวลาเลานิทานใหเด็กฟงบาง  นิทาน
ที่สนุกๆ ก็จะชวยใหเด็กอยากอยูใกลชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบ่ือหนายผูใหญลง ผูใหญและเด็กก็จะ
มีความใกลชิดสนิทสนมกันเปนอยางดี แมในกลุมผูใหญที่กระทํากิจกรรมรวมกัน การไดฟงนิทาน
นอกจากจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางสนุกสนานไมเบ่ือหนายแลวการฟงนิทานดวยกนัหวัเราะสนกุ 
สนานรวมกันก็มีสวนรวมใหเกิดความสนิทสนมกัน การจัดกิจกรรมสําหรับกลุมสัมพันธในปจจุบัน ใน
บางคร้ังจะมีการแทรกการเลานิทานเขาไปดวย 
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        6. นิทานพื้นบานใหการศึกษาและเสริมสรางจินตนาการ โดยเหตุที่นิทานมีตัวละคร ซึ่งมี

ชีวิตจิตใจแบบมนุษยเรา เด็กที่ไดฟงนิทานจึงเทากับไดมีโอกาสเรียนรูลักษณะมนุษย การไดเรียนรู

เกี่ยวกับอุปสรรคตางๆตลอดจนการเอาชนะอุปสรรคของตัวละคร จะชวยใหไดเรียนรูเร่ืองของชีวิตมาก

ข้ึนสามารถจะอดทนและพยายามหาทางเอาชนะ เมื่อตองเผชิญอุปสรรคในชีวิตจริง 

     7.  นทิานพื้นบานใหขอคิดและคติเตือนใจ นิทานไมไดใหแตความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

แกผูฟงเทานั้น มีนิทานเปนจํานวนมากโดยเฉพาะนิทานคติ จะใหขอคิดในแงใดแงหนึ่ง เปนการชวย

ปลูกฝงคุณธรรมตางๆ 

1. นิทานชวยสะทอนใหเหน็สภาพของสังคมในอดีตในหลายๆดาน เชน ลักษณะของสังคม 

วิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี คานิยมและความเช่ือส่ิงตางๆเหลานั้นก็จะทําใหเกิด

ความเขาใจสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่นตางๆ อยางแทจริง นิทานเปรียบเสมือนกระจกเงา

บานใหญที่ชวยสองใหเห็นตนเองวาเปนอยางไร นิทานจึงเปนส่ิงที่มีคุณคาอยางหนึ่ง 

  จากที่กลาวมาสรุปวา นิทานพื้นบานนอกจากใหความสนุกสนานแลวยังใหคุณคาในดาน

ครอบครัว สังคม ศาสนา ปลูกฝงใหคานิยมความคิด ประเพณีในทองถิ่นรวมไปถึงความคิดจินตนาการ

ที่กอใหเกิดคุณคาทางการศึกษา 

 

   3.6   วิธกีารเลานิทานและเทคนิคในการเลานทิานพ้ืนบาน 

             มีผูกลาวถงึการเลานิทานและเทคนิคในการเลานิทานพืน้บานดังนี ้  

             กุลยา   ตันติผลาชีวะ (2541: 10-19) กลาวถึง นิทานคือส่ือที่สรางการเรียนรูที่ดีที่สุด

สําหรับเด็กนิทานสามารถสรางจินตนาการ ความฝนของเด็ก ความเขาใจ การรับรูของเด็กใหเด็กมี

จินตนาการ 

            ครุรักษ  ภิรมยรักษ (2540: 45 – 46) กลาวถึง ในการเลานิทานส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งคือ

การประทับใจใหแกผูฟงจุดเร่ิมตนอยูที่เตรียมใหพรอมซอมใหดีของผูเลา ผูเลาจะตองคนหาจุดสําคัญ

ของเร่ืองใหพบสรุปไดดังนี้ประโยคแรกที่จะใชในการเร่ิมเร่ืองควรคัดสรรถอยคําที่ฟงดูแลวนาต่ืนเตนจูง

ใจใหติดตามเร่ืองตอไป ขณะที่เลาควรกวาดสายตาไปรอบๆมองหนาผูฟงอยางทั่วถึงทุกคนตลอดเวลา 

สังเกตวาสายตาทุกคูของผูฟงยังจับจองใหความสนใจกับบทบาทลีลาการเลาและเร่ืองราวท่ีเลาอยู

หรือไม ถารูสึกวากําลังจะสูญเสียความสนใจ ควรเปลี่ยนบรรยากาศดวยการหยุดพักถามปญหาอะไรเอย 

ปญหาเชาวหรือปญหาสนุกๆ การจบเร่ืองประโยคสุดทายที่จะใชปดเร่ือง มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป

กวาประโยคแรกที่ใชเร่ิมเร่ือง ผูเลาตองคิดและเตรียมไววาจะปดเร่ืองดวยประโยคใด จึงจะเปนการสรุป

จบที่จับใจผูฟงโดยทั่วไปมักปดการเลานิทานดวยถอยคําที่กินใจ ใหขอคิด หรือทิ้งทายไวใหคิด 
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   กิจกรรมภาพหลังการเลานิทานเปนส่ิงที่ไมควรละเลย หลังจากที่เลานทิานจบแลวควรมี

คําถามเกี่ยวกบันิทานมาใหนักเรียนตอบซ่ึง ซึง่อาจถามเก่ียวกับชื่อตัวละครที่สําคัญเหตุการณที่สําคัญ 

และขอคิดที่ไดเปนตน  

   สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 78-79) เสนอวิธีการเลานทิานที่

ครูควรทราบ ดังนี้ คือ 

1. เนื้อเร่ือง ตองเหมาะสมกับวยั ใชเร่ืองที่ความดีชนะความช่ัวเสมอไป และผูเลาตองจํา 

เนื้อเร่ืองไดดีทกุตอน 

2. เสียงผูเลาจะตองใหเด็กทั้งหมดไดยินเสียงผูเลาอยางชัดเจน ระดับเสียงและจังหวะพดู 

ถูกตอง ตองเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง ใสความรูสึกลงไปในน้าํเสียง ถาผูเลาสามารถทําเสียงสูงตํ่า ทําเปน

เสียงเด็กเสียงคนแก หรือทําเสียงตามลักษณะของตัวละครได เด็กจะยิง่สนใจมากข้ึน 

3. ทาทาง ถามีภาพประกอบผูเลาไมตองใชทาทางมากนักแตเนนที่ภาพ หากไมม ี

ภาพประกอบก็ควรใชทาทางประกอบบางตามโอกาสแตอยางใชมากเกินไป พึงระวังใหเปนไปตาม

ธรรมชาติ  

4. จังหวะ จังหวะการพูดเปนส่ิงหนึ่งที่จะชวยใหนทิานนาสนใจ 

5. อารมณ ในขณะที่เลาควรเลาใหเด็กเหน็ถึงความรูสึก และอารมณของผูเลา เชน  

อารมณ ร่ืนเริง ความรูสึกต่ืนเตน หรืออารมณเศรา เปนตน 

6. ขอตกลง กอนฟงนิทานควรมีขอตกลงกันวาผูฟงจะตองไมพูดแซงในขณะที่ฟงนิทาน 

7. เวลาในการเลา เด็กอายุ 4 -5  ขวบ หรือ 5 – 6 ขวบ ใชเวลา ประมาณ 10 – 15 นาท ี

   ลัดดา   นีละมณี (2527: 248) เสนอแนะวิธีการเลานทิานตลอดจนการสรางบรรยากาศ

ในขณะเลานทิานไวดังนี ้

1. การเร่ิมตนเลา ครูควรจะมีวธิีการที่จะจงูใจเด็กวิธีตางๆที่นาสนใจ เชน การใชเพลง ใช 

ปริศนาคําทาย การใชรูปภาพ เปนตน 

   2.  ขณะที่เลาควรใหเด็กมอิีสระทั้งในดานรางกายและความรูสึก 

   3.  ผูเลาควรมีอารมณรวมตามเนื้อเร่ืองที่เลา ครูควรมีการใชน้าํเสียงในการเลาตามตัวละคร 

หรือเหตุการณนั้นๆ ในขณะที่เลาควรใชภาพหรือทาทางประกอบในขณะที่เลาควรลําดับเร่ืองราวให

เขาใจงายไมซบัซอนจนเกนิไป ควรใหความสนใจกับเด็กทุกคนอยางทัว่ถึงควรใชภาษาทีเ่หมาะสมกับ

เด็ก ไมเนนการส่ังสอนมากเกินไปจนเด็กขาดความสนุกสนานวิธีการเลานทิานดังกลาวชวยใหเด็กเกิด

ความสบายใจ มีความรูสึกทีเ่ปนอิสระทัง้รางกาย จิตใจ และเกิดทัศนคติที่ดี นอกจากนี้การเลานิทาน

ไมควรซ้ําซากและจําเจควรพยายามแสวงหาวิธีตางๆ ในการเลานิทานใหนาสนใจ เพือ่ใหการเลานทิาน
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มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนวธิีการเลานทิานที่ไมจบเร่ืองสมบูรณเปนวธิีการหนึง่ที่ชวยเสริมสรางความคิด

พัฒนาทักษะการฟง การพดูและเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดสรางสรรค ซึ่ง ลิโว และริทซ (Livo; 

& Rite. 1986: 384) กลาวถงึการเลานิทานวา “ผูเลาและผูฟงตางมปีระสบการณรวมกันในการเลานทิาน

และแสดงออกในทางสรางสรรค ความคิดสรางสรรคจากการฟงนทิานเกิดจากความสามารถซ่ึงไมใช

เพียงการไดเหน็เทานั้นแตเปนการเฝาดูอยางพิจารณา ไมใชเพียงการไดรับเทานัน้ แตเปนการฟงอยาง

ต้ังใจ ไมใชการเลียนแบบแตเปนการคิดส่ิงแปลกๆ ใหมๆ และไมใชเพียงการสงัเกตแตเปนการไดมี

ประสบการณและรับรูส่ิงใหมๆในทนัททีนัใด” ดังนัน้ การเลานทิานจะชวยจูงใจใหเด็กสนใจที่จะดูฟง

และคิดแตงเช่ือมโยงเร่ืองราว ซึ่งเปนพืน้ฐานในการพฒันาความคิดที่จะถายทอดเปนภาพตามจินตนาการ

ใหกับเด็กไดเปนอยางดี ซึง่สอดคลองกับ ชาญชัย  ศรีไสยเพชร (2525: 38 – 39) ไดเสนอแนะวิธกีาร

เลานทิานไวขอหนึง่ วาการใหผูฟงไดใชความคิดหรือจินตนาการในการเลาเร่ืองที่คางไวแลวใหเด็กแตง

ตอตามจินตนาการหรือเลาเร่ืองจบ แลวใหชวยกนัคิดต้ังชื่อเร่ือง จัดวาเปนวิธีการเลานทิานทีจ่ะชวยให

เด็กเกิดการเรียนรูไดดีและรวดเร็ว 

   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 131-132) เสนอแนะรูปแบบการเลานทิาน ดังนี ้

   1. การอานจากหนงัสือนทิาน 

   2. การใสหนากากหรือแสดงตัวละครในเร่ืองโดยคาดศีรษะคนเดียว อาจแสดงไดหลายๆ บท

โดยเปล่ียนหนากาก และเปล่ียนเสียงไปตามละครนัน้ๆ 

   3.การเลาโดยใชเสียงประกอบผูเลาจะใชเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีประกอบจะทาํให

สนุกสนานหรือนาต่ืนเตนข้ึน 

   4. การเลาโดยใชนิทานทีค่รูสรรสรางข้ึนมาหรือซื้อมา 

   5. การเลาโดยการฉายสไลดประกอบ 

   6. การเลานิทานโดยการเลนนิว้มือ ใชสําหรับนิทานเร่ืองส้ันๆ หรือกลอนสัน้ๆ โดยเด็กไดมี

โอกาสไดรวมกิจกรรม 

   7. การเลานทิานประเภทหุนตางๆ เชน หุนมือ หุนเชิด หุนชัก ฯลฯ 

   เกริก ยุนพนัธ (2539: 37) เสนอรูปแบบการเลานิทานไวดังนี ้

   1. การเลานทิานแบบปากเปลา 

   2. การเลานทิานแบบวาดไปเลาไป 

   3. การเลานทิานใชส่ืออุปกรณประกอบ 
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   วิธีการเลานิทานจะชวยใหเด็กเกิดความสบายใจ มีความรูสึกที่เปนอิสระทั้งรางกายจิตใจ

และเกิดทัศนคติที่ดี นอกจากนี้การเลานิทานไมควรซ้ําซากจําเจควรพยายามแสวงหาวิธีตางๆ ในการ

เลานิทานใหนาสนใจเพื่อใหการเลานิทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนวิธีการเลานิทานที่ไมจบเร่ือง

สมบูรณ 

  จากที่กลาวมาสรุปวา รูปแบบและเทคนิคการเลานิทานเพื่อใหเด็กเกิดการสนุกสนานไดจาก

การฟงนิทานครูตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการเลานิทานหรือมีการเลนบทบาทสมมติ

ประกอบการเลานิทานทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานและเขาใจเนื้อเร่ืองที่ตองการสื่อใหรู 
 

3.7  การคัดสรรนิทานพ้ืนบานใหเหมาะสมกับเด็ก 
         มีผูกลาวถึงการคัดสรรนิทานพืน้บานใหเหมาะสมกับเด็กดังนี ้  

       วรธิดา อุดมสม (2548: 4) กลาวถึง ปจจุบันมีการนํานิทานพื้นบาน หรือ นําชาดกมาปรับ

ใหเหมาะสมกับเด็ก และรวมสมัยมากข้ึน ตัวอยางการนํานิทานพื้นบานมาปรับใหเหมาะสมกับเด็ก ใช

ภาษาที่เขาใจงาย เชน การนําเร่ือง พระมหาชนก (2543) มาปรับปรุงเปนรูปแบบของการตูนภาพทั้งสี 

และขาวดํา การนํานิทานพื้นบาน เร่ือง นางอุทธรา หรือ เตานอยอองคํา (2544) มาทําเปนสมุดไดอาร่ี 

ของสํานักพิมพมูลนิธิเด็ก การนํานิทานเร่ือง ปลาบูทอง เงาะปา สังขทองและสุดสาคร มาทําเปนภาพยนตร

การตูน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เปนส่ิงที่ดีมีคนใหความสําคัญกับนิทานพื้นบานสําหรับเด็กมากข้ึนกวาที่ผานมา 

       ระพีพรรณ พัฒนาเวช บรรรณาธิการสํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก (2544: 154-155) กลาว

วา นิทานไทยบางเร่ืองที่เลาสืบตอกันมา ปจจุบันเปนเร่ืองที่ผูใหญฟง ไมใชเร่ืองสําหรับเด็กบางเร่ืองมี

บทโหดราย มีบทเมียนอย เมียหลวงฆากัน แมฆาลูก 

       เกริก ยุนพันธ (วรธิดา อุดมสม.2539: 15; อางอิงจาก เกริก ยุนพนัธ. ม.ป.ป.) อธิบายถึง

ประเด็นความรุนแรงที่ปรากฏในนิทานพืน้บาน เปนกลวธิีการสั่งสอนอยางหนึ่ง มีเจตนาเพื่อใหเด็กเกิด

ความสะเทือนใจความรูสึกสงสาร ประทับใจ วาเมื่อตนเองโตข้ึนจะไมทาํเชนนัน้ ไมใชเปนการกระตุน 

เพื่อใหรับเอาความรุนแรงนัน้ไปปฏิบัติ เนือ่งจากความสะเทือนใจตางๆ นั้นจะประทบัอยูในใจ คงทน

สําหรับวรรณกรรมสมัยใหมที่สรางแนวทางการเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็ก โดยหลีกเล่ียงความรุนแรง

นี้เปนการคาดวา ความรุนแรงตางๆ อาจมผีลตอพฤติกรรมของเด็กตามแนวการศึกษาใหมในโลกแหง

ความเปนจริงนั้น สังคมไมไดเต็มไปดวยคนดี และในทํานองเดียวกนั สังคมก็ไมไดมแีตคนเลวสังคม

มนุษยมีทัง้คนดีคนเลวปะปนกัน เราจะมีวธิีการอยางไรที่จะอบรมส่ังสอน ใหเด็กประพฤติตัวเปนคนดี

ในทามกลางสังคมทีวุ่นวายในปจจุบันนี้ได นิทานเปนส่ือที่เหมาะสมสําหรับการอบรมส่ังสอนเด็กอีก

อยางหนึ่ง ซึ่งผูใหญจะตองรูจักคัดสรรนิทานที่เหมาะสมเพื่อสรรคสรางเด็กใหเปนผูที่เพยีบพรอมดวย

คุณธรรมและจริยธรรมตอไป 
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   ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527: 147-148) ใหหลักเกณฑในการเลือกหนังสือนิทานสําหรับเด็ก

ดังนี้ 

1. เปนหนงัสือภาพเนื้อเร่ืองส้ันๆ สวนมากเปนภาพการตูนภาพประมาณ 60% หรือ 70%  

เนื้อเร่ืองประมาณ 30% หรือ 40% ภาพนั้นอาจจะอยูดานขวา มีคําอธิบายอยูดานซายหรืออยูหนา

เดียว (สัดสวนของภาพ : เนื้อเร่ืองประมาณ 3 : 4) 

   2. รูปเลมกระทัดรัด ไมเล็กและไมใหญเกนิไป อาจใชสูตร 4 : 3 

   3. กระดาษที่ใชกระดาษอยางดี หนา แข็งแรงอาจจะเปนหนังสือทีท่ําดวยผา 

   4. ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เขาใจงาย 

   5. ตัวอักษรไมควรใชตัวอักษรประดิษฐ 

   6. ตัวอักษรควรใชตัวโต คําหนา ขนาด 32 พอยท หรือ 5 ม.ม. 

   7. เนื้อหาเปนศัพทที่เด็กมักจะพบเหน็ในชีวิตประจําวัน เชน สัตว ตนไม 

ดอกไม ปากกาดินสอ โตะ เกาอ้ี ชอน สอม รองเทา กระเปา หมวก พี่ปานาอา ปูยาตายาย เปนตน 

8. ควรเลือกใชศัพทตางๆ หรืออักษรซ้ําๆ จะทําใหเด็กเจนตาเจนใจจนจําไดเพราะเหน็บอย  

(Repetition) 

   9. จํานวนหนาประมาณ 10 – 20 หนา 

   10. เด็กวัยนีย้ังไมมหีนงัสือ ตําราเรียน (Text Book) และสารคดี 

   รัญจวน ประโมจนีย (2544: 14) กลาวถงึการเลือกนทิานใหกับเด็กดังนี ้

1. วัยของเด็ก พิจารณาวาเด็กมีความสนใจ ชอบฟงนิทานประเภทใด ความยาว 

ของเนื้อเร่ืองเหมาะสมกับชวงความสนใจของเด็ก คือ ประมาณ 10 -15 นาท ีหรือประมาณ 12 หนา 

 2. เนื้อหาสาระวาเหมาะสมและสอดแทรกขอคิดคุณธรรมเพียงใด 

  3. รูปภาพประกอบ มีสีสดใส ขนาดเหมาะสม มีภาพประกอบ 60% หรือ 70%มีเนื้อเร่ือง

ประมาณ 40% หรือ 30% หรือประมาณ 4 : 3 

 4. รูปเลมมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมกับมอืเด็ก ขนาด 16 หนา หรือ ขนาด 17 x 18.50 ซ.ม. 

  5. ภาษาที่ใชควรเปนภาษาสั้นๆ งายๆ ขนาดของตัวอักษร 32 พอยท หรือ 5 ม.ม.และ

ตัวอักษรไมควรเปนอักษรประดิษฐ ควรเลือกใชศัพทหรือตัวอักษรซ้ําๆ จะทาํใหเด็กจาํไดและเห็นบอย 

 6. การเลือกนทิานตองใหเหมาะสมสอดคลองกับวยัของเด็กทั้งเนื้อเร่ืองตัวละคร รูปภาพ 

 7. ภาษาและความยาวของนิทานก็เหมาะสมกับชวงความสนใจตามระดับอายุ 
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  จากที่กลาวมาสรุปวา การคัดเลือกนิทานพื้นบานเพื่อนํามาเด็กควรมีลักษณะดังนี้เนื้อเร่ืองมี

ความยาวพอสมควร มีความสนุกสนาน นาสนใจเหมาะสมกับวัยของเด็ก สอดแทรกคติธรรมเนนย้ํา

เร่ืองกฏแหงกรรมสรรคสรางคุณธรรมใหแกเด็กไมเปนเร่ืองที่หยาบโลน หรือแสดงออกเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

อยางโจงแจง ไมเปนเร่ืองที่ลบหลูสถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 
           3.8  ประวัติความเปนมาของนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยั 
     มีผูกลาวถึงประวัติความเปนมาของนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัดังนี ้ 

    กุหลาบ มัลลิกะมาส (2519) กลาวถึง นิทานพื้นบานสุโขทัย เกี่ยวกับการต้ังถิ่นฐานและ

อาชีพซ่ึงจังหวัดสุโขทัย เปนแหลงอารยธรรมโบราณและนิทานตํานานจะเปนเร่ืองที่แสดงกิจการอันมี

มาแลวแตปางหลังหรือเร่ืองเลากันปากตอปากโดยมากจะเกี่ยวกับ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และเร่ือง

เลาที่เกิดจากความสนุกสนานโดยมีคําสอน แทรกแนวคิดในการใชชีวิตและสะทอนชีวิตความเปนอยู 

ความรูสึกนึกคิด ของชาวจังหวัดสุโขทัย 

    ประคอง นิมมานเหมินทร (2543) กลาวถงึ นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัจะเห็นวาความ

เชื่อของคนในสังคมจากนทิานพื้นบานทาํใหทราบถึงที่มาของพฤติกรรมของชาวบานในอดีตและ

สามารถอธิบายปรากฎการณในสังคมปจจุบัน ซึง่เกิดจากความเช่ือสืบทอดกันมา โดยเฉพาะความเช่ือ

ในส่ิงศักด์ิสิทธิ์และประกาศิตพระรวงที่คนรุนเกาเลาสืบตอกันมาทาํใหเขาใจถงึ สติปญญาของคนใน

ยุคกอนเกาที่เลาเร่ือง โดยการสอนใหเรารูวาถาเรามวีาจาสิทธิ ์เรายอมจะทาํส่ิงตางๆ ไดดังปรารถนา 

ความมุงหมายที่จะใชเร่ืองวาจาสิทธิ์นีเ้ปนคติในการสอนเร่ืองการใชวาจาชอบ นบัวาเปนอุบายอยางหนึ่ง

ที่โบราณใชมา สวนคานยิมมสีวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของชาวบาน สังคมจะเจริญกาวหนา

หรือเส่ือมข้ึนอยูกับคานิยมของคนในสังคมน้ันๆคานิยมทีถู่กตองเหมาะสมจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา

อยางรวดเร็วนทิานพืน้บานตํานานที่ปรากฏในทองถิ่นสุโขทัยนัน้ เปนเคร่ืองสะทอนภาพสังคมชีวติ 

ความเปนอยู ความรูสึกนึกคิดตลอดจนทัศนคติที่มีตอเร่ืองราวและส่ิงซอนเรนอยูในจิตใตสํานกึซ่ึงอาจ

แสดงถึงคานิยมของสังคมชาวสุโขทัย แลวระบายออกมาในรูปของนทิาน ซึง่จะเหน็ความชาญฉลาด

ของบรรพบุรุษที่ใชนทิานเปนเคร่ืองกลอมเกลาคนในสังคมใหประพฤติดีงาม นอกจากนีย้ังทําใหทราบ

วาชาวสุโขทัยมีอุปนิสัยราเริงสนกุสนาน มอีารมณขัน บางเร่ืองก็มีอุทาหรณ สอนในคนในทางออมและ

สงผลถึงการจัดระเบียบสังคมใหอยูดวยกนัอยางสงบเรียบรอย 

 จากที่กลาวมาสรุปวา นิทานพื้นบานหรือตํานานที่ปรากฎในทองถิ่นจังหวัดสุโขทัยนอกจะ

ใหความสนุกสนานอารมณขันแกเด็กแลว ยังไดแทรกแนวคิดในการใชชีวิตประจําวัน ความเชื่อในส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์และประกาศิตของพระรวง ที่คนรุนเกาเลาสืบตอกันมาเพื่อใหเห็นความสําคัญของการใช

วาจาชอบ  ซึ่งเปนเคร่ืองกลอมเกลาคนในสังคมใหประพฤติดีงาม ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทํานิทาน
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พื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ เพื่อที่จะศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย ดวย

กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการพูดและเปนคนดีของ

สังคม 
 
        3.9   งานวิจยัที่เกี่ยวของกบันิทานพื้นบาน 
               งานวิจยัตางประเทศ 
                  กริม คินเดอร และฮัสมาเคน (ประคอง นิมมานเหมินทร.  2543: 51; อางอิงจาก  Grimms’ 

Kinder und Hausmarcien. 1819) แนวทางในการศึกษานิทานพื้นบาน ต้ังแตเร่ิมมีการเก็บรวบรวม

นิทานพ้ืนบานจนถึงปจจุบันมีผูศึกษานิทานพื้นบานหลายแงหลายมุม ซึ่งมิใชจะรูแตเพียงวา “อะไร” 

“อยางไร”  “ทําไม” ส่ิงที่นาสนใจของนิทานพื้นบาน คือ มีหลายส่ิงหลายอยางที่คลายคลึงกันอยาง

เดนชัด จากยุคสมัยหนึ่งไปยังอีกยุคสมัยถัดไป จากทองถิ่นหนึ่งไปยังอีกทองถิ่นหนึ่ง ถึงแมวารูปแบบ

จะแตกตางกันไปบาง แตก็มีแนวโนวนิทานพื้นบานจะจัดกลุมรวมกันได เปนที่ยอมรับข้ึนอยูกับรูปแบบ 

จุดมุงหมาย หรือโอกาสจะนําไปใช 

                 ดิกสัน จอหนสัน และซอลซ (นฤมล  จิว๋แพ.  2549: 17; อางอิงจาก  Dixson, D, james  

J.; & Dle Saltz, S. 1977. "Training Disadvantaged Preschoolees on various Fantasy Activities: 

"Effects on Cognitive Functioning and lmpulse control". Child Development. 2(3): 67-379) ได

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหกับเด็กอนุบาล อายุ 3 - 4 ป ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด เด็กในกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 146 คน แบงออกเปน 4 กลุม กลุมแรก เลานิทานใหฟง แลวใหเด็กแสดงบทบาท

ประกอบตามเร่ือง กลุมที่สอง เลานิทานใหฟงพรอมพาไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน ไปซื้อของ ไปสวน

สัตว กลุมที่สนทนากับเด็กเกี่ยวกับเร่ืองที่เลาใหฟง กลุมที่ส่ี เปนกลุมควบคุม ผลการทดลองปรากฏวา

ถาเด็กไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเร่ืองไปดวยจะพัฒนาจิตลักษณะตางๆ ไดดีที่สุดแสดงวา

เมื่อเด็กฟงนิทานแลวเด็กยอมมีความตองการที่จะเลียนแบบตัวละครที่ตัวชอบหรือตัวละครที่ไดรับ

ความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ยังพบวา เนื้อหานิทานถาเปนเร่ืองไกลความจริง เชน เทพนิยาย 

จะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็กดีกวานิทานที่มีเนื้อหาใกลชีวิตเด็กจริง 

 จากการวิจัยสรุปวา นิทานประกอบภาพนั้นมีความสําคัญกับเด็กมาก เนื่องจากชวย

กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจเพิ่มพูนความคิด จินตนาการ เราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรู โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย 
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   งานวิจัยในประเทศ  
   วรธิดา อุดมสม (2548) ศึกษาเร่ืองการคัดสรรและสรรคสรางนิทานพื้นบานลานนาสําหรับ

เด็ก ผลปรากฏวา นิทานพื้นบานลานนา นั้นมีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งมีนิทานบางเร่ืองไมเหมาะสม

สําหรับเด็ก ดังนั้นผูศึกษาจึงสรางเกณฑสําหรับคัดสรรนิทานพื้นบานลานนาไว 15 ขอ และคัดสรร

เฉพาะ นิทานที่มีสัตวเปนตัวเอกเทานั้น ผูศึกษาไดคัดสรรนิทานไว 80 เร่ือง ซึ่งเปนนทิานทีมุ่งคติสอนใจ

จํานวน 66 เร่ือง และไมไดมุงคติสอนใจ 14 เร่ือง ตัวละครสัตวที่ปรากฏในนิทานพบวามีทั้งหมด 61 

ชนิด เสือเปนตัวละครที่พบบอยมากที่สุดรองลงมาคือกระตาย โดยเสือมักจะเปนตัวละครที่มีความ

แข็งแรงแตโงเขลา สวนกระตายมักจะเปนตัวละครที่มีความฉลาด เจาปญญา ลักษณะของตัวละคร

สวนใหญเปนตัวละครที่มีลักษณะเพียงดานเดียว ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวละครที่แสดง

พฤติกรรมในแงบวก และแงลบ 

   เอมอร ต้ังศุภกุล (2549) ศึกษาการสรางหนังสือสงเสริมภาษาไทยเร่ือง ประเพณีบูชาอินทขีล 

สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนหนังสืออานประกอบในวิชา

ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม หนวยการเรียน เร่ืองคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นมีเนื้อหา

เกี่ยวกับประเพณีบูชาอินทขีล ตํานานอินทขีล คุณคาและเสนหของประเพณี ผลการสอบถามความ

คิดเห็นและการประเมินคุณภาพหนังสือสงเสริมการอานโดยผูเช่ียวชาญ พบวา หนังสือสงเสริมการ

อานภาษาไทยเร่ืองประเพณีบูชาอินทขีล มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

จากการวิจัยสรุปวา นิทานประกอบภาพนั้นมีความสําคัญกับเด็กมาก เนื่องจากชวยกระตุนให

เด็กเกิดความสนใจเพิ่มพูนความคิด จินตนาการ เราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นที่มีความสําคัญอยาง

ยิ่งในการเรียนรู โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย 

             



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

   1.   การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

   2.   สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 

   3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 

   4.   การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
              ประชากร 

              ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้เปนนักเรียนชาย-หญิง อายรุะหวาง 5-6 ป ชั้นอนุบาลศึกษา

ปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง  สังกดัเทศบาลเมือง

สวรรคโลก  อําเภอสวรรคโลก  จงัหวัดสุโขทัย จํานวน 15 คน  

 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ศึกษากับประชากรทัง้หมดซึง่เปนนกัเรียนระดับชัน้อนุบาล

ศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง  สังกัดเทศบาล 

เมืองสวรรคโลก   อําเภอสวรรคโลก   จังหวดัสุโขทัย จํานวน 15 คน  

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

1.   หนังสือนทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัย 

2.   แผนการจัดกิจกรรมการเลานทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ  

3.   แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ และวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. หนังสือนิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทยั 

หนงัสือภาพนทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้มีข้ันตอนในการสรางดังนี ้

1.1 ศึกษานทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัเพือ่นํามาใชในการพัฒนาดานการพูดของเด็ก

ปฐมวัย 

1.2 นํานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยจากศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จํานวน 8 เร่ือง   

1.1 เร่ืองตํานานพระรวง 
1.2  เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

1.3 เร่ืองพระรวงลองพระขรรค 
1.4 เร่ืองพระรวงวิง่วาว 

1.5 เร่ืองพระรวงกบักวาง 
1.6 เร่ืองปลาพระรวง 
1.7 เร่ืองพระรวงสวยน้าํ 

1.8 เร่ืองพระรวงกบัมะกะโท 

2.  สรางหนงัสือตามเนื้อเร่ืองในนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัตามเนื้อเร่ืองทั้ง 8 เร่ือง  

3. นําหนงัสือนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัทัง้ 8 เร่ือง และแบบบันทกึขอมลูในการพิจารณา 

ความเหมาะสมของหนังสือนิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัไปใหประธานที่ปรึกษาปริญญานพินธ

ตรวจสอบความถูกตอง 

4. นําหนงัสือทัง้ 8 เร่ือง ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม กิจกรรมการเลาเร่ืองของ 

เด็กปฐมวยักบัหนงัสือภาพนิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัใหผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย 

   5.1   รองศาสตราจารยเกริก   ยุนพนัธ  

           อาจารยประจําภาควชิาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร  

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   5.2   อาจารยปรีดา   ปญญาจันทร  

           นกัเขียนและนกัวาดภาพประกอบหนงัสือสําหรับเด็ก 

   5.3   อาจารยไพโรจน   ทรัพยเจริญ  

           ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแปนจนัทรกระจาง 

ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนคีวามสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
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1. แผนการจัดกจิกรรมการเลาเรื่องนทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทยั 
 ศึกษาเนื้อเร่ืองนทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัใหสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจยั เพื่อ

นํามาคัดเลือกเลานทิานประกอบภาพ   

      1. นําเร่ืองราวเกีย่วกบันทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยมาเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเลา

นิทานประกอบภาพ โดยกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปดวย จุดประสงค ส่ืออุปกรณ 

ข้ันตอนในการดําเนนิงาน ดังนี ้

          1.1 ข้ันนํา เปนการนาํเขาสูเร่ืองราวโดยการรองเพลง ทองคําคลองจอง สนทนา 

          1.2 ข้ันสอน ครูเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยใหเด็กฟงพรอมกับสนทนาตัวละครใน

เร่ืองของนิทานพื้นบาน 

            1.3 ข้ันสรุปเด็กรวมกนัจัดกิจกรรมเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

     2. นําแผนการจัดกิจกรรมเลาประกอบภาพนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย จาํนวน 8 เร่ือง ไป

ใหผูเช่ียวชาญชุดเดิมตรวจ ความเหมาะสมของเนือ้หาและภาษาและใหขอเสนอแนะเพื่อตรวจพิจารณา 

          2.1 นาํแผนการจัดกจิกรรมการเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญในเร่ืองการใชภาษาในการเลานทิานประกอบภาพและเนื้อหา

เพื่อใหตรงกับจุดประสงคยิ่งข้ึน 

         2.2  สรางส่ือประกอบการเลานิทานประกอบภาพตามเนื้อเร่ืองนิทานที่ไดคัดเลือก 

จํานวน 8 เร่ือง  

         2.3  นาํแผนการจัดกจิกรรมการเลานทิานประกอบภาพที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ของผูเชี่ยวชาญไปทดลองกบัเด็กนักเรียน 

        2.4 นํานทิานมาทาํการทดลองเลาใหเด็กฟงที่มีเนื้อหาสงเสริมพฒันาการดานการพูดให

มีความเหมาะสมกับเด็กจํานวน 8 เร่ือง ประกอบดวย 

    1. เร่ืองตํานานพระรวง 

    2. เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

    3. เร่ืองพระรวงลองพระขรรค 

    4. เร่ืองพระรวงวิง่วาว 

    5. เร่ืองพระรวงกับกวาง 

    6. เร่ืองปลาพระรวง 

    7. เร่ืองพระรวงสวยน้ํา 

    8. เร่ืองพระรวงกับมะกะโท 
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ตอนที่ 2 วิธกีารหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเลานทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย 

ประกอบภาพ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวดั 

สุโขทัยประกอบภาพ 

2. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

มีหลักในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลาเลานทิานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ นิทาน 1 

เร่ือง สอนสัปดาหละ 3 วัน จํานวน 8 สัปดาห มีแผนทั้งหมด 24 แผน 

3. นําแผนการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

ที่ผูวิจยัสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญตรวจพิจารณา เพื่อหาความสอดคลองของจุดประสงค ข้ันนาํ ข้ันสอน 

และข้ันสรุป ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล จาํนวน 3 ทาน คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา    งิ้วแหลม   

       อาจารยคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต           

2. อาจารยไพโรจน     ทรัพยเจริญ     

       ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง 

3. อาจารยณัฐวลัย    ไทยกลา       

       ครู คศ. 3 ( ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย )  

ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนคีวามสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 

   4. ปรับปรุงแผนการจัดกจิกรรมการเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพ 

ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญเหน็ชอบตรงกนั 2 ใน 3 ทาน ถือวาเปนเกณฑที่เหมาะสม  

                5. นําแผนการเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

อนุบาลศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวสัติการาม อายุ 5 – 6 ป จํานวน 15 คน ทีไ่มใชกลุมตัวอยาง

เพื่อหาขอบกพรองและนาํมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

   6. แกไขและปรับปรุงจัดทําแผนการจัดกจิกรรมการเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบ

ภาพ ฉบับสมบูรณและนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 

 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานการพูดของเด็กปฐมวัย

และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดของนงเยาว  คลิกคลาย (2544: 103 – 105) และแบบ

วัดพัฒนาการดานการพูดของจุฬารัตน  อินนุพัฒน (2543: 71 – 84) เพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 มี 2 ชุด ชุดละ 10 ขอ 

ชุดที่ 2 มี 1 ชุด ชุดละ 10 ขอ รวมแบบทดสอบ 2 ชุด มีทั้งหมดรวม 30 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แบบทดสอบดานการเขาใจความหมาย มีแบบทดสอบจํานวน 2 ชุด  

     ชุดที่ 1 การพูดคําศัพท  จํานวน 10 ขอ ได  10 คะแนน 

การพูดเปนประโยค จํานวน 10 ขอ ได  20 คะแนน 

     ชุดที่ 2 การพูดเปนเร่ืองราว จํานวน 10 ขอ ได  20 คะแนน 

1. กําหนดเกณฑการใหคะแนนของการพูดคําศัพทเปน 1 และ 0 ตามความหมาย 

ดังนี ้

1 คะแนน     หมายถงึ   คําตอบที่เด็กตอบถกู 

0 คะแนน     หมายถงึ   คําตอบที่เด็กตอบผิด 

2.   เกณฑการใหคะแนนการพูดเปนประโยคเปน 2, 1 และ 0 ตามความหมายดังนี ้

2 คะแนน   หมายถึง   เด็กสามารถพูดเปนประโยคที่สมบูรณ (ประธาน   

      กริยา กรรม) และเกี่ยวของกับเร่ืองราวในภาพที่   

      กําหนดใหได 4 ประโยค หรือมากกวานัน้ 

   1 คะแนน   หมายถึง   เด็กสามารถพูดเปนประโยคที่สมบูรณ (ประธาน   

     กริยา กรรม) และและเก่ียวของกับเร่ืองราวใน  

     ภาพที่กําหนดใหได 2 – 3 ประโยค 

   0 คะแนน    หมายถงึ   เด็กไมพูด พูดเปนคํา พูดไมตรงกับเร่ืองราวใน 

ภาพทีก่ําหนดไวให หรือพูดเปนประโยคไดนอย   

กวา 2 ประโยค 
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3.   เกณฑการใหคะแนนของการพูดเปนเร่ืองราว เปน 2, 1 และ 0 ตามความหมาย  

ดังนี ้

2 คะแนน   หมายถึง   เด็กสามารถพูดเปนประโยคที่สมบูรณ (ประธาน  

กริยา กรรม) และเกี่ยวของกับเร่ืองราวในภาพ  

ที่  กําหนดใหได 4 ประโยค หรือมากกวานัน้ 

1 คะแนน   หมายถึง   เด็กสามารถพูดเปนประโยคที่สมบูรณ (ประธาน  

กริยา กรรม) และและเกี่ยวของกับเร่ืองราวใน     

ภาพที่กําหนดใหได 2 – 3 ประโยค 

   0 คะแนน หมายถึง    เด็กไมพูด พูดเปนคํา พูดไมตรงกับเร่ืองราวใน        

 ภาพที่กําหนดไวให หรือพูดเปนประโยคไดนอย   

 กวา 2 ประโยค 

วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด  

 1. นาํแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดไปใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเชิงเนื้อหาจากการหาคาความสอดคลองกบัวัตถุประสงค ดังรายช่ือตอไปนี้ 

1.ผูชวยศาสตราจารยรัตนา    งิ้วแหลม   

    อาจารยคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต           

      2.อาจารยไพโรจน     ทรัพยเจริญ    

          ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแปนจนัทรกระจาง 

3.อาจารยณัฐวัลย    ไทยกลา  

   ครู คศ. 3 (ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวยั) 

ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนคีวามสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 

   2. นําแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดทีผ่านการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญขอ 1 มาปรับปรุง

แกไขตามความเหน็ของผูเชีย่วชาญ 

 3. จากนัน้นาํแบบทดสอบไปทดลองกับนกัเรียนจํานวน 10 คนเพื่อหาความยากงายและ    

คาความเชื่อมัน่โดยชวิธหีาสัมประสิทธิ์อัลฟา  (α  - Coefficient) มีคาเทากับ 0.73 ของครอนบัค       

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 220; อางอิงจาก Cronbach. n.d.) และหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบดานการพูดเปนประโยค และการพูดเปนเร่ืองราว เรียงลําดับจากภาพของคูเดอร ริชารด

สัน (Kuder Richardson) (บุญเชิญ  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 218) สูตร KR-20  มีคาเทากับ 0.75  
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 แบบแผนการทดลอง 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Qusai Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยเปน

ผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยแผนการวิจัยแบบ Control – Group  Pretest – Posttest Design 

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 248 250) มีลักษณะการทดลอง ดังตาราง  

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลองของกลุมทดลอง 

 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 

 ความหมายของสัญลักษณ 

 T1   แทน  การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 

 T2   แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 X   แทน  การจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 
การดําเนินการจัดกิจกรรม 

การดําเนินการทดลองมีข้ันตอนดังนี้ 

1. สรางความคุนเคยกับเด็กนักเรียน 

2. ทําการทดสอบพัฒนาการดานการพูดของเด็กกอนการทดลองดวยแบบทดสอบ 

พัฒนาการดานการพูดเด็กนักเรียน 

3. ดําเนินการทดลองกับเด็กนักเรียน โดยแบงกลุมเด็กนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 5 คน 

และใหทํากิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 

คือ วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ  

ต้ังแตเวลา 10:00 – 10:30 น. รวมการทดลองทั้งส้ิน 24 คร้ัง โดยดําเนินการ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 กาํหนดการทํากจิกรรมเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 

สัปดาห วันที่ทาํการทดลอง กิจกรรมการเลานทิาน สื่อประกอบการเลน 
อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี สรางความคุนเคยกับเด็กนักเรียน - 1 

ศุกร เก็บขอมูลกอนการทดลอง (Pretest) แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 

2 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองตํานานพระรวง 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองตํานานพระรวง 

3 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

4 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงลองพระขรรค 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงลองพระขรรค  

5 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ  

 เร่ืองพระรวงวิ่งวาว 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงวิ่งวาว 

6 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลนนิทานพื้นบานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงกับกวาง 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงกับกวาง 

7 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองปลาพระรวง 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองปลาพระรวง 

8 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงสวยน้ํา 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงสวยน้ํา 

อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงกับมะกะโท 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

เร่ืองพระรวงกับมะกะโท 

9 

ศุกร เก็บขอมูลหลังการทดลอง (Posttest) แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 

 

 

4. เมื่อส้ินสุดการทดลองแลว ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถดานการพูด หลังการ 

ทดลองดวยแบบทดสอบกับกลุมเด็กนักเรียน 

5. นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวย 

วิธีการทางสถติิ เพื่อสรุปผลการวิจยัตอไป 
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การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐาน 

1. หาสถิติพื้นฐานของการพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยนาํขอมูลไปหา 

คะแนนเฉล่ีย (Mean) และหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชการคํานวณ

ในโปรแกรมดานคอมพิวเตอร 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบกอนและหลังโดยใช t-test สําหรับ Dependent Sample  

( บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521ก: 99)  

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ หนังสือนิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทัย หาความเที่ยงตรงเชงิ 

เนื้อหาของลักษณะของหนังสือภาพนทิานพื้นบานจังหวดัสุโขทัย โดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 179) ดังนี ้

 

IOC     =      
N

R∑  

 

IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเลานทิานของเด็กปฐมวัย 

                         กับหนงัสือนิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยั 

  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของแตละคน 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ    
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 1.1 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

1.1.1 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดานการพูดแตงประโยค และการ 

พูดเปนเร่ืองราว  ครอนบัค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 220; อางอิงจาก Cronbach. n.d.) 

 

α  = 
1−K

K   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 2

2

1
S

iS
 

 

 เมื่อ  α  แทน คาความเชื่อมัน่ 

   K แทน จํานวนขอของขอคําถาม 

   2S i   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

    2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนที่สอบได  

 

 

 1.1.2 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดคําศัพทใช

สูตรคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) สูตร (KR-20) ของ  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 

218)  

 

   r tt  = 
1−k

k
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 21

S
pq

 

 

  เมื่อ r tt  แทน คาความเชื่อมัน่ของขอสอบ 

    κ  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

    P แทน สัดสวนของคนท่ีถูกในแตละขอ 

    q แทน สัดสวนของผูที่ทาํผิดในขอหนึง่ หรือ 1- p 

    S 2  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบับ 
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 2.    สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียกอน – หลัง 

การจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกจิกรรมโดยใชสูตร t – test for Dependent  

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 299)  

 

  t    =     
DS

D     df  =  n-1 

  S D  = 
n

SD  

 

 เมื่อ  t แทน คาแจกแจงแบบที  (t- distribution) 

   D  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนผลตาง 

   n แทน จํานวนคน 

   S D  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย 

จึงกาํหนดอักษรตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

N  แทน  จํานวนกลุมนกัเรียนในกลุมตัวอยาง 

k  แทน  จํานวนขอแบบทดสอบ 

X  แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 

S D   แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

t  แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t- test for Dependent 

D  แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 

S D    แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 

P   แทน  คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

**   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามลําดับข้ันตอนดังนี ้

1. การศึกษาการพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 

พื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ 

2. การเปรียบเทยีบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด 

กิจกรรมการเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิจัยและวิเคราะหขอมูลตามลําดับตามลําดับข้ันดังนี ้

 ตอนที่ 1  การศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัด

กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 

 



 
 

60 

 การวิเคราะหตอนนี้ผูวจิัยนาํคะแนนของนักเรียนในกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน มา

คํานวณหาคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  

 

ตาราง 3  พัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานทิาน   

    พื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ 

                                                                                                                                                  o                          

 พัฒนาการดานการพูด       กอนการทดลอง   หลังการทดลอง       

                                                          S                          S         D  S D       รอยละ  
 

 

1 ดานการพูดคําศัพท      5.47        0.915       7.67     0.900     2.20     1.373    40 

2 ดานการพูดเปนประโยค 10.33        1.633     16.87      2.134    6.53      2.669       63 

3 ดานการพูดเปนเร่ืองราว 11.00        2.390     17.13     1.685     6.13     3.182        56 
 

 

             รวม                      26.80     3.321       41.67    2.795    14.87   3.307         55                   

                                                                                                                                                  o 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวา ความพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวยัมพีัฒนาการ

ดานการพูดเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 55.49 ของพื้นฐานกอนการทดลอง โดย ดานการพูดเปนประโยคถกู

พัฒนาไดดีข้ึนเปนอันดับแรก รอยละ 63.21 รองลงมา คือ ดานการพดูเปนเร่ืองราว รอยละ 56.73 และ

ดานการพูดเปนคําศัพทรอยละ 40.22 ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 2   การเปรียบเทียบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 

 การวิเคราะหตอนนี้ผูวจิัยนาํแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดในกลุมตัวอยางกอนและหลัง

ไดรับกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพมาเปรียบเทยีบกนั ปรากฏผลดังแสดง

ในตาราง 4 

 

 

 

X X
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทยีบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 

     การเลานิทานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ 

                                                                                                                                                  o   

    พัฒนาการดานการพูด        N=15                       S          D            DS             t             p 

                                                                                                                                                  o 

    1 ดานการพูดคําศัพท      กอนทดลอง    5.47    0.915     

       2.20        1.373       6.205**     .000 

        หลังทดลอง    7.67    0.900 

 

 

   2 ดานการพดูเปนประโยค กอนทดลอง   10.33     1.633 

       6.53         2.669       9.480**   .000 

            หลังทดลอง    16.87     2.134  

 

 

  3 ดานการพดูเปนเร่ืองราว กอนทดลอง      11.00     2.390        

                                                                                      6.13          3.182      7.466**    .000 

                   หลังทดลอง      17.13      1.685 

 
 

  รวม       กอนทดลอง     26.80     3.321        

                                                                                    14.87        4.307      13.368**   .000 

                   หลังทดลอง     41.67      2.795 

                                                                                                                                                  o 

                                            

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทาน

พื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมีพัฒนาการดานการพูดสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการพูดคําศัพท ดานการพูดเปนประโยค และดานการพูดเปนเร่ืองราว

ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

X



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยกึง่ทดลอง เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ ซึ่งมลํีาดับโดยสังเขปดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมการเลานทิานพืน้บาน 

จังหวัดสุโขทยัประกอบภาพ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 

การเลานิทานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพที่มีตอ 

พัฒนาการดานการพูดสูงข้ึน 

   

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังศึกษากับประชากรทั้งหมดเปนนักเรียนชาย - นักเรียนหญิงที่มีอายุ  

5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง อําเภอสวรรค

โลก จังหวัดสุโขทัย สํานักเทศบาลเมืองสวรรคโลก จํานวน 15 คน  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ศึกษากับประชากรทั้งหมด เปนนักเรียนชาย – 

นักเรียนหญิงที่มีอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร

กระจาง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สํานักเทศบาลเมืองสวรรคโลก จํานวน 15 คน  
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 ตัวแปรที่จะศึกษา 

 ตัวแปรตน    ไดแก กิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ  

 ตัวแปรตาม  ไดแก  พัฒนาการดานการพูด 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  หนังสือนิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

2.  แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ  

3. แบบทดสอบวัดพัฒนาการดานการพูด ที่ใชการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของ 

แบบทดสอบทั้งฉบับ ดานที่ 1 การพูดคําศัพท วิเคราะหดวยสูตร KR-20 มีคาเทากับ 0.73 

ดานที่ 2 การพูดเปนประโยค และพูดเปนเร่ืองราว วิเคราะหดวยสูตร α - Coefficient มีคาเทากับ 0.75 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. สรางความคุนเคยกับนักเรียนกลุมตัวอยาง เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 

 2. กอนการทดลองทําการทดสอบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย ดวยแบบทดสอบ  

พัฒนาการดานการพูดที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง 

 3. ดําเนินการทดลองโดยใชการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ เปนเวลา 8  

สัปดาหละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ในชวงกิจกรรมเสริม

ประสบการณ ต้ังแตเวลา 10:00 – 10:30 น. รวมการทดลองทั้งส้ินจํานวน 24 คร้ัง 

 4. หลังการทดลองทําการทดสอบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัย ดวยแบบทดสอบ  

พัฒนาการดานการพูดชุดเดียวกับกอนการทดลอง 

 5. นาํแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 1. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ

ทดลองมาหาคาสถิติพื้นฐานโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standare 

Deviation) 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง

กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ  
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สรุปผลการวิจัย 

 1. กิจกรรมการเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพสามารถพัฒนาการดานการพูดของ 

เด็กปฐมวยัเพิม่ข้ึนรอยละ 55 ของความสามารถพืน้ฐานโดย ดานการพูดเปนประโยคถูกพฒันาไดดีข้ึนเปน

อันดับแรก (รอยละ 63) รองลงมาคือ ดานการพูดเปนเร่ืองราว (รอยละ 56) สวนดานการพูดเปนคําศัพท

เปนอันดับสุดทาย (รอยละ 40) 

2. การจัดกิจกรรมการเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพทาํใหเด็กปฐมวยัมีพัฒนาการ 

ดานการพูดสูงข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบวาพัฒนาการดานการ

พูดของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และเม่ือแยกพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมเปนรายดานพบวา ดานการ

พูดเปนประโยคพัฒนาดีข้ึนเปนอันดับแรก (รอยละ 63) รองลงมาคือ ดานการพูดเปนเร่ืองราว (รอยละ 56) 

สวนดานการพูดเปนคําศัพทเปนอันดับสุดทาย (รอยละ 40)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเลา

นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ สามารถสงเสริมพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวัยใหดีข้ึน

ไดทั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดวา  

เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมี
พัฒนาการดานการพูดสูงข้ึน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะเด็กไดแลกเปล่ียนประสบการณตรงดานการพูดมีอิสระ
ในการพูดคุยซักถาม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
พื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมีพัฒนาการดานการพูดสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจะ 
คํามะสอน (2544: บทคัดยอ) ศึกษาถึงความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเร่ืองโดยใชภาพประกอบซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยสูงข้ึน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเปน 
เลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเปนการเพ่ิมเติมประสบการณการเรียนรูพัฒนาการดานการ
พูดใหกับเด็ก จากการที่เด็กไดเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเด็กสามารถพูดเปนคําที่มี
ความหมาย พูดเปนประโยคดวยคําพูดงายๆใหผูอ่ืนเขาใจได จะชวยสงผลใหเด็กเลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจได
วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
พื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมีพัฒนาการดานการพูดสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชวย
พัฒนาการดานการพูดเปนอยางดี เพราะวาครูมีบทบาทสําคัญชวยในการกระตุน คอยช้ีแนะ ชมเชยใหเด็ก
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ไดแสดงออกหรือพูดไดอยางอิสระ โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิกสัน จอหนสัน และซอลซ (นฤมล  จิ๋วแพ.  2549: 17; อางอิงจาก Dixson, D, 
James J.; & Saltz, S. 1977) พบวา เมื่อเด็กฟงนิทานแลวเด็กยอมมีความตองการที่จะเลียนแบบตัวละคร
ที่ตัวชอบหรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ยังพบวา เนื้อหานิทานถาเปนเร่ือง
ไกลความจริง เชน เทพนิยาย จะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็กดีกวานิทานที่มีเนื้อหาใกลชีวิตเด็กจริง จะ
ชวยสงผลใหการเรียนรูไดอยางมีความสุข ซึ่งสงเสริมและการสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก
เปนส่ิงจําเปนในการเปนแรงเสริมใหเกิดการเรียนรูสําหรับเด็ก เนื่องจากเด็กเร่ิมเรียนรูภาษาจากการฟงแลว
เลียนแบบเสียงมาเปนภาษาพูด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซิมสัน (สนอง สุทธาอามาตย. 2545: 17; 
อางอิงจาก Simpson. 1998) การเลาเร่ืองซ้ําชวยสงเสริมความสามารถดานการส่ือสารมากข้ึน กลาวคือ 
ชวยใหเด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถในการถายทอดภาษาใหชัดเจนข้ึน จะเห็นไดวา การฟงและการพูด
เปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญถาเด็กไดรับการฝกฝนและการแนะนําอยางถูกตองเหมาะสม เด็กจะมี
พัฒนาการดานการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพรายดาน
สูงข้ึนทั้งนี้อาจเปนเพราะหนังสือนิทานประกอบภาพเปนเคร่ืองมือที่ดึงความสนใจของเด็ก เด็กรูสึก
สนุกสนานและชวยสรางเสริมพัฒนาการพูด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วาเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัด
กิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมีพัฒนาการดานการพูดสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัมพรรณ สุขจรนิ (2551: ออนไลน) ที่ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือนิทานประกอบ
ภาพเพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟง ดานการพูดของเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ทั้ง 12 เร่ือง เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว 80/80 ทุกเร่ือง และในภาพรวมของหนังสือนิทานประกอบภาพทั้ง
12 เร่ือง มีประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 84.38/90.51 การพัฒนาความสามารถดานการฟง ดานการพูด ของ
เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการฟง ดานการพูด หลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ทั้งนี้
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.1 หนังสือนิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยเปนหนังสือนิทานที่ไมมีคําบรรยายใหเด็กเลาเร่ือง
ตามภาพประกอบเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการพูดหนังสือนิทานประกอบภาพชวยกระตุนใหเด็กเกิด
ความสนใจเพิ่มพูนความคิดจินตนาการเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
เรียนรูโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยทั้งนี้อาจจะเปนเพราะนิทานประกอบภาพฝกทักษะทางภาษาเพื่อ
พัฒนาการทางการพูด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชีวัน สวนดอกไม (2551:  ออนไลน) ที่ศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของนิทานประกอบภาพฝกทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟง
และการพูดของเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ดานการฟงมีคา 81.10 / 86.60 ดานการพูด มีคา 82.90 / 91.40  
คาเฉล่ียของพัฒนาการความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 2 เพิ่มสูงข้ึน
ทุกดานไดแก ดานความเขาใจคําส่ังและ ปฏิบัติตาม ดานความเขาใจเร่ืองราวในการฟง และการเลาเร่ือง
สัมพันธกับภาพ 
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 2.2 พัฒนาการดานการพูดในดานการพูดคําศัพท กอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน

พื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีพัฒนาการดานการพูดเขาใจ

ความหมาย สูงกวากอนการทดลองทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กมีโอกาสพูดคุย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

อยางอิสระในคําศัพทเด็กไดรับประสบการณตรงจากการพูดจึงทําใหเกิดการเรียนรูการพัฒนาทักษะ

ทางดานภาษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิญญา กังสนารักษ (2530: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางภาษาดานจํานวนถอยคําและการใชประโยคในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ที่อยู

ในสถานสงเคราะห กรมประชาสงเคราะหและครอบครัวปกติ โดยเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาดาน

จํานวนถวยคํา และการใชประโยคที่มีระดับอายุและเพศตางกัน และหาความสัมพันธระหวางพัฒนาการ

ทางภาษาดานจํานวนถอยคํากับพัฒนาการทางดานการใชประโยค พบวา เด็กที่อยูในครอบครัวปกติมี

พัฒนาการทางภาษาดานจํานวนถอยคําและการใชประโยคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่อยูในสถานสงเคราะห 

เด็กชายและเด็กหญิงมีพัฒนาการทางภาษาดานจํานวนถอยคําและการใชประโยคไมแตกตางกัน และ

พัฒนาการทางภาษาดานจํานวนถอยคํามีความสัมพันธทางบวกกับพัฒนาการทางภาษาดานการใช

ประโยค ที่เปนเชนนั้นอาจเปนเพราะการจัดประสบการณการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ

เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดสนทนาพูดคุย จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง รวม 24 คร้ัง เด็กเรียนรู

คําพูด คําศัพทเปนประโยคถายทอดไปสูการพูดดานเขาใจความหมายตอไป 

 1.3 พัฒนาการดานการพูดแตงประโยคและพูดเปนเร่ืองราว กอนและหลังการจัดกิจกรรมเลา 

นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กมีพัฒนาการดานการพูดประโยค 

สูงกวากอนการทดลองเด็กมีพัฒนาการดานการพูดเปนประโยค สูงกวากอนการทดลองทั้งนี้อาจจะเปน

เพราะวาเด็กสามารถคิดคําและรูจักใชคํา วลี จากประโยคที่เคยไดยินมาจึงทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการ

พูดประโยคและพูดเร่ืองราวสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาพร สามเต้ีย (2545: บทคัดยอ) ศึกษา

พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษา โดยใชกลุมตัวอยาง 

เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 10 คน ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษามีพัฒนาการทางการพูดโดยเฉล่ียรวม กอนการจัดกิจกรรมและหลังการ

จัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพัฒนาการทางการพูด ในแตละดานทั้ง

ทางดานการเขาใจความหมาย ดานการสรางประโยค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 สวนผลการสังเกตทางการทางการพูดในระหวาง การจัดกิจกรรมเลนเกมทางภาษามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการเขาใจความหมายและการสรางประโยค เพราะการจัด

กิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพโดยใชบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู

จะชวยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูอยางไมเครงเครียด เด็กสามารถพูดสรางประโยคจากส่ิงที่เห็นในภาพไดจาก

ประสบการณเดิมและประสบการณใหม และในส่ิงที่ชอบดวยคําพูดของเด็กเอง ซึ่งจะชวยสงผลใหเด็กพูด

เปนประโยคสมบูรณไดตอไปอีก 
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1. ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพพบวาเด็กขาด

ทักษะดานการพูดตอบคําถาม การควบคุมตนเองในการรอคอยและปฏิบัติตามคําส่ังเมื่อครูสรางความคุนเคย

แนะนําใหเด็กแสดงออกอยางอิสระ รูจักการรอคอย ใหเด็กไดตอบคําถามจากนิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย 

เด็กเร่ิมมีพัฒนาการดานการพูดไดดีมากข้ึน มีความมั่นใจในการพูดและตอบคําถามระหวางเพื่อนและครู 

 2. เมื่อเด็กเร่ิมคุนเคยกับการรวมกิจกรรมเลานิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพนํานิทาน

พื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพมาถามคําถามเพื่อใหเด็กตอบคําถาม เด็กเร่ิมสนใจกลาพูดตอบ กลา

พูดส่ือสารเก่ียวกับประสบการณที่เคยพบเห็นชวยใหเด็กเขาใจความหมายของคํามากข้ึน การไดดูภาพ

นิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย จะชวยกระตุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ไดอยางสนุกสนาน และมี

คําศัพทที่แปลกใหม นอกจากนี้ยังฝกจิตใจเด็กออนโยน คลายความตึงเครียดได 

 3. การจัดกิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชวย

กระตุนและเราความสนใจของเด็กใหเขารวมกิจกรรมเด็กเปนอยางดี สงผลใหเด็กเกิดความสนใจในการฟง

คําถามในนิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบ

ภาพเปนส่ือที่ชวยเราความสนใจของเด็ก มีพัฒนาการดานการพูดจากการพูดคําศัพทที่หลากหลาย พูด

เขาใจความหมาย และพูดสรางประโยค วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ไดตามศักยภาพในตัวเด็ก สําหรับ

การวิจัยในคร้ังนี้เด็กยังขาดทักษะดานการพูดในชวงแรกเพราะเด็กวัย 4-5 ป ยังไมพรอมที่จะพูดอยาง

จริงจังจึงตองใชเวลาการกระตุนและคําชมเชยกําลังใจกับเด็กเพราะเด็กจะสามารถพูดเขาใจความหมาย

และพูดสรางประโยคไดเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. การสงเสริมพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย ครูควรใหอิสระเด็กไดใชความคิดอยางอิสระ และ

เขาใจความพรอมของเด็ก ส่ิงที่สําคัญควรสรางกําลังใจและกระตุนใหเด็กกลาแสดงออก 

 2. การจัดกิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพครูควรจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการพูดของเด็ก โดยคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมของเด็ก ไมใหเด็กเกิดความเครียดยกยองชื่นชม 

และครูควรลดบทบาทลงเปดโอกาสใหเด็กอยางเต็มที่ 

 3. ในการนํานิทานมาใชสอนในระดับเด็กปฐมวัยนั้น ครูควรสรางนิทานที่เหมาะสมกับวัยและ

เนื้อหาที่จะสอน เพื่อใหเด็กรูจักคิดและสนุกกับการเลานิทานและเด็กสามารถจดจําและเขาใจไดงาย 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการพูด โดยใชการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย

ประกอบภาพใหมีระยะเวลาที่เพิ่มข้ึนเพื่อใหแนวโนมพัฒนาการดานการพูดชัดเจนข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพกับวัด               

ตัวแปรดานอ่ืนๆ เชน สังคม อารมณ-จิตใจ และพัฒนาการดานการอานและการเขียน 

 3. ควรมีการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการพูดกับการจัดกิจกรรมการเลนบทบาทสมมติ 

 4. ควรมีการศึกษาพัฒนาการดานการพูดโดยใชกิจกรรมอ่ืนๆ เชน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรม

บทบาทสมมติ และกิจกรรมสรางสรรค เปนตน 
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- คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมเสริมประสบการณโดยการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัด 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการเลานิทานพื้นบาน
จังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

 
หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาการทางการพูด เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการเรียนรูคําศัพทที่เด็ก

ปฐมวัยรูจัก และเขาใจความหมายมากข้ึนจากเดิม เด็กสามารถพูดส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน

และถูกตองมากข้ึน การพูดของเด็กจะสามารถพัฒนาไดนั้นตองอาศัยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็ก

ไดพูดอยางเหมาะสม กิจกรรมการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่

ฝกใหเด็กไดพูดการทํางานรวมกัน ทั้งนี้ครูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ในการ

สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนใหเหมาะสมเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กไดพูด ไดเลา

เร่ือง เขาใจความหมาย บอกช่ือส่ิงของจากภาพ  

 
จุดมุงหมาย 

1. เพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูด จากการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

2. เพื่อฝกมารยาทในการพูด 

3. เพื่อฝกการกลาแสดงออก 

 
เนื้อหา 
 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ เปน

กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย ไดเรียนรูไดเลาเร่ือง เขาใจความหมาย 

บอกช่ือส่ิงของจากภาพ  

 
หลักการจัดกิจกรรม 

1. ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรม 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วนัอังคาร วนัพธุ และ

วันพฤหัสบดี  วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 30 นาท ี

2. ลักษณะของเนื้อหานทิานเปนนทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทัย มทีัง้หมด 8 เร่ือง ไดแก 

1. เร่ืองพระรวงวิง่วาว    

2. เร่ืองตํานานพระรวง 
3. เร่ืองโชกพระรวงลองพระขรรค 
4. เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

5. เร่ืองพระรวงกบักวาง 
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6. เร่ืองบอน้ํารอนพระรวง 
7. เร่ืองพระรวงสวยน้าํ 

8. เร่ืองพระรวงกบัมะกะโท 

3. ลักษณะของนิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพเปนนิทานประกอบการเลา ซึ่งมี

ทั้งหมด 8 เร่ือง แตละเร่ืองจะมีเนื้อหาส้ันเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย 
วิธีดําเนินกจิกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพและแบงเด็กออกเปน 3 

กลุมๆละ 5 คน 

 วันที่ 1 ครูเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทยั โดยเด็กเปนผูฟงและหลังจากทีฟ่งแลวใหเด็กเลา

นิทานพืน้บานประกอบภาพตามความเขาใจและจินตนาการของตนเอง 

 วันที่ 2 ครูเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยั โดยเด็กเปนผูฟงและเปล่ียนกลุมใหม เด็กเลานทิาน

พื้นบานประกอบภาพตามความเขาใจและจินตนาการของตนเอง  

 วันที่ 3 เด็กเปล่ียนกลุมใหมเปน 3 กลุม ใหแตละกลุมแบงหนาทีท่ีละกลุมออกมาเลานทิาน

พื้นบานประกอบบาน 
ขั้นตอนการเลนนิทานพ้ืนบานจังหวัดสโุขทัยประกอบการภาพ มีดังนี้ 
 ขั้นนํา ( 3 – 5 นาที ) 
 ครูนําโดยการรองเพลง และทองคําคลองจอง เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความ

พรอมกอนเขาสูกิจกรรม 
 ขั้นดําเนนิกิจกรรม ( 15 – 20 นาที ) 
 สรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี ้

1. ใหเด็กๆแบงกลุมเปน 3 กลุม กลุมละ 5 คน 

2. กอนดําเนนิกิจกรรมการเลานิทาน ใหผูเลากลาวทกัทาย สวัสดี กับผูฟงและดําเนนิการเลา 

นิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัจนจบเร่ือง 

3. ครูแนะนําส่ืออุปกรณที่ใชประกอบการเลานทิานพ้ืนบานประกอบภาพ ซึง่ในแตละสัปดาห 

ก็สลับสับเปล่ียนกนัไปตามความเหมาะสม  

4. เด็กและครูรวมกันสรางหรือทบทวนขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อความถกูตองและ 

เปนระเบียบ 

4.1 เด็กสามารถเลือกกลุมทํากจิกรรมไดตามความตองการ แตตองไมเกินกลุมละ 5 คน 

4.2 ไมแยงส่ืออุปกรณประกอบการเลน ในขณะที่เพื่อนๆกาํลังใชอยู  

4.3 เมื่อเด็กทาํกิจกรรมเสร็จแลว แตละกลุมใหเก็บส่ืออุปกรณตางๆเขาทีเ่ดิมใหเพื่อน 

กลุมตอไปเลานิทานพืน้บานประกอบภาพตอไดทันท ี
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5. เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
6. เมื่อเด็กทาํเลานิทานพืน้บานประกอบภาพแลวใหเก็บนทิานเขาที่ใหเรียบรอย 
ขั้นสรุป ( ประมาณ 5 นาที ) 
ใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครในเนือ้เร่ืองวาเปนอยางไร ระหวางปฏิบัติ 

กิจกรรมเกิดปญหาอะไรบาง และชวยกันแกปญหาอยางไร 
แบบประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะทํากิจกรรม 

2. สังเกตพฤติกรรมดานการพดู โดยใชแบบประเมินดานการพูด 
บทบาทคร ู
 ในการจัดกิจกรรมเลานทิานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ บทบาทครูมีดังนี ้

1. ศึกษาแผนการจัดประสบการณเลานทิานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ 

2. จัดเตรียมส่ืออุปกรณที่จะใชในการเลานทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพ 

ใหเพยีงพอตอความตองการของเด็ก และคอยดูความเรียบรอยในขณะที่เด็กทํากิจกรรม 

3. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระและคอยใหความชวยเหลือเมื่อเด็กรอง 
ขอเทานั้น 

4. กระตุนใหเด็กไดใชส่ืออุปกรณที่ถูกเตรียมไว 
5. สังเกตพฤติกรรมและใหเด็กทุกคนไดรวมกจิกรรมและใหความสําคัญกบัเด็กทุกคน 

บทบาทเด็ก 
 ครูควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติใหเด็กทราบดังตอไปนี ้

1. ปฏิบัติตามขอตกลงในการฟงนทิานพ้ืนบาน และรวมสนทนาและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อ

เร่ืองนทิาน 

2. เด็กแตละกลุมแบงหนาที่ปฏิบัติในการเลานิทานประกอบภาพ 
หมายเหตุ 
 การปฏิบัติกิจกรรมการเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพ ทัง้ 8 เร่ือง โดยจัด

กิจกรรมลักษณะนี้สัปดาหละเร่ือง เร่ืองละ 3 วนั จัดกิจกรรมทั้งหมด 8 สัปดาห 

 

 
 
 
 
 



 80 

แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย 
ประกอบภาพ 

 
นิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง พระรวงวิ่งวาว 
 
จุดประสงค 

1. เพื่อสงเสริมพฒันาการทางการพูดจากการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

2. เพื่อฝกมารยาทในการฟงและการพูด 

3. เพื่อฝกการกลาแสดงออก 

 
ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 
 ขั้นนํา ( 3 – 5 นาที ) 
  เด็กและครูรวมกันรองเพลง “ วาวจุฬา” และทําทาทางประกอบตามความคิด

สรางสรรค 
 ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

1. ใหเด็กแบงกลุมเปน 3 กลุม กลุมละ 5 คน ( โดยที่เด็กๆเปล่ียนกลุมทกุวัน ) 

2. ครูเลานิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยเร่ืองพระรวงวิ่งวาว ใหเด็กฟงจนจบเร่ือง 

3. เด็กและครูรวมกันสนทนาถึงตัวละครในเนื้อเร่ืองพระรวงวิง่วาว 

4. เด็กแตละกลุมเร่ิมเลานทิานพื้นบานประกอบภาพ โดยตกลงเวลากลุมละ  

5 นาที ตามเนือ้เร่ืองที่ครูเลาตามความเขาใจและความคิดของตนเอง 
 ขั้นสรุป 
  เด็กและครูรวมกันสรุปเนื้อเร่ืองนิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยเร่ืองพระรวงวิ่งวาว วามี

ใครทําอะไร ที่ไหน และผลที่เกิดข้ึนเปนอยางไร  โดยต้ังคําถามดังตอไปนี้ 

- ทําไมวาวของพระรวงไมถึงลมบน 

- พระรวงมีความสามารถพิเศษอะไร 

- วาวอะไรที่พระรวงนํามาวิง่ 

- เด็กๆจะวิง่วาวในฤดูอะไร 
สื่อ 

1. เนื้อเร่ืองนิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย เร่ือง พระรวงวิ่งวาว 

2. เพลง “ วาวจุฬา”  

3. เคร่ืองเคาะจังหวะ 
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การประเมินผล 
1. สังเกตการพูด  

2. การเขารวมกิจกรรม 

3. การตอบคําถาม 
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นิทานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง พระรวงวิ่งวาว 
 
 พระรวงออกไปเลนวาวทรงว่ิงวาวจุฬาไปถึงบานสารจิตร วาวจุฬาลอยข้ึนไปไมถึงลมบนจึงไป

ขอดายชาวบาน เพื่อจะตอสายวาวจุฬา ชาวบานไมยอมใหอางวาไมมีดาย พระรวงโกรธจึงมีวาจาสิทธิ์

วา บานนี้ปลูกฝายขออยาใหมีสมอเลย แตนั้นมาชาวบานสารจิตรแสนตอปลูกฝายไมมีสมอฝาย พระ

รวงทรงวิ่งวาวจุฬาจนเบื่อแลวพระรวงเสด็จกลับสุโขทัย มาถึงบานซาน เปนเวลาพลบคํ่าพอดี จึงแวะ

เขาบานเพื่อขออาศัยนอน ชาวบานเห็นคนแปลกหนาจึงไมกลารับรอง อางวาบานนี้คับแคบมีหองนอน

เพียงสองหองเทานั้น ขอใหไปนอนที่อ่ืน พระรวงทรงหิวและโกรธมาก และล่ันวาจาสิทธิอ์อกมาวาบานนี้

ตอไปหากปลูกบานก็จงปลูกไดเพียงหลังละสองหองเทานั้น หากใครปลูกบานเกินสองหองก็ใหเกิดไฟ

ไหมและพบกับความเดือดรอนวุนวายนานาประการ 

 

 

 

 
เพลง  “ วาวจุฬา” 

   วาวจุฬาลอยฟาเลนลม  สุขใจชมเจาวาวจุฬา 

วาวจุฬาลอยฟานามอง   อยากจะลองเลนวาวจุฬา 
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ตารางการเลานิทานพื้นบานจังหวัดสโุขทัยประกอบภาพ 
ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วนั วนัละ 30 นาที  (10.00 – 10.30 น. ) ดังนี ้
 
สัปดาห วันที่ทาํการทดลอง กิจกรรมการเลานทิาน สื่อประกอบการเลน 

1 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองตํานานพระรวง 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 เร่ืองตํานานพระรวง 
2 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงศรีสัชนาลัย 

3 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงลองพระขรรค 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงลองพระขรรค  

4 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ  

 เร่ืองพระรวงวิ่งวาว 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 พระรวงวิ่งวาว 

5 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลนนิทานพื้นบานประกอบภาพ 

เ ร่ืองพระรวงกับกวาง 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 พระรวงกับกวาง 

6 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองปลาพระรวง 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 ปลาพระรวง 

7 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทานพื้นบานประกอบภาพ 

 เร่ืองพระรวงสวยน้ํา 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 พระรวงสวยน้ํา 

8 อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี -เด็กเลานิทาน  

 เร่ืองพระรวงกับมะกะโท 

-หนังสือนิทานประกอบภาพ 

 พระรวงกับมะกะโท 
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ภาคผนวก  ข 
- คูมือดําเนินการทดสอบวดัความสามารถดานการพดูของเด็กปฐมวัย 
- แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูดของเด็กปฐมวยั 
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบทดสอบชุดนี้ใชเพื่อทดสอบวัดความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้น

อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ป) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานพื้นบาน

จังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

2. ในการดําเนินการทดสอบใหมีผูดําเนินการทดสอบ 1 คน ใหผูรับการทดสอบสามารถ

ปฏิบัติไดถูกตองตามคําอธิบายของผูดําเนินการทดสอบ 

3. แบบทดสอบวดัความสามารถดานการพูด มีดังตอไปนี ้

แบบทดสอบที ่1.1 พูดคําศัพทจากภาพ  จาํนวน 10 ขอ 

 แบบทดสอบที ่1.2 พูดเปนประโยค  จาํนวน 10 ขอ 

 แบบทดสอบที ่1.3 พูดเปนเร่ืองราว  จาํนวน 10 ขอ 

4. ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ กําหนดเวลาขอละ 1 นาท ี

5. เกณฑในการใหคะแนน 

แบบทดสอบที ่1.1 พูดคําศัพทจากภาพ ใหขอละ 1 คะแนน 

   โดยเด็กตองสามารถบอกชื่อส่ิงของในภาพไดถูกตอง 

  แบบทดสอบที ่1.2 พูดเปนประโยค ใหขอละ 1 คะแนน 

        โดยเด็กตองส่ือสารใหตรงกับความหมายใหถูกตองเหมาะสม 

  แบบทดสอบที ่1.3 พูดเปนเร่ืองราว ใหขอละ 1 คะแนน 

        โดยเด็กตองเลาเร่ืองใหถกูตองเหมาะสมตรงกับรูปภาพและเลา 

    เร่ืองราวทีม่คีวามสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับภาพ  

                                                     เปนประโยคทีม่ีขอความวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 86 

วิธีดําเนินการทดสอบ 
1. ผูดําเนนิการทดสอบเตรียมการกอนทดสอบ ดังนี ้

1.1 ตรวจจําแนกแบบทดสอบใหครบถวนและเขียนช่ือของผูรับการทดสอบเตรียมไว
ใหพรอม 

1.2 ศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทัง้หมด จนสามารถใช

คําอธิบายไดคลองแคลว 

1.3 จัดสถานที่สอบใหอยูในสภาพที่สะดวกสบาย จัดโตะเกาอ้ีใหเหมาะสมกับผูรับ

การทดสอบ 

1.4 เตรียมอุปกรณในการทดสอบ ดังนี ้

1.4.1 แบบทดสอบและคูมือทดสอบ อยางละ 1 ชุด 

1.4.2 นาฬิกาเทีย่งตรง 1 เรือน 

1.4.3 ดินสอที่มีคุณภาพดี สีเขมเห็นชัดเจน 

1.5 กอนทําการทดสอบจัดใหผูรับการทดสอบ ด่ืมน้าํและเขาหองน้ําใหเรียบรอย 

1.6 ผูดําเนนิการสอบตองแสดงความเปนกนัเอง ทาํใหผูไดรับการทดสอบไมกังวล มี

ความมัน่ใจ และรวมมือทําแบบทดสอบเปนอยางดี 

1.7 ผูดําเนนิการทดสอบแนะนาํการเขียนเคร่ืองหมายกากบาท ( ) ใหเด็กเขียน

อยางชัดเจนบนกระดานดํา 

2. ดําเนนิการทดสอบตามข้ันตอน ดังนี ้

2.1 ดําเนินการทดสอบทีละ 1 แบบทดสอบ 

2.2 ใหผูรับการทดสอบเปดทีละหนา และทําทีละขอ โดยใชกระดาษปดขออ่ืนไว 

2.3 ผูดําเนินการทดสอบอานคําส่ัง ขอละ 2 คร้ัง 

2.4 ผูดําเนินการทดสอบใหผูรับการทดสอบทําทุกคน 

2.5 เมื่อเสร็จส้ินการทดสอบ 1 แบบทดสอบ ใหผูรับการทดสอบพักประมาณ 5 นาท ี

2.6 ใหเขียนช่ือ นามสกุล ที่หนาปกแบบทดสอบของผูรับการทดสอบทุกคนให

เรียบรอยกอนดําเนินการทดสอบทุกคร้ัง  
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แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 
แบบทดสอบที่ 1.1   พูดคําศัพทจากภาพ 

จุดมุงหมาย   เพื่อทดสอบพฒันาการดานการพูดในการบอกคําศัพททีรู่จักได 

การใหคะแนน   บอกช่ือคําศัพทในภาพได 1 คะแนน บอกไมได 0 คะแนน 

เวลาในการทําการทดสอบ ขอละ 1 นาท ี

ลักษณะแบบทดสอบ  การบอกช่ือคําศัพทในภาพทีก่ําหนดให 

จํานวนขอสอบ   จํานวน 10 ขอ (10 คะแนน) 

คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 

 2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอ และบอกวาเปนภาพอะไร 

คําสั่ง  ใหนักเรียนดูรูปภาพส่ิงของแลวบอกวาเปนภาพอะไร 
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แบบทดสอบที่ 1.2   การพูดเปนประโยค 

จุดมุงหมาย   เพื่อทดสอบพฒันาการดานการพูดเปนส่ือสารอยางม ี

ความหมาย 

การใหคะแนน   ถาพูดแตงประโยคไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

ได 2 คะแนน และพูดแตงประโยคไมถูกตอง ได 1,0 ตามลําดับของ

คะแนน 

เวลาในการทําการทดสอบ ขอละ 1 นาท ี

ลักษณะแบบทดสอบ  พูดแตงประโยคจากภาพทีก่าํหนดให 

จํานวนขอสอบ   จํานวน 10 ขอ (20 คะแนน) 

คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 

 2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอ แลวแตงประโยคใหสอดคลองกับภาพ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวพูดแตงประโยคใหสอดคลองกบัภาพ 

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เด็กพูดส่ือสารนอกเหนือไปจากคําตอบที่เฉลยไวใหในแตละขอแตแตง 

    ประโยคไดสอดคลองกับภาพก็ถือวาถกูตองและไดคะแนน 1 คะแนน เชนกนั 

2.ในขณะทีก่ําลังทดสอบ ถาเห็นภาพแลวไมยอมตอบคําถาม ครูใชคําถามกระตุนให    

   เด็กคิด แลวรอใหเด็กตอบสักครู เมื่อเด็กไมยอมตอบจึงเล่ือนไปทําขออ่ืนตอไป 
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แบบทดสอบที่ 1.3   การพูดเปนเร่ืองราว 

จุดมุงหมาย   เพื่อทดสอบพฒันาการดานการพูดในการอานภาพ และการแปล 

                                                 ความหมายเปนคําพูดที่เปนเร่ืองราว  คือ ใคร ทาํอะไร ที่ไหน 

การใหคะแนน   ถาเลาเร่ืองไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน ไดอยางถูกตอง ใหคะแนน 2  

คะแนน ถาพูดเปนเร่ืองราวไมไดให 1, 0 ตามลําดับคะแนน 

เวลาในการทําการทดสอบ ขอละ 1 นาท ี

ลักษณะแบบทดสอบ  พูดเปนเร่ืองราวจากภาพที่กาํหนดให 

จํานวนขอสอบ   จํานวน 10 ขอ (20 คะแนน) 

คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบรายบุคคล 

 2. ใหนักเรียนดูภาพทีละขอ แลวพูดเปนเร่ืองราวจากภาพ วาใคร กาํลังทาํอะไร  

    อยูที่ไหน 

คําสั่ง  ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวพูดเร่ืองราวใหสอดคลองกับภาพ (ใคร ทาํอะไร ที่ไหน) 

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เด็กพูดเปนเร่ืองราว นอกเหนอืไปจากคําตอบที่เฉลยเอาไวใหในแตละขอ   

                       แลวพูดเปนเร่ืองราวใหเปนประโยคทีส่มบูรณ คือ ใคร ทําอะไร ทีไ่หน และมีความ 

                            เกี่ยวของสอดคลองกับภาพก็ถือวาถกูตองและไดคะแนน 1 คะแนนเชนกนั 

2.ในขณะทีก่ําลังทดสอบ ถาเห็นภาพแลวไมยอมตอบคําถาม ครูใชคําถามกระตุนให 

   เด็กคิด แลวรอใหเด็กตอบสักครู เมื่อเด็กไมยอมตอบจึงเล่ือนไปทําขออ่ืนตอไป 
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แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 
แบบทดสอบ 1.1    พูดชื่อคําศัพท 

คําสั่ง    ใหนกัเรียนดูรูปภาพแลวบอกวาเปนภาพอะไร 
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แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 
แบบทดสอบ 1.2    การพดูเปนประโยค 

คําสั่ง    ใหนกัเรียนดูรูปภาพแลวพูดเปนประโยคใหสอดคลองกับภาพ 
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แบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 
แบบทดสอบ 1.3    การพดูเปนเร่ืองราว 

คําสั่ง    ใหนกัเรียนดูรูปภาพแลวพูดเปนเร่ืองราวใหสอดคลองกับภาพ (ใคร ทาํอะไร ที่ไหน) 
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คูมือการใชแบบทดสอบพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
คําชี้แจง 

เนื่องจากวิจัยคร้ังนี้ไดมีทดสอบพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยอีก 1 ชุด เพื่อทีจ่ะสังเกต

พัฒนาการทางการพูดของเด็กขณะที่เด็กทํากจิกรรมเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพโดย

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการประเมิน โดยทําการประเมินกลุมละ 5 นาที และหยุดพักเปล่ียนกลุม  1 นาที แต

ละกลุมมีสมาชิก 5 คน โดยทําการประเมนิในกจิกรรมเสริมประสบการณ  

เวลา10.00 – 10.30 น. ของทุกวันที่ทํากิจกรรมเลานิทานพื้นบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แบบประเมินชุดนี้เพื่อประเมนิพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวยั ระดับชั้นอนบุาล 3  

(อายุ 5-6 ) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

2. แบบประเมินพัฒนาการทางการพูด ประกอบดวย 

              2.1 การเลาเร่ือง   แบงไดดังนี ้

- ใชภาษาส่ือความหมายตรงกับภาพและเนื้อหา หมายถึง เด็กสามารถเรียกช่ือส่ิง 

ตางๆไดถูกตอง 

  - บอกลักษณะงายๆหรือลักษณะเดนของตัวละคร หมายถึง เด็กสามารถบอกลักษณะ

ทาทางของตัวละครไดถูกตอง 

  - สนทนาโตตอบหรือเลาเร่ืองดวยประโยคส้ันๆเปนเร่ืองราวได   หมายถึง เด็กสามารถ

สนทนามาและโตตอบกับผูอ่ืนหรือเลาเร่ืองตามเหตุการณ เนื้อหา ภาพเปนประโยคสั้นๆไดถูกตอง 

  - ใชภาษาส่ือความหมายตรงกับวยัของเด็ก   หมายถงึ เด็กสามารถพูด เลา ภาพหรือ

เหตุการณๆไดเหมาะสมกับวยัและอายุของเด็ก 

      2.2  การพดูส่ือสารเขาใจความหมาย   แบงไดดังนี ้

  - พูดถึงรายละเอียด   หมายถึง เด็กสามารถพูดถงึรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับภาพวามี

อะไรบาง ไมวาภาพนั้นเดนหรือไมสะดุดตาเด็กสามารถพูดถึงสวนประกอบตรงนัน้ได 

  - การเลาเร่ืองตางๆไดอยางตอเนื่อง   หมายถงึ เด็กสามารถพูดเชื่อมโยงเหตุการณ

ประโยคที่ตนเองและเพื่อนๆพูดใหเปนเร่ืองเดียวกนัไดอยางกลมกลืน 

  - พูดไดสัมพันธกับภาพและเหตุการณ  หมายถึง เด็กสามารถพูดประโยคไดตรงกับ

ภาพหรือเหตุการณไดถูกตอง 

  - ความชัดเจนและความถูกตองในการพูด  หมายถึง เด็กสามารถพูดเปนประโยคได

ถูกตองและออกเสียงคําตางๆในประโยคไดอยางชัดเจน 
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เกณฑในการใหคะแนน  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 2  1  และ 0 ตามความหมายดังนี ้

 2     คะแนน หมายถงึ   เด็กพูดเปนประโยคที่สมบูรณ (ประธาน กริยา กรรม) ไดอยาง  

                                                     คลองแคลวขณะทํากิจกรรม 

 1     คะแนน หมายถงึ  เด็กพูดเปนประโยคที่ไมสมบูรณหรือไมคลองแคลวขณะทํา  

                                                    กิจกรรม 

 0     คะแนน หมายถงึ   เด็กไมพูด 

การดําเนินการใชแบบทดสอบ 

1. ศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทัง้หมด เพื่อใหเกิดความชาํนาญในการ 

ใชแบบทดสอบพัฒนาการทางการพูด 

2. ทําการทดสอบพัฒนาการทางการพูดของเด็กกอนการทดลองเพื่อหาขอมูลพื้นฐาน  

( Baseline Data) โดยการประเมินพัฒนาการทางการพูดในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณปกติ 

3. เมื่อเด็กเลานทิานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพผูวิจัยดําเนนิการ 
ประเมินพัฒนาการทางการพูดของเด็กขณะทํากิจกรรมเลานิทานพืน้บานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ

ในวนัพฤหัสบดีของทุกสัปดาห โดยสังเกตกลุมละ  5 นาที ทําเชนนี้จนครบ 8 สัปดาห 

4. ในการบนัทกึแบบทดสอบพฒันาการทางการพูดของเด็ก เมื่อเด็กมีพฤติกรรมการพดูใน 

แตละขอตรงกับชวงคะแนนใด ใหทาํเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในขอนั้น 
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ภาคผนวก ค 
- ตัวอยางหนังสือนิทานพื้นบานจังหวัดสโุขทัย 
- ตัวอยางภาพการจัดกิจกรรมการเลานทิานพื้นบานจังหวัดสุโขทยัประกอบภาพ 
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ตัวอยางหนังสือและภาพการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย 
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    ตัวอยางหนงัสือและภาพการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย 
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ตัวอยางหนังสือและภาพการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย 
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ภาคผนวก ง 
- รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
1. ผูเชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมหนงัสือนทิานพื้นบานจังหวดัสุโขทัยประกอบภาพ 

1.1 รองศาสตราจารยเกริก   ยุนพนัธ 

    อาจารยประจําภาควิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

    คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

1.2 อาจารยปรีดา   ปญญาจันทร 

นักเขียน นักวาดภาพประกอบหนงัสือสําหรับเด็ก 

1.3 อาจารยไพโรจน   ทรัพยเจริญ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง 

2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเลานทิานพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพ 

2.1 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  งิ้วแหลม 

    อาจารยคณะครุศาสตร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2.2  อาจารยไพโรจน   ทรัพยเจริญ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง 

2.3 อาจารยณัฐวลัย   ไทยกลา 

ครูชํานาญพิเศษ (ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวยั) 

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

3. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบพัฒนาการดานการพูด 

3.1 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  งิ้วแหลม 

    อาจารยคณะครุศาสตร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3.2  อาจารยไพโรจน   ทรัพยเจริญ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง 

3.3 อาจารยณัฐวลัย   ไทยกลา 

ครูชํานาญพิเศษ (ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย) 

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวณัฐธยาน  ยิ่งยงค 

วันเดือนปเกิด 4  มิถุนายน  2524 

สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย 

สถานที่อยูปจจุบัน 141/1 หมู9 ถนนศรีสัชนาลัย ตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย  64110 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง 

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนเทศบาลแปนจันทรกระจาง อําเภอสวรรคโลก  

  จังหวัดสุโขทัย  64110  

   

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2546   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

       จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 พ.ศ. 2553      การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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