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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ประกอบนิทานภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สอง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์ประกอบนิทานภาพ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ต�ำบลห้วยชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์และนิทานภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ�ำนวน 25 แผน แบบประเมินความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
และแบบประเมินความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสตอรี่ ไ ลน์ ป ระกอบนิ ท านภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบ
นิทานภาพมีความสามารถด้านการฟังหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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3. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบ
นิทานภาพมีความสามารถด้านการพูดหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ: แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ นิทานภาพ ความสามารถด้านการฟัง
ความสามารถด้านการพูด เด็กปฐมวัย
Abstract
The purposes of this research were to development the learning experience
provision of storyline method with illustration fables to promote the ability of listening
and speaking skills for early childhood who using Thai language as second language, and
to compare the listening and speaking ability of early childhood before and after
organizing storyline learning experiences with illustration fables. The population used in
the study was 10 early childhood in early childhood 2 level in Mae Mon Witthaya School,
Huai Chomphu subdistrict, Mueang district, Chiang Rai province, 2nd semester, academic
year 2562. The instrument used in the research was 25 of storyline learning experience
plan with illustration fables. The collected data was analyzed by using percentage,
arithmetic mean, and standard deviation.
The results of study were as follows:
1. Storyline learning experience plan with illustration fables to promote listening
and speaking ability of early childhood student who use Thai as a second language. The
overall has scored at a high level.
2. Early childhood students who had studied by a learning experience plan with
illustration fables has listening ability after organizing activities higher than before
Organizing activities.
3. Early childhood students who had studied by a learning experience plan with
illustration fables has speaking ability after organizing activities higher than before
Organizing activities.
Keywords: Storyline learning experience plan, Illustration fables, Listening ability,
Speaking ability, Early childhood

48

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

The Development of Learning Experience Provision of Storyline Method with Illustration Fables to Promote the Ability
of Listening and Speaking Skills for Early Childhood Who Using Thai Language as Second Language

บทน�ำ
ภาษานับได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งที่มนุษย์สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว เข้าใจง่ายสุด นอกจากนั้นภาษายังเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการติดต่อกับผูอ้ นื่ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ กัน การติดต่อแลกเปลีย่ นความคิด ความ
รู้สึกนี้อาจจะสื่อออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วิธีการพูดย่อมเป็นวิธี
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว
และเข้าใจง่าย นอกจากนั้นการพัฒนาภาษาพูดยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้านอื่นตามมา
อีกด้วย ในขั้นตอนกระบวนการทางภาษาในวัยเด็กตอนต้นนั้นเด็กยังไม่ค่อยรู้จักภาษาอย่างลึกซึ้งว่าภาษา
นั้นเป็นเครื่องมือสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาของเด็กจึงเป็นไปตามพัฒนาการเช่นเดียวกับความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อเพื่อท�ำกิจกรรมต่าง ๆ การแสดงอารมณ์ และความสามารถทางสติปัญญา (พิชญาดา
ธาตุอินจันทร์, 2551 : 1) ทั้งนี้เด็กปฐมวัยอีกจ�ำนวนมากที่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษา
โดยเฉพาะเด็กที่พูดภาษาถิ่นหรือภาษาประจ�ำเผ่าเป็นหลัก พูดภาษาท้องถิ่นของตนตามผู้ปกครองในชีวิต
ประจ�ำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีปัญหาการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาพูด
การออกเสียง ยังไม่ค่อยถูกต้อง ส่วนด้านการฟังท�ำให้เด็กไม่สามารถปฏิบัติตามค�ำสั่งได้ เพราะนักเรียน
ระดับนี้พูดภาษาชนเผ่ามาจากที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมาโรงเรียนจึงพูดภาษาชนเผ่ามากกว่าพูดภาษาไทย
จึงท�ำให้เป็นปัญหาหนึ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับชั้นเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กขาดความ
พร้อมทางภาษา ไม่สามารถสื่อสารกับครูในชั้นเรียนได้ นอกจากนั้นปัญหานี้อาจจะส่งผลระยะยาวต่อ
คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากรด้วย
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแก่เด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองนั้นครูมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระยะทีเ่ ด็กยังพูดภาษาไทยกลางไม่ได้ สอดคล้องกับที่ สุจริต เพียรชอบ
(2540 : 803) กล่าวว่า เด็กที่ใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาแม่เมื่อมาเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจะท�ำให้มี
ปัญหามากกว่าเด็กที่พูดภาษาไทยกลาง คือ นักเรียนที่พูดภาษาถิ่นนั้นจะประสบปัญหาในการใช้ภาษาไทย
ให้ถกู ต้อง และมีปญ
ั หาการใช้ภาษาไทยทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ได้แก่ การออกเสียงค�ำทีม่ พี ยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สิริกุล
กิจสวัสดิ์ไพศาล (2556 : 2) ที่กล่าวว่า ในบริบทของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ย่อมต้อง
มีปัญหาเกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องของภาษาเป็นปัญหาต้น ๆ เนื่องจากผู้เรียนใช้ภาษา
ชนเผ่าในการสื่อสารเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองซึ่งไม่ใช่ภาษาหลักในการสื่อสาร
เพราะผูป้ กครองและชุมชนล้วนใช้ภาษาชนเผ่าในการสือ่ สาร ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจในภาษา
ชนเผ่ามากกว่าภาษาไทย เมื่อเข้ามาในสถานศึกษาก็จะมีปัญหาในการใช้ภาษาไทย คือ ไม่สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้
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จากการศึกษา พบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ (Storyline Approach)
เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถในการใช้ภาษา เนื่องจากเป็นวิธีการเรียน
การสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจาก
กิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้น ในการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์นี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้พัฒนาหรือวางโครงเรื่อง
ของเรื่องที่จะสอนออกมาในลักษณะที่เป็นนิทานหรือเรื่องเล่า และผู้เรียนจะเป็นผู้ท�ำกิจกรรม สร้างสรรค์
เรื่องราว โดยมีลักษณะส�ำคัญ คือ มีเส้นทางเดินเรื่องที่ด�ำเนินเรื่องอย่างมีเหตุผลตามองค์ประกอบทั้ง 4
คือ 1) ฉาก ได้แก่ สถานที่หรือภาพกว้าง ๆ เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตัวละครในเรื่อง
นั้น ๆ 2) ตัวละคร ได้แก่ คนหรือสัตว์ที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในเรื่อง ผู้เรียนมีฐานะเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่อง
3) วิถีชีวิต ได้แก่ เรื่องราวที่เป็นการด�ำรงชีวิตของตัวละครโดยปกติ และ 4) เหตุการณ์ส�ำคัญ ได้แก่
เหตุการณ์หรือปัญหา หรือสถานการณ์สมมติขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับมีค�ำถาม
หลักเป็นตัวเชื่อมโยงในแต่ละฉาก โดยผู้เรียนจะเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ฉากที่เป็นการก�ำหนดสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า แสวงหาค�ำตอบจากประสบการณ์โดยตรง และ
ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์เรื่องราว ตลอดจนได้ใช้ภาษาในการสนทนา ซักถาม สร้างผลงาน
ในแต่ละตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และบรรลุความส�ำเร็จตามความแตกต่างตามระดับศักยภาพของตน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคนอื่น ๆ, 2543 : 24)
การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ จี่ ะช่วยในการพัฒนาทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ฟัง พูด และเล่าเรื่องจากภาพ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องของรูปทรง ตัวเลข และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ
ตัวเด็ก หนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กนั้นเป็นหนังสือที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เด็กได้ใช้ในการฟังและการพูด
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลินร่วมกันไปในรูปแบบหนังสือนิทาน โดยใช้วิธีการวาด
ภาพ การใช้สี การจัดท�ำและรูปเล่ม ทีเ่ หมาะสมกับวัย ความสนใจ และสอดคล้องกับความสามารถในการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ช่วยสร้างความคิด ความจ�ำ  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ด้านภาษาของเด็กให้เป็นไปตามวัยและยังช่วยปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้เด็กรักการอ่าน
หนังสืออีกด้วย (จุไร พรหมวาทย์, 2547 : 4) ดังผลการวิจัยของ รุ่งนภา อิ่มสิน (2555 : 65) ที่ได้ศึกษา
เรื่องผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ปฐมวัยปีที่ 2 สังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัย
ปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
สตอรี่ไลน์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2
หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 มีความเข้าใจภาษาไทยมาก
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ขึ้น เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
จึงท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วและเกิดการจดจ�ำที่คงทน
ดังนัน้ การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์ประกอบนิทานภาพเพือ่ ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจึงมีความเหมาะสมที่จะน�ำมา
เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ท�ำให้เด็กได้รับความรู้ เด็กได้ฟังเรื่องราวประกอบภาพวาด ช่วย
ให้เด็กได้ฝึกฝนการพูด ได้รู้จักค�ำศัพท์และการใช้ภาษาไทย ได้ดูภาพประกอบ ท�ำให้ได้รู้จักรายละเอียดของ
ภาพและความหมายของภาพ นักเรียนได้พูดคุยโต้ตอบ ได้ซักถาม ท�ำให้เกิดทักษะด้านการฟังและการพูด
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ความสามารถทางการฟังและการพูด และจากผลการวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนเด็ก
ในระดับปฐมวัยน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพที่ส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและ
ด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ได้ แ ผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสตอรี่ ไ ลน์ ป ระกอบนิ ท านภาพเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โดยผู้สอนควรน�ำนิทานภาพมาจัดประสบการณ์เรียนรู้พร้อมทั้งสอดแทรกค�ำถามกระตุ้นให้เด็กสนทนา
ตอบค�ำถาม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องที่ได้ฟัง จะท�ำให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการฟังและ
ด้านการพูดได้ดียิ่งขึ้น
2. เด็กปฐมวัยทีใ่ ช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ อง สามารถฝึกพูดออกเสียงภาษาไทยเป็นค�ำศัพท์งา่ ย ๆ
ซ�้ำ ๆ ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ฝึกเล่าเรื่องที่ได้ฟัง โดยใช้ภาษาของตนเอง ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนการพูด
การออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน โดยเน้นส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับช่วงวัยและความสามารถของผู้เรียน
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การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

สมมติฐานการวิจัย
เด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์ประกอบนิทานภาพ
มีความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สาระ
การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา ได้แก่
การฟังและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ  การฟังนิทาน การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ การพูด
กับผูอ้ นื่ เกีย่ วกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับตนเอง การพูดอธิบายเกีย่ วกับสิง่ ของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ และการพูดเรียงล�ำดับเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยน�ำเนื้อหาและ
สาระการเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็กมาจัดท�ำเป็นนิทานภาพทีม่ ลี กั ษณะรูปแบบภาพทีม่ เี รือ่ งราวบรรยาย
ใต้ภาพ จ�ำนวน 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง อาเหมยไปโรงเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่งเน้นให้เด็กได้
รับรู้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็กได้ฝึกการฟังและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ และพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
เล่มที่ 2 เรื่อง หมี่ลุ๊เอ่ยทักทายในหนึ่งวัน เนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปัน ซึ่งเน้นให้เด็กได้ฟังนิทาน
พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง
เล่มที่ 3 เรื่อง อาฟางไปโรงเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับการมีมารยาทที่ดี ซึ่งเน้นให้เด็กได้ฟังและปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำ พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
เล่มที่ 4 เรื่อง อาชากับเพื่อน เนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเน้นให้เด็กได้ฟังนิทาน พูด
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง
เล่มที่ 5 เรื่อง หมี่ยะช่วยแม่ท�ำงานบ้าน เนื้อหาเกี่ยวกับการท�ำตนเป็นเด็กดี ซึ่งเน้นให้เด็กได้รับรู้
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็กได้ฝึกการฟังและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ และพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ต�ำบล
ห้วยชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 10 คน การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษากับกลุ่มประชากรทั้งหมด เนื่องจากโรงเรียนเป้าหมายเปิดการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
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ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะด� ำเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ท�ำการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20-30 นาที
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สอง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ต�ำบล
ห้วยชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 10 คน การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษากับกลุ่มประชากรทั้งหมด เนื่องจากโรงเรียนเป้าหมายเปิดการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสตอรี่ ไ ลน์ ป ระกอบนิ ท านภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ท�ำการทดลอง 5 สัปดาห์
สั ป ดาห์ ล ะ 5 วั น วั น ละ 20-30 นาที รวมจ� ำ นวน 25 แผน ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของแผน
การจัดประสบการณ์มีความเหมาะสมในระดับมาก
2. แบบประเมินความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ�ำนวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 3    หมายถึง
เด็กสามารถตอบค�ำถามเรื่องที่ฟังได้อย่างถูกต้อง
ระดับ 2    หมายถึง
เด็กสามารถตอบค�ำถามเรื่องที่ฟังได้เป็นบางส่วน
ระดับ 1    หมายถึง
เด็กสามารถตอบค�ำถามเรือ่ งทีฟ่ งั ได้เป็นส่วนน้อยและไม่คอ่ ยสมบูรณ์
เกณฑ์ประเมินระดับพัฒนาการด้านการฟัง
คะแนน 21-30 ร้อยละ 70.00-100.00
ระดับดี
คะแนน 11-20 ร้อยละ 36.67-69.99
ระดับปานกลาง
คะแนน 0-10 ร้อยละ 0-36.66
ระดับควรปรับปรุง
3. แบบประเมินความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ�ำนวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
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ระดับ 3    หมายถึง
เด็กสามารถพูดเล่าเรื่องที่ฟังได้อย่างคล่องแคล่ว สมบูรณ์
ระดับ 2    หมายถึง
เด็กสามารถพูดเล่าเรื่องได้เป็นบางส่วน
ระดับ 1    หมายถึง
เด็กสามารถพูดเล่าเรื่องได้ไม่ค่อยสมบูรณ์
เกณฑ์ประเมินระดับพัฒนาการด้านการพูด
คะแนน 21-30 ร้อยละ 70.00-100.00
ระดับดี
คะแนน 11-20 ร้อยละ 36.67-69.99
ระดับปานกลาง
คะแนน 0-10 ร้อยละ 0-36.66
ระดับควรปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
สตอรีไ่ ลน์ประกอบนิทานภาพเพือ่ ส่งเสริมความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยทีใ่ ช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สอง เก็บรวบรวมข้อมูลกับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ต�ำบลห้วยชมภู
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 10 คน ได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงโรงเรียนแม่มอญวิทยา
ต�ำบลห้วยชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. ท� ำ การประเมิ น ผลก่ อ นการด� ำ เนิ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยแบบประเมิ น
ความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย จากนั้นน�ำมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และเก็บ
คะแนนไว้เป็นหลักฐาน
3. ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์
การใช้นิทานภาพที่สร้างขึ้น จ�ำนวน 25 แผน แผนละ 20-30 นาที โดยจะใช้นิทานภาพสอนในกิจกรรม
เสริ ม ประสบการณ์ เพื่ อ ใช้ นิ ท านภาพสอดแทรกเข้ า ไปในเนื้ อ หา ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดขั้ น ตอนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เส้นทางเดินเรือ่ ง โดยการก�ำหนดฉาก ตัวละคร การด�ำเนินชีวติ ของตัวละคร และเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องที่จะเรียน และสอดคล้องกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 เรียงร้อยสถานการณ์ ก�ำหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้และข้อค�ำถามให้เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นขยายประสบการณ์ จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ
ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลการเรียนรู้ ใช้ข้อค�ำถามการประเมินความสามารถด้านการฟังและด้าน
การพูดให้มีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาของนิทานภาพ
4. เมื่ อเสร็จ สิ้น การสอนแต่ ละแผนจะสั งเกตความสามารถการฟั งและการพูดของนัก เรีย น
โดยใช้แบบประเมินความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
การจัดกิจกรรมโดยการให้คะแนนและจดบันทึก
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The Development of Learning Experience Provision of Storyline Method with Illustration Fables to Promote the Ability
of Listening and Speaking Skills for Early Childhood Who Using Thai Language as Second Language

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับดังนี้
1. วิเคราะห์หาความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบ
นิทานภาพด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
11 ย
2. น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากแบบประเมิ น ความสามารถทางการฟั ง และการพู ด ของเด็ ก ปฐมวั
มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าร้อยละของความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลัสรุงปการจั
ดประสบการณ์
การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์ประกอบนิทานภาพทัง้ รายบุคคลและภาพรวมทัง้ ชัน้ เรียน
ผลการวิ
จัย
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพเพื่อส่งเสริม ความสามารถ
ทางการฟัการพั
งและการพู
ดของเด็ดประสบการณ์
กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็
นภาษาทีไ่ ่สลน์
องปสามารถสรุ
ผลการวิจัยอได้
นี้ มความสามารถ
ฒนาการจั
เรียนรูแ้ บบสตอรี
ระกอบนิทปานภาพเพื
่ ส่ดงังเสริ
ทางการฟังและการพู
ดของเด็
กปฐมวัยทีก่ารเรี
ใช้ภาษาไทยเป็
นภาษาที
่สอง สามารถสรุ
ัยได้ดังนี้
1. แผนการจั
ดประสบการณ์
ยนรู้แบบสตอรี
่ไลน์ ประกอบนิ
ทานภาพเพืปผลการวิ
่อส่งเสริมจความสามารถ
แผนการจั
ด ประสบการณ์
ก ารเรี ย นรู
้ แ บบสตอรี
่ ไ ลน์ ป ระกอบนิ
ท านภาพเพื่ อ่ในระดั
ส่ ง เสริ
ทางการฟั1.งและการพู
ดของเด็
กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็
นภาษาที
่สอง โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู
บม
ความสามารถทางการฟั
และการพู
ดของเด็
ดังตารางที
่ 1กปฐมวัยทีใ่ ช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ อง โดยภาพรวมมีความเหมาะ
มาก (  .= 4.47,  = ง0.55)
สมอยู่ในระดับมาก (µ .= 4.47, σ = 0.55) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ ่ 1  ความเหมาะสมของแผนการจั
1 ความเหมาะสมของแผนการจัดดประสบการณ์
การเรี
ยนรูย้แนรู
บบสตอรี
ไ่ ลน์ป่ไระกอบนิ
ทานภาพ
ตารางที
ประสบการณ์
การเรี
้แบบสตอรี
ลน์ประกอบนิ
ทานภาพ
รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ความถูกต้องของสาระการเรียนรู้
1.3 เหมาะสมกับวัยและวุฒิของนักเรียน
ค่าเฉลี่ย
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
2.2 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการได้ชัดเจน
2.3 สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล
ค่าเฉลี่ย

.

.

แปลผล

4.67
4.33
4.33
4.44

0.58
0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.67
4.67
4.33
4.56

0.58
0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. เนื้อหา
3.1 เหมาะสมกับเวลาที่สอน
3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.3 ความถูกต้องของเนือ้ หา
3.4 เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ค่าเฉลี่ย
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
4.3 เร้าความสนใจของผูเ้ รียน
4.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.5 เรียงลาดับกิจกรรมได้เหมาะสม ชัดเจน
ค่าเฉลี่ย
5. สื่อประกอบการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
5.2 กระตุ้นความสนใจของนักเรียน
5.3 เหมาะสมกับผู้เรียน
ค่าเฉลี่ย
6. การวัดและประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.2 สอดคล้องกับเนือ้ หา
6.3 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
6.4 เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผลมีความชัดเจน
เหมาะสม เชื่อถือได้
ค่าเฉลี่ย
โดยภาพรวม
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.

.

แปลผล

4.33
4.67
4.33
4.67
4.50

0.58
0.58
1.15
0.58
0.72

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

5.00
4.33
4.33
4.67
4.00
4.47

0.00
0.58
0.58
0.58
0.00
0.35

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.33
4.33
4.67
4.44

0.58
0.58
0.58
0.58

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.33
4.33
4.67

0.58
0.58
0.58

มาก
มาก
มากที่สุด

4.33
4.42
4.47

0.58
0.58
0.55

มาก
มาก
มาก
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2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทาน
ภาพมีความสามารถด้
งการจั
าก่อนการจัดกประสบการณ์
การเรียนรู
างของ
2. เด็กปฐมวัานการฟั
ยชั้นอนุงหลั
บาลปี
ที่ ด2ประสบการณ์
ที่ได้รับการจัสดูงกว่
ประสบการณ์
ารเรียนรู้แบบสตอรี
่ไลน์้ ผลต่
ประกอบ
ดเป็คนวามสามารถด้
ร้อยละ 29.00าดันการฟั
งตารางที
นิคะแนนคิ
ทานภาพมี
งหลั่ 2งการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ผลต่างของคะแนนคิดเป็นร้อยละ 29.00 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
   การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ร้อยละ

คะแนนจากแบบประเมินความสามารถทางการฟัง
ผลต่าง
ก่อนจัดกิจกรรม (150 คะแนน)
หลังจัดกิจกรรม (150 คะแนน)
ของคะแนน
คะแนน ร้อยละ
แปลผล
คะแนน ร้อยละ แปลผล
98
65.33
ปานกลาง
128
85.33
ดี
30
95
63.33
ปานกลาง
132
88.00
ดี
37
84
56.00
ปานกลาง
130
86.67
ดี
46
85
56.67
ปานกลาง
129
86.00
ดี
44
76
50.67
ปานกลาง
130
86.67
ดี
54
85
56.67
ปานกลาง
126
84.00
ดี
41
82
54.67
ปานกลาง
125
83.33
ดี
43
84
56.00
ปานกลาง
130
86.67
ดี
46
91
60.67
ปานกลาง
131
87.33
ดี
40
74
49.33
ปานกลาง
128
85.33
ดี
54
56.93 ปานกลาง
85.93
ดี
29.00

ปฐมวัยยชัชั้น้นอนุ
อนุบาลปีที่ 22 ทีที่ได้่ได้รับรับการจั
การเรี
ยนรูย้แนรู
บบสตอรี
่ไลน์ป่ไลน์
ระกอบนิ
ทาน
3. 3.เด็เด็กกปฐมวั
การจัดประสบการณ์
ดประสบการณ์
การเรี
้แบบสตอรี
ประกอบ
นิภาพมี
ทานภาพมี
ความสามารถด้
ดหลั
งการจัดประสบการณ์
สูงกว่าก่ดอประสบการณ์
นการจัดประสบการณ์
ารเรีางของ
ยนรู้
ความสามารถด้
านการพูดานการพู
หลังการจั
ดประสบการณ์
สูงกว่าก่อนการจั
การเรียนรู้ กผลต่
ผลต่
างของคะแนนคิ
เป็นร้อดัยละ
27.93่ 3 ดังตารางที่ 3
คะแนนคิ
ดเป็นร้อยละด27.93
งตารางที
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การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู
ยนรู้แบบสตอรี
้แบบสตอรี่ไลน์
่ไลน์ปประกอบนิ
ระกอบนิททานภาพ
านภาพ
   การเรี
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ร้อยละ

คะแนนจากแบบประเมินความสามารถทางการพูด
ก่อนจัดกิจกรรม (150 คะแนน)
หลังจัดกิจกรรม (150 คะแนน)
คะแนน ร้อยละ แปลผล คะแนน ร้อยละ แปลผล
94
62.67 ปานกลาง
125
83.33
ดี
93
62.00 ปานกลาง
126
84.00
ดี
85
56.67 ปานกลาง
125
83.33
ดี
85
56.67 ปานกลาง
123
82.00
ดี
74
49.33 ปานกลาง
122
81.33
ดี
82
54.67 ปานกลาง
129
86.00
ดี
82
54.67 ปานกลาง
130
86.67
ดี
83
55.33 ปานกลาง
126
84.00
ดี
89
59.33 ปานกลาง
125
83.33
ดี
73
48.67 ปานกลาง
128
85.33
ดี
56.00 ปานกลาง
83.93
ดี

ผลต่าง
ของคะแนน
31
33
40
38
48
47
48
43
36
55
27.93

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบประเด็นที่ส�ำคัญน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสตอรี่ ไ ลน์ ป ระกอบนิ ท านภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยทีใ่ ช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ อง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบ
นิทานภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ�ำนวน 25 แผน ได้ยึดสาระการเรียนรู้และแนวการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้นจากอาจารย์
ทีป่ รึกษา และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการประเมินและประเมินผลการศึกษาจนได้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ประกอบนิทานภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ นอกจาก
นี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีจ่ ะมีการผูกเรือ่ งแต่ละตอนให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและเรียงลําดับเหตุการณ์ หรือเรียกว่าการกําหนด
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เส้นทางเดินเรื่อง มีองค์ประกอบที่ชัดเจน ได้แก่ ฉาก ตัวละคร การด�ำเนินชีวิตของตัวละคร และเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยการใช้คําถามหลักเป็นตัวนําสู่การให้ผู้เรียนทํากิจกรรมอย่างหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสตอรี่ไลน์เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทาง
ประสบการณ์ตรงหรือการกระท�ำ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตน ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเป็นสุข สนุกสนาน เห็นคุณค่าของงานที่ท�ำแล้วเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคนอื่น ๆ (2543 : 3) ที่กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ
สตอรี่ไลน์ว่าเป็นวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จะมีการผูกเรื่อง
แต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรียงลําดับเหตุการณ์ หรือเรียกว่าการกําหนดเส้นทางเดินเรื่องโดย
ใช้คําถามหลักเป็นตัวนําไปสู่การให้นักเรียนทํากิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เป็นการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนให้มสี มรรถนะการพัฒนาแบบยัง่ ยืน ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ รุง่ นภา อิม่ สิน
(2555 : 65) ที่ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 สังกัดส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ จ�ำนวน 25 แผน
ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
สูงกว่าหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่ได้จาก
การวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 มีความเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นเมื่อได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ที่เร็วและเกิดการจดจ�ำที่คงทน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ครู และผู้สนใจ
ทัว่ ไป ทีจ่ ะน�ำการสอนแบบสตอรีไ่ ลน์ไปใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อนักเรียนในระดับ
ชั้นต่าง ๆ ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์ (2551 : 68) ที่ศึกษาผลของการจัด
ประสบการณ์โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความสามารถในการสื่อความหมายของเด็กอนุบาล มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความสามารถในการสื่อความหมายของ
เด็กอนุบาล 2 ด้าน ได้แก่ การระลึกได้ และการจับใจความ การจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์มี 3
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเรียงร้อยสถานการณ์ ขั้นที่ 2 การขยายประสบการณ์ และขั้นที่ 3 การเล่าเรื่อง
ย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองคะแนนความสามารถในการสื่อความหมายด้านการระลึกได้
และการจับใจความของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อน
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การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบ
นิทานภาพเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการผูกเรื่องแต่ละตอน
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรียงลําดับเหตุการณ์ หรือเรียกว่าการกําหนดเส้นทางเดินเรื่อง มีองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน ได้แก่ ฉาก ตัวละคร การด�ำเนินชีวิตของตัวละคร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการใช้คําถามหลัก
เป็นตัวนําสู่การให้ผู้เรียนทํากิจกรรมอย่างหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรม โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานภาพ สอดแทรกค�ำถามกระตุ้นให้เด็กสนทนาและตอบค�ำถาม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ให้เด็กได้พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง และให้เด็กได้เล่าเรื่องที่ได้ฟังโดยใช้ภาษา
ของตนเอง ท�ำให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะด้านการฟังและการพูด ส่งผลให้เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
แม่มอญวิทยา ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพมีความสามารถ
ด้านการฟังและการพูดหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม มีพัฒนาการด้านการฟังและการพูดอยู่ใน
ระดับดี ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา อิ่มสิน (2555 : 65) ที่ศึกษาผลของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 สังกัด
ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
สตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์ จ�ำนวน 25 แผน ผลการวิจยั พบว่า ความเข้าใจภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเข้าใจภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ ปฐมวัยปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์สงู กว่าหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้น
ปฐมวัยปีที่ 2 มีความเข้าใจภาษาไทยมากขึน้ เมือ่ ได้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์ เพราะ
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจึงท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วและเกิดการจดจ�ำที่คงทน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พิชญาดา ธาตุอินจันทร์ (2551 : 62) ที่ศึกษาเรื่องการใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังจากใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูด นักเรียนมีทักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รอฮันนี เจะเลาะ (2558 : 64) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพมีคะแนนประเมินหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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The Development of Learning Experience Provision of Storyline Method with Illustration Fables to Promote the Ability
of Listening and Speaking Skills for Early Childhood Who Using Thai Language as Second Language

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการฟั ง ของเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง การจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการฟังอยู่ในระดับดี
ดั ง นั้ น การตั้ ง ค� ำ ถามในการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ค วรเป็ น ค� ำ ถามที่ ก ระตุ ้ น ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด
ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม เพื่อหาค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามหลักนั้น ๆ และเป็นค�ำถามที่มี
ความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายจนสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังได้ดียิ่งขึ้น
2. จากผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ดของเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง การจั ดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการพูดอยู่ในระดับดี
ดังนั้น ควรส่งเสริมความสามารถด้านการพูด ให้เด็กฝึกพูดออกเสียงภาษาไทยเป็นค�ำศัพท์ง่าย ๆ ซ�้ำ ๆ ใน
ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด ให้เด็กได้เล่าเรื่องที่ได้ฟังโดยใช้ภาษาของตนเอง ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝน
การพูด การออกเสียงภาษาไทยให้ถกู ต้องและชัดเจน โดยเน้นส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับช่วงวัยและความสามารถของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้จนสามารถพัฒนาทักษะด้านการพูดได้
3. จากผลการวิจัย พบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
เพือ่ ส่งเสริมความสามารถทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยทีใ่ ช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ อง ท�ำให้ทกั ษะ
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ดังนั้น ผู้สอนควรน�ำนิทานภาพมาจัดประสบการณ์เรียนรู้
พร้อมทั้งสอดแทรกค�ำถามกระตุ้นให้เด็กสนทนา ตอบค�ำถาม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องที่
ได้ฟัง จะท�ำให้เกิดการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้ดียิ่งขึ้น
4. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการฟังในเรื่องมารยาทในการฟัง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ต�่ำกว่าข้ออื่น ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีมารยาทในการฟังโดยใช้วิธีการสอนให้เด็กเป็น
ผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟังและสบตาผู้พูดเสมอ ไม่เดินไปเดินมา ลุกนั่งหรือย้ายที่นั่งไปมา วิ่งเล่นไปมาในขณะที่ก�ำลัง
ฟังผู้อื่นพูดกับตน สอนให้เด็กไม่พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรก หากเด็กต้องการถามอะไรก็ให้ยกมือขึ้นและ
กล่าวขออนุญาตถามด้วยน�ำ้ เสียงสุภาพ และสอนให้เด็กรูจ้ กั จังหวะของการพูด/ฟัง ถาม/ตอบในการสือ่ สาร
5. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการพูดในเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละต�่ำกว่าข้ออื่น ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในการพูด โดยครูตั้งค�ำถาม
เพื่อกระตุ้นให้เด็กกล้าพูดแสดงความคิดเห็น ให้เด็กได้ฝึกพูดเล่าเรื่องราวของตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนขณะท�ำกิจกรรม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมในการพูดเล่าเรื่องราวของตนเองหรือแสดงความคิดเห็นที่ดี
เพื่อนและครูควรให้การเสริมแรงด้วยการกล่าวค�ำชื่นชมและปรบมือให้ก�ำลังใจ
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การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบนิทานภาพ
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสตอรี่ ไ ลน์ ป ระกอบนิ ท านภาพ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
2. ควรมีการเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูดโดยใช้เทคนิควิธีการอื่น ๆ เช่น เกม
การศึกษา การละเล่นพื้นบ้านไทย
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ และสถานที่ต่าง ๆ ที่เด็กได้เรียนรู้
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