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การเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเดก็ปฐมวัย ระหวางการจัดประสบการณ 
โดยใชหนังสอืนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย 

กับการจัดประสบการณตามปกต ิ
A COMPARISON OF THE LISTENING ABILITY OF EARLY CHILHOOD CHILDREN 

DURING EXPERIENCE BY USING A LARGE STORY BOOK ACCOMPANYING 
WORDS THAI FRUIT SET  

AND THE USUAL EXPERIENCE ARRNGEMENT 
 

วายูน  เสนาวรรณ0

1 และ กรวิภา สรรพกิจจำนง1

2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด 
ผลไมไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย
ระหวางการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย กับการจัดประสบการณ
ตามปกติ กลุมตัวอยางการวิจัยเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษ 2563 โรงเรียน
เทศบาลวัดทรงธรรม สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แบงเปนกลุมทดลอง จำนวน 30 คน ใชวิธีการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลอง
จอง ชุด ผลไมไทย และกลุมควบคุม จำนวน 30 คน ใชวิธีการจัดประสบการณตามปกติ ดวยรูปแบบการทดลองแบบ 
Randomized Control Group, Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) หนังสือนิทานเลมใหญ
ประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย  (2) แผนการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด 
ผลไมไทย  (3) แผนการจัดประสบการณตามปกติ  (4) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงที่มีคาความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.88 วิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t แบบ
กลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา   
1. หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย มีประสิทธิภาพ เทากับ 84.85/84.91 ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑท่ีกำหนด E1/E2 คือ 80/80 
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 2. ผลการวัดความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยระหวางการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญ

ประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
คำสำคัญ: ความสามารถดานการฟง, เด็กปฐมวัย, หนังสือนิทานเลมใหญ 

Abstract 

 The purposes of this research were to (1) create and find the effectiveness of large story books, 
accompanying words, Thai fruit set to be effective, as t of the standardized criterion 80/80 (2) compare 
the listening abilities of students between the learning experience teaching by using large story books, 
accompanying words, Thai fruit set and the usual experience teaching. Arrangement of 60 students in 
kindergarten 2, academic year 2020 at Watsongtham Municipality School. the municipality of Phra 
Pradaeng Samut Prakan Province. The researcher used the purposive sampling by using the randomized 
control group, pretest-posttest design. The subjects were 30 students. The control group were 30 
students. The instruments were (1) the large story books, accompanying words, Thai fruit set (2) lesson 
plans for organizing an experience learned by using a large story books, accompanying words, Thai fruit 
set (3) a tradition learning plans and (4) listening ability test with reliability of the test equal to 0.88 The 
data were analyzed by percentage, means, standard deviation, and t-test independent test samples.  

The research revealed that;  
 1.  The efficiency of the large storybook with the Thai fruit set memorabilia is 84.85/84.91, which 

is higher than the specified 80/80 criteria.  
2. The results of listening ability of the students between the learning experience teaching by 

using large story books, accompanying words, Thai fruit set was at higher than the students were taught 
in the usual experience at the .05 level of statistical significance  
Keywords: Listening Ability, Kindergarten, The Large Story Book 
 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 การฟงเปนทักษะทางภาษาที่สำคัญเพราะเปนทักษะที่ตองใชในชีวิตประจำวันมากที่สุด เด็กสามารถเรียนรูการฟง
มาตั้งแตเกิด การฟงของเด็กสามารถรับรูโดยประสาทสัมผัสทางหู ทั้งยังเปนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ 
ตอไป สอดคลองกับ (ภัทรดารา พันธุสีดา, 2551 : 13) กลาวถึงความสำคัญของการฟงวาการฟงเปนภาษาที่ใชมากที่สุด 
และมีสวนสำคัญตอการพูด การอาน  และการเขียน การฟงชวยใหไดรับรู และสงตอการเลือกประเมินและตัดสินใจ เปน
ทักษะทางภาษาที่เด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีกวาทักษะดานอื่น สวนการพูดเปนสวนที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทางปญญาของเด็ก
ปฐมวัยตามทฤษฎีและแนวคิดของการดเนอร (Gardner) การใชคำคลองจองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาภาษา เพื่อศึกษา
ความจำ เพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินและฝกระเบียบวินัย เด็ก ๆ ชอบทองคำคลองจองและมีความสุขที่ไดฟงเสียงหรือทำ
ทาทางใหเขากับจังหวะของคำซ่ึงชวยใหเด็กใชภาษาและถอยคำไดอยางถูกตองชัดเจน โดยพฤติกรรมการฟงและการพูดของ
เด็กจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมากอีกท้ังยังสงเสริมจินตนาการหากนำคำคลองจองมาประกอบภาพ (ลออ ชุติกร, 2557 : 47)  
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จากผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม สังกัดเทศบาลเมืองพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตปการศึกษา 2561-2562 นั้น พบวามีผลการประเมินดานการ จัดประสบการณเพ่ือ
สงเสริมทักษะดานสติปญญา โดยเฉพาะดานการใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมตามวัยของเด็กปฐมวัย เมื่อเปรียบเทียบกับผล
ประเมินพัฒนาการแลว พบวา อยูในระดับท่ีนอยกวาดานอ่ืน ๆ จึงเปนปญหาท่ีควร ไดรับการแกไข 
 การใชคำคลองจองประกอบภาพเปนการจัดประสบการณที่สงเสริม ความสามารถดานการฟง และการพูดใหเด็ก
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขในการไดรวมกิจกรรม เชน การเลียนแบบเสียง เลียนแบบทาทางอยางอิสระตาม
จินตนาการณ ฟงและพูดเรื่องราวจากคำคลองจอง สนทนาซักถามสิ่งตาง ๆ จากภาพดวยความสนุกสนานและเต็มใจ (ณภัท
รสร จรจรัญ, 2551, : 3 อางอิงจาก บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2548 : 452) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรยา กิตต์ิวรกุล 
(2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชหนังสือคำคลองจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะดาน
การฟง การพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) ผลการวิจัย พบวา ทักษะทางภาษา
ดานการฟง การพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชหนังสือคำคลองจองประกอบ
ภาพ มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง 
รูปแบบการจัดประบการณของนักเรียนจะเปนไปในดานการฟง เพื่อสงเสริม และกระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะดานการฟง ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาวจะสงผลตอความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย และเปนแนวทางในการจัดประสบการณใหแกผูท่ี 

สนใจสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80     

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยระหวางการจัดประสบการณโดยใช
หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด  ผลไมไทย กับการจัดประสบการณตามปกติ 

 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง การเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย ระหวางการจัดประสบการณโดยใช
หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย กับการจัดประสบการตามปกติ เนื้อหาประกอบดวยบทเรียน
จำนวน 10 เรื ่อง ดังนี ้ (1) กลวย (2) แตงโม  (3) มังคุด (4) ทุเรียน (5) มะมวง (6) ฝรั่ง (7) มะเฟอง (8) มะละกอ (9) 
สับปะรด (10) สมโอ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1.แบบแผนการวิจัย  
การวิจัยครั ้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชการวิจัยแบบ The Two - Group 

Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
R O1 X O2 

C  O1 - O2 

 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการทดลอง 

R แทน กลุมทดลอง (Randomized Pretest – Posttest) 
C แทน กลุมควบคุม (Control Group ) 
O1 แทน การทดสอบกอนการจัดประสบการณ 
X แทน การจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย  
O2 แทน การทดสอบหลังการจัดประสบการณ 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากร ที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน 
120 คน มีท้ังหมด 4 หองเรียน ท่ีกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563   

กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน 30 คน จัดประสบการณ

โดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
2. กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน 30 คน จัดประสบการณ

ตามปกติ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3. กลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย คือ นักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 2/1 และอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา จำนวน 42 คน โดยคละนักเรียนผลการประเมิน
ความสามารถ คือ กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  

1. ตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดประสบการณ ซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ  
1.1 การจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย 
1.2 การจัดประสบการณตามปกติ   

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานการฟง 2 ดาน ดังนี้ 
 2.1 การฟงเพ่ือบอกความหมาย 
 2.2 การฟงเพ่ือจับใจความ 
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4. เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย (1) หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย 

จำนวน 10 เลม  (2) แผนการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย จำนวน 10 
ชั่วโมง (3) แผนการจัดประสบการณตามปกติ จำนวน 10 ชั่วโมง (4) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง จำนวน 30 
ขอ จำนวน 1 ชุด  

5. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดดำเนินการสรางหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย สราง

แผนการจัดการจัดประสบการณ และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง ดังนี้  
1. การสรางหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย (1.1) ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

หนวย การเรียนรู และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2560 และ หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม หนวยการเรียนรูระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 (1.2) กำหนดจุดประสงคการ
เรียนรู  ใหสอดคลอง กับจุดประสงคการเรียนรู ในหลักสูตร และเนื ้อหา (1.3) เลือกหนวยการเรียนรู  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับสาระ แกนกลางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 โดย ผูวิจัยไดเลือกหนวยการเรียนรูธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก เรื่อง ผักและผลไม (1.4) ดำเนินการสรางหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย (1.5) นำ
รางหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลอง จอง ชุด ผลไมไทย เสนอ ตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุง
แกไข (1.6) นำหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลอง จอง ชุดผลไมไทย เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อ ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale ) 5 ระดับ โดยเกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไปจึงจะถือวามีความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินหนังสือ นิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไม
ไทย พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 แสดงวา มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำไปเปน
เครื่องมือในการทดลองได (1.7) ดำเนินการ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบ คุณภาพและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (IOC) นำขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC แลว เลือก คาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป คาความสอดคลองอยูระหวาง 0.63 – 1.00 ซ่ึงมีความสอดคลอง 

2. การสรางแผนการจัดประสบการณโดยหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมจำนวน 10 แผน 
โดยมี ขั้นตอนการสราง ดังนี้ (2.1) ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ตำรา และกำหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับ
หลักสูตร (2.2) ศึกษารูปแบบ และองคประกอบของแผนการจัดประสบการณ (2.3) ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัด
ประสบการณ (2.4) เขียนแผนการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย (2.5) 
นำแผนการจัดประสบการณ โดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจองชุด ผลไมเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ
คำแนะนำและปรับปรุงแกไข (2.6) ดำเนินการสรางแผนการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลอง
จอง ชุด ผลไมเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสม ของเนื้อหา ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) 5 ระดับ โดยเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปจึง จะถือวามีความเหมาะสม ซึ่งผล
การประเมินแผนการจัดประสบการณทั้ง 10 แผน พบวา มี คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 แสดงวา มีความเหมาะสมมากที่สุด 
สามารถนำไปเปนเครื่องมือในการทดลองได (2.7) ดำเนินการปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) นำขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา คำนวณหา คา IOC แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป คาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 0.89 ซ่ึงมีความ สอดคลอง 
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3. การสรางแผนการจัดประสบการณตามปกติจำนวน 10 แผน โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ (3.1) ศึกษา หลักสูตร 

เอกสาร ตำรา และกำหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับหลักสูตร (3.2) ศึกษารูปแบบ และองคประกอบของ 
แผนการจัดประสบการณ (3.3) ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดประสบการณ(3.4) เขียนแผนการจัดประสบการณตามปกติ 
จำนวน 10 แผน (3.5) นำแผนการจัดประสบการณตามปกติเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข 
(3.6) ดำเนินการสรางแผนการจัดประสบการณตามปกติเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของ
เนื้อหา ซ่ึงแบบ ประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) 5 ระดับ โดยเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 
ขึ้นไปจึง จะถือวามี ความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินแผนการจัดประสบการณตามปกติทั้ง 10 แผน พบวา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.59 แสดงวา มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถนำไปเปนเครื่องมือในการทดลองได (3.7) ดำเนินการปรับปรุง
แผนการจัดประสบการณตามปกติ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
นำขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหา คา IOC แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้น
ไป คาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.74-1.00 ซึงมีความสอดคลอง 

4. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ (4.1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 ศึกษาหลักการ เนื้อหา และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง (4.2) ศึกษาทฤษฎีหลกัการ 
วิธีการสราง และแนวคิดในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ จากหนังสือวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี 
(2553: 55-139) หนังสือการวิจัยเบื้องตน ของ บุญชม ศรีสะอาด (2555: 53-66) และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบทดสอบ วัดความสามารถดานการฟง (4.3) ดำเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ กำหนดการใหคะแนน 
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน (4.4) นำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง ที่สรางขึ้นเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข (4.5) ดำเนินการสรางและปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ เหมาะสมของเนื้อหาดวยแบบประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
การฟง ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale ) 5 ระดับ (4.6) นำแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการฟงที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และพิจารณา
ความ สอดคลองของขอสอบกับเนื้อหาและจุดประสงค เพื่อนำมาปรับปรุง แกไข และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) นำ
ขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC แลวเลือกคาดัชนีความ สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ผลปรากฏ 
วาแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.68- 1.00 แสดงวาแบบทดสอบมีความ 
เที่ยงตรง และสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค (4.7) นำแบบทดสอบวัดความสามารถดาน การฟงที่ปรับปรุงแกไขแลว
ทั้ง 60 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/1 ซึ่งเคยเรียนเนื้อหานี้ซึ่งไดเรียนมาแลว จำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห
หาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) ปรากฏวา เขาเกณฑ 30 ขอ จึงคัดเลือกไว 30 ขอ ซึ่งมีความ ยากงายอยู
ระหวาง 0.33 - 0.88 และมีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.24 - 0.89 (4.8) นำผลมา วิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/1 โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) 
พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 (4.9) ปรับปรุงและจัดพิมพ แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการฟง กอนเรียนและหลังเรียน และนำไปใชกับกลุมทดลองตอไป 

 กำหนดความหมายของคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 คะแนน 5  หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง   เหมาะสมมาก 
คะแนน 3  หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง  
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คะแนน 2  หมายถึง   เหมาะสมนอย 
 คะแนน 1  หมายถึง   เหมาะสมนอยท่ีสุด  

เกณฑในการแปลความหมายขอมูลของผลการประเมิน (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 196) ดังนี้ 
คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  4.50 - 5.00  หมายถึง   มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  3.50 - 4.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก  
คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  1.50 - 2.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมนอย  
คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  1.00 - 1.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด  

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective Congruence: IOC โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน  +1  
 ไมแนใจ    ใหคะแนน  0  
 เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน  -1 

6. การหาประสิทธิภาพ นำหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ที ่สรางขึ ้นไปหา
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงในขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นทดลองกับนักเรียนรายบุคคล (Individual Tryout) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือ
นิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที 2/1 โรงเรียนเทศบาลปอมแผลง
ไฟฟา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3 กลุม จากกลุมนักเรียนที่ผลการประเมินความสามารถดานการ
ฟง เกง ปานกลาง และออน กลุมละ 1 คน เปนนักเรียนท่ีไมเคยเรียนเนื้อหา 
 ขั้นที่ 2 ทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือ
นิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที 2/1 โรงเรียนเทศบาลปอมแผลง
ไฟฟา ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน จากกลุมนักเรียนท่ีผลการประเมินความสามารถดานการฟง 
ประกอบดวยนักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน เปนนักเรียนท่ีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน  

ขั้นที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานเลมใหญ
ประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที 2/2 โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน จากกลุมนักเรียนที่ผลการประเมินความสามารถดานการฟง ประกอบดวย
นักเรียนเกง 10 คน ปานกลาง 10 คน และออน 10 คน เปนนักเรียนท่ีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 

7. วิธีการทดลองการวิจัย 
ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. นักเรียนกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง ให

นักเรียนทำกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวดำเนินการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลอง
จอง ชุด ผลไมไทย เมื่อครบทั้ง 10 เรื ่อง ตามแผนการจัดประสบการณที ่ครูวางแผนไวแลว ครูใหนักเรียนทำแบบวัด
ความสามารถดานการฟง จำนวน 30 ขอ  

2. นักเรียนกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1 ผูวิจัยแจกแบบวัดความสามารถดานการฟง ใหนักเรียน
ทำกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวดำเนินการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามปกติ เม่ือครบท้ัง 10 เรื่องตามแผนการจัด
ประสบการณท่ีครูวางแผนไวแลว ครูใหนักเรียนทำแบบวัดความสามารถดานการฟง จำนวน 30 ขอ  
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3. ครูเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อนาํขอ้มลูมาใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนำคะแนนจากการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยทั้ง 2 กลุม โดย ผูวิจัย
ดำเนินการวิเคราะห ดังนี้  

1. หาคุณภาพหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาความสอดคลอง (IOC) 
  2. คำนวณหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพปริศนา โดยใชคาเฉลี่ยและรอยละ 
 3. นำคะแนนจากการทดสอบกอนการจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณมาหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4. เปรียบเทียบผลความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการจัดประสบการณ 
โดยการทดสอบ Independent Samples Test  

5. เปรียบเทียบผลความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการจัดประสบการณ 
โดยการทดสอบ Independent Samples Test  

6. เปรียบเทียบผลความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง กอนการจัดประสบการณและหลังการจัด
ประสบการณ โดยการทดสอบ Dependent Samples Test 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย  
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือของหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย 

 
การทดลอง 

 
จำนวนนักเรียน 

คะแนนระหวางเรียน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 
หนึ่งตอหนึ่ง 3 21.27 72.41 22.67 75.56 
กลุมยอย 9 23.54 78.46 24.22 80.74 
ภาคสนาม 30 24.34 82.34 25.16 83.85 

 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย  ที่ไมใช
กลุมทดลองและไมเคยไดรับการจัดประสบการณเรื่องนี้มากอน ปรากฏผล การทดลองทั้ง 3 กลุม ประกอบดวย แบบการ
ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ปรากฏวา  มีคาเทากับ 72.41/75.56 แสดงวา หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด
ผลไมไทย  มีประสิทธิภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากแบบทดสอบไมชัดเจน มองไมออกวาเปนรูปอะไร จึงทำ
การปรับปรุงรูปภาพของแบบทดสอบใหชัดเจนยิ่งขึ้น  แบบการทดลองกลุมยอย ปรากฏวา คาเทากับ 78.46/80.74 และ
แบบการทดลองภาคสนาม ผลปรากฏวา มีคาเทากับ 82.34/83.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีผูวิจัยตั้งเกณฑไว 

 2. การเปรียบเทียบผลของความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย โดยใชคาเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥) สวน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t (t test แบบ independent) กับกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดประสบการณดวยหนังสือ
นิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย และการทดสอบคา t (t test แบบ dependent) กับกลุมควบคุมท่ีไดรับ
การจัดประสบการณตามปกติ 
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 ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลม
ใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย กับการจัดประสบการณตามปกติ  

การทดสอบ n  S.D. t Sig. 
กลุมทดลอง 30 12.00 3.31 4.31* .000 
กลุมควบคุม 30 8.70 2.56 

*p<.05 
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผล
การทดสอบคาเฉลี่ย เทากับ 12.00 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.31 นักเรียนกลุมควบคุมมีผลการทดสอบ
คาเฉลี่ย เทากับ 2.70 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.56 เมื่อเปรียบเทียบแลวปรากฏวา กลุมทดลองมี

คาเฉลี่ยจากการทดสอบสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมเทากับ  3.3 คะแนน และจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉล่ียการ

ทดสอบระหวา่งนกัเรียนกลุม่ทดลองและนกัเรยีนกลุม่ควบคมุไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา

นักเรียนท้ังสองกลุมมีพ้ืนฐานความสามารถดานการฟง ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลม
ใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย กับการจัดประสบการณตามปกติ  
 

การทดสอบ n  S.D. t Sig. 
กลุมทดลอง 30 21.43 3.33 11.27* .000 
กลุมควบคุม 30 13.07 2.31 

*p<.05 
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย พบวา กลุมทดลองมีผลการ
ทดสอบคาเฉลี่ย เทากับ 21.43 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.33 กลุมควบคุมมีผลการทดสอบคาเฉลี่ย 
เทากับ 13.07 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.31 เมื่อเปรียบเทียบแลวปรากฏวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยจาก
การทดสอบสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมเทากับ 7.73 คะแนน และจากการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยการทดสอบระหวาง
นักเรียนกลุ มทดลองและนักเรียนกลุ มควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 แสดงวา การจัด
ประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย สงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการฟง 
สูงกวา การจัดประสบการณตามปกติ 
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทาน
เลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย กอนและหลังการจัดประสบการณ 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 30 12.00 3.31 -21.90* .000 
หลังเรียน 30 21.43 3.33 

*p<.05 

Χ

Χ

Χ
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 จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงกอนการจัดประสบการณ ดวยหนังสือนิทานเลม
ใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 12.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.31 และ
ความสามารถดานการฟงหลังการจัดประสบการณดวยหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย มีคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 21.43  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.33  เมื่อเปรียบเทียบแลวปรากฎวา คาเฉลี่ยจากการทดสอบ
หลังการจัดประสบการณ สูงกวากอนการจัดประสบการณ เทากับ 9.43 และจากการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยการ
ทดสอบหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจองชุดผลไมไทย  

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ของการทดสอบแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) เทากับ 84.85/84.91 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจองชุดผลไมไทย  ที่พัฒนาขึ้นอยางเปนขั้นตอนเปนระบบ คือ 
ศึกษาเอกสารหลักสูตร มีการวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา ศึกษาขั้นตอนการสอนแบบการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชหนังสือ
นิทานเลมใหญประกอบคำคลองจองชุดผลไมไทยที่เหมาะสม  ศึกษาแนวทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ สราง
แผนการจัดประสบการณ และผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู เช ี ่ยวชาญที ่มีความรู  ความสามารถและมี
ประสบการณดานเนื้อหา และเทคนิค การเรียนการสอน ทำใหไดหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย 
และแผนการจัดประสบการณที่มีความเหมาะสมกับผูเรียน มีกิจกรรมและเนื้อหาที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรม และรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน มีความสุข กับเพื่อนและครูผูสอน จึงชวยให
เด็กเกิดพัฒนาการและมีทักษะในการฟงและการพูดสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ นาถศจี สงคอินทร : 2559) การพัฒนา
หนังสือภาพประกอบคำคลองจอง Big & Small book เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
Brain- based learning พบวา  ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคลองจอง Big & Small Book มีผลคาเฉลี่ย 4.83 
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือนิทานเลม

ใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย ของชั ้นอนุบาลปที ่ 2  พบวาความสามารถดานการฟง หลังไดรับการจัด

ประสบการณสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การจัดการเรียนรูโดยใช

หนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญ

ประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย เปนรูปแบบการจัดประสบการณที่เนนการพัฒนาทักษะทางภาษา ความสนใจของ

ผูเรียนผานกิจกรรม ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นไดพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของ 

(Manajuti, 2007) ไดศึกษาการใชนิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟง การพูดของเด็กปฐมวัยโดยพบวา หลังจากการใช

นิทานภาพพัฒนาทักษะการฟงและการพูด ชวยใหนักเรียน มีทักษะการฟงและการพูดอยูในระดับดีมาก และงานวิจัยของ 

(Jhonjarun, 2008) ไดศึกษาความสามารถ ดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ใชคำ คลองจองประกอบภาพ กลุม

ตัวอยางเปนเด็กระดับชั้นอนุบาล ปที่ 1 จำ นวน 15 คน ผลการวิจัยพบวา การใชคำ คลองจองประกอบภาพสามารถ

สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี ความสามารถดานการฟงและการพูดสูงขึ้นจากกอนการทดลองอยางชัดเจน 

 จะเห็นวาความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญ
ประกอบคำคลองจอง ชุด ผลไมไทย มีความสามารถดานการฟงมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดทำหรือพัฒนาหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ควรใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับ
วัย รวมไปถึง การใชน้ำเสียงและลีลาในการเลา เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจ 
 2. การจัดประสบการณครูตองมีทักษะในการกระตุนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานท่ีไดทำ
กิจกรรม เกิดความกระตือรือรนและกลาแสดงออก  
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาคุณสมบัติของหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ท่ีดีท้ังของประเทศไทยและ
ตางประเทศ เพ่ือนำมา วิเคราะหอยางละเอียด เปรียบเทียบประเด็นตาง ๆ รวมถึงศึกษากระบวนการผลิตท่ีดี เพ่ือ เปน
แนวทางแกผูผลติหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจองสำหรับเด็กปฐมวัย ตอไปในอนาคต  
 2. ควรพัฒนารูปแบบหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลองจอง ท่ีใชงานไดงาย หยิบจับสะดวก เด็ก
สามารถมีสวนรวมกับ การจัดประสบการณดวยหนังสือภาพปริศนาโดยการออกแบบใหมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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