
1. ชื่อนวัตกรรม   การพัฒนาภาษาในเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนประถมนนทรี โดยการจัด 
กิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ 

2. ผู้รับผิดชอบ   สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์  
 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของชีวิตเพราะการเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้าจะต้องได้รับการปูพ้ืนฐานที่ดีมาตั้งแต่ปฐมวัยช่วง 6 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่เด็กมี 
พัฒนาการในทุกด้านรวดเร็วมากโดยเฉพาะสติปัญญา (นิตยา คชภักดี . 2530 : 16 ) ซึ่งสอดคล้องกับเพียเจต์ 
(Piaget ) เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นผลจากความสามารถทางสติปัญญา เด็กเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
โลกรอบตัวของเขา เด็กจะเป็นผู้ปรับสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ภาษาของตน นอกจากนี้เพียเจต์ (Piaget) ยืนยันว่า 
พัฒนาการทางภาษาของเด็กเป็นไปพร้อม ๆ กับความสามารถด้านการให้เหตุผล การตัดสิน และด้าน
ตรรกศาสตร์ เด็กต้องการสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เด็กสร้างกฎ ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และ
ความหมายของภาษา นอกจากนี้เด็กยังต้องการฝึกภาษาด้วยวิธีการหลาย ๆ วิธีและจุดประสงค์หลาย ๆ อย่าง 
 การเรียนรู้ภาษาเป็นเรื่องซับซ้อนซึ่งจะต้องค านึงถึงโครงสร้างภาษาในตัวเด็กด้วย บางครั้งเด็กพูดค า
ใหม่โดยไม่ได้รับแรงเสริมมาก่อนเลย เขาอธิบายการเรียนรู้ภาษาของเด็กว่าเมื่อเด็กได้รับประโยค หรือกลุ่มค า
ต่าง ๆ เข้ามาเด็กจะสร้างไวยกรณ์ขึ้น โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ภาษาที่ ติดตัวมาแต่ก าเนิด ซึ่งได้แก่อวัยวะ
เกี่ยวกับการพูด การฟัง (ทฤษฎีชอมสกี้ Chomskey. 1960 ) 

การเล่านิทานเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเพราะสามารถแสดงถึงอารมณ์ต่าง ๆ 
การรับรู้และความต้องการได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก เพราะการเล่านิทาน สามารถกระตุ้นความสนใจของ
เด็กเพราะเรื่องที่น ามาเล่านั้น เด็กสามารถรับรู้อารมณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเรื่องที่ฟังได้ การเล่านิทานจึง
เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ครูสามารถน ามาใช้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ฟังครูเล่า
นิทานจะจดจ าความต่อเนื่องของเรื่องราวตลอดจนได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความสามารถ
ทางด้านการพูดเพ่ิมขึ้นด้วย ถือได้ว่านิทานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กให้สูงขึ้น (มากิน่า . 1995, หน้า 38) ซึ่งสอดคล้องกับณหทัย ทิวไผ่งาม 
(2547,หน้า 1) ได้กล่าวว่า นิทานนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการฟังการพูดให้ความรู้ความสนุกสนาน
จินตนาการแก่เด็กแล้วนิทานยังช่วยฝึกสมาธิให้เด็กรู้จักส ารวมใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังซึ่งเป็นพ้ืนฐานการ
เตรียมความพร้อมด้านการอ่านหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กไปพร้อมกันส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ที่ดีตามมาและที่ผ่านมาพบว่านิทานทาให้เด็กฉลาดได้กิจกรรมนิทานเป็ น
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการเด็กและช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็ก
และเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก 

การพัฒนาภาษาในเด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญอย่างมากเพราะเด็กใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การแสดงความรู้สึก นึกคิดและแสดงความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  

จากการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกม
การศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนประถมนนทรี มีความสามารถในการใช้ภาษาที่



แตกต่างกัน เด็กบางคนไม่ค่อยกล้าพูด พูดเสียงเบา ไม่มีความมั่นใจในการพูด พูดไม่ค่อยคล่อง ไม่สามารถ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้และบางคนไม่สามารถเล่าเรื่องราวเป็นประโยคหรือตามจินตนาการได้ 
ซึ่งเป็นภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในเด็กยุคปัจจุบัน จึงท าให้มีผลต่อการท ากิจกรรมต่างๆเพราะเด็กไม่สามารถ
พูดสะท้อนความรู้กลับได้ ครูจึงได้หาแนวทางในการพัฒนาภาษาให้กับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบภาพ เพ่ือพัฒนาเด็กในการเรียนรู้ทางภาษาให้มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นและ
เหมาะสมกับวัย 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือให้เด็กสามารถพูดได้ชัดเจนและพูดคล่องแคล่วมากข้ึน 
๔.2 เพ่ือให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความมั่นในใจการพูด มากข้ึน 
4.3 เพ่ือให้เด็กสามารถพูดเล่าเรื่องราวเป็นประโยคและพูดเล่าเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองได้  

๕. เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 16 คน  
- เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนประถมนนทรี  ได้รับการพัฒนาภาษา โดยการจัด

กิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ 
๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พฤษภาคม 2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์  

2 ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาษา 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์  

3 สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคล เด็กปฐมวัยระดับชั้น
อนุบาล 3/ 1 จ านวน 16 คน 

มิถุนายน  2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์  

4 ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 
3/1 ก่อนการจัดกิจกรรม 

กรกฎาคม 2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์  

5 ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 

กรกฎาคม  2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์  

6 เขียนแผนการจัดประสบการณ์และวางแผนการจัดท า
สื่อนิทานประกอบภาพ 

กรกฎาคม  2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 

7 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนให้กับเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนประถมนนทรี 

สิงหาคม-กันยายน 
2565 

สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 

8 ทดลองใช้สื่อและน าผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

สิงหาคม – 
กันยายน 2565 

สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 



ที ่ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9 ผลสะท้อนในการใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
ประเมินการเรียนรู้ น าข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

กันยายน 2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 

10 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบภาพ 

ตุลาคม 2565 สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 

 
๗. ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

7.1 เด็กสามารถพูดได้ชัดเจนและพูดคล่องแคล่วมากข้ึน 
7.2 เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความมั่นในใจการพูด มากข้ึน 
7.3 เด็กสามารถพูดเล่าเรื่องราวเป็นประโยคและพูดเล่าเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองได้ 
7.4 เด็กมีนิสัยรักการอ่านและมีความสุขในการเรียนรู้  

๘. ปัจจัยความส าเร็จ 
8.1 การท างานเต็มความสามารถของครู  
8.2 ผู้อ านวยการสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนรู้ 
8.3 การให้ความส าคัญกับผู้ปกครองในการร่วมมือกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  
8.4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการเล่านิทานให้เด็กฟัง สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

เด็กกับผู้ปกครอง 
๙. บทเรียนที่ได้รับ 

9.1 ครเูล่านิทานให้เด็กฟังทุกวันเพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งส่งเสริมทักษะทางภาษา 
จินตนาการและฝึกสมาธิให้กับเด็ก  

9.2 จัดหาสื่อนิทานที่มีความหลากหลายให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ 
9.3 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

10. การเผยแพร่-การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
10.1 เผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
 


