
ชื่อนวัตกรรม การใช้หนังสือนิทาน ชุด “รักษ์โลก” เป็นสื่อในการเรียนรูเ้พื่อการพฒันาความสามารถด้าน
ค าศัพท์ และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถม
นนทรี ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม  นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
         ปัญหาด้านการเรียนรู้ความรู้ค าศัพท์ของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนระดับประถมศึกษาส่วนมากมปีัญหา 
การสะกดค า การเขียนค าศัพท์ นักเรียนจดจ าค าศัพท์ไม่ได้ ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องการทอ่งค าศัพท์ นักเรียน
ไม่ได้รับการฝึกฝนในการใช้ค าศัพท์อย่างหลากหลายเพราะมเีวลาจ ากัดในช่ัวโมงเรียน นักเรียนขาดการทบทวน
ฝึกฝนนอกเวลาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ไมส่ามารถน าค าศัพท์ที่เรียนมาแล้วน ากลับมาไปใช้ในประโยค ซึ่ง
น าไปสู่ปญัหาด้านการอ่าน ซึ่งพบว่า ปัญหาการอ่านของผูเ้รยีน คือ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน 
จับใจความส าคัญไม่ได้ ตอบค าถามจากเรือ่งทีอ่่านไม่ได้ ไม่สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ อีกทั้งนกัเรียนขาด
ความสนใจเรียน และขาดแรงจูงใจในการอ่าน ผู้เรียนขาดประสบการณ์ ความรู้ด้านค าศัพท์ และไวยากรณ์ 
นอกจากนี้ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ์หรือแบบฝึกเสริม ที่ใช้ในการพัฒนาการอ่าน บทอ่านในหนงัสือเรียนไม่
ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน จากการศึกษาสภาพปญัหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนประถมนนทรี สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษยังไม่บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด จากการศึกษาพบว่านักเรียน
โรงเรียนประถมนนทรี มีความสามารถด้านค าศัพท์ และมีทกัษะการอ่านอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไขจากสภาพ
ปัญหาความสามารถด้านค าศัพท์ และความสามารถในการอา่นของนักเรียนที่กล่าวมา นักเรียนจงึควรได้รับ
การสง่เสรมิความสามารถดังกล่าว มีนักวิชาการจ านวนมากที่พยายามค้นคว้าหาวิธีการเพื่อพัฒนาและฝกึฝน
ทักษะดังกล่าว แนวทางหนึ่ง คือจัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้เรียน โดยการใช้นิทาน นิทานเป็นสือ่การสอนที่
เอื้ออ านวยต่อการฝึกทักษะการอ่านของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา นิทานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่ และมีความคงทนในการจ าค าศัพท์ได้ดี  ค าศัพท์เป็นพื้นฐานในการพฒันาทักษะการอ่าน ช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจในบทอ่านไดดียิ่งขึ้น จากประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานนี้ผูร้ายงาน
จึงได้สร้างหนังสือนิทาน “ชุดรักษ์โลก” มาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อการพฒันา  
ความสามารถด้านค าศัพท์ และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
2. ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
          1. ศึกษาผลของการใช้หนงัสือนทิาน ชุด “รักษ์โลก” เป็นสือ่ในการเรียนรู ้
เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
          2. ศึกษาผลของการใช้หนงัสือนทิาน ชุด “รักษ์โลก” เป็นสือ่ในการเรียนรู ้
เพื่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
           3. เปรียบเทียบความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนทิาน  
ชุด “รักษ์โลก” ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
           4. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนทิาน  
ชุด “รักษ์โลก” ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
           5. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนทิาน  
ชุด “รักษ์โลก” เพื่อพฒันาความสามารถด้านค าศัพท์ และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
หลงัการทดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
 



 
 
3. เป้าหมาย 

         3.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุม่เกง่-ปานกลาง ร้อยละ 70 มีผลสมัฤทธ์ิ 

ด้านค าศัพท์ และการอ่านภาษาอังกฤษดีข้ึน 
     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุม่อ่อน ร้อยละ 30 มีผลสัมฤทธ์ิ 

ด้านค าศัพท์ และการอ่านภาษาอังกฤษดีข้ึน 
4.2 เชิงคุณภาพ 

                 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 มีความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
หนังสือนิทาน ชุด “รักษ์โลก” สงูข้ึนหลังการทดลอง 
                 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
หนังสือนิทาน ชุด “รักษ์โลก” สงูข้ึนหลังการทดลองนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 มีความพึงพอใจตอ่ 
การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนิทาน ชุด “รักษ์โลก” 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
    4.1 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
             นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมนนทรี ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 34 คน 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
         นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประถมนนทรี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร เลอืกกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนพิเศษ 1  ห้องเรียน จ านวน 17 คน  
โดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
    ตัวแปรท่ีศึกษา 
          1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้หนังสือนิทาน ชุด “รักษ์โลก” 
          2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
                            2.1 ความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   
                            2.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
                  2.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานเป็นสือ่ในการเรียนรู้ 

 
    เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง 
            การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานได้สร้างหนงัสือนทิาน ชุด “รักษ์โลก” เป็นภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพือ่เป็นสื่อในการเรียนรูน้ าไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ และ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุดนิทาน“รักษ์โลก” ที่น ามาใช้ในการศึกษา 
ได้เลือกเนื้อหาที่มีความยากง่ายของค าศัพท์ โครงสร้างของภาษาเหมาะสมกบันักเรียน อีกทัง้สอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 
พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรบัปรุง 2556) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช่วงช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยน าเสนอนิทานภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เรื่อง Sunshine Princess 
เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงแสงแดด ที่มอีาการเจบ็ป่วยเพราะมลพิษทางอากาศ 
 
4.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก ่
              4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
     4.2.2 หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ชุด “รักษ์โลก” 
             4.2.3 แบบทดสอบท้ายบทเรียนหนังสือนทิาน 
             4.2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท ์และความสามารถด้านการอ่าน 
                   ภาษาอังกฤษ 
             4.2.5 แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน 
 
4.3 การด าเนินการการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
             4.3.1 จัดปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อท าความเข้าใจ วิธีการทดลอง จุดประสงค์ของการทดลอง 
และวิธีการประเมินผลการเรียน 
               4.3.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ และการอ่านภาษาอังกฤษ มาท าการทดสอบ
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง(Pretest) 
                4.3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสอืนิทาน ชุด “รักษ์โลก”ในห้องเรียนปกติ  
หลงัจากการจัดกิจกรรม ให้ท าทดสอบท้ายหนังสือนิทาน 
                4.3.4 ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
                4.3.5 ให้นักเรียนท าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน
ภายหลังการเสร็จสิ้นการทดลองรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 
 
ผลการการด าเนินการ/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ผลการประเมินความสามารถในด้านค าศัพท์ และการอ่านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบก่อน และ
หลงัการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดบั .01 แสดงว่านักเรียนมีความสามารถด้าน 
ค าศัพท์ และการอ่านภาษาอังกฤษ หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอยู่ในระดบัดี 
 
8. ปัจจัยความส าเร็จ 
 8.1 ผู้บริหาร ซึ่งให้ความส าคัญในการสง่เสริม และสนบัสนนุการจัดกจิกรรมทางด้านวิชาการ ได้เปิด
โอกาสให้น าผลงานน าเสนอผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา 
CEFR 
  
 
 



 
9. บทเรียนท่ีได้รับ 
  9.2 การสร้างมือในการทดลอง ประกอบด้วย 
              9.2.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
     9.2.2 หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ชุด “รักษ์โลก” เรื่อง Sunshine Princess 
             9.2.3 แบบทดสอบท้ายบทเรียนหนังสือนทิาน 
             9.2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท ์และความสามารถด้านการอ่าน 
                   ภาษาอังกฤษ 
             9.2.5 แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน 
 
 9.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา และ
ผลิตสื่อการสอนนิทานโดยใช้โปรแกรม Open Shot  
 
10. การเผยแพร/่การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 

เผยแพร่ใน website ของโรงเรียนประถมนนทร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 



 
 

 
 



 

 

 
 
 
                        


