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รายงานผลการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้หนังสื อ
ภาพประกอบ
คาคล้องจอง ที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2
โรงเรี ยนสุ เหร่ าลาแขก สานักงานเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร
นางพรพรรณ จันทร์แตง
ปฐมวัย
2556
บทคัดย่อ

การศึ กษาครั้ งนี้ มี ความมุ่ งหมาย 1) เพื่อ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ทางภาษา
แบบธรรมชาติ โดยใช้หนังสื อภาพประกอบคาคล้องจอง ที่ มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ปี ที่ 2/1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนผลการส่ งเสริ มทักษะ
ทางภาษาก่อน และหลังการจัดประสบการณ์ ทางภาษาแบบธรรมชาติ โดยใช้หนังสื อภาพประกอบ
คาคล้องจอง ที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยปี ที่ 2/1
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นเครื่ องมื อที่ ผูศ้ ึ กษาสร้ างขึ้ น ได้แก่
แผนการจัดประสบการณ์ ท างภาษาแบบธรรมชาติ โดยใช้ห นัง สื อ ภาพประกอบค าคล้อ งจอง
ที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยปี ที่ 2/1 จานวน 12 หน่วย ใช้เวลา 12 สัปดาห์ ในกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์/เสรี แผนละ 1 ชัว่ โมง 20 นาที ที่ผา่ นการประเมินจาก
ผู้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ หาความเหมาะสมของแผนการจัด ประสบการณ์ ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.70
อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.80 -1.00 หนังสื อ
ภาพประกอบคาคล้องจอง จานวน 12 เล่ม มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.80 -1.00
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมประเมิ น ทัก ษะทางภาษา ของเด็ ก ปฐมวัย ปี ที่ 2/1 ตามจุ ด ประสงค์
ท้า ยแผนการจัดประสบการณ์ จานวน 12 หน่ วย มี ค่ าดัชนี ความสอดคล้อง IOC
ระหว่า ง
0.80 -1.00
แบบทดสอบย่อยประเมิ น ทัก ษะทางภาษา ของเด็ก ปฐมวัย ปี ที่ 2/1 ท้ายแผน
การจัดประสบการณ์ จานวน 56 แผน มี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.80 -1.00
แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยปี ที่ 2/1 ซึ่ งแบบทดสอบมีท้ งั หมด 4 ฉบับ จานวน
36 ข้อ 40 คะแนน 3) แบบทดสอบวัดด้านการอ่าน ซึ่ งดูรูปภาพโดยอ่านภาพด้วยคาคุน้ เคยและ
อ่านระบุบอกชื่อด้วยอักษร ใช้ภาพแทนสัญลักษณ์ จานวน 10 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดด้านการเขียน
ซึ่ งมีตวั เลือกเป็ นรู ปภาพและใช้ภาพแทนสัญลักษณ์ จานวน 12 ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC

ระหว่าง 0.80 -1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40 - 0.77 มีค่าอานาจจาแนก 0.47 - 0.80
มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบทางภาษาด้านการฟั ง มีค่าความเชื่ อมัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบทางภาษาด้านการพูด - แบบทดสอบที่ 1 สร้างประโยค
ที่สมบูรณ์ มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.50 แบบทดสอบที่ 2 อธิ บายและท่องคาคล้องจอง
มี ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ทั้ง ฉบับ เท่ า กับ 0.88
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบทางภาษาด้านการอ่ า น มี ค่ า
ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 4 แบบทดสอบทางภาษาด้านการเขียน มีค่าความเชื่ อมัน่
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test (Dependent Samples ) ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจัด ประสบการณ์ ท างภาษาแบบธรรมชาติ โดยใช้
หนัง สื อ ภาพประกอบค าคล้อ งจอง ที่ มี ต่ อ ทัก ษะทางภาษาของเด็ ก ปฐมวัย ปี ที่ 2/1 โรงเรี ย น
สุ เหร่ าลาแขก สานักงานเขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานคร มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ด้วยค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ (E1 / E2) มีค่าเท่ากับ 84.89 / 89.86 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
2. เปรี ยบเทียบคะแนน ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้ อยละด้านทักษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยปี ที่ 2/1 ก่ อนและหลัง การจัดประสบการณ์ ทางภาษาแบบธรรมชาติ
โดยใช้หนังสื อภาพประกอบคาคล้องจอง ที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยปี ที่ 2/1 พบว่า
คะแนนเฉลี่ ยหลังการจัดประสบการณ์ ทางภาษาแบบธรรมชาติ สูงกว่าก่ อนการจัดประสบการณ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

