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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางภาษาดานการอานและการเขียนของ

เด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกันและศึกษาการพัฒนาทักษะทางภาษา

ดานการอานและ การเขียนของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกัน กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนธรร

มาภิรักษ (รุงประชา)จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยประกอบดวย แบบบันทึกทักษะทาง

ภาษาดานการอานและการเขียน แบบสังเกตความสนใจในการอาน และแบบสังเกตความสนใจในการ

เขียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ  

ผลการวิจัย พบวา 1. กอนการจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกันเด็กปฐมวัยมีทักษะทาง

ภาษาดานการอานรอยละ 62.46 หลังการจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกันเด็กปฐมวัยมีทักษะทาง

ภาษาดานการอานรอยละ 90.46 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 28  2. กอนการจัดกิจกรรมการอานนิทาน

รวมกันเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการเขียนรอยละ 57.33 หลังการจัดกิจกรรมการอานนิทาน

รวมกันเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการเขียนรอยละ 91 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 33.67 .3. กอน

การจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกันเด็กปฐมวัยมีความสนใจในการอานรอยละ 41.28 หลัง การจัด

กิจกรรมการอานนิทานรวมกันเด็กปฐมวัยมีความสนใจในการอานรอยละ 86.04 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอย

ละ 44.76  4. กอนการจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกันเด็กปฐมวัยมีความสนใจในการเขียนรอยละ 

55.66 หลัง การจัดกิจกรรมการอานนิทานรวมกันเด็กปฐมวัยมีความสนใจในการเขียนรอยละ 85.80 

เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 30.14   

คำสำคัญ: ทักษะทางภาษา การอานนิทานรวมกัน  
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Abstract 

 

This study aimed to compare the language skills of reading and writing skills 

of children before and after the event to reading stories activities and study the 

language skills of reading and writing to children. The sample used in this 

experiment. The students from kindergarten to second semester of academic year 

2563 schools peaked caps one of 30 instruments in this research. Save the language 

skills of reading and writing. A look at the interest in reading. And noted their interest 

in writing. The statistics used in data analysis were mean percent. The results showed 

that: 1. Before the event, reading stories activities, children have language skills in 

reading, 62.46 percent after activities, reading stories together, children have language 

skills in reading, up 90.46 percent 28. 2. Before the event, reading stories activities, 

children have language skills in writing 57.33 percent after activities, reading stories 

activities, children have the language skills to write a 91 percent increase as a 

percentage. 33.67 3. Before the event, reading stories activities children interested in 

reading, 41.28 percent after activities, reading stories activities children interested in 

reading increased by 86.04 percent, 44.76 percent. 4. Before the event, reading 

stories activities, children are interested in writing a 55.66 percent after the events of 

early childhood reading fairy tales together with an interest in writing, up 85.80 

percent, 30.14 percent.  
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