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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การใชห้นงัสือเล่มใหญ่สองภาษา เพื่อพฒันาความสามารถ
ทางการอ่านของเด็กปฐมวยั 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง การใชห้นงัสือเล่มใหญ่สองภาษา เพื่อพฒันาความสามารถ             
ทางการอ่านของเด็กปฐมวยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและใชห้นงัสือเล่มใหญ่สองภาษา          
ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีใชภ้าษากะเหร่ียงในการส่ือสาร และเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน
ของเด็กปฐมวยัหลงัการสอนโดยใชห้นงัสือเล่มใหญ่สองภาษา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือ นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่โขง ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่                      
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 12 คน ซ่ึงเป็นชาวกะเหร่ียง 
เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย หนงัสือเล่มใหญ่สองภาษา จ านวน 4 เล่ม แผนการจดัประสบการณ์
เพื่อพฒันาความสามารถทางการอ่านโดยใชห้นงัสือเล่มใหญ่สองภาษาของเด็กปฐมวยั 
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 จ านวน 4 หน่วย หน่วยละ 5 แผน รวมทั้งหมด 20 แผน                              
และแบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่าน จ านวน 1 ชุด ผูศึ้กษาไดน้ าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบมาค านวณเป็นค่าร้อยละ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินของโรงเรียน            
ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 60.00 แลว้น าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยสรุปผล
การศึกษาได ้ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ไดห้นงัสือเล่มใหญ่สองภาษาเพื่อพฒันาความสามารถทางการอ่านของเด็กปฐมวยั 

ท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมจ านวนทั้งหมด 4 เล่ม 4 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองตวัหนูมีอะไร เร่ืองสัตวน์อ้ย
น่ารัก เร่ืองอร้อย อร่อย และเร่ืองยานพาหนะและส่ิงของ  

2. ผลการศึกษาความสามารถทางการอ่านของเด็กปฐมวยั โดยใชห้นงัสือเล่มใหญ่
สองภาษา จากการท าแบบทดสอบความสามารถทางการอ่าน ดา้นการรับรู้ เขา้ใจ  
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และใชค้  าศพัท ์การส่ือความหมายดว้ยสัญลกัษณ์ การบ่งช้ีตวัพยญัชนะ และการอ่านออกเสียง
ค าศพัท ์น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินของโรงเรียนท่ีก าหนดไวร้้อยละ 60.00 พบวา่
พฒันาการทางการอ่านแต่ละดา้นไดค้่าเฉล่ียร้อยละรวมสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้รียงจากมาก
ไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการอ่านออกเสียงค าศพัทไ์ดเ้ฉล่ียร้อยละรวม 90.00 ดา้นการส่ือความหมาย
ดว้ยสัญลกัษณ์ ไดค้่าเฉล่ียร้อยละ 88.33  ดา้นการรับรู้ การเขา้ใจ และการใชค้  าศพัท ์                  
และดา้นการบ่งช้ี พยญัชนะ ไดค้่าเฉล่ียร้อยละรวม 86.67 
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ABSTRACT 
 

The study of using bilingual big books to develop reading ability of preschoolers 
aim to construct and use bilingual big books for preschoolers who communicate in Karen 
language and to investigate their reading ability after using of bilingual big books in 
instruction.  The target group of this study were twelve first-year-preschoolers, studying in 
the second semester in 2013 Academic year of Baan Mae Khong School, Tambon Na Gian, 
Omgoi District, Chiang Mai Province.   The materials used in this study consist of four 
bilingual big books, experiential plans for developing first-year-preschoolers's reading ability 
using bilingual big books.  There were five experiential plans for each of four units; the total 
of twenty plans and a reading ability test.  The scores from the application of the test were 
calculated through percentage and compared with the 60.00% of the school's criteria of 
achievement.  The data were presented in tables with description.   The results of this study 
were found that: 

1. The bilingual big books to develop reading ability of preschoolers were suitable. 
The four bilingual big books were “What do your body have?”, “Little Cute Animals”,          
“So Delicious” and “Transportation and Things”. 

2. The investigation of the preschoolers' reading ability after using bilingual big 
books showed that the test scores of reception ability, understanding and used vocabularies, 
communication ability with symbols, alphabets identification ability and vocabularies 
pronunciation ability were found higher than school criteria at 60.00 percents. The scores  
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were respectively arranged from the highest percentage as following; 90.00% of the ability of 
vocabularies pronunciation, 88.33% of the ability of communication with symbols and 
86.67% of  the ability of reception, understanding and use of vocabularies as well as  the 
ability of alphabets identification. 


