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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) สรางรูปแบบ 3) ทดลองใชรูปแบบและ
4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จํานวน 10 ครอบครัว ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) มีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 1) ผูปกครองจากแตละอาชีพยินดีและสมัครใจเขารวมการ
วิจัยในครั้งนี้ 2) ผูปกครองสําเร็จการศึกษาอยางต่ําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถอานและเขียนหนังสือภาษาไทย
ได และ 3) ครอบครัวมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาตั้งแตตนจนจบกระบวนการวิจัย
เปนเวลา 10 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 1) คูมือการจัดกิจกรรมตามรูปแบบสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง 2) แบบสัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 3) แบบบันทึกการสนทนากลุมผูปกครอง 4) แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงแนวทางการ
สงเสริมนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย 5) แบบประเมินนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย 6) แบบสัมภาษณความ
พึงพอใจของผูปกครองในการใชรูปแบบ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. พอแมหรือผูปกครองเปนบุคคลที่เด็กรักและ
คุนเคย การสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานจะตองไดรับการปลูกฝงมาแตเยาววัยจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็ก
ทั้งที่บานและโรงเรียน จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 2. รูปแบบที่สรางขึ้นมีความสอดคลอง
และเหมาะสมตามหลักการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ความเปนมาและความสําคัญ
2) หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 3) วัตถุประสงค 4) กระบวนการจัดกิจกรรม 5) บทบาทของผูเกี่ยวของ
6) การประเมิน ความสําเร็จ มีการนํารูปแบบไปใชโดยกระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
เด็กปฐมวัย 3 ขั้น คือ ขั้น H (Harmony) ครอบครัวอุนรักสามัคคี ขั้น U (Utility) มีบรรยากาศนาสนใจ ขั้น G
(Grow) ปลูกปนนิสัยรักการอาน 3. เด็กมีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการอานที่สูงขึ้นจากเมื่อเริ่มตนจนเสร็จสิ้น
การทดลองใชรูปแบบ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความกาวหนาระดับพฤติกรรมการอานของเด็กปฐมวัยเมื่อ
เริ่มการทดลองในสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 10 มีแนวโนมสูงขึ้นและเด็กแสดงพฤติกรรม
การอานตามตัวบงชี้การมีนิสัยรักการอาน ในระดับเปนประจํา ผูปกครองมีความพึงพอใจในการใชรูปแบบใน
ครั้งนี้ 4. รูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครองมีความสมบูรณขึ้น
ภายหลังการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study and survey fundamental data 2) construct
model 3) study effective model 4) to evaluation and revising of promote reading habit
model for early childhood by parent’s involvement. The samples consisted of 10 early
childhood parents’ at Wapipathum Kindergarten School under Educational Service Area
Office 2, who voluntary to join the study. They are ready to join develop promoting reading
habit by parent’s involvement model for 10 weeks. The instruments were 1) the handbook
of promote reading habit model for early childhood by parent’s involvement. 2) the indepth interview for parents to ask about the best way to support their children’s reading
habit. 3) the conversation recording focus group of the parents 4) the in-depth interview for
experts to give promoting reading habit by parent’s involvement 5) rating scale for checking
reading habit 6) the unstructured interview for ask parent’s satisfied to promote reading
habit model. The results found that : 1) Parents are important models for reading family.
Because children like to imitate adults, especially person whom kids loved and familiar. To
encourage children have reading habit must be cultivated from an early age by participation
from all sectors. In addition, base-on the important theory ; Maslow`s Theory, The Expects
Vroom Theory, Social Learning Theory, Mirror Neuron Theory, Motivation Theory and Reinforce
Theory. 2) The prototype model composed of six elements ; background and significance,
principles and theory of model, objectives of model, steps for providing of promote reading
habit, role of person involve, and Evaluating Success. There were 3 steps for parents to
provide promote reading habit activities ; step H ( Harmony) step U (Utility) step G (Grow). 2)
The children were on average higher levels of reading habit from the start, trend to be
higher was check at the week 1,4,7,10. Furthermore, they had showed the reading habit in
frequently level. And parents were satisfied to use this reading habit model. 3) the completely
form had revised by the experts.
Key words : habit reading, the promote reading, Parent’s Involvement.
บทนํา

การอานถือเปนเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่มีความจําเปนและมีความสําคัญอยางมากตอการสราง
ความสําเร็จในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน การอานที่มีประสิทธิผลจะเปน
กุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ไปสู เ ป า หมายในการเรี ย นและเป น ป จ จั ย หลั ก ที่ จํ า เป น ในการเรี ย นรู ใ นระดั บ สู ง ขึ้ น
(Monique Se’ne’chal ; & Luara Young. 2008 : 897) การอานมีความจําเปนตอชีวิตของคนในยุค
ปจจุบันยิ่งกวายุคที่ผานมา เพราะโลกปจจุบันเปนโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งดานวัตถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความ
นึกคิด แตการอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลายตลอดจนไมเห็นความสําคัญของการอานเมื่อ
เทียบกับความเพลิดเพลินจากการไดฟงไดรับรูเรื่องราวตางๆ จากโทรทัศน หรือสื่ออื่น ๆ ถาจะใหการอาน
หนังสือเกิดเปนนิสัย จําเปนตองปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ นอกจากนี้บางคนเขาใจผิดวาการที่เด็ก
จะชอบอานหนังสือหรือไมชอบอานหนังสือนั้นเปนเรื่องธรรมชาติของเด็กแตละคน ไมสามารถปลูกฝงได เมื่อ
เริ่มเรียนหนังสือก็ถูกปลูกฝงใหอานแตหนังสือเรียน และทําการบานที่ครูทุกคนมอบหมายในแตละวันโดยไมได
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มีการวางแผนรวมกัน เด็กจึงรูสึกเบื่อหนายหนังสือจนกลายเปนนิสัย จะอานหนังสือตอเมื่ออยูในหองเรียนเทานั้น
การอานหนังสือใหเด็กเล็กๆ ฟงจึงเปนสิ่งที่คนไมคอยพูดถึงมากนัก ผูใหญสวนมากเชื่อวาหนังสือไมมีประโยชน
สําหรับเด็กที่ยังอานหนังสือไมออกและเมื่อถึงวันที่เด็กๆ เขาโรงเรียน วันที่คุณครูสอนใหอานหนังสือ ผูใหญก็
อยากใหเด็กเปนคนที่รักการอานหนังสือแตก็สายเกินไป ปญหาใหญจึงไมใชเรื่องของคนไมรูหนังสือ แตเปน
เรื่องของคนไมรักหนังสือ และไมอานหนังสือ
การที่พอแมทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการอานใหกับลูก เด็กก็จะเกิดการซึมซับแบบอยางไปสูการ
ปฏิบัติในการอานเชนเดียวกัน สอดคลองกับการคนพบใหมในทางประสาทวิทยา นั่นคือการคนพบเซลลกระจก
เงาในสมองของมนุษย ซึ่งการคนพบนี้ทําใหเรารูวา วิธีเรียนรูที่สําคัญที่สุดของมนุษยคือการเรียนรูดวยการ
เลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางอาชีพ หรือแมแตรวมถึงการที่พอ
แมทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการอานใหกับเด็ก เด็กก็จะซึมซับเอาแบบอยางนั้น (อดุลย เพชรสังหาร. 2552)
พอแมสามารถชวยใหลูกไดเรียนรูและพัฒนาการอาน รวมถึง สรางฐานรากในจิตสํานึกของเด็กใหรักการอาน
และจะนําไปสูการอานที่มีประสิทธิผลตอไปในอนาคต (Monique Se’ne’chal ; Luara & Young. 2008 :
880 ; อดุลย เพชรสังหาร. 2552 ; Sujin Butdisuwan. 2010 : ออนไลน; ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ.
2553 : ออนไลน) การกระตุนใหเด็กไทยสนใจการอานหนังสือและสงเสริมนิสัยรักการอานตั้งแตระดับปฐมวัย
จึงเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเรงดวน โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากผูปกครอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมี
สวนรวมของผูปกครอง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวม
ของผูปกครอง
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวม
ของผูปกครอง
วิธีการวิจัย
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครอง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียน
อนุบาลวาปปทุม อําเภอวาปปทุม จังหวัดหาสารคาม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
โดยกําหนดความเปนตัวแทนของประชากรจากการกระจายกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง
ไดแก อาชีพรับราชการ/รัฐ วิสาหกิจ อาชีพเกษตรกร อาชีพคาขาย และประกอบธุร กิจส วนตั ว อื่ นๆ รวม
จํานวน 10 ครอบครัว ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑการคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง ดังนี้
1. เปนกลุมครอบครัวจากแตละอาชีพยินดีและสมัครใจเขารวมการวิจัยในครั้งนี้
2. เป น ครอบครั ว ที่ ผู ป กครองของเด็ ก สํ า เร็ จ การศึ กษาอย า งต่ํ าชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 มี
ความสามารถในการอานและเขียนหนังสือภาษาไทยไดเปนอยางดี
3. ครอบครัวมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาตั้งแตตนจนจบ
กระบวนการวิจัย เปนเวลา 10 สัปดาห
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วิธีดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การดําเนินการวิจัย แบง
ขั้นตอนการดําเนินการเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็ก เพื่อใหทราบถึง
รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการอานโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง ตลอดจนแนวคิดที่เหมาะสม
สําหรับนํามาในการสรางรูปแบบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ศึกษา มีดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏี เพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอาน 2) การอานและวิธีการสงเสริมการอานสําหรับเด็ก
3) การสงเสริมการอานโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง 4) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอานโดยการ
มีสวนรวมของพอแม ผูปกครองโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด
ในการสรางรูปแบบ
ระยะที่ 2 การสรางรูปแบบ โดยประมวลขอมูลจากการดําเนินการในระยะที่ 1 มาวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางในการสรางรูปแบบ กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้น มีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การจัดทําโครงรางของรูปแบบ/ออกแบบรูปแบบ
ออกแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใชขอมูล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่กลาวมาขางตน ออกแบบเปนรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานโดยการมี
สวนรวมของผูปกครอง HUG Model
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเอกสารรูปแบบ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของรางรูปแบบ ทั้งในดานองคประกอบตางๆ ของรูปแบบวามีความสอดคลอง เหมาะสม ครอบคลุม และ
ถูกตองตามหลักการสรางรูปแบบหรือไม เพียงใด ภาษาที่ใชสามารถสื่อใหเขาใจและมีความชัดเจนในการ
นําไปสูการปฏิบัติหรือไม รูปแบบที่สรางขึ้นเหมาะสมกับผูเรียนกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถสนองความ
ตองการของสังคมและผูเรียนมากนอยเพียงใด
ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบ
1) ดําเนินการทดลองใชรูปแบบ โดยกําหนดใหแตละครอบครัวปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุ
ไวในเนื้อหาแตละหนวยของรูปแบบพรอมทั้งใชสื่อ/อุปกรณที่ผูวิจัยจัดเตรียมให เนื้อหา 1 หนวย กําหนดเวลา
ดําเนินการ 1 สัปดาห ใชเวลาวันละ 20 นาที สําหรับเวลาที่จะดําเนินการใหขึ้นอยูกับความสะดวกของแตละ
ครอบครัว ในระหวางทําการทดลอง ผูวิจัยและผูชวยวิจัยรวมสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participation
Observation) ซึ่งเปนการสังเกตที่ผูวิจัยเฝาสังเกตอยูภายนอกไมเขาไปรวมในกิจกรรมที่ทําอยู (สุภางค จันทวานิช.
2551 : 48) พรอมจดบันทึกสิ่งที่พบจากการทดลอง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครอง นํามา
สรางขอสรุปเปนขอมูลเชิงคุณภาพประกอบการยืนยันประสิทธิภาพรูปแบบ การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม
นี้กําหนดการดําเนินการในสัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 7 และสัปดาหที่ 10
2) ทําการประเมินลักษณะนิสัยรักการอานหลังการทดลองและสอบถามความพึงพอใจ
พฤติกรรมหรือการกระทําของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกถึงการชอบอานหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ หรือสื่อตางๆ
เห็นความสําคัญของการอาน เห็นความจําเปนของการอาน หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการอานอยางสม่ําเสมอ
วัดโดยใชแบบวัดนิสัยรักการอานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ โดยประเมินและปรับปรุงรูปแบบสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง จากการสนทนาซักถามและการจัดสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ

314 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 1) คูมือการจัดกิจกรรมตามรูปแบบสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมี สวนรวมของผูปกครอง 2) แบบสัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมนิสัย
รักการอาน 3) แบบบันทึกการสนทนากลุมผูปกครอง 4) แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงแนวทางการสงเสริมนิสัย
รักการอานของเด็กปฐมวัย 5) แบบประเมินนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย 6) แบบสัมภาษณความพึงพอใจ
ของผูปกครองในการใชรูปแบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา การอานเปนกุญแจสําคัญของการแสวงความรู บุคคลสําเร็จ
ในชีวิตเพราะเปนผูที่มีความสามารถในการอ าน ผูปกครองเปนบุคคลสําคัญในการเปนแบบอยางการอา น
ภายในครอบครัว เพราะธรรมชาติของเด็กชอบเลียนแบบผูใหญโดยเฉพาะพอแมหรือผูปกครองซึ่งเปนบุคคล
ที่เด็กรักและคุนเคย การสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานจะตองไดรับการปลูกฝงมาแตเยาววัยจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับเด็กทั้งที่บานและโรงเรียน จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีสําคัญ
ไดแก ทฤษฎีความตองการของมาสโลว ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎี
เซลลกระจกเงา ทฤษฎีการจูงใจ และทฤษฎีการเสริมแรง
2. ผลการสรางรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง
พบวา รูปแบบที่สรางขึ้นมีความสอดคลองและเหมาะสมตามหลักการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย 6 องคประกอบ
คือ 1) ความเปนมาและความสําคัญ 2) หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 3) วัตถุประสงค 4) กระบวนการ
จัดกิจกรรม 5) บทบาทของผูเกี่ยวของ 6) การประเมิน ความสําเร็จ มีการนํารูปแบบไปใชโดยกระบวนการ
จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย 3 ขั้น คือ ขั้น H (Harmony) ครอบครัวอุนรักสามัคคี
ขั้น U (Utility) มีบรรยากาศนาสนใจ ขั้น G (Grow) ปลูกปนนิสัยรักการอาน
3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการมี
สวนรวมของผูปกครอง พบวา เด็กมีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการอานที่สูงขึ้นจากเมื่อเริ่มตนจนเสร็จสิ้นการ
ทดลองใชรูปแบบ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความกาวหนาระดับพฤติกรรมการอานของเด็กปฐมวัยเมื่อเริ่ม
การทดลองในสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 10 มีแนวโนมสูงขึ้นและเด็กแสดงพฤติกรรมการ
อานตามตัวบงชี้การมีนิสัยรักการอาน ในระดับเปนประจํา ผูปกครองมีความพึงพอใจในการใชรูปแบบในครั้งนี้
4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการ
มีสวนรวมของผูปกครอง พบวา รูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของ
ผูปกครองมีความสมบูรณขึ้นภายหลังการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
อภิปรายผล
การพั ฒ นารูป แบบส งเสริ มนิ สั ย รักการอ า นสํ าหรั บ เด็กปฐมวั ย โดยการมี สว นร ว มของผู ป กครอง
ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใตขอมูลจากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ จนกระทั่งไดรูปแบบฉบับรางที่ผานการประเมินความเหมาะสมและความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ พิจารณาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชและใชจริงกับกลุมเปาหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบ แลวนําผลที่ไดจากการใชจริงไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความถูกตองและ
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สมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยโดยรวมพบวา รูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนําไปปรับใชสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครองใหบรรลุผลได โดยมีประเด็นการอภิปรายผลในสวน
ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเอกสารและขอมูล
พื้นฐานบุคคล สามารถกําหนดเปนนิยาม นิสัยรักการอานของเด็ก หมายถึง การอานหนังสือทุกประเภท อาน
ไดทุกโอกาส อานหนังสืออยางสม่ําเสมอดวยความพึงพอใจ อานจนกลายเปนพฤติกรรมที่เคยชินจนติดเปนนิสัย
ดังนั้น การที่จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมรักการอานนั้น ผูใหญที่เปนทั้งพอแม ครู ผูปกครองหรือชุมชนจะตอง
ชวยกันสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีพฤติกรรมดังที่กลาวไวขางตน เปนพฤติกรรมสําคัญและเปนพื้นฐานของ
นิสัยรักการอานเมื่อเขาโตเปนผูใหญ (ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ. 2528 : 7 ; ผุสดี กุฎอินทร. 2529 : 58 ; ศรีรัตน
เจิงกลิ่นจันทร. 2538 : 34 ; อุทัย ดุลเกษม. 2543 : 3 ; ฉวีวรรณ คูหาภินันท. 2545 : 2 ; ไพพรรณ อินทนิล.
2546 : 3 ; ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร. 2536 : 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอานยอมตองมีทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอกที่เอื้อตอการเรียนรู ปจจัยที่สงเสริมการอาน ประกอบดวย สติปญญา วุฒิภาวะและความพรอมของเด็ก
แรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก ที่ไดมาจากพอแม ครู และเพื่อนๆ สภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง สภาพ
อารมณที่พรอมตอการอาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่สรางใหเด็กเกิดความสนใจการอาน
รวมถึงการจัดโปรแกรมการอานโดยผูเชี่ยวชาญ (สุพจน พันธนียะ. 2535 : 8 ; อางอิง สมิทธและจอหนสัน
Smith & Johnson. 1976 : 20-27) ปจจัยที่มีผลตอการอานมีหลากหลายปจจัย ไดแก ระดับสติปญญา
แรงจูงใจ สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครอบครัวและสื่อมวลชน แมทุกปจจัยลวนแลวแต
สงผลตอการอานของเด็ก บานหรือครอบครัว เปนสถาบันที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการสรางนิสัยรักการอาน
ไดแก ใหความรักความอบอุน ทํากิจกรรมสงเสริมการอานตางๆ กับลูกเชน เลานิทาน เลาเรื่องหนังสือ อาน
หนังสือใหลูกฟง การปลูกฝงนิสัยรักการอานเปนสิ่งที่ควรกระทําและทําอยางมีขั้นตอน โดยเริ่มจากพอแม
ผูปกครองตองเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก โดยจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กไวที่บาน สนทนาเรื่องหนังสือกับเด็ก
สอนและกระตุนใหสมาชิกในบานรูจักหาคําตอบจากหนังสือและใหหนังสือเปนของขวัญแกสมาชิกในครอบครัว
สวนโรงเรียนจําเปนตองมีหองสมุดที่นาสนใจ นาเขาไปอานหนังสือ ครูบรรณารักษควรจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานตางๆ ทําใหเด็กอยากเขาไปอานหนังสือและรวมกิจกรรมการอาน เชน การเลานิทาน การจัดนิทรรศการ
การแขงขันตอบปญหา โตวาที แสดงละคร สนทนาเรื่องหนังสือ ซึ่งทั้งบาน โรงเรียน และชุมชนควรรวมมือ
กันสงเสริมการอานเพื่อสรางนิสัยรักการอานแกเด็กการใชตัวแบบในการสงเสริมพฤติกรรมการอานหรือนิสัยรัก
การอานนั้น สิ่งที่มีเหตุผลและเหมาะสมเพราะเด็กๆจะไมอานหนังสือดวยตนเอง และไมมีแนวโนมจะตระหนัก
ถึงคุณคาของการอาน ยกเวนวาพวกเขาจะเห็นคนอื่นๆ อาน (Clark et al. 2008 : 13)
ผลการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาสังเคราะหเปนรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
เด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครองประกอบดวย ความสําคัญของการอาน ทฤษฎีความตองการของ
มาสโลว (Maslow`s Theory) ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social
Learning Theory) ทฤษฎีเซลลกระจกเงา (Mirror Neuron) ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ทฤษฎี
การเสริมแรง (Reinforce Theory) การสงเสริมใหเด็กรักการอานตองอาศัยระยะเวลาใหเติบโตไปพรอมกับ
ตัวเด็ก การที่ลูกจะเกิดนิสัยรักการอาน ชื่นชอบการอานมีพฤติกรรมการอานจนเปนนิสัยนั้นจําเปนที่พอแมตอง
สงเสริมสนับสนุน ใหลูกเกิดพฤติกรรม การอานอยางสม่ําเสมอ โดยการเชียรและแชรรวมกับบุคคลอื่น สงเสริม
จูงใจ กระตุน ใหลูกมีความสุข ความเพลิดเพลินจากการอานการอานเปนกุญแจสําคัญของการแสวงความรู
บุคคลสําเร็จในชีวิต เพราะเปนผูที่มีความสามารถในการอาน (Monique Se’ne’chal & Luara Young)
พอแมทุกคนตองการใหลูกประสบความสําเร็จโดยอาศัยการอานเปนวิธีแสวงหาความรู บานหรือครอบครัว
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เปนสถาบันที่สําคัญ อิทธิพลจากครอบครัวสงผลตอรูปแบบการอานหนังสือภายในครอบครัว การสรางนิสัยรัก
การอานใหแกเด็กตองเริ่มที่ผูใหญกอน เพราะธรรมชาติของเด็กชอบเลียนแบบผูใหญโดยเฉพาะพอแมซึ่งเปน
บุคคลที่เด็กรักและคุนเคย (Victor H. Vroom ; Albert Bandura ; Giacomo Rizzolatti and Laila
Craighero) เพราะภายในสมองของคนเรามีเซลลชนิดหนึ่งซึ่งตอมาพวกเขาตั้งชื่อมันวา เซลลกระจกเงา
(Mirror Neuron) และเซลลเหลานี้คือกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมดังที่กลาวขางตน (อุดม เพชรสังหาร.
2008 : ออนไลน)
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง รูปแบบที่สรางขึ้นมี 7 องคประกอบ ดังนี้ 1) หลักการและความสําคัญ 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน
3) วัตถุประสงค 4) กระบวนการจัดกิจกรรม 5) บรรยากาศและสภาพแวดลอม 6) บทบาททางสังคม 7) การ
ประเมินผลความสําเร็จ ทั้งนี้ไดสังเคราะหขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน เปน 3 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นตอนที่ 1 H (Harmony) ครอบครัวอุนรักสามัคคี ครอบครัวหรือครัวเรือนเปนสถาบันที่สําคัญ การ
แสดงออกถึงความรักสามัคคี ความพรอมเพรียงกันของคนในครอบครัวจะสงผลตอรูปแบบการอานหนังสือ
ภายในครอบครัว ขั้นตอนที่ 2 U (Utility) มีบรรยากาศนาสนใจ พอแมตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ที่เปนประโยชนในการสงเสริมการอาน โดยการจัด เตรียมบรรยากาศและสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการอา น
รวมถึงทรัพยากรทั้งที่เปนหนังสือ สื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิคส ขั้นตอนที่ 3 G (Growth) ปลูกปนนิสัย
รักการอาน พอแมตองสรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจ กระตุนใหลูกแสดงพฤติกรรมที่พึงพอใจในการอานอยาง
สม่ําเสมอ โดยการเชียรและแชรรวมกับบุคคลอื่น ใหลูกเติบโตพรอมดวยนิสัยรักการอาน ผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นทั้ง 7 องคประกอบ มีความเหมาะโดยรวมในระดับมาก ( X = 4.33 และ S.D. = 0.79) ผลการศึกษา
เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะผูปกครองผานการประชุมอบรมไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
เลานิทานจากการรวมกิจกรรมคายเครือขายครอบครัวรักการอาน ที่ไดจัดประชุมอบรมโดยเชิญวิทยากรมาให
ความรูเทคนิควิธีการเลานิทานจากหนังสือใหเด็กฟง ผูปกครองครอบครัวเครือขายรักการอานไดนําไปใช ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาจาก การสัมภาษณผูปกครอง พบวา กิจกรรมการอานโดยผูปกครองนั้น เด็กปฐมวัย
ทั้งหมดสนใจการเลานิทานจากหนังสือมาก และเด็กปฐมวัยสวนใหญชอบฟงการเลานิทานจากหนังสือมาก
ตลอดทั้งผลการศึกษาจากการสนทนากลุมผูปกครอง พบวา กิจกรรมการอาน การเลานิทานจากหนังสือ เปน
การพัฒนาการอานของเด็กปฐมวัยที่เด็กปฐมวัยใหความสนใจฟงการเลานิทานจากหนังสือ โดยนั่งฟงอยาง
สนใจ อยากดูภาพ อยากใหเลาตามภาพที่เห็น และมีคําถามจากเรื่องที่เลา ซึ่งสอดคลองกับพิรุณ อนวัชศิริวงศ
และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2553 : 9–10) และวรนาท รักสกุลไทย (2555 : 6)
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ แบงขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 H (Harmony) ครอบครัวอุนรักสามัคคี ครอบครัวหรือครัวเรือนเปน
สถาบันที่สําคัญ การแสดงออกถึงความรักสามัคคี ความพรอมเพรียงกันของคนในครอบครัวจะสงผลตอรูปแบบ
การอานหนังสือภายในครอบครัว การอานหนังสือที่สามารถอานไดงายภายในครอบครัว และทัศนคติที่มีตอ
การเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัวมีสวนชวยในการวางรากฐานของการสรางนิสัยรักการอาน พอแมทุกคนยอมรักลูก
อยากใหลูกมีความสําเร็จในชีวิต โดยการเปนผูมีนิสัยรักการอานตั้งแตวัยเยาว เชนเดียวกับผูนําหลายคนที่มี
ประวัติตอนเด็กมีนิสัยรักการอาน สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ Victor H. Vroom ที่ไดอภิปรายถึง
วิธีการที่บุคคลไดรับการกระตุนใหทําสิ่งซึ่งสามารถบรรลุเปาหมาย (อางถึงในเรียม ศรีทอง. 2542) ขั้นตอน
ที่ 2 U (Utility) มีบรรยากาศนาสนใจ พอแมตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนในการ
สงเสริมการอาน โดยการจัดเตรียมบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการอานหยิบยื่นใหแกลูก ไดแก ทรัพยากรทั้งที่
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เปนหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิคส การเตรียมสถานที่ อาจเปนมุมนักอานในบาน มุมสบายๆ หรือ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เหมาะแกการอานหนังสือรวมกันกับลูก และที่สําคัญคือเวลา เพราะการที่พอแมมีเวลาและ
โอกาสอานหนังสือรวมกันกับลูกเพียงวันละ 10-20 นาที จะชวยสรางความสัมพันธอันดี ความรักความอบอุน
ระหวางกัน การเสริมแรงและจูงใจจะชวยใหลูกอยากอานหนังสือบอยๆ อยางมีความสุขสอดคลองกับความ
ตองการของมาสโลวไดรับความสนใจและประยุกตใชภายในสภาพแวดลอมขององคการซึ่งตามแนวความคิด
ของมาสโลว (ฎารณีย แผนสมบูรณ. 2548) ขั้นตอนที่ 3 G (Growth) ปลูกปนนิสัยรักการอาน พอแมสงเสริม
สนับสนุนใหลูกเกิดพฤติกรรมการอานอยางสม่ําเสมอ โดยการเชียรและแชรรวมกับบุคคลอื่น ตองสงเสริม
จูงใจ กระตุน ใหลูกมีนิสัยรักการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอาน เกิดความสนใจในการอาน เห็นความสําคัญ
และความจําเป นของการอานพยายามพัฒนาการอานของตนจนเปน นิสัย จนสามารถแสวงหาความรูจาก
การอานได สอดคลองกับ การจูงใจ (Motivation)เปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิดการเริ่มตน (Initiate,
Starting) ชักนํา (Directing และการค้ําจุนพฤติกรรม (Sustain, Maintaining) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ทางดานรางกายหรือจิตใจเปนพลังกระตุนใหมนุษยไดแสงดงพฤติกรรมการทํางานใหมุงสูเปาหมายหรือหลีก
หนีจากภาวะที่ไมพึงปรารถนา ซึ่งการจะเกิดการจูงใจไดนั้นตองอาศั ย แรงจูงใจ (Motive) (เรียม ศรีทอง.
2542 : 8 ; สมยศ นาวีการ. 2543 : 21 ; สุรางค โควตระกูล. 2544 : 17) สวนผลการประเมินลักษณะนิสัย
รักการอาน โดยวัดพฤติกรรมการอานตามตัวบงชี้มีนิสัยรักการอานในสัปดาหที่ 1 โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง
สัปดาหที่ 4 โดยรวมมีการปฏิบัติบอยครั้ง สัปดาหที่ 7 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูเปนประจํา และสัปดาหที่ 10
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูเปนประจํา ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานโดยศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
ดูไดจากคาเฉลี่ยการปฏิบัติที่สูงขึ้นจากเริ่มทดลองรูปแบบในสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 10
พบวาเด็กปฐมวัยมีระดับการปฏิบัติสม่ําเสมอและมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกสัปดาห อาจเนื่องมาจากการดําเนินการ
จัดกิจกรรมไดดําเนินตามคูมือการใชรูปแบบอยางที่ชัดเจน ทั้งยังผูใชรูปแบบมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาบุตร
หลานของตน ประกอบกับการไดรับคําแนะนําเมื่อมีปญหา
ตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีสวนรวม
ของผูปกครอง จากการสนทนาซักถามและการจัดสัมมนาอิงผูทรงคุณวุฒิประมวลผลการประเมินและติดตาม
การใชรูปแบบ สรุปไดดังนี้
การจัดกิจกรรมควรเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อจะไดทําความเขาใจตรงกัน เด็กปฐมวัยมีความสนใจในระยะสั้น พอแมตองใหความสําคัญ การจัดหนังสือภาพ
หนังสือนิทาน สื่อทางภาษาอื่นๆ จะสามารถชวยตอบสนองความตองการอานของเด็กได ทั้งพอแม ผูปกครอง
และครูควรไดมีโอกาสรวมสังเกตพฤติกรรมการอานของเด็ก เพื่อใหเด็กที่ไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานมี
พฤติกรรมตามตัวบงชี้ความสําเร็จ สอดคลองกับ Crowae (2000 : Abstract) ศึกษาการติดตอสื่อสารระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองเพื่อเปนเครื่องมือใหความชวยเหลือ ในการเรียนของเด็กอยางมีคุณภาพ โดยไดทดลอง
ศึกษาการติดตอสื่อสารระหวางพอแมกับโรงเรียน จากการสังเกตและการสัมภาษณ กลุมพอแมที่มีรายไดนอย
กับกลุมพอแมที่มีรายไดสูง พบวา การติดตอสื่อสาร ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะ
สงผลใหนักเรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนสูงขึ้นทั้งดานสติปญญา รางกาย การแสดงออกเพิ่มศักยภาพดานตางๆ
ของนักเรียน เชน ดานสังคม การรวมมือกับทางโรงเรียน เปดโอกาสใหพอแมไดมีสวนรวมเกี่ยวของในการ
พัฒนาการเรียนของลูก และ Tyree (1986 : 1182) ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะของผูปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก 3–5 ป ในดานการพัฒนาทางภาษา อารมณ สังคมและการเคลื่อนไหวรางกาย ผลการวิจัยพบวา
ผูป กครองที่ ไดรั บ ความรู จ ะสงผลดี ตอวิ ธี การในการแก ปญหาเด็กมากกว าเด็กที่ ผู ป กครองไมได รั บความรู
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การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงไมใชหนาที่ครูเพียงฝายเดียว หากผูปกครองไดรับการอบรมศึกษาจะทําใหการดูแล
บุตรหลานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคลองกับ Dicker (1993 ; อางถึงในเจนจิรา คงสุข. 2540 : 46) ศึกษาถึง
ความตองการในการใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัยที่ดอยโอกาส และศึกษารูปแบบของการฝกอบรม
ผูปกครอง จากการศึกษาพบวา ผูปกครองมีความตองการเรียนรูในเรื่องการใหการเลี้ยงดูและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 นิสัยรักการอาน เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาสงเสริมไดเริ่มจากเด็กปฐมวัย ดังนั้น ผูรับผิดชอบ
ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาปฐมวัย ควรไดกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับเด็กปฐมวัย ดวยการใหความรูและการปฏิบัติแกพอแม ผูปกครอง ครู และผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง
1.2 สถานศึกษาที่ใชรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ควรมีการจัดทําคูมือครูสําหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ครูปฐมวัยสามารถศึกษาและเขาใจงาย อีก
ทั้งมี การกํา หนดแนวทางการฝกอบรมครูปฐมวัย ทั้ งในด านความรู ความเข าใจ ความสามารถในการเขี ย น
แผนการจัดกิจกรรมใหแกผูปกครองได
2. ขอเสนอแนะในการใชรูปแบบ
2.1 ครูปฐมวัยและผูปกครองควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบสงเสริม นิสัยรักการ
อานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการมีสวนรวมของผูปกครอง อยางละเอียด ใหครบทุกขั้นตอน และอาจมีการ
ขยายผลความรูความเขาใจไปสูครูปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.2 ครูปฐมวัยและผูปกครองตองฝกเทคนิคการเลานิทาน การใชคําถาม เทคนิคการกระตุน
ความสนใจของเด็ก
2.3 การจัดสื่อและสภาพแวดลอมตองมีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องใหกระตุนและสรางแรงจูงใจ
กับเด็ก เพื่อใหเกิดนิสัยรักการอาน
2.4 ครูปฐมวัยสามารถนํารูปแบบสงเสริม นิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานของเด็กปฐมวัยได
2.6 ควรมีการใชรูปแบบสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการมีสวนรวมของผูปกครอง
อยางตอเนื่องโดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรทําการศึกษาผลการใชรูปแบบสงเสริม นิสัยรักการอานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการมี
สวนรวมของผูปกครอง ที่มีตอพัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย
3.2 ควรทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะทุกๆ
ดาน สําหรับเด็กปฐมวัยโดยอาศัยการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง
3.3 ควรมีการทําการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามเด็กกลุมเปาหมายวางการมีนิสัยรักการอาน สงผลตอ
การพัฒนาความสามารถในการอานของเด็กอยางไร
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