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การพัฒนารูปแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
เริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ
the development of a “read” model to enhance toddlers’ pre-reading
skills
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บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ  โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี แล้วสร้างเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการอ่าน (Reading=R)  ขั้นขยายความ
เข้าใจ (Expanding=E) ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A) และ ขั้นแสดงผลงาน (Display=D) และนำรูปแบบ READ
ไปทดลองใช้กับเด็กอายุ   2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จำนวน 15 คน เป็นเวลา 8
สัปดาห์ โดยผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะการอ่านเริ่มแรกตั้งแต่ก่อนการจัดกิจกรรมและทุกๆ 2
สัปดาห์ รวม 5 ครั้ง แล้วนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated measures ANOVA) พบว่าทักษะ
การอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ทักษะการอ่านเริ่มแรก  เด็กวัยเตาะแตะ รูปแบบ READ

ABSTRACT

	  The objective of this research and development study was to model   toddler’s  
pre-reading skills.  To achieve this, the READ model was developed and consisted of four steps:  
Read (R), Expand (E), Activity (A), and Display (D). The model was provided for 8 weeks duration to
Banruk Nursery School and  used with 15 children, ages 2.5-3.0 years old. The researchers observed
the behavior of pre-reading skills every two weeks, including the first time before starting  program, for
a total of five times. Repeated measures ANOVA was used to analyze the data. The result showed
that toddler’s  pre-reading skills advanced at every observation, at a statistically significant level
of .05.
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ความสำคัญของปัญหาการวิจัย

อ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ ซึ่งครูสามารถนำไปใช้
เด็กวัยเตาะแตะ อายุ 1-3 ปี เป็นวัยที่มีการ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะ
เปลี่ยนแปลงทางสติปัญญามาก  (Sower, 2000, p. ที่เป็นพื้นฐานกระบวนการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป
143;  เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท์,  2549, หน้า 99)  มี
 
พัฒนาการด้านการฟังและพูดอย่างรวดเร็ว  พัฒนาการ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การอ่านในช่วงนี้จึงส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนอ่าน
      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เขียนและนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะติดตัวไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ รูปแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัย
(Gunning, 1990, pp. 48-49;   เม็ม ฟ็อกซ์, 2553, เตาะแตะ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
หน้า 88-89)  จากการสำรวจด้านการอ่านหนังสือของ
1. สร้างรูปแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คนไทย พ.ศ. 2551 พบว่า เด็กปฐมวัยทีม่ ผี ใู้ หญ่อา่ นหนังสือ อ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ  
ให้ฟัง หรืออ่านหนังสือเองร้อยละ 36 คิดเป็นสัดส่วน 1
2. ประเมินประสิทธิผลรูปแบบ READ
ใน 3 ของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ  (สำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ, 2552, หน้า 1-3)  และจากการสำรวจสถานการณ์ ขอบเขตการวิจัย
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ทุ ก สั ง กั ด ทั่ ว ประเทศของสำนั ก อนามั ย
ประชากร
สิง่ แวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
ประชากร คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง ถึง
พบว่า  เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-5 ปีที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กมี 3 ปี   ในสถานพัฒนาเด็ก  สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคม
พัฒนาการเติบโตล่าช้ามากในด้านภาษา (สำนักงานสถิติ และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี   ปีการศึกษา
แห่งชาติ, 2554, ออนไลน์)  
2556
ผลการสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า  เด็กไทยมี
กลุ่มตัวอย่าง
ประสบการณ์การอ่านน้อย  เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนจึงทำให้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ เด็ ก อายุ 2 ปี ค รึ่ ง -3 ปี ที่
เกิดอุปสรรคในการเรียนอ่านที่ถือเป็นทักษะสำคัญที่ต้อง สามารถควบคุมการจัดการเรียนรูไ้ ด้ตามรูปแบบทีก่ ำหนด
ใช้ในการเรียน (กรองแก้ว ฉายสภาวธรรม, 2537, หน้า   และมีจำนวนเหมาะสมกับรูปแบบ ผู้วิจัยจึงเลือกทดลอง
16-17)   จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับประสบการณ์ ในสถานพั ฒ นาเด็ ก บ้ า นรั ก เนอร์ ส เซอรี่ ส คู ล   สั ง กั ด
ทักษะการอ่านเริ่มแรกมาตั้งแต่วัยทารกและวัยเตาะแตะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
จะมีพน้ื ฐานในการเรียนอ่านดีกว่าเด็กทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ ชลบุรี  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน
มาก่อน (Sower, 2000, p. 140)  เด็กที่มีประสบการณ์
ด้านการอ่านมากกว่าจะมีพัฒนาการการอ่านดีกว่า มี
ขอบเขตเนื้อหา
ความพร้อม ความสนใจ และความสุขเมื่อเรียนการอ่าน
สาระเนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
ในโรงเรียน (Stewig & Simpson, 1995, pp. 180 – พุ ท ธศั ก ราช 2546   สำหรั บ เด็ ก อายุ ต่ ำ กว่ า 3 ปี  
182;   บั ง อร   พานทอง, 2541, หน้ า   24-25  
 ประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เรื่องราวเกี่ยวกับ
อ้างถึงใน Cochrane et al., 1984) การปลูกฝังให้เด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว และ
วัยเตาะแตะรักการอ่านและมีทกั ษะการอ่านจึงเป็นแนวทาง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  
ช่วยแก้ไขปัญหาคนไทยไม่อ่านหนังสือและไม่รักการอ่าน
       
ได้ (ปรี ด า ปั ญ ญาจั น ทร์ ,   2554, สั ม ภาษณ์ ) ด้ ว ย
ขอบเขตระยะเวลา
สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยเตาะแตะในประเทศไทยและ
ในการทดลองรู ป แบบ READ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ ใช้เวลา 2
ดังกล่าว   การพัฒนาเด็กในด้านทักษะการอ่านเริ่มแรก สัปดาห์ต่อ 1 เรื่อง จำนวน 4 เรื่อง รวม 8 สัปดาห์ ใน
จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ก่อน 3 ปีซึ่งเป็นวัยที่สมองเติบโต การวิจัยนี้จึงมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกและทุกๆ 2
รวดเร็ ว และมี พั ฒ นาการทางภาษารวดเร็ ว กว่ า วั ย อื่ น 
 สัปดาห์ รวม 5 ครั้ง
ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
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ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบ READ
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านเริ่มแรก

สมมติฐานการวิจัย

เด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูป
แบบ READ มีทักษะการอ่านเริ่มแรกเพิ่มขึ้น

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

ในการสร้างรูปแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
เริ่มแรก ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
1.  แนวคิดการสอนภาษาแบบองค์รวมของกู๊ด
แมน  (Goodman’s Whole Language Approach)  
การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language
Approach)  เป็นรูปแบบการสอนที่อิงวิถีธรรมชาติทำให้
เด็กเรียนอ่านเขียนง่ายขึ้นและช่วยสร้างทักษะใหม่ๆที่
จำเป็นต่อการอ่านเขียนให้กบั เด็ก เช่น  การให้ความสำคัญ
เรื่องเสียง  คำศัพท์   การอ่านเรื่องโดยให้ความสำคัญกับ
ตัวละคร โครงเรื่อง แนวคิด ฉาก เพราะเป็นฐานสำคัญ
ในการอ่านงานวรรณกรรม (Grave et al., 2004, pp.
70-72)  การสอนภาษาแบบองค์รวมให้ความสำคัญกับ
การอ่านมาก  เด็กจะอ่านไม่ได้จนกว่าจะรู้ศัพท์  รู้การจัด
วางเรียงคำในประโยค (Gunning, 1990, p.5  อ้างถึงใน
Carroll, 1977) การที่เด็กจะอ่านออกเมื่อเข้าโรงเรียน  
เด็กจะต้องมีความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge)
มาก่อนโดยในระยะแรกเด็กจะเรียนรู้ความสัมพันธ์เกี่ยว
กับตัวอักษร  ความหมายของคำแต่ละคำ  มีประสบการณ์
และความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน รับรู้ถึงความสมบูรณ์ของ
เนือ้ เรือ่ งหรืองานเขียนนัน้ มีความสามารถในการวิเคราะห์
โครงสร้างของงานเขียน ซึง่ องค์ประกอบทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
เด็ ก ควรมี ฐ านมาก่ อ นที่ จ ะเรี ย นอย่ า งเป็ น แบบแผน 

(Goodman, 1974, pp. 25 - 27)   แม้ความสามารถ
ทางการอ่ า นของเด็ ก อาจไม่ ป รากฏให้ เ ห็ น ชั ด เจนนั ก  
เพราะเด็กจะเริ่มอ่านออกเขียนได้เมื่ออายุ 5 ปีแล้ว  แต่
เด็กก็มีพัฒนาการทางภาษามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นทั้งการ
อ่านและการเขียนซึง่ มีผลต่อการทำให้เด็กเกิดความพร้อม
ในการอ่านเขียน (Gunning, 1990, pp.48-49)  ดังนั้น
การส่งเสริมทักษะการอ่านต้องทำให้เด็กคุน้ เคยกับหนังสือ  
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มี ก ารเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมกั บ ประสบการณ์ จ ริ ง ที่ มี
ความหมายต่ อ เด็ ก    ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมก่ อ นอ่ า น 

(pre-reading)  ระหว่างอ่าน(while-reading) และหลัง
อ่าน (post-reading)  (Tomphins, 2003, pp.33-38)
2.   ทฤษฎี พั ฒ นาการการอ่ า นของโคเครน  

(Cochrane’s Reading Theory)  
ทฤษฎีการอ่านของโคเครน  กล่าวถึง  ทักษะ
การอ่านเริม่ แรกของเด็กวัยเตาะแตะไว้วา่   เด็กวัยเตาะแตะ
มีพัฒนาการอยู่ในขั้นที่ 1 คือ ขั้นก่อนที่จะสามารถอ่าน
ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ   การเรียนรู้การอ่านในขั้นนี้จะ
เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับ
หนังสือว่าคือหนังสืออะไร และควรจะปฏิบัติต่อหนังสือ
นั้นๆ อย่างไร ในขั้นนี้เด็กจะไม่สามารถอ่านหรือทำความ
เข้าใจหนังสือได้ด้วยตนเองจะต้องมีผ้ใู หญ่เข้ามาช่วยเหลือ  
สามารถแยกย่อยออกได้ เป็นสามระยะคือ (บังอร พาน
ทอง, 2541, หน้า 24-25; อ้างถึงใน Cochrane et al.,
1984)
ระยะการเริม่ เรียนรู้ เป็นขัน้ เริม่ ตัง้ แต่เกิดซึง่ เด็ก
ยังไม่รู้จักหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ว่าคืออะไร แต่จะ
เรียนรู้ทีละน้อยจากประสบการณ์ จากสภาพสิ่งแวดล้อม
จะค้นหาว่าถือหนังสืออะไร แม้จะเริ่มจากการกลับหัว
ท้ายบ้างก็ตาม
ระยะที่เด็กเริ่มมีความรู้สึกเหมือนตนเองเป็นผู้
อ่าน ในขั้นนี้เด็ก โดยทั่วไป อายุประมาณ 2 ขวบ จะ
สามารถถือหนังสือได้ถูกทิศทาง ทราบว่าควรอ่านจาก
ซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง เปิดหนังสือจากหน้าแรกไป
หน้าสุดท้าย เด็กเริ่มให้ความสนใจรูปภาพและเกิดความ
สนใจ ความหมายของภาพต่างๆ
ระยะที่สามจะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตัวอักษร เด็กจะเริม่ มีความสามารถในการทำ ความเข้าใจ
ตัวอักษรและเสียงต่างๆ ตลอดจนการนำไปใช้ในการอ่าน
เริ่มรู้จักคำและนำไปใช้ได้ จำคำบางคำเป็นพิเศษ เช่น
ชื่อตัวเอง และคำที่พบบ่อยๆ เด็กจะเรียนรู้ และทราบ
ความหมาย ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องก่อนคำ
อื่นๆ
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและภาษา
ของเพี ย เจต์ (Piaget’s Cognitive Development
Theory)   ซึ่ ง แบ่ ง พั ฒ นาการของเด็ ก ออกเป็ น ช่ ว งๆ 
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ตามอายุ   เด็กวัย 2-7 ปี   (preoperational stage) หรือ
เรียกว่า ขั้นพัฒนาการความคิดรวบยอด (Conceptual
Thought Phase)   เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  เด็กวัยนีม้ พี ฒ
ั นาการทางภาษามาก  เป็นวัยสำคัญ
ที่ควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เด็กโดยอ่านหนังสือให้
เด็กฟัง  ให้ทำกิจกรรม การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก    (อารี  สัณหฉวี, 2550,
หน้า 29-30)   เมื่อเด็กเล็กเปิดหน้าหนังสือไปโดยอ่าน
ออกเสียงคำทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาพไปด้วย  เด็กมีแนวโน้ม
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้น  คนเราเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีอยู่ใน
สกีมมา (Schema) ถือเป็นการปรับตัว  (Adaptation)  
เรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ความรู้เดิม  เป็นสกีมมาใหม่ที่
จำได้และกลายเป็นพฤติกรรมในที่สุด  (Ruddell, 2002,
pp. 46-47 อ้างถึงใน Piaget, 1967)    
4.  ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของบรูเนอร์ 

(Bruner’s Theory of Discovery Learning)   
ทฤษฎีของบรูเนอร์ กล่าวถึง พัฒนาการทาง
สติปัญญาซึ่งเกิดจากการที่เด็กลงมือกระทำและค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง (Discovery Learning)  โดยอาศัย
องค์ประกอบที่เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาคือ
พันธุกรรม (Genetic Factors) ภาษาศาสตร์ (Linguistic
Factors) และวัฒนธรรม (Cultural Factors)    การ
เรี ย นรู้ จ ะเป็ น ไปด้ ว ยดี ต่ อ เมื่ อ เด็ ก ได้ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อม   การอ่านมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทาง
ปั ญ ญา โดยใช้ ค ำและสั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนสิ่ ง ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550, หน้า
185)   ได้แก่
4.1 ขัน้ พัฒนาการกระตุน้ การกระทำ (Enactive
Representation)   เด็ ก ต้ อ งได้ โ อกาสในการปะทะ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ด้วยการสัมผัสจับต้อง
4.2   ขั้ น พั ฒ นาการสร้ า งภาพในใจ (Iconic
Representation)  เมื่อเห็นสิ่งเร้าเกิดการรับรู้ เกิดภาพ
ในสมอง ยิ่งสร้างภาพในสมองได้มากยิ่งดี และเริ่มเข้าใจ
ความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์   สามารถสร้ า งมโนภาพ 

(imagery)ในใจได้   เด็กสามารถใช้รูปภาพแทนของจริง  
รู้จักสิ่งของจากภาพ  
4.3   ขั้ น พั ฒ นาการสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic
Stage) เด็กเริ่มเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เห็นพัฒนา
ความคิดรวบยอดของสิ่งที่เห็น  

การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นเริ่ ม แรกมี ค วาม
เหมาะสมในระดับพัฒนาการของวัยเตาะแตะเพราะเด็ก
อยู่ในวัยที่เมื่อเห็นสิ่งเร้าจะเกิดการรับรู้และเกิดภาพใน
สมอง การสร้างภาพในสมองบ่อยขึ้นจะเกิดความชำนาญ
มากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ   
แต่ ก ารเรี ย นรู้ นั้ น ต้ อ งเป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ เ กิ ด จาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning)  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกจึงต้องให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาพแทนของจริง เรียนรู้จาก
ของจริงให้มากที่สุดและให้ความสำคัญกับการค้นพบด้วย
ตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การอ่านตั้งแต่ขั้นค้นหา
ความรู้ (acquisition) จากการอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ รู้ จั ก
สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นหนั ง สื อ ขั้ น ดั ด แปลงความรู้ 

(transformation) คือ การนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ และขั้นประเมินผลความรู้ (evaluation) ว่าทำให้
ตนเองรู้อะไรเพิ่มขึ้น
5.  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 

(Vygotsky’s Sociocultural Theory) มีสาระสำคัญ
คือ การจัดการเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงระดับพัฒนาการ 2
ระดั บ คื อ ระดั บ พั ฒ นาการที่ เ ป็ น จริ ง (Actual
Development Level) และระดับพัฒนาการที่สามารถ
จะเป็นไปได้ (Potential Development Level) ระยะ
ห่างระหว่างระดับพัฒนาการทีเ่ ป็นจริงและระดับพัฒนาการ
ที่สามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่า พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ 

(Zone of Proximal Development) การส่ ง เสริ ม
พัฒนาการการอ่านต้องจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่เกิน
กว่าระดับพัฒนาการที่เป็นจริงแล้วช่วยเหลือสนับสนุน
ด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) ผ่านการแก้
ปั ญ หาภายใต้ ค ำแนะนำของผู้ ใ หญ่ หรื อ การร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือกับเพื่อนที่มีความสามารถเหนือกว่า เพื่อให้
เด็กพัฒนาสู่ระดับพัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้ (Wink
& Putney, 2002, p.95)  การเสริมต่อการเรียนรู้ก่อน
อ่าน (Pre-Reading Scaffolding) ด้วยการอ่านหนังสือ
ภาพให้ เ ด็ ก ฟั ง แล้ ว เชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ์ ข องเด็ ก  
การเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างอ่าน (During Reading
Scaffolding) ด้วยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และการ
เสริมต่อการเรียนรูห้ ลังอ่าน (Post Reading Scaffolding)  
ด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และแสดงละครตามเรื่อง
จะช่วยเชือ่ มการอ่านกับความรูเ้ ดิม (Zimmerman, 2012,
online)
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6. ทฤษฎี ว างเงื่ อ นไขแบบการกระทำของ
สกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning Theory)
กล่าวถึง การเรียนรูแ้ บบวางเงือ่ นไขการกระทำ (Operant
Conditioning) เมื่อคนแสดงพฤติกรรมใดแล้วได้รับผล
กรรมที่ พึ ง พอใจ   พฤติ ก รรมนั้ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง   
แต่ถ้าทำแล้วไม่เกิดผลที่พึงพอใจพฤติกรรมนั้นก็จะลดลง
หรือหายไป  (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550, หน้า
135-137)   ถื อ เป็ น ทฤษฎี ท างพฤติ ก รรมศาสตร์ 

(Behaviorist Theory)  ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษา เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้มีบทบาทในการสื่อสารของ
เด็ก เป็นผูส้ ง่ เสริมทัง้ ทางปริมาณและคุณภาพ สิง่ แวดล้อมมี
ความสำคัญต่อพัฒนาการทางภาษาอย่างมาก เมื่อเด็ก
ทำดีแล้วได้รับการให้แรงเสริมจากผู้ใหญ่จะทำให้เด็กมี
Âª·µ¦°£µ¬µÂ°r¦ª¤ °¼pÂ¤ µ¦nÁ¦·¤´¬³µ¦°nµo°ÎµÄ®o
ÁÈ»oÁ¥´®´º° ¤¸µ¦ÁºÉ°¤Ã¥·¦¦¤´¦³µ¦r¦·¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥n°
ÁÈ ¦³°oª¥·¦¦¤n°°nµ ¦³®ªnµ°nµÂ¨³®¨´°nµ
§¬¸¡´µµ¦µ¦°nµ °ÃÁ¦ ÁÈo°¤¸ªµ¤´¤¡´r´®´º°Ã¥¤¸´ªÂ
®¦º°¤¸nª¥°nµ o°Á¦·É¤µµ¦¸ÉÁÈ¦¼oª´»¦³r °µ¦°nµ®´º° Ä®¥·
¼ ÎµnµÁ¤º°°nµ Ä®oªµ¤®¤µ¥ °£µ¡Åo ¤¸µ¦¡¼Áº°É ¤Ã¥´¦³µ¦rÁ·¤
§¬¸¡´µµ¦µ·{µ °Á¡¸¥Ár
µ¦nÁ¦·¤´¬³µ¦°nµÁ¦·É¤Â¦Á·µµ¦¦´Ã¦¦oµµ·{µÁºÉ°¤Ã¥
¦³µ¦rÁnµÁ µo ´¦³µ¦rÄ®¤n(Accommodation) nµµ¦¤¸·´¤¡´r´
·ÉÂª¨o°¤ µ¦Äo¦³µ´¤´Â¨³µ¦Á¨n
§¬¸¡´µµ¦µ·{µ °¦¼Á°¦r Á·µµ¦o¡oª¥Á° ÁÈ
µ¤µ¦ÄoÎµÂ´¨´¬r¸ÉÁ·µ¦³µ¦r¦· ¦oµ£µ¡Ä¤° Á oµÄ£µ¡
Â °¦· Îµ¼nµ¦Á·ªµ¤·¦ª¥°Á¸É¥ª´·É´Ê
§¬¸¡´µµ¦µ·{µ °ÅªÈ°¸Ê µ¦nÁ¦·¤¡´µµ¦µ¦°nµo°´
µµ¦rµ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁ·ªnµ¦³´¡´µµ¦¸ÉÁ}¦· (Actual Development
Level) Â¨oªnª¥Á®¨º°´»oª¥µ¦Á¦·¤n°µ¦Á¦¸¥¦¼o (scaffolding) nµµ¦
Âo{®µ£µ¥ÄoÎµÂ³Îµ °¼oÄ®n ®¦º°µ¦¦nª¤¤º°nª¥Á®¨º°´Á¡ºÉ°¸É¤¸
ªµ¤µ¤µ¦Á®º°ªnµ Á¡ºÉ°Ä®oÁÈ¡´µ¼n¦³´¡´µµ¦¸Éµ¤µ¦Á}ÅÅo
(Potential Development Level)
§¬¸µ¦ªµÁºÉ°Å µ¦¦³Îµ °·Á°¦r Á¤ºÉ°ÁÈÅo¦´µ¦Á¦·¤Â¦ ÁÈ³
Â¡§·¦¦¤´ÊÊÎµ°¸
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พัฒนาการได้ไว (Machado, 1995, p. 6)
ผู้วิจัยศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของ กู๊ด
แมน โคเครน เพียเจย์ บรูเนอร์ ไวก็อตสกี้ และสกินเนอร์
แล้ ว นำมาเป็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรม ดั ง ต่ อ ไปนี้  

(ภาพ1)
ขั้นการอ่าน (Reading=R)  หมายถึง ขั้นตอนที่
เด็กมีประสบการณ์การอ่าน  ทั้งกิจกรรมที่ครูอ่านให้ฟัง
และการมีประสบการณ์ในการอ่านด้วยตนเอง เพื่อให้
เด็กมีพื้นฐานกระบวนการอ่าน  รู้จักหนังสือ รักหนังสือ
และรู้จักวิธีการใช้หนังสือ ด้วยวิธีการอ่าน 3 วิธี ได้แก่
การอ่านให้ฟัง การอ่านร่วมกับครู   และการอ่านโดยใช้
ภาษาของตนเอง
7

´Êµ¦°nµ (Reading=R) ´Ê°¸ÉÁÈ¤¸¦³µ¦r
µ¦°nµ ´Ê·¦¦¤¸É¦¼°nµÄ®o¢{ (µ¦°nµÄ®o¢{
Á¦ºÉ°) µ¦°nµ¦nª¤´¦¼(°nµÄ®o¢{Â¨oª®¥»Á¡ºÉ°Ä®o
ÁÈµÁµÎµ °nµÄ®o¢{Â¨oª®¥»µ) Â¨³µ¦°nµ
oª¥Á°
´Ê ¥µ¥ªµ¤Á oµÄ (Expand=E)
Ê´ °¸ÉÁÈ ¥µ¥ªµ¤Á oµÄoª¥µ¦µÂ¨³
ÁºÉ°¤Ã¥Á¦ºÉ°¦µªÄ®´º°´¦³µ¦r °ÁÈ
µÁ¸É¥ª´´ª¨³¦ Ã¦Á¦ºÉ° µ¸ÉÂ¨³Áª¨µ
°Á¦ºÉ° Ânµ¦³ °Á¦ºÉ° nÁ¦·¤Ä®oÁÈÅoÂ
ªµ¤·Á®Èªµ¤¦¼o¹ÁºÉ°¤Ã¥´¦³µ¦rÁ·¤
°ÁÈ
´Ê·¦¦¤n°Áº°É  (Activity=A)
Ê´ °¸ÉÁÈÎµ·¦¦¤°ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o°´Á¦ºÉ°¸É°nµ
ÅoÂn µ¦ªµ µ¦¦³µ¥¸ µ¦{ µ¦¦³·¬r
Â¨³«·¨³´ªµ
´ÊÂ¨µ (Display=D
ÁÈnµ¥°¦³µ¦rµ®´º°¸ÉÄo Â¨³Â¨
µÄ¦¼ÂnµÇ Án Á¨nµ Â
¦¼Á¦·¤Â¦µª

£µ¡1 Âª·µ¦¡´µ¦¼Â READ Á¡ºÉ°nÁ¦·¤´¬³µ¦°nµÁ¦·¤É Â¦

ภาพ1 แนวคิดการพัฒนารูปแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรก

´¬³µ¦°nµÁ¦·É¤Â¦

1.oµµ¦¦¼o´®´º°
( Know Books)
2.oµµ¦¦´®´º°
(Love Books)
3.oµµ¦Äo®´º°
(Use Books)
4.oµªµ¤Á oµÄÁ¦ºÉ°
(Understand in Books)
5.oµµ¦Âª®µ®´º°
(Look for Books)

130

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ขั้นขยายความเข้าใจ (Expand=E) หมายถึง
ขัน้ ตอนทีเ่ ด็กขยายความเข้าใจด้วยการสนทนาและเชือ่ มโยง
เรื่องราวในหนังสือกับประสบการณ์ของเด็ก  เพื่อให้เด็ก
มีพื้นฐานกระบวนการอ่าน   มีความเข้าใจเรื่อง เข้าใจ
ความหมายของคำศัพท์   เห็นคุณค่าของเรื่องที่อ่านว่ามี
ความหมายต่อตนเอง  รู้จักวิธีการใช้หนังสือ   รู้สึกรัก
หนังสือและมีความผูกพันกับหนังสือ   ครูสนทนาเกี่ยว
กับหนังสือและเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ของเด็ก   สนทนา
เกีย่ วกับตัวละคร (characters) โครงเรือ่ ง (plot)  สถานที่
และเวลาของเรือ่ ง (setting)   แก่นสาระของเรือ่ ง (theme)   
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกเชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิมของเด็กกับเรือ่ งทีอ่ า่ น  โดยใช้คำถาม
ปลายเปิดและคำถามปลายปิด   
ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A) หมายถึง
ขั้นตอนที่เด็กทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน
เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเรื่อง เข้าใจความหมายของคำ
ศัพท์อย่างเป็นรูปธรรม  และเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่มี
อยู่หนังสือกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริง   ครูส่งเสริมให้เด็กทำ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  ทั้งกิจกรรมที่ครูเป็นผู้นำ
และกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กปฏิบัติเองโดย
อิสระ  ได้แก่   การวาด  การระบายสี   การปั้น  การ
ประดิษฐ์  และศิลปะจัดวาง
ขัน้ แสดงผลงาน (Display=D) หมายถึง ขัน้ ตอน
ที่เด็กนำผลงานที่ทำในขั้นกิจกรรมมานำเสนอหน้าชั้น
เรียนและจัดแสดงควบคู่กับหนังสือ   ครูส่งเสริมให้เด็ก
นำผลงานมาเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดแสดงควบคู่กับ
หนังสือโดยพิจารณาจากความสนใจของเด็ก ครูตอ้ งแสดง
บทบาทในการเสริมแรงทางบวกแก่เด็ก

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นาและ
ทดลองโดยใช้รปู แบบ READ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองระหว่าง
วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ระยะก่อนการทดลอง ประกอบด้วย
1.1 สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และสังเกตพฤติกรรมทักษะการ
อ่านเริ่มแรกของเด็กกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง

1.2 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานที่
ที่ทำการทดลองให้เหมาะสม
1.3 เลือกผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 คน โดยได้รับ
การฝึกจัดกิจกรรมตามรูปแบบ READ จนมีความเข้าใจ
และสามารถเป็นผู้ช่วยดำเนินการได้อย่างดี
1.4   ฝึ ก ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ในการสั ง เกตและบั น ทึ ก
พฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ
เพือ่ ให้เข้าใจตรงกัน สามารถบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมให้
มีความเที่ยงตรง
1.5 สังเกตพฤติกรรมพื้นฐานของเด็ก
2. ระยะการทดลอง ดำเนินการดังนี้
2.1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการทดลอง วัน
ละ 30 นาที ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาประมาณ 9.00 –
9.30 น. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง
2.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ในสัปดาห์ที่ 2,4,6 และ 8
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  
1. คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบ READ   		
1.1 คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
READ  ประกอบด้วย  หลักการและแนวคิดของรูปแบบ   
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  และแผนการจัดกิจกรรม
จำนวน 40 วัน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการศึกษาปฐมวัย  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วรรณกรรมสำหรับเด็กและครูผู้สอนเด็กอายุ 2
ปี ถึง 3 ปี รวมทัง้ สิน้ 7 คน   เพือ่ ประเมินความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรม
1.3 นำไปศึกษานำร่อง 2 ครัง้   การศึกษานำร่อง
ครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง-3 ปี ในสถาน
พัฒนาเด็กบ้านรักเนอร์สเซอรีส่ คูล  สังกัดสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียน
ที่ 2/2555 จำนวน 10 คน  การศึกษานำร่องครั้งที่ 2
ทดลองใช้กับเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง-3 ปีในสถานพัฒนาเด็ก
บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 
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2. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
2.1 หนั ง สื อ ภาพสำหรั บ เด็ ก ที่ ใช้ ใ นการจั ด
กิจกรรมรูปแบบ READ จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ เม่นหลบ
ฝน คุณฟองนักแปรงฟัน หัวผักกาดยักษ์ และอนุบาลช้าง
เบิ้ม
2.2 การคั ด เลื อ กหนั ง สื อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
หนังสือทีไ่ ด้รบั การคัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จำนวน 4 หน่วยงานขึ้นไปที่ระบุไว้ในรายชื่อหนังสือเสริม
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2555 โดยสำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา จากทั้งหมด 739 เรื่อง
ได้มาจำนวน 19 เรื่อง แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม
สำหรับเด็กและการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 คน  พิจารณา
คัดเลือกมา 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทั้ง 4
สาระตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)  

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล

	  เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น แบบสั ง เกต
พฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรก ประกอบด้วย 5 ด้าน  
ได้แก่
1. ด้ า นการรู้ จั ก หนั ง สื อ   (Know Books)  
ประกอบด้วย พฤติกรรมทีแ่ สดงออกว่าเด็กมีความคุน้ เคย
กับหนังสือและรู้ว่าหนังสือมีไว้สำหรับอ่าน  ได้แก่   รู้จัก
เรียกชื่อตัวอักษร  รู้ว่าคำสามารถอ่านได้   รู้จักถามว่า
ตัวหนังสือที่เห็นนั้นคือคำว่าอะไร หรืออ่านว่าอย่างไร  
รูจ้ กั อ่านคำทีป่ รากฏคูก่ บั ภาพ  รูจ้ กั ตำแหน่งของชือ่ หนังสือ  
รูจ้ กั หน้าปกหนังสือ  รูจ้ กั ด้านหน้าและด้านหลังของหนังสือ  
รู้จักด้านบนและด้านล่างของหนังสือ
2. ด้ า นการรั ก หนั ง สื อ   (Love Books)
ประกอบด้วย  พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกว่าเด็กเห็นความ
สำคัญของหนังสือและชอบหนังสือ  ได้แก่ รูจ้ กั หยิบหนังสือ
มาเปิดดูวา่ มีอะไรอยูข่ า้ งใน มีสมาธิจดจ่อขณะเปิดหนังสือดู
เอง ตั้งใจฟังเมื่อผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง รู้จักอ่านตาม
รูปภาพที่เห็นในหนังสือ แสดงความต้องการอยากอ่าน
หนังสือเอง มีหนังสือที่ชอบ มีช่วงเวลาการอ่านเป็นส่วน
หนึ่งของกิจวัตร ปฏิบัติต่อหนังสืออย่างถูกต้อง
3. ด้ า นการใช้ ห นั ง สื อ (Use Books)
ประกอบด้วย พฤติกรรมที่แสดงออกว่าเด็กรู้วิธีการใช้
หนังสือ  ได้แก่ ถือหนังสือถูกทิศทาง  เลียนแบบท่าทาง
การถือหนังสือของผู้ใหญ่   รู้ว่าการอ่านต้องอ่านจากซ้าย
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ไปขวา รู้ว่าการอ่านต้องอ่านจากด้านหน้าไปด้านหลัง ทำ
เสียงคล้ายอ่านขณะเปิดดูหนังสือ ชี้ที่ตัวอักษรหรือภาพ
ไปด้วยในขณะอ่าน รู้จักเก็บหนังสือเข้าที่เมื่ออ่านเสร็จ
แล้ว
4. ด้านความเข้าใจ  (Understand in Books)
ประกอบด้วย พฤติกรรมทีแ่ สดงออกว่าเด็กเข้าใจเรือ่ งราวใน
หนังสือ  ได้แก่ เมื่อเปิดดูหนังสือสามารถพูดใกล้เคียงกับ
เรื่องหรือพูดตามที่จำได้ เติมคำ หรือวลี ในตอนถัดไป
เล่าโครงเรือ่ งหรือเหตุการณ์จากเรือ่ งทีฟ่ งั บอกชือ่ ตัวละคร
ในเรื่อง บอกฉากของเรื่อง บอกตอนจบของเรื่อง บอก
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
5. ด้ า นการแสวงหา (Look for Books)
ประกอบด้วย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต้องการใน
การเรียนรู้เพิ่มเติมจากเดิม  ได้แก่   อยากมีหนังสือเป็น
ของตนเอง กระตือรือร้นเมื่อผู้ใหญ่แนะนำหนังสือเล่ม
ใหม่ที่ไม่เคยเห็น สนใจหยิบหนังสือเล่มใหม่ๆมาเปิดดู
สนใจการทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหนังสือ สนใจมองหรือ
อ่านสิ่งต่างๆรอบตัว ใช้คำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากการ
ฟังการอ่านหนังสือ พูดเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเอง
เกี่ยวกับหนังสือ สนใจการมีประสบการณ์จริงเหมือนใน
หนังสือ
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรม
ทั ก ษะการอ่ า นเริ่ ม แรก   เป็ น แบบ Rubric Score   

มีเงื่อนไขการให้คะแนน ดังนี้
เด็กสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ให้ 2 คะแนน
เด็ ก สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ห ลั ง จากครู แ นะนำ
ช่วยเหลือ ให้  1 คะแนน
เด็กไม่ปฏิบัติให้  0 คะแนน
การหาคุ ณ ภาพแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมทั ก ษะ
การอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  
จำนวน 5 คน พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งลั ก ษณะพฤติ ก รรมกั บ จุ ด ประสงค์
หลังจากนัน้ นำไปทดลองใช้นำร่อง โดยให้ครูลองใช้สงั เกต
พฤติกรรมของเด็กวัยเตาะแตะอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี เพื่อ
ดูความเข้าใจในการใช้ ความสอดคล้องของการประเมิน
ระดับพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรม
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ดซ้É¤ำÁ¡·
 
 É¤เมื
่อนำไปทดสอบทางสถิ
า ทักษะการอ่
านเริ่มแรก
nªo
µµ¦¦´®´เคราะห์
º°³Á¡·
¤É oµªnµoµ°ºÉ Ã¥Á¦·
¤µÄ´
µ®r¸É 2 (¦´Ê¸ติ É 2)พบว่
µ¤µ¦µ
1-2 Â¨³
(Repeated
Measures
ANOVA)
ของเด็
ก
วั
ย
เตาะแตะทุ
ก
ด้
า
นเพิ
ม
่
ขึ
น
้
ทุ
ก
ครั
ง
้
ของการสั
งเกต
£µ¡ 2 Â¨³Á¤º°É ÎµÅ°µ·· ¡ªnµ ´¬³µ¦°nµÁ¦·É¤Â¦ °ÁÈª´¥Áµ³Â³»oµÁ¡·¤É ¹Ê»
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ครั้งที่ 1
¦´

Ê
°µ¦´

Á°¥n
µ
¤¸

¥
´
Î
µ
´

µ·


·
¦
É
¸
³´

.05
¥Áªo
 ¦´้งÊที¸่ É 21 Â¨³¦´
¸É 2 °o
®´º้ง°ที่ 3-5
และครั
ของด้าÊนการรั
กหนัµµ¦¦´
งสือ  และครั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
Â¨³¦´Êทั¸กÉ ษะการอ่
3-5 °oานเริ
µªµ¤Á
oµÄ µ¤µ¦µ
2 เพิ่ม ของด้านความเข้าใจ ตามตาราง 2
่มแรกของเด็
กทั้ง 15 คน

ตาราง
µ¦µ1 1
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรก ครั้งที่ 1-5
nµÁ¨¸É¥¡§·¦¦¤³¬´µ¦°nµÁ¦·É¤Â¦ ¦³Ê¸É 1-5
oµµ¦¦¼o´
oµµ¦¦´
oµµ¦Äo
oµµ¦
®´º°
®´º°
®´º°
oµªµ¤Á oµÄ
Âª®µ
Xޝ
Xޝ
Xޝ
Xޝ
Xޝ
SD
SD
SD
SD
SD
¦´Ê¸É 1 3.667 2.093 7.400 1.993 3.600 1.724 4.467 2.416 6.133 1.407
¦´Ê¸É 2 9.467 1.956 8.467 1.407 7.200 1.474 10.200 2.111 9.067 122.120
¦´Ê¸É 3 13.600 0.986 12.667 0.488 10.067 0.458 15.733 0.704 10.733 0.704
¦´Ê¸É 4 £µ¡
15.200
0.414 15.400 0.828 14.600 0.910 15.933 0.258 15.267 0.799
2
¦´Ê¸É 5 ªµ¤´
15.733
15.867
0.516
15.667
¤¡´r¦0.458
³®ªnµnµÁ¨¸
É¥´¬³µ¦°n
µÁ¦·É¤Â¦
°Ân¨³o0.488
µ´¦´15.933
Ê¸É´Á 0.258 16.000 0.000
18.00
16.00
14.00
12.00

oµµ¦¦¼o´®´º°

10.00

oµµ¦¦´®´º°

8.00

oµµ¦Äo®´º°
oµªµ¤Á oµÄ

6.00

oµµ¦Âª®µ

4.00
2.00
0.00
¦´Ê¸É 1

¦´Ê¸É 2

¦´Ê¸É 3

¦´Ê¸É 4

¦´Ê¸É 5

ภาพ2 ความสั
µ¦µมพั2 นธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยทักษะการอ่านเริ่มแรกของแต่ละด้านกับครั้งที่สังเกต

¨µ¦Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤Ânµ °³¬´µ¦°nµÁ¦·É¤Â¦ °ÁÈª³¥Áµ´Â´¦´®ªnµ¦³Ê¸É³Á
Measure

Time

Type III Sum
of Squares

Mean Square

df

F

Sig.
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ตาราง 2
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะระหว่างครั้งที่สังเกต13
Measure

Time

oµµ¦¦¼o´ ®´º° ¦´Ê¸É 1 ´ ¦´Ê¸É 2
¦´Ê¸É 2 ´ ¦´Ê¸É 3
¦´Ê¸É 3 ´ ¦´Ê¸É 4
¦´Ê¸É 4 ´ ¦´Ê¸É 5
oµµ¦¦´®´º° ¦´Ê¸É 1 ´ ¦´Ê¸É 2
¦´Ê¸É 2 ´ ¦´Ê¸É 3
¦´Ê¸É 3 ´ ¦´Ê¸É 4
¦´Ê¸É 4 ´ ¦´Ê¸É 5
oµµ¦Äo®´º° ¦´Ê¸É 1 ´ ¦´Ê¸É 2
¦´Ê¸É 2 ´ ¦´Ê¸É 3
¦´Ê¸É 3 ´ ¦´Ê¸É 4
¦´Ê¸É 4 ´ ¦´Ê¸É 5
oµªµ¤Á oµÄ
¦´Ê¸É 1 ´ ¦´Ê¸É 2
¦´Ê¸É 2 ´ ¦´Ê¸É 3
¦´Ê¸É 3 ´ ¦´Ê¸É 4
¦´Ê¸É 4 ´ ¦´Ê¸É 5
oµµ¦Âª®µ
¦´Ê¸É 1 ´ ¦´Ê¸É 2
¦´Ê¸É 2 ´ ¦´Ê¸É 3
¦´Ê¸É 3 ´ ¦´Ê¸É 4
¦´Ê¸É 4 ´ ¦´Ê¸É 5
*p<.05

Type III Sum
of Squares
504.600
256.267
38.400
4.267
17.067
264.600
112.067
3.267
194.400
123.267
308.267
17.067
493.067
459.267
0.600
0.000
129.067
41.667
308.267
8.067

Mean Square
504.600
256.267
38.400
4.267
17.067
264.600
112.067
3.267
194.400
123.267
308.267
17.067
493.067
459.267
0.600
0.000
129.067
41.667
308.267
8.067

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F

Sig.

100.347*
90.265*
39.526*
16.000*
4.054
4.054
121.855*
121.309*
5.914*
72.383*
54.382*
367.818*
26.746*
48.980*
76.788*
1.909
1.909

.000
.000
.000
.001
.064
.000
.000
.029
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.189

19.034*
9.831*
752.744*
12.642*

.001
.007
.000
.003

*p<.05

¦»¨µ¦ª·¥´
Â¦ ด๊ °ÁÈ
¥Áµ³Â³Åo
°¥nµ¤¸า¥´ นของโคเครน
Îµ´µ ทีส่ อดคล้อง
แมนª´ทฤษฎี
พฒ
ั นาการอ่
สรุปผลการวิจ¦¼ัยÂ READ µ¤µ¦¡´µ´¬³µ¦°nµÁ¦·É¤ของกู
·รูป·แบบ
¸É¦³´READ
.05 สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน กับวัยของเด็ก ซึ่งเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่ยากด้วยการสร้าง

เริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความคุน้ เคยจากการอ่านให้ฟงั แล้วค่อยๆ ให้เด็กมีสว่ นร่วม
°£·¦µ¥¨
จากการเดาขณะที่ครูหยุดอ่าน ไปจนถึงการปล่อยให้เด็ก
ที่ระดับ .05
µ¨µ¦ª·¥´ ¸É¡ªnµ ¦¼Â READ µ¤µ¦nอ่Á¦·
¤´¬³µ¦°nµÁ¦·ง É¤เพื
Â¦่อให้°ÁÈ
านเองตามลำพั
เด็กª´มี¥ปÁµ³Â³
ระสบการณ์เกี่ยวข้อง
Åo °¥nµ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05 ´Ê Á}Åµ¤¤¤»
µ¸งสืÉอ´ÊÅªoโดยเน้
´Ê¸Ê นnµ³Á}
¦¼Â¸
กับ·หนั
ให้เด็กÁ¡¦µ³ªn
ได้รู้จักµการใช้
หนัÊ งสือ ตัวอักษร
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า รูปแบบ READ สามารถ ได้เห็นภาพ ได้ฟังเสียง และเห็นตัวอย่างการอ่าน ตามขั้น
ส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะได้ การอ่าน (Reading) เมื่อเด็กคุ้นเคยกับหนังสือ ก็จะรู้สึก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น เป็นไปตาม ว่าหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในชีวิตเขา เกิดความ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่ารูปแบบนี้ ได้ ผูกพันจนกลายเป็นความรัก ความทะนุถนอม อยากได้
สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาแบบองค์รวม อยากมี
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จากนั้ น พยายามให้ เ ด็ ก ปรั บ โครงสร้ า งทาง
สติปญ
ั ญาตามทฤษฎีการพัฒนาทางสติปญ
ั ญาของเพียร์เจต์
โดยให้เชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือเข้ากับประสบการณ์ใน
ชีวิตของเด็ก ทำให้เด็กเกิดจินตนาการ สร้างภาพขึ้นใน
สมอง เข้าใจภาพ ใช้คำแทนสัญลักษณ์จากของจริง ตาม
ทฤษฎีของบรูเนอร์ โดยครูเองต้องคอยส่งเสริมสนับสนุน
การเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็กให้สูงสุด ตามทฤษฎีของ
ไวก๊อตสกี้ ซึ่งเป็นขั้นขยายความเข้าใจ(Expand) จากการ
จินตนาการ และสามารถใช้คำแทนสิ่งต่างๆ ทำให้เด็กมี
ความเข้าใจในเรือ่ งราวมากขึน้ สามารถเล่าเรือ่ งหรือแสดง
ความคิดเห็นได้ตามความรู้สึก ตามประสบการณ์ของ
ตนเองที่เคยผ่านมา
ในขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง(Activity)  มีความเชื่อที่
ว่า การเรียนรู้ที่ดีเด็กต้องได้ลงมือทำเอง เพื่อให้เข้าใจ
และขยายความคิดเพิ่มขึ้น รูปแบบนี้จึงให้ความสำคัญกับ
การให้เด็กกระทำกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งอย่างอิสระด้วยตนเอง
ผ่านกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้โดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่
เด็กต้องฝึกให้พร้อมในการเขียนในอนาคต  กิจกรรมต่างๆ 

เหล่ า นี้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เกิ ด พฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ ง 

จนเป็นนิสัย จึงนำแนวคิดการเสริมแรงของสกินเนอร์ 

มาเป็นส่วนสุดท้ายของรูปแบบนี้ เรียกขั้นแสดงผลงาน
(Display) ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอสิ่งที่ได้
ทำ โดยครูพยายามให้คำชมเชย หรือให้รางวัลเพื่อให้เด็ก
เกิ ด ความภาคภู มิ ใจ พอใจกั บ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก 

นำไปสู่การทำซ้ำ จนกลายเป็นนิสัยต่อไป
ผลของการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่ม
แรก  ได้แก่   งานวิจัยของวัลเล่ย์ (Walley, 2000)  ที่ใช้
รู ป แบบการสอน Lexical Restructuring   Model     
งานวิจัยของสพิซ (Speece, 2011)  ที่ใช้รูปแบบการ
สอน Letter Word Identification (LWID) และงาน
วิ จั ย ของบำเพ็ ญ การพานิ ช ย์ (2539) ที่ ใช้ ก ารจั ด
ประสบการณ์กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอ่าน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การอ่านหนังสือให้เด็กฟังที่สามารถส่งเสริมทักษะการ
อ่าน ได้แก่   งานวิจัยของ บ๊อกซ์ (อนงค์ วรพันธ์,  2546
; อ้างถึงใน Box, 1990) ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัด
ประสบการณ์การอ่านร่วมกันที่มีต่อความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับตัวอักษร งานวิจัยของวาสิคและอลิส (Wasik
and Alice, 2001) ที่จัดประสบการณ์การอ่านโดยให้ครู
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง  สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง  คำศัพท์ใน
หนังสือและนำวัตถุสิ่งของที่เป็นของจริงมาให้เด็กสัมผัส
เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความหมาย การฝึกฝนให้เด็ก
ตอบคำถาม และการทำกิจกรรมจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับหนังสือ   
และงานวิจัยของไวเฮิส์ท (Whitehurst et al., 1994) ที่
จัดประสบการณ์การอ่านโดยการเลือกคุณภาพของหนังสือ   
การตั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิด การคาดเดาเรื่อง
การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องและการพูดถึงความสัมพันธ์ของ
เด็กกับหนังสือ  
จากการนำแนวคิดทฤษฎีทางการเรียนรู้ มาเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบ และได้ผลการพัฒนาทักษะ
การอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะสอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมาทัง้ ของไทยและต่างประเทศ  จึงเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่
ได้ว่ารูปแบบ READ นี้ มีประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย สามารถนำไปขยายผลใช้กับเด็กในวัยนี้ได้
และจากการวิจยั นีใ้ ช้เฉพาะเด็กวัยเตาะแตะ จึงมีขอ้ จำกัด
ในการวั ด ทั ก ษะของเด็ ก ได้ แ ค่ เ พี ย งพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น
สมรรถนะของเด็กอายุไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ทักษะการอ่านเริ่มแรกทุกด้านเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในสัปดาห์ที่ 6 (ครั้งที่ 4) ผู้นำรูปแบบนี้ไปใช้จึงควร
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
2. การนำแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบ READ
ไปใช้ควรคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะและจัด
กิจกรรมอย่างยืดหยุ่นตามความสนใจของเด็ก  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตอายุเด็ก ตั้งแต่ 2
ปีครึ่ง ถึงอายุไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป
อาจขยายขอบเขตให้ ก ว้ า งขึ้ น ทั้ ง ด้ า นกิ จ กรรม และ
เครื่องมือวัด
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