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The purposes of this research were to study and compare reading behaviors
among preschoolers before and after learning literature-based language provision. The
research model was a quasi-experimental research. Research sample consisted of 25
preschoolers aged 3 to 4 years at St.Joseph Thiphawan school. Under the Private Education
Commission Region 1, in the 2nd semester of the academic year 2020. All participants were
cluster randomly assigned by using the classroom as a random unit. The experiment received
learning literature-based language provision for five activities per day,five day per week for
six weeks. Research instruments were 74 lesson plans of literature-based language provision
for preschools; and performance assessment scale of preschoolers’ knowledge of reading by
using 3 level of scoring rubric with the degree of Index of Item – Objective Congruence (IOC)
as 1.00 for all items and the reliability at .88; and assessment scale of preschoolers’ reading
habits by using 3 level of scoring rubric with the degree of Index of Item – Objective
Congruence (IOC) as 1.00 for all items and the reliability at .90. The statistics used for data
analysis were mean, standard deviation, and t-test for Dependent sample.
Major Findings were as follows: 1) Preschoolers’ reading behaviors at the preexperiment level was at a needs improvement level, and then post-experiment was at a good
level. 2) Preschoolers’ reading behaviors post-experiment was significantly higher than those
pre-experiment, at the .05 level. This research results concluded that literature-based
language provision could be used to enhance reading behaviors of preschoolers.
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บทที่ 1 บทนา
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
พฤติกรรมการอ่าน หมายถึง การกระทา ท่าทางและคาพูดของบุคคลซึ่งแสดงออกถึง
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติที่เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเกิดการรัก
การอ่าน ซึ่งการอ่านเป็ นหนึ่งในทักษะที่จาเป็ นของยุคศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากการอ่านเป็ นเครื่องมือสาคัญในกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาคาตอบ ช่วยให้ มนุษย์
สามารถพัฒนาความรู้ ความคิด สติปัญญา สร้ างความบันเทิง เสริมประสบการณ์ชวี ิตอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้ เจริญรุ่งเรือง ก้ าวทัน
เทคโนโลยีตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง (พิชญา สุวรรณโน, 2560)
การอ่าน รวมทังพฤติ
้ กรรมรักการอ่านมีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์
เพราะการอ่านช่วยให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยให้ มนุษย์มีประสบการณ์กว้ างขวาง มี
ความคิดลึกซึ ้ง มีทกั ษะกระบวนการคิด มีความเข้ าใจตนเองและผู้อื่น มีความเข้ าใจในเหตุการณ์
ต่าง ๆ พฤติกรรมการอ่านเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องปลูกฝังให้ กบั เด็กตังแต่
้ ช่วงปฐมวัย เนื่องจากเด็ก
ได้ รับโอกาสในการพัฒนาทางภาษาที่เหมาะสมตามวัยจะส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ติด
ตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ได้ แก่ นิสยั รักการอ่าน ความพึงพอใจที่จะใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ทาให้
เกิดความสุขสนุกสนานและเพลิดเพลิน พร้ อมกับสิ่งที่ตามมาซึ่งมีค่ามหาศาล คือ ได้ รับความรู้และ
ประสบการณ์ การสร้ างองค์ความรู้จากการอ่านที่หลากหลาย มีความสามารถในการค้ นคว้ าหา
ข้ อมูล ได้ พฒ
ั นาอารมณ์จิตใจ พร้ อมทังได้
้ รับการพัฒนาด้ านสติปัญญา (ณกมล พุมนั กา, 2561)
สังคมโลกปัจจุบนั เห็นความสาคัญของการอ่านมาก ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นได้ จากการนา
ความสามารถด้ านการอ่านมาเป็ นเกณฑ์กาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็จของประเทศ ประเทศใดที่มี
สถิติการอ่านมากแสดงว่ามีความเจริญก้ าวหน้ ามาก สาหรับประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอ่านเช่นเดียวกัน รัฐบาลไทยจึงได้ กาหนดนโยบายการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเพิ่มสถิติการ
อ่านของประเทศให้ เพิ่มมากขึ ้นโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และนักเรียนในการศึกษาภาคบังคับซึ่งจะ
เป็ นพื ้นฐานสาคัญต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป จากรายงานสถิติการอ่านหนังสือของประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประชากรไทยมีอตั ราการอ่านหนังสือเพิ่ม
มากขึ ้นจากการสารวจในปี พ.ศ.2554 กล่าวคือในระดับก่อนประถมศึกษามีอตั ราการอ่าน ร้ อยละ

2
74.6 ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 83.5 ระดับมัธยมตอนปลาย ร้ อยละ 90.8 ระดับมัธยมศึกษาตอน
มากขึ ้นจากการสารวจในปี พ.ศ.2554 กล่าวคือในระดับก่อนประถมศึกษามีอตั ราการอ่าน ร้ อยละ
74.6 ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 83.5 ระดับมัธยมตอนปลาย ร้ อยละ 90.8 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้ อยละ 93.2 ตามลาดับ และสถิติรวมการอ่านหนังสือของคนไทยอายุ 6 ปี ขึ ้นไปมีอตั ราการ
อ่านหนังสือ ร้ อยละ 81.8 มีผ้ ไู ม่อ่าน ร้ อยละ 18.2 ซึ่งคิดเป็ นจานวนสูงถึง 11.3 ล้ านคน (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557 ) แสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องการอ่านอยู่ในระดับหนึ่ง
ซึ่งผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายล้ วนตระหนักและหาหนทางแก้ ไขเพื่อขจัดปัญหาการอ่าน และจากคากล่าว
ที่ว่า ”คนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน 8 บรรทัด” นันสอดคล้
้
องกับผลการสารวจการอ่านของประชากร
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ที่รายงานว่าเมื่อสังคมเข้ าสู่ยคุ ดิจิตอล การอ่านผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ย่อมส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการอ่าน สถิติการอ่านจะเป็ นประโยชน์กบั ทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทางานด้ านการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ประชากรไทยมีกลุ่มคนที่ไม่อ่านถึงร้ อยละ 21.2 คิดเป็ นจานวนประชากร 13.7 ล้ านคน เนื่องจาก
ชอบดูทีวี ชอบเล่นเกม ไม่มีเวลา อ่านไม่ออก ไม่ชอบหรือไม่สนใจการอ่าน รวมทังไม่
้ มีเงินซื ้อ
หนังสือ ซึ่งประชากรไทยกลุ่มที่ไม่อ่านเกือบ 14 ล้ านคน นันมี
้ เหตุผลด้ านความไม่ชอบและไม่สนใจ
อ่านถึงร้ อยละ 25.2 คิดเป็ นจานวนประชากรประมาณ 3,450,000 คน
การศึกษาสภาพการอ่านที่พึงประสงค์ซึ่งมีคณ
ุ ค่าอย่างมหาศาลในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตลอดทุกช่วงวัย เปรียบเทียบกับรายงานสภาพที่เกิดขึ ้นจริงเกี่ยวกับการอ่าน ดังที่ได้ กล่าว
มา สามารถสรุปได้ ว่าพฤติกรรมการอ่านทังทางด้
้
านความสามารถและนิสยั รักการอ่านยังคงเป็ น
สิ่งที่ต้องมุ่งพัฒนาให้ แก่ประชากรไทย โดยเฉพาะการวางรากฐานการสร้ างนิสยั การอ่านให้ เกิดกับ
เด็กตังแต่
้ ยงั เล็ก ๆ และต้ องมีกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนให้ เกิดนิสยั รักการอ่าน (สาเร็จ จันทร์ โอ
กุล, 2544) การปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีจึงควรเริ่มในช่วงปฐมวัย เพื่อให้ เด็กเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนัน้ การจัดการศึกษาให้ กบั เด็กวัยอนุบาลควรต้ องพิจารณาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้ เด็กซึมซับการรักการอ่าน รักและเห็นคุณค่าใน
วรรณกรรม ตลอดจนเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการอ่านไปพร้ อมกัน
อันจะเป็ นการสร้ างพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนจินตนาการและความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าและนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศต่อไป
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ กาหนดการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้ าน
การพัฒนาภาษาว่าควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้ มีความหลากหลายในสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้ เด็กรักการอ่าน การจัดกิจกรรมให้ เด็กรักการอ่านต้ องเริ่มจากการจัดให้ เด็กได้
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สัมผัสกับสิ่งแวดล้ อมรอบตัว โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้ องเน้ นให้ เด็ก ได้ พฒ
ั นา
ประสาทสัมผัสให้ มากที่สดุ (กรมวิชาการ, 2547) ทังนี
้ ้ แนวทางการส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
แนวทางหนึ่งที่สอดคล้ องกับพัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล คือ แนวการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ซึ่งลักษณะสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะ
ผ่านการบูรณาการที่มีลกั ษณะเฉพาะ และมีความเกี่ยวข้ องกับการใช้ วรรณกรรมมาเป็ นสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ รูปแบบของการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานสามารถจัดได้ หลายแบบ หนึ่งใน
รูปแบบที่ได้ รับความนิยมคือการจัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนที่ช่วยให้ เด็กได้ ฟั ง พูด อ่าน
เขียน และทากิจกรรมที่บูรณาการกับวรรณกรรมอย่างหลากหลาย (Gunning, 2003) นอกจากนี ้
Huck (1992) ได้ กล่าวว่าการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิจกรรมให้
เด็กได้ อ่านออกเสียงตามที่ครูแนะนา การใช้ หนังสือ และกระตุ้นให้ เด็กตอบสนองต่อนิทานโดยใช้
บทบาทสมมติ ศิลปะ และการเขียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานจึง
เป็ นรูปแบบที่มีการบูรณาการความรู้เข้ ากับศาสตร์ ต่าง ๆ โดยขึ ้นอยู่กบั การออกแบบกิจกรรมของ
ครูผ้ สู อนตามความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับการออกแบบให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสูตร
สถานศึกษา Rothlein and Meinbach (1997) ได้ กล่าวถึงการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นฐานแบบหน่วยการเรียนรู้ว่ามีวิธีการ คือ การเลือกหัวข้ อให้ เหมาะสมกับความสนใจ
ประสบการณ์ หรือสภาพปัญหา ต้ องให้ ความสาคัญในการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ เด็กเรียนรู้เมื่อจบกิจกรรม พร้ อมทังจั
้ ดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ มี
การจัดกิจกรรมให้ น่าสนใจ และสร้ างแรงจูงใจโดยออกแบบและจัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อ
ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงวรรณกรรมและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร พร้ อมทังค
้ านึงถึง
บทบาทครูที่ต้องเป็ นผู้ร่วมสนทนาโดยใช้ คาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ เด็กเกิดความคิดที่หลากหลาย มี
การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมกับหัวข้ อ เลือกหนังสือที่สมั พันธ์กบั หัวข้ อ การขยายโอกาสการ
เรียนรู้ และมีการประเมินตามสภาพจริง
การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างเจตคติที่ดี
ต่อการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ เด็กมีนิสยั รักการอ่าน เรียนรู้ว่าการอ่านเป็ นเรื่องที่สนุกสนาน และ
สามารถนาไปสู่การค้ นพบสิ่งที่มีความหมายอีกมากมาย พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างความเชื่อ ค่านิยม
การปฏิบตั ิตนของคนในสังคม รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ผ่านวรรณกรรม นิทานจัดเป็ น
วรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยล้ าสมัยและมีคณ
ุ ค่าอย่างมหาศาลสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) นิทานมีรูปแบบการนาเสนอผ่านภาพประกอบและการดาเนินเรื่องราวน่าสนใจเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล ช่วยสร้ างความเพลิดเพลินและช่วยให้ เด็กมีความสุข
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กับโลกของนิทาน 2) นิทานมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สามารถส่งเสริมให้
เด็กมีความเจริญงอกงามทางด้ านสติปัญญา ส่งเสริมการรู้หนังสือ ตระหนักถึงคุณค่าทางภาษา
และส่งเสริมทัศนคติทางบวก 3) นิทานมีสาระความรู้ให้ เลือกตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและ
นามาใช้ ในห้ องเรียนระดับชันอนุ
้ บาลด้ วยจุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ใช้ เพื่อดาเนิ นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ เพื่อเข้ าสู่บทเรียน ใช้ ในการจัดมุมประสบการณ์ ช่วยถ่ายทอดความรู้
ให้ เด็กได้ อย่างแยบยล ช่วยขยายความรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจรวมทังมโนทั
้
ศน์และประสบการณ์ต่าง ๆ
4) นิทานสามารถเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและพฤติกรรมอันเหมาะสมสอดคล้ องกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพือ่ ให้ เด็กเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ (นฤมล เนียมหอม,
2559; Schickedanz1986 อ้ างถึงใน ปรดา หวังดุล, 2557; Browne & Gordon, 2008)
ผลการวิจยั เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานที่ผ่านมาพบว่า
สามารถพัฒนาความสามารถในขันก่
้ อนการอ่านของเด็กอนุบาลให้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ (วราลี
ถนอมชาติ, 2549) สามารถเสริมสร้ างความสามารถในการอ่านเชิงสร้ างสรรค์ของเด็กอนุบาลให้
สูงขึ ้นได้ (ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์, 2553) นอกจากนี ้ กลุ่มเด็กที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานแล้ ว
แสดงบทบาทประกอบตามเรื่องสามารถพัฒนาจิตลักษณะต่าง ๆ ได้ ดีมากกว่ากลุ่มเด็กที่ดขู องจริง
นอกสถานที่ กลุ่มเด็กที่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และกลุ่มควบคุม (Dixon Johnson & Saltz,
1977) ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะนาวรรณกรรมเป็ นฐานมาใช้ ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล 2 ด้ าน คือ ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรค
ตอน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน (สุภทั รา คง
เรือง, 2560) และด้ านการรักการอ่าน ได้ แก่ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน และ
เจตคติที่ดีต่อการอ่าน (ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์, 2554, ศุภวรรณ จันทร์ แก้ ว, 2556, Asep & Acep,
2017)
ความสาคัญและความเป็ นมาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาผลการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล อันจะเป็ นประโยชน์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้ องและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาการศึกษา
ปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน นอกจากนี ้ เด็กวัยอนุบาลจะได้ รับ
การเสริมสร้ างความรู้เกี่ยวกับการอ่านและมีนิสยั รักการอ่านซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
ช่วยให้ เด็กเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการได้ รับการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังได้ รับการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
เด็กวัยอนุบาลหลังการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเด็กวัย
อนุบาล มีพฤติกรรมการอ่านสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ พบปัญหาพฤติกรรมการอ่าน จึงมีความสนใจแก้ ปัญหาดังกล่าวด้ วย
การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน จานวน 74 แผน สาหรับเด็กวัยอนุบาล
อายุ 3-4 ปี ซึ่งผู้วิจยั นาขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมาจากแนวคิด
ของนฤมล เนียมหอม (2559) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน มาจากแนวคิดของสุภทั รา คงเรือง
(2560) 2) ด้ านการรักการอ่าน มาจากแนวคิดของดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2554), ศุภวรรณ จันทร์
แก้ ว (2556), Asep and Acep (2017) ซึ่งเด็กวัยอนุบาลจะได้ เรียนรู้ผ่านการบูรณาการวรรณกรรม
นามาใช้ เป็ นแกนของหน่วยการเรียนรู้ในกิจกรรมตลอดทังวั
้ น ได้ แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา
เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดงั นี ้
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การจัดประสบการณ์ ทางภาษา
โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
สามารถจาแนกได้ 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การอ่านวรรณกรรม
ร่วมกัน
ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์
กับวรรณกรรม
ระยะที่ 3 การจัดนิทรรศการ

พฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
1. ด้ านความรู้ เกี่ยวกับการอ่ าน
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ
1.3 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบ
2. ด้ านการรักการอ่ าน
2.1 ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
2.2 แรงจูงใจในการอ่าน
2.3 เจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. เด็กวัยอนุบาลได้ รับการเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่าน 2 ด้ านได้ แก่ ด้ านความรู้
เกี่ยวกับการอ่านและด้ านการรักการอ่าน
2. ครูปฐมวัย บุคลากร ผู้ทางานที่เกี่ยวข้ องได้ แนวทางในการจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานที่เป็ นทางเลือกสาหรับเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล
3. วงการการศึกษาปฐมวัยได้ ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้ างพฤติกรรมการ
อ่านผ่านการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานซึ่งมีหลักฐานมาจากผลการวิจยั
ที่น่าเชื่อถือ
4. การพัฒนาผลของการวิจยั สามารถนาไปอ้ างอิงในการศึกษาตัวแปรสาหรับงานวิจยั
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กวัยอนุบาลอายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน
3 ห้ องเรียน 75 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กวัยอนุบาลอายุระหว่าง 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1
จานวน 1 ห้ องเรียน 25 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่าน ประกอบด้ วย
2.1 ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ได้ แก่
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเน และตรวจสอบการ

คาดคะเน
2.2 ด้ านการรักการอ่าน ได้ แก่
2.2.1 ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
2.2.2 แรงจูงใจในการอ่าน
2.2.3 เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองใช้ ระยะเวลาติดต่อกันสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ
5 กิจกรรม รวม 6 สัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเล่นเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา
ทุกวัน รวมแผนการจัดประสบการณ์ทงหมด
ั้
74 แผน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน หมายถึง รูปแบบการสอน
เพื่อพัฒนาภาษารูปแบบหนึ่งที่ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กมาเป็ นแกนในการบูรณาการกับหน่วยการ
เรียนรู้และการออกแบบการจัดประสบการณ์ตลอดทังวั
้ นผ่านการบูรณาการวรรณกรรมที่คดั สรรมา
เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลอายุ 3-4 ปี ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ระยะเวลาที่ใช้ ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประมาณ 3 สัปดาห์ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน โดยมี
สาระการเรียนรู้และประสบการณ์สาคัญสอดคล้ องกับหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง
ระยะเวลาสามารถยืดหยุ่นได้ ขึ ้นกับเด็ก บริบท และสภาพการณ์จริง การจัดประสบการณ์จาแนก
ได้ 3 ระยะ ได้ แก่ 1) การอ่านวรรณกรรมร่วมกัน เป็ นระยะที่ดาเนินการเลือกวรรณกรรม การอ่าน
วรรณกรรมร่วมกันในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การกระตุ้นให้ เด็กตอบสนองเกี่ยวกับ
วรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับขันตอนการอ่
้
านร่วมกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเล่น
เสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ใช้ เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 2) การจัดกิจกรรม
ที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม เป็ นระยะที่ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยนาเนื ้อหาจากวรรณกรรมมา
พัฒนาการสอนไปตามสภาพที่เกิดขึ ้นจริงอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการอ่านวรรณกรรม
เช่น บทบาทสมมติ ละครสร้ างสรรค์ เพลงและท่าทาง เกมทางภาษา ทาหนังสือร่วมกัน ศิลปะแบบ
ร่วมมือ ใช้ เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 3) การจัดนิทรรศการ เป็ นระยะเปิ ดโอกาสให้ เด็กมี
ประสบการณ์ในการใช้ ทกั ษะทางด้ านภาษาผ่านการเล่านิทาน การแสดงละคร การร้ องเพลง และ
การนาเสนอผลงานในแต่ละกิจกรรมของห้ องให้ กบั ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ ใช้ เวลาประมาณ 1
สัปดาห์ ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี ้ดาเนินการใช้ นิทาน 2 เรื่องมาเป็ นฐานในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้
รวมจานวนการทดลอง 6 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน รวม 30 วัน ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ วันละ
20 นาที กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ วันละ 20 นาที กิจกรรมเล่นเสรี วันละ 25-30 นาที
กิจกรรมสร้ างสรรค์ วันละ 30 นาที และกิจกรรมเกมการศึกษา วันละ 20 นาที รวมแผนการจัด
ประสบการณ์ทงหมด
ั้
74 แผน
2. พฤติกรรมการอ่าน หมายถึง การกระทา ท่าทางและคาพูด ซึ่งแสดงออกถึงความคิด
ความรู้สึก ทัศนคติที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเกิดการรักการอ่าน ซึ่ง
มีโครงสร้ างการประเมิน 2 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน หมายถึง การกระทา
ที่หรือคาพูดที่เด็กแสดงออกว่ามีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ มีตวั บ่งชี ้ 4
รายการ ได้ แก่ 1.1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ 1.2) ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร 1.3) ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน และ 1.4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและ
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ตรวจสอบการคาดคะเน ซึ่งประเมินผลโดยใช้ แบบประเมินเชิงปฏิบตั ิการชนิดมาตรประมาณค่า
แบบบรรยาย (Scoring rubric) 3 ระดับคุณภาพที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น 2 ฉบับ ก่อนและหลังการทดลอง
ระยะเวลาของการทดสอบประมาณ 10 นาที ต่อการประเมินเด็กแต่ละคน 2) ด้ านการรักการอ่าน
หมายถึง การกระทาหรือคาพูดที่เด็กแสดงออกถึงการใฝ่ ม่งุ มัน่ ความชอบและความสนใจในการ
อ่าน มีตวั บ่งชี ้ 3 รายการ ได้ แก่ 2.1) ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน 2.2) แรงจูงใจในการอ่าน และ 2.3)
เจตคติที่ดีต่อการอ่าน ซึ่งประเมินผลโดยใช้ แบบประเมินการรักการอ่านชนิดมาตรประมาณค่าแบบ
บรรยาย (Scoring rubric) การดาเนินการเก็บข้ อมูลจะใช้ สงั เกตเด็กขณะทากิจกรรมก่อนและหลัง
การทดลอง 1 สัปดาห์ หลังจากนันจะน
้ าคะแนนดิบมาคานวณเป็ น 3 ระดับคุณภาพทังในระดั
้
บ
พฤติกรรม ระดับตัวบ่งชี ้ ระดับองค์ประกอบรายด้ าน และรายรวมจากนันน
้ าไปสู่การแปลผล
คะแนนเทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการรักการอ่านของเด็กอนุบาล
คือ คะแนน 2.34–3.00 หมายถึงอยู่ในระดับดี คะแนน 1.67–2.33 หมายถึงอยู่ในระดับพอใช้ คะแนน
1.00–1.66 หมายถึงอยู่ในระดับควรส่งเสริม
3. เด็กวัยอนุบาล หมายถึง ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี และกาลังศึกษาอยู่ในชัน้
ปฐมวัยปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บทที่ 2 เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อ
เสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านสาหรับเด็กวัยอนุบาล ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปสังเขปสาระสาคัญและนาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
1.1 ความหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
1.2 การสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
1.3 ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
1.4 ประเภทกิจกรรมของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
1.5 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
2. พฤติกรรมการอ่าน
2.1 ความหมายและความสาคัญของพฤติกรรมการอ่าน
2.2 จุดมุ่งหมายในการอ่าน
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน
2.4 องค์ประกอบของการอ่าน
2.5 พัฒนาการด้ านการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
2.6 สภาพแวดล้ อมในการอ่าน
2.7 ความหมายและความสาคัญของนิสยั รักการอ่าน
2.8 พฤติกรรมรักการอ่าน
2.9 การสร้ างนิสยั รักการอ่านและวิธีส่งเสริมการอ่าน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3.1 งานวิจยั ในประเทศ
3.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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การจัดประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
วรรณกรรมเป็ นสื่อที่มีคณ
ุ ค่าต่อพัฒนาการของเด็กเป็ นอันมาก สามารถส่งเสริมเด็กให้
เกิดทักษะในการใช้ ภาษา รักการอ่าน สติปัญญา บุคลิกภาพ สังคม ทาให้ เด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการ เกิดความเข้ าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนค่านิยม ไปสู่เด็กได้ อย่างแยบยลโดยผ่านวรรณกรรม ผู้วิจยั จึงได้ สงั เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ทฤษฎี แนวคิดและ
หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติและการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ความสาคัญและ
วัตถุประสงค์การสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ประเภทของกิจกรรมของการสอนภาษาโดย
ใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน และวรรณกรรมสาหรับเด็ก ดังนี ้
ความหมายของการจัดประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
การพัฒ นาแนวทางในการจัดประสบการณ์ สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐาน มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนักการศึกษาได้ ให้ ความหมายของการจัดประสบการณ์
โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ดังนี ้
นฤมล เนียมหอม (2559) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับเด็ กปฐมวัยโดยใช้
วรรณกรรมส าหรับ เด็ กเป็ น หลัก ในการออกแบบกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ สัม พันธ์ กับ หลัก สูต รเพื่ อ
ส่งเสริ มพัฒนาการด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเป็ นองค์รวม ภายใต้ แนวคิด
พื ้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็ นสิ่งที่เด็กเข้ าถึงได้ ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสาคัญอย่ างยิ่งในการสร้ าง
เสริ มจินตนาการให้ แก่เด็ก การนานิทานมาเป็ นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ ช่วยให้ เด็กประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
เนตรชนก รักกาญจนันท์ (2558) กล่าวว่าการนากระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้ หนังสือ
นิทานสาหรับเด็กที่มีเนือ้ หา และภาพประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการเสริ มสร้ างด้ านนัน้ ๆ ไปใช้ ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ปรตา หวังดุล (2557) กล่าวว่าการจัดประสบการณ์ที่มีการใช้ วรรณกรรมเป็ นสื่อที่
สอดคล้ องกับหน่วยการเรี ยนรู้ และการคัดเลือกวรรณกรรมโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นจุดเริ่มของหน่วย
แผนการจัดประสบการณ์จะสอดแทรกการใช้ วรรณกรรมได้ อย่างสอดคล้ องกันทังด้
้ านจุดประสงค์
การจัดประสบการณ์ กิจกรรม สื่อ และการประเมิน นาไปสู่การพัฒนาภาษา ทักษะและความรู้
ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านกิจวัตรประจาวัน และผ่านหน่วยการจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน มีการจัดพื ้นที่ในการทากิจกรรมหลายรูปแบบ มีการจัดพื ้นที่แสดงผลงานของ
เด็กที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม มีมมุ หนังสือที่จดั แสดงหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยการเรียนรู้
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ประเมินผลด้ วยการนาเสนอในห้ องและนิทรรศการ และมีการประเมินทักษะภาษาโดยใช้ การ
ประเมินด้ านการเล่าเรื่อง พัฒนาการด้ านการอ่าน และพฤติกรรมการอ่าน
Huck (1992) ได้ กล่าวว่าการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เป็ นการจัด
กิจกรรมให้ เด็กได้ อ่านออกเสียงตามที่ครูแนะนา การใช้ หนังสือ และกระตุ้นให้ เด็กตอบสนองต่อ
นิทานโดยใช้ บทบาทสมมติ ศิลปะ และการเขียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นฐานจึงเป็ นรูปแบบที่มีการบูรณาการความรู้เข้ ากับศาสตร์ ต่าง ๆ โดยขึ ้นอยู่กบั การออกแบบ
กิจกรรมของครูผ้ สู อนตามความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับการออกแบบให้ มีความสอดคล้ องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
Tunnell and Jacobs (1989) กล่าวว่าการสอนโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน คือ รูปแบบ
การสอนรูปแบบหนึ่งที่เริ่มโดยใช้ วิธีการเล่าเรื่องจากการอ่านวรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
จากนันจะน
้ าเนื ้อหาจากวรรณกรรมที่อ่านมาใช้ เป็ นแกนหลักสาหรับการจัดประสบการณ์เพื่อ
สนับสนุนพัฒนาการการรู้หนังสือของเด็ก ลักษณะกิจกรรมจะเป็ นกิจกรรมที่เด็ก และผู้ใหญ่ทา
ร่วมกันตามสภาพที่แท้ จริงอย่างเป็ นธรรมชาติเพือ่ ตอบสนองต่อการอ่านวรรณกรรม บทบาทครูจงึ
ปรับเปลี่ยนมาเป็ นผู้วางแผนและสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นตามสภาพจริงใน
ชันเรี
้ ยน
สรุปได้ ว่าการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน หมายถึง รูปแบบ
การสอนรูปแบบหนึ่งที่ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กมาเป็ นแกนในการบูรณาการกับหน่วยการสอนและ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ขันตอนการสอนเริ
้
่มจากการเลือกและการอ่านวรรณกรรม จากนัน้
นาเนื ้อหาจากวรรณกรรมมาสู่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะค่อย ๆ พัฒนาไปตามสภาพที่เกิดขึ ้นจริ ง
ในชันเรี
้ ยนอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการอ่านวรรณกรรม และส่งเสริมพัฒนาการด้ าน
ภาษาไปพร้ อมกับการส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่าง ๆ อย่างเป็ นองค์รวม ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นา
ความหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมาสู่การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่ใช้ วรรณกรรมเป็ นแกนในการบูรณาการสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตลอดทังวั
้ นเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านในด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการรักการอ่าน
การสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
การสอนภาษาแบบธรรมชาติเป็ นทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา ซึ่งแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ มีการนามาใช้ ครัง้ แรกในการสอนที่ส่งเสริมธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก ซึ่งมีนกั การศึกษาได้ กล่าวถึงการสอนภาษาแบบธรรมชาติและการสอนภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน ดังนี ้
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การสอนภาษาแบบธรรมชาติ
บุษบง ตันติวงศ์ (2536) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีธรรมชาติของภาษา และทฤษฎีที่ว่าด้ วยการ
เรียนอ่าน เขียนในระบบภาษาดังนี ้
1. ทฤษฎีว่าด้ วยระบบของภาษา ภาษาประกอบด้ วยระบบ 3 ระบบ คือระบบ
ความหมาย ระบบไวยากรณ์ และระบบเสียง หัวใจของภาษา คือ ความหมาย ไวยากรณ์ และ
เสียงเป็ นเพียงส่วนประกอบสถานการณ์กาหนดคาซึ่งกาหนดความหมายในการสื่อสารอีกทีหนึ่ง
เด็กจะไม่พยายามเขียนด้ วยการสะกดคาไปทีละตัว แต่เด็กจะคิดหาคาที่สื่อความหมายได้
เหมาะสมที่สดุ ในสถานการณ์นนั ้ ด้ วยเหตุนี ้เด็กจึงไม่จาเป็ นต้ องรู้จกั เสียงของตัวอักษรก่อน จึงจะ
สามารถสื่อความหมายโดยการเขียนได้ การเขียนเพื่อสื่อความหมายเป็ นกระบวนการที่กาหนดโดย
สถานการณ์ การสอนเขียนสาหรับเด็กจึงไม่แยกการเขียนออกเป็ นทักษะเดียว หรือหลายทักษะแต่
จะเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และใช้ กระบวนการเขียนเพื่อศึกษาสิ่งที่เขาสารวจ
2. ทฤษฎีว่าด้ วยภาษา ความคิดและสัญลักษณ์สื่อสารภาษาเป็ นสัญลักษณ์ประเภท
หนึ่งในการสื่อสารซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดความคิดทุกเรื่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สัญลักษณ์ที่ใช้
ต้ องเหมาะกับเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เด็กต้ องคิดสัญลักษณ์เพื่อสื่อความคิด และถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่สามารถสื่อความหมายได้ มีหลายรูปแบบ ได้ แก่ ภาษา ศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย ละคร และคณิตศาสตร์ ถ้ าเด็กไม่สามารถสื่อความคิดด้ วยภาษา
เขียน เด็กจะเปลี่ยนเป็ นวาดภาพแทน ศิลปะช่วยให้ เด็กรวบรวมความคิดก่อนจะเขียน และช่วยให้
เด็กทางานต่อไปทัง้ ๆ ที่ความคิดในการเขียนชะงัก ในช่วงการเขียนควรมีเครื่องเขียนหลายชนิดให้
เด็กได้ ทดลองใช้ วิธีการต่าง ๆ ที่ชว่ ยให้ สื่อความหมายได้ ดี
3. ทฤษฎีว่าด้ วยการอ่านเขียนในระบบภาษา ทฤษฎีนี ้อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการใน
การเขียนว่าคนทุกคนต้ องสะสมประสบการณ์ทางภาษาไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับใช้ ต่อไป ประสบการณ์
จากการอ่าน และฟั งวรรณกรรมเป็ นข้ อมูล และแบบอย่างให้ เด็กได้ เขียน การที่เด็กเขียนทังที
้ ่ไม่
รู้จกั คา และต้ องให้ ครูบอกสะกดทาให้ เด็กได้ เห็นว่า เสียงที่เด็กรู้จกั นันมี
้ สญ
ั ลัก ษณ์ตวั อักษรแทนได้
เด็กจะเริ่มเข้ าใจว่า ในการสื่อความหมายกับผู้อนื่ เขาต้ องใช้ อกั ษรที่มีทงรู
ั ้ ป และเสียงแทน
ความหมาย รูป เสียง และความหมายที่เด็กใช้ ต้องสอดคล้ องกับการรับรู้ของผู้อ่าน มิฉะนันสิ
้ ่งที่เขา
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เขียนจะไม่สื่อความหมาย ด้ วยเหตุนี ้เด็กจึงต้ องพยายามจาแนก และจดจารูปตัวอักษรที่เด็กเห็น
รอบ ๆ ตัวไปพร้ อมกับจาแนก และจดจาเสียงตัวอักษร
Goodman (1986) ผู้นาคนสาคัญในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ได้ คดั ค้ าน
แนวความคิดการเรียนให้ เด็กเรียนภาษาด้ วยการลอกเลียนแบบผู้ใหญ่ โดยอธิบายว่าคนไม่ใช่
นกแก้ วที่เป็ นเสียงอย่างไม่ร้ ูความหมาย ภาษาของมนุษย์เป็ นตัวแทนความคิดของผู้ใช้ ภาษา ไม่ใช่
แทนสิ่งที่ผ้ อู ื่นพูดไว้ มนุษย์รวบรวมสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ แก่ เสียงในภาษาพูด และตัวอักษรในภาษา
เขียนมาสร้ างเป็ นคาเพื่อใช้ แทนสิ่งต่าง ๆ แทนความรู้สึกนึกคิด มนุษย์ใช้ ภาษาเพื่อจุดประสงค์ใน
การสื่อสาร อีกทังยั
้ งใช้ ภาษาเป็ นเครื่องมือในการคิดและการเรียนรู้ ด้วย
Halliday (1975) กล่าวว่าการใช้ ภาษาของเด็กมีความมุ่งหมายต่าง ๆ ดังนี ้ 1) เด็กใช้
ภาษาเป็ นเครื่องมือในการแสดงความต้ องการ 2) เด็กใช้ ภาษาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่น 3)
เด็กใช้ ภาษาในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น 4) เด็กใช้ ภาษาแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง 5) เด็กใช้
ภาษาเพื่อค้ นหาข้ อมูล 6) เด็กใช้ ภาษาในการคิดสร้ างสรรค์จินตนาการ 7) เด็กใช้ ภาษาเพื่อ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากที่เด็กคิดและรับรู้
Hirschmann and Gor Zico (1997) กล่าวว่า การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole
language approach) ไม่ใช่วิธีการสอนแต่เป็ นปรัชญา จัดอยู่ในกลุ่มปรัชญา Progressive-open
education และ Critical education โดยเชื่อว่าการเขียน และการอ่านเป็ นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ
ของเด็ก เด็กเรียนเขียนอ่าน เพราะว่าการอ่าน และการเขียนนันเกี
้ ่ยวข้ องกับตัวเด็ก ส่วนครูมีหน้ าที่
สร้ างบรรยากาศที่อิสระในการเขียน และการอ่าน
Vygotsky (1986) กล่าวว่าอิทธิพลของสังคม และบุคคลอื่นมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
กล่าว คือ เด็กจะเรียนรู้ทีละน้ อยโดยได้ รับคาแนะนาจากผู้อื่น จนเด็กสามารถคิด และเกิดความรู้
ภายในตนเองได้ ฉะนัน้ แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติจึงเน้ นให้ มีปฏิสมั พันธ์ การสนทนาโต้ ตอบ
และการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
หลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีนกั การศึกษาได้ ให้ แนวคิดและหลักการ
ในการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว้ ดงั ต่อไปนี ้
อารี สัณหฉวี (2535) ได้ กล่าวถึงหลักการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติไว้ ดงั นี ้
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1. การสอนภาษาต้ องสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ เด็กคุ้นเคยกับตัวหนังสือ ซึมซับเรื่องราวใน
หนังสือ โดยครูอ่านหนังสือให้ เด็กฟั งทุกวัน และสนทนาพูดคุยกับเด็กให้ เด็กเล่าเรื่อง โดยการพูด
และเขียน การวาดหรือการแสดง
2. การสอนภาษาต้ องยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางครูต้องศึกษาเด็กเป็ นรายบุคคลสอนตาม
ระดับความสามารถที่แตกต่างกัน เด็กเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ครูในการเตรียม และวางแผนในการสอน
3. การสอนภาษาต้ องส่งเสริมให้ เด็กสนใจ และรัก ที่จะเรียนรู้ภาษาด้ วยตนเองให้ เด็ก
ได้ มีโอกาสเลือกเรื่อง หรือหนังสือที่สนใจ
4. การสอนภาษาต้ องให้ เด็กเห็นประโยชน์ของการใช้ ภาษาในความมุ่งหมายที่ต่าง ๆ
กัน เช่น จดหมาย หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฉลากยา
5. การสอนภาษาต้ องเป็ นประสบการณ์ที่ทาให้ เด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน และครู
การปฏิสมั พันธ์นี ้จะเป็ นไปในทางสนับสนุนให้ กาลังใจ และช่วยเหลือส่งเสริมกัน
6. การสอนภาษาควรให้ เด็กมีความมัน่ ใจ กล้ าเสี่ยงที่จะพูด อ่าน และเขียนโดยไม่กลัว
ผิด
Cornett and Blankenship (1990) ได้ ให้ หลักการในการสอนภาษาแบบธรรมชาติวา่
การเรียนภาษาจากเกิดขึ ้นได้ ง่ายและดีที่สดุ เมื่อ
1. เป็ นการเรียนที่เกิดขึ ้นในบรรยากาศการใช้ ภาษาที่เป็ นธรรมชาติ หลากหลาย และ
สนุกสนานสาหรับเด็ก
2. เป็ นการเรียนในลักษณะองค์รวม (Whole) ไม่แยกเป็ นทักษะย่อย ๆ
3. เป็ นการเรียนที่มีลกั ษณะบูรณาการผสมผสานรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
4. เป็ นการเรียนรู้ที่มีความหมาย มีจดุ มุ่งหมาย และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิต
จริง
5 . เป็ นการเรียนที่ผ้ เู รียนมีปฏิสมั พันธ์อย่างกระตือรือร้ นภายใต้ บรรยากาศที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้ภาษา
6. เป็ นการเรียนที่มีกิจกรรม และวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ ช่วยในการใช้ ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างคล่องแคล่ว
7. เป็ นการเรียนที่ผ้ เู รียนมีทางเลือกในการทากิจกรรมที่หลากหลาย
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8. เป็ นการเรียนที่ผ้ เู รียนรู้สึกมัน่ ใจที่จะเสี่ยงทดลองทาถามคาถามแสดงความคิดเห็น
โดยครูเคารพ ในความคิดเห็นของนักเรียน
9. เป็ นการเรียนที่ส่งเสริม และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
Goodman (1986) ได้ กล่าวถึงหลักในการสอนภาษาไว้ ว่า
1. ภาษาที่ใช้ สอนต้ องมีความหมายที่สมบูรณ์มใี จความครบถ้ วน และเน้ น
ความสัมพันธ์ของการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
2. เนื ้อหาในการเปลี่ยนภาษาสาหรับเด็ก คือ ประสบการณ์จริงที่เด็กได้ ฝึกกระบวนการ
คิดในการใช้ ภาษาอย่างมีจดุ มุ่งหมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3. การเรียนภาษาสามารถเปลี่ยนได้ จากการใช้ ภาษาในการเรียนทุกวิชา
4. การสอนภาษาควร ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมภาษาที่เด็กริเริ่ มขึ ้นเอง
5. การสอนภาษาต้ องอยู่บนพื ้นฐานของการทากิจกรรมภาษาร่วมกันระหว่างครูกบั เด็ก
โดยครูมองข้ อผิดพลาดของเด็กว่า คือ ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนให้ เด็กกล้ าพูด
กล้ าทา เพื่อให้ เด็กเรียนรู้เพิ่มมากขึ ้น
Moss and Noden (1994) ได้ ให้ แนวคิดในการสอนภาษาแบบธรรมชาติดงั นี ้
1. ภาษาของเด็กเป็ นพื ้นฐานในการสอนภาษาให้ แก่เด็ก
2. ภาษาที่ใช้ สอนเป็ นภาษาที่ใช้ สาหรับการสื่อสาร
3. หัวใจของภาษา คือ ความหมาย
4. การฟั ง พูด อ่าน และ เขียนเป็ นสิ่งที่ต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
5. การเขียนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการรู้หนังสือ (Literacy)
6. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือต้ องเป็ นกิจกรรมที่มีความหมาย
Ruddell and Ruddell (1995) ได้ อธิบายในเรื่องหลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติของนักเรียนตามลักษณะพัฒนาการทางภาษา และการรู้หนังสือดังนี ้
1. เด็กมีส่วนเกี่ยวข้ องในการพัฒนาการของภาษา และการเรียนรู้หนังสือของตนเอง
เด็กสร้ างทฤษฎี ทดสอบสมมุติฐาน สร้ างความหมายขณะที่ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
2. การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการรู้ หนังสือ ตามมาภายหลังพฤติกรรมที่มีกฎเกณฑ์
แน่นอน ซึ่งสะท้ อนถึงความเข้ าใจในหน้ าที่ของตัวอักษรของเด็ก
3. เด็กเข้ ามาเรียนโดยมีความสามารถทางภาษาระดับสูงติดตัวมาด้ วยพัฒนาการ
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4. พัฒนาการอ่าน และการเขียนของเด็ก สภาพแวดล้ อมทางภาษาการรู้หนังสือที่บ้าน
และชุมชน มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเจริญงอกงามทางภาษา และการรู้หนังสือ
5. การบรรลุความสามารถด้ านการอ่าน เขียน ได้ รับอิทธิพลจากความรู้เกี่ยวกับภาษา
และสิ่งแวดล้ อมรอบตัวของเขา ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมต่าง ๆ และสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับการรู้หนังสือ
รวมทังต้
้ นแบบของภาษาที่เด็กมี (ครอบครัว ครู และกลุ่มเพื่อน) กิจวัตรประจาวันเกี่ยวกับภาษา
และการรู้หนังสือ และโอกาสที่จะได้ ใช้ ภาษาโดยการมีปฏิสมั พันธ์อย่างมีความหมายสาหรับเด็ก
Strickland and Morrow (1990) กล่าวถึงหลักในการสอนภาษาแบบธรรมชาติว่า
1. เด็กสามารถอ่านและเขียนอย่างมีความหมายโดยการใช้ ประสบการณ์เดิมที่
เกี่ยวข้ องก่อนและแนะนาความคิดใหม่
2. เด็กเริ่ มอ่าน และเขียนอย่างเป็ นธรรมชาติ เมื่อ เด็กได้ อ ยู่ในสิ่งแวดล้ อ มที่มีภ าษา
เขียนเช่น สลาก ป้ายคาแนะนาต่าง ๆ ฯลฯ และเห็นแบบอย่างการอ่านและการเขียนของผู้ใหญ่
3. เด็กเรียนรู้การอ่านได้ ดีที่สดุ เมื่อพบว่าการอ่านมีประโยชน์ และมีความหมายต่อตัว
เด็กเอง
4. เด็กสามารถใช้ รูปแบบ ภาษาเขียนที่สมบูรณ์เมื่อเด็กได้ มีโอกาสใช้ ภาษาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และได้ ฟังการอ่าน โครงกลอน คาคล้ องจอง นิทาน ฯลฯ
สรุปได้ ว่า ทฤษฎี แนวคิดและหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มีทฤษฎีพื ้นฐานมาจาก
ทฤษฎีที่ว่าด้ วยระบบของภาษา ประกอบด้ วย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย ระบบไวยากรณ์และ
ระบบเสียง หัวใจของภาษา แนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ คือ การฟั ง พูด อ่าน และ เขียน
เป็ นสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กนั และหัวใจของภาษา คือ ความหมาย หลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
คือ ต้ องมีการจัดสภาพแวดล้ อมให้ เด็กคุ้นเคยกับตัวหนังสือ เด็กจะเริ่มอ่าน และเขียนอย่ างเป็ น
ธรรมชาติ และเห็นแบบอย่างการอ่านและการเขียนของผู้ใหญ่ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาทฤษฎี
แนวคิดและหลักการสอนภาษาธรรมชาติซึ่งเป็ นพื ้นฐานของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานไปใช้ ในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้ านภาษา
สาหรับเด็กวัยอนุบาล
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แนวคิดและหลักการการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
Fisher and Terry (1990) ได้ เสนอแนวคิดในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานว่า วรรณกรรมที่นามาใช้ ในการอ่านควรเป็ นวรรณกรรมที่ช่วยให้ สามารถ
คาดคะเนได้ เช่น เป็ นเรื่องที่ค้ นุ เคยเพื่อให้ สามารถควบคุม และมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
Hatch (1987) ได้ กล่าวถึงแนวคิดการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานว่าเป็ นงานเขียนที่นามาใช้ ในการจัดประสบการณ์ควรมาจากวรรณกรรม และประสบการณ์
จริง
Ruddell and Ruddell (1995) ได้ กล่าวถึงแนวคิดที่ใช้ ในการเรียนการสอน ดังนี ้
1. เด็กอ่านและตอบสนองต่อวรรณกรรมที่ตนสนใจ แม้ ว่าเป็ นงานเขียนที่ยากแต่ก็ไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ระดับความสามารถของเด็ก
2. เด็กไม่จาเป็ นต้ องเข้ าใจคาทุกคาในเรื่อง แต่ต้องเข้ าใจเค้ าโครง และความหมาย
โดยรวมของเรื่อง
3. เด็กควรได้ มีเวลา อ่านหนังสือที่หลากหลาย ทังบทร้
้ อยกรอง บันเทิงคดี และสารคดี
เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2540) ได้ ให้ หลักการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานดังนี ้
1. สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในการวางแผนกิจกรรมทุกกิจกรรมคือวรรณกรรมที่เลือก
ระดับชันเรี
้ ยน และจุดประสงค์ในการสอนของครู
2. กิจกรรมทุกกิจกรรมต้ องมีวตั ถุประสงค์ในการสอน
3. กิจกรรมส่วนมากไม่สิ ้นสุดในตัวของมันเอง นักเรียนสามารถคิดอภิปราย และทา
กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ นได้ อย่างหลากหลาย
4. นักเรียนควรได้ รับการชี ้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมควรส่งเสริมให้ นกั เรียนเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือภาษาในเรื่องที่อ่าน
6. กิจกรรมควรเป็ นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับนักเรียน
8. กิจกรรมควรออกแบบให้ มีลกั ษณะเฉพาะ เหมาะสมกับลักษณะของวรรณกรรมเรื่อง
นัน้ ๆ
9. ปริมาณของกิจกรรมแตกต่างกันไปตามลักษณะวรรณกรรมแต่ละเรื่อง
10. กิจกรรมไม่ควรมีมากเกินไป และมีกจิ กรรมให้ เลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน
11. กิจกรรมควรส่งเสริมให้ นกั เรียนเข้ าใจในธรรมชาติของวรรณกรรม
12. กิจกรรมควรคานึงถึงประสบการณ์ และความรู้พื ้นฐานของนักเรียน

19
13. กิจกรรมควรมีการชี ้นาจากครูเพื่อช่วยให้ นกั เรียนเรียนรู้ได้ ง่ายขึ ้น
14. นักเรียนควรมีโอกาสนาเสนอผลงานจากกิจกรรม
15. นักเรียนควรมีทางเลือกในการทากิจกรรมที่ตนชอบ
16. กิจกรรมควรมีความหลากหลาย ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสอนได้ ครอบคลุม
อย่างสมดุลกันตลอดทัง้ ภาคเรียนหรือปี การศึกษา
นฤมล เนียมหอม (2559) ได้ กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานว่า
1. นิทานเป็ นสิ่งที่เด็กเข้ าถึงได้ ง่าย การนานิทานมาเป็ นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์
ช่วยให้ เด็กประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
2. การจัดการเรียนรู้ควรตอบสนองต่อความต้ องการพื ้นฐานตามธรรมชาติของเด็กใน
การค้ นหาความหมาย
3. การจัดการเรียนรู้ต้องเปิ ดโอกาสให้ เด็กกาหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน
4. การจัดการเรียนรู้ต้องให้ ความสาคัญกับบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
5. เด็กเรียนรู้ได้ ดีผ่านกิจกรรมและการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
Nicoll and Robert (1993) ได้ ให้ หลักการในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานดังนี ้
1. การพิจารณาวางแผนกิจกรรมทุกกิจกรรมซึ่ง หมายถึง การเลือกหนังสือวรรณกรรม
เด็กให้ เหมาะสมกับระดับชันเรี
้ ยน และจุดประสงค์ในการสอนของครู
2. การจัดประสบการณ์ให้ เด็กต้ องมีวตั ถุประสงค์ในการสอนที่ชดั เจน
3. การอภิปรายและการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อเรื่องในวรรณกรรม สามารถทาได้
อย่างหลากหลาย
4. การร่วมกิจกรรมของเด็กนัน้ เด็กควรได้ รับการชี ้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการร่วม
กิจกรรมแต่ละครัง้
5. การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ เด็กมีความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด หรือภาษาในเรื่องที่
อ่าน
6. การจัดกิจกรรมควรเป็ นกิจกรรมที่เร้ าความสนใจ
7. การจัดกิจกรรมควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีโอกาสพูด หรือสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
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8. การออกแบบกิจกรรม ควรออกแบบให้ มีลกั ษณะเฉพาะให้ เหมาะสมกับลักษณะของ
วรรณกรรมแต่ละเรื่อง
9. ความแตกต่างของปริมาณกิจกรรมควรแตกต่างกันไปตามลักษณะของวรรณกรรม
แต่ละเรื่อง
10. การจัดกิจกรรมควรมีกิจกรรมที่เลือกอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็ก ซึ่งไม่ควรมีกิจกรรมมากจนเกินไป
11. การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ เด็กเข้ าใจในธรรมชาติของวรรณกรรม
12. การจัดกิจกรรมควรคานึงถึงประสบการณ์และความรู้พื ้นฐานของเด็กเป็ นสาคัญ
13. การได้ รับการชี ้นาจากครูจะช่วยให้ เด็กเรียนรู้ได้ ง่ายขึ ้น
14. การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ นาเสนอผลงานของตนเองจากกิจกรรม
15. การมีทางเลือกในการทากิจกรรมที่ตนเองชืน่ ชอบ
16. การจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลายตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสอน ได้ อย่าง
ครอบคลุมและมีความสมดุล
Rothlein and Meinbach (1996) ได้ กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานแบบหน่วยการเรียนรู้ว่ามีวิธีการ คือ การเลือกหัวข้ อให้ เหมาะสมกับความ
สนใจ ประสบการณ์ หรือสภาพปัญหา ต้ องให้ ความสาคัญในการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ มี
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ เด็กเรียนรู้เมื่อจบกิจกรรม พร้ อมทังจั
้ ดเตรียมสื่อและอุปกรณ์
มีการจัดกิจกรรมให้ น่าสนใจ และสร้ างแรงจูงใจโดยออกแบบและจัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ
หัวข้ อที่สะท้ อนให้ เห็นถึงวรรณกรรมและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร พร้ อมทัง้
คานึงถึงบทบาทครูที่ต้องเป็ นผู้ร่วมสนทนาโดยใช้ คาถามปลายเปิ ด เพือ่ ให้ เด็กเกิดความคิดที่
หลากหลาย มีการเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมกับหัวข้ อ เลือกหนังสือที่สัมพันธ์กบั หัวข้ อ การขยาย
โอกาสการเรียนรู้ และมีการประเมินตามสภาพจริง
สรุปได้ ว่า แนวคิดการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน คือวรรณกรรมที่นามาใช้ ใน
การอ่าน ควรเป็ นวรรณกรรมที่ชว่ ยให้ สามารถคาดคะเนได้ ไม่ซบั ซ้ อน ซึ่งเด็กไม่จาเป็ นต้ องเข้ าใจ
คาทุกคาในเรื่อง แต่ต้องเข้ าใจเค้ าโครง และความหมายโดยรวมของเรื่อง หลักการสอนภาษาโดย
ใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน คือการนานิทานมาเป็ นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ ช่วยให้ เด็กประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น เพราะนิทานเป็ นสิ่งที่เด็กเข้ าถึงได้ ง่าย และเด็กได้ ทากิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในวรรณกรรม การจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก และควรให้ เด็กมีโอกาสนาเสนอผลงานจากกิจกรรม ผู้วิจยั จึงนาแนวคิด และ
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หลักการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมาใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ การสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความสาคัญและวัตถุประสงค์การสอนภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานดังนี ้
ศุภชัย หาญชัย (2551) กล่าวถึงความสาคัญของการสอนโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ดังนี ้
1. ช่วยให้ เด็กได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. ช่วยสร้ างจินตนาการ และความคิดสร้ างสรรค์
3. ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทางด้ านภาษาของเด็ก
4. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติ และแบบอย่างที่ดี
5. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั ผู้เรียน
Nicoll and Roberts (1993) กล่าวว่าในการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
พัฒนาความสามารถทางภาษาในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาความตระหนักในความหมายของวรรณกรรม ได้ แก่ ตัวหนังสือ ผู้เขียน ผู้
วาดภาพประกอบ ตัวละคร แก่นเรื่อง เป็ นต้ น กิจกรรมที่ใช้ ในการเรียนการสอนคือการตอบสนอง
ต่อวรรณกรรม หลังจากการอ่านวรรณกรรมแล้ ว เช่น การเขียนงานตามความสนใจของนักเรียน
การถ่ายทอดวรรณกรรมออกมาในรูปศิลปะหัตถกรรมหรือการละคร
2. เพื่อพัฒนาความตระหนักในภาษาของวรรณกรรมกิจกรรมที่ใช้ คือ การให้ นกั เรียน
ได้ สมั ผัสรูปแบบของภาษาที่ผ้ ู แต่งเขียน ศึกษาว่าเกิดขึ ้นอย่างไร และมีสิ่งใดเกี่ยวข้ องบ้ าง(โครง
เรื่อง,ตัวละคร,แก่นเรื่อง) อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาไม่ได้ ม่งุ ให้ นกั เรียนเป็ นนักวิเคราะห์ภาษา
แต่ม่งุ เพียงเพื่อให้ ได้ อ่านและพูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนัน้ ๆ เปรียบเทียบกับวรรณกรรมอื่น ๆ
3. เพื่อพัฒนากลวิธีในการอ่าน การอ่านเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจ เป็ น
กระบวนการคิดผ่านภาษาเขียน โดยเหตุที่เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในสมองของผู้เรียน เป็ นสิ่งที่มองไม่เห็น
จึงค่อนข้ างเป็ นปัญหาสาหรับครูซึ่งต้ องฝึ กกระบวนการอ่าน และวัดพัฒนาการการอ่านของ
นักเรียน ดังนันจึ
้ งต้ องหาทางที่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ ได้ แก่ สิ่งที่นกั เรียนแสดงออกสะท้ อนถึง
สิ่งที่ได้ อ่านไปแล้ วทังในรู
้ ปของการพูดหรือการเขียน
4. เพื่อพัฒนาค่านิยม และส่งเสริมให้ นกั เรียนได้ มีประสบการณ์ในชีวิตที่กว้ างขวาง
และ หลากหลายวรรณกรรมคือประสบการณ์ของมนุษย์ ผู้แต่งใส่ค่านิยมลงในงานเขียนของตน
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นักเรียนได้ มีโอกาสสัมผัสตัวละครและเหตุการณ์ที่อาจไม่สามารถพบได้ ในชีวิตจริง วรรณกรรม
เป็ นตัวจุดประกายให้ นกั เรียนได้ พดู และอภิปรายกัน
Ruddell and Ruddell (1995) กล่าวว่าการที่ครูและนักเรียนนาวรรณกรรมมาใช้ ในการ
เรียนการสอนที่มีความสาคัญ 5 ประการคือ
1. เพื่อช่วยให้ เด็กอาศัยประสบการณ์จากวรรณกรรมที่หลากหลาย ได้ สร้ าง และขยาย
ฐานความรู้ของตนเอง รวมทังเกิ
้ ดความตระหนักในผู้คน และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ตลอดจนเหตุการณ์
และความคิดที่ไม่สามารถพบได้ ในสภาพชีวิตจริงของตน
2. เพื่อช่วยให้ เด็กนาความรู้ดงเดิ
ั ้ มประสบการณ์ชีวิต และค่านิยมของตนออกมา
นาเสนอในรูปแบบภาษาของวรรณกรรม
3. เพื่อเตรียมเด็กให้ ได้ รับสุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณกรรม
4. เพื่อพัฒนาให้ เด็กเข้ าใจชีวิตของตนเอง เข้ าใจในพฤติกรรมและชีวิตของคนอื่น ๆ
ผ่านทางเรื่องราวในวรรณกรรม
5. เพื่อพัฒนาให้ เด็กได้ ตระหนักว่า ภาษาเป็ นเครื่องมือในการสื่อสารความนึกคิดและ
ประสบการณ์โดยสามารถสื่อออกมาได้ หลายรูปแบบ เช่น การแสดง ความเรียง และโคลงกลอน
เป็ นต้ น
Wells (1990) กล่าวถึงความสาคัญของการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ว่า เด็กและผู้ใหญ่พฒ
ั นาการเรียนรู้โดยประสบการณ์จริง และได้ รับการสนับสนุนจากคนที่มี
ประสบการณ์มากกว่า อาจจะเป็ นผู้ใหญ่หรือเพื่อน งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นได้ ชดั ว่าการสอนแบบ
นฤมล เนียมหอม (2559) ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน 3 ข้ อคือ
1. เพื่อปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้ แก่เด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้ เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ทางภาษาที่ครอบคลุมทังทางด้
้
านการฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียนอย่างมีความหมาย
3. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย
สรุปได้ ว่า ความสาคัญของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานคือการสร้ างเจตคติ
ที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ สามารถนาไปสู่การค้ นพบสิ่งที่มีความหมายอีกมากมาย ช่วยให้ เด็ก
ได้ รับสุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณกรรม โดยมีแนวทางในการจัดประสบการณ์โดยวรรณกรรม
สอดแทรกไปด้ วยความเชื่อ ค่านิยม การปฏิบตั ิตนของคนในสังคมรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ
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เจตคติและแบบอย่างที่ดีให้ แก่เด็ก วัตถุประสงค์ของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน คือ
ช่วยให้ เด็กมีนิสยั รักการอ่าน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทัง้ 4 ด้ าน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานจึงนามาประยุกต์ในการเสริมสร้ างพฤติกรรม
การอ่านของเด็กวัยอนุบาลตามวัตถุประสงค์ของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ประเภทของกิจกรรมของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ประเภทของกิจกรรมประกอบด้ วยกิจกรรมการอ่านต่าง ๆ ซึ่งได้ มีนกั การศึกษาได้ กล่าว
ไว้ ดังนี ้
เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2540) ได้ แบ่งประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานเป็ น 2 กิจกรรมประกอบด้ วยดังต่อไปนี ้ 1) กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม
(Reading activities) 2 ) กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม(Reading response activities)
1. กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม (Reading activities)
1.1 กิจกรรมฟั งครูอ่านวรรณกรรม (Read aloud)
Fisher and Terry (1990) ได้ ให้ เหตุผลในการอ่านวรรณกรรมให้ นักเรียนฟั งดังนี ้
1.1.1 เพือ่ สร้ างความเข้ าใจพื ้นฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติของเรื่องราวต่าง ๆ ทาให้
ได้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกี่ยวกับโครงสร้ างของการเขียนเพื่อนาไปใช้ ในงานเขียนของตนเอง
1.1.2 เพือ่ ให้ ร้ ูคาศัพท์ และโครงสร้ างของภาษา นักเรียนจะได้ เรียนรู้คาศัพท์ที่ไม่
เคยฟั งมาก่อน หรือฟั งแต่ไม่มีความหมาย หรือไม่ชดั เจนจากเรื่อง เนื่องจากคาศัพท์ดงั กล่าวอยู่ใน
บริบทที่มีความหมายในเรื่อง และนักเรียนยังได้ เรียนรู้โครงสร้ างทางไวยากรณ์ด้วย
1.1.3 เพือ่ ให้ ได้ เรียนรู้รูปแบบ และแบบแผนของการเขียนการได้ ฟังเรื่องราวบท
กวี และงานเขียนดี ๆ ทาให้ นกั เรียนได้ เห็นลักษณะของภาษาเขียน ซึ่งแตกต่างจากภาษาพูด
1.1.4 เพือ่ ให้ ได้ รับความรู้เกี่ยวกับเวลา และสถานที่อื่น ๆ เด็กสามารถ
จินตนาการเกี่ยวกับสถานที่ที่ตนไม่เคยเห็น ได้ จากเรื่องที่อ่าน และนักเรียนยังสามารถเข้ าไปสัมผัส
ได้ ทงอดี
ั ้ ตและอนาคต
1.1.5 เพือ่ กระตุ้นให้ อ่านและเขียนสาหรับเด็กเล็ก ๆ การอ่านให้ ฟังจะกระตุ้นให้
นักเรียนอ่าน สาหรับเด็กโตทาให้ เป็ นนักอ่านที่คล่องแคล่วการอ่านเป็ นงานที่ยากสาหรับนักเรียน
ทัว่ ไป แต่การอ่านได้ ฟังเรื่องที่ดีจะช่วยให้ เกิดความพยายามอ่านต่อไป นักเรียนจะค้ นพบว่าโลก
ของหนังสือเต็มไปด้ วยความคิด และสิ่งสวยงาม
1.2 กิจกรรมการอ่านร่วมกัน (Shared reading)
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Bromley (1992) การอ่านร่วมกันเป็ นกิจกรรมทางสังคม ที่นกั เรียนได้ ร่วมกันอ่าน
หรือฟั งการอ่านหนังสือที่มีความหมาย หรือสามารถคาดเดาเรื่องได้ ซึ่งอยู่บนความเชือ่ ที่ว่า
นักเรียนเรียนวิธีอ่านด้ วยการอ่านโดยการอ่าน อ่านซ ้าและการคาดคะเนเกี่ยวกับเรื่อง การซ ้าทวน
ช่วยให้ นกั เรียนได้ เรียนรู้คาศัพท์ จังหวะการอ่าน โครงสร้ างและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน การอ่านร่วมกันเป็ นวิธีอา่ นที่มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียน ที่เริ่มอ่านและ
นักเรียนที่ยงั อ่านหนังสือยังไม่คล่องเพราะการอ่านร่วม กันเป็ นการแสดงวิธีการอ่าน นักเรียน
ต้ องการส่งเสริม และบรรยากาศที่ไม่เป็ นการบังคับนักเรียน สามารถลองและคาดคะเนเกี่ยวกับ
เรื่องทังเรื
้ ่อง โดยไม่หวังให้ ถอดความหมายของคาเป็ นคา ๆ
1.3 กิจกรรมการอ่านตามกัน (Echo reading)
Eanes (1997) กล่าวว่า การอ่านตามกันเป็ นวิธีการอ่านที่ออกแบบเป็ นลักษณะของ
เทคนิคการสอนซ่อมเสริมสาหรับเด็กที่เรียนอ่อน อย่างไรก็ตามวิธีการอ่านแบบนี ้ยังสามารถใช้ ได้
กับนักเรียนทุกคน สามารถใช้ ในการอ่านเป็ นคู่ หรือเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ได้ การอ่านตามกันมีขนตอน
ั้
ดังนี ้ 1) ตังวั
้ ตถุประสงค์ในการอ่าน 2) ครูอ่านให้ เห็นแบบอย่างที่คล่องแคล่วประมาณ 1 ประโยค
3) นักเรียนอ่านตามประโยคที่อ่านให้ ฟังในทันที
1.4 กิจกรรมการอ่านพร้ อมกัน (Choral reading)
Eanes (1997) กล่าวว่า การอ่านพร้ อมกันเป็ นวิธีการอ่านที่มีประโยชน์มากสาหรับ
ชันเรี
้ ยนที่เรียนอ่านวรรณกรรม นอกจากทาให้ นกั เรียนได้ อ่านเรื่องราวแล้ ว ยังได้ ซาบซึ ้งกับอรรถรส
ของวรรณกรรมด้ วย โดยเฉพาะถ้ าเป็ นบทกวี หรือบทละคร อย่างไรก็ตามวิธีการอ่านแบบนี ้ก็
สามารถใช้ ในการอ่านงานเขียนอื่น ๆ ได้ เพราะสามารถทาให้ นกั เรียนได้ เรียนรู้ลกั ษณะการออก
เสียงจังหวะการใช้ ถ้อยคาอย่างมีความหมาย การใช้ วิธีการอ่านพร้ อมกันเป็ นการอ่านเรื่องซ ้า
สามารถใช้ ได้ หลายวิธี ดังนี ้ 1) นักเรียนทังชั
้ นอ่
้ านพร้ อมกัน 2) ตัวแทนนักเรียนหนึ่งคน หรือกลุ่ม
หนึ่งเป็ นผู้อ่านเริ่มต้ น นักเรียนทังชั
้ นอ่
้ านพร้ อมกัน 3) นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่านแต่ละตอนใน
ลักษณะของบทสนทนา และ 4) นักเรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มแยกกันไปอ่านด้ วยกัน
1.5 กิจกรรมการอ่านอิสระ (Independent reading)
Stewing and Simpson (1995) กล่าวว่า การอ่านอิสระเป็ นรูปแบบการอ่านที่
นักเรียนควรได้ รับการพัฒนาไปสู่การอ่านในใจ เป็ นช่วงเวลาที่ทัง้ นักเรียน และครูเลือกหนังสือที่ตน
ต้ องการ และอ่านอย่างอิสระเป็ นประจาทุกวัน แต่การอ่านออกเสียงมักเริ่มก่อนการอ่านในใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับนักเรียนที่เริ่มหัดอ่าน
2. กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม
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2.1 กิจกรรมสนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรม กิจกรรมนี ้จัดเพื่อให้ นกั เรียนได้
ทบทวนเรื่องราวในวรรณกรรม ให้ เข้ าใจในประเด็นต่าง ๆ ของวรรณกรรมดียิ่งขึ ้นและเป็ นพื ้นฐาน
ในการทากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
2.2 กิจกรรมอื่น ๆ กิจกรรมนี ้จัดขึ ้นเพื่อให้ นกั เรียนได้ นาวรรณกรรมที่ได้ ฟังมา
แสดงออก และตอบสนองต่อวรรณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเอง
Nicoll and Roberts (1993) ซึ่งได้ แบ่งกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
2.2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเขียน (Activities involving writing) ได้ แก่
2.2.1.1 การเขียนเพื่อตอบสนองวรรณกรรมที่อา่ น เช่น
2.1.1.1.1 การเขียนสัน้ ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
2.1.1.1.2 การเขียนบันทึกบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
2.1.1.1.3 การเขียนบนกระดาษชาร์ ตที่ติดบนป้ายนิเทศในหัวข้ อต่าง ๆ
เช่น ตัวละคร เป็ นต้ น
2.1.1.1.4 การเขียนถึงเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2.1.1.1.5 การเขียนถึงครูที่เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน ฯลฯ
2.2.1.2 การเขียนที่เป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน เช่น
2.2.1.2.1 การบันทึกการระดมสมอง
2.2.1.2.2 การเขียนบนกระดาษชาร์ ตในหัวข้ อต่าง ๆ เช่น รายละเอียดของ
โครงเรื่อง
2.2.1.2.3 การเขียนสร้ างสรรค์บทละคร ฯลฯ
2.2.1.3 การเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูออกแบบเพื่อพัฒนายุทธวิธีการอ่าน
เช่น
2.2.1.3.1 การเขียนเล่าเรื่องซ ้า
2.2.1.3.2 การช่วยกันค้ นหาคามาเติมในที่เว้ นว่างในข้ อความ
2.2.1.3.3 การเขียนคาดคะเน ฯลฯ
2.2.1.4 การเขียนเกี่ยวกับการค้ นพบในวรรณกรรม เช่น
2.2.1.4.1 การค้ นพบความหมายที่แตกต่างระหว่างการบรรยายและการ
สนทนา โดยนามาเขียนใหม่เป็ นบทละคร
2.2.1.4.2 การเขียนค้ นหาฉากและโครงเรื่องโดยสร้ างความรู้จากแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับตัวเรื่องโดยใช้ คาและรูปภาพ
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2.2.2 การเขียนเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก (Expressive activities)
2.2.2.1 การละคร (Dreamatic interpretation) เช่น
2.2.2.1.1 การเขียนบรรยายฉากโดยจินตนาการจากเรื่องที่อ่าน
2.2.2.1.2 การเขียนบทสนทนา
2.2.2.1.3 การเขียนบทเพื่อเล่นบทบาทสมมติ
2.2.2.1.4 การเขียนเพื่อเล่นหุ่นมือ ฯลฯ
2.2.2.2 งานศิลปะ (Artistic interpretation) เช่น
2.2.2.2.1 การวาดภาพระบายสีห่นุ จาลองเพื่อให้ เห็นฉาก ตัวละคร หรือ
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
2.2.2.2.2 การวาดภาพประกอบเรื่องที่เล่าซ ้า หรือเขียนเรื่องขึ ้นมาใหม่
ฯลฯ
นฤมล เนียมหอม (2559) ได้ กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
1. เรื่องเล่าเช้ านี ้ (Morning message) การสนทนากันตอนเช้ าระหว่างคุณครูกบั เด็ก
และระหว่างกับเด็กด้ วยกัน เพราะโดยธรรมชาติของเด็ก ๆ แล้ ว มีเรื่ องมากมายทีอ่ ยากจะเล่าให้
คุณครูฟัง ดังนันเวลาในช่
้
วงเช้ าก่อนเริ่มต้ นกิจกรรมอื่น ๆ เปิ ดเวทีสาหรับการพูดคุย โดยอาจจะเป็ น
หัวข้ อใกล้ ตวั เช่น ของที่เด็ก ๆ นามา วันพิเศษ เหตุการณ์พิเศษในโรงเรียน เทศกาลต่าง ๆ หรือครู
อาจจะกาหนดหัวข้ อล่วงหน้ ากับเด็ก ๆ ไว้ ก่อน เพราะเขาจะได้ มีเวลาหาข้ อมูล อาจจะถาม
ผู้ปกครอง หรือทดลองทาดู เพราะเวลาที่เด็ก ๆ เล่าเรื่องเขาจะกลายเป็ นศาสตราจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เรื่องที่ตนเองพูด เด็ก ๆ จะได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ฝึ กการ
ใช้ ภาษาหาข้ อมูล และที่สาคัญการสนทนาทาให้ เด็ก ๆ เรียนรู้การใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องจากคุณครูด้วย
และควรสอนมารยาทในการเป็ นผู้ฟังและผู้พดู ที่ดีให้ กบั เด็กด้ วย
2. อยากจะอ่านดัง ดัง (Reading aloud) คุณครูเลือกหนังสือภาพสาหรับเด็ก ที่เด็ก ๆ
สนใจหนึ่งเล่ม แล้ วจัดเวลาสาหรับการอ่านออกเสียงให้ เด็ก ๆ เป็ นประจา เพราะช่วงเวลานี ้เด็ก ๆ
จะมีความสุขและรู้สึกดีต่อการอ่าน รวมทังกั
้ บตัวครูด้วยจัดเด็กเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยก่อนที่จะอ่า น
เนื ้อเรื่อง คุณครูควรแนะนาให้ เด็ก ๆ รู้จกั ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ และควรชี ้นิ ว้
ตามไปด้ วยเวลาอ่าน หรืออาจจะถามคาถามให้ เด็ก ๆ คิด หรือเดาเหตุการณ์ล่วงหน้ า หลังจากเล่ า
นิทานจบแล้ ว คุณครูควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับนิทานเรื่องที่เล่า เพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ ทบทวน
เนื ้อเรื่อง และได้ ทากิจกรรมตามความสนใจ เช่น เตรียมภาพให้ เด็กเรียงลาดับเรื่องราว หรือเตรียม
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สิ่งของที่มีอยู่ในนิทานเพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ เล่น ในกิจกรรมนี ้เด็ก ๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ และ
สามารถคาดคะเนได้ อีกด้ วย
3. หนูเล่าอีกครัง้ (Story retelling) หลังจากที่นิทานเรื่องสนุกจบลงอย่างมีความสุข
ลองให้ เด็ก ๆ ได้ เล่านิทานกลับมาให้ คณ
ุ ครูและเพื่อน ๆ ฟั ง บ้ าง แต่ก่อนที่จะให้ เด็กเล่าคุณครูต้อง
ใช้ คาถามกระตุ้นให้ เด็ก ๆ จับใจความสาคัญ และเป็ นตัวอย่างให้ เด็ก ๆ ก่อน หรือเวลาที่ครูเล่า
อาจจะถามคาถามให้ เด็ก ๆ ได้ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ตนเอง ถามคาถามให้ เด็ก ๆ เดาเรื่อง
ล่วงหน้ า ตีความ และพอเล่าจบก็ทบทวนเนื ้อเรื่องอีกครัง้ ด้ วยการทาแผนผังนิทาน กล่องนิทาน
ภาพตัดต่อนิทาน เป็ นต้ น เด็ก ๆ จะเกิดแรงจูงใจในการเรียน และได้ ลงมือทาในเรื่องที่ได้ เรียนรู้ไป
แล้ ว
4. อ่านด้ วยกันนะ (Shared reading) หนังสือภาพขนาดใหญ่ หรือ Big book จะ
เนรมิตความมหัศจรรย์ทางภาษาสาหรับเด็ก ๆ เพียงแค่คณ
ุ ครูชวนเด็ก ๆ พูดคุยเรื่องที่จะนามาเล่า
เพื่อให้ เด็กสนใจ และมีความรู้พื ้นฐานก่อนฟั ง จากนันจึ
้ งอ่านหนังสือให้ เด็ก ๆ ฟั งทังเรื
้ ่อง ชี ้คาไป
ด้ วย เพื่อให้ เด็ก ๆ คุ้นเคยกับตัวหนังสือ คา ข้ อความ เมือ่ เด็ก ๆ เริ่มคุ้นเคยคุณครูก็ปิดข้ อความ ปิ ด
คา แล้ วให้ เด็ก ๆ ทาย หรือทาบัตรคาให้ เด็ก ๆ ไปหาคานี ้ในหนังสือก็ได้ เด็ก ๆ จะเรียนรู้ว่าคาและ
ข้ อความไม่ใช่รูปภาพ และหลังจากอ่านจบก็ทากิจกรรมสื่อภาษากันในห้ องเช่น ทาหนังสือนิทาน
แสดงละคร หรือเกมภาษาเช่น หาชื่อตัวละคร การพูดตามเครื่องหมายวรรคตอน เป็ นต้ น
5. อ่านตามใจหนู (Independent reading) นอกจากหนังสือนิทานภาพสวย ๆแล้ ว ยัง
มีสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถให้ เด็ก ๆ ได้ อ่านอีกมากมาย เช่น ป้ายข้ อตกลงในห้ อง ปฏิทิน รายการอาหาร
คาขวัญ คาคล้ องจอง ชือ่ ต้ นไม้ ป้ายวันเกิดเพื่อน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้เด็ก ๆ ก็สนใจที่อยากจะอ่าน
เหมือนกัน และคุณครูควรทาบันทึกการอ่านของเด็ก โดยให้ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านให้ เพื่อน ๆและ
คุณครูฟัง คุณครูก็ช่วยเขียนลงสมุดบันทึกและให้ เด็ก ๆ เขียนสิ่งที่ตนเองอ่านไปด้ วย
6. หนูอยากอ่านเอง (Sustained silent reading) เด็กจะมีสมาธิและนิ่งทันทีเพราะครู
จะให้ เด็กได้ เลือกอ่านตามใจชอบ และที่สาคัญอ่านเสร็จแล้ วไม่ต้องให้ เด็ก ๆ ทางานเพราะเด็กจะ
ได้ เกิดความรู้สึกอยากอ่านอย่างเต็มที่ เวลาอ่านเด็ก ๆ อาจจะพึมพาไปบ้ าง พูดบ้ าง ก็ปล่อยพวก
เขาตามสบาย แต่คณ
ุ ครูต้องเลือกหนังสือมาอ่านให้ เป็ นตัวอย่างของเด็ก ๆ ด้ วย
7. เขียนด้ วยกันนะ (Shared writing) คุณครูชวนเด็ก ๆ เขียนด้ วยการพูดคุยกันเรื่องใน
ชีวิตประจาวัน ครูต้องเป็ นผู้เริ่มเขียนโดยให้ เด็ก ๆ บอกสิ่งที่ต้องการเขียนเป็ นข้ อความสัน้ ๆ เหมาะ
ที่จะเขียน เด็ก ๆ จะเห็นวิธีการเปลี่ยนความคิดมาเป็ นข้ อความ เห็นลีลามือที่ถกู ต้ องสวยงาม และ
ควรให้ เด็ก ๆ บอกให้ ครูเขียนเป็ นระยะ กิจกรรมนี ้จะทาให้ เด็ก ๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเขียน รู้จกั
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ตัดสินใจแสดงความคิดเป็ นตัวอักษร คุณครูอาจจะเขียน แบบสารวจเด็กมาโรงเรียน กิจกรรม
ประกาศข่าว เมือ่ ช่วยกันเขียนเสร็จแล้ ว ครูควรอ่านให้ เด็กฟั งอีกครัง้ กิจกรรมนี ้คุณครูควรเป็ นคน
เขียนเองเพื่อป้องกันไม่ให้ เด็ก ๆ วิจารณ์เพื่อน ๆ
8. หนูอยากเขียนเอง (Independent writing) เด็ก ๆ จะได้ ลงมือเขียนเองโดยเปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ เขียน เพื่อสื่อความหมายตามความสนใจโดยให้ ทากิจกรรม และเขียนถ่ายทอด
ผลงานความคิดออกมา เช่น ผลงานต่อบล็อก การบันทึกชื่อนิทานที่อ่าน หรือเขียนประกอบ
บทบาทสมมติ ที่คณ
ุ หมอเขียนใบสัง่ ยา เขียนรายการอาหาร หรือคุณครูอาจจะเตรียมกิจกรรมให้
สอดคล้ องกับบทเรียน โดยใช้ เนื ้อหาการเรียนมาบูรณาการกับการเขียน เช่น เขียนชื่อผลงานการ
พิมพ์ภาพอวัยวะต่าง ๆ ในหน่วยร่างกายของเรา และได้ กล่าวถึงกิจกรรมเรียนรู้ที่สมั พันธ์กบั
วรรณกรรม ดังนี ้
8.1 การวิเคราะห์ตวั ละคร
8.2 การวิเคราะห์สถานการณ์
8.3 การจัดทาวัตถุสิ่งของ
8.4 การเล่นละครสร้ างสรรค์
8.5 อุปกรณ์ประกอบฉากหรือเครื่องแต่งกายที่สมั พันธ์กบั เรื่อง
8.6 การจัดโต๊ ะนิทาน
8.7 การทาหนังสือนิทาน
8.8 การทาศิลปะแบบร่วมมือ
8.9 การประกอบอาหาร
8.10 การประดิษฐ์ และการสร้ าง
8.11 เพลงและคาคล้ องจอง
8.12 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
8.13 การเพาะปลูก
8.14 การเลี ้ยงสัตว์
8.15 เกมการศึกษา
Nicoll and Roberts (1993) ได้ แบ่งกิจกรรมเพื่อให้ เด็กได้ นาวรรณกรรมที่ได้ ฟังมา
แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อวรรณกรรมตามความสนใจของตนเองได้ ดงั นี ้
1. กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม (Read aloud)
1.1 กิจกรรมฟั งครูอ่านวรรณกรรม (Read activities)
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Fisher and Terry ได้ ให้ เหตุผลในการอ่านวรรณกรรมให้ เด็กฟั ง ดังนี ้ 1) เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของเรื่องราวต่าง ๆ ทาให้ ได้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย
เกี่ยวกับโครงสร้ างของการเขียน เพื่อนาไปใช้ ในงานเขียนของตนเอง 2) เพื่อให้ ร้ ูคาศัพท์และ
โครงสร้ างของภาษา เด็กจะได้ เรียนรู้คาศัพท์ที่ไม่เคยฟั งมาก่อน หรือฟั งแต่ไม่มีความหมายจาก
เรื่องเนื่องจากคาศัพท์ดงั กล่าวอยู่ในบริบทที่มีความหมายในเรื่อง และเด็กยังได้ เรี ยนรู้โครงสร้ าง
ของไวยากรณ์ด้วย 3) เพื่อให้ ได้ เรียนรู้รูปแบบ แบบแผนของการเขียน การได้ ฟังเรื่องราวบทกวี
และงานเขียนที่ดี ทาให้ เด็กได้ เห็นลักษณะของภาษาเขียนซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาพูด 4)
เพื่อให้ ได้ รับความรู้เกี่ยวกับเวลา และสถานที่อื่น ๆ เด็กสามารถจินตนาการเกี่ยวกับสถานที่ที่ตนไม่
เคยเห็นได้ จากเรื่องที่อ่าน และเด็กยังสามารถเข้ าไปสัมผัสได้ ทงอดี
ั ้ ต และปัจจุบนั 5) เพื่อกระตุ้นให้
อ่าน และเขียนสาหรับเด็กเล็ก การอ่านให้ เด็กฟั งจะกระตุ้นให้ นกั เรียนอ่านสาหรับเด็กโต ทาให้ เป็ น
นักอ่านที่คล่องแคล่ว การอ่านเป็ นงานที่ยากแต่การฟั งเรื่องที่ดีจะช่วยให้ เกิดความพยายามในการ
อ่านต่อไป
Brown and Everett (1990) ได้ ให้ คาแนะนาเพื่อช่วยให้ อ่านวรรณกรรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ดังนี ้ 1) เลือกหนังสือที่เด็กสนใจสอดคล้ องกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรมของเด็ก
2) ทาช่วงการอ่านให้ เป็ นช่วงที่พิเศษเต็มไปด้ วยความรัก ความอบอุ่นให้ เด็กได้ อยู่ใกล้ ชิดกับครู 3)
เริ่มต้ นการอ่านให้ เห็นลักษณะของหนังสือและภาพประกอบ ให้ เด็กตระหนักว่ามีคนเขียนเรื่อง
และอาจมีคนอื่นเป็ นผู้วาดภาพประกอบ 4) ให้ เด็กได้ เห็นภาพในหนังสือโดยถือหนังสือให้ เด็กเห็น
ขณะที่อ่านควรถือหนังสือด้ วยมือขวา ห่างลาตัว แสดงให้ เด็กเห็นได้ ทวั่ ถึงเปิ ดหน้ าต่อไปด้ วยมือ
ซ้ าย และให้ แน่ใจว่าเด็กเห็นภาพทุกหน้ า 5) ทาให้ ดีที่สุดในขณะที่อ่านให้ เด็กฟั ง ทังอิ
้ ริยาบถของครู
น ้าเสียงที่เปลี่ยนแปลงตามตัวละครให้ มีความตื่นเต้ นน่าติดตาม ระลึกอยู่เสมอว่าเด็กจะสร้ าง
จินตนาการจากการอ่านเรื่องของครู 6) หาโอกาสอ่านกับเด็กเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ เพราะเป็ นโอกาสให้
เด็กได้ ใกล้ ชิดกับครู และใช้ การอ่านนี ้สร้ างความสัมพันธ์ให้ ใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น
Coody (1977) ได้ เสนอเทคนิคในการทาช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการอ่านให้ ประสบ
ความสาเร็จดังนี ้ 1) จัดช่วงกิจกรรมการอ่านเป็ นประจา เด็กควรได้ รับประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับ
วรรณกรรมในช่วงกิจกรรมการอ่าน ควรมีทงการอ่
ั้
านวรรณกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
วรรณกรรม 2) เลือกหนังสือที่เด็กชื่นชอบและสนใจ ควรสังเกตความสนใจของเด็ก เพื่อเลือก
หนังสือให้ เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน 3) เลือกหนังสือที่ครูชอบและสนใจ เพื่อเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการอ่านให้ แก่เด็ก 4) เตรียมตัวก่อนอ่านให้ เด็กฟั ง ครูจาเป็ นต้ องอ่านเรื่องนันก่
้ อน
อ่านให้ เด็กฟั ง เพราะขณะที่อ่านบางครัง้ ครูต้องสบตากับเด็กด้ วย 5) สร้ างบรรยากาศที่ดีในการ
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อ่าน ควรจัดพื ้นที่ให้ นกั เรียนได้ นั่งฟั งอย่างใกล้ ชิด เช่น การนัง่ เป็ นรูปครึ่งวงกลม ครูนงั่ บนเก้ าอี ้เตี ้ย
ๆ และถือหนังสือให้ เด็กได้ เห็นในระดับสายตา 6) อ่านด้ วยความรู้สึกและอารมณ์ควรใส่อารมณ์
และความรู้สึกอย่างตัวละคร แต่ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะทาให้ เด็กสนใจผู้อ่านมากกว่าเนื ้อเรื่อง
7) พูดคุยเกี่ยวกับคาที่เด็กคุ้นเคย หรืออาจใช้ วธิ ีเขียนคาศัพท์ใหม่บนกระดาน 8) สอนให้ เด็กรู้จกั
ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ควรหาเวลาช่วงสัน้ ๆ ในช่วงการอ่านเรื่องให้ เด็กได้ เห็นส่วนหลัก ๆ ของ
หนังสือ เช่น ปกหน้ า ปกหลัง กระดาษรองปก 9) จัดให้ มีช่วงเวลาตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องหลังการ
อ่าน ครูไม่จาเป็ นต้ องจัดให้ มีการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือในรายละเอียดทุก ๆ เรื่องเด็กมักต้ องการ
พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่ตนชื่นชอบซึ่งหนังสือที่ดีควรจะกระตุ้นให้ เด็กสร้ างสรรค์กิจกรรม เช่น การ
เขียน ตาราอาหาร การเขียนสร้ างสรรค์ และการแสดง
1.2 กิจกรรมการอ่านอิสระ (Independent reading)
Stewing and Simpson (1995) กล่าวว่าการอ่านอิสระเป็ นรูปแบบการอ่านที่ควร
ได้ รับการพัฒนาทังนี
้ ้เพราะเป็ นช่วงเวลาที่เด็กได้ มีโอกาสเลือกหนังสือที่ตนเองต้ องการ และอ่าน
อย่างอิสระ
2. การทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง (Reading respones activities)
Nicoll and Robert (1993) ได้ แบ่งรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้ เด็กได้ ทากิจกรรม เพื่อให้
เด็กได้ นาวรรณกรรมที่ได้ ฟังมาแสดงออก และตอบสนองต่อวรรณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความสนใจดังนี ้
2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเขียน ได้ แก่ การเขียนที่ตอบสนองต่อวรรณกรรมที่
อ่าน การเขียนที่เป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน การเขียนกิจกรรมที่ครูออกแบบเพื่อพัฒนายุทธวิธี
การอ่าน การเขียนเกี่ยวกับการค้ นพบวรรณกรรม
2.2 การเขียนเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก ได้ แก่ การละคร งานศิลปะ
สรุปได้ ว่าประเภทของกิจกรรมของการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ประกอบด้ วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การอ่านวรรณกรรม 2) การจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั
วรรณกรรม และ 3) การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของ
เด็ก เช่น กิจกรรมอ่านร่วมกัน กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ กิจกรรมละคร
สร้ างสรรค์ เป็ นต้ น ซึ่งผู้วิจยั ได้ นามาเป็ นแนวทางในการออกแบบการสอนภาษาโดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นฐาน 3 ระยะ ได้ แก่ การอ่านวรรณกรรม และการจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม และการ
จัดนิทรรศการ
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วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วรรณกรรมเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน ซึ่งมีข้อควรคานึงดังนี ้
ความหมายของวรรณกรรม
ดารารัตน์ ทัพโต (2554, 31) และ Tomlinson and LynchBrown (1996, 5) ให้
ความหมายเป็ นแนวเดียวกัน สรุปได้ ว่าเป็ นหนังสือที่จดั ทาขึ ้นเพื่อมุ่งให้ เด็กได้ อ่าน ฟั งหรือดูเพื่อให้
ได้ รับความสนุกสนาน หรือได้ รับความรู้ต่าง ๆ มีเนื ้อหาที่ตรงกับความสนใจของเด็ก ขนาด
ตัวหนังสือ และรูปเล่มจะต้ องมีความเหมาะสมกับวัย มีการประพันธ์ทงแบบร้
ั้
อยแก้ ว และร้ อย
กรอง หรือเป็ นทังประเภทบั
้
นเทิงคดี และสารคดีและมีเนื ้อหาสอดคล้ องกับคุณธรรม จริยธรรม
ปราณี เชียงทอง (2525) กล่าวว่า วรรณกรรมสาหรับเด็ก หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ ้น
สาหรับให้ เด็กอ่านอย่างเหมาะสมกับวัยของเด็ก และเป็ นที่สนใจของเด็กวัยต่าง ๆ ตังแต่
้ วยั ก่อน
เข้ าโรงเรียนไปจนถึงวัยรุ่ น ซึ่งเด็กสามารถเลือกอ่านได้ ตามความพอใจโดยไม่มีการบังคับ
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) กล่าวว่า เป็ นงานเขียนสาหรับเด็ก ได้ แก่ บทความ สารคดี
นวนิยาย นิทาน เรื่องสันบทละคร
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องคานึงถึงความเหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
เด็กเป็ นสาคัญ
สรุปได้ ว่า วรรณกรรมสาหรับเด็ก หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ ้นสาหรับให้ เด็กอ่าน มีการ
ประพันธ์ทงแบบบทความ
ั้
สารคดี นวนิยาย นิทาน เรื่องสัน้ บทละคร เพื่อให้ เด็กได้ รับความ
สนุกสนาน หรือความรู้มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับคุณธรรม จริยธรรม แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องเหมาะสมกับวัย และ
ความสนใจของเด็ก ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกใช้ วรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กวัยอนุบาล
หรืออายุช่วง 3-4 ปี มาเป็ นฐานในการกาหนดกิจกรรมตลอดหน่วยการเรียนรู้
ประเภทของวรรณกรรม
บันลือ พฤกษะวัน (2533) แบ่งประเภทวรรณกรรมเด็ก ดังต่อไปนี ้
1. จาแนกตามชนิดของบทประพันธ์
1.1 ประเภทร้ อยกรอง เป็ นหนังสือหรือเรื่องราวที่เขียนตามรูปแบบลักษณะบังคับ
เช่น นิทาน คากลอนโคลง
1.2 ประเภทร้ อยแก้ ว เป็ นการเขียนหนังสือที่ใช้ สานวนภาษาเป็ นคาพูดที่ใช้ กนั ทัว่ ไป
แต่การใช้ ภาษาเหมาะสมกับวัยเด็ก
2. จาแนกตามลักษณะการถ่ายทอด
2.1 ประเภทที่ไม่ได้ จารึกหรือบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการเล่าขานขับร้ อง
สืบต่อกันมา
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2.2 ประเภทบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีการเขียนบันทึกไว้ เป็ นเรื่องราว
3. จาแนกตามลักษณะเนื ้อหา เช่น
3.1 วรรณคดีศาสนา
3.2 วรรณคดีขนบประเพณี
3.3 วรรณคดีประวัติศาสตร์
3.4 วรรณคดีนิราศ
3.5 วรรณคดีการละคร
4. จาแนกตามลักษณะสารประโยชน์
4.1 ประเภทปลูกฝังศีลธรรมซึ่งไม่รวมใหม่เอาแบบเรียนที่ใช้ สอนศีลธรรมโดยตรง
แต่เป็ นนิทานเรื่องราวที่สอนเด็กหรือผู้อ่านทางอ้ อม
4.2 ประเภทไม่ปลูกฝังศีลธรรมแต่ก็ไม่ทาลายศีลธรรม เป็ นกลาง ๆ ซึ่งจะเป็ น
บทความเรื่องราว
4.3 ประเภททาลายศีลธรรม ได้ แก่ เรื่องราวที่ส่งเสริมความพยาบาทอาฆาต
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) กล่าวว่า ได้ แบ่งประเภทของวรรณกรรมเด็กดังนี ้
1. แบ่งตามลักษณะการเขียนเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วรรณกรรมประเภทร้ อยแก้ ว
1.2 วรรณกรรมประเภทร้ อยกรอง
2. แบ่งตามวัยของเด็กเป็ น 3 ระดับ คือ
2.1 วรรณกรรมวัยเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
2.2 วรรณกรรมวัยประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี
2.3 วรรณกรรมวัยรุ่น แบ่งเป็ นวัยรุ่นตอนต้ น อายุ 12 - 14 ปี และวัยรุ่น
ตอนปลาย อายุ 15- 18 ปี
3. แบ่งตามรูปแบบของวรรณกรรมเป็ น 7 ประเภท ดังนี ้
3.1 หนังสือภาพ
3.2 วรรณกรรมพื ้นบ้ าน
3.3 นิทานสมัยใหม่
3.4 ร้ อยกรอง
3.5 บันเทิงคดีร่วมสมัย
3.6 บันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์
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3.7 ความรู้และประวัติบุคคล
4. แบ่งตามหน้ าที่ของวรรณกรรมเป็ น 9 ประเภท ดังนี ้
4.1 สารคดี หรือหนังสือความรู้ทวั่ ไป
4.2 หนังสือที่ให้ ความเพลิดเพลิน
4.3 หนังสือแบบเรียน
4.4 หนังสืออ่านเพิ่มเติมประสบการณ์
4.5 หนังสืออ้ างอิงสาหรับเด็ก
4.6 หนังสือแปล
4.7 การ์ ตนู
4.8 วารสาร
4.9..หนังสือพิมพ์รายวัน
Ruddell and Ruddell (1995) ได้ แบ่งวรรณกรรมออกเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
1. บันเทิงคดี เป็ นหนังสือที่ให้ ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจแก่ผ้ อู ่าน วรรณกรรมประเภท
นี ้ได้ แก่ เทพนิยาย นิทานพื ้นบ้ าน นิทานอุทาหรณ์
2. สารคดี เป็ นหนังสือที่ให้ ความรู้ทางวิชาการ วรรณกรรมประเภทนี ้ ได้ แก่ ชีวประวัติ/
อัตถชีวประวัติเรื่องวิชาการ
3. บทร้ อยกรอง เป็ นเรื่องที่มีรูปแบบการประพันธ์เป็ นบทร้ อยกรองวรรณกรรมประเภทนี ้
ได้ แก่ คาคล้ องจอง คาประพันธ์เพลง
สรุปได้ ว่า ประเภทของวรรณกรรมสาหรับเด็ก สามารถจาแนกออกได้ หลายประเภท
ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการเขียน ลักษณะการถ่ายทอด ลักษณะตามเนื ้อหา ลักษณะตาม
สารประโยชน์ วัยของเด็ก และรูปแบบของวรรณกรรม เป็ นต้ น ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกใช้
วรรณกรรมประเภทหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลหรืออายุชว่ ง 3-4 ปี มาเป็ นฐานใน
การกาหนดกิจกรรมตลอดหน่วยการเรียนรู้ เนื่องจากนิทานเหมาะสมกับเด็ก เป็ นเรื่องที่สนุกสนาน
และสามารถนาไปสู่การค้ นพบสิ่งที่มีความหมายอีกมากมายโดยวรรณกรรมสอดแทรกไปด้ วย
ความเชื่อค่านิยมการปฏิบตั ิตนของคนในสังคมรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ และเลือกประเภท
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ประกอบด้ วยภาพ และตัวหนังสือในการบรรยายเรื่องราว เพื่อใช้ ใน
กิจกรรมการอ่านร่วมกัน เด็กใช้ ภาพเป็ นสิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนการอ่าน และปลูกฝังพฤติกรรม
การอ่านของเด็กวัยอนุบาล
องค์ ประกอบของวรรณกรรม
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ธัญยา พิทยาพิทกั ษ์ (2553, 52) กล่าวว่า เนื ้อหาสาระสาคัญในการเรียนรู้จาก
วรรณกรรมสาหรับเด็กระดับอนุบาล ซึ่งเป็ นพื ้นฐานในการเข้ าใจวรรณกรรมมี 3 องค์ประกอบคือ
การรู้จกั ตัวละคร การรู้จกั ฉาก และการรู้จกั โครงเรื่อง
Cornett (2003, 92) กล่าวว่า วรรณกรรมประกอบด้ วยองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. แก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความจริง (Unifying truth) และข้ อความที่เป็ นสากลใน
วรรณกรรม มีคาถามหลักซึ่งช่วยให้ เข้ าใจแก่นเรื่องคือเรื่องราวหรือบทกวีนี ้ เกี่ยวกับอะไรจริง ๆ
โดยมองเหนือไปจากหัวข้ อไปสู่ความที่เป็ นสิ่งที่แท้ จริงแก่นเรื่องมี 2 ประเภท คือ
1.1 แก่นเรื่องหลัก หมายถึง ข้ อความที่บอกโดยตรง
1.2 แก่นเรื่องรองหมายถึงข้ อความที่บอกเนื ้อความที่แท้ จริงทางอ้ อม
2. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง ลาดับของเหตุการณ์ในเรื่องที่จะให้ ดาเนินโดยปัญหา หรือ
ข้ อขัดแย้ ง มีคาถามหลักซึ่งช่วยให้ เข้ าใจโครงเรื่องคือเกิดอะไรขึ ้นในเรื่อง
3. ตัวละคร คน สัตว์หรือสิ่งของ ที่รับบทบาทมีคาถามหลักซึ่งช่วยให้ เข้ าใจตัวละครใน
เรื่อง คือเรื่องนี ้เกี่ยวกับอะไร ใครมีปัญหา ใครเปลี่ยนมากที่สดุ
4. ฉาก เวลาและสถานที่มีคาถามหลักซึ่งช่วยให้ เข้ าใจฉากของเรื่องคือเมื่อไหร่และที่ใด
ที่เกิดเรื่องราวขึ ้น
5. มุมมองเมื่อเรื่องเขียนขึ ้น มีคาถามหลักซึ่งช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของเรื่องคือใครเป็ นผู้
เล่าเรื่อง จบอย่างไร
Hillman (1995, 178) ได้ แบ่งองค์ประกอบของวรรณกรรมไว้ ดงั นี ้
1. แก่นเรื่อง เป็ นแก่นความคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการสื่อแก่ผ้ อู ่าน บางครัง้ เป็ นความคิดที่ชดั
แจ้ งแต่บางครัง้ เป็ นแก่นความคิดที่แฝงอยู่ไม่ได้ บอกผู้อ่านโดยตรง
2. โครงเรื่อง เป็ นเค้ าโครงการดาเนินเรื่องบรรยายเหตุการณ์ในเรื่องได้ แก่ 1) เรื่ องที่มี
เหตุการณ์เดียว 2) เรื่องที่มีเหตุการณ์ซ ้า ๆ กันและ 3) เรื่องที่โครงเรื่องมีหลายตอนและจบเป็ นตอน
ๆ มีตวั ละครชุดเดียวกัน
3. ตัวละครคือ ผู้ที่ทาให้ เรื่องราวดาเนินไปตังแต่
้ ต้นจนจบ อาจเป็ นคน สัตว์หรือสิ่งของ
ตามลักษณะของเรื่องในวรรณกรรมแต่ละเรื่องมักประกอบด้ วยตัวละคร 2 ประเภท คือ 1) ตัวเอก
ของเรื่องเป็ นตัวหลักในการดาเนินเรื่อง 2) ตัวประกอบเป็ นตัวประกอบที่ชว่ ยให้ เรื่องราวสมบูรณ์ขึ ้น
4. ฉาก ประกอบด้ วยสถานที่ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นนบางครั
ั้
ง้ ระบุไว้ ในเรื่อง
แต่บางครัง้ ก็ให้ ผ้ อู ่านสังเกตเอง
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5. รูปแบบการนาเสนอเรื่อง เป็ นรูปแบบการนาเสนอเรื่องราวที่มีลกั ษณะเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ประพันธ์แต่ละคน
6. มุมมองของเรื่อง เป็ นลักษณะการนาเสนอเรื่องในแง่มมุ มองต่าง ๆ เช่น ผู้แต่งเล่า
เรื่อง ตัวละคร เล่าเรื่องอดีตกาล เป็ นต้ น
7. รูปเล่ม เป็ นลักษณะทางกายภาพของหนังสือ ได้ แก่ ปก ภาพประกอบ ขนาดเล่ม
เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า องค์ประกอบของวรรณกรรม ได้ แก่ 1) แก่นเรื่อง เป็ นความคิดที่ผ้ เู ขียน
ต้ องการสื่อแก่ผ้ อู ่านเพื่อให้ เข้ าใจในเรื่องราว 2) โครงเรื่อง เป็ นเค้ าโครงการดาเนินเรื่องบรรยาย
เหตุการณ์ในเรื่อง 3) ตัวละคร คือ ผู้ที่ทาให้ เรื่องราวดาเนินไปตังแต่
้ ต้นจนจบ อาจเป็ นคน สัตว์หรือ
สิ่งของ 4) ฉาก ประกอบด้ วยสถานที่ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นนบางครั
ั้
ง้ ระบุไว้ ในเรื่อง แต่
บางครัง้ ก็ให้ ผ้ อู ่านสังเกตเองและ 5) มุมมองของเรื่อง เป็ นลักษณะการนาเสนอเรื่องในแง่มมุ มอง
ต่าง ๆ เช่น ผู้แต่งเล่าเรื่อง ตัวละคร เล่าเรื่องอดีตกาล เป็ นต้ น ซึ่งการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกนิทานที่มี
แก่นเรื่องและมุมมองของเรื่องสอดคล้ องกับหน่วยการเรียนรู้ ได้ แก่ หน่วยบ้ านและหน่วยข้ าว โครง
เรื่องลักษณะเป็ นแบบแผนซ ้า ๆ เพื่อให้ เด็กใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเน ตัวละครเหมาะกับวัยเด็ก

พฤติกรรมการอ่ าน
เด็กมีความสามารถในการอ่านที่ต่างกันจะมีระดับความเข้ าใจในการอ่านต่างกัน
กิจกรรมหรือ ประสบการณ์ในการอ่านมีความสาคัญที่จะช่วยให้ เด็กได้ มีความเข้ าใจในการอ่าน
มากยิ่งขึ ้นและมีระดับความเข้ าใจในการอ่านสูงขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ สงั เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหมายและความสาคัญของพฤติกรรมการอ่าน จุดมุ่งหมายของการอ่าน ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
อ่านองค์ประกอบ ของการอ่าน พัฒนาด้ านการอ่านของเด็กวัยอนุบาล สภาพแวดล้ อมการอ่าน
ความหมายและความสาคัญของนิสยั รักการอ่าน พฤติกรรมรักการอ่านและการสร้ างนิสยั รักการ
อ่านและวิธีการส่งเสริมการอ่าน สรุปได้ ดงั นี ้
ความหมายและความสาคัญของพฤติกรรมการอ่ าน
พฤติกรรมการอ่านมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งและมีผ้ กู ล่าวถึงความหมายและ
ความสาคัญของพฤติกรรมการอ่านไว้ หลายประการด้ วยกันคือ
ความหมายของพฤติกรรมการอ่ าน
นักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมไว้ ดงั นี ้
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ปรีชา วิหคโต (2532, 6) กล่าวว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระทาทุกอย่างของมนุษย์
กระทาโดยรู้ตวั และไม่ร้ ูตวั ก็ตาม ไม่ว่าคนอื่นจะสังเกตการกระทานันได้
้ หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าการ
กระทานันจะพึ
้
งประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม
ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2544, 17) พฤติกรรม หมายถึง การกระทาซึ่งเป็ นการแสดงออกถึง
ความรู้สึก นึกคิด ความต้ องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ า ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้ โดยทางตรง
หรือทางอ้ อม บางลักษณะอาจสังเกตได้ โดยไม่ใช้ เครื่องมือช่วยหรือต้ องใช้ เครื่องมือช่วย
สมชาย ระมาศ (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็ นการกระทาที่บุคคลแสดงออกมาหรือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นซึ่งอาจจะเป็ นไปโดยรู้ตวั
ไม่ร้ ูตวั และบุคคลอื่นสังเกตเห็นการกระทานันได้
้ หรือไม่ก็ตาม
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2559) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทา แสดง
ออกมา ตอบสนองหรือโต้ ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยที่ผ้ อู ื่นสามารถ
สังเกตได้
อรอุษา จันทรวิรุจ (2544, 21) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุก
ชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตได้ หรือสังเกตไม่ได้ ก็ตาม ซึ่งเป็ นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรม
ภายนอก สาหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น รวมทังความคิ
้
ด
ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ และ พฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทาของ
มนุษย์ที่แสดงออกได้ ทังด้
้ วยการพูด การกระทา กิริยาท่าทางของบุคคล
จากที่นกั การศึกษาได้ กล่าวข้ างต้ นสรุปได้ ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทาที่
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ทังด้
้ วยการพูด การกระทา กิริยาท่าทางของบุคคลที่
ตอบสนองต่อกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้อื่นสามารถสังเกตได้
กรมวิชาการ (2546) ได้ กล่าวถึงความหมายของการอ่านไว้ วา่ การอ่าน หมายถึง การ
แปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็ นความรู้ความคิด และเกิดความเข้ าใจเรื่องราวที่อา่ น
ตรงกับเรื่องราวที่ผ้ เู ขียนเขียน ผู้อ่านสามารถนาความรู้ ความคิด หรือสาระจากเรื่องราวที่อา่ นไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ได้
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2544ก, 1) และ พนิตนันท์ บุญพามี (2542, 1-2) ให้ ความหมาย
การอ่านไว้ วา่ ความเข้ าใจความหมายของคา การเข้ าใจสัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอักษร
คา และข้ อความที่พิมพ์หรือเขียนขึ ้นมา ซึ่งมนุษย์สามารถรับรู้ แล้ วแปลความหมายออกมาได้ ถ้า
อ่านไม่เข้ าใจจะถือว่าเป็ นการอ่านโดยแท้ จริงไม่ได้ เนื่องจากการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการ
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นิตยา ประพฤติกิจ (2538, 2) ให้ ความหมายของการอ่านว่า การอ่านนี ้เป็ นกระบวนการ
เรียนรู้เช่นเดียวกับการพูด การออกเสียงเป็ นคา หรือหลายคาซึ่งรวมกันเข้ าเป็ นประโยคที่ให้
ความหมายเมื่อเราอ่านนันมิ
้ ได้ จากัดแต่การอ่านเพียงอย่างเดียว แต่การพูดเป็ นรากฐานของการ
อ่านก็เริ่มต้ นด้ วยวิธีนี ้เช่นกัน
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542, 4) อธิบายว่าการอ่านมิใช่แต่เพียงการออกเสียงตาม
ตัวอักษรอย่างเดียว การอ่านเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็ น
ความคิด และจากความคิดที่ได้ จากการอ่านผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เป็ นเครื่องช่วย
พิจารณาตัดสินใจนาแนวความคิดที่ได้ จากการอ่านไปใช้ ประโยชน์ต่อไป
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ นสรุปได้ ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้ าใจของคา ตัวอักษร รูปภาพ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์สามารถรับรู้แล้ วแปล
ความหมายของตัวอักษรที่อา่ นออกมาเป็ นความรู้ ความคิด สามารถนาแนวความคิดที่ได้ จากการ
อ่านไปใช้ ประโยชน์ต่อไป การรู้จกั ฝึ กฝนการอ่านอยู่เสมอจะช่วยให้ ผ้ อู ่านเกิดความชานาญ และมี
ความรู้อย่างกว้ างขวาง
สรุปได้ ว่า พฤติกรรมการอ่าน หมายถึง การกระทาที่แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก
ทัศนคติ ทังด้
้ วยการพูด การกระทา กิริยาท่าทางของบุคคลที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเข้ าใจ
ของคา ตัวอักษร รูปภาพ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ การแสดงออกถึงความเข้ าใจ สามารถมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ และตัวหนังสือ แสดงออกถึงความชอบอ่าน ชอบอ่านจนเป็ น
นิสยั มีความสนใจ มีแรงจูงใจและมีความสุขในการอ่าน โดยผู้อื่นสามารถสังเกตได้ ซึ่งการวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ได้ นาพฤติกรรมการอ่านมาใช้ ในการนิยามพฤติกรรมการอ่านเพื่อการประเมินผลที่มีความ
ตรงในเชิงทฤษฎี
ความสาคัญของพฤติกรรมการอ่ าน
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542) การอ่านมีความสาคัญต่อมนุษย์ช่วยให้ เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และช่วยสนองความอยากรู้อยากเห็นอันเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ได้ ทกุ เรื่องราวของ
ความรู้ที่มีอยู่ในทรัพยากร สารนิเทศทุกประเภทโดยเฉพาะความอยากรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ปัจจุบนั เป็ นโลกของข่าวสารข้ อมูล มีหนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ เกิดขึ ้นมากมาย รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ใหม่ ๆ แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะต้ องติดตามให้ ทนั ต่อ
เหตุการณ์ ดังนันการอ่
้
านจึงมีความจาเป็ นเพิ่มขึ ้น และจะต้ องพัฒนาการอ่านได้ รวดเร็ว รู้จกั เลือก
เรื่องที่จะอ่านเข้ าใจในสัญลักษณ์ของสื่อต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดีจะทาให้ มนุษย์สามารถปรับตัวให้ มี
ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น มีความรู้ความสามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติ ความยากลาบาก และ
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โรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ มนุษย์จึงจาเป็ นต้ องศึกษาค้ นคว้ าวิจยั อยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยการอ่าน การ
อ่านทาให้ เป็ นคนทันสมัยต่อเหตุการณ์ รู้จกั รักษาสิทธิของตน รักษาสุขภาพ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ
มีมนุษย์สมั พันธ์ และคุณธรรมกระทาตนให้ เป็ นพลเมืองดีของประเทศ
ไพพรรณ อินทนิล (2546, 7-9) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1. การอ่านเป็ นทักษะพื ้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิตในปัจจุบนั องค์การ
สหประชาชาติได้ เสนอให้ ประเทศสมาชิกทุกประเทศช่วยกันรณณรงค์ให้ ทกุ คนในโลกนี ้อ่านหนังสือ
ให้ ออกทังหมดในปี
้
พทุ ธศักราช 2543 เพราะตระหนักในความสาคัญ เสียเปรียบกลายเป็ นคนล้ า
หลัง ไม่ทนั โลกไม่ทนั ต่อเหตุการณ์อาจถูกหลอกเสียรู้ได้ ง่าย และไม่เชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่มีความสุข
ในการเข้ าสังคมในประเทศที่เจริญแล้ วจานวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้ จะมีมาก ใน
ชีวิตประจาวันเราจะต้ องอาศัยการอ่านเพื่อการดารงชีวิตแถบทุกเรื่องก็ว่าได้ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้
สินค้ าเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนยารักษาโรค ทุกคนควรจะต้ องรู้จกั อ่านวิธีใช้ วันหมดอายุจึงจะ
สามารถใช้ สินค้ านันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการไปติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน
ที่ดินสานักงานขนส่งทางบก ธนาคาร สถานศึกษา ฯลฯ จาเป็ นที่จะต้ องอ่านหนังสือออก จึงจะ
สามารถไปติดต่อหน่วยงานที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว การอ่านหนังสือไม่ออกทาให้ บุคคลนันรู
้ ้ สึก
ตนเองว่าไร้ ศกั ดิ์ศรีไม่สามารถร่วมพูดคุยเรื่องต่าง ๆ กับผู้อื่นได้ อย่างเท่าเทียม
2. การอ่านเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้การอ่านเป็ นรากฐานสาคัญของการศึกษา
เพราะทาให้ นกั เรียนนักศึกษาได้ เรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ได้ รวดเร็วกว้ างขวางยิ่งขึ ้น เพราะการเรียนวิชาต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในห้ องเรียน หรือนอกห้ องเรียนล้ วนแต่ใช้ การอ่านเป็ นสื่อในการเรียนรู้ทัง้ สิ ้น
กิจกรรมในสถานศึกษา 80 ถึง 90% จะ ต้ องอาศัยการอ่านผู้เรียนจะต้ องมีความสามารถในการ
อ่านจึงจะสามารถร่วมกิจกรรมเรียนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จะทาให้ ผ้ เู รียนที่มีความคิดกว้ างขวาง
ขึ ้นหนังสือเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยให้ ผ้ เู รียนคิดไปตามลาดับขันได้
้
3. การอ่านเป็ นสื่อสาคัญในการพัฒนา และแก้ ไขปัญหาสังคมการพัฒนาสังคมที่ดีนนั ้
อุปกรณ์สาคัญ คือ การอ่าน หนังสือจะทาให้ เกิดการพัฒนาความคิดสติปัญญา จริยธรรม ศีลธรรม
และเชาว์ปัญญาได้ เป็ นอย่างดี และรู้จกั นาความรู้ที่ได้ จากการอ่านมาพัฒนาตนเองทางด้ าน
สติปัญญา และจิตใจผลที่ตามมาก็ คือ ทาให้ สามารถกระทาตนให้ เป็ นประโยชน์แก่สงั คม แก่
ส่วนรวม สามารถวินิจฉัยความถูกต้ องเรื่องราวต่าง ๆ ได้ อย่างฉับไว และสามารถแก้ ไขเหตุการณ์
ได้ อย่างทันที
วรรณี โสมประยูร (2539, 121) ให้ ความสาคัญของการอ่าน ดังนี ้
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1. การอ่านเป็ นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจาเป็ นต้ อง
อาศัยทักษะการอ่านทาความเข้ าใจเนื ้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ ตนได้ รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามที่ต้องการ
2. ในชีวิตประจาวันโดยทัว่ ไปคนเราต้ องอาศัยการติดต่อสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจกับ
บุคคลอื่นร่วมกับทักษะการฟั ง พูด และการเขียน ทังในด้
้ านภารกิจส่วนตัว และการประกอบอาชีพ
การงานต่าง ๆ ในสังคม
3. การอ่านช่วยให้ บุคคลสามารถนาความรู้ และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้ อ่านไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพ หรือธุรกิจการงานทีต่ วั เองกระทาอยู่ให้ เจริญก้ าวหน้ า และประสบ
ความสาเร็จ
4. การอ่านสามารถสนองความต้ องการพื ้นฐานของบุคคลในด้ านต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
เช่น ช่วยให้ มนั่ คงปลอดภัย ช่วยให้ เป็ นที่ยอมรับ
5. การอ่านทังหลายจะช่
้
วยเสริมให้ บุคคลได้ ขยายความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ ้น
อย่างกว้ างขวางทาให้ เป็ นผู้รอบรู้เกิดความมัน่ ใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหรือการอภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ นับว่าเป็ นการเพิ่มพูนบุคลิกภาพ และน่าเชื่อถือ
6. การอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์หลายชนิดนับว่าเป็ นกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนมาก
เช่นการอ่านหนังสือพิมพ์
7. การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ เอกสารสาคัญ ฯลฯ
จะทาให้ อนุชนรุ่นหลังรู้จกั มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย และสามารถพัฒนาให้ เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายถึง ความสาคัญของการ
อ่านหนังสือในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พุทธศักราช 2530 ของสมาคมห้ องสมุดแห่ง
ประเทศไทย โดยทรงกล่าวถึงคุณประโยชน์ที่ได้ จากการอ่านหนังสือ สรุปได้ ดงั นี ้
1. การอ่านหนังสือทาให้ ได้ เนื ้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ
เช่น การฟั ง
2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่สามารถนาหนังสือไปไหน
มาไหนได้
3. หนังสือเก็บไว้ ได้ นานกว่าซื ้ออย่างอื่นซึ่งมักมีอายุการใช้ งานโดยจากัด
4. ผู้อ่านสามารถฝึ กการคิดและสร้ างจินตนาการได้ เองในขณะที่อ่าน
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5. การอ่านส่งเสริมให้ สมองดีมีสมาธินานกว่า และมากกว่าซื ้ออย่างอื่นทังนี
้ ้เพราะขณะ
อ่านจิตใจต้ องอยู่กบั ข้ อความพินิจพิเคราะห์ข้อความ
6. ผู้อ่านเป็ นผู้กาหนดการอ่านได้ ด้วยตนเองจะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านข้ าม หรือ
อ่านทุก ๆ ตัวอักษรเป็ นไปตามใจของผู้อา่ น หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้ เพราะหนังสือมีมาก
สามารถเลือกอ่านได้ เอง
7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบ และราคาถูกกว่าซื ้ออย่างอื่นทาให้ สมองผู้อ่านเปิ ดกว้ าง
สร้ างแนวคิด โดยเฉพาะได้
8. ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื ้อหาสาระได้ ด้วยตนเอง หนังสือบาง
เล่มมีข้อความ ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ด้วยเมื่อปฏิบตั ิแล้ วก็เกิดผลดี
สรุปได้ ว่า พฤติกรรมการอ่านมีความสาคัญต่อมนุษย์ ช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การอ่านทาให้ เป็ นคนทันสมัยต่อเหตุการณ์ พัฒนาความคิดสติปัญญา จริยธรรม ศีลธรรมและ
เชาว์ปัญญาได้ เป็ นอย่างดี และรู้จกั นาความรู้ที่ได้ จากการอ่านมาพัฒนาตนเองทางด้ านสติปัญญา
และจิตใจผลที่ตามมาก็ คือ ทาให้ สามารถกระทาตนให้ เป็ นประโยชน์แก่สงั คม แก่ส่วนรวม
สามารถวินิจฉัยความถูกต้ องเรื่องราวต่าง ๆ ได้ อย่างฉับไว และสามารถแก้ ไขเหตุการณ์ ได้ อย่าง
ทันที และสามารถเผชิญหน้ ากับปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีสติ ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ เห็น
ความสาคัญของพฤติกรรมการอ่านจึงนามาสู่การออกแบบการสอนเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการ
อ่านให้ แก่เด็กวัยอนุบาล
จุดมุ่งหมายของการอ่ าน
การอ่าน มีความสาคัญต่อชีวิต และมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตของคนเราดังได้ กล่าวมาแล้ ว
คนเราจึงต้ องอ่านโดยมีจดุ มุ่งหมายของการอ่านต่าง ๆ กันซึ่งมีจดุ มุ่งหมายของการอ่าน นัก
การศึกษาได้ เสนอแนะจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ หลายประการดังนี ้
ขวัญฤดี อัตวาวุฒชิ ยั และคณะ (2538) มีความเห็นว่าการอ่านมีจดุ มุ่งหมาย 4 ประการ
คือ
1. อ่านเพื่อการเขียน คือ หลังจากอ่านแล้ ว ผู้อ่านนาข้ อมูล หรือแนวความคิดจากเรื่องที่
อ่านนันมาเขี
้
ยนแสดงความคิดเห็นทารายงาน หรือเขียนเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งจะต้ องวิเคราะห์ความ
ถูกต้ องของข้ อมูลที่เหมาะสมนาไปใช้ เขียน หรืออ้ างอิงอย่างถูกต้ อง
2. อ่านเพื่อหาคาตอบ ผู้อ่านรู้แหล่งค้ นคว้ าจากเอกสารประเภทต่าง ๆ ก็จะเป็ นผู้รอบรู้
และเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่หยุดยัง้
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3. อ่านเพื่อปฏิบตั ิตาม เป็ นการอ่านเพื่อทาตามคาแนะนาในข้ อความ หรือหนังสือที่
อ่าน
4. อ่านเพื่อสะสมความรู้ อ่านเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลประเด็นสาคัญ โดยการบันทึก
ข้ อมูลเพื่อนาไปจัดทารายงาน เขียนบทความ และอื่น ๆ
เตือนใจ กรุยกระโทก (2543, 18) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ว่า การอ่าน
หนังสือทุกครัง้ ผู้อ่านควรกาหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน เช่น อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ อ่านเพื่อ
ความสนุกสนาน หรืออ่านเพื่อต้ องการอยากรู้
นภดล จันทร์ เพ็ญ (2539, 74-75) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1. การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
2. อ่านเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
3. อ่านเพื่อหาคาตอบที่ต้องการ
4. อ่านเพือ่ ฝึ กทักษะในการอ่านออกเสียง
สนิท ตังทวี
้ (2538, 4) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยละเอียดหรือโดยย่อ
2. อ่านเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น
3. อ่านเพื่อต้ องการทราบข้ อมูลข่าวสาร ข้ อเท็จจริง
4. อ่านเพื่อศึกษาค้ นคว้ า
5. อ่านเพื่อต้ องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม
6. อ่านเพื่อให้ เกิดความสนุกสนาน
สรุปได้ ว่า จุดมุ่งหมายในการอ่าน คือ เพิ่มพูนความรู้ ความคิด และเพื่อให้ สามารถรู้เท่า
ทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็ นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ การทางาน และพัฒนาผลงานให้
เจริญก้ าวหน้ า การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น ตลอดจนเพื่อความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่ง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นามาสู่จดุ มุ่งหมายของการพัฒนาเด็กวัยอนุบาลให้ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
และการรักการอ่านซึ่งเป็ นพื ้นฐานการพัฒนาให้ เป็ นมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพในสังคมได้
ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่ าน
นักศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่านหลายท่านดังนี ้
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ชุติมา มณีสะอาด (2554, 15) แนวคิดของ Bruner ซึ่งเป็ นบุคคลสาคัญที่เกี่ยวกับการ
สอนชนิด Discovery approach โดยมีความคิดเกี่ยวกับการสอนว่า ในการสอนเรามุ่งหวังที่จะ
สอนให้ คนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่จะก่อให้ เกิดการเรียนรู้ เราสอนเนื ้อหาแต่ไม่ใช่เพียง
การท่องจา แต่สอนเพื่อจะช่วยให้ ได้ ผลผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน ตามทัศนคติของ Bruner นัน้
จะเป็ นการผสมผสานกระบวนการต่าง ๆ 3 กระบวนการต่อไปนี ้เข้ าด้ วยกันซึ่งทัง้ 3 กระบวนการนัน้
อาจเกิดขึ ้นโดยเรียงลาดับ ดังต่อไปนี ้
1. ขันค้
้ นหาความรู้ (Acquisition) ขันค้
้ นหาความรู้จากการอ่านใหม่ ๆ เข้ าแทนที่
ความรู้เก่าเป็ นการจัดระเบียบโครงร่างของความรู้จากการอ่านความรู้ใหม่ ๆ เข้ าไปแทนที่ความรู้
เก่า หรือเป็ นการจัดระเบียบความรู้ที่ได้ รับมาให้ เป็ นระเบียบมากขึ ้น
2. ขันดั
้ ดแปลงความรู้ (Transformation) ขันดั
้ ดแปลงความรู้ เป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงข่าวสารความรู้ที่ได้ รับมาจากการอ่านนัน้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อประสบการณ์ หรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ หรือเกิดความคิดใหม่ ๆ หรือเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะจัดโครงร่างของระเบียบ
ข่าวสารความรู้เดิมนัน้ เพื่อให้ สมั พันธ์ และต่อเนื่องกับความรู้สถานการณ์ความรู้ใหม่
3. ขันประเมิ
้
นผลความรู้ (Evaluation) ขันประเมิ
้
นผลความรู้เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
กับข้ อ 2) โดยผู้เรียน หรือผู้อ่านจะประเมินว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนันเป็
้ นสิ่งที่ดี หรือไม่ดี หรือทา
ให้ เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวหน้ ามากขึ ้นหรือไม่เพียงใด
จากแนวคิดของ Bruner จะสามารถยกตัวอย่างได้ ดงั นี ้ คือ ผู้อ่านเมื่ออ่านไปแล้ วได้
ความรู้ใหม่ว่าการทาขนมไม่ให้ บูดง่ายนันท
้ าได้ อย่างไร เมื่อทราบแล้ วก็นามาดัดแปลงกับความรู้
เก่าที่ผ้ อู ่านรู้เพียงว่าการทาขนมนันท
้ าได้ อย่างไร และเมื่อมาถึงขันประเมิ
้
นผลก็พอสรุปได้ ว่าควรจะ
ลดส่วนผสมอะไร และเพิ่มส่วนผสมอะไรจากความรู้เก่า และความรู้ใหม่ที่ได้ มาทังสองอย่
้
างนันมา
้
ประเมินผลลัพธ์ครัง้ สุดท้ ายอีกครัง้ เพื่อไม่ให้ ขนมนันบู
้ ด
แม้ นมาส ชวลิต (2530, 265-266) ในการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านให้ กบั เด็กจะต้ อง
คานึงถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์บางอย่างซึ่งจะช่วยให้ กิจกรรมเป็ นที่จงู ใจ และสร้ างความ
ประทับใจ ซึ่งได้ กล่าวถึงแนวคิดในการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านไว้ ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น ประสาทสัมผัสความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจเกิดขึ ้นได้ อย่างไร แนวคิดของคนรุ่นก่อนที่ว่าการเรียนต้ องประกอบไปด้ วยสุ จิ ปุ ลิ -ฟั ง คิด
ถาม เขียน ให้ ได้ ยินได้ ฟังให้ ร้ ูจกั คิด และจารู้จกั ถาม รู้จกั จดบันทึกและเขียน ชี ้ให้ เห็นความสาคัญ
ของการใช้ หู (รวมทังตา)
้ สมอง และมือ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นต้ องง่ายแก่การดู การฟั ง เร้ าให้ เกิด
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ความคิด สร้ างความประทับใจให้ จา ก่อให้ เกิดความสงสัย ใคร่ร้ ูอยากถามอยากรู้ต่อไป สิ่งที่ได้ ยิน
ได้ เห็นนัน้ น่าสนใจจึงต้ องจด และนาไปเขียนเป็ นเรื่องราวได้
2. แนวคิดและทฤษฎีว่ามนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม คนเราต้ องการอยู่ในหมู่เหล่ากิจกรรม
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านเป็ นกิจกรรมซึ่งมีผ้ เู กี่ยวข้ องอย่างน้ อยสองคน คือ ผู้จดั กิจกรรมและบุคคล
เป้าหมาย คนเราต้ องการพัฒนาตนเองในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม และต้ องการ
เป็ นสุขอยู่ในสังคมการส่งเสริมการอ่านเป็ นการเร่งเร้ าแนะแนวทางการพัฒนาตนเองของแต่ละคน
การเน้ นประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้ รับจากกิจกรรมจะมีส่วนทาให้ กิจกรรมประสบผลสาเร็จ
3. แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีการเคลื่อนไหวมีวิวฒ
ั นาการไปสู่สิ่งที่ใหม่กว่า แปลกกว่า ให้ ผล
ดีกว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ต้ องคานึงถึงว่า มีอะไรใหม่ และแปลกกว่าคนทัว่ ไป หรือคนใน
ชุมชนนันสถานศึ
้
กษานันเคยเห็
้
นเคยได้ ยินแล้ วหรือไม่ การดัดแปลง แต่งเติม เปลี่ยนรูปแบบทาให้
สิ่งที่ค้ นุ เคยแล้ วมองดูแปลกและใหม่ได้ เหมือนกัน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียภาพ การจัดกิจกรรมเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ต้ อง
อาศัยความรู้ความงาม (ทังในด้
้ านภาพ เสียง และความคิด) ช่วยทาให้ น่าดู น่าฟั ง เป็ นที่ประทับใจ
ดึงดูดให้ ชม ให้ ฟัง และจดจาไว้ นานก่อให้ เกิดการจรรโลงใจที่จะอ่าน และเกิดจินตนาการและทาสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่ดีงาม
สรุปได้ ว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอ่านแสดงให้ เห็นว่าการอ่านทาให้ มนุษย์มีการพัฒนาเกิด
การสร้ างสรรค์จากความคิดที่ได้ มาจากการอ่าน และยิ่งมีการส่งเสริมการอ่านมากขึ ้นจะทาให้ การ
พัฒนาตนเองของมนุษย์มีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จได้ มากขึ ้น ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึงนาทฤษฎี
ที่กล่าวมาไปใช้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านให้ เด็กวัยอนุบาล
องค์ ประกอบของการอ่ าน
การอ่านเป็ นความสามารถที่เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติ เด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อม
เด็กมีประสบการณ์จากการอ่านหลาย ๆ ทางโดยอาศัยองค์ประกอบไว้ ดงั นี ้
บุษบง ตันติวงศ์ (2536) ได้ กล่าวถึงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือไว้ ดงั นี ้
1. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือสามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรม และความคิดรวบ
ยอดต่อไปนี ้ การหยิบหนังสือมาเปิ ดอ่าน ถือหนังสือถูกด้ าน พลิกหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง
ดูข้อความจากซ้ ายไปขวา จากบนลงล่าง ชี ้ส่วนประกอบของหนังสือชื่อเรื่องหน้ าที่เริ่มเรื่อง มอง
ข้ อความที่เริ่มต้ นบนหน้ ากระดาษ บอกข้ อสังเกตที่แสดงว่ารูปภาพต่างจากตัวหนังสือ และภาพ
กับตัวหนังสือสัมพันธ์กนั
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2. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ สามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรม และความคิด
รวบยอดต่อไปนี ้ อ่านหนังสือ หรือสัญลักษณ์บางตัวในสิ่งแวดล้ อมชี ้ตัวอักษรที่ค้ นุ เคย เรียกชื่อ
ตัวอักษรบางตัวบางคา บอกให้ ครูบนั ทึกข้ อความที่คิดโยงเสียงตัวอักษรกับรูปตัวอักษร ลองอ่าน
คาหรือข้ อความโดยอาศัยภาพช่วย โดยอาศัยเรื่องราว และ/ หรือ โดยอาศัยคาใกล้ เคียงดู
ตัวหนังสือ และพูดตามในขณะที่ผ้ ใู หญ่อ่านให้ ฟัง เล่านิทานที่ค้ นุ เคยพร้ อมกับชี ้ตัวคาบาง
คาประกอบ
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538, 38) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1. การจาแนกความแตกต่าง และความเหมือนด้ วยตา หมายถึง การที่เด็กจาเป็ นต้ อง
รู้จกั การสังเกตเห็นความเหมือน และความแตกต่างกันของรูปทรงของวัตถุ รูปภาพ คาที่เขียนเป็ น
สัญลักษณ์ ความสามารถในการอ่านขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการเห็นความแตกต่างระหว่างคาที่
อ่านกับคาอื่น ๆ เด็กจะสามารถเห็นภาพความแตกต่างของคาได้ ดีกว่าเห็นความเหมือนควบคู่กับ
การเห็นภาพของคานัน้ ๆ ด้ วยความสามารถทางสายตาเป็ นความสามารถในการแยกคาที่
คล้ ายคลึงกัน และมองเห็นความแตกต่างของคานัน้
2. การจาแนกเสียงที่คล้ ายคลึงกันจากการฟั ง หมายถึง ความสามารถในการจาแนก
เสียงช่วยให้ การอ่านเป็ นไปอย่างถูกต้ อง และสามารถในการจาแนกเสียงนัน้ สามารถพัฒนาได้
โดยการฝึ กฝนสิ่งสาคัญ คือ มิใช่ฝึกฝนโดยการให้ เด็กฟั งแต่เสียงอย่างเดียวควรให้ เด็กได้ ฟังเสียง
ควบคู่กนั กับการเห็นภาพของคานัน้ ๆ ด้ วยความสามารถในการแยกสิ่งที่ได้ ยินเป็ นการเข้ าใจ และ
สามารถใช้ ภาษาพูดได้ อย่างถูกต้ อง และคาพูดที่แตกต่างกันได้ สามารถแยกด้ วยคา และออกเสียง
ในการอ่านปากเปล่าได้
3. ความสามารถในการฟั งเรื่องราวต่าง ๆ หมายถึง การฝึ กให้ เด็กรู้จกั คิดหาเหตุผลโดย
ครูตงค
ั ้ าถามประเภททาไมรู้สึกอย่างไรอะไรเกิดขึ ้นต่อไปหรือเรื่องนี ้ให้ ความรู้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้ าง
4. การเรียนรู้คาศัพท์ หมายถึง การเรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้ กนั อยู่ทวั่ ไปจะช่วยให้ เด็กมีความ
พร้ อมในการอ่านมากขึ ้น และถ้ าต้ องการให้ การอ่านประสบความสาเร็จด้ วยดี และนาความคิด
จากการอ่านไปใช้ ให้ เด็กเข้ าใจความหมายของคาศัพท์ใหม่ ๆ ให้ มาก
5. การสร้ างความสนใจในการอ่าน หมายถึง การสร้ างความสนใจเป็ นสิ่งที่จะต้ องทา
ตังแต่
้ อยู่บ้าน และต่อเนื่องมาถึงโรงเรียน เช่น การอ่าน การวาดภาพการเล่านิทาน เป็ นต้ น การ
สร้ างความสนใจในการอ่านต้ องทาจนเด็กสามารถจับตาไปตามสิ่งที่อ่านได้
6. การสร้ างความคิดรวบยอด หมายถึงเด็กเรียนรู้ความคิดรวบยอดจากประสบการณ์
และความลึกซึ ้งกว้ างขวางของประสบการณ์มีการสร้ างความสามารถในการคิดถึงคานัน้ ๆ ใน
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ลักษณะของนามธรรมเป็ นพัฒนาการในการเข้ าใจ ความสามารถในขันแรกเด็
้
กสามารถจาแนก
สิ่งของอย่างหนึ่งออกจากสิ่งของอื่น ๆ ได้ เมื่อเด็กมีความชานาญมาก เด็กจะสามารถใช้
ประสบการณ์ของตนในการสร้ างความคิดรวบยอดซึ่งเริ่มด้ วยการเข้ าใจสิ่งที่เป็ นนามาทาจนกระทัง่
สามารถจัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ได้ และในที่สดุ สามารถจาแนกประเภทได้ มีความสามารถทาง
ความคิด และความจา ความสามารถในการใช้ และเข้ าใจเหตุผล รู้จกั เชื่อมโยงความคิดให้ มี
ความหมาย เข้ าใจความหมายของประโยค และรูปร่างของคาได้
สุภทั รา คงเรือง (2560, 134) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบการอ่านที่เด็กควรเรียนรู้ ได้ แก่
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ ได้ แก่ การรู้ทิศทางในการถือหนังสือ การรู้
ส่วนประกอบของหนังสือ และการดูทิศทางในการอ่าน
2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ได้ แก่ การรู้ว่าการอ่านกับการเขียนสัมพันธ์กนั การรู้จกั คา
คุ้นตา การรู้ว่าคาคืออะไรการรู้จกั ตัวอักษรตัวแรก และตัวสุดท้ ายของคา และการรู้รูปร่างและ
ทิศทางของตัวอักษร
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ได้ แก่ การรู้ความหมายของเครื่องหมายคาพูด
เครื่องหมายคาถาม และเครื่องหมายอัศเจรีย์
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเน และตรวจสอบการคาดคะเน ได้ แก่
การคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัยภาพความหมายของคา โครงสร้ างของ
ประโยคและ/หรือพยัญชนะต้ นของคา
Goodman (1971, 25-27 อ้ างถึงใน มยุรี กันทะลือ,2543, 12) กล่าวถึงองค์ประกอบ
การอ่านไว้ ดงั นี ้
1. ความรู้ทางภาษา (Linguistic knowledge) โดยในระยะแรกผู้อ่านจะเรียนรู้
ความสัมพันธ์ภาพกับตัวอักษร และความหมายของคาต่อมาเมื่อผู้อ่านมีประสบการณ์ในการอ่าน
มากขึ ้นก็จะสามารถอ่านเพื่อความเข้ าใจได้ มากขึ ้น
2. ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Schema) ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับเนื ้อหา
และความรู้เดิมที่ผ้ อู ่านมีอยู่
3. ความสมบูรณ์ของเนื ้อเรื่อง (Conceptual or semantic sample tens) ผู้อ่านจะไม่
เข้ าใจสิ่งที่อ่านหากเนื ้อเรื่องนันมี
้ เนื ้อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ยกเว้ นในกรณีที่มีความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับเนื ้อเรื่องที่อ่านมาก่อน
4. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้ าง (Text schema) ของเรื่องที่อ่านงานเขียน
แต่ละเรื่องมีลกั ษณะ และโครงสร้ างที่แตกต่างกัน และยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อตลอด จน
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วัฒนธรรมของผู้เขียนด้ วยดังนัน้ หากงานเขียนเสนอเรื่องราวที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรม และ
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านการอ่านก็จะไม่ประสบผลสาเร็จ
สรุปได้ ว่าองค์ประกอบของการอ่าน คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวอักษร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเน
และตรวจสอบการคาดคะเน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาองค์ประกอบด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านไป
ใช้ การสร้ างเครื่องมือประเมินการอ่านของเด็กวัยอนุบาลได้ อย่างครอบคลุม
พัฒนาด้ านการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ปัจจุบนั ได้ มีนกั การศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอย่างกว้ างขวางมาก และมีการกล่าวถึง
ลักษณะการเรียนรู้ ขันตอน
้
และระดับพัฒนาการของการอ่านไว้ ดงั นี ้
ลักษณะการเรียนรู้การอ่ าน
กมลรัตน์ คะนองเดช (2540) สรุปเกี่ยวกับการอ่านว่า เด็ก ๆ เริ่มตระหนักว่าตัวหนังสือ
เป็ นสิ่งที่เป็ นธรรมชาติ มีความหมาย และใช้ ประโยชน์ในสิ่งแวดล้ อมของเขา เด็กจะเห็นผู้ใหญ่ใช้
ตัวหนังสือในหลายลักษณะ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ เขียนจดหมาย เขียนรายการซื ้อของ อ่าน
รายการอาหาร อ่านป้ายชื่อร้ าน หรือโลโก้ สินค้ า สิ่งแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์นี ้ทา
ให้ เด็กตระหนักได้ เร็วว่าตัวหนังสือเป็ นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ นันมี
้ ความหมาย และทาให้ ได้ สิ่งที่
ต้ องการ
ฉันทนา ภาคบงกช (2537) ได้ สรุปลักษณะการเรียนรู้การอ่านไว้ ดงั นี ้
1. การเรียนรู้ด้านการอ่านเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติจากตัวหนังสือต่าง ๆ ที่พบในสังคม
รับตัว เช่น สัญญาณจราจรป้ายชื่อร้ าน ราคาตามกล่องและซองสินค้ าที่คณ
ุ เคย ป้ายประกาศ ฯลฯ
2. เด็กที่มีโอกาสอ่าน หรือเห็นตัวหนังสือมาก ย่อมมีโอกาสพัฒนาด้ านการอ่านได้
รวดเร็ว
3. เด็กเรียนรู้ด้านการอ่านได้ ดี เมื่อสิ่งนันมี
้ ความหมายต่อเด็ก
4. การอ่านหนังสือนิทานให้ เด็กฟั งอย่างสนุกสนานอยู่เสมอ ช่วยให้ เด็กพัฒนาการอ่าน
ได้ รวดเร็ว และรักการอ่าน
5. เด็กเรียนรู้ที่จะอ่านภาพจากนิทาน และค่อย ๆ เรียนรู้เสียงพยัญชนะจากตัวหนังสือ
ในนิทาน
6. เด็กชอบอ่านข้ อความที่ผ้ ใู หญ่ช่วยเขียนถ่ายทอดความคิดของตนจากผลงานศิลปะ
ของตน
7. การมีโอกาสได้ อ่านมากย่อมนาไปสู่การพัฒนาด้ านการเขียนได้ รวดเร็ว

47
บัวบูชา และคณะ (2538, 111) ได้ กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กว่า
เด็กเริ่มสนใจด้ านการอ่านเขียนตังแต่
้ อายุ 2-3 ขวบ จุดเริ่มต้ นของพัฒนาการด้ านการอ่าน คือ สิ่งที่
อยู่รอบตัว ป้ายโฆษณาจากกล่องต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ เด็กเริ่มหาความหมายจากสิ่งเรานัน้ เด็ก
เรียนรู้การอ่านจากหนังสือนิทาน เด็กเรียนรู้ว่าการอ่านเริ่มต้ นจากซ้ ายไปขวา จากบรรทัดบนมา
บรรทัดล่าง เด็กเรียนรู้ ตวั อักษรหรือคาศัพท์จากนิทานตามแต่ที่จะรับได้ และจะสะสมพัฒนาการ
ด้ านการอ่านมากยิ่งขึ ้น
สรุปได้ ว่า เด็กวัยอนุบาลมีลกั ษณะการเรียนรู้การอ่านได้ ดี และรวดเร็วเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ เด็กจะต้ องมีโอกาสในการอ่าน หรือเห็นตัวหนังสือบ่อย ๆ จากการอ่านหนังสือนิทาน
จากสิ่งที่อยู่รอบตัว และได้ รับการส่งเสริมการยอมรับสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็ นอย่างดี ซึ่งการวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ให้ เด็กมีโอกาสในการอ่านหนังสือจากกิจกรรมการวรรณกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
วรรณกรรม เด็กจึงจะมีพฒ
ั นาการในการอ่านได้ รวดเร็ว และรักการอ่านได้
ขัน้ ตอนของพัฒนาการในการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
การพัฒนาการอ่านของเด็ก หรือผู้อ่านแต่ละคนจะมีทงความคล้
ั้
ายคลึงกัน และแตกต่าง
กันบ้ างในรายละเอียด แต่จากการเฝ้าดูพฤติกรรมการอ่านของเด็ก หรือผู้อา่ นที่เริ่มเรียนการอ่าน
จะพบว่ามีพฤติกรรมหลายอย่างที่เหมือน ๆ กัน ในที่นี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดในขันตอน
้
พัฒนาการอ่านต่าง ๆ ของเด็กที่เริ่มเรียนก็อาจมีพฤติกรรมบางอย่างเข้ าข่ายการพัฒนานี ้ก็ได้
เช่นกัน
มยุรี กันทะลือ (2543, 16-17) ได้ กล่าวถึงขันตอนการพั
้
ฒนาการอ่านเป็ นดังต่อไปนี ้
1. ขันก่
้ อนที่จะสามารถอ่านได้ ด้วยตนเองอย่างอิสระ การเรียนรู้การอ่านในขันนี
้ ้จะเป็ น
การเรียนรู้เบื ้องต้ นถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับหนังสือว่าหนังสือคืออะไร และควรจะปฏิบตั ิต่อ
หนังสือนัน้ ๆ อย่างไร ในขันนี
้ ้เด็กจะไม่สามารถอ่าน หรือทาความเข้ าใจหนังสือได้ ด้วยตนเอง
จะต้ องมีผ้ อู ื่นเข้ ามาช่วยสามารถแยกย่อยออกได้ เป็ น 3 ระยะ คือ
1.1 ระยะการเริ่มเรียนรู้ เป็ นขันเริ
้ ่มตังแต่
้ เกิดซึ่งเด็ก หรือผู้อ่านจะยังไม่ร้ ูจกั หนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ว่าคืออะไร แต่จะเรียนรู้ขึ ้นทีละน้ อยจากประสบการณ์ จากสภาพแวดล้ อมจะ
ศึกษาว่าถือหนังสืออย่างไร แม้ จะเริ่มจากการกลับหัวท้ ายบ้ างก็ตาม
1.2 ช่วงระยะที่เด็กเริ่มมีความรู้สึกเหมือนตนเองเป็ นผู้อ่าน ในขันนี
้ ้เด็กโดยทัว่ ไปอายุ
ประมาณ 2 ขวบจะสามารถถือหนังสือได้ ถกู ทิศทาง ทราบว่าควรอ่านจากซ้ ายไปขวา จากบนลง
ล่าง เปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าสุดท้ าย เด็กเริ่มให้ ความสนใจรูปภาพและเกิดความสนใจ
ความหมายของภาพต่าง ๆ
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1.3 จะเป็ นช่วงที่เด็กเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร เด็กจะเริ่มมีความสามารถในการทา
ความเข้ าใจตัวอักษร และเสียงต่าง ๆ ตลอดจนการนาไปใช้ ในการอ่าน เริ่มรู้จกั คา และนาไปใช้ ได้
จาคาบางคาเป็ นพิเศษ เช่น ชื่อตัวเองและคาที่พบบ่อย ๆ เด็กจะเรียนรู้ และสร้ างความหมาย
ตลอดจนสามารถนาไปใช้ ได้ ถกู ต้ องก่อนคาอื่น ๆ
2. ขันสามารถอ่
้
านได้ ด้วยตนเองอย่างอิสระ ในเด็กจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรเสียง
และระบบภาษามากขึ ้น ทราบความหมายของคา และสามารถอ่านคาง่าย ๆ ในหนังสือที่ไม่เคย
อ่านมาก่อนเริ่มเกิดความเชือ่ มัน่ ในการที่จะนาความสามารถทังหมดในการอ่
้
านมาใช้ เพื่ออ่านใน
สิ่งที่ตนต้ องการจะอ่านในขันนี
้ ้ สามารถแบ่งย่อยออกเป็ น 3 ระยะ เช่นกัน คือ
2.1 ระยะที่มีความมัน่ ใจในการนาตัวบ่งชี ้ในระบบภาษาต่าง ๆ มาใช้ ร่วมกันใน
กระบวนการอ่าน เริ่มมีความอยากอ่านมากขึ ้น อยากอ่านให้ ผ้ อู ื่นฟั งทุกครัง้ ที่มีโอกาส มี
ความสามารถเข้ าใจคา ๆ หนึ่งซึ่งใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ระยะนี ้จะเกิดขึ ้นในช่วงสัน้ ๆ จากนัน้
เด็กก็จะสามารถอ่านได้ อย่างธรรมชาติ
2.3 ระยะที่สองนี ้เด็กหรือผู้อ่านจะมีความสามารถในการอ่านได้ อย่างเป็ นอิสระมาก
ขึ ้นสามารถอ่านได้ ด้วยตนเอง และสนใจที่จะอ่านเพื่อความพอใจของตนเองมากกว่าที่จะอ่านให้
ผู้อื่นฟั งเหมือนในระยะที่ผ่านมา
2.4 ระยะที่มีทกั ษะการอ่าน ผู้อา่ นที่พฒ
ั นามาถึงระยะนี ้จะเป็ นผู้ที่มีความสามารถ
ในการอ่านระดับที่เลือกสิ่งที่ต้องการอ่านได้ ด้วยตนเองโดยมีพื ้นฐานมาจากประสบการณ์ส่วนตัว
ที่ต้องการจะค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจ
3. ความบกพร่องบางประการในการอ่าน ขันตอนความสามารถในการอ่
้
านของผู้อ่าน
มักจะผ่านเป็ นลาดับขัน้ ดังที่กล่าวข้ างต้ นบางคนอาจจะพัฒนาไปตามลาดับอย่างราบรื่น แต่บาง
คนอาจจะต้ องใช้ เวลายาวนานในบางขันตอน
้
หรือใช้ เวลาสันกว่
้ าผู้อื่นในบางขันตอนแต่
้
ก็สามารถ
ผ่านไปได้ ด้วยดีตามลาดับ แต่บางคนอาจเกิดปัญหา ไม่สามารถพัฒนาผ่านขันตอนการ
้
พัฒนาการอ่านไปได้ จะต้ องได้ รับการช่วยปรับปรุง ชี ้แนะจึงจะสามารถประสบความสาเร็จ
ข้ อบกพร่องของผู้อา่ นกลุ่มนี ้มักจะเกิดจาก
3.1 เด็กกลุ่มนี ้ไม่พยายามทาความเข้ าใจเนื ้อเรื่องตามตัวอักษรที่ปรากฏจะให้ ความ
สนใจรูปภาพประกอบมากกว่า และเล่าเรื่องตามจินตนาการจากภาพ
3.2 เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมตรงข้ ามกับกลุ่มแรก จะเป็ นผู้ที่เน้ นด้ านการอ่านออก
เสียงของพยัญชนะ หรือคาต่าง ๆ ที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ที่สดุ ทังที
้ ่บางครัง้ ก็ไม่ทราบความหมาย
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3.3 ไม่เกิดความสนใจไม่เห็นความสาคัญของการอ่าน ว่าจะเป็ นบันไดไปสู่ความรู้
ต่าง ๆ ของตนในอนาคต จะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอ่านทังสิ
้ ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2553, 3) ได้ กล่าวถึงขันพั
้ ฒนาการด้ าน
การอ่านของเด็กปฐมวัยไว้ ดงั นี ้
1. การอ่านขันแรกเริ
้
่ม (Emergent reading) เด็กจะดูหนังสือเรื่องที่ชอบพูดข้ อความใน
หนังสือด้ วยภาษาของตน ทาท่าทางเหมือนอ่านหนังสือโดยไม่สนใจข้ อความตามลาดับของเรื่อง
จับใจความ และตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อเรื่องโดยการใช้ ประสบการณ์เดิมของตนอ่านเรื่อง
สัน้ ๆ ที่บอกให้ ผ้ ใู หญ่บนั ทึกให้ อ่าน และเขียนตัวขีดเขียนรวมทังอ่
้ าน และพยายามคัดลอก หรือ
เขียนทับตัวอักษรของผู้ใหญ่
2. การอ่านขันแรกเริ
้
่มในระยะก้ าวหน้ า (Advanced emergent reading) เด็กจาก
กวาดตามองข้ อความตามบรรทัด ดูข้อความที่มตี วั หนังสือตัวใหญ่ ตรวจสอบความถูกต้ องโดยการ
เดาจากประสบการณ์เดิม และจากการชี ้แนะ อ่านข้ อความที่มีตวั อักษร และคาที่เห็นอยู่เป็ นประจา
และหาคันที่มีตวั อักษรที่คล้ ายคบกันโดยการตรวจสอบจากจุดที่เริ่มต้ นของประโยค
3. การอ่านในระยะที่กาลังจะก้ าวไปสู่การอ่านขันต้
้ น (Emergent to early reading)
เด็กจะรู้จกั คาที่อยู่ในชีวิตประจาวันเมื่อเห็นคานันในบริ
้
บท หรือสิ่งแวดล้ อม รู้จกั การคาดเดาคา
ใหม่โดยดูรูปประโยค และความหมายกวาดสายตาถูกทิศทางเมื่อมองข้ อความที่ค้ นุ เคย ชี ้และบอก
ชื่อของตัวอักษรส่วนใหญ่ได้ พิจารณาตัวอักษรบางตัว และบอกว่าคือตัวอะไร พยายามคัดลอก
และตกแต่งรูปร่างของตัวอักษรและจาคาบางคาที่มีพยัญชนะต้ นเหมือนกันได้
4. การอ่านขันต้
้ น (Early reading) เด็กจะชี ้ หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้ น และจุดจบของ
คาบางคา ใช้ เสียงพยัญชนะต้ นที่ร้ ูจกั ในการคาดเดา และตรวจสอบคาที่อ่าน บอกข้ อสังเกตที่แสดง
ว่ารู้ว่าคา ๆ เดียวกันสามารถผสมกับคาอื่นกลายเป็ นคาใหม่ได้ คัดลอก หรือเขียนสื่อความหมาย
โดยใช้ ภาษาง่าย ๆ ของตนเอง ใช้ รูปประโยคที่ถกู ต้ อง และกลับมาอ่านข้ อความของตนได้ รวมถึงชี ้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้ น และลงท้ ายของประโยค
Brian (1992, 15-19) ได้ กล่าวถึงขันของพั
้
ฒนาการด้ านการอ่านดังนี ้
1. ขันก่
้ อนการอ่าน ขันนี
้ ้เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการที่เด็กเรียนที่จ ะอ่าน ซึ่งแบ่งออกเป็ น
2 ช่วงคือ
1.1 ก่อนการอ่าน (Early emergent)ในขันนี
้ ้เด็กเรียนรู้การอ่านโดยใช้ หนังสือเป็ น
แนวทาง ในการอ่านตามระดับความสามารถ โดยการจาเรื่องราว รูปภาพในแต่ละบท การเปิ ด
หนังสือจากซ้ ายไปขวา
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1.2 การแรกเริ่มการอ่าน (Emergent reading)ในขันนี
้ ้เด็กเริ่มเรียนรู้ในการแยกแยะ
เด็ก ๆ ได้ ยินเรื่องราว โครงกลอน และร้ องเพลง เขาเริ่มเรียนรู้ในการอ่าน และตอบสนองต่อ
เรื่องราวในหนังสือ
2. ขันการเริ
้
่มอ่าน (Early reading) เด็ก ๆ ในขันนี
้ ้เริ่มเรียนการอ่านต้ องการสื่อ และ
หนังสือหลากหลายในการสนับสนุนทักษะในการอ่านอย่างมีระบบ เขาเรียนรู้เรื่องราวในหนังสือ
และเรื่องราวที่ใช้ ต้องเป็ นเรื่องราวในชีวิตประจาวัน เรียนรู้และเข้ าใจถ้ อยคาที่เป็ นประโยคว่าเป็ น
ประเด็นสาคัญหรือเรื่องที่สาคัญสามารถโยงภาพเข้ ากับคา หรือตัวหนังสือ และเริ่ มใส่ใจกับการ
ออกเสียงตามคา
3. ขันการอ่
้
าน (Fluency reading) เด็กขันนี
้ ้จะเรียนอ่าน และเพิ่มพูนคาศัพท์เขา
ต้ องการเวลาในการที่จะอ่านอย่างมีอิสระ การฝึ กหัด และการจัดระบบด้ วยตนเอง เด็กอาจจะไม่
มัน่ ใจแต่พยายามที่จะจาคา การสังเกต และใช้ ตวั บ่งชี ้ เช่น ในการออกเสียงจะเริ่มพัฒนาปรับปรุง
ในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น การพัฒนาทักษะทางภาษา และผลสาเร็จของเด็กจะ
ขึ ้นอยู่กบั พัฒนาการขันที
้ ่ 1 เป็ น สาคัญ
Cochran and other (1994) ได้ อธิบายพฤติกรรมการอ่านไว้ 5 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันเกิ
้ ดความสงสัย (Magical stage) เด็กจะเรียนรู้วตั ถุประสงค์ของหนังสือต่าง ๆ
เริ่มคิดว่าหนังสือเหล่านันมี
้ ความสาคัญ จ้ องมองที่หนังสือ หยิบจับหนังสือขึ ้นมาถือไว้ บ่อยครัง้ จะ
เป็ นหนังสือที่เขาชอบ
2. ขันเกิ
้ ดแนวความคิด (Self-concept stage) เด็กพิจารณาตัวเองว่าเป็ นผู้อ่าน เริ่ม
เข้ าไปผูกพันกับกิจกรรมการอ่าน อาจจะเสแสร้ งอ่าน ให้ ความหมายของหนังสือจากรูปภาพต่าง ๆ
หรือประสบการณ์เดิมใช้ ภาษาคล้ าย ๆ หนังสือแม้ ว่าจะไม่เข้ ากับเนื ้อเรื่อง
3. ขันเชื
้ ่อมต่อการเป็ นผู้อ่าน (Bridging reader stage) เด็กให้ ความสาคัญกับตัวอักษร
สามารถเลือกคาที่ค้ นุ เคย สังเกตคาต่าง ๆ อ่านเรื่องที่เขียนเองได้ อ่านตัวหนังสือจากบทกวี เพลง
กลอนกล่อมเด็ก เด็กจะเชื่อว่าพยางค์และพยางค์ คือคาหนึ่งคาเกิดความขัดแย้ งในการจับคู่
ตัวอักษร และเสียงอ่านเริ่มระลึกถึงตัวอักษร ได้
4. ขันทะยานสู
้
่ผ้ อู ่าน (Take-off reader stage) เด็กเริ่มใช้ 3 ระบบชี ้แนะเข้ าด้ วยกัน
(เสียง ความหมาย โครงสร้ างประโยค) เด็กตื่นตัวกับการอ่าน เริ่มคุ้นเคยกับบริบทใส่ใจต่อ
ตัวหนังสือที่อยู่รอบตัว และอ่านทุก ๆ อย่างเช่น กล่องใส่อาหาร ฉลาก และเครื่องหมายต่าง ๆ เป็ น
ต้ น อันตรายในขันนี
้ ้ คือ เด็กจะให้ ความสาคัญกับตัวอักษรแต่ละตัวมากไป
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5. ขันสามารถอ่
้
านโดยไม่ต้องพึ่งพิง (Independent reader stage) เด็กสามารถอ่าน
หนังสือต่าง ๆ ที่ไม่เคยอ่านได้ สามารถให้ ความหมายจากตัวหนังสือ จากประสบการณ์เดิม และ
จากตัวชี ้แนะของผู้เขียนได้ สามารถเข้ าใจเรื่ องทีเ่ กี่ยวข้ องกับประสบการณ์ได้ ง่าย ๆ แต่จะเป็ น
โครงสร้ าง และเนื ้อเรื่องพื ้น ๆ เท่านัน้
สรุปได้ ว่า พัฒนาการด้ านการอ่านของเด็กวัยอนุบาลจะดาเนินไปอย่างเป็ นขันตอน
้
เด็ก
เริ่มรู้จกั สังเกตคาต่าง ๆ ที่เป็ นพื ้นฐาน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับขันตอน
้
ในการพัฒนาการอ่านของเด็กในช่วงหนึ่ง ๆ โดยเด็กแต่ละวัยจะมีสมาธิจดจ่อในการอ่านหนังสือ
และการเล่น หรือทากิจกรรมต่อเนื่องแตกต่างกัน ดังนันควรเลื
้
อกกิจกรรมให้ เหมาะกับ
ความสามารถมีสมาธิจดจ่อตามวัยของเด็ก ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ นาพัฒนาการด้ านการอ่านของ
เด็กวัยอนุบาลมาใช้ ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านของเด็กวัยอนุบาลได้ อย่างสอดคล้ อง
และเหมาะสมกับความสามารถตามพัฒนาการของเด็ก
ระดับพัฒนาการด้ านการอ่ าน
ฉันทนา ภาคบงกช (2538) ได้ กล่าวว่าความก้ าวหน้ าทางการอ่านในเด็กปฐมวัยจะ
ประเมินได้ จากพัฒนาการทางด้ านการอ่านดังต่อไปนี ้
1. การแสดงออกเด็ก มีความสนใจอ่าน อย่างเป็ นธรรมชาติ มีความกระตือรือร้ น และ
มัน่ ใจในการเขียนสิ่งแปลกใหม่ แสวงหานิทานใหม่ ๆ มาอ่าน
2. ความเป็ นอิสระสามารถเลือกนิทานได้ อย่างเหมาะสม แก้ ปัญหาของตนเองได้
3. ความเข้ าใจพื ้นฐานทางภาษาสามารถรู้คาศัพท์ที่จะพูดอย่างกว้ างขวางคาดคะเนได้
ว่าสิ่งใดช่วยให้ พบคาตอบได้ สร้ างสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เก่ากับเรื่องที่อ่านได้
4. การพูดแสดงออกอย่างมีความคล่องแคล่วอ่านให้ เห็นอย่างมัน่ ใจศูนย์เสียงแสดงถึง
ความเข้ าใจและใช้ วลี ประกอบได้ ดี
5. มีเทคนิคการอ่านรู้ว่าหนังสือประกอบด้ วยข้ อความ เมื่อพบว่าอ่านแล้ วไม่เข้ าใจจะ
พยายามแก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง
ส่วนความก้ าวหน้ าทางภาษาด้ านความเข้ าใจภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ฉันทนา ภาค
บงกช ได้ เสนอแนะให้ ประเมินได้ จากลักษณะดังต่อไปนี ้
1. ความสนุกสนาน ความก้ าวหน้ าที่จะทราบว่าการอ่านที่ทาให้ เกิดความสนุกสนาน
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ จากการแสดงออกในเรื่องการตอบสนองด้ านอารมณ์ มีความปรารถนาที่จะ
ให้ ผ้ อู ื่นอ่านด้ วยกัน และอ่านหนังสือหลายเล่มเพิ่มขึ ้น
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2. การสร้ างสรรค์ ความก้ าวหน้ าทางภาษาด้ านความเข้ าใจของเด็กที่แสดงออกจาก
การเขียน เช่น การวาดการ์ ตนู หรือวาดภาพต่อกันเป็ นเรื่องราวเตรียมเทป และหนังสือสาหรับอ่า
3. การนาเสนอ ซึ่งเด็กสามารถแสดงออกได้ ดงั นี ้ 1) เล่าถึงภาพที่วาด 2) มีท่าทางขณะ
อ่านนิทาน หรือคาคล้ องจอง 3) แนะนาหรือโฆษณาหนังสือ
4. ใช้ คาพูดแทนภาษาเขียน หรือภาษาที่ยาก
5. เลือกหนังสืออ่าน และบอกได้ ว่าเล่มใดน่าสนใจมากที่สดุ เล่มใดมีประโยชน์ มากที่สดุ
และบอกเหตุผลประกอบได้
6. เล่นบทบาทสมมติหรือแสดงท่าทางประกอบการอ่าน
7. เสนอทัศนะเกี่ยวกับสังคมและปั่นหาสภาพแวดล้ อม
8. แปลงนิทานและคาคล้ องจองแสดงเป็ นละคร
อัญชลี วงศ์หล้ า (2533, 10-11) ได้ กล่าวถึงพัฒนาการด้ านการอ่านตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติไปว่าในระยะแรกที่อ่านหนังสือให้ เด็กฟั งเด็กจะตังใจฟั
้ ง และดูรูปภาพในแต่
ละหน้ า ผู้อ่านควรชี ้คาที่อ่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่บงั คับให้ เด็กดูตามเพราะในระยะต่อมาเด็กจะเริ่ม
สนใจคาอ่านเอง และพัฒนาพฤติกรรมในการอ่านต่อไปตามลาดับ คือ
1. เริ่มเข้ าใจว่าตัวหนังสือสามารถสื่อความหมายได้ เหมือนภาษาพูด เด็กจะเลียนแบบ
ที่ผ้ ใู หญ่อ่าน คือจะชี ้ที่คาอ่าน และอ่านหนังสือด้ วยภาษาพูดของเขาเอง ซึ่งคนละใจความกับ
หนังสือที่อ่านตอนแรกชี ้สะเปะสะปะไปที่คาต่าง ๆ ขณะอ่าน และพัฒนาจนสามารถชี ้ได้ ตาม
ทิศทางที่ถกู ต้ องจากซ้ ายไปขวา จากบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่าง อย่างนี ้เรื่อยไปจนหมด
หน้ ากระดาษแล้ วจึงพลิกไปอ่านหน้ าต่อไปทางซ้ ายมือก่อน
2. ใช้ ภาษาหนังสือจะบรรยายภาพด้ วยคาบางคาที่ใช้ ในหนังสือ
3. บรรยายภาพในหนังสือได้ ถกู ต้ อง เด็กจะเริ่มเรียนรู้ว่าคาบรรยายในแต่ละหน้ า
จะต้ องสอดคล้ องกับรูปภาพในหน้ านัน้
4. จาประโยคต่าง ๆ ในหนังสือได้ เกือบหมด กล่าวคือ
4.1 คาบางคาที่จาไม่ได้ ก็จะใส่คาพูดของตนเข้ าไปแทน และยังไม่สามารถชี ้คาที่
อ่านเป็ นคา ๆ ที่ถกู ต้ องได้
4.2 ต่อมาเมื่อจาคาทุกคาในหนังสือได้ ก็จะสามารถอ่านคาในแต่ละบรรทัดได้
ถูกต้ อง แต่ยงั ไม่สามารถชี ้คาได้ ถกู ต้ องทุกคา
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5. อ่านได้ อย่างแท้ จริงเมือ่ อ่าน และชี ้คาในหนังสือเล่มนันบ่
้ อยขึ ้นความสามารถในการ
อ่านจะพัฒนาโดยใช้ ความจามาวิเคราะห์คา และสรุปกฎเกณฑ์ในการอ่านคานัน้ ๆ ด้ วยตนเอง
และใช้ กฎเกณฑ์นี ้อ่านคาต่าง ๆ ที่สนใจจนอ่านได้ อย่างแท้ จริงในที่สดุ
สรุปได้ ว่าระดับพัฒนาการด้ านการอ่าน ซึ่งในระยะแรกอ่านหนังสือให้ เด็กฟั งเด็กจะ
ตังใจฟั
้ ง และดูรูปภาพในแต่ละหน้ า ผู้อ่านควรชี ้คาที่อ่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่บงั คับให้ เด็กดูตาม
เพราะในระยะต่อมาเด็กจะเริ่มสนใจคาอ่านเอง จะส่งเสริมให้ เด็กอ่านตามธรรมชาติของเด็ก ไม่มี
การบังคับเด็กแต่จะให้ เด็กมีสิ่งแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยภาษา และหนังสือจะพบว่าระดับพัฒนาการ
ด้ านการอ่านของเด็ก จะเป็ นไปตามขันตอนอย่
้
างเป็ นระบบ ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ นาพัฒนาการ
ด้ านการอ่านของเด็กวัยอนุบาลมาใช้ ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านของเด็กวัยอนุบาลได้
อย่างสอดคล้ องและเหมาะสมกับความสามารถตามพัฒนาการของเด็ก
สภาพแวดล้ อมการอ่ าน
สภาพแวดล้ อมการอ่านมีอิทธิพลต่อการอ่านมากซึ่งมีนกั การศึกษาได้ กล่าวถึง
ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมการอ่านไว้ ดงั นี ้
ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมการอ่ าน
กระทรวงศึกษาธิการ (2549, 2) สภาพแวดล้ อมทังที
้ ่บ้านและที่โรงเรียนจะมีอิทธิพลต่อ
การอ่านสูงมาก เช่น บุคคลใกล้ ชิดชอบอ่าน ที่โรงเรียนมีหนังสือดี ๆ ให้ อ่าน มีห้องสมุดที่น่าเข้ าไป
ศึกษาค้ นคว้ า มีกิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับความพร้ อมของเด็กอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอสภาพแวดล้ อมการอ่านที่บ้าน
นฤมล เนียมหอม (2559) การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานได้ มีการจัด
สภาพแวดล้ อมเพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ดังนี ้ 1) มีวรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
ปฐมวัยจานวน 8-10 เท่าของจานวนเด็ก 2) มีการจัดวางหนังสือที่จดั แสดงตามหน่วยการเรียนรู้
3) มีการจัดวางหนังสือไว้ ให้ เด็กเลือกอ่านอย่างอิสระ 4) มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการอ่านใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 5) มีการอ่านออกเสียงให้ เด็กฟั งทุกวันทังในลั
้ กษณะกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
มีเดีย จุฬา (2549, 14) ครอบครัวเป็ นสถาบันที่เล็กที่สดุ แต่มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในการ
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน เพราะเป็ นสถาบันแรกที่จะปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้ แก่เด็ก ๆ บุคคลใน
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ ลกู หลานรัก
การอ่านโดยเริ่มต้ นจากการอ่านหนังสือสาหรับเด็ก หรือหนังสือนิทานให้ เด็กฟั งเพราะหนังสือ
เหล่านี ้มีถ้อยคา และจังหวะที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวล และมีภาพประกอบสีสนั สวยสุดงดงาม
เป็ นสิ่งกระตุ้นความสนใจเด็กได้ เป็ นอย่างดี และที่สาคัญครอบครัวจะต้ องจัดสภาพแวดล้ อมให้ เด็ก
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ได้ สมั ผัสกับการอ่านอยู่เสมอในชีวิตประจาวัน พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวต้ องเป็ นแบบอย่ างที่ดี
แล้ วเด็กก็จะซึมซับนิสยั รักการอ่านตังแต่
้ เด็ก
เอเอสทีวี ผู้จดั การออนไลน์ (2552) จากพระราชนิพนธ์เรื่อง”แม่”สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงวิธีการซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงใช้ อบรมพระราชโอรส และพระราชธิดานันได้
้ สะท้ อนถึงกลวิธีสร้ างนิสยั รักการอ่านในสมเด็จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถอันเปี่ ยมไปด้ วยศาสตร์ และศิลป์ โดยอาจสังเคราะห์ออกเป็ น 10
วิธีการ ที่ประชาชนสามารถนาไปปรับใช้ เพื่อสร้ างเสริมนิสยั รักการอ่านในครอบครัวของตนได้ ดงั นี ้
1. ใช้ เวลาสบายสบายของครอบครัวเพื่อส่งเสริมการอ่าน
2. เลือกหนังสือดีมีที่สนุกมาเล่าให้ เด็กฟั ง
3. ให้ เด็กได้ ร้ ูเรื่องราวหลากหลายจากพหุวฒ
ั นธรรม
4. มีกจิ กรรมพัฒนาทักษะการคิด
5. ใช้ ทกั ษะนาฏการในการเล่า
6. ใช้ กจิ กรรมศิลปะเชื่อมโยงกับการอ่าน
7. สอนให้ เด็กรู้จกั สกัดความรู้และจับใจความสาคัญ
8. ต่อยอดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
9. นาเด็กสู่โลกแห่งวรรณคดี
10. พัฒนาทักษะไพรัชภาษาพาสู่โลกกว้ าง
Heath (2009) ได้ กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อการอ่านที่บ้าน ซึ่งเป็ น
สิ่งที่สาคัญยิ่งต่อการสร้ างนิสยั รักการอ่านในเด็ก การเติบโตทางด้ านการศึกษาและพัฒนาการของ
เด็กดังนี ้ คือศึกษาความสนใจของลูก และเสาะแสวงหาหนังสือที่ตรงกับความสนใจจะทาให้ เกิด
แรงจูงใจที่ดีเยี่ยม การส่งเสริมการอ่านโดยการจัดเตรียมหนังสือที่มีความหลากหลายรวมถึงเนื ้อหา
และลักษณะของหนังสือที่เด็ก ๆ ชอบ เช่น หนังสือ ป๊ อบ-อัพ หนังสือที่มีกิจกรรมในตัวเล่ม เป็ นต้ น
สิ่งเหล่านี ้ไม่เพียงแต่ดึงความสนใจของเด็ก ๆ ให้ มีต่อการอ่าน และการเรียนแต่ยงั เพิ่มพูนทักษะ
ประสาทการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็ก ๆ ด้ วยซึง่ อาจเก็บรวบรวมหนังสือที่มีระดับการอ่านที่สงู
หรือต่ากว่าระดับทักษะการอ่านของเด็กก็ได้ เพราะจะช่วยให้ เด็กสนุก อยากอ่าน ไม่เบื่อ และ
พัฒนาทักษะการอ่านขึ ้นไปอีก ในเวลาเดียวกันมีหนังสือที่ทนั สมัย สิ่งต่อไปที่สามารถสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อการอ่านที่บ้าน และสนับสนุนการอ่านที่บ้าน นัน่ คือการจัดเตรียมที่
สาหรับการอ่าน เช่น ตกแต่งสถานที่ตามที่เห็นว่าดี และเหมาะสม และสามารถวางของเล่นที่เด็ก
อยากเล่นไว้ สกั ชิ ้นสองชิ ้นตรงที่อ่านหนังสือก็ได้ มมุ ที่อ่านหนังสือ ควรจะมีเก้ าอี ้ ที่นงั่ สบาย โต๊ ะ
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และอุปกรณ์การเขียน และวาดรูป พร้ อมวิธีนี ้ช่วยให้ ในขณะที่เด็กอ่านเด็กสามารถจดบันทึกหรือ
แม้ แต่วาดรูปเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กอ่าน เด็กจะชอบมีที่ที่อ่านหนังสือของเค้ าเองเป็ นส่วนตัว และที่
สาคัญเป็ นที่ที่เค้ าตกแต่งสร้ างสรรค์ในสไตล์ที่ตวั เองชอบ นอกจากนี ้ยังต้ องรวมถึงการให้ กาลังใจ
ในการอ่านนัน้ คือ พ่อแม่ นัง่ อ่านกับลูก และอ่านให้ ลกู ฟั ง ถ้ าพ่อแม่ใช้ เวลาว่างในการอ่านมากกว่า
ทาสิ่งอื่น ซึ่งเด็กจะสังเกตได้ จากที่พ่อแม่เป็ นแบบอย่าง และก็จะปฏิบตั ิตามอย่างโดยไม่มีการ
บังคับ นันเป็
้ นสิ่งที่พ่อแม่ได้ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน
สรุปได้ ว่าความสาคัญของการสภาพแวดล้ อมการอ่านเป็ นสิ่งจาเป็ นในการส่งเสริมการ
อ่านให้ เด็กวัยอนุบาล เมื่อมีสภาพแวดล้ อมที่ดีเอื ้อต่อการเรียนรู้ มีที่สาหรับให้ นงั่ อ่านมีหนังสือหรื อ
นิทาน มีโต๊ ะ และอุปกรณ์การเขียน และวาดรูป ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อการสร้ างนิสยั รักการอ่าน
ในเด็ก เด็กจะเกิดความรู้สึกอยากอ่าน อยากร่วมกิจกรรม แล้ วการทากิจกรรมการอ่านกลายเป็ น
กิจกรรมแห่งความสุขที่เด็กอยากจะทาโดยไม่ต้องบังคับ ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ มีการจัด
สภาพแวดล้ อมโดยห้ องเรียนที่จดั ประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ต้ องมีการจัดวาง
วรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล มีการปรับเปลี่ยนหนังสือที่จดั แสดงตามหน่วยการเรียนรู้
และจัดเวลาให้ เด็กมีโอกาสเลือกอ่านอย่างอิสระตามโอกาส
ความหมายและความสาคัญของนิสัยรักการอ่ าน
นักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายและความสาคัญของนิสยั รักการอ่านไว้ ดงั นี ้
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542, 55) ได้ ให้ นิยาม นิสัยรักการอ่าน ไว้ ดงั นี ้ การชอบอ่านจน
เป็ นนิสยั เมื่อมีเวลาว่างจะชอบอ่านมากกว่าทาอย่างอื่น และชอบอ่านหนังสือทุกชนิดทุกประเภท
ทังหนั
้ งสือที่ให้ ความบันเทิง และสารคดี คนที่อ่านหนังสือตลอดเวลาเรียกว่า"หนอนหนังสือ"
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542, 34) อธิบายว่า นิสยั รักการอ่าน หมายถึง การใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
การอ่านและอ่านจนเคยชิน อ่านจนเป็ นนิสยั แม้ บางครัง้ จะมีปัญหาและอุปสรรคต่อการอ่านบ้ างก็
ไม่ย่อท้ อ คนที่มีนิสยั รักการอ่านย่อมอ่านวัสดุบนั ทึกความรู้ทกุ ประเภท ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือแม้ แต่กระดาษห่อของ สามารถอ่านได้ ทกุ
สถานที่ ทุกโอกาส
สกุณี เกรียงชัยพร (2548, 9) ได้ ให้ ความหมายของ นิสยั รักการอ่านไว้ วา่ หมายถึง
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความชอบอ่านหนังสือ ความตังใจ
้ และต้ องการที่จะอ่าน เป็ น
พฤติกรรมที่ได้ รับการฝึ กฝนเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจ หรือ
ชอบที่จะอ่าน ได้ แก่ การอ่านหนังสือทุกที่เมื่อมีเวลา และโอกาส มีความต้ องการจะอ่านเองโดยไม่
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มีความจาเป็ นมาบังคับ มีความรู้สึกพอใจที่จะอ่านอย่างไม่มีสิ ้นสุด และมีทศั นคติทางบวกเกี่ยวกับ
การอ่าน
อาทิตยา เผ่าพงษ์คล้ าย (2553) นิสยั รักการอ่าน หมายถึง การกระทาของนักเรียนที่
แสดงออกถึงความชอบอ่าน การใฝ่ ม่งุ มัน่ แต่การอ่านและอ่านจนเคยชิน เป็ นคุณลักษณะที่ได้ รับ
การฝึ กฝนเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นนิสยั การชอบอ่านจนเป็ นนิสยั เมื่อมีเวลาว่าง โดยจะอ่านทุก
ครัง้ เมื่อมีโอกาสและหาโอกาสเพื่ออ่าน ชอบอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านทุกชนิดทุกประเภทอ่าน
โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่เมื่อมีเวลาว่าง มีความต้ องการที่จะอ่านเองโดยไม่ต้องให้ ความจา
เป็ นมาบังคับ มีความรู้สึกพอใจที่จะอ่านอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด อ่านโดยไม่ต้องรอความอนุเคราะห์หรือ
พึ่งพาคนอื่น โดยเป็ นการอ่านที่กระทาอย่างสม่าเสมอ พฤติกรรมที่บ่งบอกให้ ทราบว่าบุคคลมีนิสัย
รักการอ่าน ตัวอย่าง เช่น การใช้ เวลาว่างโดยการอ่านหนังสือ การซื ้อหรือยืมหนังสือมาอ่าน หา
โอกาสเพื่ออ่าน การใช้ บริการห้ องสมุด แสดงความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
ความสาคัญของนิสยั รักการอ่านซึ่งควรปลูกฝังให้ เกิดขึ ้นแก่เด็กปฐมวัยมีนกั ศึกษาได้ ให้
ความสาคัญ ดังนี ้
เครือวัลย์ ศุภรัชฎเดช (2552, 20) กล่าวว่าพฤติกรรมรักการอ่านเป็ นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งที่
จะช่วยสร้ างความสาเร็จในการดาเนินชีวิต เพราะหากบุคคลนันมี
้ พฤติกรรมรักการอ่านก็ย่อมจะ
อ่านเป็ นนิสยั และช่วยในการพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการอ่านเป็ นพิเศษ
ก็ย่อมจะมีโอกาสเจริญก้ าวหน้ าในอาชีพ และชีวติ มากขึ ้นทังนี
้ ้เพราะโลกในปัจจุบนั ได้ จดั ว่าเป็ น
โลกของการอ่านซึ่งมีการอ่านแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภท สิ่งที่ต้องอ่านจึงมีมาก และใน
ชีวิตประจาวันของเราที่จาเป็ นต้ องอ่านอยู่เสมอเพื่อความรู้ ความสามารถ และเปิ ดโลกทัศน์ ให้
กว้ างขวาง
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542, 2-3) กล่าวว่านิสยั รักการอ่านมีความสาคัญอย่างมาต่อ
การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ซึ่งต้ องเริ่มจากการสร้ างความสนใจในการอ่านของเด็ก และส่งเสริ ม
การอ่านตังแต่
้ ก่อนเข้ าโรงเรียนในปัจจุบนั วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว มี
ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ พบว่าการสร้ างความสนใจในการอ่านมีความสาคัญมากควรเริ่มตังแต่
้ เป็ น
ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จึงจะมีผลต่อสมองของเด็ก และเมื่อเติบ โตเป็ นผู้ใหญ่จะทาให้ ประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประสบความสาเร็จในชีวิตหน้ าที่การงาน และมีนิสยั รักการอ่าน
ติดตัวตลอดไป
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ประดิษฐา เสถียรมงคลกิจ (2549, 6) กล่าวว่าพฤติกรรมรักการอ่านมีความสาคัญมาก
ต่อนักเรียนเพราะว่าเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่านอกเหนือจากการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้แล้ วการอ่านยังทา
ให้ เพลิดเพลิน ช่วยให้ เป็ นผู้มีประสบการณ์กว้ างขวาง มีความเข้ าใจในตนเองและผู้อื่น
เยาวภา เดชะคุปต์ (2542, 74) กล่าวว่าการอ่านของเด็กปฐมวัย หรือการเตรียมความ
พร้ อมในการอ่านมีความสาคัญเนื่องจากก่อนที่เด็กจะเริ่มอ่านควรมีการเตรียมความพร้ อมเสียก่อน
เด็กควรเริ่มต้ นอ่านเมื่อมีความพร้ อมซึ่ง หมายความถึงว่าเด็กเรียนด้ วยความเข้ าใจ และมี
ความสามารถที่จะเข้ าใจสัญลักษณ์ที่อา่ น วิธีอ่านควรขึ ้นอยู่กบั ความสนใจ และวิธีการของเด็กแต่
ละคน การส่งเสริมการพูดจะเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการส่งเสริมการอ่าน
สาเร็จ จันทร์ โอกุล (2544,13) กล่าวว่าการอ่านเป็ นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ช่วย
ให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้ เด็กสามารถก้ าวเข้ าสู่โลกของการเรียนรู้ได้ เป็ นอย่างดี ทักษะ
การอ่านจึงมีความสาคัญและจาเป็ นทักษะการอ่านจะเกิดขึ ้นได้ นนมี
ั ้ ยทุ ธศาสตร์ 2 ประการ คือ
สร้ างนิสยั การอ่านที่ต้องสร้ างให้ เกิดกับเด็กตังแต่
้ ยงั เล็ก ๆ และต้ องมีกิจกรรมที่สอดคล้ องให้ เกิด
นิสยั รักการอ่าน
สรุปได้ ว่า นิสยั รักการอ่าน หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทาที่แสดงออกถึงการใฝ่
มุ่งมัน่ ความชอบและความสนใจในการอ่านจนเคยชินจนติดเป็ นนิสยั เป็ นพฤติกรรมที่ฝึกฝนมา
เป็ นเวลานานโดยไม่มีสิ่งใดมาบังคับ สามารถอ่านหนังสือได้ ทกุ ประเภท ทุกโอกาส และทุกสถานที่
ความสาคัญของนิสยั รักการอ่าน คือ พื ้นฐานสาคัญในการสร้ างความสาเร็จในการ
ดาเนินชีวิตให้ เจริญก้ าวหน้ า เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้ ช่วยให้ มีประสบการณ์กว้ างขวาง และช่วย
ให้ เกิดความเพลิดเพลิน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เห็นถึงความสาคัญของนิสยั รักการอ่านจึงช่วย
ปลูกฝังให้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ เด็กปฐมวัยผ่านการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
และได้ นาความหมายของนิสยั รักการอ่านมาสู่การพัฒนานิยามศัพท์ของตัวแปรตามให้ ชดั เจนมี
ความตรงตามทฤษฎี
พฤติกรรมรักการอ่ าน
นักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงพฤติกรรมรักการอ่านที่แสดงว่าเด็กมีนิสยั รักการอ่าน
ดังนี ้
กนกอร พันธ์เถระ (2537) กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าเด็กมีความสนใจในการ
อ่าน รักการอ่านพร้ อมที่จะอ่านไว้ ดงั นี ้
1. ขอให้ ผ้ ใู หญ่อ่านหนังสือให้ ฟัง
2. อ่านหนังสือกับผู้ใหญ่ได้ นานพอเหมาะกับวัย
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3. เปิ ดหนังสืออ่านตามลาพัง
4. เปิ ดหนังสือและเล่าเรื่องให้ เพื่อนฟั ง
5. เลือกและแนะนาหนังสือมาให้ ผ้ ใู หญ่อ่านให้ ฟัง
6. พูดคุยแสดงความเห็นต่อภาพสัญลักษณ์ตวั หนังสือในขณะที่ผ้ ูใหญ่ถาม
7. พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือในขณะที่อ่านโดยผู้ใหญ่
ไม่ต้องถาม
ฉันทนา ภาคบงกช (2537ก, 3) กล่าวถึงพฤติกรรมรักการอ่านดังกล่าวว่ามีพฤติกรรม
เปิ ดหนังสือทีละหน้ าฟั งตามลาดับ สนใจฟั งนิทานที่ผ้ อู ื่นอ่านให้ ฟังกวาดสายตาจากซ้ ายไปขวา
จากบนลงล่าง
ดวงพร พวงเพ็ชร์ (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมที่บง่ บอกให้ ทราบว่า บุคคลมีนิสยั รักการ
อ่าน เช่น การใช้ เวลาว่างในการอ่านหนังสือ การซื ้อหนังสือมาอ่าน หาโอกาสเพื่อการอ่านการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ อ่าน การใช้ บริการห้ องสมุด และการกาหนดจุดประสงค์ในการ
อ่าน เป็ นต้ น ซึ่งองค์ประกอบของบุคคลที่มีนิสยั รักการอ่านต้ องประกอบด้ วยลักษณะต่าง ๆ 4
ประการดังนี ้
1. การอ่านอย่างสมา่ เสมอ หมายถึง การอ่านทุกครัง้ ที่มีโอกาส การใช้ เวลาว่างในการ
อ่าน โดยไม่เลือกเวลาสถานที่ ต้ องการอ่านโดยไม่มีความจาเป็ นมาบังคับ พอใจอ่านอย่างไม่มี ที่
สิ ้นสุด อ่านโดยไม่ต้องรอความอนุเคราะห์ หรือพึ่งพาคนอื่น
2. การอ่านหนังสือหลายประเภท หมายถึง การอ่านหนังสือให้ เข้ าใจในเรื่องเดิมจาก
หนังสือหลายเล่ม หรือหลายแหล่ง อ่านเนื ้อหาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือเรียน หนังสืออ่าน
เล่น ข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง เรื่องตลกเบาสมอง บันเทิงคดี หรือสารคดี อ่านหลายประเภทของ
สิ่งพิมพ์ เช่น อ่านจากทังหนั
้ งสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้ างอิง หรือใบปลิว เป็ นต้ น การอ่าน
ประเภทของสิ่งพิมพ์ ก็อ่านจากหลายเล่มหรือหลายฉบับ เพื่อจะได้ ทราบความคิดหรือเรื่องเดียวกัน
แต่จากผู้แต่งหลายคน หรือจากผู้แต่งคนเดียวที่มีผลงานในเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ชิ ้นรวมทังมี
้
การอ่านจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็ นจากห้ องสมุด อ่านหนังสือที่มีอยู่ในบ้ าน ซื ้อจากร้ าน หรือแผง
หนังสือ
3. การอ่านเนื ้อหาที่มีประโยชน์ หมายถึง การเลือกอ่านเนื ้อหาจากหนังสือที่ให้ ความรู้
ความเพลิดเพลิน กล่อมเกลาจิตใจ พัฒนาอารมณ์ ส่งเสริมประสบการณ์ เช่น ข่าวสารคดีเรื่องตลก
เบาสมอง รวมทังเลื
้ อกไม่อ่านเนื ้อหาจากหนังสือที่ไม่มีประโยชน์ รู้จกั กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
อ่าน อ่านจับใจความสาคัญได้
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4. การเห็นคุณค่าของการอ่าน หมายถึง การรู้ถึงประโยชน์ของการอ่านที่มีต่อการใช้
ชีวิตประจาวัน และการไขปัญหา รู้ว่าสิ่งที่อาจมีประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นอย่างใด เช่น อ่าน
เพื่อให้ ได้ รับความรู้ อ่านเพื่อความบันเทิง หรือจรรโลงใจ มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน การรู้จกั ดูแล
รักษาหนังสือเพื่อให้ ใช้ ได้ นาน นาความรู้ที่ได้ จากการอ่านมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ มีความเชื่อว่าการ
อ่านหนังสือที่มีเนื ้อหามีคณ
ุ ค่าจะให้ ประโยชน์ เช่น ความรู้ความบันเทิงคติสอนใจ ส่วนการอ่าน
หนังสือที่มีเนื ้อหาไม่มีคณ
ุ ค่าจะให้ โทษ เช่น ความอาฆาตพยาบาท ทาให้ เกิดความหลงผิด เป็ นต้ น
ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2554) กล่าวถึงพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กมีดงั ต่อไปนี ้
1. การนาหนังสือให้ ผ้ ใู หญ่ช่วยเล่าหรือตังใจฟั
้ งครูเล่านิทานในแต่ละครัง้
2. เลือกเข้ ามุมหนังสือนิทานแทนการเข้ ามุมอื่น ๆ เมื่อทากิจกรรม
3. มีความสนใจอ่านหนังสือเป็ นเวลานาน
4. มีความสนใจอ่านหรือดูหนังสือทีละหน้ าอย่างช้ า ๆ ด้ วยความสนใจ
5 กระตือรือร้ นหยิบหนังสือมาอ่านด้ วยตนเองโดยไม่มีใครบังคับ
ประทีป จินงี่ (2538, 5-6) พฤติกรรมการอ่านของเด็ก ได้ แก่ ฟั งผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ ฟัง
มองผู้ใหญ่อ่านหนังสือด้ วยความสนใจ และทาท่าอ่าน บอกชือ่ โลโก้ หรือป้ายในสิ่งแวดล้ อม
พยายามเล่าเรื่องจากภาพหรือนิทานที่ฟังแล้ ว เล่าเรื่องโดยไม่ดภู าพ
พรพิมล มณีรัตน์ (2556) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบนิสัยรักการอ่าน ว่าบุคคลที่มีนิสยั รัก
การอ่านจะต้ องชอบอ่านหนังสือ อ่านได้ บ่อย อ่านได้ นานโดยไม่ร้ ูสึกเบื่อหน่าย และมีความพึง
พอใจในการอ่านอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อชีวิต ทาให้ นาความรู้ที่
ได้ จากการอ่านมาพัฒนาตนเองได้ จึงสรุปได้ ว่าองค์ประกอบนิสยั รักการอ่าน ประกอบด้ วย ความ
สนใจใฝ่ ร้ ู ในการอ่าน ความสม่าเสมอในการอ่าน และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
มูลนิธิไฮสโคป (HIGH/ Scope education foundation 1992, 13-14) กล่าวถึง
พฤติกรรมที่แสดงว่าเด็กสนใจในการอ่าน คือ เด็กขอร้ องให้ ผ้ อู ื่นอ่านเรื่องให้ ฟังหรืออ่าน
เครื่องหมายสัญลักษณ์ เด็กตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาแล้ ว หรือพูดซ ้าเรื่องที่อ่านมา
บางส่วน เด็กอ่านหนังสือบ่อย หรือเล่าเรื่องขณะที่พลิกกลับไปที่หน้ าเดิม
ศุภวรรณ จันทร์ แก้ ว (2556) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะนิสยั การอ่านไว้ 2
องค์ประกอบ คือ
1. ความสนใจใฝ่ ร้ ูในการอ่าน ประกอบด้ วย
1.1 กระตือรือร้ นในการอ่าน
1.2 ตังใจอ่
้ าน
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1.3 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน
2. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน ประกอบด้ วย
2.1 ความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน
2.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน
2.3 ชื่นชมคุณค่าของความรู้จากการอ่าน
Asep Suhana and Acep Haryudin (2017) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบรักการอ่านไว้ 4
องค์ประกอบ คือ
1. ความสนใจในการอ่านช่วงระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง
2. แรงจูงใจในการอ่านโดยเตรียมตารางที่จะอ่านหนังสือที่สอดคล้ องกับเป้าหมายใน
การเรียนรู้
3. ความสุขในการอ่าน
4. ความชอบอ่านหนังสือทุกชนิด ทุกประเภท
พฤติกรรมรักการอ่านดังกล่าวข้ างต้ นมีพฤติกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาของความ
ใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่านและช่วงการทากิจกรรมที่แสดงถึงความสนใจต่อการอ่าน ช่วงเวลาของความ
ใฝ่ ม่งุ มัน่ ควรมีความสอดคล้ องกับวัยเด็ก ซึ่ง สานักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
(2552) ได้ กล่าวถึงช่วงการมีสมาธิจดจ่อของเด็กวัยอนุบาลในการอ่านหนังสือและการเล่นหรือทา
กิจกรรมต่อเนื่องตามพัฒนาการ ดังนี ้
1. ช่วงวัย 3 ขวบ เด็กจะเปิ ดหนังสือดูรูป หรือนิทานภาพอย่างต่อเนื่องได้ นานประมาณ
3-5 นาที โดยมีผ้ ใู หญ่ชี ้ชวน ฟั งคนอื่นพูด แล้ วโต้ ตอบด้ วยวาจาหรือการกระทา มีสติจดจ่อในการ
เล่น หรือทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ นานประมาณ 5-10 นาที
2. ช่วงวัย 4 ขวบ เด็กจะเปิ ดหนังสือดูภาพด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้ นานประมาณ 510 นาที หรือจนจบ มีสมาธิจดจ่อในการเล่นหรือทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ นานประมาณ 10-15
นาที หรือจนเสร็จ
3. ช่วงวัย 5 ขวบ เด็กจะเปิ ดหนังสือดูภาพด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้ นานประมาณ
10-15 นาที หรือจน และมีสมาธิจดจ่อในการเล่นหรือทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้
นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนเสร็จ
สรุปได้ ว่า พฤติกรรมรักการอ่าน คือ การใช้ เวลาว่างในการอ่านหนังสือ โดยไม่เลือกเวลา
สถานที่ การอ่านทุกครัง้ ที่มีโอกาส อ่านหนังสือทุกประเภท กระตือรื อร้ นหยิบหนังสือมาอ่านด้ วย
ตนเองโดยไม่มีใครบังคับ และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
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พฤติกรรมด้ านการรักการอ่านมาสู่การสังเคราะห์เป็ นโครงสร้ างการประเมินซึ่งมีตวั บ่งชี ้ 3 รายการ
ได้ แก่ 1) ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน 2) แรงจูงใจในการอ่าน 3) เจตคติที่ดีการอ่าน
การสร้ างนิสัยรักการอ่ านและวิธีการส่ งเสริมการอ่ าน
เนื่องจากการอ่านมีความสาคัญจึงควรมีการสร้ างนิสยั การอ่านเพื่อเป็ นการปลูกฝัง
ตังแต่
้ เด็กซึ่งมีนกั การศึกษากล่าวไว้ ดงั นี ้
ฉวีวรรณ คูหาอภินนั ท์ (2542, 55) กล่าวว่านิสยั รักการอ่านนี ้ไม่สามารถจะปลูกฝังได้
ในระยะเวลาอันสัน้ การสร้ างนิสยั รักการอ่านให้ ได้ ผลนันจะต้
้ องเริ่มตังแต่
้ วยั เด็ก โดยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครูเป็ นผู้ปลูกฝัง ตลอดจัดสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลให้ เป็ นปัจจัยส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน การสร้ างนิสยั รักการอ่านมีความสาคัญมากต่อการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ซึ่ง
จะต้ องเริ่มจากการสร้ างความสนใจในการอ่านของเด็ก และส่งเสริมการอ่านตังแต่
้ ก่อนเข้ าโรงเรียน
ในปัจจุบนั วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็วมีนกั วิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นัก
การศึกษา และนายแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศหลายคนได้ ค้น
พบว่าการสร้ างความสนใจในการอ่านมีความสาคัญมากควรเริ่มตังแต่
้ ขณะที่เป็ นทารกอยู่ในครรภ์
ของมารดาจึงจะได้ ผลดีต่อสมองของเด็กทารก และเมื่อเด็กเติบโตขึ ้นมาก็ต้องปลูกฝัง และสร้ าง
ความสนใจในการอ่านไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่ มีนิสยั รักการอ่าน เมือ่ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่จะทาให้ ประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประสบความสาเร็จในชีวิตในหน้ าที่การงาน และมีนิสยั รักการ
อ่านไปจนชัว่ ชีวิต
วันทนา เมืองจันทร์ (2547, 28) กล่าวว่าการมีนิสยั รักการอ่านเป็ นเรื่องที่ต้องใช้ เวลา
สะสมมากกว่าการบังคับ ควรกาหนดให้ เด็ก ๆ ได้ ฝึกฝนให้ รักการอ่านไปพร้ อม ๆ กับการถูกฝึ กให้
หัดอ่านต่อมาเขาจะกลายเป็ นนักอ่านที่ดี วิธีการต่อไปนี ้ 2 วิธีที่จะช่วยให้ เด็กเป็ นนักการอ่านที่ดีคือ
1) พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครูต้องอ่านให้ เด็กฟั งก่อนตังแต่
้ เขายังอ่านไม่เป็ น 2) ต้ องกระตุ้นให้ เด็กได้
ฝึ กอ่านเองโดยอิสระ
อัจฉรา ประดิษฐ์ (2550,15) การสร้ างนิสยั รักการอ่านแก่เด็กจึงเป็ นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง
ตังแต่
้ เด็กยังเยาว์วยั และปลูกฝังอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลายาวนานหลายปี เพื่อให้ เป็ นนิสยั ที่หยัง่ ราก
ลึกในพฤติกรรมของเด็กจนกลายเป็ นสิ่งที่ทาโดยอัตโนมัติราวกับการหายใจ ซึ่งการสร้ างนิสยั เช่นนี ้
ได้ หมายความว่า กลวิธีในการสร้ างนิสยั ต้ องเป็ นกลวิธีที่ทาให้ เด็กเกิดความประทับใจแบบฝังลึก
เพราะสาหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กหากประทับใจสิ่งใดแล้ วจะเป็ นความทรงจาที่ฝังใจไปจนโต
หรือแม้ แต่ประทับใจไปชัว่ ชีวิต

62
วิธีการส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ เด็กมีนิสยั รักการอ่านจึงมีวธิ ีการส่งเสริมการอ่านมี
ด้ วยกันหลายวิธีตามที่นกั การศึกษาได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
ชุติมา มณีสะอาด (2554) ได้ กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมการอ่านโดยตรง ดังนี ้
1. ซื ้อหนังสือให้ เด็กอ่านเป็ นวิธีการส่งเสริมที่ผ้ ปู กครองใช้ มาก การให้ เด็กมีโอกาสเป็ น
เจ้ าของหนังสือเล่มที่มีเรื่องและรูปที่เด็กชอบ เป็ นสิ่งที่ชวนให้ เขาภูมิใจ และพอใจมาก และถ้ ามีที่
เก็บหนังสือของเขาเองโดยเฉพาะแล้ วก็จะยิ่งทาให้ เด็กรู้ สึกว่าหนังสือเล่มนันเป็
้ นสมบัติส่วนตัวของ
เค้ ามากขึ ้นหรือถ้ าผู้ปกครองจะหาหนังสือเรื่องที่เขาชอบให้ เป็ นของขวัญแก่เด็กในบางโอกาสก็ยงิ่
เป็ นการดี ถ้ าผู้ปกครองพาไปร้ านหนังสือด้ วยก็ควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือกหนังสือเองโดยผู้ปกครอง
เพียงช่วยชี ้แนะหนังสือที่ดีให้ ก็ช่วยให้ ได้ หนังสือที่ตรงกับความสนใจของเด็ก
2. พาเด็กไปอ่านหนังสือในห้ องสมุดประชาชน ห้ องสมุดประชาชนจะมีหนังสือสาหรับ
เด็กไว้ บริการเด็กด้ วยในวันหยุด ผู้ปกครองควรพาเด็กไปอ่านหนังสือในห้ องสมุดแนะนาหนังสือที่ดี
ให้ และส่งเสริมให้ เด็กหยิบหนังสือมาอ่านที่บ้านเป็ นการฝึ กให้ เด็กรู้จกั ประโยชน์จากการใช้
ห้ องสมุด
3. ให้ ความช่วยเหลือ และเอาใจใส่ต่อการอ่านของเด็ก ถ้ าเด็กอ่านหนังสือแล้ วพบคา
หรือสานวนภาษาที่ไม่เข้ าใจผู้ใหญ่ต้องพยายามอธิบายให้ เด็กเข้ าใจ เพื่อให้ เด็กเห็นประโยชน์ของ
การอ่านเพิ่มมากขึ ้น
4. จัดเวลาอ่านหนังสือซึ่งคนในบ้ านจะมาอ่านร่วมกัน ถ้ ามีบุตรหลายคนควรจัดหา
หนังสือที่เหมาะสาหรับเด็กขนาดกลาง คือ เด็กโตก็ฟังได้ เด็ก เด็กเล็กก็เข้ าใจและเพิ่มความรู้ให้
สูงขึ ้น
สุพตั รา ชุมเกตุ (2522, 124-126) ได้ รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็กโดยตรงไว้
ดังนี ้
1. เล่านิทานให้ เด็กฟั ง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนี ้เหมาะสาหรับเด็กเล็ก เด็กจะสนใจฟั ง
ถ้ าเรื่องที่เราตรงกับความสนใจไม่อยากเกินไปผู้เล่าต้ องเล่าด้ วยน ้าเสียงที่แสดงถึงความรู้สึก
สอดคล้ องกับความรู้สึกของตัวละคร แต่อย่าดัดเสียงมากเกินไป มีการแสดงท่าทางบ้ าง ข้ อสาคัญ
คือ ต้ องมีหนังสือเล่มที่เราให้ เด็กดูด้วย เพื่อรบเร้ าความสนใจเด็กให้ อยากอ่านหนังสือ และควรพูด
แนะนาเด็กว่าเรื่องที่สนุก ๆ ในทานองนี ้ยังมีอีกมากมายอยู่ในหนังสืออะไรบ้ าง
2. เลือกหนังสือให้ เด็กอ่านเป็ นกิจกรรมสาหรับเด็กโต และวัยรุ่นเลือกหนังสือ ที่เห็นว่าดี
เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งเป็ นหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านหรือมีอยู่ในห้ องสมุดของโรงเรี ยน แนะนาแก่เด็กว่า
หนังสือเล่มนัน้ ๆ ดีอย่างไรควรนาหนังสือมาให้ เด็กดูเพื่อจูงใจให้ เด็กอยากอ่าน
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3. เล่าเรื่องในหนังสือให้ เด็กฟั งเป็ นการเล่าโครงเรื่องอย่างย่อ ๆ เพื่อจูงใจให้ เด็กเห็นว่า
หนังสือเล่มนัน้ ๆ น่าอ่าน ซึ่งต่างกับการเลือกหนังสือให้ เด็กอ่านเพราะการเลือกหนังสือเป็ นการ
บอกว่าหนังสือเล่มนันดี
้ อย่างไร สนุกตรงไหน
4. ให้ เด็กเล่าเรื่องในหนังสือโดยให้ เด็กได้ อ่านมาคนละหนึ่งเล่ม แล้ วผลัดกันเล่า
กิจกรรมนี ้ใช้ ได้ กบั เด็กทุกวัยที่อ่านหนังสือออกแล้ ว
5. อ่านหนังสือให้ เด็กฟั งเป็ นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กเล็ก และเด็กโต โดยผู้ปกครองนา
หนังสือที่ดีเหมาะกับเด็กมาให้ เด็กฟั งกิจกรรมนี ้คล้ ายกับการเล่านิทาน แต่การเล่านิทานเป็ นการ
เล่าปากเปล่า การอ่านหนังสือให้ เด็กฟั งไม่จาเป็ นต้ องอ่านวันเดียวจบเล่ม อาจจะอ่านวันละตอนได้
เรื่องที่อ่านต้ องสนุกเด็กถึงจะตังไจฟั
้ ง
6. ให้ เด็กอ่านหนังสือให้ ฟังเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ปู กครองจัดได้ ที่บ้านโดยขอร้ องให้ ลกู หลาน
อ่านหนังสือให้ ฟังในโอกาสที่เหมาะ เพื่อเป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ผ้ ใู หญ่เคยอ่านให้ เด็กฟั ง
7. อภิปรายเรื่องในหนังสือ โดยเด็กและผู้ใหญ่ไปอ่านหนังสือมาแล้ วสนทนาให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนัน้ กิจกรรมนี ้ควรจัดสาหรับเด็กวัยรุ่น
8. การสร้ างบรรยากาศที่บ้านให้ เด็กอยากอ่านหนังสือโดยผู้ปกครองหาซื ้อหนังสือที่
เหมาะหรือเป็ นประโยชน์กบั ลูกหลานเอามาไว้ ทบี่ ้ านจัดชันหนั
้ งสือเข้ าที่มมุ ใดมุมหนึ่งของห้ องที่
เด็กสามารถหยิบอ่านได้ โดยสะดวก และเข้ าไปดูได้ ง่ายเมื่อเด็กเห็นหนังสือเตะตาบ่อย ๆ ก็จะหยิบ
ออกมาอ่าน
9. พาเด็กไปชมนิทรรศการ และบรรยากาศเกี่ยวกับหนังสือ เมื่อมีการแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับหนังสือ หรือการบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ ผู้ปกครองควรชักชวนเด็กให้ ไปชมเพื่อให้ เกิด
ความสนใจหนังสือ
สรุปได้ ว่าการมีนิสยั รักการอ่านต้ องปลูกฝังตังแต่
้ เด็กและปลูกฝังอย่างต่อเนื่องมากกว่า
การบังคับ วิธีการส่งเสริมการรักการอ่านให้ กบั เด็ก คือ การฟั งนิทาน การพูดคุยเรื่องราวในหนังสือ
การพาเด็กไปดูนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือ การที่ผ้ ใู หญ่เห็นความสาคัญของการอ่าน และช่วยกัน
สร้ างกิจกรรมการอ่านให้ เกิดขึ ้น ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ เล็งเห็นว่าการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านควร
เริ่มเดินตังแต่
้ ระดับปฐมวัย และวิธีการที่นามาใช้ คือการให้ เด็กอ่านวรรณกรรมร่วมกัน การจัด
กิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม และการจัดนิทรรศการซึ่งจะสามารถส่งเสริมการมีนิสยั รักการ
อ่านให้ กบั เด็กวัยอนุบาลได้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
Amoriggi (1981 อ้ างถึงใน เนตรชนก รักกาญจนันท์, 2558, 57) ได้ ศึกษา
ความสามารถในการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจยั จะเล่านิทานให้ เด็กฟั งแล้ วให้ เด็กเล่าเรื่ อง
ย้ อนกลับ และเล่าเรื่องราวต่อจากผู้วจิ ยั ทาการทดลองครัง้ ละ 15-20 นาทีเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่าเด็กสามารถเล่านิทานได้ ถกู ต้ องโดยการเรียงลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ดีขึ ้น และ
เด็กสามารถนาเอานิทานที่ฟังไปประยุกต์เล่าต่อ
Chomsky (1998 อ้ างถึงในศุภมาส จิรกอบสกุล, 2559, 51) รายงานว่าเด็กหลายคน
ที่มาจากครอบครัวที่แวดล้ อมไปด้ วยหนังสือ มีพอ่ แม่ที่รักการอ่านเป็ นต้ นแบบ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวจะทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจภายใน (lntrinsic motivation) และเด็กมีหนังสือที่น่าสนใจ
หลากหลายพร้ อมที่จะให้ เด็กเลือก เมื่อเด็กอยากเรียนรู้อยากอ่าน
Dixon Johnson and Sultz (1977 อ้ างถึงใน เนตรชนก รักกาญจนันท์, 2558, 57-58)
ได้ วิจยั เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานให้ กบั เด็กอนุบาล อายุ 3-4 ปี ที่โรงเรียนในเมืองดี
ทรอยด์ จานวน 46 คนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่ม1 เล่านิทานให้ เด็กฟั งแล้ วให้ แสดงบทบาท
ประกอบตามเนื ้อเรื่อง กลุ่มที่ 2 เล่านิทานให้ ฟังพร้ อมทังพาไปดู
้
ของจริงนอกสถานที่ เช่น ไปสวน
สัตว์ ไปซื ้อของ กลุ่มที่ 3 เล่านิทานแล้ วสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และกลุ่มที่ 4 เป็ นกลุ่ม
ควบคุมพบว่า กลุ่มเด็กที่แสดงบทบาทประกอบตามเรื่องได้ แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเนื ้อ
เรื่องไปด้ วย จะพัฒนาจิตลักษณะต่าง ๆ ได้ ดีที่สุด แสดงว่าเมื่อเด็กฟั งนิทานแล้ วเกิดความต้ องการ
ที่จะเลียนแบบตัวละครที่เด็กชอบ หรือตัวละครที่ได้ รับความสาเร็จจากพฤติกรรมนัน้ และเนื ้อหาใน
นิทานถ้ าเป็ นเรื่องที่ใกล้ ความเป็ นจริง เช่น เทพนิยายแล้ วจะได้ ผลดีต่อจิตลักษณะของเด็กได้ ดีกว่า
นิทานที่มีเนื ้อหาใกล้ ชีวิตเด็ก
Morrow (1993 อ้ างถึงในศุภมาส จิรกอบสกุล, 2559, 50) ได้ ทาการวิจยั ผลของการเล่า
นิทานแบบเล่าเรื่องซ ้า โดยไม่มีการชี ้แนะในระดับเด็กวัยอนุบาล อายุเฉลี่ย 5 ปี 7 เดือน ผู้วจิ ยั และ
ผู้ช่วยแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิธีดาเนินการวิจยั ผู้วิจยั และผู้ช่วย
วิจยั เล่านิทานเรื่องเดียวกันให้ เด็กฟั งในช่วงเวลาเล่านิทานปกติ หลังเล่านิทานให้ กลุ่มควบคุมวาด
ภาพจากเรื่องที่ฟัง และกลุ่มทดลอง เล่าเรื่องซ ้าให้ ครูฟังเป็ นรายบุคคลโดยมีนยั สาคัญที่ระดับ. 05
Rainrs.and Canady (1990 อ้ างถึงในศุภมาส จิรกอบสกุล, 2559, 51) พบว่าเด็กที่มี
ประสบการณ์ที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ ฟังเป็ นประจา จะสามารถอ่านหนังสือออกได้ เอง ซึ่งทาให้
แนวคิดว่าเด็กเรียนที่จะอ่านออกได้ เองโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับเด็กทารกเรียนพูดโดยพ่อแม่
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มักจะไม่เน้ นหรือตาหนิเมื่อผิดพูดไม่ชดั แต่จากค่อย ๆ สอนให้ พดู ชัดโดยทาแบบอย่าง แสดงความ
ยินดีเมื่อพูดได้ และส่งเสริมให้ เด็กกล้ าพูดโดยการรับฟั ง ตังใจฟั
้ งจึงทาให้ นกั วิจยั ภาษากลุ่มนี ้เกิด
แนวคิดว่าการเรียนการสอนภาษาทางด้ านการอ่านเขียนของเด็กก็ควรจะให้ เป็ นการเรียนรู้ ตาม
ธรรมชาติเช่นเดียวกับการพูด
Torr (2007 อ้ างถึงใน เนตรชนก รักกาญจนันท์, 2558, 58-59) ศึกษาการสร้ างความ
เชื่อมโยงทางตัวบทของเด็กอายุ 4 ปี ในระหว่างการอ่านหนังสือนิทานร่วมกับผู้ใหญ่พบว่า เด็กเล็ก
กระตือรือร้ นในการนาความรู้ของสื่ออื่น และประสบการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ ในการสร้ างความหมาย
เมื่ออ่านหนังสือภาพที่ตนไม่ค้ นุ เคย ผลจากการสร้ างความเชื่อมโยงทางตัวบทของเด็กสามารถจัด
ระดับจากระดับธรรมดา ซึ่งคือความรู้สึกรื่นรมย์ในการจาได้ ไปสู่ระดับสูง ซึ่งคือการเปรียบเทียบ
ระหว่างสื่อที่อ่านในแง่มมุ ของแก่นเรื่องและโครงเรื่อง จากการศึกษาพบว่าผู้ใหญ่สามารถบูรณา
การการสร้ างความเชื่อมโยงทางตัวบทของเด็ก เพื่อนาไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดที่
แตกต่างกันไป การตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการการสร้ างความเชือ่ มโยงทางตัวบทใน
การสร้ างความหมายของเด็ก อาจสามารถทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษาปฐมวัย มีกรอบใน
การวางแผนการ พัฒนาภาษาและการอ่านเขียนอย่างเป็ นระบบในชันเรี
้ ยนของตนเอง
งานวิจัยในประเทศไทย
ณัฐฐาสิริ ศักดิ์ทอง (2548) ศึกษาผลของการใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กที่มีต่อทักษะชีวิต
ด้ านการกระทา จิตใจ สังคม ปัญญาและการคิดของเด็กวัยอนุบาลปี ที่ 2 อายุ 5-6 ปี มี
กระบวนการสอนประกอบด้ วย การนาเสนอประสบการณ์ที่เป็ นรูปธรรม การสังเกต และสะท้ อน
ความคิด การสรุปความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม และการทดลองใช้ ในสถานการณ์จริง
ผลการวิจยั พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถเกี่ยวกับทักษะชีวิตของเด็กวัย
อนุบาล หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ กระบวนการสอนโดยใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถเกี่ยวกับ
ทักษะชีวิตของเด็กวัยอนุบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์ (2553) สรุปได้ ว่ากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎี
สหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานสามารถเสริมสร้ างความสามารถในการ
อ่านเชิงสร้ างสรรค์ของเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมภายหลังการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05
วราลี ถนอมชาติ (2549) ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นฐานที่มีต่อความสามารถในขันก่
้ อนการอ่านของเด็กอนุบาล 3 ด้ าน ได้ แก่ การรู้จกั
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องค์ประกอบหนังสือ การจดจาคาศัพท์ และการเข้ าใจถึงสถานการณ์กบั เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 อายุ
5-6 ปี พบว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถในขันก่
้ อนการอ่าน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สนัดดา ด่านศิริวิโรจน์ (2547) ศึกษาผลของการสอนวิพากษ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก ที่มี
ต่อความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดลาดับ ด้ านการขยายความ
และด้ านตีความ กับเด็กอนุบาลปี ที่ 2 อายุ5-6 ปี โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) กิจกรรมฟั งครูอ่าน
วรรณกรรม 2) กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมกัน 3) กิจกรรมขยายความเข้ าใจใน
องค์ประกอบของวรรณกรรม 4) กิจกรรมสรุป พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการคิดทัง้ 3 ด้ านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการ
ทดลองกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดทัง้ 3 ด้ านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
การศึกษางานวิจยั ในประเทศ และต่างประเทศดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ ว่า การจัด
ประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมีความเป็ นไปได้ ที่จะนามาใช้ ในการเสริมสร้ างพฤติกรรม
การอ่านของเด็กวัยอนุบาลให้ สงู ขึ ้น โดยนาแนวทางการใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมากาหนดเป็ น
หน่วยบูรณาการให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการ และความสนใจของเด็ก บูรณาการสาระการเรียนรู้
จากวรรณกรรม และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และออกแบบการจัดประสบการณ์ตลอดทัง้ วัน
ผ่านการบูรณาการใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ได้ แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักที่
ระบุไว้ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งสามารถจาแนกระยะของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ เป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ การอ่านวรรณกรรมร่วมกัน การจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์
กับวรรณกรรม และการจัดนิทรรศการ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้ างพฤติกรรมการการอ่านของเด็ก
วัยอนุบาลในการวิจยั ครัง้ นี ้มีการจาแนกองค์ประกอบเป็ น 2 ด้ านคือ 1) ด้ านความรู้เกี่ยวกับการ
อ่าน ซึ่งมีตวั บ่งชี ้ ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องหมายวรรคตอน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเน 2) ด้ านการรักการอ่าน ซึ่งมีตวั บ่งชี ้ ได้ แก่ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลที่
ได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นฐาน
ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. แบบแผนการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
6. การจัดกระทาข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
7. แผนการดาเนินงาน

การกาหนดประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง และการพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ างที่
ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดประชากร เลือกกลุ่มตัวอย่าง และพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร คือ เด็กวัยอนุบาล อายุระหว่าง 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1 จานวน 3
ห้ องเรียน 75 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ เด็กวัยอนุบาล อายุระหว่าง 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต 1 จานวน 1
ห้ อง 25 คน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและการพิทักษ์ สทิ ธิ์กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ดังนี ้
1. ผู้วิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random
sampling) เนื่องจากประชากรคือเด็กระดับชันปฐมวั
้
ยปี ที่ 1 ทังหมด
้
ได้ ถกู จาแนกออกเป็ นกลุ่ม
ย่อย 3 ห้ องเรียนโดยการคละ ส่งผลให้ คณ
ุ ลักษณะและจานวนสมาชิกมีความคล้ ายคลึงกันทุก
ห้ องเรียน ผู้วิจยั จึงทาการสุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้ องเรียนและกาหนดให้ สมาชิกในห้ องเรียนดังกล่าว
ทังหมดจะเป็
้
นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ ในการวิจยั ต่อไป ทังนี
้ ผ้ ้ วู ิจยั คานึงถึงความสมัครใจในการให้
ความร่วมมือของโรงเรียนและผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเป็ นหลัก
2. ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานเพื่อขอความสมัครใจในการเข้ าร่วมการวิจยั ในระดับ
องค์กร โดยติดต่อชี ้แจงชื่อโครงการวิจยั ชื่อผู้สอนและผู้เก็บข้ อมูล วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
ห้ องเรียนที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขต วิธีการวิจยั พร้ อมเอกสารจดหมายขอความอนุเคราะห์ใน
การทดลองและเก็บข้ อมูล โครงร่างการวิจยั เครื่องมือในการวิจยั และอื่น ๆ ที่โรงเรียนร้ องขอพร้ อม
ทังการอธิ
้
บายข้ อสงสัยต่าง ๆ ด้ วยความเต็มใจเพื่อประกอบการตัดสินใจ และดาเนินการขอ
อนุญาตทาการวิจยั ไปยังผู้บริหารระดับโรงเรียน ระดับสายชัน้ ระดับห้ องเรียนตามลาดับ
3. ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานกับบิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง/ ผู้อนุบาลของเด็กวัย
อนุบาลที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุคคลเพื่อขอความสมัครใจในการเข้ าร่วมการวิจยั เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กวัยอนุบาล อายุต่ากว่า 7 ปี จึงต้ องให้ บิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง/ ผู้อนุบาลให้
ความยินยอมแทน โดยผู้ช่วยผู้วิจยั ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
3.1 ชือ่ โครงการวิจยั วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั วิธีการวิจยั ประโยชน์ที่เด็กจะ
ได้ รับ ประกอบเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมการวิจยั (AF-06-02) พร้ อมทังการอธิ
้
บายข้ อสงสัยต่าง ๆ
ด้ วยความเต็มใจเป็ นรายบุคคลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3.2 การเข้ าร่วมหรือไม่เข้ าร่วมโครงการวิจยั นี ้จะไม่มีผลได้ ผลเสียต่อการปฏิบตั ิ
กิจกรรมประจาวันและการเรียนรู้ของเด็กแต่อย่างใด
3.3 เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั จะต้ องเข้ าร่วมโครงการวิจยั ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทังหมด
้
ซึ่งคิดเป็ นจานวน 24 ครัง้ จาก 30 ครัง้ และ
บิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง/ ผู้อนุบาลลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้ าร่วม

69
โครงการวิจยั (Consent form) สาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 7 ปี หรือผู้ไม่สามารถตัดสินใจได้ ด้วย
ตนเอง ตามแบบฟอร์ มของมหาวิทยาลัยบูรพา (AF-06-03) (ดังแนบในภาคผนวก ข)
3.4 ผู้วิจยั ดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์เด็กวัยอนุบาลซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
ตลอดการดาเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
3.4.1 ผู้วจิ ยั คานึงถึงถึงสิทธิของผู้เข้ าร่วมการวิจยั เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดออก คือ
ผู้ปกครองของเด็กวัยอนุบาลสามารถบอกเลิกการเข้ าร่วมโครงการวิจยั นี ้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดต่อเด็กวัยอนุบาลไม่วา่ จะเป็ นการเรียนการสอนหรือผล
การเรียน จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงจะพิจารณาคัดออกโดยรายงานกลุ่มตัวอย่างที่เหลือหรือทาการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างใหม่ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.4.2 ผู้วจิ ยั คานึงถึงประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างที่โดยการเข้ าร่วมหรือไม่เข้ าร่วม
โครงการวิจยั นี ้จะไม่มีผลได้ ผลเสียต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวันและการเรียนรู้ของเด็กแต่อย่าง
ใด หากบิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง/ ผู้อนุบาล/ เด็กไม่เต็มใจหรือไม่ประสงค์จะเข้ าร่วมโครงการวิจัยก็
สามารถปฏิเสธไม่เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ทงนี
ั ้ ้บิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง/ ผู้อนุบาล/ เด็กสามารถ
ถอนตัวจากการเข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ตลอดเวลาโดยแจ้ งให้ ครูประจาชันทราบ
้
เด็กอนุบาลจะ
ได้ รับการพัฒนาตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน
3.4.3 ผู้วจิ ยั ต้ องเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั เป็ นความลับ เปิ ดเผย
ได้ เฉพาะในรูปแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นภาพรวม ในกรณีที่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรือนาเสนอเป็ นรายบุคคล ต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กอนุบาลที่เข้ าร่วมการวิจยั ก่อนทุกครัง้
3.4.4 ผู้วจิ ยั ต้ องคานึงถึงการสร้ างความสัมพันธ์และความไว้ วางใจแก่กลุ่ม
ตัวอย่างตลอดการวิจยั ได้ แก่ การสร้ างความคุ้นเคยกับเด็กวัยอนุบาล การสื่อความปรารถนาดี
และความเอื ้ออาทรจากใจ การคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั ผู้วิจยั จะเป็ นนักฟั งที่
ดี ไวต่อความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างเพือ่ การตอบสนองที่เหมาะสม คานึงถึงความเป็ นมนุษย์ใน
ภาวะอัตวิสยั ย ้าให้ ทราบถึงความเคร่งครัดของการพิทกั ษ์สิทธิ์และการรักษาความลับแก่ผ้ ปู กครอง
เพื่อให้ ผ้ ปู กครองรู้สึกอิสระ ปลอดภัย ไว้ วางใจ มีความเชื่อถือในตัวผู้วิจยั และยินดีตอบข้ อสงสัย
แก่ผ้ ปู กครองของเด็กวัยอนุบาลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตลอดการวิจยั ด้ วยความเต็มใจ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการ
อ่านของเด็กวัยอนุบาล
2. การประเมินพฤติกรรมการอ่าน จาแนกเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
2.2 แบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล

การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรม
การอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน และพฤติกรรมการอ่าน
1.2 การศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปี การศึกษา 2563
1.3 กาหนดขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์ ผู้วจิ ยั กาหนดขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์
ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ซึ่ง
แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานได้ บูรณาการสาระการเรียนรู้จากวรรณกรรม
และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และออกแบบการจัดประสบการณ์ตลอดทังวั
้ นผ่านการบูรณา
การใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ได้ แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักที่ระบุไว้ ใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่ง นฤมล เนียมหอม กล่าวถึงระยะของการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ 1) การอ่านวรรณกรรมร่วมกัน เป็ น
ระยะที่ดาเนินการเลือกวรรณกรรม และการอ่านวรรณกรรมร่วมกัน 2) การจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์
กับวรรณกรรม เป็ นระยะที่ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยนาเนื ้อหาจากวรรณกรรมมาใช้ ในการสอน
และ 3) การจัดนิทรรศการ เป็ นระยะที่ดาเนินการสรุป รวบรวม เตรียมการ และนาเสนอผลการ
เรียนผ่านวรรณกรรมโดยการจัดนิทรรศการ
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1.4 กาหนดโครงสร้ างการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน และสร้ าง
แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล โดยกาหนดเนื ้อหาการเรียนรู้จากประสบการณ์ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2563 มีสาระการเรียนรู้และประสบการณ์สาคัญสอดคล้ องกับหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่าน ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี ้ดาเนินการใช้ นิทาน 2 เรื่องมา
เป็ นฐานในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้ รวมจานวนการทดลอง 6 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน รวม 30 วัน
ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรม
สร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยแผนการจัดประสบการณ์สปั ดาห์ที่ 1 จานวน 17 แผน
สัปดาห์ที่ 2 จานวน 13 แผน สัปดาห์ที่ 3 จานวน 7 แผน รวม 6 สัปดาห์แผนการจัดประสบการณ์
ทังหมด
้
74 แผน (ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ ดังแสดงในภาคผนวก ค) ดังตารางที่ 1

วันที่ 2

อ่านนิทาน
ร่วมกัน
และสรุปข้ อคิด

อ่านนิทาน
และแต่งตอน
จบของนิทาน

กิจกรรมเล่ นตามมุม
เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ดังนี ้ มุมภาษา ได้ แก่ 1.เติม
พยัญชนะต้ นจากคาในธนาคารคาศัพท์ 2.เขียนเรื่องจากภาพ 3.สมุดบันทึก
การอ่าน 4.แต่งตอนจบในนิทาน 5.แผนภูมิที่สมั พันธ์กับนิทาน มุมบทบาท
สมมุติเพิ่มของเล่นเป็ นฉากและอุปกรณ์ในนิทาน

วาดภาพ ประดิษฐ์ ตกแต่ง
ภาพตอนจบ หมวกรูปต่าง ๆ
จาก
จาก
สมุดบันทึก ที่เด็กแต่ง
นิทาน
กระดาษ
การอ่าน
นิทาน
กิจกรรมเกมการศึกษา
เกมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ได้ แก่ 1. ภาพตัดต่อหน้ าปกนิทาน
2. ล็อตโต 3. กล่องหรรษา(เกมจัดหมวดหมู่) 4.เรียงลาดับเหตุการณ์ในเรื่อง
5. จับคู่ภาพกับคา

เคลื่อนไหว
ตามบท
บรรยายจาก
นิทาน

วันที่ 5

เคลื่อนไหว
ตามคาสัง่
เกี่ยวกับ
นิทาน

สัปดาห์ ท่ี 1 และ 4 (17 แผน)
วันที่ 3
วันที่ 4

เลียนท่า เคลื่อนไห ทาท่าทาง
และ
วตาม
ในนิทาน
เสียงใน เพลง
แบบผู้นาผู้
นิทาน
ตาม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ทบทวน คาดคะเน อ่านนิทาน
ความรู้
เรื่องราว
โดยครูและ
และ
จากภาพ เปรียบเทีย
คาดคะเ ในนิทาน บกับการ
นจากปก
คาดคะเน
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์

วันที่ 1

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนือหาจาก
้
วรรณกรรม

วางแผน
และหน้ าที่ในการ
จัดนิทรรศการ

ดาเนินงานจัดเตรียมนิทรรศการ
วรรณกรรมเรื่องที่ 1 ตามฝ่ าย
และแผนงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ดังนี ้ มุมภาษา ได้ แก่ 1.เขียนจดหมายถึงตัว
ละคร 2.หนังสือของหนู มุมบทบาทสมมุติเพิ่มของเล่นเป็ นฉากและอุปกรณ์ในนิทาน

เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ดังนี ้ มุม
ภาษา ได้ แก่ 1.หนังสือนิทานของหนู 2. บัตรเชิญ
ร่วมงานนิทรรศการ มุมบทบาทสมมติเพิ่มละคร
สร้ างสรรค์จากนิทานอย่างอิสระ

เกมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ได้ แก่ 1.เกม
ฉันมีกี่คา 2.เกมคาเสี่ยงทาย(เติมประโยคในนิทานให้
สมบูรณ์) 3.เกมตามหาพยัญชนะต้ น 4.เกม เรียง
ประโยค 5. เกมโดมิโน

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนือหาจาก
้
วรรณกรรม

สัปดาห์ ท่ี 3 และ 6 ( 7 แผน)
วันที่ 3
วันที่ 4

เกมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ได้ แก่ 1.เกมฉันชื่ออะไร (เกมจัดหมวดหมู่ให้ ตรง
กับคา) 2.เกมล็อตโตคาศัพท์ (เกมจับคู่คาให้ ตรงกับภาพในเกมล็อตโต) 3.เกมจับคู่ภาพ
กับข้ อความ 4.เรียงลาดับเหตุการณ์ในเรื่องกับคา 5.เกมโดมิโน

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนือหาจาก
้
วรรณกรรม

วันที่ 2

การเคลื่อนไหวประกอบนิทาน เลียนแบบท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบบทเพลง โดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
แกนในการฝึ กซ้ อมละครสร้ างสรรค์จากนิทาน

วันที่ 1

ศิลปะแบบร่วมมือ : การทาชุดในการแสดงนิทานเรื่อง
ที่ 1 (กิจกรรมต่อเนื่องวันที่ 1 – 4)

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนือหาจาก
้
วรรณกรรม

เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณ์ เพลง
นิทาน

วันที่ 5

ทาของที่ระลึก : ทาของที่ระลึกที่เกี่ยวกับเนือหาในวรรณกรรม
้
วันที่ 1-5

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนือหาจาก
้
วรรณกรรม

สัปดาห์ ท่ี 2 และ 5 (13 แผน)
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนไหว
เลียนท่าสัตว์
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จากเพลง
ตามคาสัง่ จาก ตามคา
นิทานที่แต่ง
นิทาน
เพลงนิทาน
บรรยายเพลง
ขึน้
นิทาน
วันที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้ างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน (รวม 6 สัปดาห์แผนการจัดประสบการณ์ทงหมด
ั้
74 แผน)
วันที่ 5
แสดง
นิทรรศการ
- ต้ อนรับ
-ของที่ระลึก
-เปิ ดงาน
เคลื่อนไหว
ประกอบบท
เพลง
-นาเสนอการ
เรียนรู้ประกอบ
chart ชินงาน
้
และสื่อต่าง ๆ
-การสาธิต
ทาอาหาร
-การแสดงละคร
สร้ างสรรค์
-ถามตอบ
-ปิ ดงาน
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1.5 นาแผนการจัดประสบการณ์ที่สร้ างขึ ้น เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจยั เพือ่
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนากลับมาปรับปรุงแก้ ไข ประเด็นการแก้ ไขมีดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 ผลการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ ฯ ในขันการตรวจสอบจากอาจารย์
้
ที่ปรึกษา
ประเด็น
1. จุดประสงค์

2. สาระที่ควรรู้และ
ประสบการณ์สาคัญ

3. ขันตอนการจั
้
ด
ประสบการณ์
4. การประเมินผล

5. การเรียงแผนการจัด
ประสบการณ์ ฯ

ข้ อเสนอแนะ
ความสอดคล้ องและความ
ครอบคลุมของวัตถุประสงค์
กับตัวแปรตาม
ความสอดคล้ องกับความ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์กับ
ขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์
โดยนามาจากตัวแปรตาม
ความครอบคลุมเนื ้อหาและ
เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละ
ขันตอนให้
้
ครบ
ความสอดคล้ องของการ
ประเมินกับวัตถุประสงค์การ
สอน
ความเป็ นระบบของแผนการ
จัดประสบการณ์ ฯ

ผลการปรับปรุง
ปรับแก้ การเขียนวัตถุประสงค์ให้ สอดคล้ องและ
ครอบคลุมกับตัวแปรตามและสัมพันธ์กบั การจัด
ประสบการณ์
ปรับแก้ สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สาคัญให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และขันตอนการจั
้
ด
ประสบการณ์โดยนามาจากตัวแปรตาม
ปรับขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์ให้ ครอบคลุม
เนื ้อหาและเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละขันตอน
้
ให้ ครบ
ปรับให้ การประเมินสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

ปรับการเรียงแผนการจัดประสบการณ์ ฯ โดย 1
กิจกรรมครบทังสั
้ ปดาห์และเพิ่มใบคัน่ ของแต่ละ
ขันตอน
้
แต่ละหน่วย แต่ละกิจกรรม

1.6 นาแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ 1) มีคณ
ุ วุฒิด้าน
การศึกษาปฐมวัยระดับมหาบัณฑิตขึ ้นไป หรือเป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับว่ามีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน 2) มีประสบการณ์การทางานด้ านอนุบาล
อย่างน้ อย 5 ปี 3) ผู้เชี่ยวชาญมีความชานาญเฉพาะที่แตกต่างกัน เพื่อให้ มีมมุ มองที่หลากหลาย
ได้ แก่ อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ผ้ สู อนในระดับอนุบาล บุคลากรด้ านการนิเทศก์หรือ
ผู้บริหาร (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) จากนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจัดประสบการณ์ นาแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา โดยใช้ เกณฑ์ความเห็นตรงกัน 2 ใน 3 ท่าน
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1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินโดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้ มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) เท่ากับ 0.67 ขึ ้นไปจึงถือว่าใช้ ได้ ซึ่งผลจากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ จานวน 10 รายการ สรุปว่าเนื ้อหาของแผน ฯ
มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้ (เอกสารดังแนบในภาคผนวก ง)
ตารางที่ 3 ผลการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฯ ในขันการตรวจสอบจากผู
้
้ เชี่ยวชาญ
ประเด็น
การประเมินผล

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มรายละเอียดของการ
ประเมินผลว่าประเมินช่วงเวลาใด

ผลการปรับปรุง
เพิ่มเติมช่วงเวลาในการ
ประเมินผล

1.8 นาแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปนาร่อง (Try out)
กับเด็กวัยอนุบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันปฐมวั
้
ยปี
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จานวน 1 ห้ องเรียน เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ ตามสภาพจริง
ตารางที่ 4 ผลการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ ฯ หลังการนาร่องแผนการจัดประสบการณ์
ประเด็น
สื่อการสอนและสื่อที่ใช้ ในการ
ประเมิน

ข้ อเสนอแนะ
สื่อที่ใช้ ในการประเมินควรมีความ
แข็งแรง คงทน

ผลการปรับปรุง
ปรับโดยการจัดทาสื่อที่ใช้ ใน
การการสอนและการประเมิน
ทาให้ แข็งแรงมากขึ ้น

1.9 นาข้ อมูลที่ได้ จากการนาร่องมาปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดประสบการณ์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น แล้ วนาแผนการจัดประสบการณ์ที่ปรับปรุงแล้ วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั
เพื่อพิจารณาลงความเห็น และจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ กบั กลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
2. แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล และแบบประเมิน
การรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
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ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างและประเมินคุณภาพแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของ
เด็กวัยอนุบาล และแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
และการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล และรูปแบบวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล
จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดโครงสร้ างแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล และแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ในการวิจยั ครัง้ นี ้จาแนกองค์ประกอบ
เป็ น 2 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ซึ่งมีตวั บ่งชี ้ 4 รายการ ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน และความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน 2) ด้ านการรักการอ่าน ซึ่งมีตวั บ่งชี ้ 3
รายการ ได้ แก่ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน และ เจตคติที่ดีต่อการอ่าน แสดงดัง
แผนภาพที่ 2 และตารางที่ 5
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องค์ประกอบของการอ่าน(สุภทั รา คงเรือง,
2539)
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.1 การรู้ทิศทางในการถือหนังสือ
1.2 รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ
1.3 การรู้ทิศทางในการอ่าน
2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2.1 การรู้วา่ การอ่านกับการเขียนสัมพันธ์กัน
2.2 การรู้จกั คาคุ้นตา
2.3 ทังรู้ ้ วา่ คาคืออะไร
2.4 การรู้จกั ตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ าย
ของคา
2.5 การรู้จกั รูปร่างทิศทางของตัวอักษร
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
3.1 การรู้เครื่องหมายคาถาม
3.2 รู้จกั เครื่องหมายคาพูด
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
4.1 การคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพ ความหมายของคา
โครงสร้ างของประโยคหรือ พยัญชนะต้ นของ
ประโยค

องค์ ประกอบพฤติกรรมการอ่ าน
ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.1 รรู้ทิศทางในการถือหนังสือ
1.2 รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ
1.3 การรู้ทิศทางในการอ่าน
2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2.1 การรู้จกั คาคุ้นตา
2.2 การรู้จกั รูปร่างทิศทางของตัวอักษร
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
3.1 การรู้เครื่องหมายคาถาม
3.2 รู้จกั เครื่องหมายคาพูด
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเน
และตรวจสอบการคาดคะเน
4.1 การคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเน
คาโดยอาศัยภาพเป็ นสิ่งชี ้แนะ
4.2 การคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเนประโยคโดยอาศัยภาพเป็ นสิ่ง
ชี ้แนะ

ภาพที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
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ตารางที่ 5 โครงสร้ างแบบประเมินด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลอายุ 3 – 4 ปี
ตัวบ่ งชี ้
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ

2.ความรู้เกี่ยวกับ ตัวอักษร

3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรค
ตอน

4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะใน
การคาดคะเนและตรวจสอบ

พฤติกรรมที่ประเมิน
1.1 รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ (ชี ้หน้ าปก ชื่อเรื่อง
และปกหลัง)
1.1 รู้ทิศทางในการถือหนังสือและทิศทางในการอ่าน
(ถือและเปิ ดหนังสือถูกด้ าน
อ่านจากบนลงล่าง ซ้ ายไปขวา)
2.1 รู้จกั คาคุ้นตา (บอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่พบ
บ่อยได้ โดยอาศัยความจา)
2.2 รู้จกั รูปร่างทิศทางของตัวอักษร (บอกว่า
ตัวอักษรกลับหัว กลับหนังสือเพื่อดูข้อความ)
3.1 รู้จกั เครื่องหมายคาถาม (ใช้ น ้าเสียงเหมาะสมกับ
ข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถาม)
3.2 รู้จกั เครื่องหมายคาพูด (ใช้ น ้าเสียงเหมาะสมกับ
ข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูด)
4.1 คาดคะเนคาและตรวจสอบการคาดคะเนคาโดย
อาศัยภาพเป็ นสิ่งชี ้แนะ
4.2 คาดคะเนประโยคและตรวจสอบการคาดคะเน
ประโยคโดยอาศัยภาพเป็ นสิ่งชี ้แนะ
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พฤติกรรมรักการอ่าน (ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์, 2554)
1. การนาหนังสือให้ ผ้ ใู หญ่ชว่ ยเล่าหรือตังใจฟั
้ ง
ครูเล่านิทานในแต่ละครัง้
2. เลือกเข้ ามุมหนังสือนิทานแทนการเข้ ามุมอื่น ๆ
เมื่อทากิจกรรมเสรี
3. มีความสนใจอ่านหนังสือเป็ นเวลานาน
4. มีความสนใจอ่านหรือดูหนังสือทีละหน้ าอย่างช้ า ๆ
ด้ วยความสนใจ
5. กระตือรือร้ นหยิบหนังสือมาอ่านด้ วยตนเอง
โดยไม่มีใครบังคับ
พฤติกรรมรักการอ่าน (กนกพร พันธ์เถระ, 2537)
1. ขอให้ ผ้ ใู หญ่อา่ นหนังสือให้ ฟัง
2. อ่านหนังสือกับผู้ใหญ่ได้ นานพอเหมาะกับวัย
3. เปิ ดหนังสืออ่านตามลาพัง
4. เปิ ดหนังสือและเล่าเรื่องให้ เพื่อนฟัง
5. เลือกเล่นและแนะนาหนังสือมาให้ ผ้ ใู หญ่อ่านให้ ฟัง
องค์ประกอบของนิสยั รักการอ่าน (ศุภวรรณ จันทร์แก้ ว
,2556)
1. ความสนใจใฝ่ ร้ ูในการอ่าน ประกอบด้ วย
1.1 กระตือรือร้ นในการอ่าน
1.2 ตังใจอ่
้ าน
1.3 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน
2. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน ประกอบด้วย
2.1 ความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน
2.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการอ่าน
2.3 ชื่นชมคุณค่าของความรู้จากการอ่าน
องค์ ประกอบการรักการอ่ าน
(Asep Suhana & Acep Hayudin, 2017)
1. ความสนใจในการอ่านช่วงระยะเวลายาวนาน
และต่อเนื่อง
2. แรงจูงใจในการอ่านโดยเตรียมตารางที่จะอ่าน
หนังสือที่สอดคล้ องกับเป้าหมายในการเรียนรู้
3. ความสุขในการอ่าน
4. ความชอบอ่านหนังสือทุกชนิด ทุกประเภท

พฤติกรรมด้ านการรักการอ่ าน
1. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
1.1 ตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจาก
ภาพตามลาพังหรือกับ
เพือ่ นได้ นาน 1-2 นาที
1.2 มีสมาธิจดจ่อในช่วงการ
อ่านร่วมกันได้ นาน 3-5 นาที
1.3 มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วม
ในกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การอ่านได้ นาน 5–10 นาที
2. แรงจูงใจในการอ่าน
2.1 กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ า
มุมหนังสือ
2.2 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน
เช่น สนใจหนังสือทุก
ประเภทที่อยู่ในมุมหนังสือ
สนใจดูหนังสือเพื่อ
ประกอบการเล่นในมุมต่างๆ
สนใจอ่านหนังสือที่
สอดคล้ องกับเป้าหมายใน
การเรียนรู้
3. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
3.1 มีความสุขในการอ่าน เช่น
แสดงสีหน้ าพึงพอใจเมื่อครู
เล่านิทานให้ ฟัง หรื อเมื่อ
อ่านหนังสือตามลาพังหรือ
กับเพื่อน
3.2 พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อ
การอ่าน

ภาพที่ 3 การสังเคราะห์พฤติกรรมด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
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ตารางที่ 6 โครงสร้ างแบบประเมินด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3 – 4 ปี
ตัวบ่ งชี ้
1. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน

2. แรงจูงใจในการอ่าน

3. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน

พฤติกรรมที่ประเมิน
1.1 ตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตามลาพังหรือกับ
เพื่อนได้ นาน 1-2 นาที
1.2 มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกันได้ นาน 3-5 นาที
1.3 มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การอ่านได้ นาน 5-10 นาที
2.1 กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ
2.2 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน เช่น สนใจหนังสือทุก
ประเภทที่อยู่ในมุมหนังสือ สนใจดูหนังสือเพื่อ
ประกอบการเล่นในมุมต่าง ๆ สนใจอ่านหนังสือที่
สอดคล้ องกับเป้าหมายในการเรียนรู้
3.1 มีความสุขในการอ่าน เช่น แสดงสีหน้ าพึงพอใจ เมือ่
ครูเล่านิทานให้ ฟังหรือเมื่ออ่านหนังสือตามลาพังหรือ
กับเพื่อน
3.2 พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน

2.2 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาแนกตามโครงสร้ าง
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้การประเมินพฤติกรรมการอ่าน ซึ่งแบ่งเครื่องมือออกเป็ น 2 รายการ
ได้ แก่ 1) แบบประเมินเชิงสถานการณ์ ใช้ ในการประเมินด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ซึ่งมีตวั บ่งชี ้
4 รายการ ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องหมายวรรคตอน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเน 2) แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า ใช้ ในการประเมินด้ านการรักการอ่าน ซึ่งมีตวั
บ่งชี ้ 3 รายการ ได้ แก่ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน และ เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาแนกตามโครงสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
การประเมินพฤติกรรมการอ่าน

พฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
1. ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
1.3 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
2. ด้ านการรักการอ่ าน
2.1 ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
2.2 แรงจูงใจในการอ่าน
2.3 เจตคติที่ดีต่อการอ่าน

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบประเมิน
แบบประเมินเชิง
แบบมาตร
สถานการณ์
ประมาณค่ า
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2.3 สร้ างคู่มือแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล และกาหนด
ลักษณะของแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล (ตัวอย่างคู่มือและแบบ
ประเมิน ดังแสดงในภาคผนวก จ) โดยผู้วิจยั กาหนดแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินเชิง
ปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นการประเมินจากการปฏิบตั ิจริงที่เด็กได้ แสดงทักษะที่แสดงถึงการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์ที่ครูออกแบบขึ ้นมา โดยการกาหนดสถานการณ์ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้ องการวัด แบบประเมินเชิงปฏิบตั ิการมี จานวน 2 ฉบับ เพื่อใช้ ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
วิธีการประเมินจะนาไปใช้ สาหรับการประเมินเด็กเป็ นรายบุคคล เกณฑ์การประเมินเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่าแบบบรรยายหรือรูบริคส์ (Scoring rubric) โดยมีเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับคุณภาพ
คือ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ขึ ้นอยู่กับลักษณะการบรรยายพฤติกรรมของตัวบ่งชี ้พฤติกรรมแต่
ละรายการ โดยจะแปลผลคะแนนเฉลี่ยแล้ วเทียบกับเกณฑ์

ตัวบ่ งชี ้

2.2 รู้จกั รูปร่างทิศทาง
ของตัวอักษร

2.1 รู้จกั คาคุ้นตา

1.2 รู้จกั ทิศทางในการ
ถือหนังสือและทิศ
ทางการอ่านหนังสือ

1.1 รู้จกั ส่วนประกอบ
ของหนังสือ

พฤติกรรม

เด็กสามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับ
เปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง อ่าน
ข้ อความในหนังสือจากบนลงล่าง จากซ้ าย
ไปขวาได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง
เด็กสามารถบอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่
เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ ด้วย
ตนเอง
เด็กสามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว
หรือกลับหนังสือเพื่อดูข้อความได้ ด้วย
ตนเอง

3
เด็กสามารถชี ้หน้ าปก ชื่อเรื่อง และปกหลัง
ของหนังสือนิทานได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง

เด็กสามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับ
หรือเปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง
หรืออ่านหนังสือจากบนลงล่างหรือจากซ้ าย
ไปขวาได้ ถกู ต้ อง เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
เด็กสามารถบอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่
เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ เมื่อมีผ้ ู
กระตุ้นหรือชี ้แนะ
เด็กสามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว หรือ
กลับหนังสือเพื่อดูข้อความได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้น
หรือชี ้แนะ

เกณฑ์ การประเมิน
2
เด็กสามารถชี ้หน้ าปก หรือชื่อเรื่อง หรือปก
หลังของหนังสือนิทานได้ ถกู ต้ อง เมื่อมีผ้ ู
กระตุ้นหรือชี ้แนะ

ตารางที่ 8 เกณฑ์การประเมินด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3 – 4 ปี

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ

2.ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวอักษร

เด็กไม่สามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับ
หรือเปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลังหรือ
อ่านหนังสือจากบนลงล่าง หรือจากซ้ ายไปขวา
แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
เด็กไม่สามารถบอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่
เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ แม้ จะมีผ้ ู
กระตุ้นหรือชี ้แนะ
เด็กไม่สามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว และ
ไม่สามารถกลับหนังสือเพื่อดูข้อความได้ แม้ จะ
มีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ

1
เด็กสามารถชี ้หน้ าปก หรือชื่อเรื่อง หรือปกหลัง
ของหนังสือนิทานได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
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ตัวบ่ งชี ้

เด็กสามารถคาดคะเนประโยคใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ ด้วยตนเอง

4.1 รู้จกั ใช้ ภาพในการ
คาดคะเนและ
ตรวจสอบคา

4.2 รู้จกั ใช้ ภาพในการ
คาดคะเนและ
ตรวจสอบประโยค

3
เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่อ
อ่านข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมาย
คาถามได้ ทนั ทีด้วยตนเอง
เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่อ
อ่านข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดได้
ทันทีด้วยตนเอง
เด็กสามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ ด้วยตนเอง

3.2 รู้จกั เครื่องหมาย
คาพูด

3.1 รู้จกั เครื่องหมาย
คาถาม

พฤติกรรม

ตารางที่ 8 (ต่อ)

3.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย
วรรคตอน

4.ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่งิ ชีแ้ นะใน
การคาดคะเนและตรวจสอบการ
คาดคะเน

เกณฑ์ การประเมิน
2
เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถาม
เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะให้ สงั เกต
เครื่องหมาย
เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดเมื่อมีผ้ ู
กระตุ้นหรือชี ้แนะให้ สงั เกตเครื่องหมาย
เด็กสามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้น
หรือชี ้แนะ
เด็กสามารถคาดคะเนประโยคโดยใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้น
หรือชี ้แนะ

เด็กไม่สามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดแม้ จะมีผ้ ู
กระตุ้นหรือชี ้แนะ
เด็กไม่สามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้น
หรือชี ้แนะ
เด็กไม่สามารถคาดคะเนประโยคโดยใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือ
ชี ้แนะ

1
เด็กไม่สามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามแม้
จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
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2.3.1 กาหนดโครงสร้ างแบบประเมินฯ โดยผู้วิจยั พิจารณาน ้าหนักความสาคัญ
ของแบบประเมินฯ ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล ซึ่งรายการข้ อคาถามในแบบประเมินจะแบ่งเป็ น 4 ตอน รวมจานวน 8 ข้ อ ข้ อละ 3 คะแนน
รวม 24 คะแนน จาแนกเป็ นตอนที่1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ จานวน 2 ข้ อ 6 คะแนน ตอนที่
2 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร จานวน 2 ข้ อ 6 คะแนน ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวเครื่องหมายวรรคตอน
จานวน 2 ข้ อ 6 คะแนน และตอนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบการคาดคะเน จานวน 2 ข้ อ 6 คะแนน รายละเอียดโครงสร้ างแบบประเมินฯ แสดงดัง
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 น ้าหนักแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3 – 4 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน
ตอนที่ 1 ตัวบ่งชี ้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
ตอนที่ 2 ตัวบ่งชี ้เกี่ยวกับตัวอักษร
ตอนที่ 3 ตัวบ่งชี ้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
ตอนที่ 4 ตัวบ่งชี ้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
รวม

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
25
25
25
25

จานวน
สถานการณ์
2
2
2
2

คะแนน

100

8

24

6
6
6
6

2.3.2 สร้ างคู่มือประกอบคาแนะนาในการใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการ
อ่านของเด็กวัยอนุบาล
2.3.3 นาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลที่สร้ างขึ ้นเสนอ
ต่อที่ปรึกษางานวิจยั เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนากลับมาปรับปรุงแก้ ไข มี
ประเด็นที่ต้องแก้ ไข ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 10 ผลการปรับปรุงแบบประเมิน ฯ ในขันการตรวจสอบจากอาจารย์
้
ที่ปรึกษา
ประเด็น
1. สถานการณ์การประเมิน

ข้ อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์การประเมิน
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
จริง
2. เกณฑ์การประเมิน
ปรับเกณฑ์การประเมินให้ เป็ นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ
3. แบบบันทึกผลการประเมิน แก้ ไขแบบบันทึกผลการประเมินให้
ครอบคลุมกับการประเมินทัง้ 4
สถานการณ์

ผลการปรับปรุง
ปรับแก้ สถานการณ์การประเมินให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
จริง
ปรับแก้ การประเมินให้ เป็ นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ
ปรับแบบบันทึกผลการประเมินให้
ครอบคลุมกับการประเมินทัง้ 4
สถานการณ์

2.3.4 หาความเที่ยงตรงของแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล โดยนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ 1) มีคณ
ุ วุฒิด้านการศึกษาระดับมหาบัณฑิตขึ ้น
ไป 2) มีประสบการณ์การทางานอย่างน้ อย 5 ปี 3) ผู้เชี่ยวชาญมีความชานาญเฉพาะที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ มีมมุ มองที่หลากหลาย ได้ แก่ ด้ านการศึกษาปฐมวัย ด้ านการประเมินผล ด้ านการอ่านหรือ
ด้ านภาษา (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) จากนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของแบบประเมิน ฯ นาแบบประเมิน ฯ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขตาม
คาแนะนาพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบประเมิน ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นและให้ คะแนน
แล้ วนาคะแนนที่ได้ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) เท่ากับ 0.67
ขึ ้นไปจึงถือว่าใช้ ได้ ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ เท่ากับ 0.67-1.00 สรุปว่าแบบ
ประเมิน ฯ มีความสอดคล้ องเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้ (เอกสารดังแนบในภาคผนวก ง)
ตารางที่ 11 ผลการปรับปรุงแบบประเมิน ฯ ในขันการตรวจสอบจากผู
้
้ เชี่ยวชาญ
ประเด็น
การประเมินผล

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มรายละเอียดของการประเมินผล
ว่าประเมินช่วงเวลาใด

ผลการปรับปรุง
เพิ่มเติมช่วงเวลาในการ
ประเมิน
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2.3.5 ปรับปรุงแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล แล้ ว
นาไปนาร่อง (Try out) เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ ตามสภาพจริง กับเด็กนักเรียนชัน้
ปฐมวัยปี ที่ 1 จานวน 25 คน ซึ่งเป็ นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่ใช้ ในการหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดประสบการณ์ ฯ
ตารางที่ 12 ผลการปรับปรุงแบบประเมิน ฯ หลังการนาร่องแบบประเมิน ฯ
ประเด็น
การใช้ คาถาม

ข้ อเสนอแนะ
เด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคล บาง
คนต้ องใช้ คาถาม 2-3 ครัง้

ผลการปรับปรุง
เปิ ดโอกาสให้ เด็กบางคนในการ
ถามคาถามมากกว่า 1 ครัง้

2.3.6 นาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ที่ผ่านการนา
ร่อง (Try out) มาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ คือ ให้ 3 คะแนน ถ้ าผู้เรียนปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดให้ 2 คะแนน ถ้ าผู้เรียนปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และให้ 1
คะแนน ถ้ าผู้เรี ยนปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องหรือไม่ปฏิบตั ิ แล้ ววิเคราะห์คะแนนรายข้ อและคะแนนทังฉบั
้ บ
2.3.7 นาแบบประเมิน ฯ ไปหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง ด้ วย
สูตร RAI (Burry-Stock & others,1996 , 256) การแปลความว่าค่าความเชือ่ มัน่ ที่คานวณได้ ควรมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านันโดยใช้
้
ผ้ ปู ระเมินจานวน 2 คน และผู้วิจยั ได้ นาแบบประเมิน ฯ ไป
ทดสอบก่อนนาไปใช้ จริงกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน และผลการ
คานวณ ได้ ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88 แสดงว่า แบบประเมินมีค่าความเชือ่ มัน่ ที่สอดคล้ องกัน มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้ ได้
2.3.8 นาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ไปใช้ กบั กลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
2.4 สร้ างแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กอนุบาล โดยมีลกั ษณะเป็ นเกณฑ์การ
ประเมินเป็ นแบบมาตรประมาณค่าแบบบรรยายหรือรูบริคส์ (Scoring rubric)

ตัวบ่ งชี ้
3
เด็กสามารถตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่อง
จากภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้
นานต่อเนื่อง 1-2 นาที
เด็กมีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน
ร่วมกันได้ นาน 3-5 นาที
เด็กมีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วม
กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้
นาน 5-10นาที

1.1. ตังใจอ่
้ านหรือเล่า
เรื่องจากภาพตามลาพัง
หรือกับเพื่อนได้

1.2. มีสมาธิจดจ่อในช่วง
การอ่านร่วมกันได้

1.3. มีสมาธิจดจ่อในการ
เข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการอ่านได้

พฤติกรรม

เกณฑ์ การประเมิน
2
เด็กสามารถตัง้ ใจอ่านหรื อ เล่าเรื่ อ ง
จากภาพตามล าพั ง หรื อ กั บ เพื่ อ น
ยาวนานต่ อ เนื่ อ งได้ แ ต่ น้ อ ยกว่ า 1
นาที
เด็ ก มี ส มาธิ จ ดจ่ อ ในช่ ว งการอ่ า น
ร่ ว มกันยาวนานต่อ เนื่ อ งได้ แ ต่น้ อ ย
กว่า 3 นาที
เด็กมีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วม
กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้ แต่
น้ อยกว่า 5-10 นาที

ตารางที่ 13 เกณฑ์การให้ คะแนนด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3 – 4 ปี

1. ความใฝ่ มุ่งมั่นในการอ่ าน

1
เด็ ก ไม่ ส ามารถตั ง้ ใจอ่ า นหรื อ ไม่
สามารถเล่ า เรื่ อ งจากภาพตาม
ลาพังหรื อกับเพื่อนได้ นานต่อเนื่อง
แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน
ร่ วมกันได้ เลยแม้ จะมีผ้ ูกระตุ้นหรื อ
ให้ คาแนะนา
เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมที่ ต่อ เนื่อ งจากการอ่า นได้
แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
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ตัวบ่ งชี ้

พฤติกรรม

2.2. แสวงหาความรู้ด้วย
การอ่าน

2.1. กระตือรือร้ นในการ
เลือกเข้ ามุมหนังสือ

ตารางที่ 13 (ต่อ)

2.แรงจูงใจในการอ่ าน

เด็ ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยการอ่ า น
เช่น เมื่อ เข้ ามุม เล่นแล้ วสนใจหยิบ
หนังสือ มาประกอบการเล่ นหรื อใช้
ในการแสวงหาความรู้ ป ระกอบการ
เล่นด้ วยตนเอง 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์

3
เด็ ก กระตื อ รื อ ร้ นในการอ่ า นโดย
เลือกเข้ ามุมหนังสือบ่อยหรือทุกครัง้
ที่ ไ ด้ มี โ อกาสเล่ น เสรี ด้ วยตนเอง
หรือ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์

เกณฑ์ การประเมิน
2
เด็ ก กระตื อ รื อ ร้ นในการอ่ า นโดย
เลื อ กเข้ า มุ ม หนั ง สื อ บ้ า งเป็ น ครั ง้
คราวเมื่อ มีโอกาสเล่นเสรี 1-2 ครัง้
ต่อ สัป ดาห์หรื อ เมื่ อ มีผ้ ูกระตุ้น หรื อ
ให้ คาแนะนา
เด็ ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยการอ่ า น
เช่น เมื่อ เข้ ามุม เล่นแล้ วสนใจหยิบ
หนังสือ มาประกอบการเล่นหรื อใช้
ในการแสวงหาความรู้ ประกอบ การ
เล่นบ้ างเป็ นครัง้ คราว 1-2 ครัง้ ต่อ
สั ป ดาห์ ห รื อ เมื่ อ มี ก ระตุ้ น หรื อ ให้
คาแนะนา

เด็กไม่แสวงหาความรู้ ด้วยการอ่าน
เช่น เมื่อเข้ ามุมเล่นแล้ วไม่สนใจหยิบ
หนังสือหรือใช้ ในการแสวงหาความรู้
ประกอบการเล่ น แม้ จ ะมี ผ้ ูก ระตุ้ น
หรือให้ คาแนะนา

1
เด็กไม่กระตือรือร้ นในการอ่านโดยไม่
เลื อ กเข้ ามุ ม หนั งสื อ เมื่ อ มี มี โอกาส
เล่ น เสรี แ ม้ จะมี ผ้ ู กระตุ้ นหรื อ ให้
คาแนะนา
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ตัวบ่ งชี ้

พฤติกรรม

เกณฑ์ การประเมิน
3
2
เด็กมีความสุขในการอ่าน เช่นแสดง เด็ ก มี ค วามสุ ข ในการอ่ า น เช่ น
สีห น้ าพึ งพอใจเมื่อ ครู เล่านิทานให้ แสดงสี ห น้ าพึ ง พอใจเมื่ อ ครู เ ล่ า
ฟั ง หรื อเมื่อ อ่านหนังสือตามลาพัง นิ ท านให้ ฟั ง หรื อ เมื่ อ อ่ า นหนัง สื อ
หรือกับเพื่อนทุกครัง้
ตามลาพังหรือกับเพื่อนบ้ างเป็ นครัง้
คราว

1
เด็ ก ไม่ ค่ อ ยมี ค วามสุ ข ในการอ่ า น
เช่น ไม่ค่อยแสดงสีหน้ าพึงพอใจเมื่อ
ครู เ ล่ า นิ ท านให้ ฟั งหรื อ เมื่ อ อ่ า น
หนังสือตามลาพังหรือกับเพื่อน
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3.2. พูดแสดงความรู้สึกที่มี เด็ก พูด แสดงความรู้ สึก ที่ มีต่ อ การ เด็ก พูด แสดงความรู้ สึก ที่ มีต่ อ การ เด็กไม่ค่อยพูดแสดงความรู้ สึกที่มีต่อ
ต่อการอ่าน
อ่านทุกครัง้ ด้ วยตนเอง
อ่ า นเป็ นครั ้ง คราวหรื อ เมื่ อ มี ผู้ การอ่ า นแม้ จะมี ผ้ ู กระตุ้ นหรื อ ให้
กระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
คาแนะนา

3.1. มีความสุขในการอ่าน

ตารางที่ 13 (ต่อ)

3. เจตคติท่ดี ตี ่ อการอ่ าน
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2.4.1 กาหนดโครงสร้ างของแบบประเมินฯโดยผู้วิจยั พิจารณาน ้าหนักความสาคัญ
ของแบบประเมินฯ ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล จาแนก
เป็ น 3 ตัวบ่งชี ้ มีจานวนพฤติกรรม 7 รายการ รายการละ 3 คะแนน รวมคะแนนทังหมด
้
21 คะแนน ดังนี ้ 1) ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน มีจานวนพฤติกรรม 3 รายการ รายการละ 3 คะแนน
รวม 9 คะแนน ได้ แก่ 1.1) ตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที
1.2) มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกัน 3-5 นาที 1.3) มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมในกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่าน 5-10 นาที 2) แรงจูงใจในการอ่าน มีจานวนพฤติกรรม 2 รายการ รายการละ
3 คะแนน รวม 6 คะแนน ได้ แก่ 2.1) กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ และ 2.2) แสวงหา
ความรู้ด้วยการอ่าน เช่น สนใจหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในมุมหนังสือ สนใจดูหนังสือเพื่อ
ประกอบการเล่นในมุมต่าง ๆ สนใจอ่านหนังสือที่สอดคล้ องกับเป้าหมายในการเรียนรู้ 3) เจตคติที่
ดีต่อการอ่าน มีจานวนพฤติกรรม 2 รายการ รายการละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน ได้ แก่ 3.1) มี
ความสุขในการอ่าน เช่น แสดงสีหน้ าพึงพอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟังหรืออ่านหนังสือตามลาพัง
หรือกับเพื่อน 3.2) พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน แสดงดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 น ้าหนักแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
การรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล นา้ หนัก(ร้ อยละ) จานวนพฤติกรรม คะแนน
1. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
33.33
3
9
2. แรงจูงใจในการอ่าน
33.33
2
6
3. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
33.33
2
6
รวม
100
7
21
2.4.2 สร้ างคู่มือประกอบคาแนะนาในการใช้ แบบประเมินการรักการอ่านของเด็ก
วัยอนุบาล (ตัวอย่างคู่มอื และแบบประเมินฯดังแสดงในภาคผนวก จ)
2.4.3 นาแบบประเมินฯที่สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนากลับมาปรับปรุงแก้ ไข มีประเด็นที่ต้องแก้ ไข ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 15 ผลการปรับปรุงแบบประเมิน ฯ ในขันการตรวจสอบจากอาจารย์
้
ที่ปรึกษา
ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน ปรับเกณฑ์การประเมินให้ เป็ นการ ปรับแก้ การประเมินให้ เป็ นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ
ประเมินเชิงคุณภาพ
2.4.4 นาความเที่ยงตรงของแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่
1) มีคณ
ุ วุฒิด้านการศึกษาระดับมหาบัณฑิตขึ ้นไป 2) มีประสบการณ์การทางานอย่างน้ อย 5 ปี
3) ผู้เชี่ยวชาญมีความชานาญเฉพาะที่แตกต่างกัน เพื่อให้ มีมมุ มองที่หลากหลาย ได้ แ ก่ ด้ าน
การศึกษาปฐมวัย ด้ านการประเมินผล ด้ านการอ่านหรือด้ านภาษา (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นและให้
คะแนน แล้ วนาคะแนนที่ได้ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
เท่ากับ 0.67 ขึ ้นไปจึงถือว่าใช้ ได้ ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ เท่ากับ 0.67-1.00
สรุปว่าแบบประเมิน ฯ มีความสอดคล้ องเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้ (เอกสารดังแนบใน
ภาคผนวก ง)
ตารางที่ 16 ผลการปรับปรุงแบบประเมิน ฯ ในขันการตรวจสอบจากผู
้
้ เชี่ยวชาญ
ประเด็น
การพิสจู น์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
ตรวจสอบประโยค วลี คาใน
เกณฑ์บางข้ อ

ผลการปรับปรุง
ปรับแก้ ไขประโยค วลี คาในเกณฑ์
บางข้ อ

2.4.5 นาแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ วมาปรับปรุงแก้ ไข แล้ วนาไปนาร่อง (Try out) เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
นาไปใช้ ตามสภาพจริง กับเด็กนักเรียนชันปฐมวั
้
ยปี ที่ 1 จานวน 25 คน ซึ่งเป็ นนักเรียนกลุ่ม
เดียวกับที่ใช้ ในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ ฯ
2.4.6 นาแบบประเมินฯที่ผ่านการนาร่อง (Try out) มาตรวจให้ คะแนนตาม
เกณฑ์ คือ ให้ 3 คะแนน ถ้ าผู้เรียนปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ 2 คะแนน ถ้ า
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ผู้เรียนปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และให้ 1 คะแนน ถ้ าผู้เรียนปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง
หรือไม่ปฏิบตั ิ แล้ ววิเคราะห์คะแนนรายข้ อและคะแนนทังฉบั
้ บ
ตารางที่ 17 ผลการปรับปรุงแบบประเมิน ฯ หลังการนาร่องแบบประเมิน ฯ
ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุง
สื่อที่ใช้ ในการประเมิน สื่อที่ใช้ ในการประเมินควรมีความ ปรับแก้ โดยการจัดทาสื่อที่ใช้ ในการ
แข็งแรง คงทน
ประเมินให้ แข็งแรงมากขึ ้น
2.4.7 นาแบบประเมิน ฯ ไปหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง ด้ วย
สูตร RAI (Burry-Stock & others,1996 , 256) การแปลความว่าค่าความเชือ่ มัน่ ที่คานวณได้ ควรมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านันโดยใช้
้
ผ้ ปู ระเมินจานวน 2 คน และผู้วิจยั ได้ นาแบบประเมิน ฯ ไป
ทดสอบก่อนนาไปใช้ จริงกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน และผลการ
คานวณ ได้ ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.90 แสดงว่า แบบสังเกตมีค่าความเชือ่ มัน่ ที่สอดคล้ องกัน มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้ ได้
2.4.8 จัดทาแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลฉบับสมบูรณ์เพือ่
นาไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง โดยใช้ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest–posttest design) ดังแสดงในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แบบแผนการวิจยั
ก่ อนการทดลอง
O1

ระหว่ างการทดลอง
X

หลังการทดลอง
O2
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เมื่อ O1 คือ การประเมินก่อนการทดลอง (Pretest)
X คือ การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
O2 คือ การประเมินหลังการทดลอง (Posttest)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย และสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ ครบตามจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องนาไปทดลองใช้
2. การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ก่อน ระหว่าง และหลังเก็บข้ อมูล
2.1 ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้ อมูล
กับผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้วิจยั ยึดความสมัครใจในการเข้ า
ร่วมการวิจยั ของโรงเรียนเป็ นหลัก
2.2 ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้ อมูล
กับผู้ปกครองของเด็กวัยอนุบาลที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุคคล โดยผู้วิจยั ยึ ดความสมัครใจ
ในการเข้ าร่วมการวิจยั ขอผู้ปกครองเป็ นหลัก และให้ ผ้ ปู กครองลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั (AF-06-03) สาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 7 ปี หรือผู้ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ มของมหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคผนวก ข)
2.3 ผู้วิจยั คานึงถึงสิทธิของผู้เข้ าร่วมการวิจยั คือ ผู้ปกครองของเด็กวัยอนุบาล
สามารถบอกเลิกการเข้ าร่วมโครงการวิจยั นี ้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งจะไม่ส่งผล
กระทบใดต่อเด็กวัยอนุบาลไม่ว่าจะเป็ นการเรียนการสอนหรือผลการเรียน
2.4 ผู้วิจยั ต้ องเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั เป็ นความลับ เปิ ดเผยได้
เฉพาะในรูปแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นภาพรวม ในกรณีที่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรือนาเสนอเป็ นรายบุคคล ต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กอนุบาลที่เข้ าร่วมการวิจยั ก่อนทุกครัง้
2.5 ผู้วิจยั ต้ องคานึงถึงการสร้ างความสัมพันธ์และความไว้ วางใจแก่กลุ่มตัวอย่าง
ตลอดการวิจยั ได้ แก่ การสร้ างความคุ้นเคยกับเด็กวัยอนุบาล การสื่อความปรารถนาดีและความ
เอื ้ออาทรจากใจ การคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั
3. ผู้วิจยั ประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านและทาการสังเกตการรักการอ่านของเด็กวัย
อนุบาลก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองใช้ เวลา 1 สัปดาห์ ช่วงต้ น
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านและแบบประเมินการรัก
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การอ่านของเด็กวัยอนุบาลที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ตรวจให้ คะแนนแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนน
พื ้นฐาน (Baseline) ของเด็กแต่ละคนในแต่ละทักษะ
4. ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านสาหรับเด็กวัยอนุบาล เป็ นเวลา 6 สัปดาห์
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จานวน 74 แผน โดยใช้ วรรณกรรมสาหรับ
เด็กวัยอนุบาลจานวน 2 เรื่อง โดยจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้ วย กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเสรี และกิจกรรม
เกมการศึกษา
5. เมือ่ ดาเนินการทดลองครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจยั ประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็ก
วัยอนุบาลและแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลหลังการทดลอง (Posttest) ช่วงต้ น
เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลและแบบ
6. นาคะแนนที่ได้ จากการประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลแต่ละด้ าน
และการสังเกตการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลและการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ และทดสอบสมมติฐาน
7. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการวิจยั ต่อไป

การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยนา
คะแนนดิบจากแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านและแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัย
อนุบาลก่อนและหลังการทดลอง (รายละเอียดภาคผนวก จ) มาคานวณหาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดังนี ้
1.1 แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
1.1.1 รายพฤติกรรม ค่าเฉลี่ยคะแนนรายพฤติกรรมได้ มาจากการนับคะแนนดิบ
ของแบบประเมินฯ โดยคานวณจากจานวนเด็กอนุบาลทังหมด
้
25 คน (คะแนนเต็มรายพฤติกรรม
เท่ากับ 3 คะแนน) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละรายพฤติกรรม
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1.1.2 รายตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ยคะแนนรายตัวบ่งชี ้ได้ มาจากค่าเฉลี่ยคะแนนราย
พฤติกรรมในแต่ละรายตัวบ่งชี ้ โดยนาคะแนนค่าเฉลี่ยรายพฤติกรรม 2 รายพฤติกรรมมารวมกัน
เพื่อให้ ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมรายตัวบ่งชี ้ (คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 6 คะแนน) จากนันน
้ ามา
หารสอง เพื่อให้ ค่าเฉลี่ยมีฐานค่าคะแนนเต็ม 3 คะแนน
1.1.3 รายด้ าน ค่าเฉลี่ยคะแนนรายด้ านได้ มาจากค่าเฉลี่ยคะแนนของรายตัว
บ่งชี ้ในแต่ละด้ าน โดยนาคะแนนค่าเฉลี่ยรายตัวบ่งชี ้ 4 ตัวบ่งชี ้มารวมกัน เพื่อให้ ได้ คะแนนเฉลี่ย
รวมรายด้ าน (คะแนนเต็มรายด้ านเท่ากับ 12 คะแนน) จากนันน
้ ามาหารสี่ เพื่อให้ ค่าเฉลี่ยมีฐาน
ค่าคะแนนเต็ม 3 คะแนน
1.2 แบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
1.2.1 รายพฤติกรรม ค่าเฉลี่ยคะแนนรายพฤติกรรมได้ มาจากการนับคะแนนดิบ
ของแบบประเมินฯ โดยคานวณจากจานวนเด็กอนุบาลทังหมด
้
25 คน (คะแนนเต็มรายพฤติกรรม
เท่ากับ 3 คะแนน) เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละรายพฤติกรรม
1.2.2 รายตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ยคะแนนรายตัวบ่งชี ้ได้ มาจากค่าเฉลี่ยคะแนนราย
พฤติกรรมในแต่ละรายตัวบ่งชี ้ โดยนาคะแนนค่าเฉลี่ยรายพฤติกรรม 2 และ3 รายพฤติกรรม
(พฤติกรรมด้ านการรักการอ่านมีรายพฤติกรรมไม่เท่ากัน) นามารวมกัน เพื่อให้ ได้ คะแนนเฉลี่ยรวม
รายตัวบ่งชี ้ (คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 6 คะแนนนามาหารสอง , คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้
เท่ากับ 9 คะแนนนามาหารสาม) เพื่อให้ ค่าเฉลี่ยมีฐานค่าคะแนนเต็ม 3 คะแนน
1.2.3 รายด้ าน ค่าเฉลี่ยคะแนนรายด้ านได้ มาจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของตัว
บ่งชี ้ทุกตัวในแต่ละด้ าน โดยนาคะแนนค่าเฉลี่ยรายตัวบ่งชี ้ 3 ตัวบ่งชี ้มารวมกัน เพือ่ ให้ ได้ คะแนน
เฉลี่ยรวมรายด้ าน (คะแนนเต็มรายด้ านเท่ากับ 9 คะแนน) จากนันน
้ ามาหารสาม เพื่อให้ ค่าเฉลี่ยมี
ฐานค่าคะแนนเต็ม 3 คะแนน
1.3 การหาค่าคะแนนโดยรวมของแบบประเมิน
ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมได้ มาจาก ค่าเฉลี่ยคะแนนรายด้ านของแบบประเมิน ฯ โดย
นาคะแนนค่าเฉลี่ยรายด้ าน 2 ด้ านมารวมกันเพื่อให้ ได้ คะแนนรวมโดยรวม (คะแนนเต็มเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 6 คะแนน) จากนันน
้ ามาหารสอง เพื่อให้ ค่าเฉลี่ยมีฐานค่าคะแนนเต็ม 3 คะแนน
แปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ยที่คานวณได้ เทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับพฤติกรรมการ
อ่านของเด็กวัยอนุบาล โดยแบ่งเกณฑ์อตั รภาคชันเป็
้ น 3 ช่วงคะแนน ดังนี ้
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ช่วงคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง อยู่ในระดับดี
ช่วงคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง อยู่ในระดับควรส่งเสริม
2. สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 หาความเที่ยงตรงของแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
และแบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ องความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยคานวณจากสูตร
IOC

=

∑R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2.2 หาค่าเชือ่ มัน่ ของแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลและ
แบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลโดยดัชนีความสอดคล้ องของผู้สงั เกตโดยใช้ สตู ร
RAI ดังนี ้
RAI
เมื่อ

=

1−

∑ 𝑘 ∑ 𝑛 |𝑅1𝑘𝑛−𝑅2𝑘𝑛 |
𝐾𝑁(𝐼−1)

𝑅1𝑘𝑛 แทน ผลการสังเกตของผู้สงั เกตคนที่ 1
𝑅2𝑘𝑛 แทน ผลการสังเกตของผู้สงั เกตคนที่ 2
N แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
K แทน จานวนพฤติกรรมย่อย
I แทน จานวนช่วงคะแนน
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
เปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการรักการอ่าน
ของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ การทดสอบค่าที ( t –test for Dependent
Sample)

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั กึ่งทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน 2) เปรียบเทียบพฤติกรรม
การอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
1.1 ผลการศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการ
ทดลอง
1.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านก่อนและหลังการ
ทดลองจาแนกรายตัวบ่งชี ้ และรายพฤติกรรม
1.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านก่อนและหลังการทดลอง
จาแนกรายตัวบ่งชี ้ และรายพฤติกรรม
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
2.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการทดลอง
ในภาพรวม
2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและหลังการ
ทดลองจาแนกรายตัวบ่งชี ้ และรายพฤติกรรม
2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านก่อนและหลังการทดลอง
จาแนกรายตัวบ่งชี ้ และรายพฤติกรรม
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ แทนความหมาย ดังนี ้
n
แทน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
x̅
แทน
ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
t
แทน
คะแนนวิกฤต
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df
แทน
ค่าชันแห่
้ งความอิสระ (Degree of freedom)
Sig.
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
รายละเอียดของผลการวิจยั มีดงั นี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล ก่ อนและหลัง การจัด
ประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ผลการวิจยั ตอนที่ 1 มาจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
1.1 ผลการศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล ก่ อนและ
หลังการทดลอง
ภาพรวมของพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง ได้ มาจาก
การนาคะแนนจากแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และแบบประเมินการรักการอ่าน ก่อนและ
หลังการทดลองมาคานวณหาค่าเฉลี่ย (x̅) และแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับ
พฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง สรุปผลดังแสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการ
ทดลอง
พฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัย
อนุบาล
1. ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
2. ด้ านการรักการอ่าน
พฤติกรรมการอ่ านโดยรวม

ก่ อนการทดลอง (n=25)
x̅
1.26
1.34
1.26

SD
0.22
0.18
0.19

แปลผล
ควรส่งเสริ ม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่ งเสริม

หลังการทดลอง (n=25)
x̅
2.56
2.41
2.53

SD
0.26
0.17
0.23

แปลผล
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 19 พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน
โดยรวม เท่ากับ 1.26 (SD = 0.19) โดยจาแนกเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการ
อ่าน เท่ากับ 1.26 (SD = 0.22) ค่าเฉลี่ยด้ านการรักการอ่าน เท่ากับ 1.34 (SD = 0.18) หลังการ
ทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านโดยรวม เท่ากับ 2.53 (SD = 0.23) โดยจาแนก
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เป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เท่ากับ 2.56 (SD = 0.26) ค่าเฉลี่ยด้ าน
การรักการอ่าน เท่ากับ 2.41 (SD = 0.17)
แสดงว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านโดยรวม และจาแนกเป็ น
รายด้ านอยู่ในระดับควรส่งเสริม แต่หลังจากการทดลอง 6 สัปดาห์ เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการ
อ่านโดยรวมและจาแนกเป็ นรายด้ านจากเดิมในระดับควรส่งเสริมเพิ่มขึ ้นมาอยู่ในระดับดี
1.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่ านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่ านก่ อนและหลัง
การทดลองจาแนกรายตัวบ่ งชี ้ และรายพฤติกรรม
ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและ
หลังการทดลองพิจารณาจากตัวบ่งชี ้ 4 รายการ ได้ แก่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ 1.2
ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร 1.3 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน 1.4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่ง
ชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย (x̅) คะแนนพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้
เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลจาแนกตามรายตัวบ่งชี ้ และรายพฤติกรรม ที่คานวณได้ มาจาก
แบบประเมินฯ และการแปลผล สรุปผลดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ฯจาแนกรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรม
พฤติกรรมการอ่ านด้ านความรู้เกี่ยวกับการ
อ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ตัวบ่ งชี ้ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.1.1 รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ
1.1.2 รู้ทิศทางในการถือหนังสือและทิศทางในการ
อ่าน
ตัวบ่ งชี ้ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
1.2.1 รู้จกั คาคุ้นตา
1.2.2 รู้จกั รูปร่างและทิศทางของตัวอักษร
ตัวบ่ งชี ้ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรค
ตอน
1.3.1 รู้จกั เครื่องหมายคาถาม
1.3.2 รู้จกั เครื่องหมายคาพูด

ก่ อนการทดลอง (n=25)
SD แปลผล
x̅
1.42 0.40 ควรส่ งเสริม
1.36 0.48 ควรส่งเสริ ม
1.48 0.50 ควรส่งเสริ ม

หลังการทดลอง (n=25)
SD แปลผล
x̅
2.86 0.22
ดี
2.88 0.33
ดี
2.84 0.37
ดี

1.26
1.28
1.24
1.22

2.54
2.68
2.40
2.50

0.35
0.45
0.43
0.25

ควรส่ งเสริม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่ งเสริม

0.40
0.47
0.50
0.40

ดี
ดี
ดี
ดี

1.16 0.37 ควรส่งเสริ ม 2.60 0.50
1.28 0.45 ควรส่งเสริ ม 2.40 0.50

ดี
ดี
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
พฤติกรรมการอ่ านด้ านความรู้เกี่ยวกับการ
อ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ตัวบ่ งชี ้ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่งิ ชีแ้ นะใน
การคาดคะเนและตรวจสอบ
1.4.1 คาดคะเนคาและตรวจสอบโดยอาศัยภาพ
เป็ นสิ่งชี ้แนะ
1.4.2 คาดคะเนประโยคและตรวจสอบโดยอาศัย
ภาพเป็ นสิ่งชี ้แนะ
พฤติกรรมการอ่ านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน
โดยรวม

ก่ อนการทดลอง (n=25)
SD แปลผล
x̅

หลังการทดลอง (n=25)
SD แปลผล
x̅

1.14 0.30 ควรส่ งเสริม 2.36 0.36
1.20 0.40 ควรส่งเสริ ม 2.40 0.50

ดี
ดี

1.08 0.27 ควรส่งเสริ ม 2.32 0.47
1.26 0.22 ควรส่ งเสริม 2.56 0.26

ดี
ดี

จากตารางที่ 20 พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ าน
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านโดยรวม เท่ากับ 1.26 (SD = 0.22) โดยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี ้เรียงจากมากไป
หาน้ อย ได้ แก่ 1.1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.42 (SD = 0.40) 1.2) ความรู้
เกี่ยวกับตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.26 (SD = 0.35) 1.3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.22 (SD = 0.25) 1.4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.14 (SD = 0.30) ตามลาดับ หลังการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมี
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านโดยรวม เท่ากับ 2.56 (SD = 0.26) โดย
จาแนกเป็ นตัวบ่งชี ้เรียงจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ 1.1) ความรู้เกี่ยวกับการการใช้ หนังสือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.86 (SD = 0.22) 1.2) ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 (SD = 0.40) 1.3)
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 (SD = 0.40) 1.4) ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 (SD = 0.36) ตามลาดับ
แสดงว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการ
อ่านโดยรวมและรายตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับควรส่งเสริม แต่หลังจากการทดลอง 6 สัปดาห์ เด็กวัย
อนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านโดยรวมและรายตัวบ่งชี ้ จากเดิมระดับ
ควรส่งเสริมเพิ่มขึ ้นมาอยู่ในระดับดีทกุ ตัวบ่งชี ้
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1.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่ านด้ านการรักการอ่ านก่ อนและหลังการ
ทดลองจาแนกรายตัวบ่ งชี ้ และรายพฤติกรรม
ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี ้ 3 รายการ ได้ แก่ ตัวบ่งชี ้ 1.1ความใฝ่ ม่งุ มั่นในการอ่าน ตัวบ่งชี ้
1.2 แรงจูงใจในการอ่าน ตัวบ่งชี ้ 1.3 เจตคติที่ดีต่อการอ่าน ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี ้มาจากการพิจารณา
รายพฤติกรรม 2-3 รายการ ซึ่งค่าเฉลี่ย (x̅) คะแนนพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็ก
วัยอนุบาลที่คานวนได้ จากแบบสังเกตฯ และแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับ
พฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกรายตัว
บ่งชี ้ และรายพฤติกรรม สรุปผลดังแสดงในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและ
หลังการทดลองจาแนกรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรม
พฤติกรรมการอ่ านด้ านการรักการอ่านของ
เด็กวัยอนุบาล

ก่ อนการทดลอง (n=25)
SD แปลผล
x̅

ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.1 ความใฝ่ มุ่งมั่นในการอ่าน
1.1.1. ตังใจอ่
้ านตามลาพังหรือกับเพื่อน
(1-2 นาที)
1.1.2. ตังใจร่
้ วมกิจกรรมการอ่านร่วมกัน
(3-5 นาที)
1.1.3. ตังใจร่
้ วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่าน
(5-10นาที)
ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.2 แรงจูงใจในการอ่ าน
1.2.1 กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ
1.2.2 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน
ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.3 เจตคติท่ีดีต่อการอ่ าน
1.3.1 มีความสุขในการอ่าน
1.3.2 พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน
พฤติกรรมการอ่ านด้ านการรักการอ่าน
โดยรวม

1.36
1.28

หลังการทดลอง (n=25)
SD แปล
x̅
ผล
0.37 ควรส่ งเสริม 2.33 0.31
ดี
0.45 ควรส่งเสริ ม 2.28 0.45
ดี

1.40

0.50 ควรส่งเสริ ม 2.36

0.48

ดี

1.40

0.50 ควรส่งเสริ ม 2.36

0.48

ดี

1.34
1.32
1.36
1.34
1.36
1.32
1.34

0.27
0.47
0.48
0.37
0.48
0.47
0.18

0.28
0.50
0.50
0.40
0.48
0.45
0.17

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ควรส่ งเสริม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่ งเสริม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่งเสริ ม
ควรส่ งเสริม

2.46
2.52
2.40
2.46
2.64
2.28
2.41
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จากตารางที่ 21 พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ าน
การรักการอ่านโดยรวม เท่ากับ 1.34 (SD = 0.18) โดยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1.1) ความใฝ่
มุ่งมัน่ ในการอ่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.36 (SD = 0.37) 1.2) แรงจูงใจในการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.34 (SD = 0.27) 1.3) เจตคติที่ดีต่อการอ่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.34 (SD = 0.37) ตามลาดับ หลัง
การทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านโดยรวม เท่ากับ 2.41
(SD = 0.17) โดยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1.1) ความใฝ่ ม่งุ มั่นในการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33
(SD = 0.31) 1.2) แรงจูงใจในการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 (SD = 0.28) 3) เจตคติที่ดีต่อการ
อ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 (SD = 0.40) ตามลาดับ
แสดงว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่าน
โดยรวมและรายตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับควรส่งเสริม แต่หลังจากการทดลอง 6 สัปดาห์ เด็กวัยอนุบาลมี
พฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านโดยรวมและรายตัวบ่งชี ้ จากระดับควรส่งเสริมอยู่ระดับดี
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล ก่ อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
ผลการวิจยั ตอนที่ 2 มาจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
2.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล ก่ อนและหลังการ
ทดลองในภาพรวม
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการทดลองใน
ภาพรวม ได้ มาจากผลต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยพฤตกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนการ
ทดลองเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลหลังการทดลอง โดย
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ คือ “เด็กวัยอนุบาลหลังได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษา
โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมีพฤติกรรมการอ่านสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test for Dependent Sample) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
รายละเอียดดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 ภาพรวมการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการ
ทดลอง
พฤติกรรมการอ่ านของ
เด็กวัยอนุบาล

ก่ อนการ
ทดลอง(n=25)
SD
x̅
1.26 0.22

1. ด้ านความรู้เกี่ยวกับการ
อ่าน
2. ด้ านการรักการอ่าน
1.34
พฤติกรรมการอ่ าน
1.26
โดยรวม
*มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

0.18
0.19

หลังการ
ทดลอง(n=25)
SD
x̅
2.56 0.26

ผลต่ าง
x̅
1.30

2.41
2.53

1.07
1.27

0.17
0.23

t

df

Sig.

SD
0.21

29.69* 24

.00

0.11
0.16

45.22* 24
38.98* 24

.00
.00

ชื่อแกน

จากตารางที่ 22 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและ
หลังการทดลอง พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านภาพรวม หลังการ
ทดลอง (x̅= 2.53, SD=0.23) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅= 1.26, SD=0.19) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
แสดงว่าเด็กวัยอนุบาลที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
มีพฤติกรรมการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นสามารถนาเสนอได้ ดงั ภาพที่ 4

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.56

1.26

2.53

2.41
1.3

1.34

1.07

1.26

1.27

ก่อน
หลัง

ผลต่าง

ภาพที่ 4 ภาพรวมผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านก่อนและหลังการทดลอง
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2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่ านด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่ านก่ อนและ
หลังการทดลองจาแนกรายตัวบ่ งชี ้ และรายพฤติกรรม
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
ก่อนและหลังการทดลองจาแนกตามรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรม ได้ มาจากผลต่างระหว่างค่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลจาแนกตามรายตัว
บ่งชี ้และรายพฤติกรรมก่อนการทดลอง เปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ าน
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลจาแนกตามรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรม หลังการ
ทดลอง โดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test for Dependent Sample) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
รายละเอียดดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง จาแนกตามตัวบ่งชี ้และพฤติกรรม
พฤติกรรมการอ่ านด้ าน
ความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน
ของเด็กวัยอนุบาล
ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.1 ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.1.1. รู้จกั ส่วนประกอบ
ของหนังสือ
1.1.2. รู้ทิศทางในการถือ
หนังสือและทิศทาง
ในการอ่าน
ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.2 ความรู้
เกี่ยวกับตัวอักษร
1.2.1. รู้จกั คาคุ้นตา
1.2.2. รู้จกั รูปร่างและ
ทิศทางของตัวอักษร

ก่ อนการ
ทดลอง(n=25)
SD
𝐱̅

หลังการ
ทดลอง(n=25)
SD
𝐱̅

ผลต่ าง

1.42

0.40

2.86

0.22

1.44

0.44 16.34* 24 .00

1.36

0.48

2.88

0.33

1.52

0.50 14.90* 24 .00

1.48

0.50

2.84

0.37

1.36

0.70

1.26
1.28

0.35
0.45

2.54
2.68

0.40
0.47

1.28
1.40

0.45 13.96* 24 .00
0.57 12.12* 24 .00

1.24

0.43

2.40

0.50

1.16

0.62

𝐱̅

t

df Sig.

SD

9.71*

9.28*

24 .00

24 .00
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
พฤติกรรมการอ่ านด้ าน
ก่ อนการ
ความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน ทดลอง(n=25)
ของเด็กวัยอนุบาล
SD
𝐱̅
ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.3 ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรค 1.22 0.25
ตอน
1.3.1. รู้จกั เครื่องหมาย
1.16 0.37
คาถาม
1.3.2. รู้จกั เครื่องหมาย
1.28 0.45
คาพูด
ตัวบ่ งชีท้ ่ี 1.4 ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ส่งิ ชีแ้ นะใน
การคาดคะเนและ
1.14 0.30
ตรวจสอบ
1.4.1. คาดคะเนคาและ
ตรวจสอบโดยอาศัย 1.20 0.40
ภาพเป็ นสิ่งชี ้แนะ
1.4.2. คาดคะเนประโยค
และตรวจสอบโดย
อาศัยภาพเป็ นสิ่ง
1.08 0.27
ชี ้แนะ
พฤติกรรมการอ่ านด้ าน
ความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน 1.26 0.22
*มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

หลังการ
ทดลอง(n=25)
SD
𝐱̅

ผลต่ าง
𝐱̅

t

df Sig.

SD

2.50

0.40

1.28

0.29 21.95* 24 .00

2.60

0.50

1.24

0.43 14.22* 24 .00

2.40

0.50

1.32

0.55 11.85* 24 .00

2.36

0.36

1.22

0.41 14.86* 24 .00

2.40

0.50

1.20

0.57 10.39* 24 .00

2.32

0.47

1.24

0.52 11.85* 24 .00

2.56

0.26

1.30

0.21 29.69* 24 .00

จากตารางที่ 23 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
ของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน หลังการทดลอง(x̅ = 2.56, SD = 0.26) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.26, SD =
0.22) เมื่อจาแนกเป็ นรายตัวบ่งชี ้ พบว่าหลังการทดลอง ตัวบ่งชี ้ที่1.1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้
หนังสือ (x̅ = 2.86, SD = 0.22) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.42, SD = 0.40) ตัวบ่งชี ้ที่1.2)
ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร (x̅ = 2.54, SD = 0.40) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.26, SD = 0.35)
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ตัวบ่งชี ้ที่1.3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน (x̅ = 2.50, SD = 0.40) สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (x̅ = 1.22, SD = 0.25) ตัวบ่งชี ้ที่1.4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบ (x̅ = 2.36, SD = 0.36) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.14, SD = 0.30) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า เด็กวัยอนุบาลที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานมีพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านทุกตัวบ่งชี ้และทุกพฤติกรรม หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้ อมูลดังกล่าวนาเสนอได้ ดงั
ภาพที่ 5
2.86

3

2.54

2.50

2.5

ชื่อแกน

2
1.5
1
0.5
0

1.42

1.44

1.26

1.28 1.22

2.36

1.28 1.14

1.22

ก่อน

หลัง
ผลต่าง

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง จาแนกตามตัวบ่งชี ้และพฤติกรรม
2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่ านด้านการรักการอ่ านก่ อนและหลังการ
ทดลองจาแนกรายตัวบ่ งชี ้ และรายพฤติกรรม
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและ
หลังการทดลองจาแนกตามรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรม ได้ มาจากผลต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลจาแนกตามรายตัวบ่งชี ้และราย
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พฤติกรรมก่อนการทดลอง เปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่าน
ของเด็กวัยอนุบาลจาแนกตามรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรมหลังการทดลอง โดยใช้ สถิติทดสอบที
(t-test for Dependent Sample) ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกตามรายตัวบ่งชี ้
พฤติกรรมการอ่ านด้ านการ
ก่ อนการ
รักการอ่ านของเด็กวัย
ทดลอง(n=25)
อนุบาล
SD
x̅
ตัวบ่ งชี ้ 2.1 ความใฝ่ มุ่งมั่น
ในการอ่ าน
2.1.1. ตังใจอ่
้ านตามลาพัง
หรือกับเพื่อน (1-2
นาที)
2.1.2. ตังใจร่
้ วมกิจกรรมการ
อ่านร่วมกัน (3-5
นาที)
2.1.3. ตังใจร่
้ วมกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่าน
(5-10นาที)
ตัวบ่ งชี ้ 2.2 แรงจูงใจใน
การอ่ าน
2.2.1. กระตือรือร้ นในการ
เลือกเข้ ามุมหนังสือ
2.2.2. แสวงหาความรู้ด้วย
การอ่าน

หลังการ
ทดลอง(n=25)
SD
x̅

ผลต่ าง
x̅

t

df Sig.

SD

1.36

0.37

2.33

0.31

0.97 0.28 16.93* 24 .00

1.28

0.45

2.28

0.45

1.00 0.64

1.40

0.50

2.36

0.48

0.96 0.20 24.00* 24 .00

1.40

0.50

2.36

0.48

0.96 0.20 24.00* 24 .00

1.34

0.27

2.46

0.28

1.12 0.21 25.69* 24 .00

1.32
1.36

0.47
0.48

2.52
2.40

0.50
0.50

1.20 0.40 14.69* 24 .00
1.04 0.20 26.00* 24 .00

7.74*

24 .00
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
พฤติกรรมการอ่ านด้ านการ
ก่ อนการ
รักการอ่ านของเด็กวัย
ทดลอง(n=25)
อนุบาล
SD
x̅
ตัวบ่ งชี ้ 2.3 เจตคติท่ีดีต่อ
การอ่ าน
1.34
2.3.1. มีความสุขในการอ่าน 1.36
2.3.2. พูดแสดงความรู้สึกที่มี
ต่อการอ่าน
1.32
พฤติกรรมการอ่ านด้ านการ 1.34
รักการอ่ าน
*มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

หลังการ
ทดลอง(n=25)
SD
x̅

ผลต่ าง
x̅

t

df Sig.

SD

0.37
0.48

2.46
2.64

0.40
0.48

1.12 0.21 25.69* 24 .00
1.28 0.45 13.96* 24 .00

0.47
0.18

2.28
2.41

0.45
0.17

0.96 0.20 24.00* 24 .00
1.07 0.11 45.22* 24 .00

จากตารางที่ 24 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็ก
วัยอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่าน
หลังการทดลอง(x̅ = 2.41, SD = 0.17) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.34, SD = 0.18) และเมื่อ
จาแนกตามตัวบ่งชี ้ หลังการทดลอง ตัวบ่งชี ้ที่ 2.1) ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน (x̅ = 2.33, SD =
0.31) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅= 1.36, SD = 0.37) ตัวบ่งชี ้ที่ 2.2) แรงจูงใจในการอ่าน (x̅ =
2.46, SD = 0.40) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅= 1.34, SD = 0.27) ตัวบ่งชี ้ที่ 2.3) เจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน (x̅ = 2.46, SD = 0.40) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅= 1.34, SD = 0.37) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า เด็กวัยอนุบาลที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานมีพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านรายตัวบ่งชี ้และรายพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นสามารถนาเสนอได้
ดัง ภาพที่ 6
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2.5

2.46

2.33

2.46

ชื่อแกน

2
1.5

1.36

1.34
0.97

1
0.5
0

1.34
1.12

1.12

ก่อน
หลัง
ผลต่าง

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลัง
การทดลอง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนว่าการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานสามารถ
นาไปใช้ เสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านสาหรับเด็กวัยอนุบาลให้ สงู ขึ ้นได้

บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาผลการการศึกษาผลการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านสาหรับเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental
research) แบบแผนการวิจยั แบบ One group pretest – posttest ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั ใช้ การทดลองกลุ่มเดียว และทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและหลังการได้ รับการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็ก
วัยอนุบาล ก่อนและหลังได้ รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นเด็กวัยอนุบาลอายุ 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1 จานวน
1ห้ องเรียน 25 คน จากนันเลื
้ อกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random
sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้ า ได้ แก่ ความสมัครใจของผู้ปกครองในการเข้ าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออก ได้ แก่ การเข้ าร่วมโครงการวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของกิจกรรมทังหมด
้
และ
ผู้ปกครองสามารถถอนตัวจากการเข้ าร่วมโครงการได้ ตลอดเวลา นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
พิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตลอดการดาเนินโครงการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล จานวน 74 แผน 2) แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล เป็ นแบบ
ประเมินเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 2 ชุด ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 3) แบบประเมินการรักการ
อ่านของเด็กวัยอนุบาล โดยมีลกั ษณะเป็ นเกณฑ์การประเมินเป็ นแบบมาตรประมาณค่าแบบ
บรรยายหรือรูบริคส์ (Scoring rubric)มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ดังนี ้คือ 1) ผู้วิจยั ดาเนินการทดลอง
ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 2) ผู้วิจยั ทา
การประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านโดยใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และทาการสังเกต
การรักการอ่านโดยใช้ แบบประเมินการรักการอ่าน ก่อนและหลังการทดลอง และ 3) นาข้ อมูลที่ได้
จากการประเมินก่อนและหลังการทดลอง ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดย
การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ผลพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลโดยใช้ การจัดประสบการณ์ทางภาษา
โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลรายด้ านและโดยรวม พบว่า ก่อน
การทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านรายด้ านทุกด้ าน และโดยรวมอยู่ในระดับควร
ส่งเสริม หลังการทดลองเด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านรายด้ านทุกด้ าน และโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและ
หลังการทดลอง พบว่าเด็กวัยอนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านรายด้ านทุกด้ าน หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลการวิจยั นี ้สรุปได้ ว่าการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานสามารถการเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่าน
สาหรับเด็กวัยอนุบาลได้

อภิปรายผล
1. การศึกษาพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาลก่ อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
จากการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังได้ รับการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมี
พฤติกรรมการอ่านรายด้ านและโดยรวมอยู่ในระดับควรส่งเสริม และหลังการทดลอง เด็กวัย
อนุบาลมีพฤติกรรมการอ่านรายด้ านและโดยรวมอยู่ในระดับดี หมายความว่า การจัด
ประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานสามารถเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านให้ สงู ขึ ้นได้ ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีประสบการณ์
ในกิจกรรมการอ่านร่วมกัน มีกจิ กรรมที่ต่อเนื่องจากวรรณกรรมซึ่งมีความหลากหลาย เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก การจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีโอกาสพูด หรือสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้ องกับ นฤมล เนียมหอม (2559) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเป็ นหลักในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สมั พันธ์กบั
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเป็ นองค์รวม
ภายใต้ แนวคิดพืน้ ฐานที่ว่า "นิทาน" เป็ นสิ่งที่เด็กเข้ าถึงได้ ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสาคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้ างเสริมจินตนาการให้ แก่เด็ก การนานิทานมาเป็ นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ ช่ วย
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ให้ เด็กประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ครูเป็ นผู้กระตุ้นและส่งเสริมในการ
ร่วมกิจกรรมดังนี ้
1. ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน หลังการทดลองเด็กวัยอนุบาลเด็กมีพฤติกรรมการอ่าน
สูงขึ ้นซึ่งค่าเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านเรียงจากมากไปน้ อยตามลาดับ ดังนี ้ ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า มีประสบการณ์ใน
การอ่านนิทานเป็ นกิจกรรมที่อ่านร่วมกันระหว่างครูกับเด็กในกลุ่มใหญ่ โดยใช้ หนังสือเล่มใหญ่
เพื่อให้ เด็กมองเห็นตัวหนังสือ คาหรือประโยคในแต่ละหน้ า ชี ้คาขณะที่อ่านเพื่อให้ เด็กคุ้นเคยกับ
ตัวหนังสือ ให้ เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน มีการเดาเหตุการณ์ในตอนจบของวรรณกรรม อีกทังครู
้
ต้ องเป็ นแบบอย่างในการอ่านวรรณกรรมด้ วย ซึง่ เกิดในระยะการอ่านวรรณกรรมร่วมกัน ส่วนใน
ระยะกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม เด็กได้ มีโอกาสทากิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่าน
วรรณกรรมโดยควบคู่ไปกับการพัฒนาการด้ านภาษา ได้ แก่ การทางานศิลปะ การทาหนังสือนิทาน
โดยเด็กแต่งเรื่องราวและวาดภาพร่วมกัน โดยครู เขียนคาที่เด็กเล่า การทาของที่ระลึกสาหรับงาน
นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ การเล่นเกมการศึกษา ได้ แก่ เกมตัดต่อหน้ าปก
นิทาน เกมเรียงชื่อนิทาน เกมจับคู่คากับนิทาน เป็ นต้ น และระยะของการจัดนิทรรศการ เปิ ดโอกาส
ให้ เด็กมีประสบการณ์ในการใช้ ทกั ษะทางด้ านภาษาผ่านการเล่านิทาน การแสดงละคร การร้ อง
เพลง และการนาเสนอผลงานในแต่ละกิจกรรมของห้ องให้ กบั ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ สอดคล้ องกับ
Klein (1991) ที่กล่าวว่าการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เป็ นวิธีการที่ดี
และมีความเหมาะสมวิธีการหนึ่งที่จะใช้ ในการพัฒนาในด้ านการใช้ ภาษาของเด็กในขันต้
้ น ๆ ซึ่งจะ
มีวรรณกรรมเป็ นหลักในการกระตุ้นให้ เด็กอ่านและใช้ ภาษาอย่างสนุกสนานกับเรื่องราวที่ได้ อ่าน
2. ด้ านการรักการอ่าน หลังการทดลองเด็กวัยอนุบาลเด็กมีพฤติกรรมการอ่านสูงขึ ้น ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยด้ านการรักการอ่านเรียงจากมากไปน้ อยตามลาดับ ดังนี ้ แรงจูงใจในการอ่าน เจตคติที่ดี
ต่อการอ่านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ เด็กวัยอนุบาล
3-4 ปี การที่เด็กต้ องจดจ่อในการทากิจกรรมตามลาพัง เด็กไม่สามารถทากิจกรรมได้ นานเท่าที่ควร
แต่ถ้ามีเพื่อนหรือผู้ใหญ่ในการอ่านร่วมกัน หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นที่ต่อเนื่องจากการอ่าน จึงจะมี
ความสนใจนานมากขึ ้น จึงมีความสุขในการอ่าน มีความกระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ
มากขึ ้น และจากการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เด็กมีโอกาสเลือกหนังสืออ่าน
ตามความสนใจ การอ่านหนังสือในมุมหนังสือเด็กอาจอ่านคนเดียวหรือเป็ นกลุ่มย่อย มีการเขียน
คาตามความสนใจใส่ธนาคารคาศัพท์ การแต่งตอนจบของนิทาน และการเขียนจดหมายถึงตัว
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ละคร ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล สอดคล้ องกับ Holdaway (อ้ างถึงใน
สุภทั รา คงเรือง, 2539) ที่ได้ จดั พฤติกรรมการอ่านของเด็กตามลาดับพัฒนาการโดยเริ่มจาก
หนังสือเรื่องที่ชอบ พูดข้ อความในหนังสือด้ วยภาษาของตน อ่านข้ อความที่มีตวั อักษรและคาที่เห็น
กันอยู่เป็ นประจา จากนันชี
้ ้และบอกชือ่ ของตัวอักษรส่วนใหญ่ได้ จาคาที่มีพยัญชนะต้ นเหมือนกัน
ได้ นอกจากนี ้ครูเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน โดยจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นเครื่องมือ ดังนันครู
้ จึงเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอ่านให้ แก่เด็ก การ
อ่านวรรณกรรมให้ เด็กฟั งโดยใช้ น ้าเสียงและสีหน้ าท่าทางประกอบทาให้ เด็กเข้ าใจเรื่องได้ ง่ายขึ ้น
เนื่องจากได้ ดภู าพ ฟั งน ้าเสียงท่าทางของครูอย่างสนุกสนานและเป็ นธรรมชาติ จะช่วยให้ เด็ก
สามารถเข้ าใจเรื่องได้ ดีกว่าอ่านนิทานด้ วยตนเอง สอดคล้ องกับ Morrow (1993) ที่ว่าเด็กเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทางด้ านการอ่านด้ วยการสะสมข้ อมูลพื ้นฐาน การสร้ างความคุ้นเคยกับ
โครงสร้ างของเรื่องราว และการสร้ างความคุ้นเคยกับภาษาหนังสือ เมื่อผู้ใหญ่อ่านออกเสียงให้ ฟัง
และการใช้ คาถาม สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กแสดงความคิดเห็นใน
วรรณกรรม ซึ่งนาไปสู่การเชื่อมโยงเรื่องราวจากหนังสือวรรณกรรมได้ มากขึ ้น สอดคล้ องกับ
Lenski (2001) ว่าการสนทนาโต้ ตอบเกี่ยวกับสื่อที่เรียนเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการจัดการเรียน
การสอนได้ เพราะการสนทนาโต้ ตอบสามารถปรับแต่งความเข้ าใจของเด็กเกี่ยวกับสื่อนัน้ ดังนันครู
้
จะต้ องเป็ นผู้คอยชี ้แนะแนวทางและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ กบั เด็ก ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ ดี คือ การใช้ คาถามที่เหมาะสมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(พนิดา ดีหลี, ชานนท์ จันทรา, ต้ องตา สมใจเพ็ง, 2563, 71)
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาลก่ อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน พบว่า เด็กมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า ทุกด้ านมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการวิจยั ของ
วราลี ถนอมชาติ (2549) ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานที่
มีต่อความสามารถในขันก่
้ อนการอ่านของเด็กอนุบาล 3 ด้ าน ได้ แก่ การรู้จกั องค์ประกอบหนังสือ
การจดจาคาศัพท์ และการเข้ าใจถึงสถานการณ์กบั เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 อายุ 5-6 ปี พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในขันก่
้ อนการอ่าน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ช่วยเสริมสร้ าง
พฤติกรรมการอ่านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขันตอนกระบวนการ
้
ฯ ในการจัด
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ประสบการณ์ได้ จดั ผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเล่นเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา ทุกวันเป็ น
เวลา 6 สัปดาห์ โดยใช้ นิทาน 2 เรื่องมาเป็ นฐานในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีขนตอนอย่
ั้
างเป็ นลาดับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ 1. ระยะการอ่านวรรณกรรม
ร่วมกัน เด็กรู้จกั ชื่อเรื่อง ชือ่ ผู้แต่งและชื่อผู้วาดภาพ จากนันฟั
้ งวรรณกรรมที่ครูเล่าร่วมกันในกลุ่ม
ใหญ่ และเด็กได้ แสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวกับชีวิตประจาวันของเด็ก ได้ ทบทวน
เรื่องราวในวรรณกรรมโดยครูใช้ คาถามกระตุ้นให้ เด็กเกิดการคิด สนทนาเกี่ยวกับตัวละคร วัตถุ
สิ่งของ ฉาก หรือสถานการณ์ที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม โดยใช้ คาถามที่หลากหลายระดับ ทัง้
ความจา ความเข้ าใจ การนาไปใช้ การถามคาถามกระตุ้นให้ เด็กคิดถึงเรื่องราวที่ได้ รับฟั งมา ได้
ทบทวนเกี่ยวกับนิทานสิ่งเหล่านี ้จะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาคัญสาหรับเด็กในการทากิจกรรมในช่วง
ต่อไป ดังสะท้ อนให้ เห็นในภาพที่ 7 ดังนี ้

ภาพที่ 7 ตัวอย่างระยะการอ่านวรรณกรรมร่วมกัน หน่วยการเรียนรู้วรรณกรรมเรื่อง”แม่ไก่สีแดง”
ตัวอย่าง สถานการณ์การอ่านวรรณกรรมร่วมกัน โดยผู้วิจยั ใช้ คาถามกระตุ้นเพื่อให้ เด็กคาดคะเน
เกี่ยวกับนิทาน
ผู้วิจยั : เด็ก ๆ ลองทายสิคะว่าหน้ านี ้มีอะไรเกิดขึ ้น
เด็ก : แม่ไก่กวาดบ้ าน
เด็ก : ชาวนาให้ ข้าวแม่ไก่
ผู้วิจยั : มีตวั ละครกี่ตวั และมีตวั ละครอะไรเพิ่มบ้ าง
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เด็ก : 2 ตัว
เด็ก : มีแมว เป็ ด เพิ่มมาค่ะ
เด็ก : มีหมูด้วยค่ะ
ผู้วิจยั : เรื่องราวนี ้ควรจะเกิดขึ ้นที่ใด
จากตัวอย่างสถานการณ์ดงั กล่าวผู้วิจยั ใช้ คาถามกระตุ้นเพื่อเด็กคาดคะเนเรื่องราว รู้จกั
การแสดงความคิดเกี่ยวกับเนื ้อเรื่องในนิทาน
2. ระยะการจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม กิจกรรมที่จดั ควรมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย โดยเด็กจะได้ พฒ
ั นาการทางด้ านภาษา พัฒนาการทางด้ านอื่น ๆ รวมทังการ
้
แสดงความคิดสร้ างสรรค์จากการทาศิลปะแบบร่วมมือ การเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง คาคล้ อง
จอง การทาขนมครก และเกมการศึกษา สะท้ อนจากภาพที่ 8 ดังนี ้

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรมกับหน่วยการเรียนรู้ เรื่องลูกหมูสามตัว
โดยการทาศิลปะแบบร่วมมือเป็ นบ้ านและหน่วยการเรียนรู้ เรื่องแม่ไก่สีแดงโดยการทา
ขนมครก
3. ระยะการจัดนิทรรศการ เด็กจะช่วยกันคัดเลือกสิ่งที่ต้องการนาเสนอให้ กบั ผู้ชม
นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้ เรียนรู้ทงหมด
ั้
และร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อหาทางนาเสนอสิ่งที่ตน
ได้ เรียนรู้ สะท้ อนจากภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการจัดนิทรรศการเพื่อนาเสนอให้ กบั ผู้ชม
ตัวอย่าง สถานการณ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
ผู้วิจยั : เราจะจัดนิทรรศการเรื่องแม่ไก่สีแดงที่เด็ก ๆ ได้ เรียนรู้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เด็กเด็กคิดว่าจะนาเสนอการเรียนรู้จากวรรณกรรมเรื่องแม่ไก่สีแดงให้ กบั ผู้ที่มาร่วมงานได้ อย่างไร
บ้ าง
ผู้วิจยั : จะทาอย่างไรให้ ผ้ อู ื่นทราบว่ามีการจัดนิทรรศการเรื่องแม่ไก่สีแดง
เด็ก : มีป้าย
เด็ก : ส่งจดหมาย
ผู้วิจยั : เราควรจัดกิจกรรมอะไรบ้ าง
เด็ก : แสดงนิทานให้ เพื่อนเพื่อนดู
เด็ก : เต้ นประกอบเพลงแม่ไก่
ซึ่งการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานทัง้ 3 ระยะจะสนับสนุนให้ เด็กเรียนรู้
ได้ อย่างเป็ นขันตอน
้
มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอ่านทังทางด้
้
านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและ
ด้ านการรักการอ่านสูงกว่าก่อนการทดลอง ทังนี
้ ้ แนวทางการส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็กแนวทาง
หนึ่งที่สอดคล้ องกับพัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล คือ แนวการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน ซึ่งลักษณะสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะ
ผ่านการบูรณาการที่มีลกั ษณะเฉพาะ และมีความเกี่ยวข้ องกับการใช้ วรรณกรรมมาเป็ นสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ รูปแบบของการจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานสามารถจัดได้ หลายแบบ
หนึ่งในรูปแบบที่ได้ รับความนิยมคือการจัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนที่ช่วยให้ เด็กได้ ฟั ง พูด
อ่าน เขียน และทากิจกรรมที่บูรณาการกับวรรณกรรมอย่างหลากหลาย (Gunning, 2003) โดย
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การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อให้ เด็กได้ ฝึก
ทักษะที่หลากหลาย มีการจัดพื ้นที่แสดงผลงานของเด็กที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม มีการจัดมุม
หนังสือให้ มีบรรยากาศที่น่าอ่านเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็ก สอดคล้ องกับการสร้ าง
บรรยากาศที่เหมาะในการอ่าน การเรี ยนการสอนที่ดีควรพิจารณาที่สภาพแวดล้ อมเป็ นสาคัญ
เช่นเดียวกับวิธีการสอน โดยเฉพาะการอ่านที่ต้องอาศัยสมาธิและความเข้ าใจ ผู้สอนจึงควรจัด
พื ้นที่การเรียนรู้ให้ เหมาะสม (ภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์, ชลธิชา ภูริปาณิก, และฐิ ติชยั รักบารุง,
2563, 7) และสอดคล้ องกับ สุภทั รา คงเรือง (2560) ว่าการออกแบบกิจกรรม การจัดเตรียม
สภาพแวดล้ อม สื่อ ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ รับประสบการณ์ตรง ด้ วยวิธีการที่
หลากหลายผ่านวรรณกรรมที่เด็กสนใจนามาใช้ ในการอ่าน ซึ่งเป็ นวรรณกรรมทีช่ ่วยให้ สามารถ
คาดคะเนได้ ไม่ซบั ซ้ อน เด็กได้ ทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในวรรณกรรม การจัดกิจกรรมมี
ความหลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และเด็กมีโอกาสนาเสนอผลงานจากกิจกรรม
ทาให้ เด็กได้ รับความสนุกสนาน มีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ มีประสบการณ์ด้านภาษา
ช่วยให้ เด็กมีนิสยั รักการอ่าน การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและธรรมชาติ
การเรียนรู้เป็ นสิ่งที่สาคัญ ดังนันการจั
้
ดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานจึงเหมาะสมกับ
เด็กวัยอนุบาล ดังที่ นฤมล เนียมหอม (2559) กล่าวว่า วรรณกรรมเป็ นสิ่งที่เด็กเข้ าถึงได้ ง่าย การ
นาวรรณกรรมมาเป็ นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ช่วยให้ เด็กประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรศึกษาทาความเข้ าใจแนวคิดและขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์ทางภาษาโดย
ใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ ในการเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลให้ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเด็กแตกต่างกันไปตามบริบท
1.2 การเตรียมการและวางแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานควรคานึงถึงสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริง การตอบสนองหรือการมีส่วนร่วมของเด็ก ดังนันจึ
้ ง
ควรปรับแผนให้ ยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม ให้ มีการพัฒนาและเรียนรู้ไปด้ วยกัน และควรเปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ มีส่วนร่ วมในการคัดเลือกวรรณกรรมที่นามาใช้ ในการจัดประสบการณ์
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อ
เสริมสร้ างพัฒนาการทางด้ านภาษา หรือพัฒนาการด้ านอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย
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2.2 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อ
เสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัยในบริบทที่มีความแตกต่างกันหรือเด็กปฐมวัย
ในช่วงวัย
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานมาใช้
กับความสามารถอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการนาคาศัพท์มาใช้ ในการแต่งนิทาน หรือ การ
พัฒนาความร่วมมือ
2.4 การดาเนินการทดลองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา
2019 ควรมีการจัดการชันเรี
้ ยนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สวม
หน้ ากากอนามัย เว้ นระยะห่าง ล้ างมือด้ วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มอื แผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน คู่มอื แบบประเมินความรู้เกีย่ วกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล และแบบ
ประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
1. นางสุทินี กรินทรากุล
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ศษ.บ / ศษ.ม วิชาการ / เจ้ าหน้ าที่กลุ่ม นิเทศติดตาม
และประเมินผล ฯ กลุ่มงานเลขา / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / กลุ่มสาระต่างประเทศ
(โรงเรียนขยายโอกาส)
2. นางสาวพัฒน์ ชญา ทองแซม
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต (เอกนาฏศิลป์ ) วิชาการ /เจ้ าหน้ าที่
กลุ่มการนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ งานการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
3. อาจารย์ กัลยาณี อินต๊ ะสิน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายนามผู้ช่วยผู้วจิ ัย
รายนามผู้ช่วยผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการขอความสมัครใจของผู้ปกครองในการเข้ าร่วม
โครงการวิจยั
1. นางสาวพัชรินทร์ โมคา
ครูผ้ สู อนระดับชันอนุ
้ บาล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
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สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจเครื่องมือ
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สาเนาหนังสือขออนุญาตดาเนินการเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั

ภาคผนวก ข
เอกสารการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

135

สาเนาหนังสือรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

136

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ (AF 06-01)
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144

เอกสารชีแ้ จงผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย (AF 06-02)
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146

เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้ าร่ วมโครางการวิจัย (AF 06-03.4)
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คู่มือและแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
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คู่มือการใช้ แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่ านสาหรับเด็กวัย
อนุบาล
หลักการและเหตุผล
แนวทางการส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็กแนวทางหนึ่งที่สอดคล้ องกับพัฒนาการ และ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล คือ แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นฐาน ลักษณะสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ การบูรณาการวรรณกรรมมาเป็ น
สื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้ วรรณกรรม
มาเป็ นฐานในการกาหนดหน่วยบูรณาการให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการ และความสนใจของเด็ก
บูรณาการสาระการเรียนรู้จากวรรณกรรมและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และออกแบบการจัด
ประสบการณ์ตลอดทังวั
้ น ได้ แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักที่ระบุไว้ ใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ น
ฐานสามารถจาแนกระยะของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ เป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ การอ่าน
วรรณกรรมร่วมกัน การจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม และการจัดนิทรรศการ ทังนี
้ ้การ
เสริมสร้ างพฤติกรรมการการอ่านของเด็กวัยอนุบาลในการวิจยั ครัง้ นี ้มีการจาแนกองค์ประกอบเป็ น
2 ด้ านคือ (1) ด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน มีตวั บ่งชี ้ ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ ความรู้
เกี่ยวกับตัวหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะใน
การคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน (2) ด้ านการรักการอ่าน มีตวั บ่งชี ้ ได้ แก่ ความใฝ่ ม่งุ มัน่
ในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
จุดมุ่งหมาย
เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาลที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
แนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานจะเป็ นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้ แก่ เสริมประสบการณ์
เคลื่อนไหวและจังหวะ สร้ างสรรค์ เล่นเสรี และเกมการศึกษา
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2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ นิทาน 2 เรื่องมาเป็ นฐานในการ
กาหนดหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้ เวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จานวน
3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 15 วัน รวมทังหมด
้
2 หน่วยการเรียนรู้เป็ น 6 สัปดาห์ 30 วัน
3. ผู้วิจยั ดาเนินการประเมินเด็กเป็ นรายบุคคลโดยใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการ
อ่าน และแบบสังเกตการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาลเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัย
อนุบาล และ1สัปดาห์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ าง
พฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
4. ขันตอนการจั
้
ดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 ขัน้ การอ่านวรรณกรรมร่วมกัน
ขันที
้ ่ 2 ขันการจั
้
ดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรมขันที
้ ่ 3 การจัดนิทรรศการ โดยบูรณาการทัง้ 3
ขันในกิ
้ จกรรมหลัก 5 กิจกรรม ซึ่งสามารสรุปโครงสร้ างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน ดังตารางต่อไปนี ้

อ่านนิทานโดย
ครูและ
เปรียบเทียบ
กับการ
คาดคะเน

อ่านนิทาน
ร่วมกัน
และสรุป
ข้ อคิด

เคลื่อนไหว
ตามบท
บรรยายจาก
นิทาน

เคลื่อนไหว
ตามคาสัง่
เกี่ยวกับ
นิทาน
อ่านนิทาน
และแต่ง
ตอนจบของ
นิทาน

วันที่ 5

วันที่ 4

กิจกรรมเล่ นตามมุม
เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ดังนี ้ มุมภาษา ได้ แก่ 1.เติมพยัญชนะ
ต้ นจากคาในธนาคารคาศัพท์ 2.เขียนเรื่องจากภาพ 3.สมุดบันทึกการอ่าน 4.แต่ง
ตอนจบในนิทาน 5.แผนภูมิที่สมั พันธ์กบั นิทาน มุมบทบาทสมมุติเพิ่มของเล่น
เป็ นฉากและอุปกรณ์ในนิทาน

กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
วาดภาพ
ประดิษฐ์
ตกแต่งสมุด
ภาพตอนจบ หมวกรูปต่าง
จากนิทาน จาก
บันทึกการ
ที่เด็กแต่ง
ๆ
กระดาษ
อ่าน
นิทาน
กิจกรรมเกมการศึกษา
เกมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ได้ แก่ 1. ภาพตัดต่อหน้ าปกนิทาน 2.
ล็อตโต 3. กล่องหรรษา(เกมจัดหมวดหมู่) 4.เรียงลาดับเหตุการณ์ในเรื่อง 5.
จับคู่ภาพกับคา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ทบทวน
คาดคะเน
ความรู้และ เรื่องราวจาก
คาดคะเน ภาพใน
จากปก
นิทาน

สัปดาห์ ท่ี 1
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เลียนท่า
เคลื่อนไหว
ทาท่าทางใน
และเสียง
ตามเพลง
นิทานแบบ
ในนิทาน
ผู้นาผู้ตาม

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนื ้อหาจาก
วรรณกรรม

เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณ์
เพลงนิทาน

วันที่ 5

วันที่ 2

สัปดาห์ ท่ี 3
วันที่ 3
วันที่ 4

วางแผน
ดาเนินงานจัดเตรียมนิทรรศการ
และหน้ าที่ใน วรรณกรรมเรื่องที่ 1 ตามฝ่ าย
การจัด
และแผนงานทีร่ ับผิดชอบ
นิทรรศการ

การเคลื่อนไหวประกอบนิทาน เลียนแบบท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบบทเพลง โดยใช้ วรรณกรรม
เป็ นแกนในการฝึ กซ้ อมละครสร้ างสรรค์จากนิทาน

วันที่ 1

เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ดังนี ้ มุมภาษา ได้ แก่ 1.เขียนจด
หมายถึงตัวละคร 2.หนังสือของหนู มุมบทบาทสมมุติเพิ่มของเล่นเป็ นฉากและ
อุปกรณ์ในนิทาน

เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ดังนี ้
มุมภาษา ได้ แก่ 1.หนังสือนิทานของหนู 2. บัตร
เชิญร่วมงานนิทรรศการ มุมบทบาทสมมติเพิ่ม
ละครสร้ างสรรค์จากนิทานอย่างอิสระ

เกมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ได้ แก่ 1.
เกมฉันมีกี่คา 2.เกมคาเสี่ยงทาย(เติมประโยคใน
นิทานให้ สมบูรณ์) 3.เกมตามหาพยัญชนะต้ น 4.
เกมเรียงประโยค 5. เกมโดมิโน

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนื ้อหาจาก
วรรณกรรม

เคลื่อนไหว
ตามคา
บรรยาย
เพลงนิทาน

วันที่ 4

เกมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม ได้ แก่ 1.เกมฉันชื่ออะไร (เกมจัดหมวดหมู่
ให้ ตรงกับคา) 2.เกมล็อตโตคาศัพท์ (เกมจับคู่คาให้ ตรงกับภาพในเกมล็อตโต) 3.
เกมจับคู่ภาพกับข้ อความ 4.เรียงลาดับเหตุการณ์ในเรื่องกับคา 5.เกมโดมิโน

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนื ้อหาจาก
วรรณกรรม

เคลื่อนไหว
ตามคาสัง่
จากเพลง
นิทาน

สัปดาห์ ท่ี 2
วันที่ 3

ศิลปะแบบร่วมมือ : การทาชุดในการแสดงนิทาน
เรื่องที่ 1 (กิจกรรมต่อเนือ่ งวันที่ 1 – 4)

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนื ้อหาจาก
วรรณกรรม

เลียนท่าสัตว์
จากเพลง
นิทาน

วันที่ 2

ทาของทีร่ ะลึก : ทาของที่ระลึกที่เกี่ยวกับเนื ้อหาในวรรณกรรม วันที่ 1-5

เรียนรู้และทา
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับ
เนื ้อหาจาก
วรรณกรรม

เคลื่อนไหว
ประกอบ
เพลงนิทานที่
แต่งขึ ้น

วันที่ 1

โครงสร้ างการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน
วันที่ 5
แสดง
นิทรรศการ
- ต้ อนรับ
-ของที่ระลึก
-เปิ ดงาน
เคลื่อนไหว
ประกอบบท
เพลง
-นาเสนอการ
เรียนรู้
ประกอบ
chart ชิ ้นงาน
และสื่อต่าง ๆ
-การสาธิต
ทาอาหาร
-การแสดง
ละคร
สร้ างสรรค์
-ถามตอบ
-ปิ ดงาน
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รูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อ
เสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ได้ แก่
1.1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.2. ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ
1.3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
1.4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
2. เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ได้ แก่
2.1. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
2.2. แรงจูงใจในการอ่าน
2.3. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ช่ วงเวลา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเป็ นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้รูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมตลอดทังวั
้ น ได้ แก่ เสริมประสบการณ์
เคลื่อนไหวและจังหวะ สร้ างสรรค์ เล่นเสรี และเกมการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะใช้
นิทาน 2 เรื่องมาเป็ นฐานในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้ เวลาในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จานวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 15 วัน รวมทังหมด
้
2 หน่วยการ
เรียนรู้เป็ น 6 สัปดาห์ 30 วัน
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมของการนาวรรณกรรมเป็ นฐานมาใช้ ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล (3-4 ปี ) มีขนตอนการสอน
ั้
ดังนี ้
สัปดาห์ที่ 1 ขันที
้ ่ 1 ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน คือการเลือกวรรณกรรม การอ่าน
วรรณกรรมร่วมกัน และการกระตุ้นให้ เด็กตอบสนองเกี่ยวกับวรรณกรรม
สัปดาห์ที่ 2 ขันที
้ ่ 2 ขันการจั
้
ดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม คือ การวางแผน
ออกแบบ และดาเนินการจัดกิจกรรมที่นาเนื ้อหาจากวรรณกรรมมาพัฒนาการสอนไปตามสภาพที่
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เกิดขึ ้นจริงในชันเรี
้ ยนอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการอ่านวรรณกรรม และเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้ านภาษาไปพร้ อมกับการส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่าง ๆ อย่างเป็ นองค์รวม และ
สัปดาห์ที่ 3 ขันที
้ ่ 3 การจัดนิทรรศการ คือ การสรุป รวบรวม เตรียมการ และนาเสนอ
ผลการเรียนผ่านวรรณกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมจาแนกตามโครงสร้ างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐาน 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้ แก่ หน่วยลูกหมูสามตัว และหน่วยแม่ไก่แดง สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้

วันที่ ๕

วันที่ ๔

วันที่ ๓

วันที่ ๒

สัปดาห์ ท่ ี ๑
วันที่ ๑

วันที่

กิจกรรม : ดูภาพในนิทาน,
ที่ตงั ้ ของหมู

กิจกรรม : เล่ านิทาน เรื่อง
ลุกหมูสามตัว,
ที่อยู่อาศัยของหมู

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบบทเพลง :
( เพลง ลูกหมูใส่รองเท้ า)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
คาสั่ง : (เคลื่อนไหวเป็ น
หมู)
( เคลื่อนไหวเป็ นหมาป่ า)
กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง:
(เพลง กายบริหาร)
กิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
คาบรรยาย : เรื่ อง ลูกหมู
สามตัว

กิจกรรม : ตอนจบของ
นิทาน, ความสาคัญของบ้ าน

กิจกรรม : แต่ งตอนจบของ
นิทาน, ประเภทของบ้ าน

กิจกรรม : ดูหน้ าปกนิทาน,
ลักษณะของหมู

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบ
ผู้นาผู้ตาม :
(เลียนแบบท่าทางของสัตว์)

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ให้ เด็กเลือกเข้ าฐาน
กิจกรรม ๕ ฐาน ดังนี ้
๑.ปั ้นแป้ งโดว (หมู)
๒.การพับกระดาษ
(หมู,หมาป่ า)
๓.การใช้ สีเทียน
(ออกแบบบ้ านให้
หมู)
๔.ประดิษฐ์ บ้านจาก
ไม้ ไอติม
๕.ฉีก ตัด ปะ
กระดาษ (บ้ าน)
(ใน ๑ สัปดาห์ เด็ก
ควรเลือกทาให้ ครบ
ทุกกิจกรรม)

มุมศิลปะ

มุมภาษา

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

เกมการศึกษา
ในสัปดาห์ที่ ๑ มี
ดังนี ้
๑. ภาพตัดต่ อ
หน้ าปกนิทาน
“ลูกหมูสามตัว”
๒. เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ ใน
นิทาน
๓. เกมวางภาพ
ต่ อปลาย “บ้ าน
ของลูกหมู”
๔. เกมเรียงลาดับ
“บ้ านของหนู”
๕.เกมจัด
หมวดหมู่ “ที่อยู่
อาศัย”

มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมเสรี/เล่ นตามมุม

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพหน้ าปกนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

กิจกรรม

โครงสร้ างการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน “ลูกหมูสามตัว”

มุมบล็อก

การเล่นบทบาทสมมุติ
เล่นอิสระ
ของเด็กตาม
(บล็อกไม้
จินตนาการโดยครูมี บล็อกพลาสติก)
อุปกรณ์ให้

มุมบทบาทสมมุติ
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กิจกรรม : วัสดุท่ ใี ช้ สร้ าง
บ้ าน

กิจกรรม : ประเภทของ
บ้ านและแผนที่

กิจกรรม : ส่ วนประกอบ
ของบ้ าน
กิจกรรม : ห้ องต่ าง ๆ
ภายในบ้ าน
กิจกรรม : ความสัมพันธ์ ใน
บ้ าน

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง :
(กิจกรรม ลูกหมูใส่รองเท้ า)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคาบรรยาย :
(กิจกรรม ลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง :
(กิจกรรม ลูกหมูใส่รองเท้ า)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคาบรรยาย:
(เรื่ อง ลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคาบรรยาย:
(เรื่อง ลูกหมูสามตัว)

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๒

สัปดาห์ ท่ ี ๒
วันที่ ๑

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

วันที่

ให้ เด็กเลือกเข้ าฐาน
กิจกรรม ๕ ฐาน ดังนี ้
๑.พิมพ์ ภาพจาก
วัสดุธรรมชาติ
(ฟาง, ไม้ , ก้ อนหิน)
๒.วาดภาพแผนที่
๓.ออกแบบสร้ าง
บ้ าน
๔.สร้ างบ้ าน
๕.การสร้ างบ้ าน
(ใน ๑ สัปดาห์ เด็ก
ควรเลือกทาให้
ครบทุกกิจกรรม)

มุมศิลปะ

มุมภาษา

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

มุมเกม
การศึกษา
๑. เกมจับคู่
ภาพเงาวัสดุท่ ี
ใช้ สร้ างบ้ าน
(ฟาง, ไม้ , อิฐ)
๒. เกมเรียงชื่อ
นิทาน
๓. เกมจับคู่คา
กับภาพนิทาน
๔. เกมศึกษา
รายละเอียด
ภาพ
ส่ วนประกอบ
ของบ้ าน
๕. เกมจัด
หมวดหมู่
สิ่งของ

กิจกรรมเสรี/เล่ นตามมุม

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

กิจกรรม

มุมบทบาท
สมมุติ
การเล่น
บทบาทสมมุติ
ของเด็ก
เกี่ยวกับการ
สร้ างบ้ าน

เล่นอิสระ
(บล็อกไม้
บล็อกพลาสติก)

มุมบล็อก
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กิจกรรม : วางแผนการจัด
นิทรรศการ
(แสดงละครเรื่ อง ลูกหมูสามตัว)
กิจกรรม : ออกแบบทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ และทาการ์ ด
เชิญ
กิจกรรม : การวางแผน
ออกแบบการทาหนังสือภาพ
กิจกรรม : วางแผนการ
จัดเตรียมห้ องและตกแต่ ง
ห้ อง
กิจกรรม : การจัดแสดง
นิทรรศการลูกหมูสามตัว (เด็ก
ได้ นาแสดงการเรี ยนรู้จาก
วรรณกรรมเรื่ องลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง :
(เพลง ลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
บทเพลง :
(เพลง ลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย : (เรื่ อง ลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย : (เรื่ อง ลูกหมูสามตัว)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
บทเพลง :
(เพลง ลูกหมูสามตัว)

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๒

สัปดาห์ ท่ ี ๓
วันที่ ๑

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

วันที่

ให้ เด็กเลือกเข้ าฐาน
กิจกรรม ๕ ฐาน ดังนี ้
๑.ของที่ระลึกสาหรับ
งานนิทรรศการ(ที่คนั ้
หนังสือรูปหมูและรูป
หมาป่ า)
๒.ป้ ายประชาสัมพันธ์
งานนิทรรศการ
๓.หนังสือภาพ
๔.กิจกรรมวาดภาพ
(ใน ๑ สัปดาห์ เด็กควร
เลือกทาให้ ครบทุก
กิจกรรม)

มุมศิลปะ

กิจกรรม

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้
ดูภาพนิทาน เรื่ อง ลูกหมูสามตัว

มุมภาษา

มุมเกม
การศึกษา
เกมการศึกษา
ในสัปดาห์ที่ ๓
มีดงั นี ้
๑. เกมเติม
พยัญชนะต้ น
(บ, ฟ, ม, อ,
ป)
๒. เกม
เรียงคาเป็ น
ประโยชน์
๓. เกมจาแนก
คาศัพท์
๔. เกมนับ
จานวนลูกหมู
๕. เกมเติมคา
ที่หายไป

กิจกรรมเสรี/เล่ นตามมุม
มุม
บทบาท
สมมุติ
การเล่น
บทบาท
สมมุติการ
จัด
นิทรรศการ
โดยครูมี
อุปกรณ์ให้

การเล่น
บล็อก
รูปแบบต่าง
ๆ

มุมบล็อก
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วันที่ ๕

วันที่ ๔

วันที่ ๓

เรื่อง : มาแต่ งตอนจบกันเถอะ
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กช่วยกันเรี ยงลาดับเหตุการณ์ใน
นิทานและแต่งตอนจบของนิทาน

เรื่อง : ข้ อคิดจากนิทาน
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กฟั งตอนจบของนิทานและเรี ยนรู้
ข้ อคิดที่ได้ จากนิทาน

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย : แม่ไก่สีแดงกับขนม
ครก

วันที่ ๒

มุมศิลปะ

ให้ เด็กเลือกเข้ า
ฐานกิจกรรม ๕
ฐาน ดังนี ้
๑.ปั ้นอิสระ
เรื่อง : ภาพเล่ าเรื่อง
๒.เล่ นกับสีนา้
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ คาดคะเนเรื่ องราวจากรูปภาพ ๓.สัตว์ หรรษา
(วาดภาพ
ในนิทาน
ระบายสีสัตว์ ท่ ี
ชอบในนิทาน)
เรื่อง : เรื่องราวจากนิทาน
๔.ฉีก ตัด ปะ
กระดาษ
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ ฟังเรื่ องราวในนิทานและ
๕.ประดิษฐ์ ไก่
เปรี ยบเทียบเรื่ องราวที่คาดคะเนไว้

เรื่อง : ดูหน้ าปกนิทาน,
ลักษณะสัตว์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบ
ผู้นาผู้ตาม : ทาตามฉันสิ
(ทาท่าทางสัตว์ตามเพื่อนที่
ออกมาเป็ นผู้นา)
กิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
คาสั่ง: มาหาฉันนี่
(เคลื่อนไหวร่างกายตามครูสงั่ )

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบบทเพลง :
แม่ไก่ออกไข่
(เพลงแม่ไก่ออกไข่วนั ละฟอง)

สัปดาห์ ท่ ี ๑
วันที่ ๑

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหว
เลียนแบบ :
ฟั งซิเสียงอะไร
(เลียนแบบเสียงของสัตว์)

วันที่

กิจกรรม

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพหน้ าปกนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

มุมภาษา

มุมเกม
การศึกษา
เกมการศึกษา
ในสัปดาห์ที่ ๑ มี
ดังนี ้
๑. ภาพตัดต่ อ
(หน้ าปกนิทาน)
๒. ล็อตโต
ห้ องครัว
๓. กล่ องสัตว์
หรรษา
(เกมจัดหมวดหมู่
สัตว์)
๔. เรียงลาดับ
เหตุการณ์ ใน
เรื่อง
๕. จับคู่ภาพกับ
คา

กิจกรรมเสรี/เล่ นตามมุม

โครงสร้ างการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน “แม่ ไก่ แดง”

มุมบทบาท
มุม
สมมุติ
บล็อก
การเล่น
การเล่น
บทบาท
บล็อก
สมมุติของ รูปแบบ
เด็กโดยมี
ต่าง ๆ
การสื่อการ
เรี ยนรู้เป็ น
ฉากและ
อุปกรณ์และ
เครื่ องครัว
ในนิทาน
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วันที่ ๕

วันที่ ๔

วันที่ ๓

วันที่ ๒

สัปดาห์ ท่ ี ๒
วันที่ ๑

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ์ :
(เพลงนิทานแม่ไก่สีแดง)

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย:
(เพลงนิทานแม่ไก่สีแดง)

กิจกรรมเคลื่อนไหว
เลียนแบบท่ าทาง
เลียนแบบสัตว์ ในนิทาน
(เพลงนิทานแม่ไก่สีแดง)
กิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
คาสั่ง : (เพลงนิทานแม่ไก่สี
แดง)

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง : นิทานแม่ไก่
สีแดง

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

เรื่อง : มาลองทาขนมครก
กันเถอะ
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กเรี ยนรู้เรื่ อง
การทาขนมครกโดยวิทยากร

เรื่อง : สูตรขนมครกของ
พวกเรา
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กเรี ยนรู้กับ
สูตรทาขนมครก

เรื่อง : ขนมครกของหนู
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ ลอง
คาดคะเนชื่อเรื่ องจากรูปภาพ
ในปกนิทาน
เรื่อง : แป้ งขนม ทาอย่ างไร
นะ
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้
แป้งที่ใช้ ทาขนม
เรื่อง : กะทิขนมครก
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้
กะทิใช้ ทาขนม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ศิลปะที่ระลึก :
พวงกุญแจขนม
ครก
เป็ นกิจกรรมทา
พวงกุญแจรูป
ขนมครก
วันที่ ๑ การวาด
แบบบน
กระดาษ
วันที่ ๒ การร่ าง
แบบบนผ้ า
วันที่ ๓ การตัด
ผ้ า
วันที่ ๔-๕ การ
ตกแต่ งปี ก

มุมศิลปะ

มุมภาษา

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดภู าพ
นิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดภู าพ
นิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดภู าพ
นิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดภู าพ
นิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

มุมเกม
มุมบทบาท
การศึกษา
สมมุติ
เกมการศึกษา
การเล่น
ในสัปดาห์ที่
บทบาท
๒ มีดงั นี ้
สมมุติของ
๑. เกมจัด
เด็กโดยมีการ
หมวดหมู่
สื่อการเรี ยนรู้
๒. เกมศึกษา เป็ นฉากและ
รายละเอียด อุปกรณ์และ
(ล็อตตโต)
เครื่ องครัวใน
๓. เกมจับคู่
นิทาน
ภาพกับ
ประโยค
๔.
เรียงลาดับ
เหตุการณ์
๕. เกมเติม
พยัญชนะ
ปกหนังสือ
แม่ ไก่ สีแดง

กิจกรรมเสรี/เล่ นตามมุม

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดภู าพ
นิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

กิจกรรม

การเล่นบล็อก
รูปแบบต่าง ๆ

มุมบล็อก
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กิจกรรม : วางแผนการ
จัดเตรียมห้ องและตกแต่ งห้ อง

การจัดนิทรรศการแม่ ไก่ สี
แดง

การเคลื่อนไหวตาม
คาสั่ง

การเคลื่อนไหวตาม
คาบรรยาย

วันที่ ๕

วันที่ ๓

วันที่ ๔

เรื่อง : วางแผนการจัด
นิทรรศการ
เป็ นกิจกรรมวางแผนการจัด
นิทรรศการวรรณกรรมเรื่ องแม่ไก่สี
แดงว่านาเสนออะไรบ้ าง
เรื่อง : ออกแบบการทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรม : การวางแผน
ออกแบบการทาหนังสือภาพ

การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงแม่ ไก่
ออกไข่

การเคลื่อนไหว
เลียนแบบเสียงสัตว์

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

การเคลื่อนไหวแบบ
ผู้นาผู้ตาม

วันที่ ๒

สัปดาห์ ท่ ี ๓
วันที่ ๑

วันที่
มุมภาษา

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง
-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

-การอ่านอิสระ
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง

มุมเกม
มุมบทบาทสมมุติ
มุมบล็อก
การศึกษา
เกมการศึกษา
การเล่นบทบาท การเล่นบล็อกรูปแบบ
ในสัปดาห์ที่ ๓ สมมุติของเด็กโดย
ต่าง ๆ
มีดงั นี ้
มีการสือ่ การเรี ยนรู้
๑. เกมฉันมีก่ ี
เป็ นฉากและ
คา
อุปกรณ์และ
๒. เกมคาเสี่ยง เครื่ องครัวในนิทาน
ทาย
๓. เกมตามหา
พยัญชนะต้ น
๔. เกมคา
ประโยค
หรรษา
๕. เกมจับคู่
ภาพกับคา

กิจกรรมเสรี/เล่ นตามมุม

-การอ่านอิสระ
ศิลปะแบบร่ วมมือ : -เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู
การทาทาชุดในการ ภาพนิทาน เรื่ อง แม่ไก่สีแดง
แสดงนิทานเรื่องแม่
ไก่ สีแดง
(กิจกรรมต่อเนื่องวันที่ -การอ่านอิสระ
๑ – ๔)
-เขียนคาที่ต้องการเขียน หลังจากที่ได้ ดู

มุมศิลปะ

กิจกรรม

159

160
สื่อวัสดุอุปกรณ์
1. หนังสือนิทานแม่ไก่สีแดงและลูกหมูสามตัว
2. วัสดุอปุ กรณ์ในการทากิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรมสร้ างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา (ระบุรายละเอียดในแผนการจัด
ประสบการณ์)
การประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมด้ านความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ได้ แก่
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ
1.3 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
2. การสังเกตพฤติกรรมด้ านการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล ได้ แก่
2.1 ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
2.2 แรงจูงใจในการอ่าน
2.3 เจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่ วยการเรียนรู้วรรณกรรม เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
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สัปดาห์ ท่ ี ๑ ขัน้ ที่ ๑ ขัน้ การอ่ านวรรณกรรมร่ วมกัน

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
หน่วยการเรี ยนรู้วรรณกรรม เรื่ อง “ลูกหมูสามตัว”
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
หน่วยการเรี ยนรู้วรรณกรรม เรื่ อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
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นิทานเรื่องลูก
หมู3ตัวเป็ น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรียนรู้
ผ่านการดึง
ประสบการณ์
เดิมและการ
คาดคะเนจาก
สิ่งชี ้แนะเพื่อ
สร้ างเสริ ม
ความรู้และการ
รักการอ่าน

สาระสาคัญ

สาระที่ควรรู้
๑. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ
ได้ แก่ การใช้ หนังสือ
ตัวหนังสือ เครื่องหมาย
คาถาม ไม้ ยมก ทิศทางการ
ถือหนังสือ ทิศทางการอ่าน
หนังสือ
๒. ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวหนังสือ ได้ แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้แต่ง คาศัพท์ใหม่
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่ง
ชี ้แนะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบ ได้ แก่ ภาพปก
ประสบการณ์เดิม และชื่อ
เรื่อง
๔.ลักษณะของหมูที่เด็กรู้จกั
และในนิทาน
ประสบการณ์ สาคัญ
๑. เพื่อให้ เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน ได้ แก่
๑.๑ การใช้ หนังสือ
๑.๒ ตัวหนังสือ
๑.๓ เครื่องหมาย
คาถาม
๑.๔ การใช้ สิ่งชี ้แนะใน
การคาดคะเนและ
ตรวจสอบ
๒. เพื่อให้ เด็กรักการ
อ่าน ได้ แก่
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
การอ่าน
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ
อ่าน
๓. เพื่อให้ เด็กดึง
ประสบการณ์เดิมและ
เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ

ขัน้ นา
๑. เด็กและครูนงั่ เป็ นครึ่งวงกลมและร่วมกันสร้ างข้ อตกลง
โดยใช้ แนวคาถาม เช่น ขณะทากิจกรรมเด็กควรทา
อย่างไร?
๒. เด็กและครูร่วมกิจกรรมปริศนาคาทาย แนวดาเนินการ
คือ เด็กเลือกปริศนา ครูอ่านให้ ฟังเน้ นให้ เด็กรู้จกั และออก
เสียงเครื่องหมายคาถามและไม้ ยมก เด็กช่วยกันระดม
ความคิดตอบ ครูเฉลยด้ วยภาพหน้ าปกนิทานในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับปริศนาแต่ละปริศนาซึ่งมีดงั นี ้
- อะไรเอ่ย? ตัวกลมๆ ผิวอมชมพู เสียงร้ องติดหู อู๊ดๆ นั่นไง
(หมู)
- อะไรเอ่ย? เป็ นที่อยู่อาศัย ให้ ความรัก ความปลอดภัย
เป็ นศูนย์รวมสมาชิกทุกคน (บ้ าน)
- อะไรเอ่ย? เป็ นสัตว์อยู่ในป่ า ทาท่าน่ากลัว กินเหยื่อทังตั
้ ว
หอนกันทัว่ บรู๊ว ๆ (หมาป่ า)
ขัน้ สอน
๓. ครูนานิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ให้ เด็กสังเกตสนทนา
จากภาพหน้ าปกและคาดเดาชื่อเรื่องของนิทาน แนวคาถาม
๑.หนังสือ
นิทานลูกหมู
สามตัว
๒.ปริศนาคา
ทาย
๓. ชาร์ตลูกหมู
สามตัว
๔.บัตรภาพหมู
๕.ชาร์ตคาด
เดานิทานลูก
หมูสามตัว
๖.ชาร์ตเพลง
ลูกหมูใส่
รองเท้ า
๗.ธนาคาร
คาศัพท์และ
คาศัพท์

๑. สังเกตพฤติกรรม
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
๑.๑ รู้จกั ส่วนประกอบ
ของหนังสือ,ทิศทางการ
ถือหนังสือและทิศ
ทางการอ่านหนังสือ
๑.๒ รู้จกั ตัวหนังสือจาก
ชื่อเรื่อง
๑.๓ รู้จกั เครื่องหมาย
คาถาม
๑.๔ รู้จกั คาดคะเนชื่อ
เรื่อง เรื่องราวจากภาพ
๒. สังเกตพฤติกรรมรัก
การอ่าน
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
การอ่านโดยมีสมาธิใน
การอ่านร่วมกันนาน 35 นาทีและทากิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๑ เรื่อง ประสบการณ์ เดิมและลักษณะของหมู
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรมการเรี ยนรู้
สื่อ
ประเมิน
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สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์

๑. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ
ของหมู
อ่านนิทานร่วมกันและทา
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
๒. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านความสุขที่ได้ ทา
กิจกรรมการอ่าน
๓. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านการแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากนิทาน
๔. การอ่าน ได้ แก่ การอ่าน
ร่วมกัน การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่าน การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร คา
และข้ อความ การอ่านโดยใช้
การคาดคะเนและสิ่งชี ้แนะ
๕. อื่น ๆ (สังเกต สนทนา
เชื่อมโยง ประสบการณ์
เปรียบเทียบ)

สาระการเรียนรู้
มีดงั นี ้
- เห็นภาพหน้ าปกอะไรบ้ าง ? (หมู,ไม้ ,อิฐ,หมาป่ า)
- มีลกู หมูทงหมดกี
ั้
่ตวั ? ( ๓ ตัว)
- ลูกหมูในนิทานกาลังทาอะไรอยู่? (คุย,ถือของ)
- นิทานเรื่องนี ้น่าจะมีชื่อว่าอะไร?
๔. ครูเฉลยชื่อนิทานเชื่อมโยงกับคาตอบของเด็ก ครูเป็ น
ตัวอย่างการชี ้ทิศทางการอ่าน การกลับด้ านหนังสือ ใช้
ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรอ่านชื่อเรื่องแนะนาปกหน้ า ชื่อผู้
แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ ปกหลัง
๕. เด็กและครูร่วมกันสะสมคาศัพท์ใหม่ที่ได้ ในวันนี ้ คือ ลูก
หมูสามตัว หมาป่ า บ้ าน
๖. เด็กและครูร่วมกันสนทนาประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหมู
ที่เด็กรู้จกั เปรียบเทียบกับหมูในนิทาน พร้ อมกับครูจดบันทึก
คาตอบของเด็กลงบนชาร์ตลูกหมูสามตัว แนวคาถามมีดงั นี ้
- หมูที่เด็กเคยเห็นและรู้จกั มีลกั ษณะอย่างไร? (ยืน ๔ ขา,
ตัวสีชมพู/สีดา, ตัวอ้ วน, พูดไม่ได้ )
- หมูในนิทานมีลกั ษณะอย่างไร ? (ยืน ๒ ขา, ตัวสีชมพู, ตัว
อ้ วน, พูดได้ )
๗. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการคาดคะเน
เรื่องราวนิทานจากการใช้ ภาพปกหน้ า ปกหลัง และชื่อเรื่อง

กิจกรรมการเรี ยนรู้

สื่อ

ต่อเนื่องนาน 5-10 นาที
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ
อ่านจากสีหน้ าความสุข
พึงพอใจในการอ่าน
ร่วมกัน และพูดแสดง
ความคิดเห็นจากนิทาน
๓. สังเกตการร่วม
กิจกรรมที่สามารถดึง
ประสบการณ์เดิมและ
บอกลักษณะของหมู

ประเมิน
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สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
เป็ นสิ่งชี ้แนะพร้ อมกับครูจดบันทึกคาตอบของเด็กลงบน
ชาร์ตลูกหมูสามตัว
ขัน้ สรุป
๘. เด็กและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้ประกอบชาร์ต ได้ แก่
ชื่อเรื่อง คาศัพท์ เรื่องราวที่คาดคะเน ลักษณะของหมู
๙. เด็กและครูร่วมกันร้ องเพลง ลูกหมูใส่รองเท้ า

กิจกรรมการเรี ยนรู้

สื่อ

ประเมิน
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สาระสาคัญ
นิทานเรื่องลูก
หมู3ตัวเป็ น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรียนรู้
ผ่านการ
คาดคะเนเนื ้อ
เรื่องจากภาพ
เพื่อสร้ างเสริ ม
ความรู้และการ
รักการอ่าน

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๒ เรื่อง ที่ตงั ้ ของบ้ าน
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
สาระที่ควรรู้
๑. เพื่อให้ เด็กมีความรู้ ขัน้ นา
๑.หนังสือ
๑. สังเกตพฤติกรรม
๑. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เกี่ยวกับการอ่าน ได้ แก่ ๑. เด็กและครูนงั่ เป็ นครึ่งวงกลมและร่วมกันสร้ างข้ อตกลง
นิทานลูกหมู
เกี่ยวกับการอ่าน
หนังสือ ได้ แก่ รู้ทิศทางใน ๑.๑ การใช้ หนังสือ
โดยใช้ แนวคาถาม เช่น ขณะทากิจกรรมเด็กควรทาอย่างไร? สามตัว
๑.๑ รู้ทิศทางในการถือ
การถือหนังสือ รู้จกั
๑.๒ รู้จกั ส่วนประกอบ ๒. ครูร้องเพลง ลูกหมูใส่รองเท้ า ให้ เด็ก ๆฟัง ๑ รอบ จากนัน้ ๒. ชาร์ตเพลง หนังสือ รู้จกั
ส่วนประกอบของหนังสือ ของหนังสือ
ให้ ครูและเด็กร้ องร่วมกัน โดยมีชาร์ตเพลง ลูกหมูใส่รองเท้ า ลูกหมูใส่รองเท้ า ส่วนประกอบของ
รู้ทิศทางในการอ่าน
ประกอบ
๑.๓ รู้ทิศทางในการ
๓.ชาร์ตบ้ าน
หนังสือ รู้ทิศทางในการ
๒.ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อ่าน
๓. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับภาพ ๔.ชาร์ตคาดเดา อ่าน
สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเน ๒.เพื่อให้ เด็กรักการ
หน้ าปกนิทานจากวันก่อน โดยใช้ คาถามดังนี ้
นิทานลูกหมู
๑.๒ รู้จกั คาดคะเน
และการตรวจสอบการ
- เมื่อวานนี ้ที่เด็ก ๆ ได้ ดภู าพหน้ าปกนิทาน เด็ก ๆจาได้ ไหม สามตัว
อ่าน ได้ แก่
เรื่องราวจากภาพใน
คาดคะเน ได้ แก่ เรื่องราว ๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน ว่านิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไร (ลูกหมูสามตัว)
๕. ภาพบ้ าน
นิทานแต่ละหน้ า
จากภาพในนิทานแต่ละ
-ในหน้ าปกนิทานมีสัตว์อะไรบ้ าง(หมู,หมาป่ า)
การอ่าน
- บ้ านริมทะเล ๒.สังเกตพฤติกรรมรัก
หน้ า
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ - ในมือหมูถืออะไรบ้ าง (กิ่งไม้ ,อิฐ)
- บ้ านริมเขา
การอ่าน
ขัน้ สอน
๓.ลักษณะของที่อยู่อาศัย อ่าน
- บ้ านติดถนน ๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
๔. ครูเปิ ดหนังสือนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ให้ เด็กดูทีละ
ของหมูที่เด็กรู้จกั และพบ ๓. เพื่อให้ เด็กได้
- หมู่บ้าน
การอ่านโดยมีสมาธิใน
ภาพพร้ อมกับสังเกตรายละเอียดภาพและสนทนา โดยไม่
เจอกับลักษณะของที่อยู่ คาดคะเนภาพจาก
การอ่านร่วมกันนาน 3-5
เปิ ดภาพสุดท้ ายที่เป็ นตอนจบของนิทาน โดยใช้ คาถาม
อาศัยของหมูในนิทาน
นิทานได้
นาทีและทากิจกรรม
ประสบการณ์ สาคัญ
๔. เพื่อให้ เด็กบอกที่ตงั ้ ดังนี ้
ต่อเนื่องนาน 5-10 นาที
๑. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ ของบ้ านตนเองได้
- ภาพในหน้ านี ้เด็ก ๆเห็นอะไรบ้ าง ?
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ
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สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้
อ่านนิทานร่วมกันและทา
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
๒. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านความสุขที่ได้ ทา
กิจกรรมการอ่าน
๓. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านการแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกจาก
นิทาน
๔. การอ่าน ได้ แก่ การ
อ่านร่วมกัน การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คาและข้ อความ
การอ่านโดยใช้ การ
คาดคะเนและสิ่งชี ้แนะ
๕.อื่น ๆ ได้ แก่ สังเกต
สนทนา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
- ภาพในหน้ านี ้ที่เด็ก ๆ เห็น เด็ก ๆ คิดว่าเกิดอะไรขึ ้น?
- เด็ก ๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็ นอย่างไร?
โดยครูจดบันทึกคาตอบที่เด็กคาดเดาลงบนชาร์ ตนิทานลูก
หมูสามตัว
๕. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับที่ตงของบ้
ั้
าน โดยใช้
คาถามดังนี ้
- จากที่เด็ก ๆได้ ดภู าพในนิทานแล้ ว เด็ก ๆเห็นว่าบ้ านของ
ลูกหมูตงอยู
ั ้ ่ที่ไหน? (ในป่ า)
- บ้ านของเด็ก ๆ ตังอยู
้ ่ในป่ าไหม? ถ้ าไม่ใช่ แล้ วบ้ านของเด็ก
ๆ ตังอยู
้ ่ที่ไหน?
(ภูเขา,ริ มทะเล,ริมถนน)
พร้ อมกับครูจดบันทึกคาตอบของเด็กลงบนชาร์ ตบ้ าน
ขัน้ สรุป
๖. ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับที่ตงของบ้
ั้
าน

สื่อ

ประเมิน
อ่านจากสีหน้ าความสุข
พึงพอใจในการอ่าน
ร่วมกัน และพูดแสดง
ความคิดเห็นจากนิทาน
๓.สังเกตการบอกแหล่ง
ที่ตงของบ้
ั้
านตนเอง
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สาระสาคัญ
นิทานเรื่องลูก
หมู3ตัวเป็ น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรียนรู้
ผ่านการอ่าน
ร่วมกันและ
คาดคะเนตอน
จบของนิทาน
เพื่อสร้ างเสริ ม
ความรู้และการ
รักการอ่าน

สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๓ เรื่อง ที่อยู่อาศัยของหมู
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สาระที่ควรรู้
๑. เพื่อให้ เด็กมีความรู้ ขัน้ นา
๑. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ
เกี่ยวกับการอ่าน ได้ แก่ ๑. เด็กและครูนงั่ เป็ นครึ่งวงกลมและร่วมกันสร้ างข้ อตกลง
ได้ แก่ การใช้ หนังสือ
โดยใช้ แนวคาถาม เช่น ขณะทากิจกรรมเด็กควรทา
๑.๑ การใช้ หนังสือ
ตัวหนังสือ ทิศทางการถือ
อย่างไร?
๑.๒ ตัวหนังสือ
หนังสือ ทิศทางการอ่าน
๒. ครูและเด็กสนทนาประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องราว
๑.๓ เครื่องหมาย
หนังสือ
จากภาพในนิทานจากวันก่อน
คาถาม
๒. ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ ๑.๔ การใช้ สิ่งชี ้แนะใน ขัน้ สอน
๓. ครูอ่านนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ให้ เด็กฟัง หลังจากนัน้
ได้ แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
การคาดคะเนและ
ครูถามคาถามดังนี ้
คาศัพท์ใหม่
ตรวจสอบ
- เด็ก ๆ เห็นอะไรบ้ างในหน้ านี ้ แล้ วเกิดอะไรขึ ้น?
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่ง ๒. เพื่อให้ เด็กรักการ
- เด็ก ๆคิดว่าเรื่องราวในหน้ าต่อไปจะเป็ นอย่างไร?
ชี ้แนะในการคาดคะเนและ อ่าน ได้ แก่
ตรวจสอบ ได้ แก่ เรื่องราว
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน โดยครูยงั ไม่อ่านตอนจบของนิทานให้ เด็กฟัง
๔.ครูให้ เด็ก ๆ คาดเดาเกี่ยวกับตอนจบของนิทาน พร้ อมครู
ประสบการณ์เดิม
การอ่าน
๔.ลักษณะของแหล่งที่อยู่
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ จดบันทึก โดยครูใช้ คาถามดังนี ้
- เด็ก ๆ คิดว่าตอนจบจะเป็ นอย่างไร
อาศัยของเด็กและแหล่งที่อยู่ อ่าน
๕. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของหมูใน
อาศัยที่เด็กรู้จกั และพบเจอ ๓. เพื่อให้ เด็กดึง
นิทานกับหมูในชีวิตจริง โดยใช้ คาถามดังนี ้
ประสบการณ์ เดิม
ประสบการณ์เดิม
๑. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน เกี่ยวกับเรื่องราวจาก
- ในนิทาน เด็ก ๆเห็นว่าลูกหมูอาศัยอยู่ที่ไหน? (บ้ านฟาง
สื่อ
๑.หนังสือ
นิทานลูกหมู
สามตัว
๒.ชาร์ตลูกหมู
สามตัว
๓.ชาร์ตคา
คล้ องจอง นี่คือ
บ้ าน
๔.ชาร์ตคาดเดา
นิทานลูกหมู
สามตัว

ประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรม
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
๑.๑ รู้จกั ส่วนประกอบ
ของหนังสือ,ทิศทางการ
ถือหนังสือและทิศ
ทางการอ่านหนังสือ
๑.๒ รู้จกั ตัวหนังสือจาก
ชื่อเรื่อง
๑.๓ รู้จกั คาดคะเน
เรื่องราวจากภาพ
๒. สังเกตพฤติกรรมรัก
การอ่าน
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
การอ่านโดยมีสมาธิใน
การอ่านร่วมกันนาน 3-5
นาทีและทากิจกรรม
ต่อเนื่องนาน 5-10 นาที
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ
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สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้
นิทานร่วมกันและทา
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
๒. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านความสุขที่ได้ ทากิจกรรม
การอ่าน
๓. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านการแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากนิทาน
๔. การอ่าน ได้ แก่ การอ่าน
ร่วมกัน การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่าน การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร คา
และข้ อความ การอ่านโดยใช้
การคาดคะเนและสิ่งชี ้แนะ

วัตถุประสงค์
ภาพในนิทาน
๔.เพื่อให้ เด็กเรียนรู้
ลักษณะของแหล่งที่อยู่
อาศัยของเด็กและ
แหล่งที่อยู่อาศัยที่เด็ก
รู้จกั และพบเจอ
,บ้ านไม้ ,บ้ านอิฐ)
- ในชีวิตจริงเด็ก ๆ เห็นลูกหมูอาศัยอยู่ที่ไหน? (คอก
,กรง)
พร้ อมกับครูจดบันทึกคาตอบของเด็กลงบนชาร์ ตบ้ าน
๖. ครูท่องคาคล้ องจอง นี่คือบ้ าน พร้ อมทาท่าประกอบคา
คล้ องจองให้ เด็ก ๆดูแล้ วให้ เด็ก ๆทาตาม
ขัน้ สรุป
๗. ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของ
หมู

กิจกรรม

สื่อ

ประเมิน
อ่านจากสีหน้ าความสุข
พึงพอใจในการอ่าน
ร่วมกัน และพูดแสดง
ความคิดเห็นจากนิทาน
๓. สังเกตการร่วม
กิจกรรมที่สามารถดึง
ประสบการณ์เดิมและ
บอกลักษณะของแหล่งที่
อยู่อาศัยของเด็กและ
แหล่งที่อยู่อาศัยที่เด็กรู้จกั
และพบเจอ
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สาระสาคัญ
นิทานเรื่องลูก
หมู3ตัวเป็ น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรียนรู้
ผ่านการอ่าน
ร่วมกันและ
คาดคะเนตอน
จบของนิทาน
เพื่อสร้ างเสริ ม
ความรู้และการ
รักการอ่าน

สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๔ เรื่อง ประเภทของบ้ าน
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สาระที่ควรรู้
ขัน้ นา
๑. เพื่อให้ เด็กมีความรู้
๑.ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ เกี่ยวกับการอ่าน ได้ แก่
๑. เด็กและครูนงั่ เป็ นครึ่งวงกลมและร่วมกันสร้ าง
ได้ แก่ การใช้ หนังสือ
ข้ อตกลง โดยใช้ แนวคาถาม เช่น ขณะทากิจกรรมเด็ก
๑.๑ การใช้ หนังสือ
ตัวหนังสือ เครื่องหมาย
ควรทาอย่างไร?
๑.๒ ตัวหนังสือ
คาถาม ไม้ ยมก ทิศทางการ ๑.๓ การใช้ สิ่งชี ้แนะใน ๒.ครูและเด็กร่วมกันท่องคาคล้ องจอง นี่คือบ้ าน พร้ อม
ถือหนังสือ ทิศทางการอ่าน การคาดคะเนและ
ทาท่าประกอบคาคล้ องจอง
ขัน้ สอน
หนังสือ
ตรวจสอบ
๒. ความรู้เกี่ยวกับ
๒. เพื่อให้ เด็กรักการอ่าน ๓. ครูอ่านนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ให้ เด็กฟังใหม่อีก
ครัง้ โดยครูยงั ไม่อ่านตอนจบของนิทานให้ เด็กฟัง
ตัวหนังสือ ได้ แก่ คาศัพท์ ได้ แก่
๔. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับตอนจบของ
ใหม่
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
นิทาน โดยครูขอเด็กอาสาสมัตรออกมาเล่าตอนจบ
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่ง การอ่าน
ตามความคิดของตนเอง พร้ อมครูจดบันทึกคาตอบลง
ชี ้แนะในการคาดคะเนและ ๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการ
บนชาร์ตตอนจบนิทานเรื่อง ลูกหมู
ตรวจสอบ ได้ แก่
อ่าน
๕. ครูและเด็กร่วมกันแต่งตอนจบของนิทานเรื่อง ลูก
ประสบการณ์เดิม และ
๓. เพื่อให้ เด็กดึง
หมูสามตัว
คาดเดาตอนจบในนิทาน
ประสบการณ์เดิมและ
๖. ครูและเด็กสนทนาร่วมกับเกี่ยวกับประเภทของบ้ าน
๔.ประเภทของบ้ าน
เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ
โดยใช้ คาถามดังนี ้
ประสบการณ์ สาคัญ
ของหมู
๑. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ
- เด็ก ๆพบเห็นบ้ านแบบไหนบ้ าง ?
๔. เพื่อให้ เด็กบอก
สื่อ
๑.หนังสือ
นิทานลูกหมู
สามตัว
๒. ชาร์ตลูกหมู
สามตัว
๓.ชาร์ต
แผนภูมิบ้านที่
เด็กอาศัย
๔.คาคล้ องจอง
นี่คือบ้ าน
๕.ชาร์ตคาด
เดานิทานลูก
หมูสามตัว

ประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน
๑.๑ รู้จกั ส่วนประกอบของ
หนังสือ,ทิศทางการถือ
หนังสือและทิศทางการอ่าน
หนังสือ
๑.๒ รู้จกั ตัวหนังสือจากชื่อ
เรื่อง
๑.๓ รู้จกั คาดคะเน คาดเดา
ตอนจบของนิทาน
๒. สังเกตพฤติกรรมรักการ
อ่าน
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ
อ่านโดยมีสมาธิในการอ่าน
ร่วมกันนาน 3-5 นาทีและทา
กิจกรรมต่อเนื่องนาน 5-10
นาที
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
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สาระการเรียนรู้
อ่านนิทานร่วมกันและทา
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
๒. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านความสุขที่ได้ ทา
กิจกรรมการอ่าน
๓. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านการแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากนิทาน
๔. การอ่าน ได้ แก่ การอ่าน
ร่วมกัน การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่าน การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร คา
และข้ อความ การอ่านโดย
ใช้ การคาดคะเนและสิ่ง
ชี ้แนะ
๕.อื่น ๆ (สังเกต สนทนา
เชื่อมโยงประสบการณ์
เปรียบเทียบ

วัตถุประสงค์
ประเภทบ้ านที่ตนเอง
อาศัยอยู่ได้
๕. เพื่อให้ เด็กอธิบาย
ลักษณะของบ้ านแต่ละ
ประเภทได้

กิจกรรม
- บ้ านของเด็ก ๆเป็ นอย่างไร ?
พร้ อมกับครูจดบันทึกคาตอบของเด็กลงบนชาร์ ต
ประเภทของบ้ าน
๗. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบ้ านที่เด็ก ๆพบ
เห็น
๘. ครูแนะนาชาร์ตบ้ านที่เด็กอาศัย โดยอธิบาย
รายละเอียดของชาร์ต หลังจากนันครู
้ แจกสติ๊กเกอร์ให้
เด็กทุกคน แล้ วให้ เด็กแต่ละคนนาไปติดในช่องให้ ตรง
กับลักษณะบ้ านที่ตนเองอาศัยอยู่ ( บ้ าน ๑ ชัน,
้ บ้ าน
๒ ชัน,
้ มากกว่า ๒ ชัน)
้
เมื่อเด็กติดครบทุกคนแล้ วครูกบั เด็กร่วมกันนับจานวน
เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้ านแต่ละประเภท
ขัน้ สรุป
๙. ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับบ้ านและ
จานวนเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้ านแต่ละประเภท
โดยใช้ คาถามดังนี ้
- บ้ านที่เด็กพบเจอเป็ นแบบไหนบ้ าง ?
- เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้ านแต่ละประเภทมีจานวนกี่คน

สื่อ

ประเมิน
จากสีหน้ าความสุขพึงพอใจ
ในการอ่านร่วมกัน และพูด
แสดงความคิดเห็นจาก
นิทาน
๓. สังเกตการร่วมกิจกรรมที่
สามารถดึงประสบการณ์
เดิมและบอกประเภทของ
บ้ าน
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สาระสาคัญ
นิทานเรื่องลูก
หมู3ตัวเป็ น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรียนรู้
ผ่านการอ่าน
ร่วมกันโดยให้
เด็กมีส่วนร่วม
เพื่อสร้ างเสริ ม
ความรู้และการ
รักการอ่าน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
๑. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ
ได้ แก่ การใช้ หนังสือ
ตัวหนังสือ เครื่องหมาย
คาถาม ไม้ ยมก ทิศ
ทางการถือหนังสือ ทิศ
ทางการอ่านหนังสือ
๒. ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวหนังสือ ได้ แก่ ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง คาศัพท์ใหม่
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้
สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเน
และตรวจสอบ ได้ แก่ การ
คาดคะเนคาที่ซ ้า ๆ
๔.ความสาคัญของบ้ าน
ประสบการณ์ สาคัญ
๑. ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ
อ่านนิทานร่วมกันและทา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน ได้ แก่
๑.๑ การใช้ หนังสือ
๑.๒ ตัวหนังสือ
๑.๓ เครื่องหมายคาถาม
๑.๔ การใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบ
๒. เพื่อให้ เด็กรักการอ่าน
ได้ แก่
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ
อ่าน
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
๓. เพื่อให้ เด็กดึง
ประสบการณ์เดิมและ
เรียนรู้เกี่ยวกับความสาคัญ
ของบ้ าน

สื่อ
ขัน้ นา
๑.หนังสือ
๑. เด็กและครูนงั่ เป็ นครึ่งวงกลมและร่วมกันสร้ าง
นิทานลูกหมู
ข้ อตกลง โดยใช้ แนวคาถาม เช่น ขณะทากิจกรรมเด็ก สามตัว
ควรทาอย่างไร?
๒. ชาร์ ตคาด
๒. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ลูก เดานิทานลูกหมู
หมูสามตัว ที่ครูเล่าให้ ฟังในวันก่อนและสนทนาถึง
สามตัว
ตอนจบที่ช่วยกันแต่ง
๓. ชาร์ต
ขัน้ สอน
ความสาคัญ
๓. ครูเล่านิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ให้ เด็กฟังใหม่อีก ของบ้ าน
ครัง้ โดยเล่าตอนจบของนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว
และให้ เด็กมีส่วนในการเล่านิทานของครู โดยให้ เด็ก
คาดคะเนคาที่ซ ้า ๆกันในนิทาน
๔. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความสาคัญ
ของบ้ าน ดังนี ้
จากในนิทาน หมูสร้ างบ้ านเพื่อเป็ น ที่อยู่อาศัย
แล้ วเด็ก ๆคิดว่าบ้ านของเรามีความสาคัญอย่างไร
โดยครูนาชาร์ตความสาคัญของบ้ านมาประกอบการ
สนทนา แล้ วครูจดบันทึกคาตอบของเด็กลงบนชาร์ต

กิจกรรม

ประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน
๑.๑ รู้จกั ส่วนประกอบของ
หนังสือ,ทิศทางการถือ
หนังสือและทิศทางการอ่าน
หนังสือ
๑.๒ รู้จกั ตัวหนังสือจากชื่อ
เรื่อง
๑.๓ รู้จกั เครื่องหมาย
คาถาม
๑.๔ รู้จกั คาดคะเนคาที่ซ ้า
ๆ
๒. สังเกตพฤติกรรมรักการ
อ่าน
๒.๑ ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ
อ่านโดยมีสมาธิในการอ่าน
ร่วมกันนาน 3-5 นาทีและ
ทากิจกรรมต่อเนื่องนาน 5-

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๕ เรื่อง ความสาคัญของบ้ าน
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สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
๒. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านความสุขที่ได้ ทา
กิจกรรมการอ่าน
๓. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ด้ านการแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกจาก
นิทาน
๔. การอ่าน ได้ แก่ การ
อ่านร่วมกัน การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คาและข้ อความ
การอ่านโดยใช้ การ
คาดคะเนและสิ่งชี ้แนะ
๕. อื่น ๆ(สังเกต สนทนา
เชื่อมโยงประสบการณ์
เปรียบเทียบ)

วัตถุประสงค์
ขัน้ สรุป
๕. ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
ความสาคัญของบ้ าน โดยสรุปจากชาร์ตความสาคัญ
ของบ้ าน

กิจกรรม

สื่อ

10 นาที
๒.๒ เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
จากสีหน้ าความสุขพึงพอใจ
ในการอ่านร่วมกัน และพูด
แสดงความคิดเห็นจาก
นิทาน
๓. สังเกตการร่วมกิจกรรมที่
สามารถดึงประสบการณ์
เดิมและบอกความสาคัญ
ของบ้ าน

ประเมิน
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เด็กและครูอ่านวรรณกรรมร่วมกัน ทากิจกรรมทีต่ ่อเนื่องจากวรรณกรรม

การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานหน่วยการเรียนรู้วรรณกรรม เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
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เด็กและครูร่วมกันทากิจกรรมที่ต่อเนื่องจากวรรณกรรม
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เด็กร่วมกันจัดนิทรรศการ เพื่อนาเสนอสิ่งที่ตนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องแม่ไก่สีแดง
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เด็กร่วมกันจัดนิทรรศการ เพื่อนาเสนอสิ่งที่ตนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องลูกหมูสามตัว
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หน่วยการเรี ยนรู้วรรณกรรม เรื่ อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
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แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๑ เรื่อง ผู้นาผู้ตามเลียนแบบสัตว์ จากนิทาน
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
ขัน้ นา
ผู้นาผู้ตามได้ สาระที่ควรรู้
๑. เพื่อให้ เด็กรู้จกั
๑. เครื่องเคาะ ๑. สังเกตการแสดง
ลักษณะสัตว์จากนิทานและ ลักษณะสัตว์จาก
๑. เด็กและครูหาพืน้ ที่ว่างรอบห้ องโดยกางแขนไม่ให้ ช น จังหวะ
บูรณาการ
ท่าทางเลียนแบบ
ของจริง ได้ แก่ การเคลื่อนไหว นิทานผ่านการ
เพื่อน
วรรณกรรม
๒. หนังสือ
ลักษณะสัตว์จากนิทาน
๒. ครูให้ เด็กทากิจกรรมเคลื่อนไหวพื ้นฐาน ตามข้ อตกลง นิทานและ
ลูกหมูสามตัว การเดิน ท่าทาง เสียงร้ องของ เคลื่อนไหว
๒. สังเกตการเป็ นผู้นาผู้
ลูกและหมาป่ า
ให้ เด็ก
๒. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึก ได้ แก่ เมื่อครูเคาะจังหวะ ให้ เด็กเดินหรือเคลื่อนไหวตาม หนังสือสารคดี ตาม
ประสบการณ์ สาคัญ
จังหวะเร็วช้ า เมื่อครูเคาะจังหวะ ๒ ครัง้ ติดกัน ให้ เด็กหยุด
เคลื่อนไหว
การเป็ นผู้นาผู้ตาม
๓. สังเกตท่าทางการ
๑.แรงจูงใจในการอ่านจาก
เพื่อ
๓. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึก การเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งอยู่ในท่าเดิม
เคลื่อนไหวที่แสดง
การหาความรู้ผ่านหนังสือ
พัฒนาการ
การจินตนาการเป็ น ขัน้ สอน
จินตนาการ
๒.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดย
เป็ นผู้นาผู้
สัตว์จากนิทานเพื่อ ๓. ครูให้ เด็กสังเกตภาพลูกและหมาป่ าจากนิทานและสาร
ตาม ร่างกาย ควบคุมจังหวะ ทิศทาง ระดับ เป็ นพื ้นฐานของการ คดี ๔. ครูสาธิตการเป็ นผู้นาแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์
จากนิทานให้ เด็กทาย จากนันเคลื
้ ่อนไหวเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการ และพื ้นที่
อ่านอย่างมี
๓. สนุกกับกิจกรรมผู้นาและผู้ ความหมายและการ จินตนาการแทนลักษณะสัตว์นนให้
ั ้ เด็กที่เหลือเป็ นผู้ตาม
การ
ตาม
๕. เด็กอาสาสมัตรผลัดเปลี่ยนเป็ นผู้นาเด็กที่เหลือเป็ นผู้
เลียนแบบ
แสดงละครต่อไป
ตาม โดยครูเป็ นผู้เคาะจังหวะให้ สญ
ั ญาณในแต่ละรอบ
ท่าทางสัตว์ ๔. จินตนาการ คิดสร้ างสรรค์
และการเลียนแบบ
ซึ่งครูจะสังเกตและกระตุ้น เช่น หมูหรือหมาป่ าทาอะไรได้
จากนิทาน
อีก ทาอย่างไร ส่งเสียงอย่างไร ไปที่ไหน ชอบทาอะไร
ขัน้ สรุป
๖. เด็กและครูร่วมกันผ่อนคลายร่างกาย
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สาระสาคัญ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงได้ บูรณาการ
วรรณกรรมลูกหมู
สามตัว เป็ นกิจกรรม
ที่ให้ เด็กได้
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย โดยการ
เคลื่อนไหวพื ้นฐาน
ตามจินตนาการ เด็ก
จะได้ เรียนรู้การ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงโดยเลียนแบบ
ลักษณะสัตว์จาก
นิทาน เพื่อพัฒนา
จินตนาการและ
อวัยวะทุกส่วนให้ มี
ความสัมพันธ์กนั

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ลักษณะสัตว์จากนิทาน
ได้ แก่ การเดิน ท่าทาง
ประสบการสาคัญ
๑.แรงจูงใจในการอ่าน
จากการหาความรู้ผ่าน
หนังสือ
๒.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
โดยควบคุมจังหวะ
ทิศทาง ระดับ และพื ้นที่
๓.การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
การร้ องเพลง
๔. จินตนาการ การ
แสดงคิดสร้ างสรรค์
และการเลียนแบบ

สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๒ เรื่อง เคลื่อนไหวร่ างกายประกอบเพลง ลูกหมูใส่ รองเท้ า
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ขัน้ นา
๑.เพื่อให้ เด็กรู้จกั
ลักษณะสัตว์จากนิทาน ๑. เด็ กและครู ห าพื น้ ที่ ว่างรอบห้ อ งโดยกางแขนไม่ ให้ ช น
เพื่อน
ผ่านการเคลื่อนไหว
๒. ครูให้ เด็กทากิจกรรมเคลื่อนไหวพื ้นฐาน ตามข้ อตกลง
๒. เพื่อให้ เด็กได้ คิด
ได้ แก่ เมื่อครูเคาะจังหวะ ให้ เด็กเดินหรือเคลื่อนไหวตาม
ท่าทางประกอบเพลง
จังหวะเร็วช้ า เมื่อครูเคาะจังหวะ ๒ ครัง้ ติดกัน ให้ เด็กหยุด
ตามจินตนาการ
การเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งอยู่ในท่าเดิม
๓. เพื่อให้ เด็ก
จินตนาการ การแสดง ขัน้ สอน
คิดสร้ างสรรค์ และการ ๓. ครูและเด็กร่วมกันร้ องเพลง ลูกหมูใส่รองเท้ า
๔. ครูและเด็กร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง ลูกหมูใส่
เลียนแบบจากนิทาน
รองเท้ า ในแต่ละท่อนของเพลงจนครบทุกท่อน
เพื่อเป็ นพื ้นฐานของ
๕. ครูให้ เด็กทาท่าทางประกอบเพลง ลูกหมูใส่รองเท้ า ที่เด็ก
การอ่าน
คิด โดยครูร้องเพลงให้ เด็กทาท่าประกอบ ๒ รอบ
ขัน้ สรุป
๖. เด็กและครูร่วมกันผ่อนคลายร่างกาย
สื่อ
๑. เพลง ลูกหมูใส่
รองเท้ า
๒. เครื่องเคาะ
จังหวะ
๓.หนังสือนิทาน
และหนังสือสารคดี

แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
ประเมิน
๑.สังเกตการแสดง
ลักษณะสัตว์จากนิทาน
๒. สังเกตการคิด
ท่าทางประกอบเพลง
ตามจินตนาการ
๓. สังเกตท่าทางการ
เคลื่อนไหวที่แสดง
จินตนาการ
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สาระสาคัญ
กิจกรรมหมาป่ า
ไล่จบั หมู เป็ น
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะที่บูรณา
การวรรณกรรม
ลูกหมูสามตัว ให้
เด็กได้ เคลื่อนไหว
ร่างกายหรือทา
ท่าทางตาม
สัญญาณ ตาม
คาสัง่ หรือ
ข้ อตกลงโดย
เลียนแบบ
ลักษณะของสัตว์
จากนิทาน

แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๓ เรื่อง หมาป่ าไล่ จับหมู
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
สาระที่ควรรู้
ขัน้ นา
๑. เพื่อให้ เด็กรู้จกั ลักษณะ
๑. เครื่องเคาะ
๑.สังเกตการ
การเคลื่อนไหวตาม
๑. เด็กและครูหาพืน้ ที่ว่างรอบห้ องโดยกางแขนไม่ให้ จังหวะ
สัตว์จากนิทานผ่านการ
แสดงท่าทาง
คาสัง่ หรือข้ อตกลงโดย เคลื่อนไหว
ชนเพื่อน
๒. หมวกหมาป่ า เลียนแบบ
เลียนแบบลักษณะของ ๒. เพื่อให้ เด็กปฏิบตั ิตาม
๒. ครูให้ เด็กทากิจกรรมเคลื่อนไหวพื ้นฐาน ตาม
๓. หมวกหมู
ลักษณะสัตว์จาก
สัตว์จากนิทาน
ข้ อตกลง ได้ แก่ เมื่อครูเคาะจังหวะ ให้ เด็กเดินหรือ
คาสัง่ หรือข้ อตกลงได้
๔.หนังสือนิทาน
นิทาน
- เคลื่อนไหวเป็ นหมู
เคลื่อนไหวตามจังหวะเร็วช้ า เมื่อครูเคาะจังหวะ ๒
๓. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกการ
และหนังสือสารคดี ๒. สังเกตการ
- เคลื่อนไหวเป็ นหมา จินตนาการเป็ นสัตว์จาก
ครัง้ ติดกัน ให้ เด็กหยุดการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งอยู่
ปฏิบตั ิตามคาสัง่
ป่ า
ในท่าเดิม
นิทานเพื่อเป็ นพื ้นฐานของ
หรือข้ อตกลง
ประสบการณ์ สาคัญ การอ่านอย่างมีความหมาย ขัน้ สอน
๓. สังเกตการนับ
๑.แรงจูงใจในการอ่าน ๔.เพื่อให้ เด็กฝึกการนับ
๓. ครูแนะนากิจกรรม หมาป่ าไล่จบั หมู ให้ เด็ก ๆฟัง
จานวน
จากการหาความรู้ผ่าน จานวน
ดังนี ้
หนังสือ
ครูจะให้ เด็กเลือกว่าจะเป็ นหมาป่ าหรือจะเป็ นหมู
๒.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ตามจานวนที่ครูกาหนด โดยจะแจกหมวกหมูและ
โดยควบคุมจังหวะ
หมวกหมาป่ าให้ กับเด็ก ๆ
ทิศทาง ระดับ และพื ้นที่
๔. ครูสาธิตวิธีการทากิจกรรม หมาป่ าไล่จบั หมูและให้
๓.จินตนาการ การ
เด็ก ๆทากิจกรรม โดยครูออกคาสัง่ ตัวอย่างดังนี ้
แสดงคิดสร้ างสรรค์
- ให้ หมาป่ าจับกลุ่มกับหมูจานวน ๒ ตัว โดยจับกลุ่ม
และการเลียนแบบ
เสร็จให้ นงั่ ลง

182

สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้
๔.การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
แสดงว่า ให้ เด็กที่เป็ นหมาป่ าไปจับกลุ่มกับเพื่อนที่
เป็ นหมู จานวน ๒ คน
๕. ครูให้ เด็ก ๆทากิจกรรม หม่าป่ าไล่จบั หมู โดยให้
เด็ก ๆฟังและทาตามคาสัง่ จากครู
ขัน้ สรุป
๖. เด็กและครูร่วมกันผ่อนคลายร่างกาย

สื่อ

ประเมิน
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แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๔ เรื่อง กายบริหาร
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมกาย
๑. เพื่อให้ เด็กได้ คิด ขัน้ นา
๑. เครื่องเคาะ
๑.สังเกตการคิดและ
๑. เด็กและครูหาพืน้ ที่ว่างรอบห้ องโดยกางแขนไม่ให้ จังหวะ
บริหารได้ บูรณาการ การทาท่าทางกายบริหาร และจินตนาการ
จินตนาการท่าทาง
ประกอบเพลง กายบริหาร ท่าทางประกอบ
ชนเพื่อน
วรรณกรรมลูกหมู
๒. เพลง กาย
ประกอบเพลงกาย
ตามจินตนาการโดย
๒. ครูให้ เด็กทากิจกรรมเคลื่อนไหวพื ้นฐาน ตาม
สามตัว เป็ น
เพลงกายบริหาร
บริหาร
บริหาร
ข้ อตกลง ได้ แก่ เมื่อครูเคาะจังหวะ ให้ เด็กเดินหรือ
กิจกรรมเคลื่อนไหว เลียนแบบลักษณะสัตว์จาก ๒. เพื่อให้ เด็กรู้จกั
๓.หนังสือนิทาน ๒. การสังเกตการแสดง
เคลื่อนไหวตามจังหวะเร็วช้ า เมื่อครูเคาะจังหวะ ๒
การทาท่าทางกาย นิทาน
ลักษณะสัตว์จาก
และหนังสือสาร ท่าทางเลียนแบบ
ประสบการณ์ สาคัญ
ครัง้ ติดกัน ให้ เด็กหยุดการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งอยู่ คดี
บริหาร ที่เด็ก ๆ
นิทานผ่านการ
ลักษณะสัตว์จากนิทาน
๑.แรงจูงใจในการอ่านจาก เคลื่อนไหว
ในท่าเดิม
แสดงท่าทางตาม
การหาความรู้ผ่านหนังสือ
ขัน้ สอน
จินตนาการ
๓. ครูและเด็กร่วมกันร้ องเพลง กายบริหาร โดยครูเปิ ด
ประกอบเพลงโดย ๒.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดย
ควบคุมจังหวะ ทิศทาง
เพลงให้ เด็กฟัง ๑ รอบ
เลียนแบบท่าทาง
๔. ครูและเด็กร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง กาย
สัตว์จากนิทานร่วม ระดับ และพื ้นที่
๓. สนุกกับกิจกรรมกาย
บริหารโดยเลียนแบบท่าทางสัตว์จากนิทานร่วมด้ วย
ด้ วย
บริหาร
ในแต่ละท่อนของเพลงจนครบทุกท่อน
๔. จินตนาการ คิด
๕. ครูให้ เด็กทาท่าทางประกอบเพลง กายบริหาร ที่
สร้ างสรรค์ และการ
เด็กคิด โดยครูเปิ ดเพลงให้ เด็กทาท่าประกอบ ๒ รอบ
ขัน้ สรุป
เลียนแบบ
๖. เด็กและครูร่วมกันผ่อนคลายร่างกาย
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กิจกรรมลูกหมู
สามตัวได้ บูรณาการ
วรรณกรรมลูกหมู
สามตัว ให้ เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกาย
หรือทาท่าทาง
ประกอบคาบรรยาย
ในนิทาน

สาระที่ควรรู้
เนื ้อหาในนิทาน ได้ แก่
ลักษณะสัตว์จากนิทาน
ลักษณะนิสยั ของสัตว์
ประสบการณ์ สาคัญ
๑.แรงจูงใจในการอ่าน
จากการหาความรู้ผ่าน
หนังสือ
๒.เคลือ่ นไหวเคลื่อนที่
โดยควบคุมจังหวะ
ทิศทาง ระดับ และ
พื ้นที่
๓. จินตนาการ คิด
สร้ างสรรค์ และการ
เลียนแบบ
๑. เพื่อให้ เด็ก
เคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย “ลูกหมูสาม
ตัว” ได้
๒. เพื่อให้ เด็ก
จินตนาการ แสดง
ความคิดสร้ างสรรค์
และเลียนแบบผ่านการ
เคลื่อนไหวได้

ขัน้ นา
๑. เด็กและครูหาพืน้ ที่ว่างรอบห้ อ งโดยกางแขนไม่ให้
ชนเพื่อน
๒. ครูให้ เด็กทากิจกรรมเคลื่อนไหวพื ้นฐาน ตาม
ข้ อตกลง ได้ แก่ เมื่อครูเคาะจังหวะ ให้ เด็กเดินหรือ
เคลื่อนไหวตามจังหวะเร็วช้ า เมื่อครูเคาะจังหวะ ๒ ครัง้
ติดกัน ให้ เด็กหยุดการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งอยู่ในท่า
เดิม
ขัน้ สอน
๒. ครูเล่านิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ให้ เด็ก ๆฟังแล้ ว ให้
เด็ก ๆจินตนาการทาท่าทางเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
ตามที่ครูเล่า
ขัน้ สรุป
๓. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงความรู้สึกของเด็ก ๆ
ได้ ปฏิบตั ติ ามในกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ วให้ ทกุ คนนัง่
เหยียดขาทังสองข้
้
างไปในท่าที่สบาย
- เด็ก ๆได้ ทาท่าทางสมมติเป็ นตัวละครตัวไหน?
(เป็ นลูกหมู)
๑.คาบรรยาย
“ลูกหมูสามตัว”
๒.หนังสือนิทาน
และหนังสือสาร
คดี

๑. สังเกตการ
เคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย “ลูกหมูสาม
ตัว”
๒. สังเกตจินตนาการ
การแสดงความคิด
สร้ างสรรค์และการ
เลียนแบบผ่านการ
เคลื่อนไหว

แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๕ เรื่อง ลูกหมูสามตัว
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
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สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
- เด็ก ๆได้ ไปทาอะไรไปบ้ าง? (สร้ างบ้ าน)
- เด็ก ๆรู้สึกอย่างไรบ้ าง? (สนุก)

กิจกรรม

สื่อ

ประเมิน
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เด็กเข้ าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรมอย่างสนุกสนาน

การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานหน่วยการเรียนรู้วรรณกรรม เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
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กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์

หน่วยการเรี ยนรู้วรรณกรรม เรื่ อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๑-๕ เรื่อง ศิลปะสร้ างสรรค์ จากนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว
*หมายเหตุ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ออกแบบกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั นิทานเรื่องลูกหมู ๓ ตัวไว้ ๕ กิจกรรมให้ เด็กเลือกทาตามความสนใจตลอดทังสั
้ ปดาห์ ซึ่งจะบูรณาการในช่วง
เล่นตามมุมโดยจัดกิจกรรมเพิ่มในมุมศิลปะ
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
สาระที่ควรรู้
ศิลปะสร้ างสรรค์
๑. เด็กปัน้ แป้งเป็ นรูป ขัน้ นา
๑.แป้งโดว์
๑. สังเกตการปัน้ แป้ง
ออกแบบกิจกรรมที่ ๑.ปัน้ แป้งโดว (หมู)
หมูตามจินตนาการได้ ๑. ครูให้ เด็กนัง่ เป็ นครึ่งวงกลม
๒.แผ่นรองปัน้
เป็ นรูปหมู
๒.การพับกระดาษ
สัมพันธ์กับ
๒. เด็กพับกระดาษเป็ น ๒. ครูและเด็กสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน โดยใช้ คาถาม
๓.กระดาษสี
๒.สังเกตการพับ
(หมู,หมาป่ า)
ดังนี ้
วรรณกรรมลูกหมู
รูปหมูหรือหมาป่ าได้
๔.สีเทียน
กระดาษเป็ นรูปหมูหรือ
- ในขณะที่ครูอธิบายและสาธิตเด็ก ๆ ควรทาอย่างไร ๕.ไม้ ไอติม
สามตัว เป็ นกิจกรรม ๓.การใช้ สีเทียน
๓.เด็กวาดภาพ
หมาป่ า
(ออกแบบบ้ านให้ หมู) ออกแบบบ้ านได้
เมื่อเด็ก ๆสงสัยหรือมีคาถามควรทาอย่างไร
ที่ส่งเสริมให้ เด็กได้
๖.กระดาษ A4 ๓.สังเกตการวาดภาพ
๔.ประดิษฐ์ บ้านจากไม้ ๔.เด็กร่วมกันสร้ างบ้ าน - เด็ก ๆควรดูแลอุปกรณ์อย่างไรระหว่างและหลังทา
แสดงออกทาง
ออกแบบบ้ าน
ไอติม
กิจกรรม
อารมณ์ ความรู้สึก
จากไม้ ไอติมได้
๔.สังเกตการร่วมกัน
ขัน้ สอน
๕.ฉีก ตัด ปะกระดาษ ๕. เด็กฉีก ตัด ปะ
ความคิดริเริ่ม
สร้ างบ้ านจากไม้ ไอติม
๓. ครูแนะนาและสาธิตกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ โดย
(บ้ าน)
สร้ างสรรค์และ
กระดาษได้
๕.สังเกตการฉีก ตัด ปะ
มี
ก
จ
ิ
กรรม
ดั
ง
นี
้
ประสบการณ์ สาคัญ ๖. เด็กปฏิบตั ิตาม
จินตนาการโดยใช้
กระดาษ
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๑ – ๕
ศิลปะ พิมพ์ภาพจาก ๑.ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ ข้ อตกลงในการทา
๖. สังเกตการปฏิบตั ิ
- ปัน้ แป้งโดว (หมู)
วัสดุธรรมชาติ และ เข้ าร่วมกิจกรรมที่
กิจกรรมได้
ตามข้ อตกลงในการทา
- การพับกระดาษ (หมู,หมาป่ า)
วิธีการอื่น ๆที่เด็กได้ ต่อเนื่องจาการอ่าน
๗. เด็กเก็บของเข้ าที่
กิจกรรม
การใช้
ส
เ
ี
ที
ย
น
(ออกแบบบ้
า
นให้
ห
มู
)
๒.การทาศิลปะแบบ
คิดสร้ างสรรค์ และ
เมื่อทากิจกรรมเสร็จ
๗. สังเกตการเก็บของ
ประดิ
ษ
ฐ์
บ
้
า
นจากไม้
ไ
อติ
ม
ร่วมมือ
เหมาะสมกับ
แล้ วได้
เข้ าที่เมื่อทากิจกรรม
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สาระสาคัญ
พัฒนาการ ผ่านการ
ทากิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน

สาระการเรียนรู้
๓.จินตนาการและคิด
สร้ างสรรค์

วัตถุประสงค์
๘. ส่งเสริมการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับ
ตาได้
๙.ส่งเสริมให้ เด็กแสดง
ความพอใจในผลงาน
ตนเอง

กิจกรรม
- ฉีก ตัด ปะกระดาษ (บ้ าน)
๔. ในสัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๑ – ๕ ครูให้ เด็ก ๆเลือกทา
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ตามความสนใจ
ขัน้ สรุป
๕. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันสนทนาถึงผลงาน โดย
ครูขออาสาสมัครออกมาเล่าถึงผลงานของตนเอง
๖.ครูและเด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์เข้ าที่ให้ เรียบร้ อย

สื่อ

ประเมิน
เสร็จแล้ ว
๘. สังเกตการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับ
ตา
๙.สังเกตแสดงความ
พอใจในผลงานตนเอง
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เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ในการทาศิลปะที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม

การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานหน่วยการเรียนรู้วรรณกรรม เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
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กิจกรรมเล่ นตามมุม

หน่วยการเรี ยนรู้วรรณกรรม เรื่ อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล

192

*หมายเหตุ กิจกรรมเล่นตามุมออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมจากการเล่นปกติที่สัมพันธ์กบั นิทานเรื่องลูกหมู ๓ ตัวไว้ ในมุมประสบการณ์ตามความเหมาะสมเพื่ อให้ เด็กเลือกทาตาม
ความสนใจตลอดทังสั
้ ปดาห์ (กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์จะบูรณาการในมุมศิลปะจึงจะระบุไว้ ในแผนกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แล้ ว
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
ขัน้ นา
กิจกรรมเล่นตา สาระที่ควรรู้
๑. เด็กเห็นลีลามือ
๑. หนังสือนิทาน
๑. สังเกตการเห็นลีลามือ
๑. ครูให้ เด็กนัง่ เป็ นครึ่งวงกลม
มุมออกแบบ ๑.มุมหนังสือ
ทิศทางการเขียนที่
๒. บล็อกไม้
ทิศทางการเขียนที่ถกู ต้ อง
๒.มุมบล็อก
กิจกรรมที่
ถูกต้ องและเกิดการ ๒. ครูและเด็กสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน โดยใช้ คาถาม
๓. บล็อกพลาสติก
และเกิดการคิดเพื่อเขียน
๓.มุมบทบาทสมมุติ
ดังนี ้
สัมพันธ์
คิดเพื่อเขียนได้
๔. ที่คาดหัวรูปหมู
๒.สังเกตการแสวงหา
กับวรรณกรรม ๔.มุมดนตรี
๒.เด็กแสวงหาความรู้ - ในขณะที่ครูพดู เด็ก ๆควรทาอย่างไร
และรูปหมาป่ า
ความรู้ในการอ่าน
- ถ้ าเด็ก ๆสงสัยหรือมีคาถามควรทาอย่างไร
ลูกหมูสามตัว ประสบการณ์ สาคัญ ในการอ่าน
๕. เครื่องดนตรี
๓.สังเกตการใช้ กล้ ามเนื ้อ
๑.แรงจู
ง
ใจในการ
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นตามมุมประสบการณ์
เป็ นทักษะทาง
๓.เด็กใช้ กล้ ามเนื ้อ
๖. หนังสือนิทานเรื่อง เล็กได้ อย่างแข็งแรง
กระตือรือร้ นในการ
สังคมที่
เล็กได้ อย่างแข็งแรง ๔. ครูแบ่งกลุ่มเด็กตามวันโดยให้ เด็กเลือกเข้ าเล่น
ลูกหมูสามตัว
๔. สังเกตการปฏิบตั ิตาม
ตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจทีละกลุ่ม
แสดงให้ เห็นถึง เลือกเข้ ามุมหนังสือและ ๔. เด็กปฏิบตั ิตาม
๗. ชาร์ตตัวอย่างการ ข้ อตกลงในการทากิจกรรม
แสวงหาความรู้ด้วยการ ข้ อตกลงในการทา
ขัน้ สอน
การทางาน
เขียน
๕. สังเกตการเก็บของเข้ าที่
๕. เด็กเข้ าเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ๘. กระดาษ
ร่วมกับผู้อื่นได้ อ่าน
กิจกรรมได้
เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้ ว
๒.เจตคติที่ดีต่อการอ่าน ๕. เด็กเก็บของเข้ าที่ โดยมีมมุ ดังนี ้
อย่างมี
๙. สีเทียน
๖. สังเกตการแสดงบทบาท
การอ่
า
นอิ
ส
ระในมุ
ม
หนั
ง
สื
อ
ความสุขและ โดยมีความสุขและพูด เมื่อทากิจกรรมเสร็จ
๑๐. ธนาคารคาศัพท์ สมมติตามจินตนาการ
กิจกรรมอ่ านอิสระ
สนุกสนานกับ แสดงความรู้สึกที่มีต่อ แล้ วได้
๗. สังเกตการเกิดทักษะการ
๑.
ให้
เ
ด็
ก
เลื
อ
กเข้
า
มุ
ม
และเลื
อ
กหนั
ง
สื
อ
ที
ต
่
นชื
น
่
ชอบ
การอ่าน
การทา
๖. เด็กแสดงบทบาท
กล้ าแสดงออก
หรือสนใจมาอ่านอย่างอิสระโดยไม่รบกวนผู้อื่นตาม

แผนการจัดกิจกรรมการเล่ นตามมุม โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๑-๕ เรื่อง การเล่ นตามมุมจากวรรณกรรมเรื่อง“ลูกหมูสามตัว”
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สาระสาคัญ
กิจกรรม ใน
การเล่นตาม
มุมเด็กควรจะ
สามารถเล่น
ร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อแสดงถึง
มิตรภาพที่ดีที่
จะทาให้ อยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและ
เสริมสร้ าง
พฤติกรรมการ
อ่าน

สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
สมมติตาม
จินตนาการได้
๗.เด็กเกิดทักษะการ
กล้ าแสดงออก
ความสนใจ
๒. เด็กทาแบบบันทึกการอ่านรายบุคคล
กิจกรรมเขียนอิสระที่เด็กสนใจในหน้ าปกนิทาน
เรื่องลูกหมูสาม
๑. ครูให้ เด็กเลือกหยิบคาศัพท์ที่เด็กสนใจจาก
ธนาคารคาศัพท์มาเขียน
๒. เมื่อเด็กเขียนเสร็จแล้ วให้ นาคาศัพท์ที่เด็กเขียนไป
เสียบในธนาคารคาศัพท์ที่ครูจดั เตรียมไว้ ให้ หากเด็ก
คนใดต้ องการเขียนคาศัพท์อื่น ๆ ครูจะเขียนให้ ดเู ป็ น
แบบอย่าง
๓. ครูสรุปคาศัพท์ที่ได้ จากการเขียน
๔. ครูชกั ชวนให้ เด็ก ๆ สะสมคาศัพท์ตามความ
ต้ องการ
การเล่ นอิสระในมุมบล็อก
๑. ให้ เด็กเลือกเข้ ามุมและเลือกเล่นบล็อกตามที่ตน
ชื่นชอบหรือสนใจมาเล่นอย่างอิสระ
๒. เมื่อหมดเวลาครูขออาสาสมัครออกมาเล่าสิ่งที่
ตนทาในมุมบล็อก
การเล่ นอิสระในมุมบทบาทสมมุติ
๑. ครูให้ เด็กเลือกตัวละครที่สนใจอย่างอิสระ โดยครู

กิจกรรม

สื่อ

ประเมิน
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สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
มีที่คาดหัวเป็ นรูปหมูและรูปหมาป่ า
๒. ครูให้ เด็กแสดงบทบาทสมมุติตามจินตนาการ
การเล่ นอิสระในมุมดนตรี
๑. ให้ เด็กเลือกเข้ ามุมและเลือกเล่นเครื่องดนตรี
ตามที่ตนชื่นชอบหรือสนใจมาเล่นอย่างอิสระ
๒. เมื่อหมดเวลาครูขออาสาสมัครออกมาเล่าสิ่งที่
ตนทาในมุมดนตรี
๓. ครูเตือนเด็กให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนหมดเวลาเล่น
ประมาณ ๓ - ๕ นาที
๔. ครูร้องเพลง “ลมเพลมพัด” เมื่อหมดเวลาเล่น
เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้ าที่ให้ เรียบร้ อย
ขัน้ สรุป
๕. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมการ
เล่นตามมุม โดยขออาสาสมัครออกมาเล่าหน้ าชัน้
เรียนว่าทากิจกรรมอะไรบ้ าง

สื่อ

ประเมิน
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เด็กเข้ ากิจกรรมตามมุมต่าง ๆ ตามความสนใจของเด็ก

การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานหน่วยการเรียนรู้วรรณกรรม เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
กิจกรรมเล่นตามมุม
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กิจกรรมเกมการศึกษา

หน่วยการเรี ยนรู้วรรณกรรม เรื่ อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน

แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
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*หมายเหตุ กิจกรรมเกมการศึกษาออกแบบกิจกรรมที่สมั พันธ์กับนิทานเรื่องลูกหมู ๓ ตัวไว้ ๕ เกม ตามความเหมาะสม โดยให้ เด็กเลือกทาตามความสนใจตลอดทังสั
้ ปดาห์ ไม่ได้
ให้ ลงมือกระทา ๑ วัน ๑ เกม ดังนันจึ
้ งเขียนแผนรวมไว้ ในแผนเดียว ดังนี ้
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
ประเมิน
ขัน้ นา
เกมการศึกษาได้ สาระที่ควรรู้
๑. เด็กต่อภาพตัดต่อ
๑. ภาพตัดต่อ
๑. สังเกตการต่อภาพตัด
๑. ครูให้ เด็กนัง่ เป็ นครึ่งวงกลม
ออกแบบกิจกรรมที่ ๑. ภาพตัดต่อหน้ าปก
ภาพหน้ าปกนิทานได้
หน้ าปกนิทาน
ต่อภาพหน้ าปกนิทาน
นิทาน “ลูกหมูสามตัว”
๒. ครูและเด็กสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน โดยใช้
สัมพันธ์กับ
อย่างถูกต้ อง
“ลูกหมูสามตัว” ๒. สังเกตการเรียงภาพ
๒. เกมเรียงลาดับ
วรรณกรรมลูกหมู
๒. เด็กเรียงภาพลาดับ คาถาม ดังนี ้
๒. เกมเรียงลาดับ ลาดับเหตุการณ์ใน
- เมื่อครูแจกเกมการศึกษาเด็ก ๆควรทาอย่างไร เหตุการณ์ใน
สามตัว ที่ส่งเสริมให้ เหตุการณ์ในนิทาน
เหตุการณ์ในนิทานได้
นิทาน
เด็กเกิดกระบวนการ ๓. เกมวางภาพต่อปลาย ๓.เด็กวางภาพต่อปลาย - ในขณะที่ครูพดู เด็ก ๆควรทาอย่างไร
นิทาน
๓. สังเกตการวางภาพ
“บ้ านของลูกหมู”
- ถ้ าเด็ก ๆสงสัยหรือมีคาถามควรทาอย่างไร
เรียนรู้ การสังเกต
“บ้ านของลูกหมู”ได้
๓. เกมวางภาพ ต่อปลาย “บ้ านของลูก
๔. เกมเรียงลาดับ“บ้ าน ๔.เด็กเรียงลาดับความ ขัน้ สอน
การจาแนก การ
ต่อปลาย “บ้ าน
หมู”
๓. ครูแนะนาและวิธีเล่นเกมการศึกษา โดยมีเกม ของลูกหมู”
ของหนู”
เปรียบเทียบ และ
สูง “บ้ านของหนู”
๔. สังเกตการเรียงลาดับ
ส่งเสริมทักษะการ ๕. เกมจัดหมวดหมู่ “ที่
๕. เด็กจัดหมวดหมู่ที่อยู่ ดังนี ้
๔. เกมเรียงลาดับ ความสูง “บ้ านของหนู”
- ภาพตัดต่อหน้ าปกนิทาน “ลูกหมูสามตัว”
อยู่อาศัย”
คิดแก้ ปัญหา ได้
อาศัยได้
“บ้ านของหนู”
๕. สังเกตการจัด
ประสบการณ์ สาคัญ
เรียนรู้เรื่องการใช้
๖. เด็กเก็บของเข้ าที่เมื่อ - เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ในนิทาน
๕.เกมจัด
หมวดหมู่ที่อยู่อาศัย
- เกมวางภาพต่อปลาย “บ้ านของลูกหมู”
ประสาทสัมผัสด้ าน ๑.ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการ เล่นเสร็จแล้ วได้
หมวดหมู่ “ที่อยู่ ๖. สังเกตการเก็บของ
เข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ๗. ส่งเสริมการประสาน - เกมเรียงลาดับ“บ้ านของหนู”
การมองเห็น ผ่าน
อาศัย”
เข้ าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ ว
จาการอ่าน
- เกมจัดหมวดหมู่ “ที่อยู่อาศัย”
การทากิจกรรม
สัมพันธ์ระหว่างมือกับ
๗. สังเกตการประสาน

แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี )
สัปดาห์ ท่ี ๑ วันที่ ๑-๕ เรื่อง เกมหรรษาจากวรรณกรรมเรื่อง“ลูกหมูสามตัว”

198

สาระสาคัญ
อย่างสนุกสนาน

สาระการเรียนรู้
๒.การสังเกต จาแนก
เปรียบเทียบ

วัตถุประสงค์
ตาในการเล่นเกม

ขัน้ สรุป
๖. เมื่อเด็กเล่นเสร็จแล้ ว ครูและเด็กร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้ อง
๗. ครูให้ เด็กช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้ าที่ให้
เรียบร้ อย

กิจกรรม
๔. ครูให้ เด็กแต่ละคนตัดสินใจเลือกเล่นเกม
ตามที่เด็กสนใจ
๕. ครูให้ เด็กเล่นเกมการศึกษา

สื่อ

ประเมิน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับ
ตาในการเล่นเกม
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เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อหน้ าปกนิทาน เกมจับคู่บ้านที่เหมือนกัน เกมเรียงลาดับเรื่องราวในนิทาน เกมโดมิโนภาพบ้ านที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรม

การจัดประสบการณ์โดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานหน่วยการเรียนรู้วรรณกรรม เรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
สัปดาห์ที่ ๑ ขันที
้ ่ ๑ ขันการอ่
้
านวรรณกรรมร่วมกัน
กิจกรรมเกมการศึกษา
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ภาคผนวก ง
เอกสารที่เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจยั
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คู่มือการใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
(อายุ 3-4 ปี )
คาชีแ้ จง
แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับการ
อ่านของเด็กวัยอนุบาล (อายุ 3-4 ปี ) เป็ นแบบประเมินการปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ เชิง
ปฏิบตั ิการภายใต้ สถานการณ์จาลองที่มีความต่อเนื่องกัน คือสถานการณ์การวัดความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือ จานวน 4 สถานการณ์ คะแนนรวม 24 คะแนน โครงสร้ างแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการ
อ่าน ประกอบด้ วย
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.1 รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ
1.2 รู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือและทิศทางการอ่านหนังสือ
2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2.1 รู้จกั คาคุ้นตา
2.2 รู้จกั รูปร่างทิศทางของตัวอักษร
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
3.1 รู้จกั เครื่องหมายวรรคตอน
3.2 รู้จกั เครื่องหมายคาพูด
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
4.1 รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเนและตรวจสอบคา
4.2 รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเนและตรวจสอบประโยค
ระยะเวลาในการใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ระยะเวลาของการทดสอบเชิงปฏิบตั ิการประมาณ 10 นาที ต่อการประเมินเด็กแต่ละคน
การเตรียมตัวก่ อนใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
1. ศึกษาวิธีใช้ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาลและเกณฑ์การให้
คะแนนให้ เข้ าใจ
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2. จัดเตรียมสถานที่ให้ พร้ อมโดยสถานที่ที่ใช้ เก็บข้ อมูลนันต้
้ องเป็ นสถานที่ที่จดั เตรียม
ขึ ้นเฉพาะ
3. ปฏิบตั ิตามรายละเอียดในการใช้ แบบประเมินตามเกณฑ์การใช้ คะแนน
4. บันทึกคะแนนพฤติกรรมที่พบในแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านของวัยอนุบาล
จากนันค
้ านวณหาคะแนนรวมความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
สถานการณ์ การวัดความรู้เกี่ยวกับหนังสือ
การวัดความรู้เกี่ยวกับหนังสือใช้ วดั กับเด็กทีละคน โดยระยะของก่อนการทดลองใช้
นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวและหลังการทดลองใช้ นิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง ตามโครงสร้ างสถานการณ์
ดังนี ้
สถานการณ์ ท่ี 1
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1. ผู้ประเมินเป็ นผู้จดั เตรียมสภาพแวดล้ อมโดยวางหนังสือ
1.1 เด็กรู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ
นิทานไว้ 1 เล่ม
1.2 เด็กรู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือ
2. ให้ เด็กหยิบหนังสือนิทานขึ ้นมาโดยผู้ประเมินสังเกต
และทิศทางการอ่านหนังสือ
พฤติกรรมของเด็กเกี่ยวกับการถือหนังสือว่าสามารถถือ
หนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับ
3. จากนันถามค
้
าถามว่า “ตรงไหนปกหน้ า ตรงไหนปกหลัง
และชื่อเรื่องอยู่ตรงไหน” ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กว่าสามารถชี ้หน้ าปก ชื่อเรื่อง ปกหลังของหนังสือได้
ถูกต้ องหรือไม่
4. จากนันผู
้ ้ ประเมินบอกให้ เด็กลองเปิ ดอ่านหรือทาท่าทาง
อ่านหนังสือดู โดยผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กว่าสามารถ เปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง อ่าน
ข้ อความจากบนลงล่าง จากซ้ ายไปขวาหรือไม่
5. ในกรณีที่เด็กไม่สามารถแสดงพฤติกรรมอ่านข้ อความ
จากบนลงล่างและจากซ้ ายไปขวาได้ ชดั เจน เช่น อ่าน
จากความจา อ่านจากภาพโดยไม่ชี ้ข้ อความ ผู้ประเมิน
อาจจะต้ องถามว่าในหนังสือนิทานหน้ านี ้เด็กชี ้ไปตาม
ข้ อความตรงนี ้ให้ ดหู น่อยว่าควรจะเริ่มอ่านจากตรงไหน
และอ่านไปทางไหนอีก เป็ นต้ น
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สถานการณ์ ท่ี 2
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. จากหนังสือนิทานเล่มเดิมที่ผ้ ปู ระเมินจัดเตรียมไว้ ใน
สถานการณ์ที่ 1
2. จากนันถามค
้
าถามว่าเด็กจาหรืออ่านคาไหนได้ บ้างในนิทาน
เล่มนี ้ ผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าสามารถ
บอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัย
ความจาหรือไม่
3. จากนันผู
้ ้ ประเมินยื่นบัตรคาที่ข้อความกลับหัวคาเดิมที่เด็ก
ได้ อ่านจากนิทาน และผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กว่าสามารถบอกหรือแสดงพฤติกรรมได้ หรือไม่ว่า
ตัวอักษรกลับหัวและจะกลับด้ านอ่านได้ หรือไม่

พฤติกรรมที่ต้องการวัด
2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2.1 เด็กรู้จกั คาคุ้นตา
2.2 เด็กรู้จกั รูปร่างทิศทางของ
ตัวอักษร
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สถานการณ์ ท่ี 3
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
1. จากหนังสือนิทานเล่มเดิม (ซึ่งมีเครื่องหมายคาถามและ
3.1 เด็กรู้จกั เครื่องหมายคาถาม
คาพูดในข้ อความประกอบ)
3.2 เด็กรู้จกั เครื่องหมายคาพูด
2. ผู้ประเมินเปิ ดนิทานไปยังหน้ าที่มีเครื่องหมายคาถาม
จากนันให้
้ เด็กลองอ่านข้ อความนัน้ ถ้ าเด็กอ่านไม่ได้ ผู้
ประเมินสามารถบอกได้ ว่าข้ อความนันอ่
้ านว่าอะไร ผู้
ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ารู้จกั
เครื่องหมายคาถามหรือไม่โดยสามารถใช้ น ้าเสียงได้
เหมาะสมเมื่ออ่านข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมาย
คาถาม ในกรณีที่เด็กไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ ผู้
ประเมินสามารถกระตุ้นและให้ คาแนะนาและลองให้ เด็ก
อ่านใหม่ได้
3. ผู้ประเมินเปิ ดนิทานไปยังหน้ าที่มีเครื่องหมายคาพูด
จากนันให้
้ เด็กลองอ่านข้ อความนัน้ ถ้ าเด็กอ่านไม่ได้ ผู้
ประเมินสามารถบอกได้ ว่าข้ อความนันอ่
้ านว่าอะไร ผู้
ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ารู้จกั
เครื่องหมายคาพูดหรือไม่โดยสามารถใช้ น ้าเสียงได้
เหมาะสมเมื่ออ่านข้ อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายคาพูด
ในกรณีที่เด็กไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ ผู้ประเมิน
สามารถกระตุ้นและให้ คาแนะนาและลองให้ เด็กอ่านใหม่
ได้
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สถานการณ์ ท่ี 4
สถานการณ์ ท่ี 4 ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. ผู้ประเมินใช้ หนังสือนิทานเล่มเดิม
2. ผู้ประเมินเปิ ดไปหน้ าที่เลือกไว้ จากนันผู
้ ้ ประเมิน
อ่านข้ อความโดยเว้ นคาให้ เด็กคาดคะเนซึ่งเป็ นคาที่มีภาพ
ช่วยชี ้แนะและลองให้ เด็กคาดคะเนว่าคานันอ่
้ านว่าอะไร ผู้
ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าสามารถ
คาดคะเนคาโดยอาศัยภาพได้ หรือไม่ ในกรณีที่เด็ก ไม่
สามารถคาดคะเนคาได้ ผู้ประเมินสามารถกระตุ้นและให้
คาแนะนาการคาดคะเนคานันโดยอาศั
้
ยภาพได้
3. จากนันผู
้ ้ ประเมินเปิ ดไปหน้ าที่ครูเลือก ไว้ แล้ วผู้
ประเมินอ่านข้ อความโดยเว้ นประโยคให้ เด็กคาดคะเนซึ่งเป็ น
ประโยคที่สามารถคาดคะเนโดยอาศัยภาพชี ้แนะได้ ผู้
ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าสามารถ
คาดคะเนประโยคโดยอาศัยภาพได้ หรือไม่ ในกรณีที่เด็กไม่
สามารถคาดคะเนประโยคได้ ผู้ประเมินสามารถกระตุ้นและ
ให้ คาแนะนาการคาดคะเนประโยคโดยอาศัยภาพได้

พฤติกรรมที่ต้องการวัด
4.ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สิ่งชี ้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
4.1 การรู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบคา
4.2 การรู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบประโยค

207

แบบบันทึกการประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
 ก่อนการทดลอง

ชื่อ

 หลังการทดลอง

คะแนนพฤติกรรมความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ รวม
สิ่งชีแ้ นะในการ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับ
คาดคะเนและ
หนังสือ
ตัวอักษร
เครื่องหมายวรรคตอน
ตรวจสอบการ
คาดคะเน
รู้จกั
รู้จกั ทิศทาง รู้จกั คาคุ้น
รู้จกั
รู้จกั
รู้จกั
รู้จกั ใช้
รู้จกั ใช้
ส่วนประ ในการถือ ตา
รูปร่าง เครื่ องหมา เครื่ องหมาย ภาพใน
ภาพใน
กอบของ หนังสือและ
ทิศทาง
ยคาถาม
คาพูด
การ
การ
หนังสือ ทิศทางใน
ของ
คาดคะเน คาดคะเน
การอ่าน
ตัวอักษร
และ
และ
หนังสือ
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
คา
ประโยค
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
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การให้ คะแนน
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.2 รู้จักทิศทางในการถือหนังสือและทิศทางการอ่ านหนังสือ
1.1 รู้จักส่ วนประกอบของหนังสือ
3 หมายถึง เด็กสามารถชี ้หน้ าปก ชื่อเรื่อง
3 หมายถึง เด็กสามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับ เปิ ด
และปกหลังของหนังสือนิทานได้ ถกู ต้ องด้ วย หนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง อ่านข้ อความในหนังสือจาก
ตนเอง
บนลงล่าง จากซ้ ายไปขวาได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง
2 หมายถึง เด็กสามารถชี ้หน้ าปก หรือชื่อ
2 หมายถึง เด็กสามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับหรือเปิ ด
เรื่อง หรือปกหลังของหนังสือนิทานได้ ถกู ต้ อง หนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง หรืออ่านหนังสือจากบนลง
เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
ล่างหรือจากซ้ ายไปขวาได้ ถกู ต้ อง เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถชี ้หน้ าปก หรือชื่อ 1 หมายถึง เด็กไม่สามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับหรือ
เรื่อง หรือปกหลังของหนังสือนิทานได้ แม้ จะมีผ้ ู เปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลังหรืออ่านหนังสือจากบน
กระตุ้นหรือชี ้แนะ
ลงล่าง หรือจากซ้ ายไปขวาแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2.1 รู้จักคาคุ้นตา
2.2 รู้จักรูปร่ างทิศทางของตัวอักษร
3 หมายถึง เด็กสามารถบอกหรืออ่านคาหรือ 3 หมายถึง เด็กสามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว หรื อกลับ
ข้ อความที่เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ หนังสือเพื่อดูข้อความได้ ด้วยตนเอง
ด้ วยตนเอง
2 หมายถึง เด็กสามารถบอกหรืออ่านคาหรือ 2 หมายถึง เด็กสามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว หรื อกลับ
ข้ อความที่เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ หนังสือเพื่อดูข้อความได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกหรืออ่านคา 1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว และไม่
หรือข้ อความที่เห็นบ่อย ๆ ได้ โดยอาศัย
สามารถกลับหนังสือเพื่อดูข้อความได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือ
ความจาได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
ชี ้แนะ
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3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน
3.1 รู้จักเครื่องหมายคาถาม
3.2 รู้จักเครื่องหมายคาพูด
3 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่อ 3 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่อ
อ่านข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามได้ ทนั ที อ่านข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดได้ ทนั ทีด้วย
ด้ วยตนเอง
ตนเอง
2 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่อ 2 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่อ
อ่านข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามเมื่อมีผ้ ู อ่านข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดเมื่อมีผ้ กู ระตุ้น
กระตุ้นหรือชี ้แนะให้ สงั เกตเครื่องหมาย
หรือชี ้แนะให้ สงั เกตเครื่องหมาย
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสม
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสม
เพื่ออ่านข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามแม้ เพื่ออ่านข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดแม้ จะมีผ้ ู
จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
กระตุ้นหรือชี ้แนะ
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่งิ ชีแ้ นะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน
4.1 รู้จักใช้ ภาพในการคาดคะเนและตรวจสอบคา 4.2 รู้จักใช้ ภาพในการคาดคะเนและตรวจสอบ
ประโยค
3 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพใน
3 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนประโยคใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดย
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดย
อาศัยภาพได้ ด้ วยตนเอง
อาศัยภาพได้ ด้ วยตนเอง
2 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพใน
2 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนประโยคโดยใช้ ภาพ
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดย
ในนิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดย
อาศัยภาพได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
อาศัยภาพได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพใน 1 หมายถึง เด็กไม่สามารถคาดคะเนประโยคโดยใช้
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดย
ภาพในนิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการ
อาศัยภาพได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
คาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
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คู่มือการใช้ แบบประเมินการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล (อายุ 3-4 ปี )
คาชีแ้ จง
แบบประเมินการรักการอ่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเกตการรักการอ่าน เป็ นแบบสังเกต
พฤติกรรมหรือการกระทาที่แสดงออก คะแนนรวม 21 คะแนน โดยแบบประเมินการรักการอ่าน
ประกอบด้ วย
1.ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
1.1 ตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที
1.2 มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกันได้ นาน 3-5 นาที
1.3 มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้ นาน 5-10 นาที
2. แรงจูงใจในการอ่าน
2.1 กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ
2.2 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน เช่น สนใจหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในมุมหนังสือ
สนใจดูหนังสือเพื่อประกอบการเล่นในมุมต่าง ๆ สนใจอ่านหนังสือที่สอดคล้ องกับเป้าหมายในการ
เรียนรู้
3. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
3.1 มีความสุขในการอ่าน เช่น แสดงสีหน้ าพึงพอใจ เมือ่ ครูเล่านิทานให้ ฟังหรือเมื่อ
อ่านหนังสือตามลาพังหรือกับเพื่อน
3.2 พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน
ระยะเวลาในการใช้ แบบประเมินการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ผู้วิจยั ทาการสังเกตการรักการอ่านขณะทากิจกรรมก่อนและหลังการทดลอง 1 สัปดาห์
การเตรียมตัวก่ อนใช้ แบบประเมินการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
1. ศึกษาวิธีใช้ แบบประเมินการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล และเกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ เข้ าใจ
2. จัดเตรียมสภาพแวดล้ อมและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิกิจกรรมไว้ เรียบร้ อยล่วงหน้ า
3. ปฏิบตั ิตามรายละเอียดในการใช้ แบบประเมินตามเกณฑ์การให้ คะแนน

211
4. บันทึกคะแนนพฤติกรรมที่พบในแบบบันทึกการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
จากนันค
้ านวณหาคะแนนรวมการรักการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1.ความใฝ่ มุ่งมั่นในการอ่ าน
1.1 ตัง้ ใจอ่ านหรือเล่ าเรื่องจากภาพตามลาพัง
1.2 มีสมาธิจดจ่ อในช่ วงการอ่ านร่ วมกันได้
หรือกับเพื่อนได้
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถตังใจอ่
้ านหรือไม่สามารถ 1 หมายถึง เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกัน
เล่าเรื่องจากภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน
ได้ เลยแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
ต่อเนื่อง แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจาก
2 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกัน
ภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนยาวนานต่อเนื่องได้ แต่
ยาวนานต่อเนื่องได้ แต่น้อยกว่า 3 นาที
น้ อยกว่า 1 นาที
3 หมายถึง เด็กสามารถตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจาก
3 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกัน
ภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้ นานต่อเนื่อง 1-2 นาที ได้ นาน 3-5 นาที
1.3 มีสมาธิจดจ่ อในการเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่ านได้
1 หมายถึง เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้ แต่น้อยกว่า 5-10นาที
3 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้ นาน 5-10นาที
2. แรงจูงใจในการอ่ าน
2.1 กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ
2.2 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่ าน
1 หมายถึง เด็กไม่กระตือรือร้ นในการอ่าน โดยไม่ 1 หมายถึง เด็กไม่แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน เช่น เมื่อ
เลือกเข้ ามุมหนังสือเมื่อมีโอกาสเล่นเสรี แม้ จะมีผ้ ู
เข้ ามุมเล่นแล้ วไม่สนใจหยิบหนังสือหรือใช้ ในการแสวงหา
กระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
ความรู้ประกอบการเล่นแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กกระตือรือร้ นในการอ่านโดยเลือก 2 หมายถึง เด็กแสวงหาความรู้ด้วยการอ่านเช่น เมื่อเข้ า
เข้ ามุมหนังสือบ้ างเป็ นครัง้ คราวเมื่อมีโอกาสเล่นเสรี มุมเล่นแล้ วสนใจหยิบหนังสือมาประกอบการเล่นหรือใช้
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์หรือเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้
ในการแสวงหาความรู้ประกอบการเล่นบ้ างเป็ นครัง้ คราว
คาแนะนา
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์หรือเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กกระตือรือร้ นในการอ่านโดยเลือก 3 หมายถึง เด็กแสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน เช่น เมื่อ
เข้ ามุมหนังสือบ่อยหรือทุกครัง้ ที่ได้ มีโอกาสเล่นเสรี เข้ ามุมเล่นแล้ วสนใจหยิบหนังสือมาประกอบการเล่นหรือ
ด้ วยตนเอง หรือ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ใช้ ในการแสวงหาความรู้ประกอบการเล่นด้ วยตนเอง 3-4
ครัง้ ต่อสัปดาห์
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3. เจตคติท่ีดีต่อการอ่ าน
3.1 มีความสุขในการอ่าน
3.2 พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน
1 หมายถึง เด็กไม่ค่อยมีความสุขในการอ่าน เช่น ไม่ 1 หมายถึง เด็กไม่ค่อยพูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการ
ค่อยแสดงสีหน้ าพึงพอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟังหรือ
อ่านแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
เมื่ออ่านหนังสือตามลาพังหรือกับเพื่อน
2 หมายถึง เด็กมีความสุขในการอ่าน เช่นแสดงสี
2 หมายถึง เด็กพูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่านเป็ น
หน้ าพึงพอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟัง หรือเมื่ออ่าน
ครัง้ คราวหรือเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
หนังสือตามลาพังหรือกับเพื่อนบ้ างเป็ นครัง้ คราว
3 หมายถึง เด็กมีความสุขในการอ่าน เช่นแสดงสี
3 หมายถึง เด็กพูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่านทุก
หน้ าพึงพอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟัง หรือเมื่ออ่าน
ครัง้ ด้ วยตนเอง
หนังสือตามลาพังหรือกับเพื่อนทุกครัง้

คนที่

3 2 1 3 2 1 3 2 1
3
2
1
3
2
1
3

พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน

 ก่อนการทดลอง

มีความสุขในการอ่าน

แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน

กระตือรื อร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ

มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ตอ่ เนื่อง
จากการอ่านได้ นาน 5 – 10 นาที

มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน 3 – 5นาที

้ านหรื อเล่าเรื่ องจากภาพตามลาพังหรื อ
ตังใจอ่
กับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที
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แบบบันทึกการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
 หลังการทดลอง

คะแนนการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
เจตคติที่ดีต่อการอ่าน

2
1
3 2

รวม

1

ภาคผนวก จ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการอ่านและคะแนนการรักการอ่านของเด็กอนุบาล
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3

2

1

√

√

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

√

√

√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√

√

รู้จกั เครื่ อง
หมายคาถาม

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√
√

1 3 2 1 3

2 1

√

√

√

9

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

13
9
9
13
8
8
12
12
9
13
9
12
10
9
10
10
8
12
9

√
√

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบประโยค

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2

1

รู้จกั เครื่ อง
หมายคาพูด

3 2

รู้จกั รูปร่างทิศทางของ
ตัวอักษร

รู้จกั คาคุ้นตา

1

รู้จกั ส่วนประกอบของ
หนังสือ

รู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือ
และทิศทางในการอ่าน
หนังสือ

ชื่อ

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบคา

คะแนนพฤติกรรมความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่ งิ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ชีแ้ นะในการคาดคะเน
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
เครื่องหมายวรรค
ตัวอักษร
และตรวจสอบการ
ตอน
คาดคะเน

รวม 24 คะแนน

ก่อนการทดลอง

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
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3
21
22
23
24
25

2

1

3 2 1 3 2

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

รวม 24 คะแนน

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบประโยค

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบคา

รู้จกั เครื่ อง
หมายคาพูด

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

√
√

รู้จกั เครื่ อง
หมายคาถาม

รู้จกั รูปร่างทิศทางของ
ตัวอักษร

รู้จกั คาคุ้นตา

รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ

ชื่อ

รู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือ
และทิศทางในการอ่านหนังสือ

คะแนนพฤติกรรมความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่ งิ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ชีแ้ นะในการคาดคะเน
เครื่องหมายวรรค
หนังสือ
ตัวอักษร
และตรวจสอบการ
ตอน
คาดคะเน

2

1
√
√
√
√
√

9
8
11
12
8
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3

2

1

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบประโยค

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบคา

รู้จกั เครื่ อง
หมายคาพูด

2

1 3 2

√

√

√

√

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

รู้จกั เครื่ อง
หมายคาถาม

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

1

√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√

√

√
√

√

√

รู้จกั รูปร่างทิศทางของ
ตัวอักษร

รู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือ
และทิศทางในการอ่าน
หนังสือ
รู้จกั คาคุ้นตา

ชื่อ

รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ

คะแนนพฤติกรรมความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่ งิ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ชีแ้ นะในการคาดคะเน
เครื่องหมายวรรค
หนังสือ
ตัวอักษร
และตรวจสอบการ
ตอน
คาดคะเน

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

รวม 24 คะแนน

หลังการทดลอง

1
18
24
21
18
22
21
19
21
18
21
24
18
22
20
18
23
23
18
24
20

3
21
22
23
24
25

2

1

√
√

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบประโยค

รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเน
และตรวจสอบคา

รู้จกั เครื่ องหมายคาพูด

รู้จกั เครื่ องหมายคาถาม

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

√

√
√
√

รู้จกั รูปร่างทิศทางของ
ตัวอักษร

รู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือ
และทิศทางในการอ่าน
หนังสือ
รู้จกั คาคุ้นตา

ชื่อ

รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ

คะแนนพฤติกรรมความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่ งิ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ชีแ้ นะในการคาดคะเน
เครื่องหมายวรรค
หนังสือ
ตัวอักษร
และตรวจสอบการ
ตอน
คาดคะเน

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√

√

√

2
√
√

√
√
√

รวม 24 คะแนน
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1
20
19
18
24
20
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แบบบันทึกการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ก่อนการทดลอง

รวม

พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน

มีความสุขในการอ่าน

แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน

กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ

มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่านได้ นาน 5 – 10 นาที

มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน 3 – 5นาที

คนที่

้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตาม
ตังใจอ่
ลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที

คะแนนการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
เจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

√

√

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

9
9
10
8
12
7
9
11
11
8
11
8
10
9
9

คนที่

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

10
9
8
8
√ 11
√ 9

√
√

√
√
√

รวม

พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน

มีความสุขในการอ่าน

แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน

กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ

มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่านได้ นาน 5 – 10 นาที

มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน 3 – 5นาที

้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตาม
ตังใจอ่
ลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที
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คะแนนการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
เจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
12
√ 10
√ 8
√ 10

√
√
√
√

221

แบบบันทึกการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
หลังการทดลอง

รวม

พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน

มีความสุขในการอ่าน

แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน

กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ

มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่านได้ นาน 5 – 10 นาที

มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน 3 – 5นาที

คนที่

้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตาม
ตังใจอ่
ลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที

คะแนนการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
เจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

17
18
17
17
17
14
17
19
18
17
17
16
18
16
16

คนที่

16
17
18
19
√
√
√
√

20
21
22
23
24
25
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

รวม

พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน

มีความสุขในการอ่าน

แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน

กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ

มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่านได้ นาน 5 – 10 นาที

มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่าน 3 – 5นาที

้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตาม
ตังใจอ่
ลาพังหรือกับเพื่อนได้ นาน 1-2 นาที

222

คะแนนการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล อายุ 3-4 ปี
ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ในการอ่าน
แรงจูงใจในการอ่าน
เจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
18
17
15
19

17
16
15
15
18
16

223

คนที่

พฤติกรรม 1.1

พฤติกรรม1.2

ตบช.1

พฤติกรรม 2.1

พฤติกรรม 2.2

ตบช.2

พฤติกรรม 3.1

พฤติกรรม 3.2

ตบช. 3

พฤติกรรม4.1

พฤติกรรม4.2

ตบช. 4

รวมด้ าน

ค่ าคะแนนเฉลี่ยรายพฤติกรรม รายตัวบ่ งชีแ้ ละรายด้ านพฤติกรรมการอ่ านด้ านความรู้
เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาลก่ อนการทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00

1.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.50
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.50
2.00
1.00

1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00

1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00

1.13
1.63
1.13
1.13
1.63
1.00
1.00
1.50
1.50
1.13
1.63
1.13
1.50
1.25
1.13
1.25
1.25
1.00
1.50
1.13
1.13
1.00
1.38
1.50
1.00
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คนที่

พฤติกรรม 1.1

พฤติกรรม1.2

ตบช.1

พฤติกรรม 2.1

พฤติกรรม 2.2

ตบช.2

พฤติกรรม 3.1

พฤติกรรม 3.2

ตบช. 3

พฤติกรรม4.1

พฤติกรรม4.2

ตบช. 4

รวมด้ าน

ค่ าคะแนนเฉลี่ยรายพฤติกรรม รายตัวบ่ งชีแ้ ละรายด้ านพฤติกรรมการอ่ านด้ านความรู้
เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
2.50
3.00
2.50
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
2.50
2.50
3.00
3.00

2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00

2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00

2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.50
2.50
2.00
2.50
3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
3.00
3.00
2.00
3.00
2.50
3.00
2.50
2.00
3.00
3.00

2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00

2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00

2.00
3.00
3.00
2.00
2.50
3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
3.00
2.00
3.00
2.50
2.00
3.00
2.50
2.00
3.00
2.00
2.50
2.50
2.00
3.00
2.00

2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00

2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00

2.00
3.00
2.50
2.00
2.50
2.50
2.00
2.50
2.00
2.00
3.00
2.00
2.50
2.50
2.00
2.50
2.50
2.00
3.00
2.50
2.00
2.00
2.50
3.00
2.00

2.25
3.00
2.63
2.25
2.75
2.63
2.50
2.63
2.25
2.50
3.00
2.25
2.75
2.50
2.25
2.88
2.75
2.25
3.00
2.50
2.50
2.38
2.25
3.00
2.50
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คนที่

พฤติกรรม 1.1

พฤติกรรม1.2

พฤติกรรม1.3

ตบช.1

พฤติกรรม 2.1

พฤติกรรม 2.2

ตบช.2

พฤติกรรม 3.1

พฤติกรรม 3.2

ตบช.3

รวมด้ าน

ค่ าคะแนนเฉลี่ยรายพฤติกรรม รายตัวบ่ งชีแ้ ละรายด้ านพฤติกรรมการอ่ านด้ านการรักการ
อ่ านของเด็กอนุบาลก่ อนการทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.67
1.33
1.67
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.67
1.00
1.33
1.00
1.33
1.00
1.67
2.00
1.67
1.00
1.67
1.67
1.00
1.00
1.00
1.33
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00

1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00

1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.00
1.50
2.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
1.50
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.50
1.50
1.00
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.00
1.00
2.00
1.50

1.22
1.28
1.39
1.17
1.67
1.00
1.33
1.50
1.56
1.17
1.61
1.17
1.44
1.33
1.22
1.67
1.39
1.17
1.39
1.39
1.33
1.17
1.17
1.61
1.33
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คนที่

พฤติกรรม 1.1

พฤติกรรม1.2

พฤติกรรม1.3

ตบช.1

พฤติกรรม 2.1

พฤติกรรม 2.2

ตบช.2

พฤติกรรม 3.1

พฤติกรรม 3.2

ตบช.3

รวมด้ าน

ค่ าคะแนนเฉลี่ยรายพฤติกรรม รายตัวบ่ งชีแ้ ละรายด้ านพฤติกรรมการอ่ านด้ านการรักการ
อ่ านของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00

3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

2.67
2.33
2.67
2.33
2.67
2.00
2.33
2.67
2.67
2.33
2.00
2.33
2.00
2.00
3.00
2.00
2.67
2.00
2.67
2.67
2.00
2.00
2.00
2.33
2.00

3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00

2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00

2.50
2.50
2.50
2.50
2.00
2.00
2.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00

2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00

2.00
2.50
2.50
2.50
3.00
2.00
3.00
3.00
2.50
2.50
3.00
2.50
2.50
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.50
2.00
2.00
3.00
2.50

2.39
2.44
2.56
2.44
2.56
2.00
2.44
2.72
2.56
2.44
2.50
2.28
2.50
2.33
2.33
2.67
2.39
2.17
2.72
2.39
2.33
2.17
2.17
2.61
2.33
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Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1 ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ หนังสือ
Pair 2 ความรู้เกี่ยวกับ
ตัววอักษร
Pair 3 ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องหมายวรรคตอน
Pair 4 ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สิ่งชี้แนะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบ
Pair 5 ความใฝ่ ม่งุ มัน่ ใน
การอ่าน
Pair 6 แรงจูงใจในการ
อ่าน
Pair 7 เจตคติที่ดีต่อการ
อ่าน

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Post1

2.8600

25

.22913

.04583

pre1
Post2
pre2
post3
pre3
post4
pre4

1.4200
2.5400
1.2600
2.5000
1.2200
2.3600

25
25
25
25
25
25

.40000
.40620
.35707
.40825
.25331
.36856

.08000
.08124
.07141
.08165
.05066
.07371

1.1400

25

.30687

.06137

Post5
Pre5
Post6
Pre6
Post7

2.3333
1.3600
2.4600
1.3400
2.4600

25
25
25
25
25

.31914
.37168
.28577
.27839
.04620

.06383
.07434
.05715
.05568
.08124

1.3400
2.5650
1.2600
2.4178
1.3467

25
25
25
25
25

.37417
.26790
.22220
.17939
.18022

.07483
.05358
.04444
.03588
.03604

2.4914

25

.19759

.03952

1.3033

25

.18359

.03672

Pre7
Pair 8 ด้ านความรู้เกี่ยวกับ SUMpost
การอ่าน
SUMpre
Pair 9 ด้ านการรักการ SUMpost
อ่าน
SUMpre
Pair 10 ความรู้กบั รักการ SCORE
อ่าน
post
SCORE
pre

post1 - pre1
post2 - pre2
post3 - pre3
post4 - pre4
Post5- pre5
Post6 – pre6
Post7 – pre7
Postอ่าน – preอ่าน

Pair 7 postรวมอ่านรัก - preรวม
อ่านรัก

Pair 6 Postรัก- preรัก

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 5

1.18806

.12476

.11842

.21973

1.30500
1.07111

.44064
.45826
.29155
.41028
.28739
.21794
.21794

.02495

.02368

.04395

.08813
.09165
.05831
.08206
.05748
.04359
.04359

Std. Deviation Std. Error Mean

1.44000
1.28000
1.28000
1.22000
.97333
1.12000
1.12000

Mean

1.13656

1.02223

1.21430

1.25811
1.09084
1.15966
1.05064
.85470
1.03004
1.03004

Lower

1.23955

1.11999

1.39570

1.62189
1.46916
1.40034
1.38936
1.09196
1.20996
1.20996

Upper

95% Confidence Interval of
the Difference

Paired Samples Test
Paired Differences

47.615

45.226

29.696

16.340
13.966
21.952
14.868
16.934
25.695
25.695

t

df

24

24

24

24
24
24
24
24
24
24

.000

.000

.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Sig. (2-tailed)
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ภาคผนวก ฉ
การหาค่าเฉลี่ยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ แบบประเมินความสอดคล้ อง(IOC) ของ
แผนการจัดประสบการณ์ ทางภาษาโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้ าง
พฤติกรรมการอ่ านสาหรับเด็กวัยอนุบาล
รายการประเมิน
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1. จุดประสงค์ของแผนฯ มีความชัดเจน
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
2. เนื ้อหาสาระของแผนฯ มีความเหมาะสม
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
3. ประสบการณ์สาคัญสอดคล้ องกับกิจกรรม
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
การเรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดประสงค์
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
5. ระยะการจัดประสบการณ์ฯ มีความชัดเจนเหมาะสม
ระยะที่ 1 การอ่านวรรณกรรมร่วมกัน
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั
1
1
1
1,00 ใช้ ได้
วรรณกรรม
ระยะที่ 3 การจัดนิทรรศการ
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
6. บทบาทของครูเอื ้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
7. สื่อเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
1
1
1
1.00 ใช้ ได้
8. ส่งเริมพฤติกรรมด้ านการอ่าน

1

1

1

1.00

ใช้ ได้
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC) ของ
แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล

รายการประเมิน

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

IOC

แปลผล

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
1.1 รู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถชี ้หน้ าปก หรือชื่อเรื่อง หรือปกหลัง
ของหนังสือนิทานได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
2 หมายถึง เด็กสามารถชี ้หน้ าปก หรือชื่อเรื่อง หรือปกหลังของ
หนังสือนิทานได้ ถกู ต้ อง เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
3 หมายถึง เด็กสามารถชี ้หน้ าปก ชื่อเรื่อง และปกหลังของ
หนังสือนิทานได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง
1.2 รู้จกั ทิศทางในการถือหนังสือและทิศทางการอ่านหนังสือ
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับหรือ
เปิ ดหนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลังหรืออ่านหนังสือจากบน
ลงล่าง หรือจากซ้ ายไปขวาแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
2 หมายถึง เด็กสามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับหรื อเปิ ด
หนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง หรืออ่านหนังสือจากบนลง
ล่างหรือจากซ้ ายไปขวาได้ ถกู ต้ อง เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
3 หมายถึง เด็กสามารถถือหนังสือถูกด้ านหัวไม่กลับ เปิ ด
หนังสือจากหน้ าแรกไปหน้ าหลัง อ่านข้ อความในหนังสือจาก
บนลงล่าง จากซ้ ายไปขวาได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

2. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
2.1 รู้จกั คาคุ้นตา
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่เห็น
บ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC) ของ
แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ความคิดเห็น
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
2 หมายถึง เด็กสามารถบอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่เห็น
บ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
3 หมายถึง เด็กสามารถบอกหรืออ่านคาหรือข้ อความที่เห็น
บ่อย ๆ ได้ โดยอาศัยความจาได้ ด้วยตนเอง
2.2 รู้จกั รูปร่างทิศทางของตัวอักษร
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว และไม่
สามารถกลับหนังสือเพื่อดูข้อความได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือ
ชี ้แนะ
2 หมายถึง เด็กสามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว หรือกลับ
หนังสือเพื่อดูข้อความได้ เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
3 หมายถึง เด็กสามารถบอกได้ ว่าตัวอักษรกลับหัว หรือกลับ
หนังสือเพื่อดูข้อความได้ ด้วยตนเอง
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน

IOC

แปลผล

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

3.1 รู้จกั เครื่องหมายคาถาม
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือ
ชี ้แนะ
2 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือ
ชี ้แนะให้ สงั เกตเครื่องหมาย
3 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่ลงท้ ายด้ วยเครื่องหมายคาถามได้ ทนั ที
3.2 รู้จกั เครื่องหมายคาพูด
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC) ของ
แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
รายการประเมิน

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

2 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
ข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะให้
1
1
1
สังเกตเครื่องหมาย
3 หมายถึง เด็กสามารถใช้ น ้าเสียงได้ เหมาะสมเพื่ออ่าน
1
1
1
ข้ อความที่อยู่ในเครื่องหมายคาพูดได้ ทนั ทีด้วยตนเอง
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ส่งิ ชีแ้ นะในการคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน

IOC

แปลผล

1.00

ใช้ ได้

1.00

ใช้ ได้

4.1 รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเนและตรวจสอบคา
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพในนิทาน
เป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัยภาพได้
แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะนิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ
2 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพในนิทานเป็ น
สิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ เมื่อมี
ผู้กระตุ้นหรือชี ้แนะ
3 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนคาโดยใช้ ภาพในนิทานเป็ น
สิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ ด้ วย
ตนเอง
4.2 รู้จกั ใช้ ภาพในการคาดคะเนและตรวจสอบประโยค
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถคาดคะเนประโยคโดยใช้ ภาพใน
นิทานเป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัย
ภาพได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
2 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนประโยคโดยใช้ ภาพในนิทาน
เป็ นสิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัยภาพได้
เมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือชี ้แนะ
3 หมายถึง เด็กสามารถคาดคะเนประโยคใช้ ภาพในนิทานเป็ น
สิ่งชี ้แนะ และตรวจสอบการคาดคะเนโดยอาศัยภาพได้ ตนเอง

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC) ของ
แบบประเมินการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล

รายการประเมิน

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

IOC

แปลผล

1. ความใฝ่ มุ่งมั่นในการอ่ าน
1.1 ตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถตังใจอ่
้ านหรือไม่สามารถเล่าเรื่อง
จากภาพตามลาพังหรือกับเพื่อนได้ นานต่อเนื่องได้ แม้ จะมีผ้ ู
กระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตาม
ลาพังหรือกับเพื่อนยาวนานต่อเนื่องได้ แต่น้อยกว่า 1 นาที
3 หมายถึง เด็กสามารถตังใจอ่
้ านหรือเล่าเรื่องจากภาพตาม
ลาพังหรือกับเพื่อนได้ นานต่อเนื่อง 1-2 นาที

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1.2 มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกันได้
1 หมายถึง เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกันได้ แม้
จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกันยาวนาน
ต่อเนื่องได้ แต่น้อยกว่า 3 นาที
3 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในช่วงการอ่านร่วมกันได้ นาน
3-5 นาที
1.3 มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอ่านได้
1 หมายถึง เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากการอ่านได้ แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC) ของ
แบบประเมินการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
2 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการอ่านได้ แต่น้อยกว่า 5-10นาที
3 หมายถึง เด็กมีสมาธิจดจ่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการอ่านได้ นาน 5-10นาที
2. แรงจูงใจในการอ่าน
2.1 กระตือรือร้ นในการเลือกเข้ ามุมหนังสือ
1 หมายถึง เด็กไม่กระตือรือร้ นในการอ่าน โดยไม่เลือกเข้ า
มุมหนังสือเมื่อมีโอกาสเล่นเสรี แม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กกระตือรือร้ นในการอ่านโดยเลือกเข้ ามุม
หนังสือบ้ างเป็ นครัง้ คราวเมื่อมีโอกาสเล่นเสรี 1-2 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์หรือเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กกระตือรือร้ นในการอ่านโดยเลือกเข้ ามุม
หนังสือบ่อยหรือทุกครัง้ ที่ได้ มีโอกาสเล่นเสรี ด้ วยตนเอง หรือ
3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
2.2 แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน
1 หมายถึง เด็กไม่แสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน เช่น เมื่อเข้ า
มุมเล่นแล้ วไม่สนใจหยิบหนังสือมาประกอบการเล่นหรื อใช้ ใน
การแสวงหาความรู้ประกอบการเล่นแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรื อให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กแสวงหาความรู้ด้วยการอ่านเช่น เมื่อเข้ ามุม
เล่นแล้ วสนใจหยิบหนังสือมาประกอบการเล่นหรือใช้ ในการ
แสวงหาความรู้ประกอบการเล่นอย่างบ้ างเป็ นครัง้ คราว 1-2
ครัง้ ต่อสัปดาห์หรือเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กแสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน เช่น เมื่อเข้ ามุม
เล่นแล้ วสนใจหยิบหนังสือมาประกอบการเล่นหรือใช้ ในการ

คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

IOC

แปลผล

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้
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ค่ าเฉลี่ยความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC) ของ
แบบประเมินการรักการอ่ านของเด็กวัยอนุบาล
รายการประเมิน
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC

แปลผล

คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
แสวงหาความรู้ประกอบการเล่นด้ วยตนเอง 3-4 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์
3. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
3.1 มีความสุขในการอ่าน
1 หมายถึง เด็กไม่ค่อยมีความสุขในการอ่าน เช่น ไม่ค่อย
แสดงสีหน้ าพึงพอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟังหรือเมื่ออ่าน
หนังสือตามลาพังหรือกับเพื่อน
2 หมายถึง เด็กมีความสุขในการอ่าน เช่นแสดงสีหน้ าพึง
พอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟัง หรือเมื่ออ่านหนังสือตามลาพัง
หรือกับเพื่อนบ้ างเป็ นครัง้ คราว
3 หมายถึง เด็กมีความสุขในการอ่าน เช่นแสดงสีหน้ าพึง
พอใจเมื่อครูเล่านิทานให้ ฟัง หรือเมื่ออ่านหนังสือตามลาพัง
หรือกับเพื่อนทุกครัง้
3.2 พูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่าน
1 คะแนน หมายถึง เด็กไม่ค่อยพูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการ
อ่านแม้ จะมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
2 คะแนน หมายถึง เด็กพูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อการอ่านเป็ น
ครัง้ คราวหรือเมื่อมีผ้ กู ระตุ้นหรือให้ คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กพูดแสดงความรู้ สึกที่มีต่อการอ่านทุกครัง้ ด้ วย
ตนเอง

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้

1

1

1

1.00

ใช้ ได้
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่ าน
ด้ วยการวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (RAI) โดยการหาดัชนีความเห็นพ้ องกัน
ระหว่ างผู้ประเมิน 2 คน ระหว่ างผู้วจิ ัยและครูประจาชัน้
นักเรียน

ผู้สังเกตคนที่ 1 (K1)

ผู้สังเกตคนที่ 2 (K2)

l K1 - K2 l

1

11

10

1

2

11

10

1

3

9

8

1

4

9

9

0

5

10

10

0

6

8

9

1

7

9

11

2

8

10

9

1

9

8

9

1

10

10

9

1

11

11

11

0

12

8

10

2

13

10

10

0

14

8

10

2

15

8

9

1

16

9

9

0

17

10

11

1

18

8

10

2

19

11

11

0
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นักเรียน

ผู้สังเกตคนที่ 1 (K1)

ผู้สังเกตคนที่ 2 (K2)

l K1 - K2 l

20

11

9

2

21

8

8

0

22

8

9

1

23

9

8

1

24

10

11

1

25

10

9

1

ดัชนีความสอดคล้ องของผู้สงั เกต RAI = 0.88
แปลผลแสดงว่าแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการอ่านมีค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินการรักการอ่ าน
ด้ วยการวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (RAI) โดยการหาดัชนีความเห็นพ้ องกัน
ระหว่ างผู้ประเมิน 2 คน ระหว่ างผู้วจิ ัยและครูประจาชัน้
นักเรียน

ผู้สังเกตคนที่ 1 (K1)

ผู้สังเกตคนที่ 2 (K2)

l K1 - K2 l

1

9

8

1

2

9

10

1

3

8

8

0

4

7

8

1

5

10

10

0

6

8

9

1

7

8

9

1

8

9

9

0

9

9

9

1

10

8

8

0

11

10

10

0

12

7

8

1

13

9

8

1

14

10

10

0

15

8

10

2

16

8

7

1

17

9

9

0

18

8

10

2

19

10

9

1
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นักเรียน

ผู้สังเกตคนที่ 1 (K1)

ผู้สังเกตคนที่ 2 (K2)

l K1 - K2 l

20

9

10

1

21

9

9

0

22

8

8

0

23

7

8

1

24

9

8

1

25

8

7

1

ดัชนีความสอดคล้ องของผู้สงั เกต RAI = 0.90
แปลผลแสดงว่าแบบประเมินการรักการอ่านมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90

ประวัติย่อของผูวิ้ จัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
นางสาววิมล นิราพาธ
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
จังหวัดกาแพงเพชร
บ้ านเลขที่ 85/57 หมู่ 5 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ตาบลบางเมืองใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ตาแหน่ งและประวัติการ พ.ศ. 2544-ปัจจุบนั ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2564
การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

