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บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดใหPความรูP

ผูPปกครอง เพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียนตามเกณฑA 80/80 2) ศึกษา
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูPปกครองที่มีตSอชุดใหP
ความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 4) ศึกษาความรูPของ
ผูPปกครองกSอนและหลังการใชPชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็ก
กSอนวัยเรียนกลุSมตัวอยSางที่ใชPในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูPปกครองของเด็กกSอนวัยเรียนและเด็ก    
กSอนวัยเรียนที่มูลนิธิเด็กอSอนในสลัม ชุมชนเสือใหญS กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน เครื่องมือที่
ใชPในการวิจัย ไดPแกS ชุดใหPความรูPผูPปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูPปกครอง แบบทดสอบความรูPของผูPปกครอง มีคSาความ
เช่ือม่ันเทSากับ 0.80 วิเคราะหAขPอมูลโดยหาคSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
สมมตฐิานดPวยสถิติ t-test แบบ Dependent samples 

ผลการวิจัย พบวSา 1) ชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอน
วัยเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑA E1/E2 (80/80) โดยมีคSาประสิทธิภาพ E1/E2 เทSากับ 82.47/84.35            
2) พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน โดยภาพรวมอยูSในระดับดีมาก พฤติกรรมที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สนใจดูผูPอื่นเขียนหนังสือหรือวาดรูป 3) ผูPปกครองมี ความพึงพอใจชุด
ใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียนในระดับดีมาก      
4) ผูPปกครองมีความรูPหลังการใชPชุดใหPความรูPมากกวSากSอนการใชPชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อ
สSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน อยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ: การพัฒนาชุดใหPความรูPผูPปกครอง การสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือ เด็กกSอนวัยเรียน 

 

 

                                                 
1สาขาวิชาคหกรรมศาสตรA คณะวิทยาศาสตรA มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop an educational package to 

enhance literacy behavior of preschool children to be effective according literacy to the 
defined criteria at 80/80, 2) to investigate litany  behavior of Preschool children; 3) to 
examine parents satisfaction towards literacy behavior of the toddlers and 4) to examine 
parents knowledge before and after participating in the experiment Target groups were the 
parents and their preschool children at foundation for slum child care. The instruments used 
in this study were parent educational package, observation and recording of literacy behavior 
of the preschool children, reliability at 0.88 questionnaire on parents satisfaction towards 
educational package, and test of parent knowledge to enhance literacy behavior of the 
preschool children. Data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

Results indicated that: 1) Educational Package for parents enhanced literacy behavior 
of the preschool children had effective according at E1/E2 (82.47/84.35) 2) The preschool 
children had literacy behavioral scores at very good level. 3) Parents were satisfied at very 
good level. 4) Parents had higher posttest scores after participating in the experiment than 
those of pretest scores significantly at the .01 level. 

Keywords: The development of parent educational package, to enhance literacy, preschool 

children. 
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บทนํา 
การพัฒนาชุดใหPความรูPผูPปกครองดPวยชุด

ใหPความรูPเพื่อใหPผูPปกครองใชPสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียนมีความสอดคลPอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรAการวิจยัของชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ.2555-2559) กรอบวิจัยท่ี2 ในขPอ 2 การสรPาง
สื่อเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเสริมสรPางสมรรถภาพใน
การสอนของผูPสอนและการเรียนรูPของผูP เ รียน   
ตามวัตถุประสงคAขPอ 2 คือเพื่อใหPไดPนวัตกรรม
เทคนิควิธีหรือระบบท่ีใชPในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูPเรียน ครู ผูPบริหารและชุมชนและคาดหวังวSาจะ
ไดPผลตามขPอ 2 คือไดPตัวอยSางนวัตกรรมการศึกษา
ท่ีผูPใชPยอมรับในการนําไปใชPปฏิบัติและเห็นผลการ
ใชPท่ีเกิดกับผูPเรียน 

การพัฒนาประเทศมีความสัมพันธAกับ
การพัฒนาคุณภาพคนและการพัฒนาเด็กเปqน
อยSางมาก สิ่งสําคัญท่ีจะพัฒนาคุณภาพของคนทุก
มิติอยSางสมดุลไดPก็ดPวยการสรPางใหPคนรักการอSาน
เพราะการอSานเปqนรากฐาน โครงสรPางและการตSอ
ยอด จากการสํารวจพฤติกรรมการอSานหนังสือ
ของประชากร พ.ศ.2554 ของสํานักงานสถิติ
แหSงชาติท่ีดําเนินการสํารวจการอSานหนังสือของ
ประชากร พ.ศ.2554 โดยเก็บรวบรวมขPอมูลใน
ระหวSางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554 จาก
จํานวนครัวเรือน ตัวอยSางประมาณ 53,000 ครัวเรือน 
พบวSา เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร มีอัตราการอSาน
หนังสือสูงสุด รPอยละ 63.0 ดังน้ัน ผูPวิจัยจึงเช่ือวSา 
การสSงเสริมการอSานท่ีเปqนวาระแหSงชาติ และ
โครงการทศวรรษแหSงการอSาน (ป� 2552-2561) 
จะประสบความสําเร็จไดPก็ดPวยสิ่งสําคัญประการหน่ึง 
คือ การท่ีครอบครัวสนับสนุนและสSงเสริมการอSาน
ใหPเด็กกSอนวัยเรียน เพราะเปqนชSวงวัยท่ีปลูกฝtง
พฤติกรรมรักการอSานไดPงSายท่ีสุด 

การพัฒนาใหPเด็กรูPหนังสือในชSวงเยาวAวัย 
ดPวยการท่ีพSอแมSเปqนผูPชSวยเหลือดูแล ทํากิจกรรม

เพื่อการพัฒนารSวมกับเด็กดPวยวิธีการสอนภาษา
แบบธรรมชาติและชSวยพัฒนาความสามารถใน 
การเรียนรูPใหPเด็ก จะทําใหPเด็กไดPเรียนรูPอยSางมี
ความสุข การสSงเสริมการรูPหนังสือใหPเด็กในวัยน้ี
ประสบความสําเร็จไดPดีก็ดPวยความรัก ความเอาใจใสS 
อบรมเลี้ยงดูของพSอแมS และพSอแมSเห็นความสําคัญ
และประโยชนAท่ีไดPจากการพัฒนาการรูPหนังสือ
ใหPแกSลูก พรPอม ท่ีจะเปqนแบบอยSางท่ีดีใหPแกSลูก ทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการรูPหนังสือของลูกรSวมกับลูก   

การใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน        
จึงมีความสําคัญ เพราะพSอแมS ผูPปกครองเปqนผูP    
ท่ี ใ กลP ชิดกั บ เ ด็กมาก ท่ี สุ ด  และ เ ด็ ก ใน วั ย น้ี           
มีความตPองการท่ีจะไดPรับความรัก ความอบอุSน  
การใกลPชิดกับพSอแมS ผูPปกครอง ดังน้ันการจัดใหPมี
กิจกรรมการสอนระหวSางพSอแมS ผูPปกครองกับเด็ก 
จึงเปqนแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองตอบความตPองการ
ของเด็ก และเปqนการสSงเสริมการรูPหนังสือใหPเด็กไดP 
ไมSวSาพSอแมS ผูPปกครองและเด็กจะอยูSในสถานภาพ
ใดก็ตาม ก็ควรมโีอกาสไดPรับการบริหารจากสังคม
อยSางเทSาเทียมกัน การวิจัยคร้ังน้ีจึงทําการศึกษาดPวย
การนําชุดใหPความรูPผูPปกครอง ท่ีผูPวิจัยไดPพัฒนาใหP
ผูPปกครองนําไปใชP เพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูP
หนังสือของเด็กกSอนวัยเรียนท่ีมูลนิธิเด็กอSอนใน
สลัม บPานเด็กอSอนเสือใหญS (ชุมชนเสือใหญSประชา
อุทิศ)  หลังมหาวิทยา ลัยราชภัฏจันทรเกษม    
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
 

วัตถุประสงคMของการวิจัย 
 1.0เพื่อสรPางชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อ
สSงเสริมพฤติกรรมของเด็กกSอนวัยเรียน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรูPหนังสือของ
เด็กกSอนวัยเรียน  
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 3.0เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูPปกครอง
ท่ีมีตSอชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน  
 4. เพื่อเปรียบเทียบความรูPของผูPปกครอง
กSอนและหลังการใชPชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อ
สSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรท่ีใชPในการวิจัยคร้ังน้ีเปqนผูPปกครอง 

และเด็กกSอนวัยเรียนท่ีมีอายุ 2-3 ป� ท่ีอยูSในความ
ดูแลของมูลนิธิเด็กอSอนในสลัม บPานเด็กอSอนเสือ
ใหญS ชุมชนเสือใหญS ประชาอุทิศ แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 38 คน 

กลุSมตัวอยS างท่ี ใชP ในการวิ จั ยคร้ังน้ี เปq น
ผูPปกครอง และเด็กกSอนวัยเรียนท่ีมีอายุ 2-3 ป� ท่ีอยูS
ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอSอนในสลัม บPานเด็ก
อSอนเสือใหญS ซึ่งผูPปกครองอาสาสมัครเขPารSวม
โครงการ จํานวน 15 คน 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรตน คือ ชุดใหPความรูPผูPปกครอง

เพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอน
วัยเรียน 

2. ตัวแปรตาม คือ 
2.1 พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็ก

กSอนวัยเรียน 
2.2 ความพึงพอใจของผูPปกครองท่ีมี

ตSอชุดใหPความรูPผูPปกครองฯ 
2.3 ความรูPของผูPปกครองในการ

สSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน 
 

 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
ผูPปกครองมีความรูPในการสSงเสริมพฤติกรรม

การรูPหนังสือ หลังไดPรับความรูPมากกวSากSอนไดPรับ
ความรูPจากชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย 
1. ชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริม

พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 
จํานวน 8 เลSม แตSละเลSมมีสาระความรูP 1 เร่ือง 
สําหรับผูPปกครอง และมีกิจกรรม 2 กิจกรรม 
สําหรับใหPผูPปกครองสSงเสริมพฤติกรรมการรูP
หนังสือใหPเด็กกSอนวัยเรียน 

เลSมท่ี 1 
กิจกรรม 1.1 “จับคูSสี่เปลี่ยน” 

 กิจกรรม 1.2 “ดูใหPดีอยูSตรงไหน” 
เลSมท่ี 2 

 กิจกรรม 2.1 “อะไรไมSเขPาพวก” 
 กิจกรรม 2.2 “สองเราคูSกัน” 

เลSมท่ี 3 
 กิจกรรม 3.1 “มีกี่ขอ”  
 กิจกรรม 3.2 “ฟtงใหPดี” 

เลSมท่ี 4 
 กิจกรรม 4.1 “คูSฉันอยูSไหน” 
 กิจกรรม 4.2 “จําแลPวเรียง” 

เลSมท่ี 5 
 กิจกรรมท่ี 5.1 “สSองสัตวA” 
 กิจกรรมท่ี 5.2 “รPอยหลากสี” 

เลSมท่ี 6 
 กิจกรรม 6.1 “วาดไปคิดไป” 
 กิจกรรม 6.2 “อันไหนหนักกวSา” 

เลSมท่ี 7 
 กิจกรรม 7.1 “วงกลมสรPางอักษร”
 กิจกรรม 7.2 “ปtzนเปqนตัว” 
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เลSมท่ี 8 
 กิจกรรม 8.1 “ยีราฟลายอักษร” 
 กิจกรรม 8.2 “ตSอตามจินตนาการ” 

2. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการรูP
หนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูPปกครอง
ท่ีมีตSอชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 

4. แบบทดสอบความรูPผูPปกครองในการสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 

 การรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาวิเคราะหAแนวคิดทฤษฎีท่ีใชPใน

การวิจัย 
 1.1 แนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติของกูดแมน 
 1.2 แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม
ของไวกอตสกี 
 1.3 แนวคิดลักษณะและพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กกSอนวัยเรียน 
 2. พัฒนาชุดใหPความรูPผูPปกครอง 
 2.1 สรPางชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อ
สSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีของท้ังสอง
ทฤษฎีเปqนหลักในการพัฒนาชุดใหPความรูPผูPปกครอง 
 2.2 หาประสิทธิภาพชุดใหPความรูP
ผูPปกครอง ทดลองใชP (Try out) แลPวนํามาปรับปรุง
แกPไข 
 2.3 เขียนแผนการอบรมใหPความรูP
ผูPปกครอง 

3. นําชุดใหPความรูPผูPปกครอง ไปทดลอง
ใชP เพื่อศึกษาผล 
 3.1 ระยะเตรียมการกSอนใชP ชุดใหP
ความรูPผูPปกครองฯ (สัปดาหAท่ี 1) 
 3.1.1 ประชาสัมพันธAโครงการและ
สอบถามความจํานงของผูPปกครอง 

 3.1.2 เชิญผูPปกครองประชุมเพื่อ
สรPางความเขPาใจและสัมพันธภาพ 
 3.1.3 ทดสอบความรูPของผูPปกครองใน
การสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอน
วัยเรียน 
 3.2 ระยะใชP ชุดใหPความรูPผูPปกครอง 
(สัปดาหAท่ี 2-9) ดําเนินการดังน้ี 
 3.2.1 จัดอบรมใหPความรูPสัปดาหAละ   
1 คร้ัง แลPวใหPความรูPสัปดาหAละ 1 เลSม 
 3.2.2 จัดชุดใหPความรูPใหPผูPปกครองใชP
กิจกรรมสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือใหPเด็ก 
เมื่ออยูSบPาน สัปดาหAละ 2 กิจกรรม 
 3.2.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการรูP
หนังสือของเด็กกSอนวัยเรียนใหPผูPปกครองบันทึก
หลังจากใหPเด็กทํากิจกรรมแตSละกิจกรรม 
 3.2.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีมี ตS อ ชุด ใหPความ รูP ผูP ปกครอง เพื่ อสS ง เส ริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน         
ใหPผูPปกครองตอบกลับคืนทุกสัปดาหA 
 3.3 ระยะเสร็จสิ้นการทดลองใชPชุดใหP
ความรูPผูPปกครองฯ (สัปดาหAท่ี 10) 
 3.3.1 ทดสอบความรูPของผูPปกครอง
หลังจากการใชPชุดใหPความรูP ท้ัง 8 เลSมแลPวซึ่ง
แบบทดสอบความรูPผูPปกครองน้ีเปqนชุดเดียวกับ
แบบทดสอบความรูPผูPปกครองระยะกSอน การทดลอง
ใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูP
หนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 
 3.3.2 ผูPปกครองรSวมแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูP เกี่ยวกับการสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือและพฤติกรรมการรูP
หนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 

 การวิเคราะหMขอมูล 
 1. หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชPคSาดัชนี
ความสอดคลPอง (IOC) 
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 2. หาประสิทธิภาพของชุดใหPความรูP
ผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของ
เด็กกSอนวัยเรียน โดยใชPเกณฑA E1/ E2 (80/80) 
 3. วิเคราะหAผลการใชPชุดใหPความรูPผูPปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน ความพึงพอใจของผูPปกครอง ใชPการหา
คSาเฉลี่ยและคSาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4. วิ เคราะหAความรูP ของผูPปกครองใน       
การสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน ใชPการคํานวณหาคSาเฉลี่ย คSารPอยละ และ
สSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชPคSา t-test 
เปรียบเทียบความรูPของผูPปกครองกSอนและหลัง
การใชPชุดใหPความรูPผูPปกครองฯ 
 

ผลการวิจัย 
1. ชุดใหPความรูPผูPปกครอง ท่ีพัฒนาขึ้นโดย

ใชP กรอบแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติของกูดแมนและแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรม
เชิงสังคมของไวกอตสกี มีประสิทธิภาพตามเกณฑA 
80/80 ตามท่ีกําหนดไวP โดยพบวSา ประสิทธิภาพ
ของชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เทSากับ 82.47/84.35 

2. พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกลุSม
วัยเรียน โดยภาพรวมอยูSในระดับดีมาก พฤติกรรม
การรูPหนังสือท่ีเด็กแสดงออก โดยมีคSาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกS พฤติกรรม           
 2.1 สนใจทํากิจกรรมการรูPหนังสือ  

 2.2 สนใจดูผูPอื่นเขียนหนังสือหรือวาดรูป  
 2.3 ขีดเขียนดPวยตนเอง 

3. ผูPปกครองมีความพึงพอใจตSอชุดใหP
ความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูP
หนังสืออยูSในระดับดีมาก กิจกรรมในชุดใหPความรูP
ผูPปกครองท่ีผูPปกครองพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก ไดPแกS กิจกรรม  

3.1 ยีราฟลายอักษร  
3.2 ตSอตามจินตนาการ  
3.3 ปtzนเปqนตัว 

4. ผูPปกครองมีคะแนนหลังการใหPความรูP
สูงกวSากSอนการใชPชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อ
สSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัย
เรียน อยSางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริม

พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน        
โดยการประเมินคุณภาพเนื้อหาและจากการหา
ประสิทธิภาพของชุดใหPความรูPตามเกณฑAท่ีต้ังไวP          
80/80 พบวSา ชุดใหPความรูPผูPปกครองฯ มีประสิทธิภาพ
สูงกวSาเกณฑAท่ีต้ังไวP เปqน 82.47/84.35 แสดงวSา 
ชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรม     
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน มีประสิทธิภาพ 
สูงพอท่ีจะนําไปใชPไดP และยังพบวSาชุดใหPความรูP
ผูPปกครอง เปqนการจัดความรูP ใหPผูPปกครอง           
ในการสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือใหPเด็กกSอน
วัยเรียนท่ีมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
เปqนระบบ ประกอบดPวยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
แผนการดํา เ นินการ และการประ เมินผล ท่ี
เหมาะสมและสอดคลPองกับหลักการจัดการศึกษา
สําหรับผูPปกครองและหลักการศึกษาผูPใหญS ซึ่ง
สอดคลPองกับงานวิจัยของ ปtทมศิริ ธีรานุรักษA 
(2539: 136) ท่ีพบวSา หลังจากการทดลองใชP
โปรแกรมการมีสSวนรSวมของผูPปกครองเพื่อสSงเสริม
การรูPหนังสือขั้นตPนของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งโปรแกรม
น้ีเปqนการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูPปกครอง 
โดยใชPโรงเรียนเปqนฐาน อีกท้ัง ชุดใหPความรูPผูPปกครอง 
ยังมีองคAประกอบของการสS ง เส ริมใหP เ ด็กมี
พฤติกรรมการรูPหนังสือ โดยผูPปกครอง ซึ่งชุดใหP
ความรูPผูPปกครองฯ ท่ีผูPวิจัยสรPางขึ้น มีคุณลักษณะ
พิเศษอยูSท่ีมีการใชPความคิดรวบยอด จุดประสงคA
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การเรียนรูP และเนื้อหากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย
และความตPองการของผูPปกครอง โดยคํานึงถึงหลัก
จิตวิทยา หลักการเรียนรูPของผูPใหญS วิธีการเรียนรูP
ของผูPปกครอง และบทบาทของผูPปกครองในการสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็ก และรูP พัฒนา          
การของเด็กเปqนสําคัญในการสSงเสริมความรูP 
ความเขPาใจของผูPปกครอง ในการสSงเสริมเด็กกSอน
วัยเรียนใหPมีพฤติกรรมการรูPหนังสือ ซึ่งเปqนฐาน     
ในการมีนิสัยรักการอSานตSอไป สอดคลPองกับ          
การกลSาวไวPของฉันทนา ภาคบงกช (2538: 3)       
วSาเด็กมีโอกาสเห็นตัวหนังสือมาก ยSอมมีโอกาส
พัฒนาการอSานไดPรวดเร็ว การสSงเสริมการรูP
หนังสือใหPเด็กในชSวงวัยเร่ิมตPนดPวยการใหPเด็กพูดถึง
สิ่งท่ีเด็กทํา ช้ีใหPดูตัวหนังสือทุกหนทุกแหSง ใหPดูรูป
และพูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพ พูดกับเด็กดPวยประโยค
ท่ีเหมาะสม สิ่งเหลSาน้ีทําใหPเด็กมีประสบการณAทาง
ภาษา (เยาวพา เดชะคุปตA. 2543: 62) ดังน้ัน การจัดสาระ
ความรูPใหPผูPปกครองและกิจกรรมสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือท่ีประกอบดPวย การฟtง การพูด          
การอSาน และการเขียน ในชุดใหPความรูPผูPปกครอง 
ท่ีผูPวิจัยสรPางขึ้น ยSอมสSงผลดีใหPท้ังผูPปกครองและ
เด็กกSอนวัยเรียน สูSผลสัมฤทธ์ิเต็มศักยภาพ 

2. พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอน
วัยเรียนจากผลการวิจัยพบวSา โดยภาพรวมเด็กมี
พฤติกรรมการรูPหนังสืออยูSในระดับท่ีเด็กมีการแสดงออก
ของพฤติกรรมระดับดีมาก ซึ่งพฤติกรรมการรูP
หนังสือท่ีเด็กแสดงออกระดับดีมาก ไดPแกS สนใจทํา
กิจกรรมการรูPหนังสือ สนใจผูPอื่นเขียนหนังสือหรือ
วาดรูปและพฤติกรรมขีดเขียนดPวยตนเอง 

เมื่อพิจารณาแลPวจะเห็นวSา พฤติกรรม
เหลSาน้ีเปqนพฤติกรรมท่ีบSงช้ีถึงความพรPอมในการอSาน
หนังสือ สอดคลPองกับสมาคม N.S.S.E. (National 
Society for the Study of Education อPางถึงใน  
กนกพร บุษยกนิษฐA. 2539: 100) ท่ีไดPระบุวSา 
พฤติกรรมขอใหPผูP ใหญSอSานหนังสือใหPฟtง เปqน

พฤติกรรมท่ีบSง ช้ี นิสัยรักการอSาน นอกจากน้ี
ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวSา เด็กสนใจทํากิจกรรมจาก
ชุดใหPความรูPผูPปกครอง โดยผูPปกครองไดPนําไปใชP
สSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 
โดยดูจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของกิจกรรมแสดง
วSากิจกรรมในชุดใหPความรูPผูPปกครอง เพื่อสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน มีผล
ตSอการสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็ก
กSอนวัยเรียนพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอน
วัยเรียนท่ีเกิดจากการท่ีผูPปกครองนําชุดใหPความรูP
ไปใชPในการทํากิจกรรมรSวมกับเด็ก หรือจัดกิจกรรมใหP
เด็กตามชุดใหPความรูP สSงผลใหPเด็กเกิดพฤติกรรม
การรูPหนังสือ     
 3. ความพึงพอใจของผูPปกครองท่ีมีตSอ 
ชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรม    
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 
 ผลการวิจัยพบวSา ผูPปกครองมีความพึงพอใจ
ตSอชุดใหPความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียนในระดับดีมาก 
การใหPความรูPผูP ปกครอง เปqนวิ ธีการชS วยใหP
ผูPปกครองมีความรูPความเขPาใจเกี่ยวกับเด็กและ
ชSวยลดปtญหาตSางๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งมีสาเหตุ
สําคัญมาจากการขาดความรูPและความเขPาใจ
เกี่ยวกับเด็ก ดังน้ันการใหPความรูPผูPปกครอง จึงเปqน
การใหPสาระความรูPท่ีผูPปกครองจะนําไปใชPประโยชนAไดP 
และเปqนสิ่งท่ีผูPปกครองมีความพึงพอใจ        
 4. ความรูPของผูPปกครองท่ีไดPรับจากชุดใหP
ความรูPผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูP
หนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 

จากการวิจัยพบวSา ผูPปกครองมีความรูP
มากขึ้น เมื่อไดPรับความรูPจากชุดใหPความรูPผูPปกครอง
เพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอน
วัยเรียน การท่ีผูPปกครองมีความรูPในการสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของลูก ยSอมสSงผลโดยตรง
ตSอเด็ก ซึ่งสอดคลPองกับฮูนเนอรA (Huebner. 2000: 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 38 มกราคม – มิถุนายน  2557 
      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 38 January – June , 2014 

 

16 
 

299) ไดPศึกษาเร่ืองการใหPความรูP การกระตุPน และ
การจัดหาหนังสือ รวมถึงการฝ�กอบรมใหPผูPปกครอง
เพื่อนําไปใชPประโยชนAกับเด็ก ผลการศึกษาไดP
พบวSา เด็กมีความสนุกสนานในการอSานรSวมกัน         
มีความใกลPชิดสนิทสนม มีสSวนรSวมในเชิงบวก         
มีการใชPเวลารSวมกัน มีความรูP คําศัพทA และทักษะ
ทางภาษาเพ่ิมขึ้น  
    

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

1. กSอนนําชุดใหPความรูPผูPปกครอง ไปใชP 
ผูPบริหารหรือผูPเกี่ยวขPองควรจัดอบรมใหPความรูPกับ
ครูหรือผูPดูแลเด็กท่ีจะนําไปใชP เพื่อใหPสามารถใหP
คําแนะนํากับผูPปกครองไดPอยSางถูกตPองเปqนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. ชุดใหPความรูPผูPปกครอง ท่ีผูPวิจัยสรPาง
ขึ้นมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งใหPผลของ
พฤติกรรมการรูPหนังสือไมSแตกตSางกัน ผูPปกครอง
อาจใชPชุดใหPความรูPชุดใดกSอนก็ไดPตามความเหมาะสม
และสอดคลPองกับสถานการณA 

3. หนSวยงานท่ีเกี่ยวขPองกับการพัฒนา
สังคม การพัฒนาเด็กควรเผยแพรSแนวทางสSงเสริม
พฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน ดPวย
การใชPชุดใหPความรูPผูPปกครองจากการวิจัย คร้ังน้ี 

เพื่อใหPผูPปกครองนําไปใชPในการสSงเสริมพฤติกรรม
การรูPหนังสือของเด็กกSอนวัยเรียน 

4. ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวSา ผูPปกครองมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จึงนSาเช่ือวSาหาก
นําชุดใหPความรูPผูPปกครองฯ ไปใหPผูPปกครองหรือ
ผูPดูแลเด็กไดPใชP ก็จะสSงผลใหPผูPปกครองมีทัศนคติท่ี
ดีและเปqนแรงจูงใจท่ีจะสSงเสริมพฤติกรรมการรูP
หนังสือใหPเด็กกSอนวัยเรียน             

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป     

 1. ควรมีการพัฒนาชุดใหPความรูPผูPปกครอง
เพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของเด็ก       
กSอนวัยเรียน ท่ีเป�ดโอกาสใหPผูPปกครองทํากิจกรรม
สSงเสริมการรูPหนังสือกับลูกท่ีบPานในชSวงอายุตSอไป 
เพื่อใหPผูPปกครองไดPมีโอกาสสSงเสริมการรูPหนังสือ
ใหPกับเด็กอยSางตSอเนื่อง 

2. ควรพัฒนารูปแบบชุดใหPความรูPผูPปกครอง
เพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือ เปqนชุด
กิจกรรมเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือของ
เด็กกSอนวัยเรียน สําหรับใหPผูPปกครอง ผูPดูแลเด็ก
หรือผูPเกี่ยวขPองนําไปใชPไดP  

3. ควรมีการศึกษาผลการใชPชุดใหPความรูP
ผูPปกครองเพื่อสSงเสริมพฤติกรรมการรูPหนังสือใน
ระยะยาวดPวย และมีการติดตามผลการพัฒนา  
ก า ร รูP ห นั ง สื อ ข อ ง เ ด็ ก  ( ก ลุS ม เ ป� า ห ม า ย )          
อยSางตSอเนื่อง 
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