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บทคัดย่อ 
การวิจัยและพัฒนา(ResearchandDevelopment)ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริม

ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีแล้วสร้างเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะประกอบด้วย4ขั้นตอนคือขั้นการอ่าน(Reading=R)ขั้นขยายความ
เข้าใจ(Expanding=E)ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง(Activity=A)และขั้นแสดงผลงาน(Display=D)และนำรูปแบบREAD
ไปทดลองใช้กับเด็กอายุ 2ปีครึ่งถึง3ปี ในสถานพัฒนาเด็กบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจำนวน15คนเป็นเวลา8
สัปดาห์ โดยผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะการอ่านเริ่มแรกตั้งแต่ก่อนการจัดกิจกรรมและทุกๆ2
สัปดาห์รวม5ครั้งแล้วนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (RepeatedmeasuresANOVA)พบว่าทักษะ
การอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05


คำสำคัญ :ทักษะการอ่านเริ่มแรกเด็กวัยเตาะแตะรูปแบบREAD


ABSTRACT 

 The objective of this research anddevelopment studywas tomodel  toddler’s
pre-readingskills.Toachievethis,theREADmodelwasdevelopedandconsistedoffoursteps:
Read(R),Expand(E),Activity(A),andDisplay(D).Themodelwasprovidedfor8weeksdurationto
BanrukNurserySchoolandusedwith15children,ages2.5-3.0yearsold.Theresearchersobserved
thebehaviorofpre-readingskillseverytwoweeks,includingthefirsttimebeforestartingprogram,for
atotaloffivetimes.RepeatedmeasuresANOVAwasusedtoanalyzethedata.Theresultshowed
thattoddler’spre-readingskillsadvancedateveryobservation,atastatisticallysignificantlevel
of.05.
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ความสำคัญของปัญหาการวิจัย 
เด็กวัยเตาะแตะอายุ 1-3ปี เป็นวัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสติปัญญามาก (Sower, 2000, p.
143;เพ็ญพิไลฤทธาคณานนท์,2549,หน้า99)มี
พัฒนาการด้านการฟังและพูดอย่างรวดเร็ว พัฒนาการ
การอ่านในช่วงนี้จึงส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนอ่าน
เขียนและนิสัยรักการอ่านซึ่งจะติดตัวไปจนโตเป็นผู้ใหญ่
(Gunning,1990,pp.48-49;   เม็มฟ็อกซ์, 2553,
หน้า88-89) จากการสำรวจด้านการอ่านหนังสือของ
คนไทยพ.ศ.2551พบว่าเด็กปฐมวัยท่ีมีผู้ใหญ่อ่านหนังสือ
ให้ฟังหรืออ่านหนังสือเองร้อยละ36คิดเป็นสัดส่วน1
ใน3ของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ (สำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ,2552,หน้า1-3)และจากการสำรวจสถานการณ์
ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดทั่วประเทศของสำนักอนามัย
ส่ิงแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2552
พบว่าเด็กก่อนวัยเรียนอายุ2-5ปีที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กมี
พัฒนาการเติบโตล่าช้ามากในด้านภาษา (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ,2554,ออนไลน์)

ผลการสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า  เด็กไทยมี
ประสบการณ์การอ่านน้อย เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนจึงทำให้
เกิดอุปสรรคในการเรียนอ่านที่ถือเป็นทักษะสำคัญที่ต้อง
ใช้ในการเรียน (กรองแก้วฉายสภาวธรรม,2537,หน้า
16-17)  จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับประสบการณ์
ทักษะการอ่านเริ่มแรกมาตั้งแต่วัยทารกและวัยเตาะแตะ
จะมีพ้ืนฐานในการเรียนอ่านดีกว่าเด็กท่ีไม่มีประสบการณ์
มาก่อน(Sower,2000,p.140)เด็กที่มีประสบการณ์
ด้านการอ่านมากกว่าจะมีพัฒนาการการอ่านดีกว่า มี
ความพร้อมความสนใจและความสุขเมื่อเรียนการอ่าน
ในโรงเรียน (Stewig&Simpson,1995,pp.180–
182;  บังอร  พานทอง, 2541, หน้า  24-25
อ้างถึงในCochraneetal.,1984)การปลูกฝังให้เด็ก
วัยเตาะแตะรักการอ่านและมีทักษะการอ่านจึงเป็นแนวทาง
ช่วยแก้ไขปัญหาคนไทยไม่อ่านหนังสือและไม่รักการอ่าน
ได้ (ปรีดา ปัญญาจันทร์ ,  2554, สัมภาษณ์) ด้วย
สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยเตาะแตะในประเทศไทยและ
ความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
ดังกล่าว  การพัฒนาเด็กในด้านทักษะการอ่านเริ่มแรก
จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ก่อน3ปีซึ่งเป็นวัยที่สมองเติบโต
รวดเร็วและมีพัฒนาการทางภาษารวดเร็วกว่าวัยอื่น
ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบREAD เพื่อส่งเสริมทักษะการ

อ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะซึ่งครูสามารถนำไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะ
ที่เป็นพื้นฐานกระบวนการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัย
เตาะแตะซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ

1.สร้างรูปแบบREADเพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ

2.ประเมินประสิทธิผลรูปแบบREAD


ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรคือเด็กที่มีอายุระหว่าง2ปีครึ่งถึง
3ปี  ในสถานพัฒนาเด็ก สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา
2556

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง-3 ปี ที่

สามารถควบคุมการจัดการเรียนรู้ได้ตามรูปแบบท่ีกำหนด
และมีจำนวนเหมาะสมกับรูปแบบผู้วิจัยจึงเลือกทดลอง
ในสถานพัฒนาเด็กบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  สังกัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชลบุรีปีการศึกษา2556จำนวน15คน

 
ขอบเขตเนื้อหา 

สาระเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและ
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก


ขอบเขตระยะเวลา 

ในการทดลองรูปแบบ READ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ ใช้เวลา2
สัปดาห์ต่อ1 เรื่องจำนวน4 เรื่องรวม8สัปดาห์ ใน
การวิจัยนี้จึงมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกและทุกๆ2
สัปดาห์รวม5ครั้ง



126 ปีที่19ฉบับที่2พฤษภาคม-สิงหาคม2557



ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
1.ตัวแปรอิสระคือรูปแบบREAD
2.ตัวแปรตามคือทักษะการอ่านเริ่มแรก


สมมติฐานการวิจัย 
เด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูป

แบบREADมีทักษะการอ่านเริ่มแรกเพิ่มขึ้น


การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด 
ในการสร้างรูปแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน

เริ่มแรกผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. แนวคิดการสอนภาษาแบบองค์รวมของกู๊ด

แมน(Goodman’sWholeLanguageApproach)
การสอนภาษาแบบองค์รวม(WholeLanguage

Approach)เป็นรูปแบบการสอนที่อิงวิถีธรรมชาติทำให้
เด็กเรียนอ่านเขียนง่ายขึ้นและช่วยสร้างทักษะใหม่ๆที่
จำเป็นต่อการอ่านเขียนให้กับเด็กเช่นการให้ความสำคัญ
เรื่องเสียง คำศัพท์ การอ่านเรื่องโดยให้ความสำคัญกับ
ตัวละคร โครงเรื่องแนวคิดฉาก เพราะเป็นฐานสำคัญ
ในการอ่านงานวรรณกรรม (Graveetal.,2004,pp.
70-72) การสอนภาษาแบบองค์รวมให้ความสำคัญกับ
การอ่านมากเด็กจะอ่านไม่ได้จนกว่าจะรู้ศัพท์รู้การจัด
วางเรียงคำในประโยค(Gunning,1990,p.5อ้างถึงใน
Carroll, 1977)การที่เด็กจะอ่านออกเมื่อเข้าโรงเรียน
เด็กจะต้องมีความรู้ทางภาษา(LinguisticKnowledge)
มาก่อนโดยในระยะแรกเด็กจะเรียนรู้ความสัมพันธ์เกี่ยว
กับตัวอักษรความหมายของคำแต่ละคำมีประสบการณ์
และความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน รับรู้ถึงความสมบูรณ์ของ
เน้ือเร่ืองหรืองานเขียนน้ันมีความสามารถในการวิเคราะห์
โครงสร้างของงานเขียนซ่ึงองค์ประกอบท่ีกล่าวมาท้ังหมด
เด็กควรมีฐานมาก่อนที่จะเรียนอย่างเป็นแบบแผน
(Goodman,1974,pp.25 -27)  แม้ความสามารถ
ทางการอ่านของเด็กอาจไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนนัก
เพราะเด็กจะเริ่มอ่านออกเขียนได้เมื่ออายุ5ปีแล้ว แต่
เด็กก็มีพัฒนาการทางภาษามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นทั้งการ
อ่านและการเขียนซ่ึงมีผลต่อการทำให้เด็กเกิดความพร้อม
ในการอ่านเขียน (Gunning,1990,pp.48-49) ดังนั้น
การส่งเสริมทักษะการอ่านต้องทำให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือ

มีการ เชื่ อมโยงกิจกรรมกับประสบการณ์จริ งที่ มี
ความหมายต่อเด็ก   ประกอบด้วยกิจกรรมก่อนอ่าน
(pre-reading) ระหว่างอ่าน(while-reading)และหลัง
อ่าน(post-reading)(Tomphins,2003,pp.33-38)

2.  ทฤษฎีพัฒนาการการอ่านของโคเครน
(Cochrane’sReadingTheory)

ทฤษฎีการอ่านของโคเครนกล่าวถึง ทักษะ
การอ่านเร่ิมแรกของเด็กวัยเตาะแตะไว้ว่าเด็กวัยเตาะแตะ
มีพัฒนาการอยู่ในขั้นที่ 1คือขั้นก่อนที่จะสามารถอ่าน
ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระการเรียนรู้การอ่านในขั้นนี้จะ
เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับ
หนังสือว่าคือหนังสืออะไรและควรจะปฏิบัติต่อหนังสือ
นั้นๆอย่างไรในขั้นนี้เด็กจะไม่สามารถอ่านหรือทำความ
เข้าใจหนังสือได้ด้วยตนเองจะต้องมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ
สามารถแยกย่อยออกได้ เป็นสามระยะคือ (บังอรพาน
ทอง,2541,หน้า24-25;อ้างถึงในCochraneetal.,
1984)

ระยะการเร่ิมเรียนรู้เป็นข้ันเร่ิมต้ังแต่เกิดซ่ึงเด็ก
ยังไม่รู้จักหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆว่าคืออะไรแต่จะ
เรียนรู้ทีละน้อยจากประสบการณ์จากสภาพสิ่งแวดล้อม
จะค้นหาว่าถือหนังสืออะไรแม้จะเริ่มจากการกลับหัว
ท้ายบ้างก็ตาม

ระยะที่เด็กเริ่มมีความรู้สึกเหมือนตนเองเป็นผู้
อ่าน ในขั้นนี้เด็ก โดยทั่วไปอายุประมาณ2ขวบจะ
สามารถถือหนังสือได้ถูกทิศทางทราบว่าควรอ่านจาก
ซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง เปิดหนังสือจากหน้าแรกไป
หน้าสุดท้าย เด็กเริ่มให้ความสนใจรูปภาพและเกิดความ
สนใจความหมายของภาพต่างๆ

ระยะที่สามจะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตัวอักษรเด็กจะเร่ิมมีความสามารถในการทำความเข้าใจ
ตัวอักษรและเสียงต่างๆตลอดจนการนำไปใช้ในการอ่าน
เริ่มรู้จักคำและนำไปใช้ได้ จำคำบางคำเป็นพิเศษ เช่น
ชื่อตัวเองและคำที่พบบ่อยๆ เด็กจะเรียนรู้ และทราบ
ความหมายตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องก่อนคำ
อื่นๆ

3.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและภาษา
ของเพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Development
Theory)  ซึ่งแบ่งพัฒนาการของเด็กออกเป็นช่วงๆ
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ตามอายุเดก็วยั2-7ปี(preoperationalstage)หรือ
เรียกว่าขั้นพัฒนาการความคิดรวบยอด (Conceptual
Thought Phase)   เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่าง
รวดเร็วเด็กวัยน้ีมีพัฒนาการทางภาษามากเป็นวัยสำคัญ
ที่ควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เด็กโดยอ่านหนังสือให้
เด็กฟังให้ทำกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก(อารีสัณหฉวี,2550,
หน้า29-30)   เมื่อเด็กเล็กเปิดหน้าหนังสือไปโดยอ่าน
ออกเสียงคำท่ีมีความสัมพันธ์กับภาพไปด้วยเด็กมีแนวโน้ม
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้น คนเราเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีอยู่ใน
สกีมมา (Schema)ถือเป็นการปรับตัว  (Adaptation)
เรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ความรู้เดิม  เป็นสกีมมาใหม่ที่
จำได้และกลายเป็นพฤติกรรมในที่สุด(Ruddell,2002,
pp.46-47อ้างถึงในPiaget,1967)

4.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
(Bruner’sTheoryofDiscoveryLearning)

ทฤษฎีของบรูเนอร์ กล่าวถึงพัฒนาการทาง
สติปัญญาซึ่งเกิดจากการที่เด็กลงมือกระทำและค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง (DiscoveryLearning)  โดยอาศัย
องค์ประกอบที่เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาคือ
พันธุกรรม(GeneticFactors)ภาษาศาสตร์(Linguistic
Factors)และวัฒนธรรม (CulturalFactors)   การ
เรียนรู้จะเป็นไปด้วยดีต่อเมื่อเด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม การอ่านมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทาง
ปัญญา โดยใช้คำและสัญลักษณ์แทนสิ่งที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ (พรรณทิพย์ศิริวรรณบุศย์, 2550,หน้า
185)ได้แก่

4.1ขัน้พฒันาการกระตุน้การกระทำ(Enactive
Representation)  เด็กต้องได้โอกาสในการปะทะ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองด้วยการสัมผัสจับต้อง

4.2  ขั้นพัฒนาการสร้างภาพในใจ (Iconic
Representation)  เมื่อเห็นสิ่งเร้าเกิดการรับรู้ เกิดภาพ
ในสมองยิ่งสร้างภาพในสมองได้มากยิ่งดีและเริ่มเข้าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์  สามารถสร้างมโนภาพ
(imagery)ในใจได้  เด็กสามารถใช้รูปภาพแทนของจริง
รู้จักสิ่งของจากภาพ

4.3  ขั้นพัฒนาการสัญลักษณ์ (Symbolic
Stage) เด็กเริ่มเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เห็นพัฒนา
ความคิดรวบยอดของสิ่งที่เห็น



การส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกมีความ
เหมาะสมในระดับพัฒนาการของวัยเตาะแตะเพราะเด็ก
อยู่ในวัยที่เมื่อเห็นสิ่งเร้าจะเกิดการรับรู้และเกิดภาพใน
สมองการสร้างภาพในสมองบ่อยขึ้นจะเกิดความชำนาญ
มากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ
แต่การเรียนรู้นั้นต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกจึงต้องให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาพแทนของจริง เรียนรู้จาก
ของจริงให้มากที่สุดและให้ความสำคัญกับการค้นพบด้วย
ตนเองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้การอ่านตั้งแต่ขั้นค้นหา
ความรู้ (acquisition) จากการอ่านหนังสือหรือรู้จัก
สิ่งใหม่ๆ ที่มีอยู่ ในหนังสือ ขั้นดัดแปลงความรู้
(transformation)คือการนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ และขั้นประเมินผลความรู้ (evaluation) ว่าทำให้
ตนเองรู้อะไรเพิ่มขึ้น

5. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี
(Vygotsky’sSocioculturalTheory)มีสาระสำคัญ
คือการจัดการเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงระดับพัฒนาการ2
ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่ เป็นจริง (Actual
DevelopmentLevel)และระดับพัฒนาการที่สามารถ
จะเป็นไปได้ (PotentialDevelopmentLevel)ระยะ
ห่างระหว่างระดับพัฒนาการท่ีเป็นจริงและระดับพัฒนาการ
ที่สามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่าพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ
(Zoneof ProximalDevelopment) การส่งเสริม
พัฒนาการการอ่านต้องจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่เกิน
กว่าระดับพัฒนาการที่เป็นจริงแล้วช่วยเหลือสนับสนุน
ด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding)ผ่านการแก้
ปัญหาภายใต้คำแนะนำของผู้ใหญ่ หรือการร่วมมือ
ช่วยเหลือกับเพื่อนที่มีความสามารถเหนือกว่า เพื่อให้
เด็กพัฒนาสู่ระดับพัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้ (Wink
&Putney,2002,p.95) การเสริมต่อการเรียนรู้ก่อน
อ่าน (Pre-ReadingScaffolding)ด้วยการอ่านหนังสือ
ภาพให้เด็กฟังแล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเด็ก
การเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างอ่าน (DuringReading
Scaffolding)ด้วยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการ
เสริมต่อการเรียนรู้หลังอ่าน(PostReadingScaffolding)
ด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และแสดงละครตามเรื่อง
จะช่วยเช่ือมการอ่านกับความรู้เดิม(Zimmerman,2012,
online)
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6. ทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ
สกินเนอร์(Skinner’sOperantConditioningTheory)
กล่าวถึงการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขการกระทำ(Operant
Conditioning) เมื่อคนแสดงพฤติกรรมใดแล้วได้รับผล
กรรมที่พึงพอใจ พฤติกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แต่ถ้าทำแล้วไม่เกิดผลที่พึงพอใจพฤติกรรมนั้นก็จะลดลง
หรือหายไป (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550,หน้า
135-137)  ถือเป็นทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
(BehavioristTheory) ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษา เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้มีบทบาทในการสื่อสารของ
เด็กเป็นผู้ส่งเสริมท้ังทางปริมาณและคุณภาพส่ิงแวดล้อมมี
ความสำคัญต่อพัฒนาการทางภาษาอย่างมาก เมื่อเด็ก
ทำดีแล้วได้รับการให้แรงเสริมจากผู้ใหญ่จะทำให้เด็กมี

พัฒนาการได้ไว(Machado,1995,p.6)
ผู้วิจัยศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของ กู๊ด

แมนโคเครนเพียเจย์บรูเนอร์ไวก็อตสกี้และสกินเนอร์
แล้วนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
(ภาพ1)

ขั้นการอ่าน(Reading=R)หมายถึงขั้นตอนที่
เด็กมีประสบการณ์การอ่านทั้งกิจกรรมที่ครูอ่านให้ฟัง
และการมีประสบการณ์ในการอ่านด้วยตนเอง เพื่อให้
เด็กมีพื้นฐานกระบวนการอ่านรู้จักหนังสือรักหนังสือ
และรู้จักวิธีการใช้หนังสือด้วยวิธีการอ่าน3วิธี ได้แก่
การอ่านให้ฟังการอ่านร่วมกับครู และการอ่านโดยใช้

ภาษาของตนเอง
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ภาพ1แนวคิดการพัฒนารูปแบบREADเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรก
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ขั้นขยายความเข้าใจ (Expand=E)หมายถึง
ข้ันตอนท่ีเด็กขยายความเข้าใจด้วยการสนทนาและเช่ือมโยง
เรื่องราวในหนังสือกับประสบการณ์ของเด็ก  เพื่อให้เด็ก
มีพื้นฐานกระบวนการอ่าน มีความเข้าใจเรื่อง เข้าใจ
ความหมายของคำศัพท์  เห็นคุณค่าของเรื่องที่อ่านว่ามี
ความหมายต่อตนเอง รู้จักวิธีการใช้หนังสือ   รู้สึกรัก
หนังสือและมีความผูกพันกับหนังสือ  ครูสนทนาเกี่ยว
กับหนังสือและเช่ือมโยงกับประสบการณ์ของเด็กสนทนา
เก่ียวกับตัวละคร(characters)โครงเร่ือง(plot)สถานท่ี
และเวลาของเร่ือง(setting)แก่นสาระของเร่ือง(theme)
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกเชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิมของเด็กกับเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้คำถาม
ปลายเปิดและคำถามปลายปิด

ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A)หมายถึง
ขั้นตอนที่เด็กทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน
เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเรื่อง เข้าใจความหมายของคำ
ศัพท์อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่มี
อยู่หนังสือกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริง  ครูส่งเสริมให้เด็กทำ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ทั้งกิจกรรมที่ครูเป็นผู้นำ
และกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กปฏิบัติเองโดย
อิสระ ได้แก่  การวาดการระบายสี  การปั้น  การ
ประดิษฐ์และศิลปะจัดวาง

ข้ันแสดงผลงาน(Display=D)หมายถึงข้ันตอน
ที่เด็กนำผลงานที่ทำในขั้นกิจกรรมมานำเสนอหน้าชั้น
เรียนและจัดแสดงควบคู่กับหนังสือ  ครูส่งเสริมให้เด็ก
นำผลงานมาเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดแสดงควบคู่กับ
หนังสือโดยพิจารณาจากความสนใจของเด็กครูต้องแสดง
บทบาทในการเสริมแรงทางบวกแก่เด็ก


วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและ
ทดลองโดยใช้รูปแบบREADท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองระหว่าง
วันที่16กันยายน2556ถึงวันที่8พฤศจิกายน2556
ปีการศึกษา2556 เป็นเวลา8สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้

1.ระยะก่อนการทดลองประกอบด้วย
1.1สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างเป็น

ระยะเวลา1สัปดาห์ และสังเกตพฤติกรรมทักษะการ
อ่านเริ่มแรกของเด็กกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง

1.2 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานที่
ที่ทำการทดลองให้เหมาะสม

1.3 เลือกผู้ช่วยวิจัยจำนวน2คน โดยได้รับ
การฝึกจัดกิจกรรมตามรูปแบบREADจนมีความเข้าใจ
และสามารถเป็นผู้ช่วยดำเนินการได้อย่างดี

1.4  ฝึกผู้ช่วยวิจัยในการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันสามารถบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมให้
มีความเที่ยงตรง

1.5สังเกตพฤติกรรมพื้นฐานของเด็ก
2.ระยะการทดลองดำเนินการดังนี้
2.1ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการทดลองวัน

ละ30นาทีทุกวันจันทร์–ศุกร์เวลาประมาณ9.00–
9.30น.เป็นเวลา8สัปดาห์รวมทั้งสิ้น40ครั้ง

2.2ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ในสัปดาห์ที่2,4,6และ8


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่
1.คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบREAD
1.1คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ

READประกอบด้วยหลักการและแนวคิดของรูปแบบ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม
จำนวน40วัน

1.2ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากผู้เช่ียวชาญ
ด้านการศึกษาปฐมวัยผู้เชี่ยวชาญด้าน

วรรณกรรมสำหรับเด็กและครูผู้สอนเด็กอายุ2
ปีถึง3ปีรวมท้ังส้ิน7คนเพ่ือประเมินความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรม

1.3นำไปศึกษานำร่อง2คร้ังการศึกษานำร่อง
ครั้งที่ 1ทดลองใช้กับเด็กอายุ 2ปีครึ่ง-3ปี ในสถาน
พัฒนาเด็กบ้านรักเนอร์สเซอร่ีสคูลสังกัดสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีภาคเรียน
ที่ 2/2555จำนวน10คนการศึกษานำร่องครั้งที่ 2
ทดลองใช้กับเด็กอายุ 2ปีครึ่ง-3ปีในสถานพัฒนาเด็ก
บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่
1/2556จำนวน10คน
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2.หนังสือภาพสำหรับเด็ก
2.1 หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมรูปแบบREADจำนวน4 เล่ม ได้แก่ เม่นหลบ
ฝนคุณฟองนักแปรงฟันหัวผักกาดยักษ์และอนุบาลช้าง
เบิ้ม

2.2 การคัดเลือกหนังสือ พิจารณาคัดเลือก
หนังสือท่ีได้รับการคัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จำนวน4หน่วยงานขึ้นไปที่ระบุไว้ในรายชื่อหนังสือเสริม
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยปี พ.ศ. 2555 โดยสำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาจากทั้งหมด739 เรื่อง
ได้มาจำนวน19เรื่องแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม
สำหรับเด็กและการศึกษาปฐมวัยจำนวน3คนพิจารณา
คัดเลือกมา4เรื่องที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทั้ง4
สาระตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546
(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี)


เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 

 เครื่องมือที่ ใช้ เก็บข้อมูลเป็นแบบสังเกต
พฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรกประกอบด้วย5ด้าน
ได้แก่

1. ด้านการรู้จักหนังสือ  (Know Books)
ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าเด็กมีความคุ้นเคย
กับหนังสือและรู้ว่าหนังสือมีไว้สำหรับอ่าน ได้แก่ รู้จัก
เรียกชื่อตัวอักษร รู้ว่าคำสามารถอ่านได้  รู้จักถามว่า
ตัวหนังสือที่เห็นนั้นคือคำว่าอะไรหรืออ่านว่าอย่างไร
รู้จักอ่านคำท่ีปรากฏคู่กับภาพ รู้จักตำแหน่งของช่ือหนังสือ
รู้จักหน้าปกหนังสือ รู้จักด้านหน้าและด้านหลังของหนังสือ
รู้จักด้านบนและด้านล่างของหนังสือ

2. ด้านการรักหนังสือ  (Love Books)
ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกว่าเด็กเห็นความ
สำคัญของหนังสือและชอบหนังสือได้แก่รู้จักหยิบหนังสือ
มาเปิดดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีสมาธิจดจ่อขณะเปิดหนังสือดู
เองตั้งใจฟังเมื่อผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง รู้จักอ่านตาม
รูปภาพที่เห็นในหนังสือแสดงความต้องการอยากอ่าน
หนังสือเองมีหนังสือที่ชอบมีช่วงเวลาการอ่านเป็นส่วน
หนึ่งของกิจวัตรปฏิบัติต่อหนังสืออย่างถูกต้อง

3. ด้านการใช้หนังสือ (Use Books)
ประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเด็กรู้วิธีการใช้
หนังสือ  ได้แก่ถือหนังสือถูกทิศทาง เลียนแบบท่าทาง
การถือหนังสือของผู้ใหญ่  รู้ว่าการอ่านต้องอ่านจากซ้าย

ไปขวารู้ว่าการอ่านต้องอ่านจากด้านหน้าไปด้านหลังทำ
เสียงคล้ายอ่านขณะเปิดดูหนังสือชี้ที่ตัวอักษรหรือภาพ
ไปด้วยในขณะอ่าน รู้จักเก็บหนังสือเข้าที่เมื่ออ่านเสร็จ
แล้ว

4.ด้านความเข้าใจ(UnderstandinBooks)
ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าเด็กเข้าใจเร่ืองราวใน
หนังสือได้แก่ เมื่อเปิดดูหนังสือสามารถพูดใกล้เคียงกับ
เรื่องหรือพูดตามที่จำได้ เติมคำหรือวลี ในตอนถัดไป
เล่าโครงเร่ืองหรือเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีฟังบอกช่ือตัวละคร
ในเรื่องบอกฉากของเรื่องบอกตอนจบของเรื่องบอก
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

5. ด้านการแสวงหา (Look for Books)
ประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต้องการใน
การเรียนรู้เพิ่มเติมจากเดิม  ได้แก่ อยากมีหนังสือเป็น
ของตนเองกระตือรือร้นเมื่อผู้ใหญ่แนะนำหนังสือเล่ม
ใหม่ที่ไม่เคยเห็นสนใจหยิบหนังสือเล่มใหม่ๆมาเปิดดู
สนใจการทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหนังสือสนใจมองหรือ
อ่านสิ่งต่างๆรอบตัว ใช้คำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากการ
ฟังการอ่านหนังสือพูดเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเอง
เกี่ยวกับหนังสือสนใจการมีประสบการณ์จริงเหมือนใน
หนังสือ

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะการอ่านเริ่มแรก  เป็นแบบ Rubric Score
มีเงื่อนไขการให้คะแนนดังนี้

เด็กสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองให้2คะแนน
เด็กสามารถปฏิบัติ ได้หลังจากครูแนะนำ

ช่วยเหลือให้1คะแนน
เด็กไม่ปฏิบัติให้0คะแนน 

การหาคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะ

การอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน5คนพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมความ
สอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค์
หลังจากน้ันนำไปทดลองใช้นำร่องโดยให้ครูลองใช้สังเกต
พฤติกรรมของเด็กวัยเตาะแตะอายุ2ปีครึ่งถึง3ปีเพื่อ
ดูความเข้าใจในการใช้ความสอดคล้องของการประเมิน
ระดับพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
นำคะแนนผลการสังเกตพฤติกรรมก่อนการ

ทดลองและผลการสังเกตทุกๆ2สัปดาห์รวม5ครั้งไป
แสดงเป็นแบบกราฟเส้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านของ
พฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรก และนำไปทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ
(RepeatedMeasuresANOVA)


ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กทั้ง15คนเพิ่ม

ขึ้นทุกด้าน โดยเพิ่มขึ้นมากในเวลา6สัปดาห์ (ครั้งที่4)
ซึ่งด้านความเข้าใจและด้านการรู้จักหนังสือจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็ภายในเวลา4สัปดาห์(คร้ังท่ี3)ส่วนด้าน
การรักหนังสือจะเพิ่มช้ากว่าด้านอื่น โดยเริ่มเพิ่มมากใน
สัปดาห์ที่2(ครั้งที่2)ตามตาราง1-2และภาพ2และ
เมื่อนำไปทดสอบทางสถิติพบว่าทักษะการอ่านเริ่มแรก
ของเด็กวัยเตาะแตะทุกด้านเพิ่มขึ้นทุกครั้งของการสังเกต
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ยกเว้นครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ของด้านการรักหนังสือ  และครั้งที่ 3-5
ของด้านความเข้าใจตามตาราง2

ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทักษะการอ่านเริ่มแรก ครั้งที่ 1-5 

11 
 

 
 2   5  

  
 (Repeated Measures ANOVA) 

 
 

  15    6  (
4)    4  (  3)  

  2 (  2)  1-2 
 2   

 .05   1  2   
 3-5   2 

 
 1  

  1-5 

       
   X SD  X SD  X SD  X SD  X SD 

 1 3.667 2.093 7.400 1.993 3.600 1.724 4.467 2.416 6.133 1.407 
 2 9.467 1.956 8.467 1.407 7.200 1.474 10.200 2.111 9.067 2.120 
 3 13.600 0.986 12.667 0.488 10.067 0.458 15.733 0.704 10.733 0.704 
 4 15.200 0.414 15.400 0.828 14.600 0.910 15.933 0.258 15.267 0.799 
 5 15.733 0.458 15.867 0.516 15.667 0.488 15.933 0.258 16.000 0.000 

 
  

12 
 

 2 
 

 

 
 

 2 
 

Measure Time 
Type III Sum  

Mean Square df F Sig. 
of Squares 

  1   2 504.600 504.600 1 100.347* .000 
 2   3 256.267 256.267 1 90.265* .000 
 3   4 38.400 38.400 1 39.526* .000 

   4   5 4.267 4.267 1 16.000* .001 
  1   2 17.067 17.067 1 4.054 .064 

 2   3 264.600 264.600 1 121.855* .000 
 3   4 112.067 112.067 1 121.309* .000 

   4   5 3.267 3.267 1 5.914* .029 
  1   2 194.400 194.400 1 72.383* .000 

 2   3 123.267 123.267 1 54.382* .000 
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ภาพ2ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยทักษะการอ่านเริ่มแรกของแต่ละด้านกับครั้งที่สังเกต
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ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะระหว่างครั้งที่สังเกต 
 

13 
 

Measure Time 
Type III Sum  

Mean Square df F Sig. 
of Squares 

  1   2 504.600 504.600 1 100.347* .000 
 2   3 256.267 256.267 1 90.265* .000 
 3   4 38.400 38.400 1 39.526* .000 

   4   5 4.267 4.267 1 16.000* .001 
  1   2 17.067 17.067 1 4.054 .064 

 2   3 264.600 264.600 1 121.855* .000 
 3   4 112.067 112.067 1 121.309* .000 

   4   5 3.267 3.267 1 5.914* .029 
  1   2 194.400 194.400 1 72.383* .000 

 2   3 123.267 123.267 1 54.382* .000 
 3   4 308.267 308.267 1 367.818* .000 

   4   5 17.067 17.067 1 26.746* .000 
  1   2 493.067 493.067 1 48.980* .000 

 2   3 459.267 459.267 1 76.788* .000 
 3   4 0.600 0.600 1 1.909 .189 

   4   5 0.000 0.000 1     
  1   2 129.067 129.067 1 19.034* .001 

 2   3 41.667 41.667 1 9.831* .007 
 3   4 308.267 308.267 1 752.744* .000 

   4   5 8.067 8.067 1 12.642* .003 
*p<.05 

  
  READ 

 .05 
 

 
  READ 

  .05    

4.054 

1.909 

*p<.05 

สรุปผลการวิจัย  
รูปแบบREADสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน

เริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05


อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีพบว่ารูปแบบREADสามารถ
ส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะได้
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05นั้น เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่ารูปแบบนี้ ได้
สร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาแบบองค์รวม

ของกู๊ดแมนทฤษฎีพัฒนาการอ่านของโคเครนท่ีสอดคล้อง
กับวัยของเด็กซึ่งเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่ยากด้วยการสร้าง
ความคุ้นเคยจากการอ่านให้ฟังแล้วค่อยๆให้เด็กมีส่วนร่วม
จากการเดาขณะที่ครูหยุดอ่านไปจนถึงการปล่อยให้เด็ก
อ่านเองตามลำพัง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับหนังสือโดยเน้นให้เด็กได้รู้จักการใช้หนังสือตัวอักษร
ได้เห็นภาพได้ฟังเสียงและเห็นตัวอย่างการอ่านตามขั้น
การอ่าน (Reading) เมื่อเด็กคุ้นเคยกับหนังสือก็จะรู้สึก
ว่าหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในชีวิตเขาเกิดความ
ผูกพันจนกลายเป็นความรักความทะนุถนอมอยากได้
อยากมี
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จากนั้นพยายามให้เด็กปรับโครงสร้างทาง
สติปัญญาตามทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียร์เจต์
โดยให้เชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือเข้ากับประสบการณ์ใน
ชีวิตของเด็กทำให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างภาพขึ้นใน
สมอง เข้าใจภาพใช้คำแทนสัญลักษณ์จากของจริงตาม
ทฤษฎีของบรูเนอร์ โดยครูเองต้องคอยส่งเสริมสนับสนุน
การเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็กให้สูงสุดตามทฤษฎีของ
ไวก๊อตสกี้ซึ่งเป็นขั้นขยายความเข้าใจ(Expand)จากการ
จินตนาการและสามารถใช้คำแทนสิ่งต่างๆทำให้เด็กมี
ความเข้าใจในเร่ืองราวมากข้ึนสามารถเล่าเร่ืองหรือแสดง
ความคิดเห็นได้ตามความรู้สึก ตามประสบการณ์ของ
ตนเองที่เคยผ่านมา

ในขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง(Activity)มีความเชื่อที่
ว่า การเรียนรู้ที่ดีเด็กต้องได้ลงมือทำเอง เพื่อให้เข้าใจ
และขยายความคิดเพิ่มขึ้นรูปแบบนี้จึงให้ความสำคัญกับ
การให้เด็กกระทำกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองอย่างอิสระด้วยตนเอง
ผ่านกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้โดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่
เดก็ตอ้งฝกึใหพ้รอ้มในการเขยีนในอนาคตกจิกรรมตา่งๆ
เหล่านี้ช่ วยส่ง เสริมให้ เด็กเกิดพฤติกรรมต่อเนื่อง
จนเป็นนิสัย จึงนำแนวคิดการเสริมแรงของสกินเนอร์
มาเป็นส่วนสุดท้ายของรูปแบบนี้ เรียกขั้นแสดงผลงาน
(Display)ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอสิ่งที่ได้
ทำโดยครูพยายามให้คำชมเชยหรือให้รางวัลเพื่อให้เด็ก
เกิดความภาคภูมิใจ พอใจกับพฤติกรรมที่แสดงออก
นำไปสู่การทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยต่อไป

ผลของการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่ม
แรกได้แก่งานวิจัยของวัลเล่ย์(Walley,2000)ที่ใช้
รูปแบบการสอน Lexical RestructuringModel
งานวิจัยของสพิซ (Speece, 2011) ที่ใช้รูปแบบการ
สอนLetterWord Identification (LWID)และงาน
วิจัยของบำเพ็ญ การพานิชย์ (2539) ที่ ใช้การจัด
ประสบการณ์กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอ่าน

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การอ่านหนังสือให้เด็กฟังที่สามารถส่งเสริมทักษะการ
อ่านได้แก่งานวิจัยของบ๊อกซ์(อนงค์วรพันธ์,2546
;อ้างถึงในBox,1990)ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัด
ประสบการณ์การอ่านร่วมกันที่มีต่อความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับตัวอักษร งานวิจัยของวาสิคและอลิส (Wasik
andAlice,2001)ที่จัดประสบการณ์การอ่านโดยให้ครู
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง คำศัพท์ใน
หนังสือและนำวัตถุสิ่งของที่เป็นของจริงมาให้เด็กสัมผัส
เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความหมายการฝึกฝนให้เด็ก
ตอบคำถามและการทำกิจกรรมจริงท่ีเก่ียวข้องกับหนังสือ
และงานวิจัยของไวเฮิส์ท(Whitehurstetal.,1994)ที่
จัดประสบการณ์การอ่านโดยการเลือกคุณภาพของหนังสือ
การตั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิดการคาดเดาเรื่อง
การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องและการพูดถึงความสัมพันธ์ของ
เด็กกับหนังสือ

จากการนำแนวคิดทฤษฎีทางการเรียนรู้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบและได้ผลการพัฒนาทักษะ
การอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะสอดคล้องกับงาน
วิจัยท่ีผ่านมาท้ังของไทยและต่างประเทศจึงเป็นท่ีเช่ือม่ัน
ได้ว่ารูปแบบREADนี้มีประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัยสามารถนำไปขยายผลใช้กับเด็กในวัยนี้ได้
และจากการวิจัยน้ีใช้เฉพาะเด็กวัยเตาะแตะจึงมีข้อจำกัด
ในการวัดทักษะของเด็กได้แค่เพียงพฤติกรรมที่เป็น
สมรรถนะของเด็กอายุไม่เกิน3ปีเท่านั้น
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1.ทักษะการอ่านเริ่มแรกทุกด้านเพิ่มขึ้นอย่าง

มากในสัปดาห์ที่ 6 (ครั้งที่ 4)ผู้นำรูปแบบนี้ไปใช้จึงควร
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า6สัปดาห์

2.การนำแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบREAD
ไปใช้ควรคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะและจัด
กิจกรรมอย่างยืดหยุ่นตามความสนใจของเด็ก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตอายุเด็กตั้งแต่2

ปีครึ่งถึงอายุไม่เกิน3ปี เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป
อาจขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น ทั้งด้านกิจกรรม และ
เครื่องมือวัด
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