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โครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรูแ้ ละผลิตสือ
เพือพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์
โดย
สถาบันวิจยั เพือการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เสนอต่อ
กองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund)

บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรู แ้ ละผลิตสือเพือพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์เป็ น
ส่วนหนึงของยุทธศาสตร์การส่ง เสริม และพัฒนาการผลิต และเผยแพร่สอปลอดภั
ื
ย และสร้างสรรค์
ของกองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ซึงให้ความสําคัญกับการผลิต
สือเพือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน โครงการวิจยั นีมุง่ เน้นไปทีการพัฒนา
สือและการพัฒนาองค์ความรู เ้ กียวกับ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย เพราะตระหนัก ดี วา่ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและลดความเหลือมลําทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ (Heckman, 2008)
กิจกรรมของโครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้และผลิต สือเพือพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ตามแนวทาง
ไรซ์ไทยแลนด์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (i) การจัดทําสือเพือถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของโครงการไรซ์ไทยแลนด์และมูลนิธิไฮสโปคประเทศสหรัฐอเมริกา และ
(ii) การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอของเด็
ื
กปฐมวัยและบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”
ต่อพฤติกรรมดังกล่าว
ในส่วนการจัดทําสือ โครงการฯ ได้จดั ทํา และเผยแพร่สารคดี สนทั
ั งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย
การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ที ได้รบั การ
พัฒนาภายใต้การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ บทบาทของครูและผูป้ กครอง
ในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ต่อ พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย และจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือทังหมด 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือหลักสูตรไฮสโคป (The HighScope Preschool Curriculum) และหนังสือ การจัดการความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก เล็ก (You Can’t
Come to My Birthday Party!) ผลการดําเนินการในส่วนนี พบว่า โครงการฯ สามารถเข้าถึงกลุม่
เป้าหมายได้ตามทีตังไว้ แต่ตอ้ งเลือนกําหนดปิ ดโครงการออกไปเป็ นเวลากว่าหนึงปี เพราะปั ญหา
การระบาดของโควิด- ทําให้การจัดทําสารคดีสนต้
ั องล่าช้ากว่ากําหนดอย่างมาก ทังนี เนืองจาก
สารคดี ทงสี
ั ตอนต้องถ่ายทํา ในพืนที จังหวัด กาฬสินธุ์ แต่ทีม งานในการถ่ายทํา ทังหมดประจํา อยู่ที
กรุงเทพมหานคร ทําให้เจ้าหน้าทีและผูป้ กครองในพืนทีไม่สะดวกให้ทีมงานเข้าไปถ่ายทําในพืนที
ส่วนสําคัญของงานวิจยั ชินนีคือ การวิเคราะห์บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่
พฤติกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง และบทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งที มี
ต่อ ทักษะของเด็ก งานวิจยั ชินนี ตอบโจทย์ทงสองส่
ั
วนโดยใช้ขอ้ มูล บันทึก การยืม คืน หนังสือ นิทาน
จากศพด. ที เข้า ร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์ และข้อมูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE panel
data) ซึงเป็ น ข้อมูล ที ติดตามเด็ก ปฐมวัย มาอย่างต่อ เนือง และมี รายละเอียดเกียวกับ กิจกรรมที
ผูใ้ หญ่ ในครัว เรือนทํา ร่วมกับ เด็ก กลุม่ ตัวอย่างทังในรูป จํานวนครังและจํานวนเวลาที ทํา กิจกรรม
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และมี ผลการทดสอบความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) ทําให้สามารถ
นํามาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
ข้อค้นพบหลักทีน่าสนใจในรายงานวิจยั ชินนีมีดงั ต่อไปนี
1. กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยส่งเสริมให้ผปู้ กครองชาวไทยอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง
มากขึนอย่างมีนยั สําคัญ (แต่อาจจะยังไม่มากเท่าทีควร) โดยจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ ที ระบุ วา่ การยืม หนังสือ นิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” 1 ครัง (เล่ม) มี
ส่วนช่วยให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ที มีอายุประมาณ 3-4 ขวบฟั ง ประมาณ 13
นาที ซึงมีคา่ สูงกว่าค่าเฉลียของการอ่านของเด็กในช่วงอายุเดียวกัน (ประมาณ 5 นาทีตอ่ วัน)
อย่างมาก
2. การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มี สว่ นช่วยพัฒนาทักษะความเข้าใจในการฟั ง (listening
comprehension) ของเด็กอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ หากอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-4
ขวบฟั งเพิมขึน 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์จะช่วยให้เขามีทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.857
เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และยังอาจจะสรุปได้อีกว่า การยืมนิทานผ่านกิจกรรม “พา
นิทานกลับบ้าน” หนึงครัง (ต่อสัปดาห์) น่า จะช่วยให้เด็ก มี ทกั ษะความเข้าใจในการฟั ง มาก
ขึน 0.177 เท่า ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ควรนํา ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี
ไปใช้อย่างระมัดระวังเพราะยังมีปัญหาทางสถิติทีเรียกว่า ปั ญหาตัวแปรเครืองมือขาดกําลัง
(weak instruments) ซึงต้องศึกษาวิจยั เพิมเติมเพือให้มนใจมากยิ
ั
งขึน นอกจากนี ยังพบว่า
การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ไม่สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านอืนๆ ไม่ วา่ จะเป็ น ทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านวิชาการ ความจํา ขณะทํางาน ทักษะพฤติกรรมแบบแสดงออก
และทักษะพฤติกรรมแบบเก็บกดอย่างมีนยั สําคัญ
3. จากข้อมูลบันทึกการยืม คืน หนังสือนิทานจากศพด. ที เข้า ร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์พบว่า
เด็กปฐมวัยยืมนิทานในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561 เป็ นจํานวนกว่า 180,000 ครัง โดยมี
ปี การศึกษา 2558 และ 2559 เป็ นช่วงทีมีการยืมคืนนิทานจํานวนมาก และลดลงอย่างมาก
ในช่วงปี 2560 และ 2561 การลดลงของการยืมคืนนับตังแต่ปีการศึกษา 2560 น่าจะเป็ นผล
มาจากการปรับ ลดความถี และความเข้ม ข้น ของติดตามนิเทศสถานศึกษาของโครงการไรซ์
ไทยแลนด์ ซึงน่าจะส่งผลให้ครูในศพด. ส่งเสริมให้เด็กยืมคืนนิทานน้อยลง
4. ผูป้ กครองชาวอเมริกนั อ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งบ่อยกว่าผูป้ กครองชาวไทยในชนบท (ใน
โครงการไรซ์ไทยแลนด์) อย่างชัดเจน โดยเฉลียผูป้ กครองชาวอเมริกนั จะอ่านให้เด็กฟั งมาก
สุด ในช่วงที เด็ก มีอายุ 2-3 ขวบโดยอ่านประมาณ 17 วัน ต่อ เดือน และประมาณร้อยละ 40
อ่านประจําทุกวัน ในขณะที ผูป้ กครองชาวไทยในชนบทจะอ่านให้เด็กฟั งมากสุดในช่วงทีเด็ก
มีอายุ 3-4 ขวบโดยอ่านเพียงประมาณ 11 วันต่อเดือน และประมาณร้อยละ 20 อ่านประจํา
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ทุกวัน โดยผูป้ กครองชาวไทยในชนบท (ในโครงการไรซ์ไทยแลนด์) อ่านหนังสือให้เด็กฟั งมาก
ทีสุดในช่วงที เด็กมีอายุประมาณ 3-4 ขวบ โดยอ่านมากสุดประมาณ 0.6 ชัวโมงต่อสัปดาห์
หรือประมาณ 5 นาทีตอ่ วัน
5. เด็ก ปฐมวัย มี แนวโน้ม ที จะใช้เวลาอยู่บนหน้า จอเพิมขึนตามอายุของเด็ก โดยเด็ก ที มี ระดับ
อายุ 5-6 ขวบในปี 2559 จะใช้ เวลากับ อุปกรณ์ กลุม่ นี มากทีสุด ที ประมาณ 16 ชัวโมงต่อ
สัปดาห์ ซึงมากกว่า เวลาที อ่านหนังสือ อย่างมาก นอกจากนี การวิเคราะห์ทางสถิติ ระบุ วา่
กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” น่าจะไม่สามารถลดเวลาทีเด็กปฐมวัยจะใช้เวลาอยูบ่ นหน้าจอ
ได้
ในภาพรวม ความรูท้ ีได้จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง
ชีให้เห็นว่า การอ่านหนังสือให้เด็กฟั งมีแนวโน้มทีจะช่วยให้เด็กมีความรู เ้ กียวกับคําศัพท์ในหนังสือ
ที อ่านดี ขนึ และงานวิจยั ชินนี ก็ พบว่า การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มี สว่ นช่วยพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจในการฟั งของเด็กอย่างมีนยั สําคัญ แต่ยงั ไม่พบหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอทีบ่งชีว่า การ
อ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี ของงานวิจยั
ทีใช้เทคนิคการทดลองสุม่ แบบมีกลุม่ ควบคุม (RCT) ทีผลการทดลองส่วนใหญ่ ไม่เห็นผลทีชัดเจน
มากนัก ดัง นัน จึง อาจจะสรุป ได้วา่ การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง น่า จะเป็ น กิจกรรมหนึงที มี
ประโยชน์กบั เด็ก ปฐมวัย แต่ ก็ น่า จะเป็ น เพียงหนึงในหลายๆ กิจกรรมที มี ความสําคัญ และจําเป็ น
ต่อ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ซึงรวมถึง การเล่า นิทานให้เด็ก ฟั ง การเล่น บทบาทสมมุติ การร้องเพลง
และเต้นรํา การประกอบตัวต่อ การปั นดินนํามัน การทําอาหาร การช่วยงานบ้าน กล่าวคือ การอ่าน
หนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง น่า จะมี ประโยชน์ แต่ น่า จะไม่ใช่ ยาวิเศษที สามารถพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ได้
ทุกด้าน
จากข้อค้นพบทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ทีมวิจยั ขอนําเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. เนืองจากมีงานวิจยั จํานวนมากทีบ่งชีให้เห็นถึงความคุม้ ค่าของการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อาทิ
เช่น Heckman et al., 2013, 2010) หน่วยงานทีเกียวข้องจึงควรสนับสนุนสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และผู้ปกครองให้สามารถจัด กิจกรรมที จะส่ง เสริม ทังทักษะด้านสติ ปัญญา (cognitive) และทักษะด้านพฤติกรรม (non-cognitive) ได้ อย่างประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บท
เรียนจากการดําเนินกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทําให้เข้าใจว่า การส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัด กิจกรรมเสริม ทักษะให้กบั เด็ก ปฐมวัย จําเป็ น จะต้องมี การติดตามอย่างต่อ เนือง ซึงอาจ
จะดําเนินการโดยผูบ้ ริหารของสถานศึกษาเองหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ แต่แน่นอนว่าการ
ดูแลติดตามโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาเองย่อมเป็ นวิธีทีมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เนืองจากงานวิจยั ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั (รวมถึงผลการวิเคราะห์ในงานวิจยั ชินนีด้วย) ยังไม่สามารถ
บ่ง ชี ได้ชดั เจนเพียงพอว่า การอ่านหนังสือ ให้ เด็ก ฟั ง สามารถช่วยให้ เด็ก ปฐมวัย พัฒนาใน

iv
ด้านต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ดัง นัน จึง ขอแนะนํา ให้หน่วยงานที เกียวข้องสนับสนุน ให้
มี การทํา วิจยั เพือศึกษาประสิทธิภาพของการส่ง เสริม การอ่านในเด็ก ปฐมวัย โดยใช้เทคนิค
การทดลองสุม่ แบบมีกลุม่ ควบคุม (randomized controlled trial: RCT) และการเก็บข้อมูล
การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง อย่างเป็ น ระบบ ทังนี เพือจะได้เข้าใจถึง ประสิทธิภาพและกลไกที
เกียวข้อง ซึงจะนําไปสูก่ ารกําหนดนโยบายและการออกแบบกิจกรรมเพือส่งเสริมการอ่านทีมี
ประสิทธิภาพ ตรงประเด็น และคุม้ ค่ามากยิงขึนในอนาคต
3. ข้อจํากัดทีสําคัญอันหนึงของงานวิจยั ชินนี คือ ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์ครังนี มาจากศพด.
กลุม่ แรกที เข้าร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์เท่านัน นักวิจยั ยังไม่สามารถเก็บ ข้อมูลการยืม คืน
นิทานจากสถานศึกษาทีขอรับสมุดบันทึกยืมคืนได้ ซงหากทํ
ึ
าได้ จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
การยืมคืนหนังสือของเด็กปฐมวัยได้ดียิงขึน ดังนัน หน่วยงานทีเกียวข้องจึงควรสนับสนุนให้
มีการจัดทําแอพพลิเคชัน (application) สําหรับการยืมคืนนิทานของสถานศึกษา เพืออํานวย
ความสะดวกให้กบั สถานศึกษา และเป็ น เครืองมือ ในการเก็บ ข้อมูล การยืม คืน นิทานที จะมี
ประโยชน์ตอ่ การวิจยั เกียวกับการอ่านของเด็กปฐมวัยในอนาคต
4. เนืองจากมีหลักฐานสนับสนุนจากงานวิจยั มากพอสมควรว่า การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัย
ฟั งเป็ นการสร้างปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างผูใ้ หญ่และเด็ก และผลการวิจยั ในครังนีเองก็พบ
ว่า กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” สามารถช่วยกระตุน้ ให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัย
ฟั งมากขึนอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน สถานศึกษาจึงควรจะพิจารณาให้กิจกรรม “พานิทานกลับ
บ้าน” เป็ นทางเลือกทีสําคัญอันหนึงในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. เนืองจากการวิเคราะห์บทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัย
ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental variable approach) ยังประสบปั ญหาตัวแปร
เครืองมือขาดกําลัง (weak instruments) ซึงอาจจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มีความเบียงเบน
จึง ทําให้ไม่สามารถสรุป ผลได้อย่างมันใจ ดัง นัน จึง ควรต้องศึกษาวิจยั เกียวกับ บทบาทของ
การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัยเพิมเติม
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ปกครอง และเด็ก ปฐมวัย ในโครงการไรซ์ไทยแลนด์ทกุ คนที ให้ความร่วมมือ เสีย สละเวลาในการ
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า จูฑะพุทธิ ที เล็งเห็นความสําคัญของการวิจยั ในครังนี ทีมงานหวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานฉบับนี
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การออกแบบนโยบายและขยายขอบเขตความรู เ้ พือพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปใน
อนาคต
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บทที 1

บทนํา (Introduction)
งานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปี ทีผ่านมาชีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนา
เด็กปฐมวัย (early childhood development) มี สว่ นสําคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กบั ประชากรของประเทศ ซึงมีสว่ นในการช่วยเพิมประสิทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ลด
ต้นทุนทีอาจเกิดจากการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด และการติดการพนัน เป็ นต้น นอกจากนี
การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถช่วยลดความเหลือมลําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วย
การลดความแตกต่างด้านทุนมนุษย์นบั ตังแต่จดุ เริมต้นของชีวิต ซึงเป็ นสาเหตุของความเหลือมลํา
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเราพบเห็นอยูใ่ นปั จจุบนั
งานวิจยั ของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัย
ชิคาโก Heckman et al. (2013, 2010) ทีศึกษาโครงการ Perry Preschool ซึงสอนเด็กปฐมวัยอายุ
3 ถึง 4 ขวบ จํานวน 123 คน ด้วยหลักสูตรทีเรียกว่า “ไฮสโคป” (HighScope) ณ โรงเรียนแห่งหนึง
ในเมืองอิปซิแลนติ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี 1962 ถึง ปี 1964 และตาม
เก็บข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างมาจนถึงปั จจุบนั ชีให้เห็นว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน (benefitto-cost ratio) ของโครงการฯ มีคา่ ประมาณ 7 ต่อ 1 ถึง 12 ต่อ 1 กล่าวคือ การลงทุน 1 บาท จะได้
ผลประโยชน์ตอ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการและสังคมโดยรวมประมาณ 7 ถึง 12 บาท หรือคิดเป็ นอัตราผล
ตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ร้อยละ 10 ต่อปี (ดูรูปที 1.1 ประกอบ) ซึงถือว่า
เป็ นผลตอบแทนทีคุม้ ค่าอย่างมาก
งานวิจยั ดังกล่าวชีให้เห็นถึงความสําคัญและความคุม้ ค่าของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ
อย่างยิงในประเด็นทีเกียวกับกระบวนการเรียนการสอน ดังนัน โครงการลดความเหลือมลําด้วยการ
ศึกษาปฐมวัยทีมีคณ
ุ ภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education) หรือเรียก
สันๆ ว่า “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) จึงได้นาํ หลักสูตรไฮสโคป (HighScope) มาพัฒนาเป็ น
หลักสูตรปฐมวัยไรซ์ไทยแลนด์ และได้นาํ ไปทดลองใช้ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคาม
และกาฬสินธุ์ พร้อมทังเริมดําเนินการเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซํา1 หรือทีปั จจุบนั เรียกว่า
RIECE Panel Data ในปี 2558 และทีสําคัญ Chujan and Kilenthong (2021) ได้ทาํ การประเมิน
ผลของการนํา หลัก สูตรไรซ์ไทยแลนด์ไปใช้ ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก โดยวัดผลลัพธ์ หรือ พัฒนาการ
1 ข้อมูล เด็ก ปฐมวัย แบบตัวอย่างซําหมายถึง

ข้อมูลเด็ก คนเดิม ที เริมสํารวจตังแต่ช่วงปฐมวัย ต่อ เนืองไปจนถึง วัย
ผูใ้ หญ่ โดยกลุม่ ตัวอย่างหลัก ของ RIECE Panel Data คือ เด็ก ปฐมวัย ใน 23 ตําบลที ร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์ใน
จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ โดยในปั จจุบนั มีกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 1,400 คน
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บทที 1. บทนาํ

รูปที 1.1: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ
ทีมา: Heckman (2008)
เด็กโดยใช้เครืองมือวัดพัฒนาการเด็กตามแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) ซึงพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยหลัก
สูตรไรซ์ไทยแลนด์สามารถช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการทีดีกว่าการจัดการเรียนรู แ้ บบเดิมอย่างมี
นัยสําคัญ ซึงก็สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Heckman et al. (2010)
อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สถานศึกษา ครูปฐมวัย และผูป้ กครองจํานวนมากยัง
ไม่ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์
เท่าทีควร ซึงอาจจะเป็ นเพราะยังไม่เข้าใจถึงหลักการ แนวทาง และประโยชน์ของการจัดการเรียน
รู แ้ บบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์เท่าที ควร ซึงน่าจะเป็ นผลมาจากการที ไรซ์ไทยแลนด์ยงั
ขาดสือและช่องทางในการสือสารทีสามารถนําเสนอเนือหา องค์ความรู ้ และประสบการณ์ของโครง
การฯ ทีมีประสิทธิภาพ
ดัง นัน ไรซ์ไทยแลนด์จงึ ต้องการผลิต สือวิ ดี ทศั น์หรือ สารคดี สนเกี
ั ยวกับ การจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวทางไรซ์ไทยแลนด์ และจัด พิมพ์หนังสือ ที นํา เสนอองค์ความรู ้เกียวกับ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
และการจัดกาเรียนรู แ้ บบไฮสโคป ทังนีเพือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สถานศึกษา ครู
ปฐมวัย และผู้ปกครองเข้าใจถึง แนวทาง และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู แ้ บบไฮสโคปมากยิง
ขึน
โครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรู แ้ ละผลิตสือเพือพัฒนาเด็ก ปฐมวัยตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์
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ได้จดั ทํา สารคดี สนทั
ั งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์
ไทยแลนด์ พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ที ได้ รบั การพัฒนาภายใต้ การเรียนการสอนแบบไฮสโคป
ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ บทบาทของครู และผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และบทบาท
ของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และจัดพิมพ์หนังสือเพือเผยแพร่
ทังหมด 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือ หลัก สูตรไฮสโคป (The HighScope Preschool Curriculum) และ
หนังสือการจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก (You Can’t Come to My Birthday Party!)
นอกจากนี ไรซ์ไทยแลนด์ได้ดาํ เนินกิจกรรมทีสําคัญอีกกิจกรรมหนึงคือ กิจกรรม “พานิทานกลับ
บ้าน” ซึงส่ง เสริม ให้เด็ก ปฐมวัย ยืม หนังสือ นิทานจากสถานศึกษากลับ ไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง
โดยมีสมุดบันทึกการยืมคืนหนังสือนิทาน “พานิทานกลับบ้าน” เป็ นเครืองมือในการช่วยกระตุน้ ให้
เกิด ปฏิสมั พันธ์ที ดี ระหว่างเด็ก และผู้ปกครอง สร้างพืนที ให้เด็กๆ ได้แสดงความคิด และเป็ น ช่อง
ทางในการสือสารระหว่างบ้านกับ โรงเรียน กิจกรรมนี นับ เป็ นการใช้สืออย่างสร้างสรรค์เพือพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย เพราะนํา ไปสู่ การสร้างปฏิสมั พันธ์ ที ดี ระหว่างผู้ ปกครองและเด็ก ช่วยเพิมเวลาที มี
คุณภาพผ่านการอ่านหนังสือ ร่วมกัน สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ที พบใน Hart and Risley (2003);
Kuhl et al. (2003); Romeo et al. (2018) ดัง นัน เพือเป็ นการขยายผลกิจกรรม “พานิทานกลับ
บ้าน” ไปยัง สถานศึกษาทัวประเทศ โครงการวิจยั ชินนี จึง ได้จดั พิมพ์สมุด บันทึก การยืม คืน หนังสือ
นิทานและจัดส่งให้สถานศึกษาทีต้องการจัดกิจกรรมโดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย และได้รบั ความสนใจจาก
สถานศึกษาทัวประเทศเป็ นอย่างดี
ยิงไปกว่านัน โครงการวิจยั ชินนียังได้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอของเด็
ื
กปฐมวัยและบทบาท
ของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” โดยอาศัยข้อมูล RIECE Panel Data ซึงเป็ นข้อมูลตัวอย่างซําที
เริมสํารวจตังแต่ช่วงปฐมวัย อัน เดียวในประเทศไทย ที มี ขอ้ มูล พฤติกรรมการใช้สือของเด็ก ปฐมวัย
ที ละเอียดและครอบคลุม ช่วยให้นกั วิจยั สามารถตอบคําถามที สําคัญ ไม่ วา่ จะเป็ น ผู้ปกครองชาว
ไทยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟั งมากน้อยเพียงใดเมือเปรียบเทียบกับผูป้ กครองชาวอเมริกนั ? เด็ก
ปฐมวัย ไทยใช้เวลาอยู่บนหน้า จอมากน้อยเพียงใด? กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ช่วยเพิมการ
อ่านหนังสือให้เด็กฟั งได้มากน้อยเพียงใด? กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยลดเวลาทีเด็กใช้เวลา
อยู่บนหน้าจอได้มากน้อยเพียงใด? กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มีผลกระทบต่อเวลาทีผูป้ กครอง
ร่วมทํากิจกรรมอืนๆ อาทิเช่น การฝึ กให้เด็กอ่านเขียน กขค ABC นับเลข และการเล่านิทานให้ฟัง
มากน้อยเพียงใด? การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็ก
ในระยะยาวได้มากน้อยเพียงใด? คําถามเหล่านีล้วนเป็ นคําถามทีมีความสําคัญและมีประโยชน์ตอ่
การปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมาก
เนือหาของรายงานฉบับนี ในส่วนทีเหลือประกอบไปด้วย 4 บทด้วยกัน โดยในบทที 2 นําเสนอ
ผลการดําเนินการในส่วนการผลิตสือวิดีทศั น์หรือสารคดีสนั ส่วนบทที 3 นําเสนอผลการดําเนินการ
ในส่วนการจัดพิมพ์หนังสือเกียวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบไฮสโคป บทที 4 นําเสนอผลการวิเคราะห์
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บทที 1. บทนาํ

เกียวกับ บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ต่อ การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง การทํา
กิจกรรมร่วมกับเด็กปฐมวัย และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการไรซ์ไทยแลนด์ และบทที 5
ซึงเป็ นบทสุดท้าย จะสรุปผลการดําเนินงานและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ

บทที 2

การจัดทําสารคดีสันเพือถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภารกิจทีสําคัญประการหนึงของโครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรู แ้ ละผลิตสือเพือพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์คือ การจัดทําและเผยแพร่สารคดีสนเพื
ั อถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิรูปการศึกษาและผูป้ กครองโดยทัวไป โดยผลิตทังหมด 4 ตอน ประกอบ
ไปด้วย
1. การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ มีเนือหาเกียวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู ผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั ิอย่างมี ชีวิตชีวา (active learning) ของหลักสูตรไฮสโคป
ตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ โดยนําเสนอเนือหาเป็ นลําดับเวลาสอดคล้องกับตารางกิจวัตร
ประจําวันของเด็กๆ เริมตังแต่ กิจกรรมเช้าวันใหม่ สดใส แข็งแรง, กิจกรรมกลุม่ ใหญ่,กิจกรรม
สร้างสรรค์, กิจกรรมการวางแผน-ลงมือปฏิบตั ิ-ทบทวน, กิจกรรมกลุม่ ย่อย, กิจกรรมเล่นสนุก
นอกห้องเรียน, กิจกรรมสดชืนหลังตืนนอน, กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน
วิดีทศั น์ตอนนีสร้างขึนโดยมีเป้าหมายเพือแนะนํากระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย
ทีมีงานวิจยั รองรับว่ามีประสิทธิภาพ แก่บคุ ลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และบุคคลทัวไป
โดยเนือหาในวิดีทศั น์จะแสดงให้เห็นลักษณะการจัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตรประจําวัน รูป
แบบการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน บุคลิกภาพของครู ผู้สอน และผูใ้ หญ่
ที ทํางานร่วมกับเด็ก และที สําคัญ คือ บุคลิกของเด็ก ปฐมวัยที อยู่ในห้องเรียนที มี การจัดการ
เรียนรู ้ผา่ นการลงมือ ปฏิบตั ิ อย่างมี ชีวิต ชีวา โดยหวัง เป็ น อย่างยิงว่า หากบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลทัวไปได้รบั ทราบข้อมูล นี แล้ว จะเป็ น ประโยชน์ตอ่ การตัดสิน ใจ
เลือกหลักสูตร หรือสถานศึกษาทีสําหรับบุตรหลานของตน
2. พัฒนาการของเด็กปฐมวัยทีได้รับการพัฒนาภายใต้การเรียนการสอนแบบไฮสโคป
ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ นําเสนอเนือหาเกียวกับกิจกรรมการเรียนรู ต้ า่ งๆ ทีจัดขึนภาย
ใต้หลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ซึงเน้นให้เด็กได้เป็ นผูร้ เิ ริม ได้เรียนรูอ้ ย่าง
มีชีวิตชีวาภายใต้สงแวดล้
ิ
อมและผูใ้ หญ่ทีสนับสนุนการเรียนรู ้ เพือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างทักษะทีจําเป็ นต่อการเรียนรูใ้ นระยะยาวของเด็กปฐมวัย
วิดีทศั น์ตอนนีต้องการนําเสนอเนือหาต่อจากตอน “การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนว
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บทที 2. การจัดทาํ สารคดีสนั

รูป ที 2.1: สารคดี สนตอนการเรี
ั
ยนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ ในช่องทาง
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=myZgfxGC8rs
ทางไรซ์ไทยแลนด์” โดยเน้นที พัฒนาของเด็กปฐมวัยที ได้รบั การพัฒนาภายใต้การเรียนการ
สอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ ภายใต้สงแวดล้
ิ
อมและผูใ้ หญ่ทีพร้อมจะสนับสนุน
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็กๆ ซึงจะช่วยพัฒนาทักษะทีจําเป็ น และเป็ นการเตรียมพร้อม
เพือวางรากฐานการเรียนรูผ้ า่ นการเล่น การใช้เหตุผล การแสดงออกความคิด ความรูส้ กึ และ
อืนๆ โดยไรซ์ไทยแลนด์คาดหวัง ว่า หากบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ บุคลทัวไป
ได้รบั ทราบข้อมูล นี แล้ว จะเป็ น ประโยชน์ตอ่ การตัดสิน ใจเลือกหลักสูตร หรือ สถานศึกษาที
สําหรับบุตรหลานของตนในอนาคตเช่นกัน

รูป ที 2.2: สารคดี สนตอนพั
ั
ฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ที ได้รบั การพัฒนาภายใต้การเรียนการสอน
แบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ ไทยแลนด์ ในช่องทาง YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=hTb1RNIN6-g
3. บทบาทของครู และผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นําเสนอเนือหาเกียวกับบทบาท
ของครู และผูป้ กครองในการสร้างและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเน้นทีการมี ปฏิบตั ิ
สัมพันธ์ระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่ การสร้างบรรยากาศแห่งการสนับสนุน ถ่ายทอดเรืองราวจาก
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จากประสบการณ์ของครูปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบของไรซ์ไทยแลนด์ และผูป้ กครอง
ของเด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่างในโครงการไรซ์ไทยแลนด์
วิดีทศั น์ตอนนีจัดทําขึนเพือประชาสัมพันธ์แนวทางทีผูใ้ หญ่จะใช้เพือสนับสนุนการเรียนรู ข้ อง
เด็ก ปฐมวัย โดยเน้น ที การสร้างปฏิสมั พันธ์ เชิง บวก ภายใต้บรรยากาศที อบอุน่ ผ่อนคลาย
ปลอดภัย และสนับสนุนการเรียนรูข้ องเด็ก ผ่านกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศแห่งการสนับสนุน
อันได้แก่ การแบ่งปั นการนํากิจกรรมระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่ การมุง่ ความสนใจไปยังศักยภาพ
และจุดแข็งของเด็ก การสร้างสัมพันธภาพทีแท้จริง มีความจริงใจในการอํานวยความสะดวก
และอยู่กบั เด็กอย่างใส่ใจต่อความรูส้ กึ และความนึกคิดของเด็กๆ สนับสนุนการเล่นของเด็ก
การใช้คาํ พูดเพือส่งเสริม ให้กาํ ลังใจ แทนการชมเชย และการใช้กระบวนการแก้ปัญหาช่วย
เด็กแก้ไขความขัดแย้ง เพือให้เด็กโตมาเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีทกั ษะทางสังคมทีใช้แก้ปัญหา

รูป ที 2.3: สารคดี สนตอนบทบาทของครู
ั
และผู้ ปกครองในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ในช่องทาง
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Iv9RFyrx98A&t=7s
4. บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ต่อ พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย มี เนือหา
เกียวกับกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ซึงเป็ นกิจกรรมที ไรซ์ไทยแลนด์จดั ทําขึนเพือส่งเสริม
การสร้างปฏิสมั พันธ์ที ดี ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ช่วยเพิมเวลาที มี คณ
ุ ภาพ ผ่านการอ่าน
หนังสือร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพบใน Hart and Risley (2003); Kuhl et al. (2003);
Romeo et al. (2018) โดยไรซ์ไทยแลนด์สง่ เสริมให้สถานศึกษาทีเข้าร่วมโครงการให้เด็กๆ ยืม
หนังสือนิทานกลับไปอ่านร่วมกับผูป้ กครองทีบ้านทุกๆ วัน พร้อมกับบันทึกสมุดยืม-คืนนิทาน
ซึงเป็ นพืนทีในการขีด เขียนของเด็ก หรือแสดงความคิดเห็นของผูป้ กครอง
วิ ดี ทศั น์ตอนนี สร้างขึนโดยมี เป้าหมายเพือประชาสัมพันธ์กิจกรร “พานิทาน...กลับ บ้าน” ซึง
เป็ นหนึงในกิจกรรมทีไรซ์ไทยแลนด์สนับสนุนให้สถานศึกษาทีเข้าร่วมโครงการจัดขึน เพือส่ง
เสริมการสร้างปฏิสมั พันธ์ทีดีระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่เมืออยู่ทีบ้าน เป็ นการส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้เวลาที มี ประสิทธิภาพร่วมกัน โดยตังแต่ ปี การศึกษา 2560 ไรซ์ไทยแลนด์ได้เริมส่ง เสริม
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ให้สถานศึกษาปฐมวัยต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยไรซ์ไทยแลนด์จะสนับสนุนสมุดบันทึก
ยืม-คืนนิทานให้ฟรี ตามจํานวนนักเรียนของสถานศึกษานันๆ เมือวิดีทศั น์นีเผยแพร่ ไรซ์ไทย
แลนด์คาดหวังว่าจะมีสถานศึกษาทีสนใจและร่วมจัดกิจกรรมนีมากขึน

รูปที 2.4: สารคดีสนตอนบทบาทของกิ
ั
จกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในช่องทาง YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jIbM3oKq6eU&t=31s

2.1

เป้ าหมายและสถิตกิ ารเข้าถึงสารคดีสัน

ทีมงานดําเนินการเผยแพร่สารคดีสนทั
ั ง 4 ตอน ในสองช่องทางหลักคือ Facebook และ YouTube
โดยในส่วนของ Facebook ทางทีม งานได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผา่ น Facebook Fanpage
ของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ทีมีผตู้ ิดตามจนถึงปั จจุบนั ประมาณ 4,900 คน (ดูรูปที 2.5 ประกอบ) ซึง
ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ีสนใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่วา่ จะเป็ นครู ปฐมวัย ผูป้ กครอง และนักวิชาการ
นอกจากนี ยัง ได้ประชาสัมพันธ์ ผา่ น Facebook Fanpage ของสถาบันวิจยั เพือการประเมิน และ
ออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยอีกทางหนึง ช่องทาง Facebook Fanpage น่าจะช่วยให้ทีมงานสามารถเผยแพร่องค์ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของไรซ์ไทยแลนด์อย่างทัวถึง ได้ในระยะเวลาอัน สันและสอดคล้องกับ เป้า หมายที ตังไว้ ในขณะที
ช่องทาง YouTube น่า จะเป็ น ช่องทางที ช่วยให้สามารถเผยแพร่ องค์ความรู ้และประสบการณ์ดงั
กล่าวได้ในระยะยาว โดยทีมงานได้เผยแพร่สารคดีสนทั
ั ง 4 ตอน ในช่อง YouTube ของโครงการไรซ์
ไทยแลนด์ (ดูรูปที 2.6 ประกอบ)
สถิติการเข้าถึงจาก Facebook และ YouTube ชีให้เห็นว่า สารคดีสนได้
ั รบั การตอบรับเป็ นอย่าง
ดี โดยพบว่า มี ผู้เข้า ถึง สารคดี สนทั
ั ง 4 ตอน (อย่างน้อยตอนใดตอนหนึง) ผ่าน Facebook กว่า
132,000 ครัง และมี สว่ นร่วม (engage) กว่า 7,500 ครัง (ดู รูป ที 2.7-2.10 ประกอบ) ในขณะที
จํานวนการเข้าชมสารคดีสนทั
ั ง 4 ตอน (อย่างน้อยตอนใดตอนหนึง) ผ่าน YouTube มีทงหมด
ั
845
ครัง (ดูรูปที 2.6 ประกอบ) สถิติทงสองส่
ั
วนนีนับถึงวันที 8 พฤษภาคม 2564

2.1. เป้าหมายและสถิตกิ ารเข้าถึงสารคดีสนั

รูปที 2.5: Facebook Fanpage ของโครงการไรซ์ไทยแลนด์

รูปที 2.6: ช่อง YouTube ของโครงการไรซ์ไทยแลนด์

9

10

บทที 2. การจัดทาํ สารคดีสนั

นักวิจยั ตระหนักดีวา่ การมีสว่ นร่วม (engage) ใน Facebook ไม่ได้หมายถึงการเข้าชมวีดีโอทุก
ครัง อาจจะมีเพียงบางส่วนเท่านันทีเข้าชมสารคดีจริง อย่างไรก็ตาม จํานวนการมีสว่ นร่วมทีเกิดขึน
นันมีจาํ นวนกว่า 7,500 ครัง ดังนัน หากสัดส่วนของจํานวนการเข้าชมสารคดีตอ่ การมีสว่ นร่วมใน
Facebook มีคา่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ย่อมหมายความว่า จํานวนการเข้าชมผ่านทาง Facebook
จะไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ครัง ซึงเมือนําไปรวมกับจํานวนการเข้าชมสารคดีสนผ่
ั าน YouTube จะได้วา่
จํานวนผูเ้ ข้าชมสารคดีสนทั
ั ง 4 ตอนโดยรวม (ผ่านทัง Facebook และ YouTube) น่าจะไม่นอ้ ยกว่า
2,345 ครัง ซึงมากกว่าเป้าหมายทีกําหนดไว้ที 2,000 ครัง (ดูตารางที 2.1 ประกอบ)
ตารางที 2.1: เป้าหมายและสถิติการเข้าถึงสารคดีสนที
ั จัดทําภายใต้โครงการวิจยั พัฒนาองค์ความ
รู ้และผลิต สือเพือพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ สถิติ ทงสองส่
ั
วนนี นับ ถึง วัน ที 8
พฤษภาคม 2564
เป้าหมาย จํานวนการเข้าถึงผ่าน Facebook จํานวนการเข้าชมผ่าน YouTube
reach
engage
2,000

132,000

7,479

845

รูปที 2.7: สถิติการเข้าถึงจาก Facebook ของสารคดีสนเรื
ั อง การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตาม
แนวทางไรซ์ไทยแลนด์ นับถึงวันที 8 พฤษภาคม 2564
เนืองจากปั ญหาการระบาดของโควิด- ทําให้การจัดทําสารคดีสนต้
ั องล่าช้ากว่ากําหนดอย่าง
มาก ทังนี เนืองจากสารคดี ทงสี
ั ตอนต้องถ่ายทํา ในพืนที จังหวัด กาฬสินธุ์ แต่ ทีม งานในการถ่ายทํา
ทังหมดประจํา อยู่ ที กรุงเทพมหานคร ทําให้ เจ้า หน้าที และผู้ ปกครองในพืนที ไม่ สะดวกให้ ทีม งาน

2.1. เป้าหมายและสถิตกิ ารเข้าถึงสารคดีสนั
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รูปที 2.8: สถิติการเข้าถึงจาก Facebook ของสารคดีสนเรื
ั อง พัฒนาการของเด็กปฐมวัยทีได้รบั การ
พัฒนาภายใต้การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ นับถึงวันที 8 พฤษภาคม
2564

รูปที 2.9: สถิติการเข้าถึงจาก Facebook ของสารคดีสนเรื
ั อง บทบาทของครู และผูป้ กครองในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย นับถึงวันที 8 พฤษภาคม 2564

12

บทที 2. การจัดทาํ สารคดีสนั

รูปที 2.10: สถิติการเข้าถึงจาก Facebook ของสารคดีสนเรื
ั อง บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ
บ้าน” ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย นับถึงวันที 8 พฤษภาคม 2564
เข้าไปถ่ายทําในพืนทีในช่วงเวลาทีวางแผนไว้ จึงต้องเลือนการถ่ายทําออกไปเป็ นเวลาหลายเดือน
นอกจากนี การระบาดของโควิด- ยังทําให้การประสานงานระหว่างทีมนักวิจยั และทีมงานถ่ายทํา
และตัด ต่อ วีดิ ทศั น์ไม่ ราบรืนเท่า ที ควร ทําให้การตัด ต่อ เองก็ ลา่ ช้า กว่า ที ควรจะเป็ น ส่ง ผลให้โครง
การฯ ต้องเลือนกําหนดปิ ดโครงการออกไปเป็ นเวลากว่าหนึงปี

บทที 3

การจัดพิมพ์หนังสือเพือถ่ายทอดองค์ความรู้เกียวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ในช่วงหลายปี ที ผ่านมา โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) ได้สง่ เสริม ให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก (ศพด.) และสถานศึกษาปฐมวัยทัวประเทศนําเอาหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ไปประยุกต์
ใช้ในห้องเรียน ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบตั ิ การในสถานที จริง (on-site training) ซึงแต่ละปี สามารถ
จัด อบรมได้ประมาณ 300 คน ทําให้ยงั ไม่ สามารถเผยแพร่องค์ความรู แ้ ละประสบการณ์เกียวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ได้กว้างขวางมาก
เท่า ที ควร นอกจากนี ถึง แม้หลัก สูตรไฮสโคปจะได้รบั ความสนใจและมี ความพยายามนํา ไปใช้ใน
ห้องเรียนปฐมวัย ในประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี แต่ ยงั ไม่มี หนังสือ หรือ ตําราที ถ่ายทอดความรู ้
และหลัก การของหลัก สูตรไฮสโคปอย่างเต็ม รูป แบบที เป็ น ภาษาไทยเลย ดัง นัน โครงการไรซ์ไทย
แลนด์จงึ ได้ดาํ เนิน การขอลิขสิทธิ การแปลหนังสือ หลัก สูตรไฮสโคป (The HighScope Preschool
Curriculum) และหนังสือการจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก (You Can’t Come to My Birthday Party!) จากมูลนิธิไฮสโคป (The HighScope Educational Research Foundation) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และดําเนินการแปลโดยทีมงานของไรซ์ไทยแลนด์
โครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรู แ้ ละผลิตสือเพือพัฒนาเด็ก ปฐมวัยตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์
สนับสนุน การจัด พิมพ์ และเผยแพร่ หนังสือ เกียวกับ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ตามแนวทางของหลัก
สูตรไฮสโคป (HighScope) ทังนี เพือถ่ายทอดองค์ความรู แ้ ละประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ั
2 เล่ม
ปฏิรูปการศึกษาและผูป้ กครองโดยทัวไป1 โดยจัดพิมพ์ทงหมด
1. หนังสือหลักสูตรไฮสโคป (The HighScope Preschool Curriculum) ยึดหลักการเรียนรู ้
ผ่านการลงมือปฏิบตั ิอย่างมีชีวิตชีวา (active learning) ไว้อย่างต่อเนือง เพราะเป็ นหลักการ
ทีได้รบั การสนับสนุนจากงานวิจยั ว่า สามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยประสบความสําเร็จ
ทังในการเรียนและการดํารงชีวิต ได้ในอนาคต หากแต่เนือหาหลักสูตรได้รบั การปรับปรุง ให้
ทันสมัยขึน ด้วยการบูรณาการความรูเ้ ชิงลึกและประสบการณ์ของครูปฐมวัยและผูเ้ ชียวชาญ
เข้ากับองค์ความรูท้ ีทันสมัยและน่าสนใจจากงานวิจยั ทังองค์ความรูเ้ กียวกับกระบวนการคิด
การเรียนรู ้ และการปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมรอบตัวของเด็กปฐมวัย
ในรายละเอียด หนังสือหลักสูตรไฮสโคปฉบับนี นําเสนอหลักการพืนฐานของหลักสูตรฯ พร้อม
1 โดยสถาบันวิจย
ั เพือการประเมินและออกแบบนโยบายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทังค่าลิขสิทธิและค่าใช้จ่ายในการแปล
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บทที 3. การจัดพิมพ์หนังสือจากไฮสโคป (HIGHSCOPE)
ด้วยคํา อธิบายและตัวอย่างประกอบที ชัดเจน เกียวกับ องค์ประกอบสําคัญ ของหลัก สูตรไฮ
สโคป 5 ประการ ซึงประกอบด้วย การเรียนรู ้ผา่ นการลงมือ ปฏิบตั ิ อย่างมี ชีวิต ชีวา (active
learning) ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก (positive adult-child interaction) สภาพ
แวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู ผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั ิอย่างมีชีวิตชีวา (active learning environment) กิจวัตรประจําวันทีสมําเสมอ (consistent daily routine) และการประเมินผลร่วมกัน
(team-based assessment) โดยในหนังสือจะกล่าวถึงหลักการทัง 5 ประการนีโดยละเอียด
ในการนํา องค์ประกอบหลัก ทัง 5 ประการของไฮสโคปมาใช้ในทางปฏิบตั ิ นนั ทางหลักสูตร
ได้ให้ความสําคัญแก่วิธีการเรียนรู ข้ องเด็ก โดยจะออกแบบกิจกรรมทีส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู ้
ผ่านการคิดริเริม (initiative) การวางแผน (planning) การมีสว่ นร่วม (engagement) การแก้
ปั ญหา (problem solving) และการสะท้อนความคิด (reflection) รวมไปถึงการเตรียมพร้อม
ทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่ เด็ก ไม่วา่ จะเป็ น ทักษะด้านภาษา การรู ห้ นังสือ และคณิตศาสตร์
เพือให้เด็กสามารถประสบความสําเร็จในระดับอนุบาล 3 (kindergarten) ได้ตอ่ ไป
นอกจากนี หลักสูตรเล่ม นี ยัง ได้ปรับปรุง ชุด ตัว บ่ง ชี พัฒนาการ (KDIs) ขึนใหม่ให้ครอบคลุม
พัฒนาการเด็ก ทัง 8 ด้าน ได้แก่ กระบวนการเรียนรู ้ วิธี การเรียนรู ้ (approach to learning)
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ (social and emotional development) พัฒนาการด้าน
ร่างกายและสุขภาพ (physical development and health) พัฒนาการด้านภาษา การรูห้ นังสือ
และการสือสาร (language, literacy and communication) พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์
(mathematics) พัฒนาการด้านศิลปะสร้างสรรค์ (creative arts) พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (science and technology) และพัฒนาการด้านสังคมและสิงแวดล้อมรอบ
ตัว (Social Studies) พัฒนาการด้านสังคมศึกษา (social studies) โดยตัว บ่ง ชี พัฒนาการ
เหล่า นี จะช่วยสนับสนุน ครู ในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยให้ครู สามารถมุง่ ความสนใจไปที การ
สังเกตและการทําความเข้าใจการกระทํา ของเด็ก ช่วยให้ ครู มี ความคาดหวัง ต่อ เด็ก อย่าง
เหมาะสม รวมทังช่วยให้ครูสามารถสังเกตเห็นและส่งเสริมสมรรถนะทีเด็กทําได้มากขึน
2. หนังสือ การจัดการความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก เล็ก (You Can’t Come to My Birthday
Party!) เป็ น หนังสือ ที เขียนขึนโดยคุณ ครู เบ๊ต ซี อี แวนส์ ผู้ซงเป็
ึ น ผู้เชียวชาญของมูล นิธิ ไฮ
สโคป และเป็ นครู ทีมีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการไกล่เกลียความขัดแย้งนีมากว่า 40
ปี ผู้ เขียนพัฒนากระบวนการการจัดการความขัด แย้ง ขึนมาจากงานวิจยั ของผู้ เชียวชาญ
ในสาขาการศึกษาปฐมวัย และการจัดการความขัด แย้ง หลายฉบับ โดยกลยุทธ์ ที ได้รบั การ
พัฒนาขึนมานี สอดคล้องกับกรอบการสอนและพัฒนาการเด็กตามแนวทางของหลักสูตรไฮ
สโคป กระบวนการนีประกอบด้วยขันตอนทีเป็ นรูปธรรม 6 ขันตอน ได้แก่ การเข้าหาเด็กอย่าง
สงบและหยุดพฤติกรรมทีเป็ นอันตราย การยอมรับความรูส้ กึ ของเด็ก การรวบรวมข้อมูล การ
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รูปที 3.1: หนังสือหลักสูตรไฮสโคป (The HighScope Preschool Curriculum) ฉบับแปลภาษาไทย
กล่าวทวนถึงปั ญหา การให้เด็กๆ เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาและร่วมกันเลือกทางแก้ปัญหา
มาหนึงวิธี และการเตรียมพร้อมที จะสนับสนุนเด็กๆ หลังจากการไกล่เกลียความขัดแย้งสิน
สุดลง
ในหนังสือ เล่ม นี คุณ เบ๊ต ซี นํา เสนอการแก้ปัญหาความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก เล็ก อย่างเป็ น รูป
ธรรม ผ่านเรืองราวความขัดแย้งทีเกิดขึนจริงในห้องเรียนเด็กปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษกว่า 50 เรือง โดยเรืองราวเหล่า นี ให้แนวทางที ชัด แจนแก่ ครู หรือ ผู้ปกครองว่า
ต้องทํา อย่างไรและต้องพูด อะไรในแต่ละขันตอนของการแก้ ปัญหา ซึงการมี ตวั อย่างและ
แนวทางทีชัดเจนเช่นนี นอกจากจะทําให้ครู และผูป้ กครองได้เห็นภาพกลไกการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง ได้รบั ฟั ง การพูด คุย โต้ตอบกัน ของเด็กๆ และได้เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ
กลยุทธ์ ในแต่ละขันตอนแล้ว ยัง ช่วยให้ ผใู้ หญ่ มองเห็น ถึง ความสําคัญ และความละเอียด
อ่อนของปฏิสมั พันธ์ทีเด็กและผูใ้ หญ่มีตอ่ กันอีกด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาที ครู เบ๊ต ซี พัฒนาขึน ยัง ให้ประโยชน์สาํ คัญ แก่ เด็ก เล็ก ที เกียวข้องกับ
ความขัดแย้งทุกคน เพราะเด็กๆ ที ผ่านประสบการณ์ของการแก้ปัญหาจะได้เรียนรู เ้ กียวกับ
การสือสารเพือแก้ไขความขัด แย้ง จากบทสนทนาที กําลัง เกิด ขึนตรงหน้า ซึงเป็ นการสือสาร
ที จะเป็ น ประโยชน์ตอ่ พวกเขาไปตลอดชีวิต กระบวนการนี จะทําให้พวกเขามี ประสบการณ์
ต่อความขัดแย้งทีแตกต่างไปจากเดิม นันคือ จากประสบการณ์ทีเต็มไปด้วยความโกรธและ
ถ้อยคํา ที รุนแรง ไปสู่ประสบการณ์ของบทสนทนาที มี ประโยชน์ ซึงจะช่วยบ่ม เพาะให้เด็ก มี
ความเคารพและเข้าใจผูอ้ ืนได้
โดยสรุป ทีม งานคาดหวัง ให้หนังสือ ทังสองเล่ม นี เป็ น ส่วนหนึงขององค์ความรู ้ที บุคลากรและ
หน่วยงานทางการศึกษาควรเรียนรู แ้ ละเข้าใจ เพือประโยชน์ในยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ทีเป็ นฐานของการพัฒนาในช่วงวัยต่อๆ ไป โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการ
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บทที 3. การจัดพิมพ์หนังสือจากไฮสโคป (HIGHSCOPE)

รูป ที 3.2: หนังสือ การจัดการความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก เล็ก (You Can’t Come to My Birthday
Party!) ฉบับแปลภาษาไทย
สอนกระบวนการใดเป็ นพิเศษ องค์ความรู ท้ ีได้จากหนังสือทังสองเล่มน่าจะสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ได้ ในวงกว้าง โดยเฉพาะกระบวนการแก้ไขปั ญหาความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก ฐมวัย ซึงไม่ เพียง
แต่จะเป็ นการสร้างวินยั (โดยไม่ใช้การบังคับ) เท่านัน แต่ในกระบวนการนี ยัง ประกอบไปด้วยการ
สนับสนุน จากผูใ้ หญ่ การเปิ ด โอกาสได้รเิ ริมการแก้ปัญหา การได้วางแผน ทดลองใช้ คิด ทบทวน
และปรับปรุง อีกทังยังเป็ นกระบวนการทีทังเด็กและผูใ้ หญ่ได้มีสว่ นร่วม ได้แบ่งปั นโอกาสในการเป็ น
ผูน้ าํ ผูต้ าม และทีสําคัญทีสุด กระบวนการเหล่านีได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญที
เกียวข้องกับ พัฒนาการเด็ก และหลัก การทางจิตวิทยา ซึงเมือผู้อา่ นได้ศกึ ษาเนือหาในหนังสือ ทัง
สองเล่ม แล้ว จะทราบว่าการออกแบบกิจกรรม หรือ กระบวนการต่างๆ มี ความสอดคล้องและให้
ผลลัพธ์ทีดีตอ่ ทังตัวผูใ้ หญ่และเด็กในระยะยาว ซึงนีอาจเป็ นบรรยากาศของห้องเรียนปฐมวัยทีควร
จะเป็ น ควรสนับสนุนให้เกิดขึนในห้องเรียนปฐมวัย โดยไมใช่เพียงห้องเรียนทีต้องมีคา่ ใช้จา่ ยราคา
แพง แต่ควรเกิดขึนได้ในทุกๆ ห้องเรียนทัวประเทศ

3.1

เป้ าหมายและการเข้าถึงหนังสือ

ทีม งานดําเนิน การเผยแพร่ หนังสือ และเนือหาบางส่วนของหนังสือ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ประกอบ
ด้วย การแจกหนังสือ การอบรมและบรรยาย และการนําเสนอเนือหาบางส่วนผ่าน Facebook Fanpage ของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (ดูสถิติการเข้าถึงในตารางที 3.1)
ในส่วนของการแจกหนังสือ ทีมงานได้แบ่งกลุม่ เป้าหมายออกเป็ นทังหมด 3 กลุม่ ได้แก่ บุคลากร

3.1. เป้าหมายและการเข้าถึงหนังสือ
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ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัย และบุคคลทัวไป กลุม่ แรกในทีนีรวมถึงนิสติ
นักศึกษาและคณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาที เกียวข้อง โดยทีม งานได้จดั ส่ง หนังสือ
ไปทีภาควิชาหรือสาขาการศึกษาปฐมวัย ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทีจัดการเรียนการสอนในสาขา
การศึกษาปฐมวัย เช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็ นต้น ในส่วนนี จัด ส่ง หนังสือ ไปทังหมด 180 เล่ม ส่วนกลุม่ ที สองครอบคลุม ครู ปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนของรัฐ และเอกชนทัวประเทศ โดยทีม งานได้จดั ส่ง หนังสือ ไปยัง สถาน
ศึกษาโดยตรง ในส่วนนี จัด ส่ง หนังสือ ไปทังหมด 120 เล่ม กลุม่ ที สามครอบคลุม ผู้ปกครองและผู้
ที สนใจเกียวกับ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ซึงเป็ น กลุม่ ที ใหญ่ ทีสุด (ในส่วนนี จัด ส่ง หนังสือ ไปทังหมด
600 เล่ม) โดยทีม งานได้ใช้การประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์และ Facebook เพือให้ผู้ที สนใจมาลง
ทะเบียนขอรับหนังสือฟรีแต่ตอ้ งจ่ายค่าจัดส่งจํานวน 50 บาท (ดูตวั อย่างเว็บไซต์สาํ หรับลงทะเบียน
ในรูปที 3.3) ในช่วงทีผ่านมา โครงการได้แจกหนังสือการจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก (You
Can’t Come to My Birthday Party!) ทังหมด 900 เล่ม ส่วนอีก 100 เล่ม ทางโครงการจะทยอย
มอบให้ผทู้ ีเกียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงเวลาต่อจากนีไป ส่วนหนังสือหลักสูตรไฮสโคป
(The HighScope Preschool Curriculum) จัด พิมพ์แล้ว เสร็จ ในช่วงท้ายของโครงการพอดี และ
อยู่ ในระหว่างดําเนิน การแจกหนังสือ โดยจะใช้วิธี การเดียวกับ หนังสือ เล่ม แรก จึง มันใจได้วา่ จะ
สามารถแจกหนังสือได้ทงหมด
ั
900 เล่ม และขอทยอยมอบหนังสือส่วนทีเหลือในภายหลัง
นอกจากนี ในช่วงปี 2562 และ 2563 ทีมนักวิชาการไรซ์ไทยแลนด์ได้นาํ เอาเนือหาบางส่วนจาก
หนังสือทังสองเล่มไปใช้ในการอบรมครู ปฐมวัยและการบรรยายทางวิชาการ โดยมีครู ปฐมวัยและผู้
ทีเกียวข้องเข้ารับการอบรมและรับฟั งการบรรยายทังหมด 584 คน
ดังนัน เมือนําเอาจํานวนหนังสือทีแจกและจํานวนครูปฐมวัยและผูท้ ีเกียวข้องทีเข้ารับการอบรม
และรับฟั งการบรรยายมารวมกันจะพบว่า จํานวนบุคคลากรทางการศึกษาและบุคคลทัวไปทีเข้าถึง
เนือหาจากหนังสือแต่ละเล่มผ่านการอ่านและการฟั งบรรยายาทังหมด 900 + 584 = 1,484 คน ซึง
มากกว่าเป้าหมายทีกําหนดไว้ที 1,000 คน
ส่วนช่องทางทีสามคือ การนําเสนอเนือหาบางส่วนผ่าน Facebook Fanpage ของโครงการไรซ์
ไทยแลนด์ ทีมีผตู้ ิดตามจนถึงปั จจุบนั ประมาณ 4,900 คน (ดูรูปที 2.5 ประกอบ) ซึงส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี
สนใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่วา่ จะเป็ นครูปฐมวัย ผูป้ กครอง และนักวิชาการ โดยทีผ่านมา ทีม
งานได้โพสต์เนือหาจากหนังสือแต่ละเล่มจํานวน 10 ครังต่อเล่ม ดังนัน หากคิดว่าการโพสต์แต่ละ
ครังจะเข้าถึงประมาณร้อยละ 5 ของจํานวนผูต้ ิดตามในขณะนัน ย่อมหมายความว่า จํานวนคนที
เข้าถึงเนือหาของหนังสือแต่ละเล่มผ่าน Facebook จะไม่นอ้ ยกว่า 2,450 คน ซึงมากกว่าเป้าหมาย
ทีกําหนดไว้ที 2,000 คน/ครัง (ดูตารางที 3.1 ประกอบ)
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บทที 3. การจัดพิมพ์หนังสือจากไฮสโคป (HIGHSCOPE)

ตารางที 3.1: เป้าหมายและสถิติการเข้าถึงเนือหาหนังสือที จัดพิมพ์เผยแพร่ ภายใต้โครงการวิจยั
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละผลิตสือเพือพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์
ช่องทาง

โดยรวม
สถาบันอุดมศึกษา
สถานศึกษาปฐมวัย
บุคคลทัวไป
การอบรมและบรรยาย

การอ่านและการบรรยาย
เป้าหมาย
การเข้าถึง
การแจกหนังสือ การบรรยาย
1,000
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

900
180
120
600
n.a.

584
n.a.
n.a.
n.a.
584

Facebook
เป้าหมาย การเข้าถึง
2,000
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

รูปที 3.3: เว็บไซต์สาํ หรับลงทะเบียนเพือขอรับหนังสือทีจัดพิมพ์เผยแพร่

2,450
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

บทที 4

บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อการอ่านหนังสือ
ให้เด็กปฐมวัยฟั ง การทํากิจกรรมร่วมกับเด็กปฐมวัย และการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการไรซ์ไทยแลนด์
บทนีเริมด้วยการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ภายใต้การสนับสนุนของกอง
ทุน สือปลอดภัย และสร้างสรรค์ภายใต้โครงการวิจยั ชินนี หลัง จากนันจะนํา เสนอสถิติ การยืม คืน
หนังสือ นิทานโดยใช้ ขอ้ มูล บันทึก การยืม คืน หนังสือ นิทานจากศพด. ที เข้า ร่วมโครงการไรซ์ไทย
แลนด์ในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561 พร้อมทังแสดงรายชือหนังสือนิทานทีเด็กปฐมวัยชืนชอบ
(20 อันดับแรก) นอกจากนี นักวิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้
เด็ก ฟั ง (shared book reading) และบทบาทของกิจกรรมดัง กล่าวต่อ ทักษะของเด็ก ปฐมวัย และ
ที สําคัญ นัก วิจยั ได้ใช้ขอ้ มูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE panel data) วิเคราะห์ 3 ประเด็น
สําคัญ ประกอบด้วย (i) พฤติกรรมการอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง และการทํา กิจกรรมของเด็ก
ปฐมวัย (ii) บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งและการ
ทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัย และ (iii) บทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็ก
ปฐมวัย

4.1

กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ภายใต้โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE
Thailand)

กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต้องการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยยืมหนังสือนิทานจากสถานศึกษากลับ
ไปให้ผูป้ กครองอ่านให้ฟัง เพราะเชือว่าการอ่านหนังสือร่วมกัน (shared reading) เป็ นเครืองมือที
จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ทีดีระหว่างเด็กและผูป้ กครอง สร้างพืนทีให้เด็กๆ ได้แสดงความคิด
และช่วยเพิมเวลาที มี คณ
ุ ภาพผ่านการอ่านหนังสือ ร่วมกัน สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ที พบใน Hart
and Risley (2003); Kuhl et al. (2003); Romeo et al. (2018) ซึงสะท้อนให้เห็น ถึง ความสําคัญ
ของปฏิสมั พันธ์เชิงสังคมต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
นอกจากนี โครงการไรซ์ไทยแลนด์ยงั ได้ออกแบบและจัดพิมพ์สมุดบันทึกการยืมคืน “พานิทาน
กลับบ้าน” (ดูหน้าปกสมุดในรูปที 4.1a ด้านล่าง) เพือใช้เป็ นช่องทางในการสือสารระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน โดยครูจะเป็ นผูบ้ นั ทึกการยืมคืนของเด็กในสมุดยืมคืน ซึงเป็ นการบันทึกทีมีรายละเอียดไม่
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มาก แต่เพียงพอทีจะสะท้อนให้ผูป้ กครองของเด็กเห็นได้ถงึ ความใส่ใจทีครู มีตอ่ บุตรหลานของตน
ในขณะเดียวกัน ก็ มี พืนที ที ออกแบบให้ผู้ปกครองสามารถสะท้อนความรูส้ กึ หรือ ความเห็น ของตน
ได้อย่างอิสระโดยไม่มีการบังคับ (ผูป้ กครองไม่จาํ เป็ นต้องเขียนอะไรก็ได้) และมีพืนที (ทีใหญ่ทีสุด)
ทีเด็กปฐมวัยสามารถขีดเขียนได้อย่างอิสระ ตัวอย่างในรูปที 4.1b สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที มี ตอ่ กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ซึงไม่ เป็ น ที น่า ประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะ
กิจกรรมนีช่วยให้ผปู้ กครองมีหนังสือสําหรับอ่านให้เด็กฟั ง โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายแต่อย่างใด

(a) ปก สมุด บันทึก การ ยืม คืน “พา นิทาน กลับ
บ้าน”

(b) พืนที ด้านในของสมุด บันทึก การยืม คืน “พา
นิทานกลับบ้าน”

รูปที 4.1: สมุดบันทึกการยืมคืน “พานิทานกลับบ้าน”
ในขณะเดียวกัน เพือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ให้มากขึน โครง
การไรซ์ไทยแลนด์จงึ ได้เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาทังของรัฐและเอกชนทัวประเทศขอรับสมุดบันทึก
การยืมคืน “พานิทานกลับบ้าน” และจัดส่งให้โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย โดยเริมดําเนินการมาตังแต่ปีการ
ศึกษา 2560 และได้รบั ความสนใจมากขึนอย่างต่อเนือง รูปที 4.2 แสดงจํานวนสมุดบันทึกยืมคืนที
ได้จดั ส่งให้กบั สถานศึกษาทัวประเทศ โดยจะเห็นได้วา่ จํานวนทีทางโครงการไรซ์ไทยแลนด์จดั ส่ง
ให้สถานศึกษาได้เพิมขึนอย่างมากในปี การศึกษา 2562 และ 2563 ทังนีเป็ นเพราะว่า โครงการได้
รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์และการจัดส่งจากกองทุนสือปลอดภัยและสร้างสรรค์
ภายใต้โครงการวิจยั นี อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ไม่สามารถเก็บข้อมูลการยืมคืนนิทานจากสถานศึกษา
ทีขอรับสมุดบันทึกยืมคืนได้ ทําให้อาจจะดูเหมือนว่า สถิติการจัดส่งสมุดบันทึกยืมคืนทีรายงานใน
รูปที 4.2 (สูงสุดในปี 2563) และสถิติการยืมคืนนิทานทีรายงานในรูปที 4.4 (ตําสุดในปี 2563) มี
ความขัดแย้งกัน แต่ในความเป็ นจริงแล้ว ความแตกต่างนีเกิดขึนจากการที ข้อมูลการยืมคืนมาจาก
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ศพด. กลุม่ แรกทีเข้าร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์เท่านัน ในขณะทีข้อมูลการจัดส่งสมุดบันทึกยืมคืน
มาจากสถานศึกษาทัวประเทศ นักวิจยั ตระหนักถึงข้อจํากัดและต้นทุนการเสียโอกาส (ไม่ได้ขอ้ มูล
จากสถานศึกษาทัวประเทศจํานวนมาก) เป็ นอย่างดี และกําลังวางแผนและออกแบบแอพพลิเคชัน
(application) สําหรับการยืมคืนนิทานของสถานศึกษา เพืออํานวยความสะดวกให้กบั สถานศึกษา
และเป็ น เครืองมือ ในการเก็บ ข้อมูล การยืม คืน นิทานที จะมี ประโยชน์ตอ่ การวิจยั เกียวกับ การอ่าน
ของเด็กปฐมวัยในอนาคต

รูปที 4.2: จํานวนสมุดบันทึกการยืมคืน “พานิทานกลับบ้าน” ทีจัดส่งให้กบั สถานศึกษาทัวประเทศ
โดยปกติ แล้ว เด็ก ปฐมวัย หนึงคนจะใช้สมุด บันทึก การยืม คืน “พานิทานกลับ บ้าน” ประมาณ
3 เล่ม ในหนึงปี การศึกษา ในขณะเดียวกัน จํานวนสมุด บันทึก ที จัด ส่ง ให้ สถานศึกษาต่าง ๆ ใน
ช่วงปี การศึกษา 2562 และ 2563 รวมกัน เป็ น จํานวนกว่า 36,300 เล่ม ดัง นัน จึง สามารถสรุป ได้
ว่า จํานวนเด็ก ปฐมวัย ได้ยืม หนังสือ นิทานกลับ บ้านโดยใช้สมุด บันทึก การยืม คืน “พานิทานกลับ
บ้าน” มี จาํ นวนประมาณ 12,100 คน ซึงมากกว่า เป้า หมายของโครงการที กําหนดว่า ต้องไม่ นอ้ ย
กว่า 8,500 คน
กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” เป็ น ส่วนหนึงของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ที ได้เริมดําเนิน การมา
ตังแต่ ปี การศึกษา 2558 โครงการไรซ์ไทยแลนด์ได้ รว่ มมือ พัฒนาเด็ก ปฐมวัย กับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุจ์ าํ นวน 26 ตําบล ซึงครอบคลุมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทังหมด 50 แห่ง นอกจากนี ยังพบว่าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) ทีเข้าร่วมโครงการมีหนังสือนิทาน
น้อยมาก จึงได้มอบหนังสือนิทานให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีเข้าร่วมโครงการศูนย์ละกว่า 180 เล่ม
(ดูรายชือหนังสือในภาคผนวก 4.A)
ยิงไปกว่า นัน โครงการไรซ์ไทยแลนด์ได้ขอความร่วมมือ ให้ครู ช่วยจดบันทึก การยืม คืน หนังสือ
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นิทานในแบบทีทางโครงการได้จดั ทําขึน และได้รวบรวมข้อมูลในปี การศึกษา 2558, 2559, 2560
และ 2561 ไว้ในรูปแบบของสําเนาเอกสาร และเมือได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้โครงการวิจยั นี โครงการไรซ์ไทยแลนด์จงึ ได้ดาํ เนินการนําเข้าข้อมูล
จากสําเนาเอกสารเพือจัดทําฐานข้อมูลการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัย และนํามาวิเคราะห์
รูป แบบการยืม คืน หนังสือ นิทานของเด็ก ปฐมวัย ซึงน่า จะสะท้อนถึง ความต้องการและความชอบ
ของเด็กได้เป็ นอย่างดี เพราะกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” เปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ นคนเลือกหนังสือ
นิทานด้วยตนเอง โดยครู จะจัด หนังสือ นิทานที เด็ก สามารถยืม ได้ในแต่ละวัน ให้อยู่ ในพืนที ที เด็ก
สามารถเลือกยืมได้อย่างอิสระ ดังแสดงในรูปที 4.3 และตัวเลือกของหนังสือนิทานในสถานศึกษา
แต่ละแห่งก็ใกล้เคียงกันมาก

รูปที 4.3: ตัวอย่างการจัดกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ นคนเลือกหนังสือ
นิทานด้วยตนเอง

4.1.1

สถิตกิ ารยืมคืนหนังสือนิทาน

ข้อมูล บันทึก การยืม คืน หนังสือ นิทานจากศพด. ที เข้า ร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์ชี ให้เห็น ว่า เด็ก
ปฐมวัยสนใจยืมนิทานกลับบ้านในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561 เป็ นจํานวนกว่า 180,000 ครัง1
จากรูปที 4.4 จะเห็นได้วา่ ปี การศึกษา 2558 และ 2559 เป็ นช่วงทีมี การยืมคืนนิทานจํานวนมาก
โดยในปี การศึกษา 2559 มี การยืม คืน มากทีสุด ถึง กว่า เจ็ด หมืนครัง และลดลงอย่างมากในช่วงปี
2560 และ 2561 การลดลงของการยืมคืนนับตังแต่ปีการศึกษา 2560 น่าจะเป็ นผลมาจากการปรับ
1 ในความเป็ นจริงอาจจะมี การยืมคืนมากกว่านี

ทีมวิจยั ไม่ได้เก็บรวบรวมมา

เพราะอาจจะเป็ นไปได้ทีครู อาจจะบันทึกไว้ในรูปแบบอืนซึงทาง

4.1. พานิทานกลับบ้าน
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ลดความถีและความเข้มข้นของการติดตามนิเทศสถานศึกษาของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ซึงน่าจะ
ส่ง ผลให้ครู ในศพด. ส่ง เสริม ให้เด็ก ยืม คืน นิทานน้อยลงหรือ เลิก จดบันทึก การยืม คืน ในรูป แบบที
โครงการร้องขอ

รูปที 4.4: จํานวนครังการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัยในศพด. ทีเข้าร่วมโครงการไรซ์ไทย
แลนด์ในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561
นอกจากนี หากพิจารณาจากจํานวนศพด. ที จัดกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ในแต่ละปี การ
ศึกษาก็จะพบว่า ปี การศึกษา 2558 และ 2559 เป็ นช่วงทีศพด. จํานวนมากร่วมจัดกิจกรรมนี ซึงใน
ภาพรวมก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกียวกับการติดตามนิเทศสถานศึกษาของทีมงานไรซ์ไทยแลนด์
ดัง ที กล่าวไปแล้ว ข้างต้น (ดูรูป ที 4.5a ประกอบ) แต่ ก็ เป็ น ที น่า ประหลาดใจที จํา นวนศพด. ที จัด
กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มีจาํ นวนมากสุดในปี 2558 ในขณะทีจํานวนการยืมคืนนิทานสูงสุด
ในปี 2559 นักวิจยั เชือว่า ความแตกต่างนีน่าจะเกิดมาจากการทีปี 2558 เป็ นปี แรกทีเริมโครงการ
ทําให้มีศพด. หลายแห่งอาจจะเลือกจัดกิจกรรมนีโดยทียังไม่เข้าใจภาระงานทีจะตามมา (ทําให้มี
จํานวนศพด. ทีจัดกิจกรรมมากกว่า) แต่เมือเข้าใจมากขึนจึงตัดสินใจยกเลิกในเวลาต่อมา (ทําให้
จํานวนการยืมคืนโดยรวมน้อยกว่า) ในขณะที ในปี ทีสอง (ปี 2559) ศพด. ต่าง ๆ น่าจะเข้าใจภาระ
งานในส่วนของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” เป็ น อย่างดี ดัง นัน บางส่วนจึง ตัดสิน ใจที จะไม่ จดั
กิจกรรมตังแต่แรก ส่วนศพด. ทีตัดสินจัดกิจกรรมก็มีแนวโน้มทีจะจัดกิจกรรมในระดับทีเข้มข้นมาก
ขึน (ทําให้จาํ นวนการยืมคืนโดยรวมมากกว่า) ดังทีแสดงในรูปที 4.5b
บทเรียนในส่วนนีสะท้อนให้เห็นว่า การทีจะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม “พานิทานกลับ
บ้าน” ให้มีประสิทธิภาพนัน ไม่สามารถทําได้เพียงแค่การมอบหนังสือนิทานให้กบั สถานศึกษา แต่
จะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนือง ซึงอาจจะดําเนินการโดยผูบ้ ริหารของสถานศึกษาเองหรือหน่วย
งานภายนอกก็ได้ แน่นอนว่าการดูแลติดตามโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาเองย่อมเป็ นวิธีทีมีประสิทธิภาพ
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(a) จํานวนศพด. (จากทังหมด 50 แห่ง) ทีจัดกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561

(b) จํานวนวันเฉลียทีศพด. จัดกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561 โดยคิดจาก
ศพด. ทีจัดกิจกรรมในแต่ละปี เท่านัน

รูปที 4.5: สถิติการยืมคืนหนังสือนิทานภายใต้กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”

4.1. พานิทานกลับบ้าน
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สูงสุด แต่หลักฐานที พบก็ คือ ผูบ้ ริหารศพด. จํานวนมากยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟั ง จึงยังไม่ได้ใส่ใจติดตามดูแลให้มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง ทังๆ
ทีเคยดําเนินการมาแล้วก่อนหน้านี
คําถามทีตามมาก็คือ ผูป้ กครองไม่ตอ้ งการให้เด็กยืมคืนนิทานกลับบ้านหรือไม่ จึงทําให้ศพด.
ไม่พยายามทีจะจัดกิจกรรมด้วยตนเอง? จากประสบการณ์ของนักวิจยั พบว่า ผูป้ กครองพึงพอใจใน
กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ไม่นอ้ ย ดังจะเห็นได้จากข้อความทีผูป้ กครองบางส่วนตอบกลับมา
ในสมุดบันทึกการยืมคืน “พานิทานกลับบ้าน” ทีแสดงในรูปที 4.6 แต่ผปู้ กครองน่าจะยังไม่สามารถ
มีบทบาทมากพอทีจะทําให้ศพด. ดําเนินกิจกรรมนีอย่างต่อเนือง อาจจะเป็ นเพราะการกระจายอํา
นาจที ยัง ไม่ สมบรูณ์หรือ การที ไม่มี การเลือกตังท้องถินมาเป็ น เวลานานทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินไม่มี แรงจูงใจในการตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนในพืนที อย่างที ควรจะเป็ น
นัก วิจยั เชือว่า ปั ญหานี น่า จะสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการกระจายอํา นาจให้มากขึน และส่ง เสริม ให้ผู้
ปกครองในพืนที มี บทบาทต่อ การจัด กิจกรรม (ไม่ใช่ เพียงแค่ กิจกรรมการยืม คืน นิทาน) ของศพด.
ให้มากขึน
หากพิจารณาจากจํานวนครังการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัยรายเดือนจะพบว่า การยืม
คืนนิทานภายใต้โครงการไรซ์ไทยแลนด์เริมขึนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเพิมขึนอย่างต่อ
เนือง (ดูรูปที 4.7 ประกอบ) โดยมีการยืมคืนนิทานสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ทังนีน่า
จะเป็ นเพราะว่า ในช่วงแรกของการเปิ ดเรียนครู อาจจะมีภารกิจอืนทีต้องดําเนินการ เช่น การดูแล
เด็กใหม่ทีอาจจะยังร้องไห้หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ ทําให้สว่ นใหญ่เริมให้เด็กยืมนิทานในภาย
หลัง ซึงในอีก มุม หนึง ก็ สะท้อนให้เห็น ว่า กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” เป็ น เพียงกิจกรรมเสริม ที
ครู จะดําเนินการเมือว่างจากภารกิจอืนเท่านัน ยิงไปกว่านัน จะเห็นได้วา่ เดือนตุลาคมมีการยืมคืน
นิทานทีน้อยกว่าทังเดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายนอย่างชัดเจน ทังนีเนืองจากศพด. ส่วนใหญ่
จะหยุด เรียนในช่วงเดือนตุลาคม ในทํานองเดียวกัน ก็ จะเห็น ว่า ไม่มี การยืม คืน ในเดือนเมษายน
เพราะเป็ นช่วงปิ ดเรียน แต่ทีน่าสนใจคือ การยืมคืนได้ลดลงอย่างชัดเจนตังแต่เดือนมีนาคม ซึงก็นา่
จะสะท้อนถึงข้อเท็จจริงทีว่า กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” เป็ นเพียงกิจกรรมเสริมไม่ใช่ภารกิจหลัก
จึงดําเนินการเพียงบางช่วงเท่านัน และในปี การศึกษา 2561 การยืมคืนก็ ลดลงอย่างมาก ทังนี น่า
จะเป็ นเพราะโครงการไรซ์ไทยแลนด์ได้ปรับลดความเข้มข้นของการติดตามดูแลการดําเนินการของ
ศพด. ลงอย่างมาก ในปี การศึกษา 2560 และ 2561
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากจํานวนครังการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัยในแต่ละ
วันของสัปดาห์ (แยกตามปี การศึกษา) จะพบว่า วันทีมีการยืมคืนน้อยทีสุดคือ วันศุกร์ (ดูรูปที 4.8
ประกอบ) ซึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการเสียโอกาสอย่างมาก เพราะเด็กที ยืมหนังสือในวันศุกร์จะ
มีสทิ ธิ ได้อา่ นถึงสามวัน (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) จากการสอบถามข้อมูลจากครู ทราบว่า ครู กงั วล
ว่าเด็กจะลืมนําหนังสือกลับมาคืน หากยืม ไปหลายวันเกิน ไป จึงไม่นิยมให้ยืม ในวัน ศุกร์ ซึงก็ ตรง

26

บทที 4. กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน

(a) ตัวอย่างทีบ่งบอกถึงความพึงพอใจของพ่อแม่ตอ่ กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”

(b) ตัวอย่างทีบ่งบอกว่าเด็กปฐมวัยชืนชอบกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”

รูปที 4.6: ตัวอย่างการสะท้อนความรูส้ กึ หรือความเห็นของผูป้ กครองในสมุดบันทึกการยืมคืน “พา
นิทานกลับบ้าน”

4.1. พานิทานกลับบ้าน
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รูปที 4.7: จํานวนครังการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัยในศพด. ทีเข้าร่วมโครงการไรซ์ไทย
แลนด์ในแต่ละเดือนของปี การศึกษา 2558 ถึง 2561

กับข้อมูลในปี การศึกษา 2558 และ
ทีพบว่า วันทีเด็กมีโอกาสไม่คืนหนังสือมากสุดคือวันศุกร์
โดยในปี การศึกษา 2558 มีเด็กปฐมวัยในศพด. ทีเข้าร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์ทีได้ยืมหนังสือใน
วันศุกร์กว่าร้อยละ 13 ทีไม่นาํ หนังสือมาคืน (ดูรูปที 4.9) ในขณะเดียวกัน แนวโน้มดังกล่าวได้หาย
ไปในปี การศึกษา 2560 และ 2561 โดยจะเห็นได้วา่ ในปี การศึกษา 2561 มีอตั ราการไม่คืนหนังสือ
ตํามาก ทังนีน่าจะเป็ นเพราะว่า ศพด. ทียังดําเนินกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มีจาํ นวนน้อยมาก
และน่า จะเป็ น ศพด. ที มี ความพิเศษในตัว เอง ยกตัวอย่างเช่น อาจจะมี การบริหารจัดการในภาพ
รวมเป็ นอย่างดีรวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนทีเป็ นระบบ ทําให้เด็กได้รบั การพัฒนาให้เป็ นเด็ก
ปฐมวัยทีมีวินยั ในตนเองมากพอ ทําให้มีความรับผิดชอบทีจะนําหนังสือมาคืน ดังนัน จึงไม่สามารถ
ใช้เป็ นตัวแทนของกลุม่ ประชากรได้ ทําให้ปัญหาการไม่คืนหนังสือในวันศุกร์ยงั เป็ น ประเด็นที ต้อง
ได้รบั การแก้ไขในอนาคต เพือไม่ให้เด็กเสียโอกาสโดยไม่จาํ เป็ น
นอกจากนี ข้อมูล บันทึก การยืม คืน ยัง ช่วยให้นกั วิจยั ทราบว่า แต่ ละศพด. เริมให้เด็ก ยืม คืน
นิทานตังแต่วนั ทีเท่าไรของเดือนใดจนถึงวันไหน เมือนําข้อมูลส่วนนี ไปเชือมโยงกับข้อมูลตัวอย่าง
ซําไรซ์ ไทยแลนด์ (RIECE panel data) ที จัด เก็บ ทุก ปี ก็ จะสามารถสร้างตัวแปรที เรียกว่า การ
เก็บ ข้อมูล ในช่วงที มี การยืม คืน แล้ว (in-range dummy) ซึงจะมี คา่ เท่ากับ หนึง หากครัว เรือนของ
เด็ก กลุม่ ตัวอย่างถูก สัมภาษณ์หลัง จากที ศพด. ที เด็ก คนนันเข้า เรียนเริมให้มี การยืม คืน นิทานไป
แล้ว ไม่เช่นนันจะมีคา่ เท่ากับศูนย์ ตัวแปรนีจะถูกใช้เป็ นตัวแปรเครืองมือ (instrument) สําหรับการ
ประมาณค่า (estimation) บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อการอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง
ในหัวข้อที 4.4
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รูปที 4.8: จํานวนครังการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัยในศพด. ทีเข้าร่วมโครงการไรซ์ไทย
แลนด์ในแต่ละวันของสัปดาห์ สําหรับปี การศึกษา 2558 ถึง 2561

รูปที 4.9: สัดส่วนของเด็กปฐมวัยทีไม่คืนหนังสือในแต่ละวันของสัปดาห์ สําหรับปี การศึกษา 2558
ถึง 2561

4.1. พานิทานกลับบ้าน

4.1.2
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หนังสือนิทานทีเด็กปฐมวัยชืนชอบ

ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลการยืมคืนหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัยจากโครงการไรซ์ไทยแลนด์
เป็ นฐานข้อมูลทีมีความพิเศษอย่างมาก เนืองจากเด็กปฐมวัยเป็ นคนเลือกหนังสือนิทานด้วยตนเอง
ซึงน่า จะสะท้อนถึง ความสนใจและความชอบของตัว เด็ก เองได้ดี พอสมควร ดัง นัน จึง น่า จะเป็ น
ข้อมูลทีสามารถนํามาใช้การจัดอันดับหนังสือทีเด็กปฐมวัยสนใจได้ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ผล
การจัด อันดับ ในที นี อาจไม่ ได้สะท้อนถึง คุณภาพของหนังสือ นิทานหรือ ความนิยมทีแท้จริง ดัง นัน
ผลการวิเคราะห์ในส่วนนีควรถูกนําไปใช้อย่างระมัดระวังและไม่ควรจะนําไปใช้ในทางการพาณิชย์
นักวิจยั จัดอันดับหนังสือนิทานทีเด็กปฐมวัยสนใจโดยใช้สองแนวทาง ดังต่อไปนี
1. การจัดอันดับโดยใช้จาํ นวนการยืม เป็ นการจัดอันดับโดยใช้จาํ นวนครังทีเด็กปฐมวัยยืมหนังสือ
นิทานแต่ละเล่มผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” เป็ นเกณฑ์ หนังสือทีได้รบั ความนิยมมากกว่า
หมายถึงหนังสือทีมีจาํ นวนครังในการยืมมากกว่า ซึงเป็ นวิธีทีนิยมใช้ในการจัดอันดับความ
นิยมโดยทัวไป อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับด้วยวิธีนีอาจจะสะท้อนถึงความสนใจในหน้าปก
หนังสือเป็ นหลัก เพราะเด็กอาจจะยังไม่ทราบเนือเรืองหรือเนือหาภายในเล่มก่อนทีจะตัดสิน
ใจยืมครังแรก2 ดังนัน นักวิจยั จึงได้จดั อันดับโดยใช้จาํ นวนเด็กทียืมหนังสือเล่มซําเป็ นเกณฑ์
อีกอันหนึง
2. การจัดอันดับโดยใช้จาํ นวนการยืมซํา เป็ นการจัดอันดับโดยใช้จาํ นวนเด็กปฐมวัยทียืมหนังสือ
นิทานแต่ละเล่มผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ซํามากกว่าหนึงครัง เป็ นเกณฑ์ วิธีการนี
น่าจะช่วยให้มนใจได้
ั
วา่ เด็กแต่ละคนได้ทราบเนือเรืองหรือเนือหาภายในเล่มก่อนทีจะตัดสิน
ใจยืม ซํา ซึงน่า จะช่วยแก้ปัญหาของวิธี การแรกได้ดี พอสมควร แต่ ก็ มี จดุ อ่อนตรงที อาจจะ
เป็ นไปได้วา่ ห้องเรียนแต่ละห้องมักจะมีหนังสือแต่ละเรืองเพียงหนึงฉบับ จึงอาจจะทําให้เด็ก
สนใจยืมเล่มเดิมซําไม่จะสามารถยืม ซําได้บอ่ ยนัก เพราะเพือนร่วมชันอาจจะยืม เล่มนันไป
ก่อนแล้ว3 ซึงส่งผลให้การจัดอันดับด้วยวิธีการนีเบียงเบนไปจากความเป็ นจริงได้เช่นกัน
อนึง เนืองจากจํานวนข้อมูลการยืมในปี การศึกษา 2560 และ 2561 มีจาํ นวนค่อนข้างน้อยเมือ
เปรียบเทียบกับสองปี ก่อนหน้านัน นักวิจยั จึงเลือกที จะจัดอันดับหนังสือนิทานโดยใช้ขอ้ มูลจากปี
การศึกษา 2558 และ 2559 เท่านัน
2 ยกเว้น ในกรณี ที ครู ได้ นาํ หนังสือ เล่ม นันมาอ่านให้ นก
ั เรียนในชันฟั ง ไปก่อนหน้า นัน

แต่ ก็ เป็ น ที น่า เสียดายที
นัก วิจยั ไม่มี ขอ้ มูล ส่วนนี ประกอบ ทําให้ไม่ สามารถสรุป ผลส่วนนี ได้ในครังนี การวิจยั ในอนาคตควรจะพยายามเก็บ
ข้อมูลส่วนนีด้วยเพือให้สามารถเข้าใจบทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งโดยครูทีมีตอ่ ความสนใจในหนังสือของเด็ก
ปฐมวัยเอง
3 โดยปกติ กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” จะเปลียนลําดับ ในการเลือกหนังสือ เป็ น ประจํา เพือให้เด็ก ทุก คนได้มี
โอกาสเลือกหนังสือในอันดับแรก ๆ เท่า ๆ กัน
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โดยสรุป งานวิจยั ชินนี จัด อันดับ หนังสือ นิทานที เด็ก ปฐมวัย ชืนชอบโดยใช้สองแนวทางและใช้
ข้อมูล จากสองปี การศึกษา ทําให้มี การจัด อันดับ ทังหมด 4 แบบ คือ การจัด อันดับ โดยใช้จาํ นวน
การยืมสําหรับปี การศึกษา 2558 การจัดอันดับโดยใช้จาํ นวนการยืมสําหรับปี การศึกษา 2559 การ
จัดอันดับโดยใช้จาํ นวนการยืมซําสําหรับปี การศึกษา 2558 และการจัดอันดับโดยใช้จาํ นวนการยืม
ซําสําหรับปี การศึกษา 2559 ดังแสดงผลรายชือหนังสือทีอยู่ใน 20 อันดับแรกของการจัดอันดับใน
แต่ละรูปแบบในตารางที 4.1-4.4 ตามลําดับ
เมือนํา ผลการจัด อันดับ จากทังสี ตารางมาวิเคราะห์รว่ มกัน พบว่า มี หนังสือ นิทานจํานวน 17
เรืองทีถูกจัดให้อยู่ใน 20 อันดับแรกจากการจัดอันดับมากกว่า 2 แบบ (จากทังหมด 4 ชุด) ดังแสดง
ผลในตารางที 4.5 ยิงไปกว่านัน มีหนังสือทังหมด 3 เรืองทีได้รบั การจัดให้อยู่ใน 20 อันดับแรกจาก
การจัด อันดับ ถึง 3 แบบ ได้แก่ หนังสือ นิทานเรืองบึกซ่า ขี โมโห หนังสือ นิทานเรืองหางไหนกัน นะ
หนังสือนิทานเรืองเอ๊ะ! หายไปไหนนะ ถึงแม้วา่ การจัดอันดับหนังสือนิทานทีเด็กปฐมวัยชืนชอบใน
รายงานฉบับนี จะมี ขอ้ จํากัดไม่นอ้ ยดังที กล่าวไปแล้วข้างต้น การสรุปผลด้วยการพิจารณาการจัด
อันดับหลายแบบร่วมกันน่าจะช่วยให้มนใจได้
ั
มากขึนว่า ผลการจัดอันดับทีได้มีความหมายและไม่
น่าจะเกิดขึนโดยบังเอิญ
อย่างไรก็ตาม ทางโครงการยัง ไม่ สามารถวิเคราะห์ได้วา่ เด็ก แต่ละช่วงอายุ ชืนชอบหนังสือ ที
แตกต่างกัน หรือ ไม่ เนืองจากทางโครงการไม่ ได้มี การจัด เก็บ ข้อมูล การยิม คืน นิทานแบ่ง แยกตาม
อายุเด็ก ในขณะเดียวกัน ข้อมูลทีพบอาจสะท้อนให้เห็นว่า หนังสือนิทานทีเป็ นทีนิยมและยืมซําของ
เด็กๆ นัน อาจเป็ นผลมาจากระดับพัฒนาการของเด็ก ดังเช่นทีพบว่า นิทานเรืองหางไหนกันนะ และ
นิทานเรือง เอ๊ะ หายไปไหนนะ อาจสะท้อนว่าเด็กอายุนอ้ ยกว่า พยายามเรียนรู ใ้ นสิงทีตนยังเข้าใจ
ได้ไม่มากพอ/จดจํา ได้ไม่ดี พอ และต้องการอ่านร่วมกัน กับ ผู้ปกครองเพือให้ได้มาซึงการจดจํา นัน
ดังนัน หากมีการเก็บข้อมูลในอนาคต ควรเก็บข้อมูลอายุของเด็กทียืม และมีการสัมภาษณ์พอ่ แม่ไป
ด้วยถึงพฤติกรรมของเด็กในขณะทีอ่านหนังสือ ซึงจะทําให้เราเข้าใจความเข้าใจพฤติกรรมการยืม
นิทานและการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ดียิงขึน
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ตารางที 4.1: รายชือหนังสือทีมีการยืม ผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มากทีสุด 20 อันดับแรก
ในปี การศึกษา 2558
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือหนังสือ
จํานวนครังทียืม
กระดุ๊กกระดิก กระด๊อกกระแด๊ก
587
สีและรูปทรง
524
ยานพาหนะของหนู
484
พ่อแม่มือใหม่กบั ไข่ 5 ฟอง
482
บ้องแบ๊ว
476
ฉี
460
กุ๊กไก่ปวดท้อง
458
บึกซ่า ขีโมโห
452
เอ๊ะ! อาหารของใคร
445
ตุ๊กแกกับแจกลาย
439
ช้าง ช้าง ช้าง
428
ลูกอ๊อดแปลงกาย
423
หางไหนกันนะ
423
หนูชอบผลไม้ทีสุดเลย
422
หนูชอบผัก
416
ติดตี ขีแย
413
เอ๊ะ! หายไปไหนนะ
408
ลูกปลาหายไปไหน
408
กระเป๋ าของแม่
407
เป๋ อเหลอขีกลัว
401
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ตารางที 4.2: รายชือหนังสือทีมีการยืม ผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มากทีสุด 20 อันดับแรก
ในปี การศึกษา 2559
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือหนังสือ
จํานวนครังทียืม
ช้าง ช้าง ช้าง
697
ฉี
617
มาอาบนําให้สนุกกันดีกว่า
543
กุดจีอยากมีเพือน
532
รถไฟสายลูกหนู ปู๊ น...ปู๊ น...ฉึกฉัก...ฉึกฉัก...
525
ม้าน้อยร้องเพลง
525
คุณฟองนักแปรงฟั น
516
ขนมของแม่
515
สีและรูปทรง
512
หนูชอบผลไม้ทีสุดเลย
500
หางไหนกันนะ
494
สัตว์นา่ รัก
491
บึกซ่า ขีโมโห
490
นิงหน่อง ขีหวง
489
ปลอดภัยไว้ก่อน
470
ผลไม้นา่ กิน
456
จิงหรีดใจดี
454
เมียว
452
อะไรอยูใ่ นป่ า
436
จุ๊ จุ๊...ล้างมือก่อนนะ
436
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ตารางที 4.3: รายชือหนังสือทีมีการยืมซํา ผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มากทีสุด 20 อันดับ
แรก ในปี การศึกษา 2558
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือหนังสือ
จํานวนครังทียืมซํา
มดมหัศจรรย์
16
กุ๊กไก่ปวดท้อง
16
ปลอดภัยไว้ก่อน
15
ผลไม้น่ากิน
14
สัตว์น่ารัก
12
แม่ลืมบอกว่าแม่รกั หนูจะ้
10
โจโจเจ้าป่ ากับมงกุฎรังนก
9
เอ๊ะ! หายไปไหนนะ
9
บึกซ่า ขีโมโห
9
ต้นไม้ทีรัก
8
ราชสีหข์ นปุยกับหนูจีดตัวจ้อย
8
มันใจอีกนิดนะคนดี
8
โลกนีมีไว้แบ่งปั น
7
เราจะอยูด่ ว้ ยกันตลอดไป
7
ร่างกายของฉัน
7
โต๋เต๋ ขอโทษ
7
ลูกปลาหายไปไหน
7
ยานพาหนะของหนู
7
กระดุ๊กกระดิก กระด๊อกกระแด๊ก
7
เจ้าหมูหหู าย
6
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ตารางที 4.4: รายชือหนังสือทีมีการยืมซํา ผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มากทีสุด 20 อันดับ
แรก ในปี การศึกษา 2559
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือหนังสือ
จํานวนครังทียืมซํา
ใบยอนักคิดสร้างสรรค์
8
ครอบครัวหึงหัง
8
ถ้วยฟูมีความสุข
8
เจียบน้อยกับทานตะวันเพือนรัก
8
พะโล้ อ้าปาก กว๊าง กว้าง
8
ฮัมบี ติดเกม
8
คุณจระเข้กบั ความรักอันยิงใหญ่
8
ทายซิ ทายซิ นันตัวอะไร
8
ต้นไม้ทีรัก
7
เจ้าหมูหหู าย
7
สีสนั หรรษา ขาวและดํา
7
ฉันชอบเธอจังเลย
7
ตัวฉันขนฟู
6
ถ้วยฟูขีอิจฉา
6
ขาวผ่องจอมตะกละ!
6
หางไหนกันนะ
6
คุณฟองฟั นหลอ
6
ความลับอร่อยจัง
5
เอ๊ะ! หายไปไหนนะ
5
ม้าน้อยร้องเพลง
5

บึกซ่า ขีโมโห
หางไหนกันนะ
เอ๊ะ! หายไปไหนนะ
ฉี
ช้าง ช้าง ช้าง
สีและรูปทรง
หนูชอบผลไม้ทีสุดเลย
กระดุ๊กกระดิก กระด๊อกกระแด๊ก
กุ๊กไก่ปวดท้อง
ยานพาหนะของหนู
ลูกปลาหายไปไหน
ปลอดภัยไว้ก่อน
ผลไม้นา่ กิน
สัตว์นา่ รัก
ม้าน้อยร้องเพลง
เจ้าหมูหหู าย
ต้นไม้ทีรัก

ชือเรือง

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes

yes
yes

yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

yes

yes

yes
yes
yes

yes
yes

หนังสือถูกจัดอยูใ่ น 20 อันดับแรกในการจัดอันดับ
ด้วยจํานวนการยืม
ด้วยจํานวนการยืมซํา
ปี การศึกษา 2558 ปี การศึกษา 2559 ปี การศึกษา 2558 ปี การศึกษา 2559

ตารางที 4.5: รายชือหนังสือทีอยูใ่ น 20 อันดับแรกจากการจัดอันดับมากกว่า 2 แบบ/ปี
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4.2

ทบทวนงานวิจัยทีเกียวกับการทีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็ก (Literature
Review on Shared Book Reading)

หัวข้อนีเป็ นการทบทวนงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง (shared book
reading) และบทบาทของกิจกรรมดัง กล่าวต่อ ทักษะของเด็ก ปฐมวัย โดยหวัง ว่า จะเป็ น ประโยชน์
กับผูท้ ีสนใจในประเด็นนีไม่มากก็นอ้ ย ถึงแม้วา่ จุดประสงค์หลักจะไม่ใช่การรวบรวมงานวิจยั ทีมีอยู่
ทังหมด แต่นกั วิจยั ก็ เชือว่า งานวิจยั ที ได้ศกึ ษาและรวบรวมไว้ในหัวข้อ นี น่า จะครอบคลุม ประเด็น
หลักๆ และช่วยให้ผูอ้ า่ นเข้าใจเกียวกับบทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งทีมีตอ่ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้ดียิงขึน
งานวิจยั ทีนํามาทบทวนในครังนีสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุม่ คือ
1. งานวิจยั ทีใช้ขอ้ มูลทีมาจากการสํารวจและรายงานเพียงความสัมพันธ์ (association) ระหว่าง
การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง และทักษะของเด็ก โดยไม่ ได้สนใจปั ญหาทางสถิติ ที อาจจะทําให้
ความสัมพันธ์ไม่สามารถบอกถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล (causality)
2. งานวิจยั ที ใช้ขอ้ มูล ทีมาจากการสํารวจและพยายามที จะแก้ปัญหาทางสถิติ ที อาจจะทําให้
ความสัมพันธ์ไม่สามารถบอกถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล (causality) โดยใช้วิธีทางสถิติรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น วิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental variable approach) วิธีการจับคู่
ด้วยคะแนนความโน้มเอียง (propensity score matching)
3. งานวิจยั ที ใช้การทดลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (randomized controlled trial: RCT) เพือ
ทดสอบว่ากิจกรรมการส่งเสริมให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งสามารถช่วยพัฒนา
ทักษะของเด็กได้มากน้อยเพียงใด
งานวิจัยทีไม่ได้สนใจปั ญหาความเบียงเบนของค่าประมาณ (estimation bias)
งานวิจยั กลุม่ แรกเก่าแก่และมีจาํ นวนมากทีสุด (แต่ไม่ได้หมายความว่าน่าเชือถือทีสุด) งานวิจยั กลุม่ นี
ศึกษาเพียงความสัมพันธ์ทางสถิติ (statistical association) ระหว่างความถีของการอ่านหนังสือให้
เด็กปฐมวัย ฟั งและผลลัพธ์ในรูป ของทักษะด้านภาษา ไม่วา่ จะเป็ น การรูจ้ กั คํา ศัพท์ (vocabulary
development) ผลสัมฤทธิด้านการอ่าน (reading achievement) ความเข้าใจในการฟั ง (listening
comprehension) ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า เด็กปฐมวัยทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้ฟังมากกว่า
หรือบ่อยกว่ามักจะมีคลังคําศัพท์ทีมากกว่า (ยกตัวอย่างเช่น Bus et al., 1995; Debaryshe, 1993;
Myrberg and Rosén, 2009; Raikes et al., 2006; Senechal and Cornell, 1993; Sénéchal and
LeFevre, 2002)
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ข้อค้นพบของ Debaryshe (1993) และ Senechal and Cornell (1993) มีความคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ การที ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง มี ความสัมพันธ์กบั พัฒนาการด้านการรับ รู ภ้ าษา (receptive language) มากกว่าการแสดงออกทางภาษา (expressive language) ส่วนงานวิจยั ของ
Bus et al. (1995) เป็ นการทบทวนวรรณกรรมระบบเชิง ปริมาณ (meta-analysis) ที รวบรวมงาน
วิจยั ทีเกียวข้องกับการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งกว่า 33 เรือง ซึงได้ขอ้ สรุปว่า ความถีในการอ่าน
หนังสือให้เด็กฟั งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในทํานองเดียวกัน งาน
วิจยั ของ Sénéchal and LeFevre (2002); Raikes et al. (2006) และ Myrberg and Rosén (2009)
เป็ นงานวิจยั ทีพบว่า การอ่านหนังสือให้เด็กฟั งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพัฒนาการด้านภาษาของ
เด็กอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั กลุม่ นีไม่ได้กล่าวถึงหรือแก้ไขปั ญหาทางสถิติทีอาจจะทําให้ความสัมพันธ์
ไม่สามารถบอกถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล (causality) ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ กครองทีอ่านหนังสือให้เด็ก
ฟั งมากกว่ามักจะทํากิจกรรมอืน (เช่น เล่นบทบาทสมมุติ สอนเด็กเกียวกับการอ่านเขียน) มากกว่า
ด้วย และในขณะเดียวกัน กิจกรรมเหล่านี เองก็ อาจจะส่งผลดี ตอ่ พัฒนาการเด็ก ดังนัน การที งาน
วิจยั เหล่านีไม่มีขอ้ มูลเกียวกับการใช้เวลาหรือการทํากิจกรรมเหล่านี จึงนําไปสูป่ ั ญหาทางสถิติทีมัก
เรียกว่า ปั ญหาการละเลยตัวแปรทีสําคัญ (omitted variable problem) ซึงจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ตีความความสัมพันธ์ทางสถิติ (statistical association) เป็ นความเป็ นเหตุเป็ นผล (causality) และ
ทําให้ผลการประมาณค่ามีความเบียงเบน อีกตัวอย่างหนึงคือ ผูป้ กครองอาจจะชอบอ่านหนังสือให้
เด็กทีมีพฒ
ั นาการทีดีกว่าฟั งมากกว่า กรณีนีจะทําให้เกิดปั ญหาทางสถิติทีมักเรียกว่า ปั ญหาความ
เป็ น เหตุเป็ น ผลย้อนกลับ (reverse causality) ซึงก็ จะทําให้ผลการประมาณค่าที ได้มี ความเบียง
เบนเช่นเดียวกัน
งานวิจัย ที พยายามแก้ ปัญหาความเบียงเบนของค่า ประมาณ (estimation bias) แต่ ไม่ ได้
ทําการทดลองสุ่ม
งานวิจยั กลุม่ ทีสองพยายามจะแก้ปัญหาการละเลยตัวแปรทีสําคัญ (omitted variable problem)
และปั ญหาความเป็ น เหตุ เป็ น ผลย้อนกลับ (reverse causality) โดยใช้วิธี ที ว่า ด้วยตัวแปรเครือง
มือ (instrumental variable approach) วิธีการจับคูด่ ว้ ยคะแนนความโน้มเอียง (propensity score
matching) งานวิจยั กลุ่มนียังมีไม่มากนัก แต่ก็เป็ นความพยายามทีดีทีจะช่วยให้ผลการวิเคราะห์มี
ความน่าเชือถือมากยิงขึน และเป็ นวิธีทีรายงานวิจยั ชินนี ก็ได้ประยุกต์ใช้วิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครือง
มือ ในการศึกษาบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” งานวิจยั ที น่า สนใจในกลุ่มนี ประกอบ
ด้วย Hale et al. (2011); Kalb and Van Ours (2014); Price (2012)
งานวิจยั ของ Hale et al. (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมําเสมอของการทํากิจกรรม
เกียวกับภาษาร่วมกับเด็กปฐมวัยก่อนเข้านอนและพัฒนาการด้านภาษาและด้านสุขภาพ โดยใช้วิธี
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การจับคู่ดว้ ยคะแนนความโน้มเอียง4 (propensity score matching) โดยใช้ขอ้ มูล Fragile Families and Child Wellbeing Study (FFCW) ซึงเป็ น ข้อมูล แบบตัวอย่างซํา (longitudinal data) ที
สํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1998 ถึง 2000 กิจกรรมเกียวกับภาษาทีนํา
มาพิจารณาในงานวิจยั ชินนีรวมถึงการอ่านหนังสือ การเล่านิทาน การร้องเพลง สวดมนต์ และเล่น
เกมส์รว่ มกับ ผูใ้ หญ่ ส่วนพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก นันวัด โดยใช้เครืองมือ ที เรียกว่า Peabody
Picture Vocabulary Test-Revised (PPVT-R) ซึงมี การประเมิน โดยตรงเมือกลุม่ ตัวอย่างอายุ 36
เดือนและ 60 เดือน ในขณะที พัฒนาการด้านสุขภาพวัดโดยใช้คา่ ดัชนีมวลกาย (BMI) และความคิด
เห็นของผูป้ กครองเกียวกับสุขภาพของเด็กโดยแบ่งเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ทีตอบว่าสุขภาพของเด็ก
ยอดเยียม (excellent) และดีมาก (very good) และกลุม่ ทีเหลือ นอกจากนี นักวิจยั ยังได้วิเคราะห์
ผลทีมีตอ่ ชัวโมงการนอนตอนกลางคืนของเด็ก และปั ญหาพฤติกรรม ซึงวัดโดยใช้ Child Behavior
Checklist (CBCL) ผลการวิจยั พบว่า การทีผูใ้ หญ่รว่ มทํากิจกรรมเกียวกับภาษาร่วมกับเด็กปฐมวัย
ก่อนเข้า นอนอย่างสมําเสมอช่วยให้เด็ก มี ทกั ษะด้านภาษาสูง กว่า อี กกลุม่ หนึงประมาณ 0.12 เท่า
ของความเบียงเบนมาตรฐาน แต่ไม่มีผลต่อพัฒนาการด้านอืน
ส่วนงานวิจยั ของ Price (2012) นันศึกษาผลของการอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ที มี ตอ่ พัฒนาการ
ด้านภาษา โดยใช้ขอ้ มูล Child National Longitudinal Survey of Youth5 (CNLSY) ซึงเป็ นข้อมูล
แบบตัวอย่างซําที มี ทงผลการทดสอบพั
ั
ฒนาการด้านภาษาของเด็ก และข้อมูล ความถี ที แม่ อา่ น
หนังสือให้เด็กฟั ง งานวิจยั ชินนีวัดความถีในการอ่านหนังสือด้วยตัวแปรสองแบบคือ ตัวแปรทีระบุ
ว่า แม่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ทุก วัน หรือ ไม่ และจํานวนวัน ที แม่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ในหนึงเดือน
ส่วนพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก นันวัด โดยใช้เครืองมือ ที เรียกว่า Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) ซึงประเมินเมือเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี และ Peabody Individual Achievement
Test (PIAT) ซึงประเมิน เมือเด็ก อายุระหว่าง 5-9 ปี ส่วนในทางเทคนิค งานวิจยั ชินนี พยายามแก้
ปั ญหาความเบียงเบนของค่า ประมาณด้วยวิธี ที ว่า ด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental variable
approach) โดยใช้ลาํ ดับการเกิด (birth order) และตัวแปรทีระบุถงึ การแท้งทีเกิดขึนในระหว่างการ
เกิดของบุตรคนแรกและคนทีสอง ผลวิจยั พบว่า ผลของการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งทีมีตอ่ พัฒนาการ
ด้านภาษาส่วนใหญ่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ มีเพียงกรณี ของจํานวนวันทีอ่านทีมีผลต่อพัฒนาด้าน
ภาษาทีวัดโดยใช้ PIAT (ตอนอายุ 5-9 ปี )
4 วิธีการจับคูด
่ ว้ ยคะแนนความโน้มเอียง (propensity score matching) พยายามจะแก้ปัญหาความเบียงเบนของ

ค่าประมาณด้วยการสร้างกลุม่ เปรียบเทียบจําลอง (artificial comparison group) โดยใช้คา่ ความโน้มเอียงหรือความ
น่าจะเป็ น (propensity score) ทีแต่ละตัวอย่างจะได้รบั การทดลอง (treatment) ซึงในทีนีหมายถึง การทํากิจกรรมเกียว
กับภาษาร่วมกับเด็กปฐมวัยก่อนเข้านอนอย่างสมําเสมอ
5 ข้อมูลนีเป็ นข้อมูลตัวอย่างซําทีเริมเก็บมาตังแต่ปีค.ศ. 1986 โดยกลุม
่ ตัวอย่างทังหมดเป็ นลูกของผูห้ ญิงทีอยู่ใน
ข้อมูล National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) ซึงเริมเก็บข้อมูลต่อเนืองมาทุกปี ตงแต่
ั ปีค.ศ. 1979 และปรับ
เป็ นการเก็บข้อมูลปี เว้นปี หลังจากปี ค.ศ. 1994 เป็ นต้นมา

4.2. ทบทวนการวิจยั เกียวกับการอ่าน

39

งานวิจยั ที พยายามแก้ปัญหาความเบียงเบนของค่าประมาณด้วยวิธี ทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ
(instrumental variable approach) และ วิธีการจับคูด่ ว้ ยคะแนนความโน้มเอียง (propensity score
matching) คือ งานวิจยั ของ Kalb and Van Ours (2014) งานวิจยั ชินนี ศึกษาผลของการอ่าน
หนังสือให้เด็กฟั งทีมีตอ่ พัฒนาการด้านภาษา โดยใช้ขอ้ มูล Longitudinal Study of Australian Children (LSAC) ซึงเป็ น ข้อมูล แบบตัวอย่างซําที มี ทงข้
ั อมูล พัฒนาการด้านภาษาของเด็ก และข้อมูล
ความถี ที ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง พัฒนาการด้านภาษาที ใช้เป็ น หลัก ในงานวิจยั ชินนี มาจาก
การสัมภาษณ์ผปู้ กครองว่า (i) เด็กสามารถอ่านคําง่ายๆ เช่น god, cat ได้หรือไม่? (ii) เด็กสามารถ
อ่านคําทีซับซ้อน เช่น table, orange ได้หรือไม่? และ (iii) เด็กสามารถอ่านประโยคง่ายๆ เช่น John
is big ได้หรือ ไม่? แต่ ยงั ได้นาํ ผลการทดสอบโดยตรงมาใช้ดว้ ยไม่ วา่ จะเป็ น การทดสอบโดยใช้
Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) การทดสอบระดับชาติสาํ หรับชันป.3 (National Assessment Program-Literacy and Numeracy: NAPLAN) ทีมีทงด้
ั านภาษาและด้านคณิตศาสตร์
และปั ญหาพฤติกรรม ซึงวัดโดยใช้ Social Development Questionnaire (SDQ) เช่นเดียวกับ Price
(2012) งานวิจยั ของ Kalb and Van Ours (2014) ใช้จาํ นวนพีน้องทีอาศัยในครอบครัวเดียวกันในปี
ทีวัดความถีในการอ่าน และตัวแปรทีระบุวา่ เด็กกลุม่ ตัวอย่างเป็ นลูกคนโตหรือไม่ เป็ นตัวแปรเครือง
มือสําหรับวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ ซึงถือเป็ นวิธีการหลัก ผลวิจยั พบว่า การอ่านหนังสือให้เด็ก
ฟั งในช่วงอายุ 2-5 ปี ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านภาษาอย่างมีนยั สําคัญ (โดยเฉพาะส่วนทีมาจาก
การสอบถามผูป้ กครอง) แต่ก็เป็ นทีน่าประหลาดใจที การอ่านหนังสือดังกล่าวส่งผลต่อทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบหลักฐานว่าการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งสามารถช่วยพัฒนา
ทักษะด้านพฤติกรรม เช่นเดียวกับข้อค้นพบของ Hale et al. (2011) นอกจากนี ยังพบว่า ผลการ
ประมาณค่าโดยใช้วิธีการจับคู่ดว้ ยคะแนนความโน้มเอียงให้ผลลัพธ์ทีมีคา่ ตํากว่าผลลัพธ์ทีใช้วิธีที
ว่าด้วยตัวแปรเครืองมืออย่างมาก
ถึง แม้วา่ งานวิจยั กลุ่มนี มี ความน่า เชือถือ มากกว่า งานวิจยั กลุม่ แรกอย่างมาก เพราะเป็ น งาน
วิจยั ที ให้ความสําคัญ กับ ปั ญหาความเบียงเบนของค่า ประมาณ (estimation bias) และพยายาม
ใช้วิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental variable approach) ในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่
ก็ยงั อาจจะเป็ นไปได้วา่ ตัวแปรเครืองมือทีใช้ในงานวิจยั กลุ่มนี อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง
ยกตัวอย่างเช่น นอกจากการอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง แล้ว กิจกรรมอืนเช่น การเล่า นิทานให้เด็ก ฟั ง
การสอนการอ่านและการเขียน การร่วมเล่น บทบาทสมมุติ ก็ มี บทบาทสําคัญ ต่อ พัฒนาการของ
เด็ก ดังนัน การทีงานวิจยั ทีกล่าวมาข้างต้นไม่มีตวั แปรเหล่านีทําให้คา่ ความคลาดเคลือนของแบบ
จําลองต้องรวมตัวแปรเหล่า นี เป็ น ความแตกต่างที ไม่ ได้สงั เกต (unobserved heterogeneity) ใน
ขณะเดียวกัน จํานวนพีน้องทีอาศัยในครอบครัวเดียวกันในปี ทีวัดความถีในการอ่าน และตัวแปรที
ระบุวา่ เด็กกลุม่ ตัวอย่างเป็ นลูกคนโตหรือไม่ น่าจะมี ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเหล่านันเช่นเดียวกับ
การอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง ผลที ตามมาก็ คือ ผลการประมาณค่าที ได้จากวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครือง
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มืออาจจะเบียงเบนได้เช่นกัน โดยน่าจะเบียงเบนในทิศทางทีทําให้ผลการประมาณค่ามีคา่ สูงกว่า
ความเป็ นจริง ซึงอาจจะไม่เป็ นทีน่าแปลกใจทีผลลัพธ์ใน Kalb and Van Ours (2014) จึงมีคา่ สูง
มาก ดังนัน รายงานวิจยั ฉบับนีจึงได้พิจารณากิจกรรมทีผูใ้ หญ่ รว่ มทํากับเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุม
มากขึน โดยจะพิจารณาทัง กิจกรรมการอ่านหนังสือ การเล่านิทาน และการสอนการอ่านและการ
เขียน ทังนีเพือให้ได้ผลการวิเคราะห์ทีน่าเชือถือมากยิงขึน
งานวิจัยทีทําการทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial: RCT)
งานวิจยั กลุ่ มนี ใช้การทดลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (randomized controlled trial: RCT) เพือ
ตอบคําถามทีว่า กิจกรรมการส่งเสริมให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งสามารถช่วยพัฒนา
ทักษะของเด็กได้มากน้อยเพียงใด? แน่นอนว่า คําถามนีแตกต่างจากคําถามทีว่า การอ่านหนังสือ
ให้เด็กฟั งสามารถช่วยพัฒนาทักษะของเด็กได้หรือไม่ เพราะถึงแม้วา่ การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัย
ฟั ง บางรูป แบบอาจจะสามารถช่วยได้จริง แต่ กิจกรรมที จัด ขึนอาจจะไม่ สามารถช่วยได้เพราะไม่
สามารถส่งเสริมให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือเพิมได้หรือไม่สามารถเปลียนรูปแบบหรือวิธีการอ่านหนังสือ
ของผูใ้ หญ่ได้ ดังนัน จึงควรจะต้องตีความผลการวิจยั ส่วนนีอย่างระมัดระวัง การทีพบว่า กิจกรรม
การส่ง เสริม ให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ไม่ สามารถยกระดับ พัฒนาการของเด็ก ได้
อาจจะไม่ได้หมายความว่าการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งไม่มีประโยชน์ แต่ก็คงเป็ นหลักฐานทีทําให้ทกุ
ฝ่ ายต้องตระหนักว่า การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งไม่ใช่ยาวิเศษทีรักษาได้ทกุ โรค
ตัวอย่างงานวิจยั กลุ่มนี ที น่า สนใจประกอบด้วย Barone et al. (2019); Doss et al. (2019);
Ebert et al. (2020); Elley (1989); Goldfeld et al. (2011); Knauer et al. (2020); York et al.
(2019) งานวิจยั ของ Elley (1989) ทดลองให้ครู อา่ นหนังสือ นิทานให้ เด็ก ฟั ง ที โรงเรียน และพบ
ว่า เด็ก มี ความเข้าใจคํา ศัพท์ที อยู่ในหนังสือ ที อ่านมากขึน โดยเฉพาะกลุม่ ที ครู อา่ นพร้อมกับ การ
อธิบายคําศัพท์ควบคูไ่ ปด้วย แต่ไม่พบหลักฐานว่าเด็กมีความเข้าใจคําศัพท์ทีไม่อยูใ่ นหนังสือทีอ่าน
ในด้านหนึงก็เป็ นการยืนยันว่า ผลทีพบน่าจะเป็ นผลมาจากการอ่านจริง แต่ในอีกด้านหนึงก็สะท้อน
ให้เห็น ว่า การอ่านสามารถช่วยให้เด็ก รูจ้ กั คํา ศัพท์ที อ่านให้ฟัง เป็ น หลัก คงเป็ นการยากที จะคาด
หวัง พัฒนาการด้านอืนจากการอ่านหนังสือ ให้ฟัง เพียงอย่างเดียว ปั ญหาสําคัญ ของงานวิจยั ชินนี
คือ การไม่มีกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็กมาก นอกจากนี ข้อมูลทีน่าสนใจอันหนึงจาก
งานวิจยั ชินนี คือ โดยเฉลียแล้วผูใ้ หญ่ จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟั งประมาณ 9-10
นาที ซึงใกล้เคียงกับผลทีรายงานวิจยั ชินนีค้นพบเช่นเดียวกัน (ดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อที 4.4
ด้านล่าง)
งานวิจยั ของ Goldfeld et al. (2011) ศึกษาโครงการ Let’s Read Program ทีพยายามส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก เล็ก ฟั ง ในช่วงที เด็ก มีอายุไม่ เกิน 18 เดือน โดยวัด ทักษะของกลุม่
ตัวอย่างเมือเด็กมีอายุประมาณ 2 ขวบ โครงการนีดําเนินการร่วมกับกิจกรรมเยียมบ้านทีพยาบาล
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จะต้องทําเป็ น ประจํา อยู่แล้ว นัก วิจยั จะจัดอบรมเกียวกับ หลัก การและแนวปฏิบตั ิ ของโครงการให้
กับ พยาบาลที จะต้องดําเนิน การเยียมบ้านเด็ก กลุม่ ทดลอง (treatment group) ก่อนที จะเริมการ
ทดลอง กิจกรรมหลักทีดําเนินการกับกลุม่ ทดลองประกอบด้วย การพูดคุยกับผูป้ กครองเกียวกับการ
อ่านให้เด็กฟั งตามแนวทางของโครงการโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที การมอบหนังสือภาพทีเหมาะ
สมกับวัยจํานวนหนึงให้กบั ครอบครัว และการมอบดีวีดีทีอธิบายถึงวิธีการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งที
เชือว่า มี ประสิทธิภาพ พยาบาลจะทํา กิจกรรมเหล่า นี กับ กลุม่ ทดลองทังหมด 3 รอบ ในช่วงที เด็ก
มีอายุ 4-8 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน หลังจากนัน นักวิจยั ได้ดาํ เนินการวัดพัฒนาการเด็กเมือ
เด็กกลุม่ ตัวอย่างอายุประมาณ 2 ขวบ โดยวัดทักษะด้านการแสดงออกด้านภาษาด้วย MacArthur
Bates Communicative Development Inventory วัด ทักษะด้านการสือสารด้วย Communication and Symbolic Behavior Scales และวัดสภาพแวดล้อมทีบ้านทีส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วย
StimQ-Toddler งานวิจยั ชินนีมีจาํ นวนกลุม่ ตัวอย่างทีมากกว่างานชินแรกพอสมควร โดยมีทงหมด
ั
552 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ น กลุม่ ทดลอง (treatment group) 324 ครอบครัว และกลุม่ ควบคุม
(control group) 228 ครอบครัว ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมที จัด ทํา ขึนยัง ไม่ สามารถช่วยพัฒนา
ทักษะด้านภาษาของเด็ก ได้อย่างมี นยั สําคัญ งานวิจยั ชินนี ควรจะช่วยให้ผู้ที พยายามส่ง เสริม ให้
ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งใส่ใจในรายละเอียดของกิจกรรมมากขึน ในกรณี นีอาจจะเป็ น
ไปได้กิจกรรมทีจัดทําขึนไม่เข้มข้นมากพอทําให้ไม่สามารถเปลียนพฤติกรรมการอ่านได้ หรือวิธีการ
ทีส่งเสริมอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ส่วนงานวิจยั ของ York et al. (2019) และ Doss et al. (2019) เป็ นการศึกษาโครงการ READY4K!
ทีพยายามส่งเสริมให้ผปู้ กครองทํากิจกรรมเพือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุประมาณ 4 ขวบ งาน
วิจยั ชินแรกเป็ นการประเมิน ผลโครงการในช่วงแรกซึงเริมในปี ค.ศ. 2013 ส่วนชินที สองเป็ นการ
ประเมินโครงการในระยะทีสองซึงเริมในปี ค.ศ. 2014 โดยงานวิจยั ของ York et al. (2019) เป็ นการ
ทดลองสุม่ เพือประเมิน ว่า การกระตุน้ ผู้ ปกครองด้วยการส่ง ข้อความผ่านระบบ6 SMS เกียวกับ
การทํา กิจกรรมร่วมกับ เด็ก อย่างสมําเสมอ (3 วัน ต่อ สัปดาห์ เป็ น เวลา 8 เดือน) จะสามารถช่วย
พัฒนาทักษะของเด็กได้มากน้อยเพียงใด โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็ นสองรุน่ รุน่ ที หนึงมี กลุม่
ตัวอย่างตอนเริมต้นทังหมด 504 ครอบครัว ส่วนรุน่ ทีสองมีทงหมด
ั
431 ครอบครัว (รวมทังหมด 935
6 โครงการนี ได้ออกแบบข้อความที ส่งให้ผูป
้ กครองได้อย่างน่าสนใจ โดยจะส่งข้อมูลความทีเป็ นข้อเท็จจริง (fact)

ในวัน จันทร์ ยกตัวอย่างเช่น ตัว อักษรเป็ น รากฐานสําคัญ สําหรับ การเขียน เด็กๆ จําเป็ น ต้องรูจ้ กั ตัว อักษรเพือจะได้
พัฒนาด้านการอ่านและการเขียน หลังจากนันจะส่งข้อความทีเป็ นเกล็ดหรือเคล็ดลับง่ายๆ (tip) ในวันพุธ ยกตัวอย่าง
เช่น ท่านสามารถเริมด้วยการชี ให้เด็ก เห็น ตัว อักษรแรกของชือของเขาในหนังสือ ต่างๆ ในร้านขายของ หรือ ตามป้าย
ต่างๆ แล้วให้เด็กลองทําดู โดยพยายามทําให้เป็ นเกมส์ อาจจะถามว่า ใครจะหาได้มากกว่ากัน? ส่วนในวันศุกร์จะส่ง
ข้อความเพือกระตุน้ หรือขยายความจากข้อความที ส่งให้ในวันพุธ ยกตัวอย่างเช่น อย่าลืมเล่นเกมส์เกียวกับตัวอักษร
กับเด็ก ท่านกําลังช่วยเตรียมพวกเขาให้พร้อมทีจะเข้าเรียนในระดับอนุบาล 3 และทุกครังทีชีไปทีตัวอักษร อย่าลืมถาม
เขาว่า ตัวอักษรนันใช้แทนเสียงอะไร?
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ครอบครัว) อย่างไรก็ตาม สามารถเก็บข้อมูลจากผูป้ กครองได้เพียง 558 ครอบครัว ซึงหมายความ
ว่ามีอตั ราการหายไป (attrition rate) ประมาณร้อยละ 40 ซึงถือว่าสูงมาก นักวิจยั ใช้ผลการทดสอบ
Phonological Awareness Literacy Screening (PALS) ซึงเป็ นการทดสอบประจําปี ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ผลการวัดในภาคเรียนทีสองของปี การศึกษาเดียวกับทีทําการทดลอง
นอกจากนี ยังได้วิเคราะห์ผลของการทดลองทีมีตอ่ ความถีของกิจกรรมทีผูป้ กครองทํากับเด็ก โดย
ใช้ขอ้ มูล ทีมาจากการสํารวจข้อมูล ผู้ปกครอง ผลการวิจยั พบว่า การทดลองนี ไม่ ได้เพิมความถี ใน
การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ทังสองรุน่ แต่ เพิมความถี ในการเล่า นิทานให้เด็ก ฟั ง และการร้องเพลง
กล่อมเด็ก สําหรับ รุ ่ นที สอง ส่วนผลที มี ตอ่ ทักษะทางภาษาของเด็ก นันพบว่า การทดลองแทบไม่
ได้ชว่ ยพัฒนาทักษะทางภาษของเด็กรุน่ แรกเลย แต่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อทักษะทางภาษาของ
เด็กรุน่ ทีสอง โดยพบว่า การทดลองมีผลต่อทักษะด้านภาษาโดยรวมประมาณ 0.15 เท่าของความ
เบียงเบนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เนืองจากการทดลองไม่ได้เพิมความถี ในการอ่านหนังสือให้เด็ก
ฟั ง จึงเป็ นการยากทีจะสรุปว่าผลทีเกิดขึนกับเด็กรุน่ ทีสองนันเป็ นผลมาจากการอ่านหนังสือให้เด็ก
ฟั ง ส่วนงานวิจยั ของ Doss et al. (2019) นันเป็ นการปรับเปลียนรูปแบบการทดลองเล็กน้อย โดย
การปรับข้อความให้มีความเจาะจง7 (personalized text) ให้สอดคล้องกับระดับทักษะด้านภาษา
ของเด็กแต่ละคน โดยใช้ผลการทดสอบ Fountas and Pinnell Benchmark Assessment System
(BAS) ซึงวัดโดยครู เป็ นดัชนีในการแบ่งกลุม่ เด็กออกเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละเท่าๆ กัน โดยข้อความทีจัด
ส่ง ก็ จะถูก จัด แบ่ง เป็ น 4 กลุม่ เช่น เดียวกัน กลุม่ ตัวอย่างที ใช้ในงานชินที สองนี มี ทงหมด
ั
794 คน
แบ่งเป็ น 504 คนทีมาจากรุน่ แรกของการทดลองแรก และรุน่ ทีสามอีก 290 คน เช่นเดียวกับงานชิน
แรก การเก็บข้อมูลจากผูป้ กครองประสบปั ญหาการไม่ตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่างสูงมาก
โดยมีอตั ราการหายไป (attrition rate) ประมาณร้อยละ 40 ซึงถือว่าสูงมาก ผลการวิจยั พบว่า การ
ทดลองส่ง ผลต่อ ทักษะด้านภาษาของเด็ก อย่างมี นยั สําคัญ สําหรับ กลุม่ ที ได้รบั ข้อความที เจาะจง
(personalized text) เท่านัน ในขณะเดียวกัน ก็พบว่า ข้อความทีเจาะจงนันส่งผลให้ผปู้ กครองหยิบ
หนังสือติดตัวไปด้วยเมือออกนอกบ้าน ทบทวนว่าต้องอ่านจากซ้ายไปขวา และร้องเพลงกล่อมเด็ก
บ่อยขึน แต่ไม่มีผลต่อความถีในการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งเช่นเดิม
ในขณะเดียวกัน งานวิจยั ของ Knauer et al. (2020) พบว่า กิจกรรมทีพยายามส่งเสริมให้ผใู้ หญ่
อ่านหนังสือให้เด็กฟั งด้วยการอ่านแบบมีทา่ ทางประกอบ (dialogic reading) สามารถช่วยพัฒนา
ทักษะด้านภาษาของเด็กได้ดีพอสมควร งานวิจยั ชินนีเป็ นการทดลองสุม่ แบบมีกลุม่ ควบคุม (RCT)
ในเขตชนบทของประเทศเคนย่า โดยมีกลุม่ ตัวอย่างเด็กอายุระหว่าง 24 ถึง 83 เดือนจํานวน 451 คน
จาก 309 ครอบครัว นักวิจยั ได้แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นทังหมด 5 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ ควบคุม
(99 คนจาก 60 ครอบครัว) กลุม่ ทดลองที 1 (93 คนจาก 67 ครอบครัว) กลุม่ ทดลองที 2 (88 คนจาก
7 ข้อความทีส่งให้ยงั มีโครงสร้างคล้ายกับงานวิจย
ั ชินแรก แต่เพิมมาสองส่วนคือ มีการส่งสัญญานบอกผูป้ กครอง

ว่าบุตรหลานของเขามีทกั ษะมากน้อยเพียงใด และปรับข้อความให้เหมาะกับระดับพัฒนาการของเด็ก
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64 ครอบครัว) กลุม่ ทดลองที 3 (82 คนจาก 59 ครอบครัว) และ กลุม่ ทดลองที 4 (89 คนจาก 59
ครอบครัว) โดยกลุม่ ทดลองที 1 จะได้รบั หนังสือนิทาน 6 เล่ม กลุม่ ทดลองที 2 จะได้รบั เช่นเดียวกับ
กลุม่ ที 1 แต่เพิมการอบรมเรืองการอ่านแบบแบบมีทา่ ทางประกอบและได้รบั ข้อความกระตุน้ ผ่าน
ระบบ SMS 1 ครังในช่วง 1 สัปดาห์หลังการอบรม กลุม่ ทดลองที 3 จะได้รบั เช่นเดียวกับกลุม่ ที 2
แต่ เพิมการอบรมเพือกระตุน้ เพิมเติม ส่วนกลุม่ ทดลองที 4 จะได้รบั เช่น เดียวกับ กลุม่ ที 3 แต่ เพิม
การเยียมบ้านโดยทีมงานทีผ่านการฝึ กการอ่านแบบมีทา่ ทางประกอบ 1 ครังในช่วง 1 สัปดาห์หลัง
การอบรมครังแรก โดยสรุป กิจกรรมทีดําเนินการ (intervention) กับแต่ละกลุม่ นันเพิมความเข้มข้น
ขึนเป็ นลําดับนับจากกลุม่ ที 1 ถึงกลุม่ ที 4 ดังนัน ผลทีแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองน่าจะสะท้อนให้
เห็นถึงบทบาทของความเข้มข้นของกิจกรรมทีมีตอ่ การพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้กบั เด็ก เครือง
มือทีใช้ในการวัดทักษะด้านภาษาของเด็กคือ British Picture Vocabulary Scale (BPVS) ผลการ
วิจยั พบว่า เด็กในกลุม่ ทดลองที 2-4 มีความรูเ้ กียวกับคําศัพท์ทีอยูใ่ นหนังสือทีมอบให้มากกว่ากลุม่
ทดลองประมาณ 0.22-0.29 เท่าของความเบียงเบนมาตรฐาน ในขณะทีผลของกลุม่ ทดลองที 1 ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่ในขณะเดียวกัน การทดลองครังนี ไม่สามารถช่วยให้เด็กเข้าใจคําศัพท์ทีอยู่
นอกเหนือจากหนังสือดังกล่าว ซึงน่าจะช่วยให้สรุปได้วา่ การอบรมให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองมีบทบาท
สําคัญในการส่งเสริมให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง และการอ่านแบบมีทา่ ทางประกอบก็นา่ จะ
เป็ นวิธีทีมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรจะคาดหวังจากการอ่านหนังสือให้
เด็กฟั งมากเกินกว่าการเข้าใจคําศัพท์ทีอ่านให้ฟัง นอกจากนี จุดอ่อนทีสําคัญของงานวิจยั ชินนีคือ
ผลการวิจยั นีเป็ นผลระยะสันมาก เพราะทักษะของเด็กทีนํามาวิเคราะห์นนเป็
ั นผลการวัดทีเกิดขึน
ในช่วงเพียง 5-6 สัปดาห์หลังจากการเริมโครงการ ซึงอาจจะทําให้เด็กยังจําคําศัพท์ได้งา่ ยหรืออาจ
จะมีผลทําให้การทดลองยังไม่เกิดผลเต็มทีเพราะรีบวัดผลจนเกินไปก็เป็ นได้
งานวิจยั อีกชินหนึงทีทําการทดลองในประเทศกําลังพัฒนาคือ งานวิจยั ของ Ebert et al. (2020)
ซึงพยายามส่ง เสริม ให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ด้วยการอ่านแบบมี ทา่ ทางประกอบ (dialogic reading) โดยการเยียมบ้านจํานวน 4 ครัง และส่งเสริมให้ครัวเรือนเพิมธาตุเหล็กในอาหาร
โดยการมอบธาตุเหล็กเข้มข้นทีทําให้มีลกั ษณะคล้ายกับใบพืชทีคนอินเดียใช้ทาํ อาหาร (the lucky
iron leaf) งานวิจยั ชินนี เป็ นการทดลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (RCT) ในเขตชนบทของประเทศ
อินเดีย โดยมี กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 1,164 ครอบครัว นัก วิจยั ได้แบ่ง กลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น ทังหมด
4 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ ควบคุม (283 ครอบครัว) กลุม่ ทดลองที 1 (300 ครอบครัว) กลุม่ ทดลอง
ที 2 (295 ครอบครัว) และกลุม่ ทดลองที 3 (286 ครอบครัว) โดยกลุม่ ทดลองที 1 จะได้รบั การส่ง
เสริมเรืองการอ่านเพียงอย่างเดียว กลุม่ ทดลองที 2 จะได้รบั การส่งเสริมเรืองธาตุเหล็กเพียงอย่าง
เดียว ส่วนกลุม่ ทดลองที 3 จะได้รบั การส่งเสริมทังสองเรือง เครืองมือทีใช้ในการวัดทักษะด้านภาษา
ของเด็กคือ FREDI 0-3 ซึงเป็ นเครืองมือวัดทักษะด้านภาษา ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์และ
สังคม ทีพัฒนาขึนในประเทศเยอรมันนี โดยจะทําการทดสอบเด็กโดยตรง ผลวิจยั พบว่า กิจกรรมที
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ดําเนินการ (intervention) ไม่สามารถทําให้เด็กปฐมวัยมี ทกั ษะทีดีขนึ ซึงอาจจะไม่ได้หมายความ
ว่าการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งไม่มีประโยชน์ แต่น่าจะเป็ นเพราะกิจกรรมทีทําไม่สามารถกระตุน้ ให้ผู้
ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั งมากขึน ดังนัน กิจกรรมทีตังใจจะพัฒนาเด็กปฐมวัยจะต้องให้ความ
สําคัญกับการยอมรับและปฏิบตั ิตามของผูป้ กครอง (adoption) เป็ นอย่างมาก เพราะกิจกรรมทีดีก็
ไม่อาจจะช่วยเด็กได้ หากผูป้ กครองไม่ทาํ ตาม
โดยสรุป งานวิจยั กลุ่มนี สะท้อนให้เห็น ว่า ไม่ใช่ เรืองง่ายที จะส่ง เสริม ให้ผู้ปกครองทํา กิจกรรม
เพือส่ง เสริม ทักษะด้านภาษาของเด็ก ปฐมวัย ทําให้ การทดลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (RCT) ที
พยายามส่ง เสริม การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ไม่ คอ่ ยได้ผลดี นกั ซึงสอดคล้องกับ ผลการทบทวนงาน
วิจยั ทีเกิดขึนก่อนปี ค.ศ. 2019 ของ Barone et al. (2019) นอกจากนี งานวิจยั ทีกล่าวมาข้างต้น
ล้วนแต่ ดาํ เนิน การในประเทศที พัฒนาแล้ว งานวิจยั ของ Elley (1989) เป็ นการศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนด์ ในขณะที งานวิจยั ของ Goldfeld et al. (2011) เป็ นการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
ส่วนYork et al. (2019) และ Doss et al. (2019) เป็ นการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงสอดคล้อง
กับผลการทบทวนงานวิจยั ทีเกิดขึนก่อนปี ค.ศ. 2019 ของ Barone et al. (2019) ทีสรุปว่า การทด
ลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (RCT) เพือตอบคําถามเกียวกับ กิจกรรมการส่ง เสริม ให้ผู้ปกครองอ่าน
หนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ในประเทศกําลัง พัฒนานันมี นอ้ ยมาก ดัง นัน ยัง มี ความจําเป็ น ที หน่วย
งานทีเกียวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น กองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องให้การสนับสนุนให้มีงานวิจยั เกียว
กับ การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง โดยใช้การทดลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (RCT) ทังนี เพือให้
สามารถเข้าใจได้ วา่ วิธี การแบบใดที จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็ก ปฐมวัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3

พฤติกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งและการทํากิจกรรมของ
เด็กปฐมวัย

หัวข้อนีนําเสนอสถิติพืนฐานเกียวกับการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัยร่วมกับผูป้ กครอง ไม่วา่ จะเป็ น
การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง การเล่านิทานให้เด็กฟั ง การฝึ กฝนทางวิชาการ (ในแบบสอบถาม
จะเรียกส่วนนีว่า การฝึ กอ่านเขียน กขค ABC นับเลข) การใช้เวลาอยู่บนหน้าจอ (ในแบบสอบถาม
จะเรียกส่วนนีว่า การใช้เวลาดูโทรทัศน์ และการใช้เวลาเล่นคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ไอแพด โทรศัพท์
มือ ถือ) โดยจะให้ความสําคัญ กับ การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง เป็ น พิเศษ เพราะมี ความเชือม
โยงกับกิจกรรมพานิทานกลับบ้านโดยตรง
การวิเคราะห์ในส่วนนี ใช้ขอ้ มูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE panel data) ที ติดตามเก็บ
ข้อมูล เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ กว่า 1,400 คน ต่อ เนืองมาทุก ปี นับ ตังแต่
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ปี 2558 และเป็ น ข้อมูล ที มี รายละเอียดเกียวกับ กิจกรรมที ผูใ้ หญ่ ในครัว เรือนทํา ร่วมกับ เด็ก กลุม่
ตัวอย่างทังในรูปจํานวนครังและจํานวนเวลาทีทํากิจกรรม ทําให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของกิจกรรม
“พานิทานกลับ บ้าน” ที มี ตอ่ การทํา กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก ปฐมวัย ได้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม
แบบสอบถามการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัยทีใช้สาํ รวจในปี 2558 มีความแตกต่างจากแบบสอบถาม
ที ใช้สาํ รวจในภายหลังพอสมควร ทําให้อาจจะไม่เหมาะสมในการนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน ดัง
นัน การวิเคราะห์ในหัวข้อนี และหัวข้อถัด ๆ ไป จะใช้ขอ้ มูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี
2559 2560 และ 2561 เป็ นหลัก
รูป ที 4.10 นํา เสนอความถี ที ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง (จากข้อมูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทย
แลนด์ที สํารวจในปี 2559) โดยนํา เสนอในสองรูป แบบคือ (i) จํานวนวัน ที อ่านต่อ เดือนและ (ii)
สัดส่วนของเด็ก ที ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้ฟัง ทุก วัน8 ในภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองชาวไทย (ใน
โครงการไรซ์ไทยแลนด์) อ่านหนังสือให้เด็กฟั งบ่อยทีสุดในช่วงทีเด็กมีอายุประมาณ 3-4 ขวบ9 โดย
อ่านประมาณ 11 วันต่อเดือน และประมาณร้อยละ 20 อ่านประจําทุกวัน ซึงเมือนําไปเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที นําเสนอใน Price (2012) พบว่า ผูป้ กครองชาวอเมริกนั อ่าน
หนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง บ่อยกว่า ผู้ปกครองชาวไทยในชนบทอย่างชัดเจน โดยเฉลียพวกเขาจะ
ให้เด็ก ฟั ง บ่อยทีสุด ในช่วงที เด็ก มีอายุประมาณ 2-3 ขวบ โดยอ่านประมาณ 17 วัน ต่อ เดือน และ
ประมาณร้อยละ 40 อ่านประจําทุกวัน ยิงไปกว่านัน ยังจะเห็นได้วา่ ผูป้ กครองชาวอเมริกนั เริมอ่าน
หนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งเร็วกว่าผูป้ กครองชาวไทยอย่างมาก โดยได้เริมอ่านหนังสือให้เด็กฟั งตังแต่
แรกเกิด ในขณะทีผูป้ กครองชาวไทยแทบจะไม่ได้อา่ นให้เด็กแรกเกิดฟั งเลย
ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2560 ทีแสดงในรูปที 4.11 ชีให้เห็นว่า ผูป้ กครอง
ชาวไทย (ในโครงการไรซ์ไทยแลนด์) อ่านหนังสือให้เด็กฟั งบ่อยทีสุดในช่วงทีเด็กมีอายุประมาณ 34 ขวบ เช่นเดียวกับข้อมูลในปี 2559 แต่ความถีในการอ่านได้ลดลงอย่างมาก โดยอ่านประมาณ 5
วันต่อเดือน และประมาณร้อยละ 13 อ่านประจําทุกวัน ในทํานองเดียวกัน รูปที 4.12 ชีให้เห็นว่า ผู้
ปกครองชาวไทย (ในโครงการไรซ์ไทยแลนด์) อ่านหนังสือให้เด็กฟั งพอๆ กับปี 2560 ประเด็นทีน่า
สนใจคือ ความถีของการอ่านทีลดลงในปี 2560 และ 2561 เกิดขึนพร้อมกับการลดลงของจํานวน
ครังในการยืมคืนนิทาน (ดูรูปที 4.4) ซึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ
8 นัก วิจย
ั คํานวณจํานวนวัน ที อ่านต่อ เดือนโดยใช้ระบบการแปลงค่า ข้อมูล ดัง ต่อ ไปนี

จํานวนวัน ที อ่านต่อ เดือน
เท่ากับ 30 ถ้าคําตอบในแบบสอบถามเป็ น อ่านหนึงครังต่อในหนึงวัน หรือ อ่านมากกว่าหนึงครังในหนึงวัน; เท่ากับ 4
ถ้า คํา ตอบในแบบสอบถามเป็ น อ่านอย่างน้อยหนึงครังต่อ ในหนึงสัปดาห์; เท่ากับ 1 ถ้า คํา ตอบในแบบสอบถามเป็ น
อ่านอย่างน้อยหนึงครังต่อในหนึงเดือน; เท่ากับ 0 ถ้าคําตอบในแบบสอบถามเป็ น อย่างอืน แน่นอนว่า การคํานวณด้วย
วิธีนีจะให้คา่ ความถีขันตํา (lower bound) แต่ก็น่าจะไม่แตกต่างจากค่าทีแท้จริงมากนัก
9 นักวิจย
ั นิยามระดับอายุของกลุม่ ตัวอย่าง (ดังทีแสดงในแกนนอนของรูปที 4.10) โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี เด็ก
ทีมีระดับอายุ x ปี หมายถึงเด็กทีมีอายุมากกว่า x ขวบจนถึง x + 1 ขวบ (ณ วันสํารวจ) ยกตัวอย่างเช่น เด็กทีมีระดับ
อายุ 2 ปี หมายถึงเด็กทีมีอายุตงแต่
ั 2 ขวบจนถึง 3 ขวบ
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บ้าน” ต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง
นอกจากนี รูปที 4.12 ยังชีให้เห็นว่า ระดับอายุทีผูป้ กครองอ่านให้เด็กฟั งบ่อยทีสุดคือ ระดับอายุ
2-3 ขวบ เช่นเดียวกับกรณีของผูป้ กครองชาวอเมริกนั ซึงแตกต่างจากข้อมูลจากปี 2559 และ 2560
นัก วิจยั สันนิษฐานว่า การที แนวโน้ม การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง (ตามระดับ อายุ เด็ก) จากข้อมูล ปี
2559 และ 2560 ของผูป้ กครองชาวไทยแตกต่างจากผูป้ กครองชาวอเมริกนั ในขณะทีแนวโน้มจาก
ข้อมูลปี 2561 คล้ายกับของผูป้ กครองชาวอเมริกนั น่าจะเป็ น ผลมาจากการที กิจกรรม “พานิทาน
กลับบ้าน” ได้รบั การส่งเสริมอย่างมากในปี 2559 และลดความเข้มข้นลงอย่างมากในปี 2560 และ
2561 และศพด. ที ร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่ จะดูแลเด็ก ในระดับ อายุ 2-3 และ 3-4 ขวบเป็ น
ส่วนใหญ่ ดังนัน จึงไปได้วา่ กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยให้เด็กอายุ 3-4 ขวบได้ฟังผูป้ กครอง
อ่านนิทานบ่อยครังในปี 2559 เพราะได้ยืมนิทานกลับบ้านบ่อยครัง ส่วนในปี 2560 ซึงได้ยืมหนังสือ
นิทานน้อยลงแต่ก็ยงั อาจจะมีแรงเฉือยต่อเนืองมาจากปี 2560 ทําให้ระดับอายุทีได้ฟังบ่อยทีสุดยัง
เป็ นระดับ 3-4 ขวบ แต่เมือถึงปี 2561 แรงเฉือยดังกล่าวน่าจะหมดไปแล้ว ทําให้แนวโน้มการอ่าน
หนังสือให้เด็กฟั งกลับเข้าสู่สภาพปกติ โดยสรุป กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” น่าจะส่งผลต่อแนว
โน้มการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งของผูป้ กครองไม่มากก็นอ้ ย
นอกจากข้อมูล ความถี ในการอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง แล้ว ข้อมูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ยงั ได้
สอบถามข้อมูลจํานวนเวลาทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั งด้วย ข้อมูลส่วนนีเป็ นข้อมูลทีมีความ
ละเอียดมากกว่าและน่าจะสะท้อนถึงการลงทุนของผูป้ กครองได้ดีกว่าความถีในการอ่าน แต่ก็เป็ น
ข้อมูล ที หายากมาก ดัง ที จะเห็น ได้จากการที วิจยั ที ทบทวนในหัวข้อ ที 4.2 ล้วนแต่ ใช้ความถี ที ผู้
ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั งเป็ นตัวแปรหลัก ดังนัน ข้อมูลจํานวนเวลาทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้
เด็กฟั งทีนําเสนอในส่วนนีจึงน่าจะช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งได้มาก
ขึน
รูปที 4.13 นําเสนอจํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์เฉลียทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง (จากข้อมูล
ทีสํารวจในปี 2559 2560 และ 2561) ในภาพรวมพบว่า ผูป้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั งมากทีสุด
ในช่วงที เด็ก มีอายุ ประมาณ 3-4 ขวบ ในทุก ปี ที สํารวจ โดยอ่านมากสุด ประมาณ 0.6 ชัวโมงต่อ
สัปดาห์ หรือประมาณ 5 นาทีตอ่ วัน ซึงหากใช้เวลาในการหนังสือนิทานหนึงเล่มจาก Elley (1989)
เป็ นเกณฑ์ก็อาจจะมองได้วา่ โดยเฉลียแล้วผูป้ กครองชาวไทยอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งไม่ถงึ วัน
ละครึงเล่ม ยิงไปกว่านัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปี 2559 เป็ นปี ทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง
มากสุดสําหรับทุกระดับอายุ ในขณะเดียวกัน ปี 2559 เป็ นปี ทีมีการยืมคืนนิทานผ่านกิจกรรม “พา
นิทานกลับบ้าน” สูงสุด (ดูรูปที 4.4) ดังนัน จึงน่าจะสรุปได้วา่ กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยส่ง
เสริมให้ผปู้ กครองชาวไทยอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งมากขึน (แต่อาจจะยังไม่มาเท่าทีควร)
รูป ที 4.16 นําเสนอจํานวนชัวโมงต่อ สัปดาห์เฉลียที ผู้ปกครองเล่า นิทานให้เด็กฟั ง ในภาพรวม
พบว่า ผู้ปกครองใช้เวลาเล่า นิทานให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ประมาณ 0.3-0.4 ชัวโมงต่อ สัปดาห์ ซึงใกล้
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รูป ที 4.10: ความถี ที ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง จากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลปี 2559 แกนตังด้านซ้ายแทนจํานวนวันทีอ่านต่อเดือน แกนตังด้านขวาแทนสัดส่วนของ
เด็กทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน ส่วนแกนนอนแทนระดับอายุของเด็ก
สัญลักษณ์: (i) เส้นประสีแดงพร้อมเครืองหมายวงกลมแทนจํานวนวันทีอ่านต่อเดือนของผูป้ กครอง
ไทย (ii) เส้น ทึบ สี แดงพร้อมเครืองหมายวงกลมแทนจํานวนวัน ที อ่านต่อ เดือนสําหรับ ผู้ ปกครอง
อเมริกนั (iii) เส้นประสีนาเงิ
ํ นพร้อมเครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนสัดส่วนของเด็กทีผูป้ กครองไทย
อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน (iv) เส้นทึบสีนาเงิ
ํ นพร้อมเครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนสัดส่วนของเด็กที
ผูป้ กครองอเมริกนั อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2559 และงานวิจยั ของ Price and Kalil (2019)
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รูป ที 4.11: ความถี ที ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง จากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลปี 2560 แกนตังด้านซ้ายแทนจํานวนวันทีอ่านต่อเดือน แกนตังด้านขวาแทนสัดส่วนของ
เด็กทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน ส่วนแกนนอนแทนระดับอายุของเด็ก
สัญลักษณ์: (i) เส้นประสีแดงพร้อมเครืองหมายวงกลมแทนจํานวนวันทีอ่านต่อเดือนของผูป้ กครอง
ไทย (ii) เส้น ทึบ สี แดงพร้อมเครืองหมายวงกลมแทนจํานวนวัน ที อ่านต่อ เดือนสําหรับ ผู้ ปกครอง
อเมริกนั (iii) เส้นประสีนาเงิ
ํ นพร้อมเครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนสัดส่วนของเด็กทีผูป้ กครองไทย
อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน (iv) เส้นทึบสีนาเงิ
ํ นพร้อมเครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนสัดส่วนของเด็กที
ผูป้ กครองอเมริกนั อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2560 และงานวิจยั ของ Price and Kalil (2019)
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รูป ที 4.12: ความถี ที ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง จากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลปี 2561 แกนตังด้านซ้ายแทนจํานวนวันทีอ่านต่อเดือน แกนตังด้านขวาแทนสัดส่วนของ
เด็กทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน ส่วนแกนนอนแทนระดับอายุของเด็ก
สัญลักษณ์: (i) เส้นประสีแดงพร้อมเครืองหมายวงกลมแทนจํานวนวันทีอ่านต่อเดือนของผูป้ กครอง
ไทย (ii) เส้น ทึบ สี แดงพร้อมเครืองหมายวงกลมแทนจํานวนวัน ที อ่านต่อ เดือนสําหรับ ผู้ ปกครอง
อเมริกนั (iii) เส้นประสีนาเงิ
ํ นพร้อมเครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนสัดส่วนของเด็กทีผูป้ กครองไทย
อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน (iv) เส้นทึบสีนาเงิ
ํ นพร้อมเครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนสัดส่วนของเด็กที
ผูป้ กครองอเมริกนั อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2561 และงานวิจยั ของ Price and Kalil (2019)
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รูปที 4.13: จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์เฉลียทีผูป้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง
สัญลักษณ์: (i) เส้น ทึบ สีนาเงิ
ํ น พร้อมเครืองหมายวงกลมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2559 (ii) เส้น
ประสี แดงพร้อมเครืองหมายสามเหลียมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2560 (iii) เส้น ประสี เขียวพร้อม
เครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนข้อมูลทีสํารวจในปี 2561
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2559 2560 และ 2561
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เคียงกับเวลาทีอ่านหนังสือให้ฟัง แต่ในขณะเดียวกัน ผูป้ กครองใช้เวลาเล่านิทานให้เด็กปฐมวัยฟั ง
ในแต่ละปี ใกล้เคียงกัน ซึงแตกต่างจากกรณี การอ่านหนังสือให้เด็กฟั ง ทีปี 2559 มี ความแตกต่าง
จากปี อืนๆ อย่างชัดเจน ข้อค้นพบส่วนนีชีให้เห็นว่า กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” น่าจะไม่มีบทบาท
ต่อการทีผูป้ กครองเล่านิทานให้เด็กฟั ง

รูปที 4.14: จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์เฉลียทีผูป้ กครองเล่านิทานให้เด็กฟั ง
สัญลักษณ์: (i) เส้น ทึบ สีนาเงิ
ํ น พร้อมเครืองหมายวงกลมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2559 (ii) เส้น
ประสี แดงพร้อมเครืองหมายสามเหลียมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2560 (iii) เส้น ประสี เขียวพร้อม
เครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนข้อมูลทีสํารวจในปี 2561
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2559 2560 และ 2561
รูป ที 4.16 นํา เสนอจํานวนชัวโมงต่อ สัปดาห์เฉลียที เด็ก ได้รบั การฝึ กฝนทางวิชาการ (การฝึ ก
อ่านเขียน กขค ABC นับเลข) ในภาพรวมพบว่า ผูป้ กครองมีแนวโน้มทีจะใช้เวลาในการฝึ กฝนทาง
วิชาการให้กบั เด็กมากขึนตามอายุจนถึงประมาณ 5-7 ขวบ ซึงเป็ นช่วงทีกําลังจะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยทีผูป้ กครองของเด็กทีมีระดับอายุ 5-6 ขวบในปี 2559 จะใช้เวลาในการฝึ กฝนทาง
วิชาการให้กบั เด็กมากทีสุดที ประมาณ 2.1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ ซึงมากกว่าเวลาที อ่านหนังสือให้ฟัง
พอสมควร ประเด็นทีน่าสนใจก็คือ ปี 2559 เป็ นปี ทีผูป้ กครองใช้เวลาในการฝึ กฝนทางวิชาการให้กบั
เด็กมากทีสุดในทุกระดับอายุ นันหมายความว่า การยืมคืนนิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”

52

บทที 4. กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน

น่าจะไม่ได้เข้าไปทดแทนการฝึ กฝนทางวิชาการแต่อย่างใด ทังนีอาจจะเป็ นเพราะว่า ผูป้ กครองชาว
ไทยมองว่า การฝึ กฝนทางวิชาการยังเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการของเด็ก

รูปที 4.15: จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์เฉลียทีเด็กได้รบั การฝึ กฝนทางวิชาการ
สัญลักษณ์: (i) เส้น ทึบ สีนาเงิ
ํ น พร้อมเครืองหมายวงกลมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2559 (ii) เส้น
ประสี แดงพร้อมเครืองหมายสามเหลียมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2560 (iii) เส้น ประสี เขียวพร้อม
เครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนข้อมูลทีสํารวจในปี 2561
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2559 2560 และ 2561
รูป ที 4.16 นํา เสนอจํานวนชัวโมงต่อ สัปดาห์เฉลียที เด็ก ใช้เวลาอยู่บนหน้า จอ (ดูโทรทัศน์ เล่น
คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ไอแพด โทรศัพท์มือถือ) ในภาพรวมพบว่า เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มทีจะใช้เวลา
กับอุปกรณ์กลุม่ นี เพิมขึนตามอายุของเด็ก โดยทีเด็กทีมีระดับอายุ 5-6 ขวบในปี 2559 จะใช้เวลา
กับ อุปกรณ์กลุม่ นี มากทีสุด ที ประมาณ 16 ชัวโมงต่อ สัปดาห์ ซึงมากกว่า เวลาที อ่านหนังสือ ให้ฟัง
อย่างมาก ในขณะเดียวกัน จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์เฉลียทีเด็กใช้เวลาอยู่บนหน้าจอในปี 2559 ซึง
เป็ น ปี ที มี การยืม คืน นิทานจํานวนมาก ก็ ไม่ ได้นอ้ ยกว่า ปี อืน ๆ อย่างชัดเจน ซึงน่า จะหมายความ
ว่า กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” น่าจะไม่สามารถลดเวลาทีเด็กปฐมวัยจะใช้เวลาอยู่บนหน้าจอได้
มากนัก แต่คงต้องดูผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดในหัวข้อที อีกครังหนึง
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รูปที 4.16: จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์เฉลียทีเด็กใช้เวลาอยูบ่ นหน้าจอ
สัญลักษณ์: (i) เส้น ทึบ สีนาเงิ
ํ น พร้อมเครืองหมายวงกลมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2559 (ii) เส้น
ประสี แดงพร้อมเครืองหมายสามเหลียมแทนข้อมูล ที สํารวจในปี 2560 (iii) เส้น ประสี เขียวพร้อม
เครืองหมายสีเหลียมจัตรุ สั แทนข้อมูลทีสํารวจในปี 2561
ทีมา: ข้อมูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ทีสํารวจในปี 2559 2560 และ 2561
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โดยสรุป ผู้ ปกครองชาวไทยใช้ เวลาอ่านหนังสือ นิทานให้ เด็ก ปฐมวัย ฟั ง น้อยมากเมือเปรียบ
เทียบกับเวลาทีเด็กปฐมวัยอยูบ่ นหน้าจอ ยิงไปกว่านัน ยังพบหลักฐานทีบ่งชีว่า กิจกรรม “พานิทาน
กลับบ้าน” อาจจะมีสว่ นช่วยให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟั งมากขึน แต่อาจจะไม่มีผลต่อ
กิจกรรมอืน ๆ มากนัก อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ในหัวข้อนีเพียงการวิเคราะห์เบืองต้นเพือช่วยให้
เห็นภาพรวมของข้อมูลเท่านัน ยังจําเป็ นจะต้องวิเคราะห์เพิมเติมโดยใช้เทคนิคทางสถิติทีเหมาะสม
เพือให้สามารถสรุปผลได้อย่างมันใจมากยิงขึน

4.4

บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อการอ่านหนังสือให้เด็ก
ปฐมวัยฟั ง

หัวข้อนีนําเสนอบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง รวม
ถึงผลทีมีตอ่ การร่วมทํากิจกรรมประเภทอืนๆ ร่วมกับเด็ก โดยพยายามตอบคําถามต่อไปนี
1. กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยเพิมการอ่านหนังสือให้เด็กฟั งได้มากน้อยเพียงใด?
2. กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยลดเวลาทีเด็กใช้เวลาอยูบ่ นหน้าจอได้มากน้อยเพียงใด?
3. กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” มีผลกระทบต่อเวลาทีผูป้ กครองร่วมทํากิจกรรมอืนๆ อาทิเช่น
การฝึ กให้เด็กอ่านเขียน กขค ABC นับเลข (ฝึ กฝนทางวิชาการ) และการเล่านิทานให้ฟัง มาก
น้อยเพียงใด?
ผลการวิเคราะห์ที นํา เสนอในส่วนนี เป็ น ผลของการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี ที ว่า ด้วยตัวแปรเครืองมือ
(instrumental variable approach: IV) โดยใช้ตวั แปรการเก็บข้อมูลในช่วงทีมีการยืมคืนแล้ว (inrange dummy) เป็ นตัวแปรเครืองมือ แต่เพือให้การเสนอมีความกระชับขอไม่นาํ เสนอรายละเอียด
ทางเทคนิคในส่วนนีแต่นาํ เสนอในภาคผนวก 4.B แทน นอกจากนี เพือให้ผูอ้ า่ นเห็นถึงผลของการ
แก้ปัญหาความเบียงเบนของค่าประมาณ (estimation bias) ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ จึง
ขอนํา เสนอผลที ใช้ การประมาณค่า ด้วยวิธี กาํ ลัง สองน้อยทีสุด (ordinary least square: OLS)
ประกอบด้วย โดยผู้อา่ นควรจะพิจารณาว่า ผลส่วนหลัง นี บอกแค่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่
สามารถบอกถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล (causality) ได้
การวิเคราะห์ในส่วนนีใช้ขอ้ มูลตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE panel data) ซึงมีรายละเอียด
การทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัยทังในรูปจํานวนครังและจํานวนเวลาทีทํากิจกรรม รวมทังยังได้สอบถาม
จํานวนครังทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างได้ยืมนิทานมาจากศพด. ทําให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของกิจกรรม
“พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่ การทํากิจกรรมต่างๆ ของเด็กปฐมวัยได้อย่างละเอียด
ตารางที 4.6 และรูปที 4.17 แสดงผลการประมาณค่าบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”
ทีมีตอ่ เวลาทีเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
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ผลการวิเคราะห์ในคอลัมน์ที (1) ชีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การยืมนิทานเพิมขึนหนึงครัง (ต่อสัปดาห์)
มีสว่ นช่วยให้ผปู้ กครองอ่านหนังสือให้เด็กในช่วงอายุดงั กล่าวฟั งมากขึนประมาณ 0.21 ชัวโมง (ต่อ
สัปดาห์) หรือประมาณ 13 นาที (ต่อสัปดาห์) กล่าวคือ การทีเด็กได้หนังสือนิทานกลับบ้านไปหนึง
เล่มจะมีสว่ นให้ผูป้ กครองอ่านหนังสือให้พวกเขาฟั งประมาณ 13 นาที ซึงมากกว่าผลทีนําเสนอใน
Elley (1989) เล็กน้อย ส่วนหนึงน่าจะเป็ นเพราะหนังสือทีอ่านมีความยาวทีแตกต่างกัน และอีกส่วน
หนึงน่า จะเป็ น เพราะเด็ก ปฐมวัย อาจจะมี การขอให้ผู้ปกครองอ่านมากกว่า หนึงรอบ (เป็ น ไปได้สงู
ว่าโดยเฉลียผูป้ กครองอาจจะอ่านประมาณสองรอบๆ ละประมาณ 6 นาที) ในขณะที งานวิจยั ของ
Elley (1989) รายงานเวลาทีครูอา่ นเพียงรอบเดียว

รูปที 4.17: ผลการประมาณค่าบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่ เวลาทีเด็กปฐมวัย
ช่วงอายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
สัญลักษณ์: จุด สี แดงแทนค่า สัมประสิทธิ การประมาณค่า (estimation coefficient) เส้น สีนาเงิ
ํ น
แทนช่วงความเชือมัน 95% (95% confidence interval) หากเส้น สีนาเงิ
ํ น สําหรับ ตัวแปรใดคาบ
เกียวกับเส้นประแนวตัง (ทีค่าศูนย์) หมายความว่าผลทีเกิดขึนกับตัวแปรนันไม่มีนยั สําคัญทีระดับ
0.05
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากผลการประมาณค่าด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด (OLS) ซึงนํา
เสนอในตารางที 4.7 และรูป ที 4.18 จะพบว่า จํานวนครังที เด็ก ได้ยืม นิทานและเวลาที ผู้ปกครอง
อ่านหนังสือให้เด็กฟั งก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญเช่นเดียวกัน (ดูผลในคอลัมน์ที (1))
แต่ ขนาดของผลการประมาณมี คา่ เล็ก กว่า ผลการประมาณด้วยวิธี ที ว่า ด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
พอสมควร โดยค่าสัมประสิทธิ การประมาณค่า (estimation coefficient) สําหรับจํานวนครังที เด็ก
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ได้ยืมนิทานมี คา่ ประมาณ 0.13 ชัวโมง (ต่อสัปดาห์) นอกจากนี หากพิจารณาผลของการทดสอบ
สมมุติฐานทีทดสอบว่าจําเป็ นต้องแก้ปัญหาความเบียงเบนโดยใช้ตวั แปรเครืองมือ (IV) หรือไม่ (ซึง
ในที นี ใช้การทดสอบของ Hausman และรายงานค่า p-value ของผลการทดสอบในสองแถวล่าง
สุด ของตารางที 4.6) จะพบว่า จําเป็ น ต้องแก้ ปัญหาดัง กล่าว เนืองจากผลการทดสอบได้ปฏิเสธ
สมมุติฐานว่างทีระบุวา่ ไม่จาํ เป็ นต้องแก้ปัญหาความเบียงเบนอย่างมีนยั สําคัญ (ค่า p-value น้อย
กว่า 0.05) ดังนัน ผลการประมาณค่าโดยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด (OLS) จึงไม่สามารถบอกถึงความ
เป็ นเหตุเป็ นผลได้ดีเท่ากับผลการประมาณด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV) นอกจากนี ค่าสถิติ
F ของการประมาณค่าขันทีหนึง (first-stage regression) ในกรณีนีมีคา่ สูงถึง 114.6 ซึงมากกว่าค่า
เกณฑ์ขนตํ
ั า (F ≥ 11) ทีกําหนดโดย Stock et al. (2002) ทําให้มนใจได้
ั
วา่ การประมาณค่าด้วยวิธี
ทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV) ในส่วนนีน่าจะไม่มีตวั แปรเครืองมือขาดกําลัง (weak instruments)
ทําให้ผลการประมาณค่าทีได้มีความน่าเชือถือ

รูปที 4.18: ผลการประมาณค่าบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่ เวลาทีเด็กปฐมวัย
ช่วงอายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด (OLS)
สัญลักษณ์: จุด สี แดงแทนค่า สัมประสิทธิ การประมาณค่า (estimation coefficient) เส้น สีนาเงิ
ํ น
แทนช่วงความเชือมัน 95% (95% confidence interval) หากเส้น สีนาเงิ
ํ น สําหรับ ตัวแปรใดคาบ
เกียวกับเส้นประแนวตัง (ทีค่าศูนย์) หมายความว่าผลทีเกิดขึนกับตัวแปรนันไม่มีนยั สําคัญทีระดับ
0.05
ผลการประมาณค่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV) สําหรับกิจกรรมการเล่านิทาน ซึงนําเสนอในคอลัมน์
ที (2) ของตารางที 4.6 ชี ให้ เห็น ว่า กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” แทบจะไม่ สง่ ผลต่อ เวลาที ผู้
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ปกครองเล่านิทานให้เด็กฟั งแต่อย่างใด โดยจะเห็นได้จากขนาดของสัมประสิทธิ การประมาณค่าที
ตํามาก (-0.0221 ชัวโมงต่อ สัปดาห์) และไม่มี นยั สําคัญ ทางสถิติ ส่วนผลที มี ตอ่ การฝึ กฝนทาง
วิชาการก็มีคา่ เป็ นลบและไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังทีแสดงผลในคอลัมน์ที (3) แต่สมั ประสิทธิการ
ประมาณค่า มี ขนาดใหญ่ พอสมควร (-0.136 ชัวโมงต่อ สัปดาห์) ทําให้อาจจะกล่าวได้วา่ กิจกรรม
“พานิทานกลับบ้าน” น่าจะส่งผลให้ผปู้ กครองลดการฝึ กฝนทางวิชาการลงพอสมควร แต่ยงั ไม่มาก
พอที จะมี นยั สําคัญ ทางสถิติ เช่น เดียวกับ กรณี ของการใช้เวลาอยู่บนหน้า จอที พบว่า สัมประสิทธิ
การประมาณค่ามีขนาดใหญ่พอสมควร (-0.342 ชัวโมงต่อสัปดาห์) แต่ก็ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดัง
ทีแสดงผลในคอลัมน์ที (4) นันคือ กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” น่าจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยช่วงอายุ
3-4 ขวบ ลดเวลาอยู่บนหน้าจอได้บา้ ง แต่ยงั ไม่มากพอทีจะมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน เนืองจาก
สัมประสิทธิการประมาณค่าของทังสามกิจกรรมไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นักวิจยั จึงสรุปว่า กิจกรรม
“พานิทานกลับ บ้าน” ยัง ไม่ ได้สง่ ผลต่อ การทํา กิจกรรมทังสามประเภทของเด็ก ปฐมวัย ในช่วงอายุ
3-4 ขวบอย่างมีนยั สําคัญ
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ตารางที 4.6: ผลของการยืมนิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่ เวลาทีเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
ตัวแปร

จํานวนการยืมหนังสือ (ต่อสัปดาห์)

เวลาทีเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรม
อ่านหนังสือ เล่านิทาน ฝึ กฝนทางวิชาการ อยูบ่ นหน้าจอ
(1)
(2)
(3)
(4)

0.207***
(0.0456)
การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
-0.144*
(0.0738)
การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์ -0.114
(0.121)
อายุของเด็ก (ปี )
0.0586
(0.125)
จํานวนสมาชิกอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี
-0.113**
(0.0562)
จํานวนสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปี
0.0456
(0.0315)
อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )
-0.000716
(0.00312)
การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบป.ตรี
0.648***
(0.179)
จํานวนสมาชิกทีป่ วยเรือรัง
-0.0474
(0.0446)
การทีพ่อและแม่ไม่อยูด่ ว้ ย
-0.0213
(0.0848)
จํานวนหนังสือทีบ้าน
0.0594***
(0.0102)
Constant
0.0950
(0.462)
R-squared
0.107
IV F-stat
114.6
Durbin p-value
0.0407
Hausman p-value
0.0422
Observations
827

-0.0221
(0.0386)
-0.0970
(0.0625)
-0.00156
(0.102)
0.0651
(0.106)
-0.0653
(0.0476)
0.0304
(0.0267)
0.000668
(0.00264)
-0.0642
(0.151)
0.0831**
(0.0377)
0.0338
(0.0718)
0.0279***
(0.00863)
0.0478
(0.391)
0.021
114.6
0.486
0.489
827

-0.136
(0.0912)
0.506***
(0.148)
-0.271
(0.242)
0.291
(0.250)
-0.219*
(0.112)
0.190***
(0.0631)
-0.00968
(0.00625)
0.199
(0.358)
-0.163*
(0.0892)
0.0940
(0.170)
0.0621***
(0.0204)
0.513
(0.925)
0.036
114.6
0.138
0.141
827

-0.342
(0.425)
-2.366***
(0.689)
-1.146
(1.129)
2.148*
(1.164)
-0.520
(0.524)
0.226
(0.294)
-0.0526*
(0.0291)
1.908
(1.668)
0.155
(0.416)
-0.463
(0.791)
0.00627
(0.0951)
9.622**
(4.311)
0.023
114.6
0.369
0.373
827

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ค่า standard errors และสัญลักษณ์ทีบ่งบอกระดับนัยสําคัญ * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน
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ตารางที 4.7: ผลของการยืมนิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่ เวลาทีเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด (OLS)
ตัวแปร

เวลาทีเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรม
อ่านหนังสือ เล่านิทาน ฝึ กฝนทางวิชาการ อยูบ่ นหน้าจอ
(1)
(2)
(3)
(4)

จํานวนการยืมหนังสือ (ต่อสัปดาห์)

0.121***
(0.0158)
การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
-0.134*
(0.0729)
การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์ -0.0956
(0.119)
อายุของเด็ก (ปี )
0.0536
(0.123)
จํานวนเด็กอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี
-0.116**
(0.0556)
จํานวนสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปี 0.0625**
(0.0301)
อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )
-0.00100
(0.00309)
การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบป. ตรี
0.640***
(0.177)
จํานวนสมาชิกทีป่ วยเรือรัง
-0.0503
(0.0441)
การทีพ่อและแม่ไม่อยูด่ ว้ ย
0.0148
(0.0820)
จํานวนหนังสือทีบ้าน
0.0584***
(0.0101)
Constant
0.194
(0.455)
R-squared
F
Observations

0.138
11.83
827

0.00305
(0.0136)
-0.0998
(0.0627)
-0.00693
(0.103)
0.0666
(0.106)
-0.0645
(0.0478)
0.0255
(0.0259)
0.000752
(0.00265)
-0.0620
(0.152)
0.0840**
(0.0379)
0.0232
(0.0705)
0.0282***
(0.00867)
0.0189
(0.391)

-0.0101
(0.0320)
0.492***
(0.147)
-0.297
(0.241)
0.299
(0.249)
-0.215*
(0.112)
0.165***
(0.0607)
-0.00926
(0.00623)
0.209
(0.357)
-0.159*
(0.0890)
0.0412
(0.166)
0.0636***
(0.0203)
0.369
(0.918)

0.0138
(0.150)
-2.405***
(0.690)
-1.222
(1.130)
2.168*
(1.168)
-0.508
(0.526)
0.156
(0.285)
-0.0514*
(0.0292)
1.939
(1.674)
0.167
(0.417)
-0.613
(0.776)
0.0106
(0.0953)
9.213**
(4.303)

0.025
1.894
827

0.054
4.215
827

0.030
2.286
827

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ค่า standard errors และสัญลักษณ์ทีบ่งบอกระดับนัยสําคัญ * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน
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4.5

บทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัย

หัวข้อ นี นํา เสนอผลการวิเคราะห์บทบาทของการอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ต่อ ทักษะของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ขอ้ มูลการอ่านในช่วงทีเด็กปฐมวัยมีอายุระหว่าง 3-4 ขวบเป็ นตัวแทนของการอ่าน
หนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง ส่วนทักษะของเด็กปฐมวัยจะวัดโดยใช้ชดุ เครืองความพร้อมในการเข้าสู่
ระบบการศึกษา10 (school readiness) ทีทําการประเมินในปี การศึกษา 2561 ดังนันจึงอาจจะมอง
ได้วา่ การวิเคราะห์ในส่วนนีเป็ นการศึกษาผลระยะยาวของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง
ทักษะของเด็กปฐมวัยทีนํามาวิเคราะห์ในครังนีประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี
1. ทักษะด้านภาษา (literacy) ซึงเป็ นทักษะทีนักวิจยั ให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพราะน่าจะเกียวข้อง
กับการอ่านหนังสือมากทีสุด โดยจะแยกวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของความพร้อมด้านภาษา
อีก 2 องค์ประกอบย่อย ดังต่อไปนี
1.1 ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ทีใช้ในการระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary)
1.2 ความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension)
2. ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (mathematics)
3. ทักษะด้านวิชาการ (academics) ซึงเป็ นผลรวมของความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์
4. ความจําขณะทํางาน (working memory capacity) ซึงเป็ นผลรวมของจํานวนตําแหน่งทีเด็ก
จดจําและบอกตัวเลข (forward digit span) และจํานวนตําแหน่งทีเด็กจดจําและบอกตัวเลข
ย้อนกลับ (backward digit span)
5. ทักษะพฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors) ซึงเป็ นหนึงในทักษะด้านพฤติกรรม
(non-cognitive skills) ทีสําคัญ
6. ทักษะพฤติกรรมแบบเก็บกด (internalizing behaviors) ซึงเป็ นอีกหนึงในทักษะด้านพฤติกรรม
(non-cognitive skills) ทีสําคัญ
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์บทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัย
ในหัวข้อ ที 4.4 การวิเคราะห์ในหัวข้อ นี จําเป็ น ต้องใช้วิธี ที ว่า ด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental
variable approach: IV) เพือแก้ปัญหาความเบียงเบนของค่าประมาณ (estimation bias) ตัวแปร
10 สถาบันวิจย
ั เพือการประเมิน และออกแบบนโยบาย

(RIPED) มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุน เพือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ได้รว่ มมือกันพัฒนาเครืองมือวัดความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาขึนตังแต่ปี 2559
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เครืองมือ ที ใช้ ในส่วนนี ประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ จํานวนเด็ก ที มีอายุ นอ้ ยกว่า 8 ปี ในครัว เรือน
จํานวนผูใ้ หญ่ทีมีอายุมากกว่า 15 ปี ในครัวเรือน และจํานวนสมาชิกครัวเรือนทีมีอาการป่ วยเรือรัง
ตารางที 4.8 และรูป ที 4.19 แสดงผลการประมาณค่า ด้วยวิธี ที ว่า ด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
สําหรับ บทบาทของการอ่านหนังสือ ให้ เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ต่อ ทักษะของเด็ก ปฐมวัย ผลการวิเคราะห์
ในคอลัมน์ที (1) ชี ให้เห็น ว่า การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ยัง ไม่ สามารถส่ง ผลต่อ ทักษะด้าน
ภาษา (literacy) อย่างมีนยั สําคัญ โดยทีค่าสัมประสิทธิ การประมาณค่า (estimation coefficient)
มี คา่ เท่ากับ 0.456 เท่า ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แต่ ไม่มี นยั สําคัญ ทาง
สถิติ ในทํานองเดียวกัน การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งไม่มีสว่ นช่วยพัฒนาความสามารถในการ
เข้าใจคําศัพท์ทีใช้ในการระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary) อย่างมีนยั สําคัญ โดยทีค่า
สัมประสิทธิ การประมาณค่า (estimation coefficient) มี คา่ เท่ากับ -0.359 เท่า ของส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังทีแสดงผลในคอลัมน์ที (2)

รูปที 4.19: ผลการประมาณค่าบทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ขวบฟั งต่อ
ทักษะของเด็กด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
สัญลักษณ์: จุด สี แดงแทนค่า สัมประสิทธิ การประมาณค่า (estimation coefficient) เส้น สีนาเงิ
ํ น
แทนช่วงความเชือมัน 95% (95% confidence interval) หากเส้น สีนาเงิ
ํ น สําหรับ ตัวแปรใดคาบ
เกียวกับเส้นประแนวตัง (ทีค่าศูนย์) หมายความว่าผลทีเกิดขึนกับตัวแปรนันไม่มีนยั สําคัญทีระดับ
0.05
ผลลัพธ์ทีมีนยั สําคัญทางสถิติเพียงอันเดียวคือ ผลทีเกิดขึนกับทักษะความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension) ซึงเป็ นเรืองทีสมเหตุสมผลอย่างยิง เพราะการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัย
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ฟั งน่าจะช่วยให้เด็กคุน้ เคยกับการจับใจความของเรือง ทําให้สามารถเข้าใจเรืองราวต่างๆ ได้ดีกว่า
โดยค่าสัมประสิทธิการประมาณค่า (estimation coefficient) สําหรับทักษะความเข้าใจในการฟั งมี
ค่าเท่ากับ 0.857 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p-value น้อยกว่า 0.05) ดังทีแสดงผลในคอลัมน์ที (3) กล่าวคือ หากอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ
3-4 ขวบฟั งเพิมขึน 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์จะช่วยให้เขามี ทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.857
เท่า ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ ที 4.4 ระบุ วา่ การยืม
นิทานหนึงครังช่วยเพิมเวลาการอ่านประมาณ 0.207 ชัวโมง ดังนัน การคํานวณแบบเร็วๆ (backof-envelope calculation) บ่งบอกว่า การยืมนิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” หนึงครังน่า
จะช่วยให้เด็กมีทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.207 x 0.857 = 0.177 เท่าของส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์สว่ นนี ยังเป็ นเพียงผลลัพธ์เบืองต้น (preliminary result) ยังจําเป็ นต้องทําการ
ศึกษาเพิมเติมต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นตัวแปรเครืองมือขาดกําลัง (weak instruments) เพราะ
ค่าสถิติ F ของการประมาณค่าขันทีหนึง (first-stage regression) ในกรณี นีมีคา่ เพียง 4.0 ซึงตํา
กว่าค่าเกณฑ์ขนตํ
ั า (F ≥ 11) ทีกําหนดโดย Stock et al. (2002) ทําให้ผลการประมาณค่าทีได้อาจ
จะเบียงเบนได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที นํา เสนอข้างต้น ใกล้เคียงกับ ผลลัพธ์ของ Price
and Kalil (2019) ซึงศึกษาผลของการที แม่อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ต่อ ทักษะของเด็ก โดยใช้
วิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV) ในการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับงานวิจยั ชินนี11 และพบว่า หากอ่าน
หนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งเพิมขึน 1 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของจํานวนวันในการอ่าน (ประมาณ 10
วัน) จะช่วยให้เด็กมีทกั ษะด้านภาษา12มากขึน 0.8 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ในขณะที หาก
แปลงผลลัพธ์ทีนําเสนอข้างต้นให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันก็จะพบว่า หากอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัย
ฟั งเพิมขึน 1 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของเวลาทีอ่านต่อสัปดาห์ (ประมาณ 0.866 ชัวโมง) จะช่วยให้
เด็กมีทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.866 x 0.857 = 0.742 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ซึงถือว่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของ Price and Kalil (2019) อย่างมาก ถึงแม้วา่ ข้อค้นพบส่วนนีจะช่วย
ทําให้มนใจกั
ั บผลลัพธ์ทีได้มากขึน แต่ยงั จําเป็ นศึกษาวิจยั เพิมเติมในอนาคตเพือให้มนใจว่
ั าปั ญหา
ตัวแปรเครืองมือขาดกําลัง (weak instruments) ไม่ได้ทาํ ให้ผลลัพธ์ทีได้เบียงเบนมากจนเกินไป
ส่วนผลของการอ่านต่อทักษะด้านอืนๆ ไม่วา่ จะเป็ นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านวิชาการ
ความจํา ขณะทํางาน ทักษะพฤติกรรมแบบแสดงออก ทักษะพฤติกรรมแบบเก็บ กด ล้วนไม่มี นยั
สําคัญทางสถิติ (ดูผลการประมาณค่าในคอลัมน์ที (4)-(8) ของตารางที 4.8) โดยในส่วนของทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์พบว่า ค่า สัมประสิทธิ การประมาณค่า มี คา่ เท่ากับ 0.156 เท่า ของส่วนเบียงเบน
11 Price

and Kalil (2019) ใช้ประวัติการแท้งบุตรเป็ นตัวแปรเครืองมือ (instruments) โดยระบุวา่ ค่าสถิติ F ของ
การประมาณค่าขันทีหนึง (first-stage regression) มีคา่ ประมาณ 41.6 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั า
12 ทักษะด้านภาษาวัดโดยใช้ Peabody Individual Achievement Test (PIAT) เมือเด็กอายุระหว่าง 5-9 ปี
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มาตรฐานแต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ในทํานองเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิการประมาณค่าสําหรับทักษะ
ด้านวิชาการมีคา่ เท่ากับ 0.224 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐานแต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนค่า
สัมประสิทธิ การประมาณค่าสําหรับความจําขณะทํางานมี คา่ เท่ากับ 0.594 เท่าของส่วนเบียงเบน
มาตรฐานแต่ ไม่มี นยั สําคัญ ทางสถิติ และค่า สัมประสิทธิ การประมาณค่า สําหรับ ทักษะพฤติกรรม
แบบแสดงออกและทักษะพฤติกรรมแบบเก็บกด มีคา่ เท่ากับ 0.343 และ -0.018 เท่าของส่วนเบียง
เบนมาตรฐานแต่ไม่มี นยั สําคัญ ทางสถิติ อัน ที จริง แล้ว ข้อ ค้น พบในส่วนนี สอดคล้องกับ ข้อ ค้น พบ
ในงานวิจยั ที นํา เสนอในหัวข้อ ที 4.2 และดู สมเหตุ สมผลไม่ นอ้ ยเพราะคงเป็ น เรืองยากที จะช่วย
พัฒนาทักษะด้านอืนๆ ที ไม่ใช่ ทกั ษะด้านภาษาด้วยการอ่านหนังสือ นิทานให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง เพียง
อย่างเดียว
โดยสรุป การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มี สว่ นช่วยพัฒนาทักษะความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension) ของเด็กอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ หากอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 34 ขวบฟั งเพิมขึน 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์จะช่วยให้เขามีทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.857 เท่า
ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และยังอาจจะสรุปได้อีกว่า การยืมนิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับ
บ้าน” หนึงครังน่าจะช่วยให้เด็กมีทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.177 เท่าของส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ไม่ สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านอืนๆ
ไม่วา่ จะเป็ นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านวิชาการ ความจําขณะทํางาน ทักษะพฤติกรรมแบบ
แสดงออก และทักษะพฤติกรรมแบบเก็บกดอย่างมีนยั สําคัญ

การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบปริญญาตรี

อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )

อายุของเด็ก (ปี )

การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์

การเป็ นเด็กผูห้ ญิง

อยูบ่ นหน้าจอ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

ฝึ กฝนทางวิชาการ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

เล่านิทาน (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

อ่านหนังสือ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

ตัวแปร
0.456
(0.361)
0.0686
(0.0565)
-0.0468*
(0.0242)
0.00484
(0.00429)
0.0840
(0.0980)
-0.0398
(0.140)
-0.0986
(0.143)
0.0976
(0.128)
0.301

ภาษา
0.156
(0.338)
0.0416
(0.0529)
0.0163
(0.0226)
0.00369
(0.00402)
0.262***
(0.0918)
-0.00361
(0.131)
0.190
(0.134)
0.118
(0.120)
0.0937

ความเข้าใจ คณิตศาสตร์
ในการฟั ง

-0.359
0.857**
(0.350)
(0.419)
0.122** 0.00460
(0.0548) (0.0656)
-0.0189 -0.0490*
(0.0235) (0.0281)
-0.00213 0.00652
(0.00416) (0.00498)
-0.110
0.154
(0.0952) (0.114)
0.0595
-0.0563
(0.136)
(0.163)
-0.0776
-0.152
(0.139)
(0.166)
-0.0428
0.167
(0.125)
(0.149)
0.473*
0.138

การระบุ
ตําแหน่ง

0.343
-0.0183
(0.280)
(0.296)
-0.0406
0.00267
(0.0554)
(0.0586)
-0.0302
-0.0220
(0.0207)
(0.0219)
0.00513
0.00613*
(0.00325)
(0.00344)
0.123*
-0.120*
(0.0674)
(0.0713)
-0.0341
-0.0302
(0.0996)
(0.105)
-0.112
-0.221*
(0.108)
(0.114)
0.244**
0.293***
(0.0948)
(0.100)
-0.230
-0.144
มีตารางต่อเนือง …

ความจํา
พฤติกรรม
พฤติกรรม
ขณะทํางาน แบบแสดงออก แบบเก็บกด

0.224
0.594
(0.341)
(0.510)
0.0792
-0.0226
(0.0534) (0.0646)
-0.00654 -0.0355
(0.0229) (0.0431)
0.00564 0.00492
(0.00405) (0.00776)
0.230**
0.113
(0.0926)
(0.166)
-0.0234
0.271
(0.132)
(0.233)
0.138
-0.0586
(0.135)
(0.276)
0.170
-0.0184
(0.121)
(0.197)
0.174
0.126

วิชาการ

ตารางที 4.8: ผลของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งทีมีตอ่ ทักษะของเด็ก ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV)
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ภาษา

3.987
0.171
645

3.987
0.220
645

3.987
0.00790
645

วิชาการ

3.987
0.624
645

3.987
0.497
645

2.227
0.174
245

3.106
0.229
746

(0.242)
-0.00359
(0.00284)
-0.0141
(0.0148)
-0.0150
(0.0211)
-0.159*
(0.0960)
0.142**
(0.0708)
0.265
(0.417)

3.106
0.894
746

(0.256)
-0.00627**
(0.00300)
-0.00365
(0.0156)
0.00695
(0.0223)
-0.236**
(0.102)
0.152**
(0.0749)
1.008**
(0.441)

ความจํา
พฤติกรรม
พฤติกรรม
ขณะทํางาน แบบแสดงออก แบบเก็บกด

(0.242)
(0.244)
(0.380)
0.00831** 0.00832** -0.00707
(0.00351) (0.00354) (0.00671)
0.0160
0.0326* -0.00529
(0.0182) (0.0184) (0.0230)
0.0206
0.0319
-0.0495
(0.0356) (0.0359) (0.0713)
-0.137
-0.125
0.0248
(0.127)
(0.128)
(0.193)
-0.0725
-0.0725
-0.0360
(0.0858) (0.0866)
(0.244)
-1.337*** -1.234**
0.137
(0.504)
(0.509)
(1.087)

ความเข้าใจ คณิตศาสตร์
ในการฟั ง

(0.250)
(0.300)
-0.00135 0.00153
(0.00364) (0.00435)
0.0537*** -0.0132
(0.0189) (0.0226)
0.0207
0.0278
(0.0369) (0.0442)
0.184
-0.0485
(0.131)
(0.157)
-0.166*
0.0386
(0.0890) (0.106)
0.469
-0.0849
(0.523)
(0.625)

การระบุ
ตําแหน่ง

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ค่า standard errors และสัญลักษณ์ทีบ่งบอกระดับนัยสําคัญ * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน

IV F-stat
Hausman p-value
Observations

(0.258)
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย
0.000959
(0.00374)
จํานวนหนังสือทีบ้าน
0.0157
(0.0195)
ดัชนีความมังคังของครัวเรือน ในปี 2561 0.0265
(0.0380)
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย ในปี 2561 0.0617
(0.135)
การทีเด็กเรียนอยูใ่ น ศพด. ในปี 2561
-0.0243
(0.0916)
Constant
-0.0456
(0.538)

ตัวแปร

ผลของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งทีมีตอ่ ทักษะของเด็ก ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV) (ตารางต่อเนือง)
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การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบปริญญาตรี

อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )

อายุของเด็ก (ปี )

การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์

การเป็ นเด็กผูห้ ญิง

อยูบ่ นหน้าจอ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

ฝึ กฝนทางวิชาการ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

เล่านิทาน (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

อ่านหนังสือ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)

ตัวแปร
-0.00426
(0.0464)
0.115***
(0.0412)
-0.0336
(0.0206)
0.00503
(0.00403)
0.0234
(0.0809)
-0.0147
(0.130)
-0.0809
(0.134)
0.0000176
(0.00345)
0.430*

ภาษา

วิชาการ

0.0282
0.0213
(0.0296)
(0.0336)
0.00849
-0.00350
(0.0324)
(0.0368)
-0.0160
-0.0238
(0.0154)
(0.0175)
0.00497
0.00615*
(0.00305)
(0.00346)
0.0970
-0.116*
(0.0597)
(0.0678)
-0.0342
-0.0302
(0.0936)
(0.106)
-0.117
-0.220*
(0.101)
(0.115)
-0.00435* -0.00617**
(0.00259)
(0.00294)
-0.0261
-0.170
มีตารางต่อเนือง …

ความจํา
พฤติกรรม
พฤติกรรม
ขณะทํางาน แบบแสดงออก แบบเก็บกด

-0.00835 -0.00403
-0.0316
(0.0463)
(0.0463)
(0.0786)
0.0580
0.102**
0.0204
(0.0411)
(0.0411)
(0.0499)
0.0210 -0.0000367 -0.00443
(0.0206)
(0.0206)
(0.0322)
0.00376
0.00573
0.00379
(0.00402) (0.00402) (0.00704)
0.240***
0.200**
0.0241
(0.0807)
(0.0807)
(0.137)
0.00535
-0.0110
0.282
(0.130)
(0.130)
(0.213)
0.196
0.147
-0.0746
(0.133)
(0.133)
(0.252)
0.00798** 0.00785** -0.00809
(0.00345) (0.00345) (0.00608)
0.140
0.238
0.183

ความเข้าใจ คณิตศาสตร์
ในการฟั ง

0.0474
-0.0275
(0.0457) (0.0460)
0.0815** 0.0928**
(0.0406) (0.0409)
-0.0305
-0.0237
(0.0203) (0.0205)
-0.00229 0.00688*
(0.00397) (0.00400)
-0.0567
0.0377
(0.0796) (0.0802)
0.0374
-0.00810
(0.128)
(0.129)
-0.0933
-0.118
(0.132)
(0.133)
-0.000517 -0.000278
(0.00340) (0.00343)
0.358
0.387*

การระบุ
ตําแหน่ง

ตารางที 4.9: ผลของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งทีมีตอ่ ทักษะของเด็ก ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด (OLS)
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ภาษา

0.042
1.962
645

0.043
2.019
645

0.030
1.372
645

0.047
2.244
645

(0.223)
0.109
(0.119)
0.0224*
(0.0129)
0.0153
(0.0340)
-0.119
(0.121)
-0.0829
(0.0833)
-1.283***
(0.492)

ความเข้าใจ คณิตศาสตร์
ในการฟั ง

(0.220)
(0.222)
-0.0210
0.120
(0.117)
(0.118)
0.0380*** 0.0210
(0.0127) (0.0128)
0.0337 -0.000431
(0.0336) (0.0338)
0.140
0.0474
(0.120)
(0.121)
-0.141*
-0.0172
(0.0822) (0.0829)
0.334
0.210
(0.486)
(0.490)

การระบุ
ตําแหน่ง

0.065
3.109
645

(0.223)
0.158
(0.119)
0.0414***
(0.0129)
0.0246
(0.0340)
-0.100
(0.121)
-0.0869
(0.0833)
-1.158**
(0.492)

วิชาการ

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ค่า standard errors และสัญลักษณ์ทีบ่งบอกระดับนัยสําคัญ * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน

R-squared
F
Observations

(0.223)
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย
0.0730
(0.119)
จํานวนหนังสือทีบ้าน
0.0335***
(0.0129)
ดัชนีความมังคังของครัวเรือน ในปี 2561 0.0118
(0.0341)
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย ในปี 2561
0.112
(0.122)
การทีเด็กเรียนอยูใ่ น ศพด. ในปี 2561
-0.0534
(0.0835)
Constant
0.108
(0.494)

ตัวแปร

0.034
0.577
245

(0.345)
-0.00647
(0.180)
0.0119
(0.0168)
-0.0827
(0.0604)
0.0193
(0.176)
-0.163
(0.203)
0.552
(0.945)
0.028
1.523
746

(0.151)
0.252***
(0.0888)
-0.000514
(0.00812)
-0.00666
(0.0185)
-0.152*
(0.0901)
0.132**
(0.0660)
0.413
(0.372)

0.044
2.397
746

(0.172)
0.292***
(0.101)
-0.00536
(0.00923)
0.00591
(0.0211)
-0.237**
(0.102)
0.153**
(0.0750)
0.990**
(0.422)

ความจํา
พฤติกรรม
พฤติกรรม
ขณะทํางาน แบบแสดงออก แบบเก็บกด

ผลของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งทีมีตอ่ ทักษะของเด็ก ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (IV) (ตารางต่อเนือง)
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ภาคผนวก
4.A

รายชือหนังสือนิทานทีโครงการไรซ์ไทยแลนด์มอบให้แก่ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กทีเข้าร่วมโครงการในปี 2558

ตารางที 4.A.1: รายชือหนังสือทีโครงการไรซ์ไทยแลนด์มอบให้กบั ศพด. ทีเข้าร่วมโครงการในปี การ
ศึกษา 2558
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชือหนังสือ
จุด (ปกแข็ง)
โลกนีมีไว้แบ่งปั น
เราจะอยูด่ ว้ ยกันตลอดไป
มดมหัศจรรย์
ผมไม่ชอบน้อง! น้องของผมน่ารักนะครับ!
ปลอดภัยไว้ก่อน
นางฟ้าน้อยผูร้ ูร้ กั สามัคคี
ร่างกายของฉัน
ต้นไม้ทีรัก
กุ๊กไก่ปวดท้อง
ราชสีหข์ นปุยกับหนูจีดตัวจ้อย
ความลับอร่อยจัง
นางฟ้าน้อยผูน้ บั ถือตัวเอง
โจโจเจ้าป่ ากับมงกุฎรังนก
สีสนั หรรษา ขาวและดํา
ลูกเป็ ดกับพรวิเศษ 7 ประการ
หนูเป็ นเด็กผูห้ ญิงค่ะ
แม่ลืมบอกว่าแม่รกั หนูจะ้
เอ๊ะ! หายไปไหนนะ
กุ๊กไก่ปวดท้อง(Big Book)
เจ้าหมูหหู าย(Big Book)

ลําดับที
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ชือหนังสือ
หางไหนกันนะ
เอ๊ะ! หางของใคร
ขมินมันขยันยิง
เรียกเหมียว เดียวก็มา
หมดท่าช้างป่ าจอมโว
สุดเก๋า…เหาตัวน้อย
พะโล้ โป๊ เลย
พะโล้ อ้าปาก กว๊าง กว้าง
ฤดูรอ้ นอิมเอมสุขลํา
การเดินทางของลูกยาง
ผลไม้น่ากิน
ฮัมบี ขีหวง
ฮัมบี ซุม่ ซ่าม
ฮัมบี ติดเกม
ฮัมบี พูดโพล่ง
สอนลูกน้อยเรียนรูส้ ี
ใครทําเสียงดัง
นิทานจากลานไผ่
ตัวฉันขนฟู
เจ้าหมูหหู าย
นางฟ้าน้อยผูอ้ ารี
มีตารางต่อเนือง …
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รายชือหนังสือทีมอบให้กบั ศพด. ในปี การศึกษา 2558 (ตารางต่อเนือง)
ลําดับที
ชือหนังสือ
ลําดับที
ชือหนังสือ
22
ครอบครัวหึงหัง(Big Book)
110
สัตว์น่ารัก
23
กระดุ๊กกระดิก กระด๊อกกระแด๊ก
111
นางฟ้าน้อยผูร้ ูห้ น้าที
24
ฉันชอบกินไอศกรีม(Big Book)
112
ม้าน้อยร้องเพลง
25
โป๊ งเหน่งเกเร
113
กระเป๋ าของแม่
26
โต๋เต๋ ขอโทษ
114
ผึงจอมขยัน
27
นิงหน่อง ขีหวง
115
แมลงปอจอมซน
28
บึกซ่า ขีโมโห
116
กุรกิ บั กุระเดินทางไกล
29
ตีดตี ขีแย
117
กูจี กูจี
30
เป๋ อเหลอขีกลัว
118
ขนมของแม่
31
กระรอกซุม่ ซ่ามกับแอ๊ปเปิ ลยักษ์
119
ขอหนูหลับหน่อย
32
ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึงนะ
120
ด้วงจอมพลัง
33
ความรักฯ คุณจระเข้กบั คุณยีราฟ
121
คุณกลมๆ เล็กๆ
34
คุณจระเข้กบั ความรักอันยิงใหญ่
122
จิงหรีดใจดี
35
เต่าทองจอมปด
123
คุณฟองนักแปรงฟั น
36
บอนไซยอดประหยัด
124
คุณฟองฟั นหลอ
37
ปอแก้วนักสะสม
125
แค่นิดหน่อยเอง
38
ใบยอนักคิดสร้างสรรค์
126
งานแรกของมีจัง
39
อะไรอยูใ่ นนํา
127
จุ๊ จุ๊...ล้างมือก่อนนะ
40
เจียบ เจียบอยากเหมือนแม่
128
เจ้าตัวเล็ก
41
อะไรอยูใ่ นป่ า
129
เจ้าหมูปิงปอง
42
อะไรอยูใ่ นอากาศ
130
ฉี
43
ตด (Farts) (ปกอ่อนสองภาษา)
131
ช้าง ช้าง ช้าง
44
ม้าน้อยร้องเพลง(Big Book)
132
ดอกไม้จากใครเอ่ย
45
ตุ๊กแกกับแจกลาย
133
ดูซิ ดูซิ ฉันสีอะไร
46
ถ้วยฟูขีอิจฉา
134
ครอบครัวหึงหัง
47
ถ้วยฟูผใู้ จดี
135
ตามพ่อไปปลูกข้าว
48
ถ้วยฟูมีความสุข
136
ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร
49
ถ้วยฟูรกั เพือน
137
ทายซิ ทายซิ นันตัวอะไร
50
ถ้วยฟูรกั สัตว์เลียง
138
ลูกปลาหายไปไหน
มีตารางต่อเนือง …
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รายชือหนังสือทีมอบให้กบั ศพด. ในปี การศึกษา 2558 (ตารางต่อเนือง)
ลําดับที
ชือหนังสือ
ลําดับที
ชือหนังสือ
51
แบ่งให้ฉนั เล่นด้วยคนนะ
139
น้องส้มโอกับพีหลอดไฟ
52
มังกรจ๊ะ รอนะรอหน่อย
140
น้องหมีแต่งตัว
53
มันใจอีกนิดนะคนดี
141
น้องหมีมอมแมม
54
ไม่ตอ้ งกลัวนะคนดี
142
น้องหมีเล่นกับพ่อ
55
น้องส้มโอ พีหลอดไฟ กับ ผูใ้ หญ่ใจดี
143
น้องหมีสร้างบ้าน
56
หมีจ๊ะ ขอเล่นด้วยนะ
144
นับดีๆ มี 100
57
หาหนอนไม่เป็ น จะไม่เห็นตัวหนอน
145
นิทานวาดรูป
58
มาอาบนําให้สนุกกันดีกว่า
146
บ้องแบ๊ว
59
โอ๊บ ไม่อยากเป็ นลูกโป่ ง
147
บ้านใบไม้
60
พ่อแม่มือใหม่กบั ไข่ 5 ฟอง
148
กระต่ายทําได้
61
มากล่าวคําทักทายกันดีไหม
149
พีไข่ไม่อยากโต
62
กุดจีอยากมีเพือน
150
ก้อนเมฆมีนาใจ
ํ
63
ขาวผ่องจอมตะกละ!
151
มานังกระโถนกันเถอะ
64
มาแปรงฟั นให้สนุกกันเถอะ
152
มาแปรงฟั นกัน
65
โคดาเจ้าหมีขวโลกลมหายใจอุ
ั
น่ ๆ
153
ไข่หายไปไหน
66
จิบจิบโวยวาย
154
อย่า! เดวิด
67
จิงโจ้ ดึงดึง
155
มิลกีกลัวความมืด
68
เจ้าแกะทําความดี: ชุดแตกต่างบ้างไม่เป็ นไร
156
เมียว
69
เจียบน้อยกับทานตะวันเพือนรัก
157
ฉันชอบเธอจังเลย
70
เจียบน้อยกับเม่นเกาลัด
158
รุง้ กินนํา
71
รถไฟสายลูกหนู ปู๊ น...ปู๊ น...ฉึกฉัก...ฉึกฉัก...
159
ลายของใคร
72
เดวิดไปโรงเรียน
160
ลูกเจียบ 5 ตัว
73
เดวิดไม่ได้ทาํ นะ
161
ลูกแมวน้อยทอม คิตเทน
74
มะลิกบั ไมโล : เตรียมตัวเทียวทะเล
162
หนอนจอมหิว
75
หนูนงกระโถนเองได้
ั
แล้วนะ
163
หนูชอบผลไม้ทีสุดเลย
76
มะลิกบั ไมโล : แต่งตัวเองง่ายจัง
164
ถ้วยฟูกลัวจังเลย
77
ถ้วยฟูชอบเล่นกับเพือน
165
ห่านน้อยนักวาด
78
ถ้วยฟูรกั ครอบครัว
166
ห่านน้อยน่ารัก
79
ถ้วยฟูรกั ตัวเอง
167
เอ๊ะ! อาหารของใคร
มีตารางต่อเนือง …

72

บทที 4. กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน

รายชือหนังสือทีมอบให้กบั ศพด. ในปี การศึกษา 2558 (ตารางต่อเนือง)
ลําดับที
ชือหนังสือ
ลําดับที
ชือหนังสือ
80
อาบนําเองสนุกจัง
168
อีเล้งเค้งโค้งจับแมลง
81
ขอโทษ อย่าโกรธนะจ๊ะ
169
อีเล้งเค้งโค้ง
82
ขอบคุณจ๊ะ:ขอบคุณ
170
อึ (Poo)
83
ยานพาหนะของหนู
171
เอ๊ะ! ใครเด่นกว่าใครนะ
84
ลูกอ๊อดแปลงกาย
172
ระวังนะ พะโล้
85
สวัสดีจ๊ะ สวัสดี
173
ฤดูหนาวสําราญลมเย็น
86
สีและรูปทรง
174
ปุ๊ บปั บ ขีงอน
87
หนูชอบผัก
175
มดแดงตุ๊งแฉ่ง
88
มามะ มากอดกัน
176
ตามพ่อไปเกียวข้าว

4.B

รายละเอียดการวิเคราะห์บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”
ทีมีต่อเวลาทีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง

การวิเคราะห์บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ต่อ เวลาที ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ใน
ครังนี จะใช้แบบจําลองเชิงเส้นต่อไปนี
ri,3 = α0 + α1 bi,3 + α2 X i,3 + α3 Z i,3 + εi,r

(4.1)

โดยที
1.

ri,3 แทนจํานวนชัวโมงทีผูใ้ หญ่ในครัวเรือนอ่านหนังสือให้เด็กกลุม
่ ตัวอย่าง i ฟั งในหนึงสัปดาห์

(ชัวโมงต่อสัปดาห์) ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ;
2.

bi,3 จํานวนครังทีเด็กกลุม
่ ตัวอย่าง i ได้ยืมหนังสือนิทานกลับมาทีบ้านในหนึงสัปดาห์ (ครังต่อ

สัปดาห์) ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ;
3.

แทนปั จจัย หรือ ตัวแปรด้านครัว เรือนจากข้อมูล ในปี ที เด็ก มี ระดับ อายุ 3-4 ขวบ ที น่า
จะส่งผลต่อปริมาณเวลาทีผูใ้ หญ่ในครัวเรือนอ่านหนังสือให้เด็กกลุม่ ตัวอย่าง i ฟั ง ซึงในทีนี
ประกอบไปด้วยทังหมด 7 ตัวแปร ดังต่อไปนี
X i,3

3.1 การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
3.2 ตัวแปรหุน่ ทีระบุวา่ เด็กมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์หรือไม่13
13 เด็กทารกจะเป็ นเด็กทีมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์ถา้ มีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่า 2,500 กรัม

4.B. ภาคผนวก: พานิทานกลับบ้านและการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
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3.3 อายุของเด็ก ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ (คิดจากวันเกิดจนถึงวันทีสัมถาษณ์)
3.4 อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
3.5 การทีผูเ้ ลียงดูหลักในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ น
อย่างน้อย
3.6 การทีพ่อและแม่ไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ย ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
3.7 จํานวนหนังสือนิทานหรือสมุดภาพทีบ้าน ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
4.

แทนปั จจัยหรือตัวแปรด้านครัวเรือนจากข้อมูลในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ทีน่าจะ
ส่ง ผลต่อ ปริมาณเวลาที ผูใ้ หญ่ ในครัว เรือนอ่านหนังสือ ให้เด็ก กลุม่ ตัวอย่าง i ฟั ง และจะถูก
นํา ไปใช้เป็ น ตัวแปรเครืองในการวิเคราะห์บทบาทของการอ่านต่อ ทักษะของเด็ก ปฐมวัย ใน
หัวข้อถัดไป ซึงในทีนีประกอบไปด้วยทังหมด 3 ตัวแปร ดังต่อไปนี
Z i,3

4.1 จํานวนเด็กปฐมวัยอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี ในครัวเรือน ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
4.2 จํานวนผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 15 ปี ในครัวเรือน ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
4.3 จํานวนสมาชิกครัวเรือนทีป่ วยเรือรัง ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
และ εi,r แทนความคลาดเคลือน (error terms) สําหรับ แบบจําลองการอ่านนี ส่วน α0, α1 และ
α2 แทนพารามิเตอร์ของแบบจําลอง ค่าพารามิเตอร์ทีเราให้ความสนใจมากทีสุดคือ α1 ซึงสะท้อน
ถึง บทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ต่อ เวลาที ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง หาก
กิจกรรมนี สามารถช่วยกระตุน้ ให้ผใู้ หญ่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มากขึน ค่า α1 > 0 ดัง นัน
สมมุติฐานทีเราต้องการทดสอบคือ ค่าพารามิเตอร์ α1 > 0 หรือไม่?
ในทางเทคนิค การประมาณค่า พารามิเตอร์ α1 มัก จะประสบปั ญหาความเบียงเบนที เกิด จาก
การมีตวั แปรทีเป็ นปั จจัยภายใน (endogeneity bias) ซึงในทางสถิติจะหมายถึงว่า ค่าความแปรปรวน
ร่วม (covariance) ระหว่างจํานวนครังทีเด็กกลุม่ ตัวอย่าง i ได้ยืมหนังสือนิทาน และค่าความคลาด
เคลือน (error terms) มีคา่ ไม่เท่ากับศูนย์ หรือ Cov (bi,3, εi,r ) ̸= 0 ยกตัวอย่างเช่น อาจจะเป็ นไป
ได้วา่ เด็กทียืมนิทานมากกว่าอาจจะได้เรียนกับครูทีมีความสามารถสูงกว่า และทีสําคัญ นักวิจยั ไม่
สามารถสังเกตหรือเก็บข้อมูลความสามารถของครู ได้ (unobserved) ซึงย่อมหมายความว่า ความ
สามารถของครู จะเป็ นส่วนหนึงของค่าความคลาดเคลือน εi,r ทําให้คา่ ความแปรปรวนร่วมระหว่าง
สองตัวแปรมีคา่ มากกว่าศูนย์ ปั ญหาการมีตวั แปรทีเป็ นปั จจัยภายในนีส่งผลให้ผลผลการประมาณ
ค่าด้วยเทคนิคกําลังสองน้อยทีสุด (ordinary least square หรือทีเรียกสันๆ ว่า OLS) เบียงเบนไป
จากค่าทีควรจะเป็ น (biased)
ดังนัน เพือแก้ปัญหาความเบียงเบนดังกล่าว นักวิจยั จะประยุกต์ใช้วิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ
(instrumental variable approach) โดยจะเพิมสมการทีอธิบายจํานวนครังทีเด็กได้ยืมนิทาน ดังต่อ
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ไปนี
bi,3 = γ0 + γ1 Ini,3 + γ 2 X i,3 + γ 3 Z i,3 + εi,b

(4.2)

โดยมีตวั แปรเครืองมือ (instrumental variables) ทังหมด 1 ตัวแปร คือ
1.

ซึงแทนการที ครัว เรือนของเด็ก ตัวอย่าง i ถูก สัมภาษณ์ เพือเก็บ ข้อมูล ในช่วงที ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทีเขาเข้าเรียนเริมกิจกรรมพานิทานกลับบ้านแล้วหรือยัง (ถ้าเริมแล้ว
ตัวแปรนีจะมีคา่ เท่ากับหนึง ไม่เช่นนันจะมีคา่ เท่ากับศูนย์)

Ini,3

ประเด็น สําคัญ ทางเทคนิค คือ ลําดับ ในการเก็บ ข้อมูล (ซึงทําให้เกิด ตัวแปร Ini,3) นันกําหนดโดย
ความพร้อมของทีมเก็บข้อมูลและความพร้อมในการให้สมั ภาษณ์ของครัวเรือนซึงไม่ควรจะมีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับ ค่าความคลาดเคลือน εi,r (ซึงรวมส่วนทีเกียวข้องกับความสามารถของครู) นันคือ
โดยหลัก การแล้ว Cov (Ini,3, εi,r ) = 0 ซึงเป็ น คุณสมบัติ สาํ คัญ ข้อ แรกของการเป็ น ตัวแปรเครือง
มือ ส่วนข้อที สองคือ ตัวแปรเครืองมือต้องมี สว่ นสัมพันธ์กบั ตัวแปรที เป็ นปั จจัยภายในที ต้องได้รบั
การปรับแก้ นันคือ Cov (Ini,3, bi,3) ̸= 0 ในทางเทคนิค คุณสมบัติขอ้ ทีสองจะตรวจสอบจากผลการ
ประมาณค่าแบบจําลอง (4.2) โดยดูจากผลการทดสอบสมมุติฐานทีว่า ค่าสัมประสิทธิ ของทังสอง
ตัวแปรมีคา่ ต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญหรือไม่ ยิงไปกว่านัน เพือหลีกเลียงตัวแปรเครืองมือขาด
กําลัง (weak instruments) เราจะให้ความสนใจด้วยว่า ค่าสถิติ F ของการประมาณค่าแบบจําลอง
(4.2) มีคา่ มากกว่า 11 หรือไม่ ซึงเป็ นเงือนไขทีมักใช้กนั ตามคําแนะนําของ Stock et al. (2002) ผล
การประมาณค่าพบว่า ค่าสถิติ F ของการประมาณค่าขันทีหนึง (first-stage regression) ในกรณีนี
มีคา่ สูงถึง 114.6 ซึงมากกว่าค่าเกณฑ์ขนตํ
ั าอย่างชัดเจน ทําให้มนใจได้
ั
วา่ การประมาณค่าในส่วน
นีน่าจะไม่มีปัญหาตัวแปรเครืองมือขาดกําลัง (weak instruments)

4.B. ภาคผนวก: พานิทานกลับบ้านและการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
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ตารางที 4.B.1: ค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรที ใช้ในการวิเคราะห์ผลของการยืมนิทานผ่านกิจกรรม
“พานิทานกลับบ้าน” ทีมีตอ่ เวลาทีเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-4 ขวบทํากิจกรรมต่างๆ
ตัวแปร

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(mean)
(sd)

อ่านหนังสือ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
เล่านิทาน (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
ฝึ กฝนทางวิชาการ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
อยูบ่ นหน้าจอ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
จํานวนการยืมหนังสือ (ต่อสัปดาห์)
การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์
อายุของเด็ก (ปี )
จํานวนเด็กอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี
จํานวนสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปี
อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )
การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบป.ตรี
จํานวนสมาชิกทีป่ วยเรือรัง
การทีพ่อและแม่ไม่อยูด่ ว้ ย
จํานวนหนังสือทีบ้าน
In-range

0.499
0.322
1.263
12.61
1.454
0.505
0.102
3.506
1.492
2.278
46.28
0.0472
0.759
0.560
1.642
0.283

(1.107)
(0.895)
(2.133)
(9.874)
(2.296)
(0.500)
(0.302)
(0.293)
(0.702)
(1.332)
(13.20)
(0.212)
(0.834)
(0.497)
(3.704)
(0.451)

จํานวนตัวอย่าง
(obs.)
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827
827

ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน
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4.C

รายละเอียดการวิเคราะห์บทบาทของเวลาทีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็ก
ปฐมวัยฟั งทีมีต่อความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัย

การวิเคราะห์บทบาทของเวลาที ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ที มี ตอ่ ความพร้อมฯ ของเด็ก
ปฐมวัยในครังนี จะใช้แบบจําลองเชิงเส้นต่อไปนี
si,61 = β0 + β1 ri,3 + β 2 Ai,3 + β 3 X i,3 + β 4 X i,61 + εi,s

(4.3)

โดยที
1.

แทนทักษะของเด็กปฐมวัยในปี การศึกษา 256114 ซึงในทีนีวัดโดยใช้ความพร้อมในการ
เข้าสู่ระบบการศึกษา15 (school readiness) ซึงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังต่อ
ไปนี
si,61

1.1 ทักษะด้านภาษา (literacy) คํานวณจากข้อคําถามด้านภาษาทังหมด 9 ข้อ ดูรายละเอียด
เพิมเติมจากแบบทดสอบพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลในภาคผนวกท้ายเล่ม ชุดคําถาม
ทีเกียวข้องกับทักษะด้านภาษามีทงหมด
ั
2 ชุดคือ ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ที
ใช้ในการระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary) และความเข้าใจในเรืองราวที
ได้ฟัง (listening comprehension) นักวิจยั วัดทักษะด้านนี โดยประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี
การตอบสนองต่อข้อคําถาม16 (Item Response Theory หรือที เรียกสันๆ ว่า IRT) ใน
14 จุดอ่อนอันหนึงคือ เด็กกลุม
่ ตัวอย่างมีอายุแตกต่างกันค่อนข้างมาก (ตังแต่ 3.50 ปี

จนถึง 8.33 ปี ) ทําให้จาํ เป็ น
ต้องปรับ ค่า ความพร้อมฯ ให้เป็ น มาตรฐาน (standardization) ก่อนนํา มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค Kernel-weighted
Local Polynomial Smoothing ซึงต่อไปขอเรียกสันๆ ว่าเทคนิค KLPS (Attanasio et al., 2020) ในการปรับข้อมูลระดับ
ความพร้อมฯ ให้เป็ นมาตรฐาน (standardization) ทังนีเพือขจัดหรือลดผลกระทบของอายุเด็กทีมีตอ่ ความพร้อมฯ หรือ
ผลการทดสอบ และทําให้หน่วยของผลลัพธ์มีคา่ เท่ากับ ค่าความเบียงเบนมาตรฐานของทักษะนัน ๆ
15 สถาบันวิจย
ั เพือการประเมิน และออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุน เพือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ได้รว่ มมือ กัน พัฒนาเครืองมือ วัด ความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษาขึนตังแต่ ปี 2559 ดู
ตัวอย่างข้อคําถามในภาคผนวก A ท้ายรายงาน
16 หลัก ทฤษฎี การตอบสนองต่อ ข้อ คําถาม (Item Response Theory หรือ ที เรียกสันๆ ว่า IRT) เป็ น วิธี ที นิยมใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบหรือข้อคําถามทีมีคาํ ตอบทีค่อนข้างชัดเจนว่า ตัวอย่างแต่ละคนทําได้
หรือไม่ และทีสําคัญแต่ละข้อคําถามมีระดับความยากง่ายที แตกต่างกัน ในทางเทคนิค นักวิจยั จะใช้เครืองมือ IRT นี
ในการกําหนดค่านําหนักคะแนน (weight) ของข้อคําถามแต่ละข้อเพือสะท้อนถึงระดับความยากง่ายทีแตกต่างกัน เช่น
เดียวกับกรณีของการคํานวณคะแนนสอบ PISA (OECD, 2016) และ TIMSS (Martin et al., 2000) โดยมีขอ้ สมมติพืน
ฐานทีว่า ข้อคําถามทียากหมายถึงข้อคําถามทีผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ทาํ ไม่ได้ ดังนัน ข้อคําถามทีมีสดั ส่วนผูท้ ดสอบทําได้
น้อยกว่าย่อมจะมีคา่ นําหนักคะแนนทีสูงกว่า ในทางกลับกัน ข้อทีมีสดั ส่วนทีทําได้มากกว่าย่อมมีคา่ นําหนักคะแนนตํา
กว่า

4.C. ภาคผนวก: การอ่านและพัฒนาการเด็ก
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การประเมินทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ และใช้เทคนิค Kernel-weighted Local Polynomial Smoothing ซึงต่อไปขอเรียกสันๆ ว่าเทคนิค KLPS (Attanasio et al., 2020) ใน
การปรับข้อมูลระดับความพร้อมฯ ให้เป็ นมาตรฐาน (standardization)
ซึงเป็ นทักษะทีนักวิจยั ให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพราะน่าจะเกียวข้องกับการอ่านหนังสือ
มากทีสุด โดยจะแยกวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของความพร้อมด้านภาษาอีก 2 องค์
ประกอบย่อย ดังต่อไปนี
1.1.1 ความสามารถในการเข้าใจคํา ศัพท์ที ใช้ในการระบุ ตาํ แหน่ง (receptive spatial
vocabulary)
1.1.2 ความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension)
1.2 ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) คํานวณจากข้อคําถามด้านคณิตศาสตร์ทงหมด
ั
9 ข้อ ดูรายละเอียดเพิมเติมจากแบบทดสอบพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลในภาคผนวก
ท้ายเล่ม ชุดคําถามทีเกียวข้องกับทักษะด้านคณิตศาสตร์มีทงหมด
ั
2 ชุด คือ การต่อรูป
ในใจ (mental transformation) และการอ่านตัวเลข (number identification) เช่นเดียว
กับ ทักษะด้านภาษาของเด็ก ปฐมวัย นัก วิจยั จะวัด ทักษะด้านนี โดยประยุกต์ ใช้ หลัก
ทฤษฎี การตอบสนองต่อ ข้อ คําถาม (IRT) และเทคนิค KLPS ในการปรับ ข้อมูล ระดับ
ความพร้อมฯ ให้เป็ นมาตรฐาน (standardization)
1.3 ทักษะด้านวิชาการ (academics) ซึงเป็ นผลรวมของความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์
คํานวณจากข้อคําถามด้านภาษาและด้านคณิตศาสตร์ทงหมด
ั
18 ข้อ (ที ใช้ในการวัด
ทักษะด้านภาษาและด้านคณิตศาสตร์) นักวิจยั จะวัดทักษะด้านนีโดยประยุกต์ใช้หลัก
ทฤษฎี การตอบสนองต่อ ข้อ คําถาม (IRT) และเทคนิค KLPS ในการปรับ ข้อมูล ระดับ
ความพร้อมฯ ให้เป็ นมาตรฐาน (standardization)
1.4 ความพร้อมความจําขณะทํางาน (working memory capacity) ซึงเป็ นผลรวมของจํานวน
ตําแหน่งที เด็กจดจําและบอกตัวเลข (forward digit span) และจํานวนตําแหน่ง ที เด็ก
จดจําและบอกตัวเลขย้อนกลับ (backward digit span) โดยปรับข้อมูลให้เป็ นมาตรฐาน
(standardization) โดยใช้เทคนิค KLPS
1.5 พฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors) เป็ นหนึงในทักษะด้านพฤติกรรม
(non-cognitive skills) ที สําคัญ โดยคํานวณจากดัชนี ปัญหาพฤติกรรม (Behavioral
Problem Index หรือทีเรียกสันๆ ว่า BPI) จํานวน 20 ข้อ ซึงสอบถามทังผูป้ กครองและ
ครู (ดูขอ้ คําถามในตารางที 4.C.1) ในส่วนนี นักวิจยั จะกําหนดให้คาํ ตอบทีระบุวา่ ทํา
เป็ นประจํา = 0 คะแนน ทําบางครัง = 1 คะแนน และไม่เคยทํา = 2 คะแนน ส่วนคําตอบ
ทีระบุวา่ ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจจะถือว่าไม่มีขอ้ มูล แล้วจึงนําไปปรับคะแนนแต่ละข้อให้
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เป็ น คะแนนมาตรฐานโดยใช้เทคนิค KLPS หลัง จากนัน จึง ประมวลผลโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) (เช่นเดียวกับใน Attanasio et al., 2020)
และใช้คา่ คะแนนของปั จจัย (factor score) แทนระดับพฤติกรรมแบบแสดงออก โดยที
ระดับคะแนนทีสูงกว่าหมายความว่า เด็กมีปัญหาด้านนีทีน้อยกว่าหรือมีทกั ษะทีดีกว่า
1.6 พฤติกรรมแบบเก็บกด (internalizing behaviors) เป็ นอีกหนึงในทักษะด้านพฤติกรรม
(non-cognitive skills) ที สําคัญ โดยคํานวณจากดัชนี ปัญหาพฤติกรรม (Behavioral
Problem Index หรือทีเรียกสันๆ ว่า BPI) จํานวน 11 ข้อ ซึงสอบถามทังผูป้ กครองและ
ครู (ดูขอ้ คําถามในตารางที 4.C.2 โดยใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูลแบบเดียวกับที
ใช้กบั พฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors)
2.

แทนจํานวนชัวโมงทีเด็กทํากิจกรรมทีน่าจะส่งผลต่อทักษะของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง i (นอก
เหนือจากการอ่านนิทาน) ในหนึงสัปดาห์ (ชัวโมงต่อสัปดาห์) ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
ซึงในทีนีประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ดังต่อไปนี

Ai,3

2.1 จํานวนชัวโมงที ผูใ้ หญ่ ในครัว เรือนเล่า นิทานให้เด็ก กลุม่ ตัวอย่าง i ฟั ง ในหนึงสัปดาห์
(ชัวโมงต่อสัปดาห์) ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
2.2 จํานวนชัวโมงทีเด็กกลุม่ ตัวอย่าง i ได้รบั การฝึ กฝนทางวิชาการในหนึงสัปดาห์ (ชัวโมง
ต่อสัปดาห์) ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
2.3 จํานวนชัวโมงที เด็ก กลุม่ ตัวอย่าง i ใช้ เวลาอยู่ บนหน้า จอในหนึงสัปดาห์ (ชัวโมงต่อ
สัปดาห์) ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ
3.

แทนปั จจัยหรือตัวแปรด้านครัวเรือนจากข้อมูลปี 2561 ทีน่าจะส่งผลต่อทักษะของเด็ก
ซึงในทีนีประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร ดังต่อไปนี

X i,61

3.1 ดัชนีความมังคังของครัวเรือนในปี 2561
3.2 การทีพ่อและแม่ไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยในปี 2561
ในทํานองเดียวกับการยืมคืนนิทาน ค่าพารามิเตอร์ทีเราให้ความสนใจมากทีสุดคือ β1 ซึงสะท้อน
ถึงบทบาทของกิจกรรม การอ่านหนังสือให้เด็กฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัย หากการอ่านหนังสือให้
ฟั งสามารถช่วยพัฒนาทักษะของเด็กได้มากขึน ค่า β1 > 0 ดังนัน สมมุติฐานทีเราต้องการทดสอบ
คือ ค่าพารามิเตอร์ β1 > 0 หรือไม่? อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าพารามิเตอร์ β1 มักจะประสบ
ปั ญหาความเบียงเบนที เกิด จากการมี ตวั แปรที เป็ น ปั จจัย ภายใน (endogeneity bias) เพราะเป็ น
ไปได้วา่ Cov (ri, εi,s) ̸= 0 ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพของศพด. หรือ โรงเรียนย่อมส่ง ผลต่อ ทักษะ
ของเด็ก แต่ เนืองจากไม่มี ขอ้ มูล ที สะท้อนถึง คุณภาพดัง กล่าวทําให้คา่ คลาดเคลือน εi,s บรรจุเอา
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คุณภาพของการศึกษาไว้ดว้ ย ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพมากกว่ามีแนวโน้มทีจะจัด
กิจกรรม ”พานิทานกลับ บ้าน” มากกว่า ทําให้เด็ก ได้ฟัง ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ให้ฟัง มากกว่า นัน
หมายความว่า Cov (ri, εi,s) > 0 ซึงส่ง ผลให้ผลการประมาณค่า ด้วยเทคนิค กําลัง สองน้อยทีสุด
(OLS) มี คา่ สูง กว่า ความเป็ น จริง (overestimated) หรือ อาจจะเป็ น ไปได้วา่ เด็ก ที ผู้ปกครองอ่าน
หนังสือให้ฟังมากกว่าคือเด็กทีมีพฒ
ั นาการทีตํากว่า ในขณะเดียวกัน เด็กทีมีพฒ
ั นาการทีตํากว่าใน
ช่วงแรก ก็มีแนวโน้มทีจะมีพฒ
ั นาการตํากว่าในภายหลัง (อาทิเช่น ข้อค้นพบใน Cunha and Heckman, 2008) นันหมายความว่า Cov (ri, εi,s) < 0 ซึงส่งผลให้ผลการประมาณค่าด้วยเทคนิคกําลัง
สองน้อยทีสุด (OLS) มีคา่ ตํากว่าความเป็ นจริง (underestimated) บางครังอาจจะเรียกปั ญหานีว่า
ปั ญหา (reverse causality) ซึงเป็ นปั ญหาที Price and Kalil (2019) พยายามแก้ไขโดยใช้วิธีทีว่า
ด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental variable approach) เช่นกัน
ดังนัน เพือแก้ปัญหาความเบียงเบนดังกล่าว นักวิจยั จะประยุกต์ใช้วิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ
(instrumental variable approach) โดยจะเพิมสมการทีอธิบายดังต่อไปนี
ri,3 = π0 + π 2 Ai,3 + π 3 X i,3 + π 4 X i,61 + π 5 Z i,3 + ϵi,r ,

(4.4)

โดยใช้ตวั แปรทัง 3 ตัวใน Z i,3 เป็ นชุดตัวแปรเครืองมือ (instrumental variables) โดยมีขอ้ สุมมติที
สําคัญคือ จํานวนผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 15 ปี ในครัวเรือน ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ จํานวนเด็ก
ปฐมวัยอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี ในครัวเรือน ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ และจํานวนสมาชิกครัวเรือน
ทีป่ วยเรือรัง ในปี ทีเด็กมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ค่าความคลาดเคลือน εi,s กล่าว
คือ ตัวแปรทังสามตัวนี จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ผา่ นปริมาณเวลาที ผูใ้ หญ่ อา่ นหนังสือให้
เด็กฟั ง เท่านัน ซึงเป็ น ข้อ สมมุติแบบเดียวกับ ที ใช้ใน Price and Kalil (2019) ดัง นัน จึง มี ขอ้ จํากัด
เช่น เดียวกัน คือ เป็ น ไปได้วา่ ตัวแปรทังสามตัว นี จะมี ความสัมพันธ์ กบั การลงทุน ด้านเวลา (time
investment) ของผูป้ กครอง ไม่วา่ จะเป็ น การเล่านิทาน การฝึ กฝนทางวิชาการ การร่วมเล่นบทบาท
สมมุติ เป็ นต้น งานวิจยั ชินนี ปรับปรุงเพิมเติมจากงานวิจยั ของ Price and Kalil (2019) ในแง่ทีว่า
ได้ใช้เวลาในการการเล่านิทานและการฝึ กฝนทางวิชาการเป็ นส่วนหนึงของตัวแปรควบคุม (control
variables) ซึงก็น่าจะช่วยลดปั ญหาได้มากกว่า นอกจากนี ยังได้ประมาณค่าแบบจําลองเดียวกันนี
โดยไม่ใช้เวลาสําหรับสองกิจกรรมและพบว่าผลการประมาณค่ามีคา่ ใกล้เคียงกันมาก ทําให้น่าจะ
ไม่ตอ้ งกังวลกับปั ญหาดังกล่าวมากนัก
ปั ญหาทีน่าจะต้องกังวลมากกว่าคือ ปั ญหาตัวแปรเครืองมือทีไม่มีกาํ ลังเพียงพอ (weak instruments) ซึงในทีนีพบว่า ค่าสถิติ F ของการประมาณค่าขันทีหนึง (first-stage regression) ในกรณี
นีมีคา่ เพียง 4.0 ซึงตํากว่าค่าเกณฑ์ขนตํ
ั า (F ≥ 11) ทีกําหนดโดย Stock et al. (2002) ทําให้ผล
การประมาณค่าทีได้อาจจะเบียงเบนได้พอสมควร ทําให้ยงั จําเป็ นศึกษาวิจยั เพิมเติมในอนาคตเพือ
ให้มนใจว่
ั าปั ญหาตัวแปรเครืองมือขาดกําลัง (weak instruments) ไม่ได้ทาํ ให้ผลลัพธ์ทีได้เบียงเบน
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มากจนเกินไป
ตารางที 4.C.1: ข้อ คําถามสําหรับ การประเมิน พฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors)
ข้อคําถาม
.เด็กเปลียนอารมณ์หรือความรูส้ กึ เร็ว
.เด็กรูส้ กึ กลัวหรือกระวนกระวายมากเกินไป
.เด็กดูไม่มีความสุข เศร้า หรือหดหูใ่ จ
.เด็กค่อนข้างหงุดหงิด เครียด หรือวิตกกังวล
.เด็กโต้เถียงมากเกินไป
.เด็กดือรัน และโกรธง่าย
.เด็กมีอารมณ์รุนแรงและควบคุมอารมณ์ได้ยาก
.เด็กมีพฤติกรรมโกง หรือชอบพูดโกหก
.เด็กชอบรังแกหรือแกล้งผูอ้ ืน
.เด็กมีพฤติกรรมทําลายข้าวของทังของตัวเองและผูอ้ ืน
.เด็กไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่ออยูก่ บั สิงใดสิงหนึงได้เป็ นเวลานาน
.เด็กสับสนหรือเหม่อลอยง่าย
.เด็กวูว่ าม หรือทําสิงใดโดยไม่คิด
.มีความหมกมุน่ หรือมีพฤติกรรมยําคิดยําทํา
.เด็กกระสับกระส่าย ไม่สามารถนังหรืออยูน่ ิงได้นาน
.เด็กเข้ากับเด็กคนอืนได้ยาก
.เด็กเก็บเนือเก็บตัว ไม่สงุ สิงกับผูอ้ ืน
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ตารางที 4.C.2: ข้อคําถามสําหรับการประเมินพฤติกรรมแบบเก็บกด (internalizing behaviors)
ข้อคําถาม
1. เด็กรูส้ กึ หรือบ่นว่าไม่มีใครรัก
2. เด็กรูส้ กึ กลัวหรือกระวนกระวายมากเกินไป
3. เด็กรูส้ กึ ไร้คา่ หรือรูส้ กึ มีปมด้อย
4. เด็กดูไม่มีความสุข เศร้า หรือหดหูใ่ จ
5. เด็กติดใหญ่
6. เด็กร้องไห้งา่ ย
7. เด็กชอบเรียกร้องความสนใจ
8. เด็กชอบพึงพาผูอ้ ืนมากเกินไป
9. เด็กเก็บเนือเก็บตัว ไม่สงุ สิงกับผูอ้ ืน
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ตารางที 4.C.3: ค่า สถิติ พืนฐานของตัวแปรที ใช้ ในการวิเคราะห์ ผลของการอ่านหนังสือ ให้ เด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งที มี ตอ่ ทักษะของเด็ก (ด้านภาษา ด้านการระบุตาํ แหน่ง ด้านความเข้าใจ
ในการฟั ง ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ)
ตัวแปร

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน จํานวนตัวอย่าง
(mean)
(sd)
(obs.)

ด้านภาษา
การระบุตาํ แหน่ง
ความเข้าใจในการฟั ง
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิชาการ
อ่านหนังสือ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
เล่านิทาน (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
ฝึ กฝนทางวิชาการ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
อยูบ่ นหน้าจอ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์
อายุของเด็ก (ปี )
อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )
การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบป.ตรี
การทีพ่อและแม่ไม่อยูด่ ว้ ย
จํานวนหนังสือทีบ้าน
ดัชนีความมังคังของครัวเรือน ในปี 2561
การทีพ่อและแม่ไม่อยูด่ ว้ ย ในปี 2561
การทีเด็กเรียนอยูใ่ น ศพด. ในปี 2561
จํานวนสมาชิกทีป่ วยเรือรัง
จํานวนเด็กอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี
จํานวนสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปี

0.0375
0.0194
0.00744
-0.00108
0.00701
0.449
0.351
1.144
12.61
0.501
0.101
3.504
46.44
0.0341
0.560
1.448
0.0668
0.468
0.344
0.772
1.495
2.247

(0.999)
(0.985)
(0.985)
(1.000)
(1.009)
(0.866)
(0.978)
(1.959)
(9.900)
(0.500)
(0.301)
(0.295)
(13.18)
(0.182)
(0.497)
(3.174)
(1.151)
(0.499)
(0.475)
(0.826)
(0.711)
(1.297)

645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645

ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน
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ตารางที 4.C.4: ค่า สถิติ พืนฐานของตัวแปรที ใช้ ในการวิเคราะห์ ผลของการอ่านหนังสือ ให้ เด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งทีมีตอ่ ทักษะของเด็ก (ด้านความจําขณะทํางาน)
ตัวแปร

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน จํานวนตัวอย่าง
(mean)
(sd)
(obs.)

ความจําขณะทํางาน
อ่านหนังสือ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
เล่านิทาน (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
ฝึ กฝนทางวิชาการ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
อยูบ่ นหน้าจอ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์
อายุของเด็ก (ปี )
อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )
การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบปริญญาตรี
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย
จํานวนหนังสือทีบ้าน
ดัชนีความมังคังของครัวเรือน ในปี 2561
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย ในปี 2561
การทีเด็กเรียนอยูใ่ น ศพด. ในปี 2561
จํานวนสมาชิกทีป่ วยเรือรัง
จํานวนเด็กอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี
จํานวนสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปี

-0.0109
0.521
0.476
1.336
13.39
0.555
0.106
3.605
46.89
0.0408
0.637
1.739
0.101
0.449
0.122
0.759
1.494
2.784

(1.000)
(0.856)
(1.361)
(2.091)
(9.875)
(0.498)
(0.309)
(0.267)
(12.66)
(0.198)
(0.482)
(4.040)
(1.097)
(0.498)
(0.328)
(0.802)
(0.699)
(1.387)

245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245

ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน
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บทที 4. กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน

ตารางที 4.C.5: ค่า สถิติ พืนฐานของตัวแปรที ใช้ ในการวิเคราะห์ ผลของการอ่านหนังสือ ให้ เด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบฟั งที มี ตอ่ ทักษะของเด็ก (ด้านพฤติกรรมแบบแสดงออก ด้านพฤติกรรมแบบ
เก็บกด)
ตัวแปร

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน จํานวนตัวอย่าง
(mean)
(sd)
(obs.)

พฤติกรรมแบบแสดงออก
พฤติกรรมแบบเก็บกด
ทักษะด้านพฤติกรรม
อ่านหนังสือ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
เล่านิทาน (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
ฝึ กฝนทางวิชาการ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
อยูบ่ นหน้าจอ (ชัวโมงต่อสัปดาห์)
การเป็ นเด็กผูห้ ญิง
การมีนาหนั
ํ กแรกเกิดตํากว่าเกณฑ์
อายุของเด็ก (ปี )
อายุของผูเ้ ลียงดูหลัก (ปี )
การทีผูเ้ ลียงดูหลักจบปริญญาตรี
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย
จํานวนหนังสือทีบ้าน
ดัชนีความมังคังของครัวเรือน ในปี 2561
การทีพ่อและแม่ไม่ได้อยูด่ ว้ ย ในปี 2561
การทีเด็กเรียนอยูใ่ น ศพด. ในปี 2561
จํานวนสมาชิกทีป่ วยเรือรัง
จํานวนเด็กอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี
จํานวนสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปี

0.00540
0.00317
0.00882
0.470
0.337
1.177
12.65
0.505
0.109
3.516
46.64
0.0416
0.558
1.591
0.162
0.466
0.271
0.773
1.495
2.257

(0.795)
(0.910)
(0.902)
(1.030)
(0.929)
(1.948)
(9.703)
(0.500)
(0.311)
(0.288)
(13.08)
(0.200)
(0.497)
(3.782)
(1.586)
(0.499)
(0.445)
(0.836)
(0.705)
(1.305)

746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746

ตัวแปรทังหมดเป็ นตัวแปรทีคิดในปี ทีเด็กกลุม่ ตัวอย่างมีระดับอายุ 3-4 ขวบ ยกเว้นตัวแปรทีมีการระบุเป็ นอย่างอืน

บทที 5

บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
กิจกรรมของโครงการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้และผลิต สือเพือพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ตามแนวทางไรซ์
ไทยแลนด์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (i) การจัดทําสือเพือถ่ายทอดองค์ความรู แ้ ละประสบการณ์
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของโครงการไรซ์ไทยแลนด์และมูลนิธิไฮสโปคประเทศสหรัฐอเมริกา และ
(ii) การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอของเด็
ื
กปฐมวัยและบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน”
ต่อพฤติกรรมดังกล่าว
โดยในส่วนแรก โครงการฯ ได้จดั ทํา และเผยแพร่สารคดี สนทั
ั งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย การ
เรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ พัฒนาการของเด็กปฐมวัยทีได้รบั การพัฒนา
ภายใต้การเรียนการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ บทบาทของครู และผู้ปกครอง
ในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และบทบาทของกิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” ต่อ พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย และจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือทังหมด 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือหลักสูตรไฮสโคป (The HighScope Preschool Curriculum) และหนังสือ การจัดการความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก เล็ก (You Can’t
Come to My Birthday Party!) ผลการดําเนินการในส่วนนี พบว่า โครงการฯ สามารถเข้าถึงกลุม่
เป้าหมายได้ตามทีตังไว้ กล่าวคือ สารคดีสนสามารถเข้
ั
าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ประมาณ 2,345 คน/
ครัง (ตังเป้าหมายไว้ที 2,000 คน) ส่วนหนังสือหลักสูตรไฮสโคปเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ประมาณ
1,484 คน/ครัง (ตังเป้า หมายไว้ที 1,000 คน) และหนังสือ การจัดการความขัด แย้ง ร่วมกับ เด็ก เล็ก
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ประมาณ 3,934 คน/ครัง (ตังเป้าหมายไว้ที 3,000 คน)
ในส่วนทีสองของโครงการฯ นักวิจยั ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอของเด็
ื
กปฐมวัยและบทบาท
ของกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ต่อพฤติกรรมดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูลบันทึกการยืมคืนหนังสือนิทาน
จากศพด. ที เข้า ร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์ และข้อมูล ตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE panel
data) ซึงเป็ นข้อมูลทีมีรายละเอียดเกียวกับกิจกรรมทีผูใ้ หญ่ในครัวเรือนทําร่วมกับเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
ทังในรูปจํานวนครังและจํานวนเวลาทีทํากิจกรรม ทําให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของกิจกรรม “พา
นิทานกลับ บ้าน” ที มี ตอ่ การทํา กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก ปฐมวัย ได้อย่างละเอียด ข้อ ค้น พบจากการ
วิเคราะห์ในครังนีประกอบไปด้วย 11 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี
1. จากข้อมูลบันทึกการยืม คืน หนังสือนิทานจากศพด. ที เข้า ร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์พบว่า
เด็กปฐมวัยยืมนิทานในช่วงปี การศึกษา 2558 ถึง 2561 เป็ นจํานวนกว่า 180,000 ครัง
2. ปี การศึกษา 2558 และ 2559 เป็ นช่วงทีมีการยืมคืนนิทานจํานวนมาก และลดลงอย่างมากใน
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บทที 5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ช่วงปี 2560 และ 2561 ซึงการลดลงของการยืมคืนนับตังแต่ปีการศึกษา 2560 น่าจะเป็ นผล
มาจากการปรับ ลดความถี และความเข้ม ข้น ของติดตามนิเทศสถานศึกษาของโครงการไรซ์
ไทยแลนด์ ซึงน่าจะส่งผลให้ครูในศพด. ส่งเสริมให้เด็กยืมคืนนิทานน้อยลง
3. ศพด. มี แนวโน้ม ที จะงดกิจกรรมการยืม คืน นิทานในวัน ก่อนที จะมี วนั หยุด เช่น วัน เสาร์อาทิตย์ วัน หยุด นักขัต ฤกษ์ วัน หยุด ตามเทศกาล ซึงทําให้เสีย โอกาสในการที เด็ก จะได้อา่ น
หนังสือและสร้างปฏิสมั พันธ์รว่ มกับผูป้ กครอง โดยเหตุผลทีได้รบั จากการสอบถามข้อมูลจาก
ครู ทราบว่า ครู กงั วลว่าเด็กจะลืมนําหนังสือกลับมาคืน หากยืมไปหลายวันเกินไป จึงไม่นิยม
ให้ยืมในวันดังกล่าว ซึงก็ ตรงกับข้อมูลในปี การศึกษา 2558 และ 2559 ที พบว่า วันที เด็กมี
โอกาสไม่คืนหนังสือมากสุดคือวันศุกร์
4. ผูป้ กครองชาวอเมริกนั อ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งบ่อยกว่าผูป้ กครองชาวไทยในชนบท (ใน
โครงการไรซ์ไทยแลนด์) อย่างชัดเจน โดยเฉลียผูป้ กครองชาวอเมริกนั จะอ่านให้เด็กฟั งมาก
สุด ในช่วงที เด็ก มีอายุ 2-3 ขวบโดยอ่านประมาณ 17 วัน ต่อ เดือน และประมาณร้อยละ 40
อ่านประจําทุกวัน ในขณะที ผูป้ กครองชาวไทยในชนบทจะอ่านให้เด็กฟั งมากสุดในช่วงทีเด็ก
มีอายุ 3-4 ขวบโดยอ่านเพียงประมาณ 11 วันต่อเดือน และประมาณร้อยละ 20 อ่านประจํา
ทุกวัน
5. ผู้ปกครองชาวไทยในชนบท (ในโครงการไรซ์ไทยแลนด์) อ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง มากทีสุด ใน
ช่วงที เด็ก มีอายุ ประมาณ 3-4 ขวบ โดยอ่านมากสุด ประมาณ 0.6 ชัวโมงต่อ สัปดาห์ หรือ
ประมาณ 5 นาทีตอ่ วัน
6. กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ช่วยส่งเสริมให้ผปู้ กครองชาวไทยอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั ง
มากขึน (แต่อาจจะยังไม่มากเท่าทีควร) โดยจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติทีระบุวา่
การยืมหนังสือนิทานผ่านกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” 1 ครัง (เล่ม) มีสว่ นช่วยให้ผปู้ กครอง
อ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยทีมีอายุประมาณ 3-4 ขวบฟั งประมาณ 13 นาที ซึงมีคา่ สูงกว่าค่า
เฉลียของการอ่านของเด็กในช่วงอายุเดียวกัน (ประมาณ 5 นาทีตอ่ วัน) อย่างมาก
7. ผูป้ กครองใช้เวลาเล่านิทานให้เด็กปฐมวัยฟั งประมาณ 0.3-0.4 ชัวโมงต่อสัปดาห์ ซงใกล้
ึ เคียง
กับ เวลาที อ่านหนังสือ ให้ฟัง นอกจากนี การวิ เคราะห์า ทางสถิติ ระบุวา่ กิจกรรม “พานิทาน
กลับบ้าน” น่าจะไม่มีบทบาทต่อการทีผูป้ กครองเล่านิทานให้เด็กฟั ง
8. ผูป้ กครองใช้เวลาฝึ กฝนทางวิชาการให้กบั เด็กปฐมวัยทีมีอายุระหว่าง 3-4 ขวบ ประมาณ 1.4
ชัวโมงต่อสัปดาห์ ซึงมากกว่าเวลาทีอ่านหนังสือให้ฟังค่อนข้างมาก นอกจากนี การวิเคราะห์
ทางสถิติ ระบุวา่ กิจกรรม “พานิทานกลับ บ้าน” น่า จะไม่มี บทบาทต่อ การที ผู้ปกครองฝึ กฝน
ทางวิชาการให้กบั เด็กปฐมวัยทีมีอายุระหว่าง 3-4 ขวบ
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9. เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มทีจะใช้เวลาอยู่บนหน้าจอเพิมขึนตามอายุของเด็ก โดยทีเด็กทีมีระดับ
อายุ 5-6 ขวบในปี 2559 จะใช้ เวลากับ อุปกรณ์ กลุม่ นี มากทีสุด ที ประมาณ 16 ชัวโมงต่อ
สัปดาห์ ซึงมากกว่าเวลาทีอ่านหนังสือให้ฟังอย่างมาก นอกจากนี การวิเคราะห์ทางสถิติระบุ
ว่า กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” น่าจะไม่สามารถลดเวลาทีเด็กปฐมวัยจะใช้เวลาอยูบ่ นหน้า
จอได้ ซึงต้องยอมรับว่าเป็ นเรืองทีน่าผิดหวังไม่นอ้ ย เพราะไรซ์ไทยแลนด์คาดหวังว่า กิจกรรม
“พานิทานกลับบ้าน” จะเป็ นเครืองมือทีช่วยให้เด็กได้มีปฏิสมั พันธ์ทีมีคณ
ุ ภาพกับผูป้ กครอง
ซึงน่าจะช่วยให้ลดความต้องการใช้เวลาอยู่บนหน้าจอ แต่ตอ้ งยอมรับความจริงว่า กิจกรรม
“พานิทานกลับบ้าน” ยังไม่สามารถช่วยส่วนนีได้
10. การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มี สว่ นช่วยพัฒนาทักษะความเข้าใจในการฟั ง (listening
comprehension) ของเด็กอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ หากอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-4
ขวบฟั งเพิมขึน 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์จะช่วยให้เขามีทกั ษะความเข้าใจในการฟั งมากขึน 0.857
เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และยังอาจจะสรุปได้อีกว่า การยืมนิทานผ่านกิจกรรม “พา
นิทานกลับบ้าน” หนึงครัง (ต่อสัปดาห์) น่า จะช่วยให้เด็ก มี ทกั ษะความเข้าใจในการฟั ง มาก
ขึน 0.177 เท่า ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ควรนํา ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี
ไปใช้อย่างระมัดระวังเพราะยังมีปัญหาทางสถิติทีเรียกว่า ปั ญหาตัวแปรเครืองมือขาดกําลัง
(weak instruments) ซึงต้องศึกษาวิจยั เพิมเติมเพือให้มนใจมากยิ
ั
งขึน นอกจากนี ยังพบว่า
การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ไม่สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านอืนๆ ไม่ วา่ จะเป็ น ทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านวิชาการ ความจํา ขณะทํางาน ทักษะพฤติกรรมแบบแสดงออก
และทักษะพฤติกรรมแบบเก็บกดอย่างมีนยั สําคัญ
11. จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งพบว่า การอ่านหนังสือ
ให้เด็กฟั งมีแนวโน้มทีจะช่วยให้เด็กมีความรู เ้ กียวกับคําศัพท์ในหนังสือทีอ่านดีขนึ และงาน
วิจยั ชินนี ก็ พบว่า การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มี สว่ นช่วยพัฒนาทักษะความเข้าใจใน
การฟั ง (listening comprehension) ของเด็กอย่างมีนยั สําคัญ แต่ยงั ไม่พบหลักฐานทีชัดเจน
เพียงพอที บ่ง ชี ว่า การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านอืนๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิงในกรณี ของงานวิจยั ที ใช้เทคนิคการทดลองสุม่ แบบมี กลุม่ ควบคุม (RCT) ที ผลการ
ทดลองส่วนใหญ่ ไม่ เห็น ผลที ชัดเจนมากนัก ดัง นัน จึง อาจจะสรุป ได้วา่ การอ่านหนังสือ ให้
เด็ก ปฐมวัย ฟั ง น่า จะเป็ น กิจกรรมหนึงที มี ประโยชน์กบั เด็ก ปฐมวัย แต่ ก็ นา่ จะเป็ น เพียงหนึง
ในหลายๆ กิจกรรมที มี ความสําคัญ และจําเป็ น ต่อ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ซึงรวมถึง การเล่า
นิทานให้เด็กฟั ง การเล่นบทบาทสมมุติ การร้องเพลงและเต้นรํา การประกอบตัวต่อ การปั น
ดินนํามัน การทําอาหาร การช่วยงานบ้าน กล่าวคือ การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งน่าจะมี
ประโยชน์ แต่น่าจะไม่ใช่ยาวิเศษทีสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทกุ ด้าน
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5.1

ข้อเสนอแนะ

1. เนืองจากมีงานวิจยั จํานวนมากทีบ่งชีให้เห็นถึงความคุม้ ค่าของการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อาทิ
เช่น Heckman et al., 2013, 2010) หน่วยงานทีเกียวข้องจึงควรสนับสนุนสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และผู้ปกครองให้สามารถจัด กิจกรรมที จะส่ง เสริม ทังทักษะด้านสติ ปัญญา (cognitive) และทักษะด้านพฤติกรรม (non-cognitive) ได้ อย่างประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บท
เรียนจากการดําเนินกิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” ทําให้เข้าใจว่า การส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัด กิจกรรมเสริม ทักษะให้กบั เด็ก ปฐมวัย จําเป็ น จะต้องมี การติดตามอย่างต่อ เนือง ซึงอาจ
จะดําเนินการโดยผูบ้ ริหารของสถานศึกษาเองหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ แต่แน่นอนว่าการ
ดูแลติดตามโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาเองย่อมเป็ นวิธีทีมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เนืองจากการวิเคราะห์บทบาทของการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัย
ด้วยวิธีทีว่าด้วยตัวแปรเครืองมือ (instrumental variable approach) ยังประสบปั ญหาตัวแปร
เครืองมือขาดกําลัง (weak instruments) ซึงอาจจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มีความเบียงเบน
จึง ทําให้ไม่สามารถสรุป ผลได้อย่างมันใจ ดัง นัน จึง ควรต้องศึกษาวิจยั เกียวกับ บทบาทของ
การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งต่อทักษะของเด็กปฐมวัยเพิมเติม
3. เนืองจากงานวิจยั ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั (รวมถึงผลการวิเคราะห์ในงานวิจยั ชินนีด้วย) ยังไม่สามารถ
บ่ง ชี ได้ชดั เจนเพียงพอว่า การอ่านหนังสือ ให้ เด็ก ฟั ง สามารถช่วยให้ เด็ก ปฐมวัย พัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ดัง นัน จึง ขอแนะนํา ให้หน่วยงานที เกียวข้องสนับสนุน ให้
มี การทํา วิจยั เพือศึกษาประสิทธิภาพของการส่ง เสริม การอ่านในเด็ก ปฐมวัย โดยใช้เทคนิค
การทดลองสุม่ แบบมีกลุม่ ควบคุม (randomized controlled trial: RCT) และการเก็บข้อมูล
การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง อย่างเป็ น ระบบ ทังนี เพือจะได้เข้าใจถึง ประสิทธิภาพและกลไกที
เกียวข้อง ซึงจะนําไปสูก่ ารกําหนดนโยบายและการออกแบบกิจกรรมเพือส่งเสริมการอ่านทีมี
ประสิทธิภาพ ตรงประเด็น และคุม้ ค่ามากยิงขึนในอนาคต
4. ถึง แม้วา่ จะยัง ไม่มี หลัก ฐานที ชี ชัด ว่า การอ่านหนังสือ ให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง มี ผลต่อ พัฒนาการ
ของเด็ก ในระยะยาวมากน้อยเพียงใด แต่ก็ มี หลัก ฐานจากงานวิจยั จํานวนมากพอสมควรที
สนับสนุนว่า การอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟั งเป็ นการสร้างปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างผูใ้ หญ่
และเด็ก ดังนัน สถานศึกษาก็ควรจะพิจารณาให้กิจกรรม “พานิทานกลับบ้าน” เป็ นทางเลือก
ทีสําคัญทางหนึงในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. ข้อจํากัดทีสําคัญอันหนึงของงานวิจยั ชินนี คือ ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์ครังนี มาจากศพด.
กลุม่ แรกที เข้าร่วมโครงการไรซ์ไทยแลนด์เท่านัน นักวิจยั ยังไม่สามารถเก็บ ข้อมูลการยืม คืน
นิทานจากสถานศึกษาทีขอรับสมุดบันทึกยืมคืนได้ ซงหากทํ
ึ
าได้ จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
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การยืมคืนหนังสือของเด็กปฐมวัยได้ดียิงขึน ดังนัน หน่วยงานทีเกียวข้องจึงควรสนับสนุนให้
มีการจัดทําแอพพลิเคชัน (application) สําหรับการยืมคืนนิทานของสถานศึกษา เพืออํานวย
ความสะดวกให้กบั สถานศึกษา และเป็ น เครืองมือ ในการเก็บ ข้อมูล การยืม คืน นิทานที จะมี
ประโยชน์ตอ่ การวิจยั เกียวกับการอ่านของเด็กปฐมวัยในอนาคต
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ชุดแบบสอบถามความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
เด็กปฐมวัย
(Questionnaires for School Readiness)
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บบคาตอบดใก

Preface: รายละอียดการ฿หຌทาบบของผูຌตอบ
บบสอบถามสวนนีๅ ตຌองกรอกทุกครัๅง มຌวา ผูຌตอบจะปฏิสธเมตอบกใตาม
คานาหนຌาของดใก ชืไอของดใก
นามสกุลของดใก

ชืไอลนดใก

ด. .

ตาบล
ระดับชัๅน

นๅาหนัก (kg)

สวนสูง (cm)

ลขบัตรประชาชน

NAME1

หຌอง

รงรียน (ถຌายังเมขຌารียน ฿หຌกรอก "NA")

NAME2

ครัๅง ชืไอลนของ
ทีไ
ผูຌถาม

ชืไอจริงของผูຌถาม

DAY MONTH
YEAR
TIME_START
TIME_END
วันทีไ ชน ดือน ชน ป พ.ศ. ชน วลาทีไ ริไมการสัมภาษณ์ ชน วลาทีสไ ิๅนสุดการสัมภาษณ์ ชน

0 1 ม ค 2 5 6 1 0 8 1 5 1 4 3 0

บันทึกผูຌสัมภาษณ์/ ผูຌตรวจบบ (NOTE)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
TYPE

PROV

School

ROOM

children ID

1 1
รหัส RIECE

YEAR

(ถຌาเมมี฿หຌกรอก NA ฿น 2 ชองรกดຌานซຌายมือ)
PROV
AMP
TAM

MOO

Structure ID

2 0 1

สัมภาษณ์ครบหรือเม
หตุผลทีไสัมภาษณ์เมครบ

ผูຌ SPA

Member ID

H

1- ครบ (ขຌามเปถามชุดถัดเป)
3- เมครบ
1- ดใกเม฿หຌความรวมมือ฿นการลนกม
3- ดใกเมสามารถสืไอสารเดຌ
ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1

ครัๅงทีไ 2

ผูຌบนั ทึกขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1

ครัๅงทีไ 2

COMPLETE
REASON

ผูຌ Compare

ผูຌ สกนบบ

ชืไอ/username
วัน/ดือน/ป

20/12/2019
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ชุด B ความสามารถ฿นการขຌา฿จคาศัพท์ท฿ีไ ชຌ฿นการระบุตาหนง (Receptive Spatial Vocabulary)
วัสดุ/อุปกรณ์:
คานะนา
งืไอนเขการหยุดถาม

1. กลองละตุຍกตา (ชุดที2ไ )
฿หຌยืไนตุຍกตา฿หຌดใก฿หมทุกครัๅงมืไอริไมขຌอถัดเป
เมมี

(฿หຌวางกลองกระดาษทีไ ปຂดฝาเวຌบริวณหนຌาดใก ดยหันดຌานทีไ ปຂดฝาขຌาหาตัวดใก ละ หยิบตุຍกตาขึๅนมาตรียมเวຌ)
฿หຌพูดวา... ราจะมาลนกมตุกຍ ตากับกลองกันนะคะ/ครับ พีไอยาก฿หຌนຌองวางตุกຍ ตาเวຌทีไกลองตามคาบอก

ของพีไนะคะ/ครับ

ขຌอ
B1
B2
B3
B4

คาบอก
฿หຌวางตุຍกตาเวຌบนกลอง
฿หຌวางตุຍกตาเวຌ฿นกลอง
฿หຌวางตุຍกตาเวຌหนຌากลอง
฿หຌวางตุຍกตาเวຌขຌางกลอง

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
B1
B2
B3
B4
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ชุด C การขຌา฿จ฿นรืไองราวทีเไ ดຌฟัง (Listening Comprehension Story)

วัสดุ/อุปกรณ์:
คานะนา:
งืไอนเขการหยุดถาม

เมมี
อนุญาต฿หຌมีการทวนคาถามเดຌถຌาดใกตຌองการ
เมมี

฿หຌพูดวา....พีไมี รืไองสนุกโจะลา฿หຌนຌองฟัง ซึงไ หลังจากทีนไ ຌองเดຌฟังรืไองราวทีพไ ีไลาลຌวพีไจะมีคาถามมาถามนຌอง
พราะฉะนัๅนตัๅง฿จฟังพีไนะ รืไองนีๅมชี ืไอวา หนูละมว

กาลครัๅงหนึไงนานมาลຌวมีมวตัวหนึไง มันชอบ฿สหมวกสีดงอยูป็นประจา
ครัๅงหนึไงมืไอมันกาลังหลับอยู มีหนูยอ งมาขมยหมวกมันเปบบงียบโ
มืไอมวตืนไ ละหในวาหมวกสีดง฿บปรดหายเป มันกรธมาก ละริไมเลลาหนูตัวนัๅน
หลังจากนัๅนเมนาน หนูเดຌติดกับดักบริวณ฿ตຌตຍะละเมสามารถขยับหนีเปเหนเดຌ
จຌาหนูเดຌรຌองขอชีวิตกับมว ดยพูดวา "เดຌปรดอยากินฉันลย ถຌาเวຌชีวิตฉัน ฉันจะคืนหมวก฿หຌ"
หลังจากทีไจຌามวเดຌหมวกคืน กใพูดกับหนูวา "อยาเดຌมายุงกับหมวกฉันอีก"
ลຌวกใกลับเปนอนพรຌอมกับหมวก฿บนัๅนอยางมีความสุข
พีไมคี าถามจะถามนຌองดังนีๅ (อานตละคาถามชຌาโละชัดโ)
ขຌอ
C1
C2
C3
C4
C5

คาถาม

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

฿ครป็นคนขมยหมวกของมว
หมวก฿บนัๅนสีอะเร
ทาเมมวถึงตຌองเลลาหนู
มวจอหนูทเีไ หน
ทาเมมวถึงตัดสิน฿จเมกินหนู
สาหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

คาตอบทีถไ ูกตຌอง
C1 หมายถึง
C2 หมายถึง
C3 หมายถึง
C4 หมายถึง
C5 หมายถึง

หนู
สีดง
หนูขมยหมวกเป
฿ตຌตຍะ
หนูคืนหมวก

C1A
C2A
C3A
C4A
C5A

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

นอกหนือจากหนูถือวาผิด
นอกหนือจากสีดงถือวาผิด
(ตຌองมีคาวา "หนู" หาก฿ชຌภาษาถิไนทีมไ ีความหมายวาขมย฿หຌถือวาถูกตຌอง)
(ตຌองมีคาวา "ตຍะ" หากตอบวาตຍะ฿หຌถามซๅาวาบริวณเหนของตຍะ)
(ตຌองมีคาวา "คืนหมวก" หากประธาน฿นประยคถูกทนดຌวยคาวา "มัน" ฿หຌ
ถามซๅาวามัน฿นทีนไ ีๅหมายถึงตัวอะเร ถຌาตอบถูกถือวาถูกตຌอง)
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ชุด D การวาดลียนบบ (Copying)
วัสดุ/อุปกรณ์:
คานะนา
งืไอนเขการหยุดถาม

1. ชุดกระดาษวาดลียนบบ (ชุดทีไ 3)
2. ชุดคูมือกณฑ์การ฿หຌคะนน D1-D3
เมมี
เมมี

(วางชุดกระดาษวาดลียนบบเวຌตรงหนຌาดใก)
฿หຌพูดวา......ราจะมาวาดรูปกันนะ ฿หຌนຌองวาดรูป฿หຌหมือนกับตัวนีๅคะ/ครับ (ชีๅ฿หຌวาด฿ตຌรูปกากบาท)
฿หຌพูดวา......฿หຌนຌองวาดรูป฿หຌหมือนกับตัวนีๅคะ/ครับ (ชีๅ฿หຌวาด฿ตຌรูปวงกลม)
฿หຌพูดวา......฿หຌนຌองวาดรูป฿หຌหมือนกับตัวนีๅคะ/ครับ (ชีๅ฿หຌวาด฿ตຌรูปสีไหลีไยม)
สาหรับจຌาหนຌาทีไ
ดใกขียนดຌวยมือขຌาง฿ด

1.มือขวา

3.มือซຌาย

D4
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หลักกณฑ์การ฿หຌคะนน ดูชดุ คูมอื กณฑ์การ฿หຌคะนน D1 ประกอบ
หลักกณฑ์ รูปกากบาท -มีสຌนตรงสองสຌนตัดกันทีจไ ุดกึไงกลาง
-มีทิศทางป็นตัว X มากกวาครืไองหมาย +
-ความยาวตละดຌานพอโกัน
ขຌอ

รูป

D1

รูปกากบาท

หลักกณฑ์ รูปวงกลม

ขຌอ

รูป

D2

รูปวงกลม

หลักกณฑ์ รูปสีไหลีไยม

ขຌอ

รูป

D3

รูปสีไหลีไยม

ครบทุกกณฑ์ เมครบ 1 กณฑ์ เมครบมากกวา ดใกเมยอมวาด
(2)
(1)
1 กณฑ์ (0)
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
D1

-มีสຌนคຌงตามรูปราง
-รูปภาพตอติดกันป็นสຌนดียว
-รูปมีสัดสวนความสูงตอความกวຌางเมกิน 2:1
ครบทุกกณฑ์ เมครบ 1 กณฑ์ เมครบมากกวา ดใกเมยอมวาด
(2)
(1)
1 กณฑ์ (0)
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
D2

-มี 4 ดຌานอยางชัดจน
-มุมตละมุมมีขนาด 90 องศา หรือ ตัๅงฉากกัน
-ดຌานตละดຌานขนานกันละยาวพอโกัน
ครบทุกกณฑ์ เมครบ 1 กณฑ์ เมครบมากกวา ดใกเมยอมวาด
(2)
(1)
1 กณฑ์ (0)
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
D3
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ชุด H การตอรูป฿น฿จ (Mental Transformation)
วัสดุ/อุปกรณ์:
ชุดรูปภาพกมการตอรูป฿น฿จ (ชุดทีไ 5)
คานะนา
เมมี
งืไอนเขการหยุดถาม
เมมี
การฝຄกซຌอมกอนทดลอง:
(ดยวางชุดรูปภาพกมการตอรูป฿น฿จเวຌตรงหนຌาดใก)
฿หຌพูดวา... ลองดูชนิๅ สวน 2 ชินๅ นีๅ (ชีๅ฿หຌดใกหในวาป็น 2 สวนยกกันอยางชัดจน)

ถຌานาชินๅ สวนสองชินๅ นีๅมาตอกัน ราจะเดຌรูปโหนึไง นຌองคิดวาจะเดຌป็นรูปเหน฿น 4 ขຌอนีๅ

(ผายมือเปทีรไ ูปทังๅ 4 วามีรูปอะเรบຌาง)
ถຌานຌองชีๅเดຌถูกตຌอง฿หຌพูดวา ....ถูกตຌองลຌว รามาลนกันลยนะ...
ตถຌานຌองชีๅเมถูกตຌอง (฿หຌชีๅเปทีรไ ูปตละสวนละลืไอนนิๅวประกบกัน พือไ สาธิต฿หຌหในวาตอกันป็นอยางเร

พรຌอมกับพูดวา..... มืไอรานาสองชินๅ นีๅมาตอกันรากใจะเดຌรูปนีๅ (ชีเๅ ปทีไรูปทีไถูก) รามาลองลนกัน฿หมนะ
ขຌอ

คาสัไง

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

H1 (ชีๅเปทีชไ ิๅนสวนสองชิๅน รูป H1) ถຌานาชิๅนสวนมาตอกัน ราจะ
เดຌรูปโหนึไง นຌองคิดวารูปเหนทีไ กิดจากการตอกันของชิๅนสวน
2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีตไ วั ลือกทังๅ 4)

H1

H2 (ชีๅเปทีชไ ิๅนสวนสองชิๅน รูป H2) นຌองคิดวารูปเหนทีไ กิดจากการ
ตอกันของชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีตไ วั ลือกทังๅ 4)

H2

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ
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คาสัไง

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

H3 (ชีๅเปทีชไ ิๅนสวนสองชิๅน รูป H3) นຌองคิดวารูปเหนทีไ กิดจากการ
ตอกันของชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีตไ วั ลือกทังๅ 4)

H3

H4 (ชีๅเปทีชไ ิๅนสวนสองชิๅน รูป H4) นຌองคิดวารูปเหนทีไ กิดจากการ
ตอกันของชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีตไ วั ลือกทังๅ 4)

H4

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ
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ชุด I การอานตัวลข (Number Identification)
วัสดุ/อุปกรณ์:
คานะนา:
งืไอนเขการหยุดถาม:

สมุดภาพตัวลข (ชุดทีไ 6)
อนุญาต฿หຌดใกปลีไยนคาตอบเดຌ ละหากดใกตอบเมเดຌภาย฿นวลา 5 วินาที
฿หຌขຌามเปถามตัวลขตัวถัดเป พรຌอมกับพูดวา ...มาลองดูตวั ลขนีๅสิ...
ดใกบอกชืไอตัวลข฿นถว ผดเพยงตัวใดตัวหน่ง ฿หຌทาการหยุดกม ละ ขຌามเปทาชุด L

(วางสมุดภาพตัวลข เวຌทดีไ ຌานหนຌานຌอง)
฿หຌพูดวา... ตอเปป็นกมทายตัวลข฿หຌนຌองชีเๅ ปทีไตัวลขตัวรก ละบอกพีไมาวาตัวลขทีไหใน

รียกวาลขอะเรคะ/ครับ

(พยายาม฿หຌดใกชีๅตัวลขตละตัว ละเลอานลงเปรืไอยโดຌวยตนอง)
ละคอยพูดซๅาวา.....ตัวลขนีๅคือลขอะเรคะ/ครับ
ขຌอ

คาบอก

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

1I

2

I1

2I

7

I2

3I

0

I3

4I

8

I4

5I

5

I5
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ชุด J การนับลขเปดຌานหนຌา (Forward Digit Span)

วัสดุ/อุปกรณ์:
คานะนา:

บัตรตัวลข (ชุดทีไ 7)
฿หຌสดงบัตรทีมไ ีตัวลขเวຌ 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีมไ ีตัวลข ละรอ 10 วินาที ลຌวจึง฿หຌดใกบอก
ตัวลขทีไ สดง฿นบัตร
เมมี

งืไอนเขการหยุดถาม
การฝຄกซຌอมกอนทดลอง:

฿หຌพูดวา... ฿นกมนีๅพีไ฿หຌนຌองดูตัวลขตละชุด 10 วินาที หลังจากนัๅนรอ10 วินาที พีไตຌองการ฿หຌนຌองบอกวาหใน
ตัวลขอะเรบຌางดยบอกบบรียงตามลาดับ ชน ถຌานຌองดูตัวลข 7 8 ฿หຌนຌองพูดวา 7 8
รามาลองลนกันนะ ฿หຌนຌองดูลข 4 2 ป็นวลา 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีมไ ีตัวลข ละรอ 10 วินาที

ลຌวจึง฿หຌดใกบอกตัวลขทีไ สดง฿นบัตร
รอจนกวานຌองจะตอบ ดยถຌานຌองตอบผิด ฿หຌราบอกคาตอบทีถไ ูก ตถຌานຌองตอบถูก฿หຌพูดวา....ถูกตຌอง....

ลองอีกครัๅงนะ ฿หຌนຌองดูลข 6 1 3 ป็นวลา 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีมไ ีตัวลข ละรอ 10 วินาที

ลຌวจึง฿หຌดใกบอกตัวลขทีไ สดง฿นบัตร
รอจนกวานຌองจะตอบ ดยถຌานຌองตอบผิด ฿หຌราบอกคาตอบทีถไ ูก ตถຌานຌองตอบถูก฿หຌพูดวา....ถูกตຌอง....

ราจะมาริไมลนกมกันดีกวา ตังๅ ฿จดู฿หຌดี ละทา฿หຌดีทีไสุด
ขຌอ
J1
J2
J3
J4
J5

ตัวลข
5
4
7
2
1

9
8
3
4
4

0
6
0
9
6

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
J1A

1
9
6
8

J2A

4
5
2

J3A

8
4

0 เมถูกตຌอง

J4A

5

J5A

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ
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ชุด K การนับลขยຌอนกลับ (Backward Digit Span)
วัสดุ/อุปกรณ์:
คานะนา:

บัตรตัวลข (ชุดทีไ 8)
฿หຌสดงบัตรทีมไ ีตัวลขเวຌ 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีมไ ีตัวลข ละรอ 10 วินาที ลຌวจึง฿หຌดใกบอก
ตัวลขทีไ สดง฿นบัตร

การฝຄกซຌอมกอนทดลอง:

฿หຌพูดวา... รามาลนกมกีไยวกับตัวลขอีกกมหนึไงดีกวา ตครัๅงนีๅจะยากขึนๅ นะ ดยหากพีไ฿หຌนຌองดูตัวลขตละ
ชุดลຌว นຌองตຌองพูดยຌอนกลับนะคะ/ครับ ชน ถຌานຌองหในตัวลข 1 2 นຌองตຌองพูดวา 2 1
รามาลองลนดูนะ สดงบัตรตัวลข 1 2
-ถຌาดใกตอบเดຌถูกตຌอง฿หຌพูดวา...ถูกตຌองลຌว...
-ถຌาดใกตอบเมถูกตຌอง฿หຌสอนวา ตัวลขคือ 1 2 พราะฉะนัๅนหากพูดยຌอนกลับนຌองตຌองพูดวา 2 1
ลอง฿หมอีกครัๅงนะ สดงบัตรตัวลข 4 8 3
-ถຌาตอบเดຌถูกตຌอง฿หຌพูดวา...ถูกตຌองลຌว...
-ถຌาดใกตอบเมถูกตຌอง฿หຌสอนวา ตัวลขคือ 4 8 3 พราะฉะนัๅนหากพูดยຌอนกลับนຌองตຌองพูดวา 3 8 4
ราจะมาริไมลนกมกันดีกวา ตัๅง฿จฟัง฿หຌดี ละทา฿หຌดที สีไ ุด
ขຌอ
K1
K2
K3
K4
K5

ตัวลข
5
6
5
1
7

8
8
1
7
9

2
9
3
3
0

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
K1A

3
7
6
4

K2A

4
2
8

K3A

8
6

0 เมถูกตຌอง

K4A

1

K5A

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ
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1/2

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา น้อง.......มีปัญหาด้านพฤติกรรมตามรายการต่อไปนี้บ้างหรือไม่
ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ (88)

#

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

1
2
3
4
5
6
7

น้อง...เปลี่ยนอารมณ์หรือความรู้สึกเร็ว
น้อง...รู้สึกหรือบ่นว่าไม่มีใครรัก
น้อง...ค่อนข้างหงุดหงิด เครียด หรือวิตกกังวล
น้อง...มีพฤติกรรมโกง หรือชอบพูดโกหก
น้อง...รู้สึกกลัวหรือกระวนกระวายมากเกินไป
น้อง...โต้เถียงมากเกินไป
น้อง...ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
เป็นเวลานาน

BPI1
BPI2
BPI3
BPI4
BPI5
BPI6
BPI7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

น้อง...สับสนหรือเหม่อลอยง่าย
น้อง...ชอบรังแกหรือแกล้งผู้อื่น
น้อง...ดื้อหรือไม่เชื่อฟังเมื่ออยู่ที่บ้าน
น้อง...ไม่รู้สึกเสียใจเมื่อตัวเองทำผิด
น้อง...เข้ากับเด็กคนอื่นได้ยาก
น้อง...วู่วาม หรือทำสิ่งใดโดยไม่คิด
น้อง...รู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกมีปมด้อย
น้อง...ไม่เป็นที่ชอบพอของเด็กคนอื่น
น้อง...มีความหมกมุ่น และจะไม่หยุดคิดจนกว่าจะได้
คําตอบ

BPI8
BPI9
BPI10
BPI11
BPI12
BPI13
BPI14
BPI15
BPI16

17
18
19
20
21
22

น้อง...กระสับกระส่าย ไม่สามารถนั่งหรืออยู่นิ่งได้นาน
น้อง...ดื้อรั้น และโกรธง่าย
น้อง...มีอารมณ์รุนแรงและควบคุมอารมณ์ได้ยาก
น้อง...ดูไม่มีความสุข เศร้า หรือหดหู่ใจ
น้อง...เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สุงสิงกับผู้อื่น
น้อง...มีพฤติกรรมทำลายข้าวของทั้งของตัวเองและ
ของผู้อื่น

BPI17
BPI18
BPI19
BPI20
BPI21
BPI22

23 น้อง...ติดผู้ใหญ่
24 น้อง...ร้องไห้ง่าย
25 น้อง...ชอบเรียกร้องความสนใจ

ไม่เคย (0) บางครั้ง (1) ประจํา (2)

BPI23
BPI24
BPI25
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#

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

ไม่เคย (0) บางครั้ง (1) ประจํา (2)

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ (88)

26 น้อง...ชอบพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป เช่น กิจกรรมที่เด็ก
สามารถทำเองได้ แต่ให้ผู้อื่นทำแทน

BPI26

27
28
29
30
31
32

BPI27
BPI28
BPI29
BPI30
BPI31
BPI32

น้อง...หวาดระแวง รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาทำร้าย
น้อง...ชอบคลุกคลีอยู่กับกลุ่มเด็กเกเร
น้อง...ชอบเก็บความลับไว้กับตัวเอง
น้อง...มีความกังวลมากเกินไป
น้อง...ดื้อหรือไม่เชื่อฟังเมื่ออยู่ที่โรงเรียน
น้อง...เข้ากับครูได้ยาก
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