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การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและ
การรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่  
2) เปรียบเทียบผลการพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย โดย
ใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพ้ืนบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการให้ความรู้ของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรือ่ง การสง่เสรมิภาษาและการรูห้นังสอืสำาหรบัเดก็ปฐมวยั โดยใชช้ดุกจิกรรมหนังสอืนทิาน
พื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 18 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่ชดุกจิกรรมหนงัสอืนทิานพืน้บา้นอสีานฮีตสบิสอง 
คองสิบสี่ แบบสังเกตพฤติกรรมของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง การส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็ก
ปฐมวยั และแบบสอบถามความพงึพอใจผูป้กครองเดก็ปฐมวยัตอ่การใหค้วามรูข้องนสิติ สถติทิีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ One–way Repeated ANOVA
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จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า

ผลการพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการ
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับ เด็กปฐมวัย โดยใช้ชุด
กิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก่อนการทดลอง การ
สังเกตสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08, 3.35, 4.06, และ 4.46 
ตามลำาดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30, 0.32, 0.52 และ 0.48 ตามลำาดับ 

ผลการพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการ
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือ สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุด
กจิกรรมหนงัสอืนทิานพืน้บ้านอีสานฮตีสิบสองคองสบิสี ่แตกต่างกัน อยา่งมนัียสำาคญัทางสถิติทีร่ะดบั.05

ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการให้ความรู้ของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เรือ่งการสง่เสรมิภาษาและการรูห้นงัสอืสำาหรบัเดก็ปฐมวยั โดยใช้
ชดุกจิกรรมหนังสอืนทิานพืน้บ้านอีสานฮตีสบิสองคองสบิส่ี มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.49 จากคะแนนเตม็ 5 

คำ�สำ�คัญ: ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย, นิทานพื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่, การส่งเสริมภาษาและ 
การรู้หนังสำาหรับเด็กปฐมวัย

Abstract 

The purpose of this was is to study: 1) the developing of students in early childhood 
education faculty of education Mahasarakham university for educating parents of supporting 
language and literature for young children using Hitsibsongkhongsibsee’s esan folk story 
books activity set and 2) measure the level of parents’ satisfaction with educating parents. The 
samples were 18 students in early childhood education faculty of education Mahasarakham 
university. The instruments were ; Hitsibsongkhongsibsee’s esan folk story books activity set, 
students record, after education for parents record, satisfaction questionnaires and interviews. 
The quantitative data was analyzed using One–way Repeated ANOVA.

The research revealed 

The results showed that developing of students in early childhood education faculty 
of education Mahasarakham university for educating parents of supporting language and 
literature for young children using Hitsibsongkhongsibsee’s esan folk story books activity set 
before, during (week 2,4,6),the mean score had show the progression at 3.08, 3.35, 4.06, 
and 4.46, standard deviation at 0.30, 0.32, 0.52 and 0.48

The results showed that developing of students in early childhood education faculty 
of education Mahasarakham university for educating parents of supporting language and 
literature for young children using Hitsibsongkhongsibsee’s esan folk story books activity set 
were significantly higher than before the learning at.05 level
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บทนำา

ในสงัคมยคุปจัจบุนัทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็ ทัง้สภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
และค่านิยมต่างๆ ของคนในสังคม 

ภารกิจที่สำาคัญของสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาและงาน
ด้านกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คณุลักษณะท่ีพงึประสงค ์มคีณุภาพและสมรรถนะ
ในการ แข่งขันทั้งตลาดแรงงาน ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ รวมไปจนถึง การดำาเนินการ
พัฒนาทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในศตวรรษ
ที ่21 พัฒนานสิตินกัศกึษาแบบองคร์วม (Holistic  
Approach) สรา้งเสรมิประสบการณป์ระจำาวนัของ
นิสิตนักศึกษา (Integrated into students’ daily 
experience) โดยการผนวกกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษาในหลักสูตร (Included in the overall 
curriculum) ทัง้กจิกรรมในและนอกหอ้งเรียน สร้าง
สมรรถนะของนิสิตนักศึกษาให้มีทั้งทักษะวิชาชีพ 
และทักษะวิชาคนและสังคม (สำานักส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา, 2561) ทั้งนี้ ในการ
เรียนการสอนนั้น สาระวิชาของหลักสูตรมีความ
สำาคญั แตไ่มเ่พยีงพอสำาหรบัการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิต
ในโลกยคุศตวรรษที ่21 ปจัจบุนัการเรยีนรูส้าระวชิา 
(content หรอื subject matter) ควรเปน็การเรียน
จากการค้นคว้าของผู้เรียนเอง โดยครูช่วยแนะนำา 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน แต่ละ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียน
รู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ วานิช, 2555) เป็นการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งการเรียน ตามหลักสูตร
ในห้องเรียน และการเรียนรู้ นอกห้องเรียน เพื่อ

ใหผู้เ้รยีนทีเ่ปน็นสิตินกัศกึษาไดร้บัการพฒันาผา่น
ประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ
แห่งตน เพ่ือจะได้ออกไปสู่สังคม และเป็นกำาลัง
สำาคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ช่วงแรกเกิดของชีวิตนั้น มีความสำาคัญ 
ตอ่เด็ก ไมว่่าจะเปน็บุคคล และสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั  
เพราะจะเปน็สิง่ทีท่ำาใหเ้ราเกิดการเรียนรู ้และจะเปน็
พืน้ฐาน เมือ่เตบิโตไปเปน็ผูใ้หญ ่ทัง้การพฒันาสมอง 
ท่ีส่งผลมาจากการมปีฏสัิมพันธก์บัสังคมรอบตัว และ
การพฒันาอารมณ ์อกีทัง้วฒันธรรมกม็สีว่นสำาคญั 
ในการทำาให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนใน
สังคม ที่เกิดจากการเรียนรู้ในช่วงแรกเกิดของชีวิต
คน (Tried, 2016) ซึ่งจากการติดตามพัฒนาการ
ของเด็กไทยนั้น พบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ทั้ง
ทางดา้นสติปญัญา การคิด การวเิคราะห์ ความคดิ
สร้างสรรค์ ภาษา และการปรับตัว เนื่องจากขณะ
นี้เด็กปฐมวัยได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวัย ปัญหา ที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ 
ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม
การเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยี
เลี้ยงดูเด็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มี
สว่นสำาคัญทีท่ำาใหเ้ดก็มคีวามบกพร่องในการเรยีนรู้ 
มากยิ่งข้ึน (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558) ดังนั้น  
การใหก้ารศกึษาสำาหรบัผูป้กครองจึงมคีวามสำาคญั
เปน็อยา่งยิง่ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการเลีย้งดใูหถ้กูตอ้ง 
และมีพัฒนาการที่ดี วิธีการให้การศึกษาแก่ 
ผูป้กครองนี ้มหีลากหลายวธิ ีทัง้ทางตรง ทางออ้ม 
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จำาเป็น
ตอ้งเป็นผูใ้หก้ารศึกษาสำาหรับผูป้กครอง เพ่ือให้เดก็
เตบิโตอย่างมคีณุภาพ (กลุยา ตนัตผิลาชวีะ, 2551) 

The use of education for parents of young children ; media knowledge and the  
average of parents’ satisfaction was 4.49 on the scale of 5.

Keywords: Parent’s Young children, Hitsibsongkhongsibsee’s Esan Folk Story, Supporting 
Language and Literature for Young Children Books
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นอกจากพอ่แมผู่ป้กครอง ครปูฐมวยักเ็ปรยีบเสมอืน
พอ่แมค่นทีส่องของเด็กๆ เมือ่เด็กๆ จากบา้นมาที่
โรงเรยีนกต็อ้งพบกับครปูฐมวยัทีเ่ดก็ๆ คาดหวงัวา่
จะเป็น ที่พึ่ง ทั้งทางกายและใจ ดังนั้น ครูปฐมวัย
จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนาและหล่อหลอมตนเอง ทั้ง
ความคดิ ความรูส้กึภายใน และพฤตกิรรม ภายนอก 
เพื่อจะได้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาเด็กท่ีจะ
เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป

เด็กปฐมวัยมีธรรมชาติการเรียนผู้ภาษา
ของเด็กปฐมวัยนั้น ดำาเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ
ผ่านการมีประสบการณ์ตรง ทางภาษาท่ีมีความ
หมายต่อชีวิตในการได้มีโอกาส ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ซึ่งจะพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า ประกอบไปด้วยการฟังผ่านหู การดู
ผ่านตา การล้ิมชิมรส และการดมกลิ่นเชื่อมโยง
ประสบการณ์ไปสู่ประสบการณ์ทางภาษา และ
พัฒนาการ ทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(วรรณิษา หาคูณ, 2561) ผู้ปกครองนับว่าเป็น
บุคคลแรกที่มีส่วนสำาคัญเป็นอย่างมากกับเด็ก ใน
การทำางานเกีย่วกบัเดก็นัน้ การไดรั้บความร่วมมอื
จากผูป้กครอง กจ็ะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการพฒันา
เดก็ได ้อาทเิชน่ การแลกเปลีย่นประสบการรว่มกนั 
การประเมินพัฒนาการเด็ก หนังสือเล่มเล็ก การ
เรียนรู้ร่วมกันของคน ในครอบครัว โรงเรียน และ
การเปดิโอกาสใหไ้ดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
ในวงกว้าง เป็นต้น (Beckley, 2012) หากครู  
ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้กับ 
เดก็ปฐมวยัได ้ก็จะเปน็การเปดิหนา้ตา่ง แหง่โอกาส
ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ กับเด็ก ได้พัฒนาตนเอง
ต่อไปได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้สะทอ้น ใหเ้ห็น
ถึงความสำาคัญของงานด้านการศึกษาปฐมวัยที่จะ
ตอ้งเกดิการทำางานรว่มกนัทัง้พอ่แม ่ผูป้กครอง ครู 
ชุมชน และสังคมที่อยู่แวดล้อมเด็ก ซ่ึงนิสิตสาขา 

การศกึษาปฐมวัย เมือ่ศกึษาจนจบหลกัสตูรก็จะไป
เป็นสว่นหน่ึงในระบบการศกึษาปฐมวยั จงึมคีวาม
จำาเป็น ท้ังจากกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรใน
ห้องเรยีน และนอกห้องเรยีน โดยควรมกีจิกรรมเสรมิ
ทกัษะวชิาชีพ นอกห้องเรียนทีใ่ห้นสิติไดล้งมอืปฏบัิต ิ
ผา่นประสบการณต์รง เพือ่ใหพ้รอ้มทีจ่ะกา้วไปเปน็
ครปูฐมวยัออกไปสูส่งัคมของ วชิาชพีคร ูทำางานร่วม
กบัสงัคม ชมุชน และใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่ง
เต็มที่ในการพัฒนาเด็กในชั้นเรียนของตนเอง ให้
บรรลเุปา้หมาย มทีัง้ความรู้ทางวิชาการ ความรูวิ้ชา
คน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ฉะน้ัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญและศึกษา
คน้ควา้วจิยั การพฒันานสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในการให้ความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย เรื่องการ
สง่เสริมภาษาและการ รู้หนังสอืสำาหรับเด็กปฐมวยั 
โดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสาน  
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาผลการพฒันานสิิตสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั 
เรือ่งการสง่เสรมิภาษาและการรูห้นงัสอืสำาหรบัเดก็
ปฐมวัย โดยใช้ ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้าน
อีสาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่

2. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลการพฒันานสิิตสาขา
การศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ในการใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั 
เรือ่งการสง่เสรมิภาษาและการรูห้นงัสอืสำาหรบัเดก็
ปฐมวัย โดยใช้ ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้าน
อีสาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่

3. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เดก็ปฐมวยัตอ่การใหค้วามรูข้องนสิติสาขาการศกึษา
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ปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เรือ่งการสง่เสรมิภาษาและการรู้หนังสอืสำาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพ้ืนบ้าน
อีสาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่

วิธีดำาเนินการวิจัย 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากร คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ชัน้ปทีี ่4 ปกีาร
ศึกษา 2562 จำานวน 39 คน 

2. กลุ่มตัวอย่�ง คือ นิสิตหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 
4 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 18 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) 

3. ตัวแปรที่ศึกษ� ได้แก่ 

ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมหนังสือนิทาน
พื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่

ตัวแปรตาม คือ 

1. การพฒันานสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่ง
เสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย 

2. ความพงึพอใจของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั
ต่อการใหค้วามรูข้องนสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการ
ส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย 

4. ระยะเวล�ในก�รทำ�วิจัย โดยผู้วิจัย
ทำาการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 90 นาที รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

5. เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ� ได้แก่ 

5.1 ชดุกจิกรรมหนังสือนทิานพืน้บา้นอสีาน

ฮีตสิบสองคองสิบสี่ การสร้าง ชุดกิจกรรมหนังสือ
นิทานพื้นบ้านอีสาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่ จำานวน 
12 ชุดกิจกรรม ซึ่งใน 1 ชุดกิจกรรมประกอบด้วย 
หนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
จำานวน 1 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำานวน 1 แผน พร้อมสื่อ
การสอนประกอบการจดักจิกรรมทีม่กีารวเิคราะห ์
ความสอดคล้องกับหนังสือนิทานชุดฮีตสิบสอง 
คองสิบสี่ และบริบทของชุมชน สังคม วัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่ ซึ่งใน
แผนการจัดกิจกรรม 1 แผน ประกอบด้วย จุด
ประสงค์การเรยีนรู ้การดำาเนินกิจกรรม ม ี3 ขัน้ตอน  
ได้แก่ ขั้นนำา ขั้นสอน ขั้นสรุป สื่อการสอน และ
การประเมินผล โดยผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน ในการวิจัยนี้มีค่า IOC 
ระหว่าง 0.33-1.00 และจากการตรวจสอบของ 
ผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.98

5.2 แบบสังเกตพฤติกรรมของนิสิตสาขา
การศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ในการใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั 
เรือ่งการสง่เสรมิภาษาและการรูห้นงัสอืสำาหรบัเดก็
ปฐมวัย ซึ่งทำาการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยใน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การสร้างความคุ้นเคย 2) การพูดสื่อสาร 
ให้ความรู้ 3) การลงมือปฏิบัติ และ 4) การสรุป
ทบทวนความรู้ โดยผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน ในการวิจัยนี้ มีค่า IOC 
ระหว่าง 0.33-1.00 และจากการตรวจสอบของ 
ผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.84

5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยต่อการ ให้ความรู้ของนิสิตสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่องการส่งเสริมภาษา และการรู้
หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านการประเมิน
คณุภาพ จากผูเ้ช่ียวชาญจำานวน 3 ทา่น ในการวจัิยน้ี  
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มีค่า IOC ระหว่าง 0.33-1.00 และจากการตรวจ
สอบของผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.80

6. ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วจัิยดำาเนนิการวจิยัและการ เกบ็รวบรวม
ข้อมูล ดังนี้

1. ทำาหนังสอืขออนญุาตไปยงัโรงเรยีนขอ
ความอนุเคราะห์ให้ ครูประจำาชั้นเป็นผู้ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองให้นัดหมายวัน เวลา ที่
จะดำาเนินการเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

2. ทำาหนังสือขอความยินยอมในการให้
ขอ้มลู และใหค้วามรว่มมอื ในการเก็บข้อมลูในการ
ดำาเนินการวิจัยกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

3. ดำาเนินการทดลองการวิจัย ดังนี้  

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยทำา
หน้าท่ีเป็นผู้ช้ีแนะ (coaching) สร้างความเข้าใจ

ในการลงเก็บข้อมูลกับนิสิตกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
18 คน นิสิตกลุ่มตัวอย่างศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ 
ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  

ระยะที่ 2 การพัฒนา ชุดกิจกรรมหนังสือ
นิทานฮีตสิบสองคองสิบส่ีผู้วิจัยทำาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา ให้คำาแนะนำา และให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต 
ในการจัดทำาชุดกิจกรรมหนังสือนิทานฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ จำานวน 12 ชุด

ระยะที่ 3 ดำาเนินการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เป็นแบบรายบุคคล/
ครอบครัว ด้วยวิธีการ เยี่ยมบ้าน โดยนิสิตกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรมและประเมิน
การจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ จำานวน 12 แผน 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จำานวน 6 สัปดาห์ วันละ 90 
นาที ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต�ร�ง 1 ดำาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

สัปด�ห์ที่
ครั้งที่

ว/ด/ป
แผนก�รจัดกิจกรรม/เนื้อห� สื่อก�รสอน

1 1 เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม หนังสือนิทานเรื่อง กล้าทำากล้ารับ 

2 เดือนยี่ บุญคูนลาน หนังสือนิทานเรื่อง มหัศจรรย์ข้าวกองใหญ่

2 1 เดือนสาม บุญข้าวจี่ หนังสือนิทานเรื่อง ข้าวจี่ของฟางข้าวหายไปไหน

2 เดือนสี่บุญพระเวส หนังสือนิทานเรื่อง กินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวด
3 1 เดือนห้า บุญสงกรานต์ หนังสือนิทานเรื่อง สงกรานต์บ้านเฮา

2 เดือนหก บุญบั้งไฟ หนังสือนิทานเรื่อง ตำานานบุญบั้งไฟ

4 1 เดือนเจ็ด บุญซำาฮะ หนังสือนิทานเรื่อง บุญซำาฮะที่โคกสี

2 เดือนแปด บุญเข้าพรรษา หนังสือนิทานเรื่อง หนูฝันกับวันเข้าพรรษา

5 1 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน หนังสือนิทานเรื่อง บุญเดือนเก้ากับเจ้าปิ่นทอง

2 เดือนสิบบุญข้าวสาก หนังสือนิทานเรื่อง บุญข้าวสาก

6 1 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา หนังสือนิทานเรื่อง แก๊งป่วนกับแสงสีทอง

2 เดือนสิบสอง บุญกฐิน หนังสือนิทานเรื่อง หมู่บ้านศรีสุข
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4. ประเมนิผลการให้ความรูข้องนสิิตกลุม่
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมของนิสติสาขา
การศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ในการใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั 
เรื่อง การส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับ 
เด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยทำาการประเมินผลจำานวน 
4 ครั้ง ก่อนการทดลอง สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 6 

5. ประเมนิความพงึพอใจของผูป้กครองเดก็
ปฐมวยัตอ่การใหค้วามรู้ ของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจผูป้กครองเดก็ปฐมวยัต่อ
การใหค้วามรู้ของนสิิตสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการ
ส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย

6. นำ�ขอ้มลูทีไ่ดม้�วเิคร�ะหผ์ลและสรุป
ผลก�รวิจัย

6.1 ในช่วงเวลาการวิจัย 

ผู้วิจัยทำาการพฤติกรรมของนิสิตกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับ 
เด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้น
บา้นฮีตสบิสองคองสบิสีใ่นทกุชว่งระยะเวลาของการ
วิจัย ได้แก่ ก่อนการทดลองสัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์
ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการให้ความรู้ผู้
ปกครอง เด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและ
การรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนำาข้อมูลมา
วิเคราะห์ โดยหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

6.2 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง ในการให้ความรู้ 
ผูป้กครองเดก็ปฐมวัย เรือ่ง การส่งเสรมิภาษาและ
การรูห้นงัสอืสำาหรบั เดก็ปฐมวยั โดยใช ้ชดุกจิกรรม
หนังสือนิทานพ้ืนบ้านฮีตสิบสองคองสิบสี่ โดยใช้
การทดสอบ One-way Repeated ANOVA

สรุปผลก�รวิจัย

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1. ผลการพฒันานสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
การใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั เรือ่งการสง่เสริม
ภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ 
ชุดกิจกรรมหนงัสอืนทิานพืน้บ้านอีสาน ฮตีสิบสอง
คองสิบส่ี มค่ีาเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ก่อนการทดลอง 
การสังเกตสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์
ที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08, 3.35, 4.06 
และ 4.46 ตามลำาดับมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30, 0.32, 0.52 และ 0.48 ตามลำาดับ 

2. ผลการพฒันานสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการ 
ส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสาน  
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ก่อนและหลังแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

3. ความพึงพอใจของผูป้กครอง เดก็ปฐมวยั
ต่อการให้ความรู้ของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม เรือ่ง
การส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพ้ืนบ้าน
อีสาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49 จากคะแนนเต็ม 5 

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า

1. ผลการพฒันานสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
การใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั เรือ่งการสง่เสริม
ภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ 
ชุดกิจกรรมหนงัสอืนทิานพืน้บ้านอีสาน ฮตีสิบสอง
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คองสบิสี ่มคีา่เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้กอ่นการทดลอง 
การสงัเกตสปัดาหท์ี ่2 สปัดาห์ที ่4 และสปัดาห์ที ่6 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08, 3.35, 4.06, และ 
4.46 ตามลำาดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.30, 0.32, 0.52 และ 0.48 ตามลำาดบั มคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 61.60, 67.00, 81.20 และ 89.20 
ตามลำาดับ มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากก่อน
การทดลองไปจนถงึสปัดาห์ท่ี 6 โดยมีกระบวนการ
ให้ความรู้ผู้ปกครอง ดังนี้คือ การวิเคราะห์ปัญหา
รายบุคคล/ครอบครัว แผนการจัดกิจกรรม และ
สื่อการให้ความรู้ ซึ่งมีรูปแบบ ในการให้ความรู ้
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ปัญหาราย
บคุคล จดัทำาแผนการจดักจิกรรม และการใหค้วามรู ้ 
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความคุ้นเคย 2) 
การพูดสื่อสารให้ความรู้ 3) การลงมือปฏิบัติ และ  
4) การสรุปทบทวนความรู้ ซึ่งจากการประเมินผล
การให้ความรู้ของนิสิตพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สงูสดุ คอื ขอ้ 1.2 สามารถสร้างความคุน้เคยอยา่ง
เปน็กนัเองกบัผูป้กครองเด็กปฐมวยั มคีะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.56 รองลงมา คือ ข้อ 1.1 มีความมั่นใจ
ในตนเองในการพดูสือ่สารกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
ข้อ 2.2 ใช้ภาษาในการพูดสื่อสารได้เหมาะสม  
ถกูตอ้ง ชัดเจน ขอ้ 2.3. การใชส้ือ่การสอนประกอบ
การให้ความรู้ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่สอน ข้อ 3.1 ดำาเนินการจัดกิจกรรมเป็นลำาดับ
ขั้นตอนตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำาหนดไว้ และ 
ข้อ 4.2 วัดและประเมินผลหลากหลายและได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 รองลงมา คือ ข้อ 3.2 สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม มคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 
4.28 และข้อที่มีคะแนนน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 1.3  
ใชถ้ามกระตุน้ใหผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยัไดแ้สดงความ
คิดเห็น และข้อ 2.1 เนื้อหาที่ให้ความรู้ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับจุดประสงค์ของ
แผนการจดักจิกรรมทีว่างไว ้มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
4.22 จากคะแนนเต็ม 5 สอดคล้องกับ สำานัก 

ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (2561) 
อธิบายว่า ภารกิจที่สำาคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
ในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาและงาน
ด้านกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ มีคุณภาพและสมรรถนะ
ในการ แขง่ขนัทัง้ตลาดแรงงาน ในประเทศและตา่ง
ประเทศได ้รวมไปจนถงึ การดำาเนนิการพฒันาทกัษะ
ที่จำาเป็นต่อ การดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีการ
กำาหนดนโยบาย และแนวทางของการบูรณาการ 
ทกัษะทางวชิาชพี (Hard Skills) ทกัษะคน และทาง
สังคม (Soft Skills) เพื่อพัฒนานิสิต ซึ่งสอดคล้อง
กบั วจิารณ ์วานิช (2555) อธบิายวา่ แนวทางการ
สอนนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องสอนน้อย  
เรียนมาก (Teach Less, Learn More) ครูสอน
น้อยลง แต่หันไปทำาหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ 
ชักชวนนักเรียนทบทวน ว่าในแต่ละกิจกรรม ของ
การเรียนรู้ นกัเรียน ได้เรียนรู้อะไร และอยากเรียนรู้ 
อะไรเพิม่อกี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กมล
ชนก กำาเนิดนก (2551) ศึกษาและเปรียบเทียบ  
การพัฒนาศักยภาพตนเองของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำาปีการศึกษา 2550 
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 600 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจำาปีการศึกษา 2550 มีการพัฒนา
ด้านการพัฒนาความสามารถ ด้านการพัฒนา
อารมณ์ ด้านการพัฒนา ความเป็นตัวของตัวเอง 
ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
การพัฒนาความมีเอกลักษณ์ และด้านการพัฒนา
เปา้หมายในชวีติ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
ผลการเปรยีบเทยีบการพฒันาศกัยภาพตนเองของ
นสิติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยนเรศวร ประจำาปกีาร
ศกึษา 2550 แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที.่05 มหาวทิยาลยัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องทกุฝา่ย 
ควรสง่เสรมิการจดักจิกรรมและการพฒันานสิติ ใน
ด้านการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ควรสร้าง
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยท่ี
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ชัดเจน และมีแนวทางที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของอาณตั ิแพทยว์งษ ์(2550) ศกึษาแนวทางการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร อาจารยท์ีป่รกึษาชมรม และ
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษา ใน
กรงุเทพมหานคร จำานวน 485 คน พบวา่ แนวทาง
การพฒันานสิตินกัศกึษาของสถาบันอดุมศกึษาใน
กรุงเทพมหานคร สำาหรับ ผู้บริการ คือ 1) กำาหนด
ใหม้กีารจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบบังคบั
ทุกสถาบัน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ให้ความสำาคัญ
ในการสนบัสนนุงบประมาณจัดโครงการใหเ้พยีงพอ 
ต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา  
3) ควรประชุมปรึกษาร่วมกับอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นิสิตนักศึกษา เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เพื่อจูงใจให้นิสิต นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง

2. ผลการพฒันานสิติสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
การให้ความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย เรื่องการส่ง
เสริมภาษาและ การรู้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสาน  
ฮตีสบิสองคองสบิสีแ่ตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั.05 ซึง่นสิติมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องจาก
การสงัเกตและวดัผลการพฒันานสิติตัง้แตก่อ่นการ
ทดลองจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองการ
วิจัย ซึ่งนิสิตจะได้รับการพัฒนาทั้งการใช้ภาษาใน
การพดูสือ่สาร บคุลกิภาพ ทัง้ทา่ทาง สหีน้า แววตา  
การวางตัว และการปรับตัวทางสังคมที่มีบุคคล 
แตกต่างกัน และมีความหลากหลายวัย ทั้งเด็ก
ปฐมวัย ผู้ปกครองที่เป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ส่งผล
ให้นิสิตมีความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาตนเองท้ัง
ความรู้ทางวิชาการ วิชาคน และสามารถให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ 

สอดคล้องกับ Essa (2011) อธิบายว่า วิธีการที่
ดีที่สุดที่จะช่วยให้ครูมีปฏิสัมพันธ์และเห็นสภาพ
แวดลอ้มของครอบครวัเดก็ และเขา้ใจในพฤตกิรรม
ต่างๆ ของเด็กขึ้น นั่นคือ วิธีการเยี่ยมบ้านเด็ก 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ครูจะต้องออกไปเย่ียมบ้านของ
เด็ก เพื่อจะได้เป็นการสื่อสารข้อมูลเด็ก การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกแก่กัน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครูกับผู้ปกครองเด็ก และ
บุคคล ในครอบครัวของเด็ก และจะเป็นประโยชน์ 
มากยิ่งขึ้นเมื่อครูนำาข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากการไป
เยีย่มบา้นเดก็มาใชใ้นการวางแผน ออกแบบ แกไ้ข 
และพัฒนาเด็กต่อไป และสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของวรรณิษา หาคูณ (2563) เพ่ือศึกษา
และพัฒนารูปแบบ การให้ความรู้ผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัย ที่สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางให้ 
ผู้ปกครอง ได้นำาไปปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวยั ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อม สงัคม 
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ประชากรและ กลุ่ม
ตวัอยา่ง ผูป้กครองของเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาล 1-2 
อาย ุ3-6 ป ีโรงเรยีนบา้นวงับวัสามคัควิีทยา อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ได้รูปแบบ
การใหค้วามรูผู้ป้กครอง ดงันี ้ขัน้ที ่1) ศกึษาขอ้มลู
พื้นฐาน ขั้นที่ 2) การพัฒนารูปแบบ ได้วิธีการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 วิธี ได้แก่ การให้
ความรูแ้บบรายบคุคล/ครอบครวั ดว้ยวธิกีารเยีย่ม
บ้าน และการให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการ
อบรม ข้ันที ่3) การใหค้วามรูผู้้ปกครองเดก็ปฐมวยั 
ขั้นที่ 4) การติดตามผล โดยผู้ปกครองได้ประเมิน
ความพึงพอใจต่อ การให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่
ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
กฤษณา สมะวรรธนะ และคณะ (2554) ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการจัด
กจิกรรมเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรูข้อง เด็ก
ปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 
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3-5 ปี ในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สภาพ
ปัญหา และความต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณก์ารเรยีนรู้ เด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมากเรยีงตามลำาดบั คอื กจิกรรม
นิทาน กิจกรรมเพลง/ดนตรี/การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรม การเล่นของเล่น 
กิจกรรมการละเล่น/การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรม 
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม การใช้แบบ
ฝกึทกัษะและกจิกรรมเกมคอมพวิเตอร ์ซ่ึงหลกัสตูร
ที่ใช้อบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด  
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม การฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
เป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี และดีมากตามลำาดับ 
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.44-3.87 และ 4.65-4.54  
ผูป้กครอง ท่ีผ่านการเขา้ฝกึอบรมนำาความรูท้ัง้ดา้น
ทฤษฎี และด้านปฏิบัติไปจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หก้บัลกูทีบ่า้น ผลปรากฏ 
ดังนี้ 1) ผู้ปกครอง สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้เดก็ปฐมวยั อยูใ่นระดบัดี
ทุกหัวข้อ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.45-4.05 แสดงว่า
พอ่แม/่ผูป้กครองสามารถจดักิจกรรมได้ในระดับดี  
2) พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 3 ครั้ง  
พบว่าพฤติกรรมสูงขึ้นทุกกิจกรรม 3) ความสนใจ 
ทำากิจกรรมของลูกที่มีระดับมาก ได้แก่ กิจกรรม
นิทาน เพลง/ดนตรี/เคลื่อนไหวฯการเล่นของเล่น 
และกจิกรรมเกมคอมพวิเตอร ์กจิกรรม ทีท่ำาใหเ้ดก็
สนุกมาก ได้แก่ กิจกรรมเพลง/ดนตรี/เคลื่อนไหว 
และการเล่นของเล่น ส่วนกิจกรรมที่เด็กให้ความ
ร่วมมือทำากิจกรรมได้ดีมาก ได้แก่ กิจกรรมนิทาน 
การเล่นของเล่น การละเล่น/กิจกรรมกลางแจ้ง 
และการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ด้าน

3. ความพงึพอใจของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั
ต่อการให้ความรู้ของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่องการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำาหรับ
เด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทาน 

พื้นบ้านอีสาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัตอ่การใหค้วามรูข้องนสิติ 
มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.49 จากคะแนนเตม็ 5 โดย
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัด
กจิกรรมมีความหลากหลาย และน่าสนใจ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาคือ ด้านสื่อการสอน
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในการใช้ และด้าน
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และควรส่งเสริมให้
โรงเรยีน/ชมุชนอืน่ไดป้ฏบิตั ิมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
4.60 นิสิตมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในการ
ใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั โดยลงพืน้ทีไ่ปทีบ่า้น
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย มีการทำากิจกรรมร่วมกัน  
ทั้งนิสิต ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย นิสิตได้เรียนรู้ 
กระบวนการให้ความรู้ผู้ปกครองตั้งแต่ขั้นนำาเข้าสู่ 
การให้ความรู้ การสร้างความคุ้นเคยกัน ฝึกการใช้
ภาษาในการพูดส่ือสารอย่างเหมาะสมในสถาณการณ์
การให้ความรู้ผู้ปกครองที่มีความแตกต่างจากการ
สอนเดก็ปฐมวยัในชัน้เรียนปกติทีน่สิติเคยไปทดลอง
จดัประสบการณก์ารเรยีนรูส้ำาหรบัเดก็ รวมไปถงึการ
เรยีนรูก้ารวดัและการประเมนิผลแบบเปน็ทางการ
จากการใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจ และแบบไม่
เป็นทางการโดยใช้การสังเกตคำาพูด สหีน้า แววตา 
ท่าทาง ของผู้ปกครองที่รับการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้ และการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยด้วยการลงพื้นที่ไปในท้องถิ่นที่เป็น
สถานทีจ่รงิ เรยีนรู้ภาษา วฒันธรรม การดำาเนนิชวีติ
ประจำาวนั สภาพแวดลอ้ม และความเปน็เอกลกัษณ ์
เฉพาะของครอบครวั และชมุชน เกดิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิทีไ่ดม้ปีระสบการณต์รงทีเ่กดิคณุคา่ 
มีความหมาย ต่อนิสิตและผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย 
ซึ่งพบว่าผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้ความร่วมมือใน
ทุกๆ กิจกรรมเป็นอย่างดี มีการต่อยอดกิจกรรม
และปฏิบตั ิตามแผนการจดักจิกรรม ทีไ่ด้กำาหนดไว้
รว่มกนัจนบรรลตุามเปา้หมาย อกีทัง้ผูป้กครองยงั
เลง็เหน็คุณคา่ของการ สบืสาน ถา่ยทอด และสรา้ง
องค์ความรูร่้วมกนัเกีย่วกบัประเพณอีสีานฮตีสิบสอง
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คองสิบสี่ทีไ่ด้ถูกถา่ยทอดผ่านนทิาน และกิจกรรม
ท่ีได ้ทำารว่มกัน ซึง่เปน็ความรูท้ีผู่ป้กครองมอียูแ่ลว้ 
และนำามาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตอยู่แล้ว 
เป็นวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นท่ีคุ้นเคย เม่ือ
มีนิสิตรุ่นใหม่ มาให้ความสนใจนำาความรู้ดังกล่าว
มาถา่ยทอดต่อ ผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั จงึเกดิความ
ภาคภมูใิจ พรอ้มทีจ่ะใหค้วามรูท้ีม่ ีและแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งเปน็กลัยาณมติร ใหค้วามรว่มมอื
ในการดำาเนินกิจกรรม ชักชวน และพาเด็กปฐมวัย
ทีเ่ปน็บตุรหลานในครอบครัวไดม้าทำากิจกรรมร่วม
กันส่งผลให้การค้นคว้าวิจัยบรรลุเป้าหมายตาม 
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ 
Essa (2011) อธิบายว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองคอย
สนับสนุน ส่งเสริม อำานวยความสะดวกในเรื่อง
ตา่งๆ แกเ่ดก็ การสือ่สารกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั
ควรเป็นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในการสื่อสารไป
ถงึผูป้กครองเด็กปฐมวยั แนะนำา ใหค้ำาปรกึษา และ
สือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบัเด็กปฐมวยัแกกั่นและกนั จะ
ทำาให้เราได้ข้อมูลเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านจากผู้ปกครอง 
และผู้ปกครองก็จะได้ข้อมูลเด็กเม่ืออยู่ที่โรงเรียน 
ซึ่งจะทำาให้ ได้ข้อมูลเด็กรายบุคคลมากขึน้ เพื่อนำา
ไปใช้ในโปรแกรมการพัฒนาเด็กร่วมกับผู้ปกครอง 
และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Landry (2014) 
ศึกษาบทบาทของผูป้กครองกบัการเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวยั จากการศึกษาวจิยั พบวา่ นอกจากเดก็ ได้
เรยีนรู้จากโรงเรียนแลว้ เมือ่เดก็กลบับ้านผู้ปกครอง 
จงึเป็นสว่นสำาคญัในการสง่เสรมิการเรยีนรูน้ีใ้หก้บั
เดก็ ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา 
โดยการสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มในการเลน่และการเรยีน
รูใ้หก้บัเดก็ เพ่ือพัฒนาเดก็ใหเ้ตบิโตอยา่งมคุีณภาพ 

และสอดคลอ้งกบั ผลการศกึษาของ Kelesidou และ
คณะ (2016) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยต่อศูนย์รับเล้ียงเด็ก ได้แก่ ความพึง
พอใจในการสื่อสารของครูกับผู้ปกครองและการ
ให้บริการของศูนย์ รับเลี้ยงเด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน และ
มีเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กทั้งของภาค
รัฐและเอกชน พบว่า ระดับการศึกษา และความ 
พึงพอใจในการส่ือสารของครูกับผู้ปกครอง มี
ความสมัพนัธก์บัความเชือ่ของผูป้กครอง กลา่วคอื  
ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาทีส่งู จะมรีะดบัความ
พึงพอใจต่อศูนย์รับเลี้ยงเด็กน้อยกว่าผู้ปกครอง
ที่มีระดับการศึกษาระดับต่ำา ซึ่งจากผลการวิจัย 
ดงักลา่วนำาไปสูก่ารคน้ควา้ หาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานิสิต
ในการให้ความรูผู้ป้กครอง เดก็ปฐมวยัดว้ยนวตักรรม
หรอืวธิกีารอืน่ๆ นอกจากการใชช้ดุกจิกรรมนทิาน
พื้นบ้านอีสาน

2. ควรศกึษาความตอ้งการของผู้ปกครอง
หรอืชุมชนด้วยวา่ตอ้งการไดร้บัความรู้ในเรือ่งอะไร
อีกบ้างในการพัฒนา เด็กปฐมวัย

3. ควรสง่เสริมให้โรงเรียนตา่งๆ มีกจิกรรม 
และโครงการใหค้วามรูผู้ป้กครอง เดก็ปฐมวยัอยา่ง
ต่อเนื่อง และสม่ำาเสมอ 
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