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The purpose of this research was to study the effect of promoting young children
language comprehension with parenting activities packages “Language Enhancing Through
Play”. The subject was 25 boys and girls, 4-5 years in kindergarten 1 at Surousaikongdin
School, Bangkok Metropolitan in semester 2 of 2010 academic year, through cluster simple
random sampling, and their parents. The period for this experiment was ten consecutive
weeks during November - December 2010.The instruments used in this study developed by
the researcher included 25 parents’ involvement activities kit , language comprehension test
and language comprehension analysis form. The data was analyzed by mean, standard
deviation, and t-test for Dependent Sample.
The results revealed that:
The language comprehension of preschool children who received the parents’
involvement activities packages “Language Enhancing Through Play”, the posttest was
higher than the pretest ,with significant differences at.01 level

ปริญญานิพนธ์
เรือ่ ง
การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครอง
ใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
ของ
อารีย์ คําสังฆะ
ได้รบั อนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

........................................................คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
วันที…
่ …เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

............................................................ประธาน
(อาจารย์ ดร.สุจนิ ดา ขจรรุง่ ศิลป์ )

............................................................ประธาน
(รองศาสตราจารย์ชศู รี วงศ์รตั นะ)

...........................................................กรรมการ
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จริ าภรณ์ บุญส่ง)

...........................................................กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุจนิ ดา ขจรรุง่ ศิลป์)
...........................................................กรรมการ
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จริ าภรณ์ บุญส่ง)
...........................................................กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย)

งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้วยงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2553

ประกาศคุณูปการ
ความสําเร็จของการศึกษาและประมวลความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการทําปริญญานิพนธ์ นอกจาก
จะทําให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ความรู้ พัฒนาตนเองในทุกด้านแล้ว ยังได้รบั การหล่อหลอมคุณธรรม ความรัก
ความเมตตาแล ะความเอือ้ อาทรอันเป็ นคุณค่าทางจิตใจ จากท่านอาจารย์ ดร.สุจนิ ดา ขจรรุง่ ศิลป์
ประธานกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จริ าภรณ์ บุญส่ง กรรมการทีป่ รึกษา
ปริญญานิพนธ์ ทีก่ รุณาให้คาํ ปรึกษา แนะนําและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความรัก
ห่วงใยและเอาใจ ใส่เป็ นอย่างดีตลอดมา
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ชศู รี วงศ์รตั นะ
อาจารย์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ทีก่ รุณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมทําให้
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุภ ทั รา คงเรือง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตพิ ร พิชญกุล
อาจาย์ปิยะธิดา เกษสุวรรณ อาจารย์ เสาวณี อามีน และอาจารย์ พฤกษา สงวนสิน ทีก่ รุณา ให้
คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประทิน พรหมคีร ี ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรีย นสุเหร่าทรายกองดิน
และรองผูอ้ าํ นวยการทัง้ 4ท่าน ทีไ่ ด้กรุณาอํานวยความสะดวกในการวิจยั ครัง้ นี้ ขอขอบคุณ ผูป้ กครอง
นักเรียนชัน้ อนุ บาล 1/2 ทุกท่าน ขอบใจนักเรียนทุกคน ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมแ ละ
ให้ขอ้ มูล ในการวิจยั อย่างดีย ่ิ ง ขอบคุณบุคลากรสายชัน้ อนุ บาลโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ทกุ ท่าน ทีไ่ ด้กรุณา
สังสอนอบรมให้
่
ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์อนั มีค่ ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั ขอขอบคุณครอบครัวคําสังฆะ
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ลุล่วงด้วยดี
คุณค่าของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจน
ผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้กรุณาอบรมสังสอนและประสิ
่
ทธิ ์ประสาทวิทยาการต่างๆ ให้แก่ผวู้ จิ ยั
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

ร่องรอยทีป่ รากฏให้เห็นถึงความเจริญรุง่ เรืองของมนุษย์นอกจากเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้
โบราณสถาน โบราณวัตถุแล้ว ภาษานับได้วา่ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงออกถึงอารยธรรมของมนุษย์ทส่ี ามารถ
บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็ นชนเผ่าและความเป็ นชนชาติได้ดอี ย่างยิง่ ดั งทีห่ ม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งของสุนทรพจน์เรือ่ งเอกลักษณ์ของชาติไทยว่า “ในโลกนี้มอี ะไรเป็ นไทยแท้
ของไทยแน่ นนั ้ หรือคือภาษา ซึง่ ผลิดอกออกผลแต่ตน้ มา รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย ” อันแสดงให้เห็น
ว่าภาษาเป็ นมากกว่าสิง่ ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารหากแต่เป็นทัง้ ศา
สตร์และศิลป์ทส่ี ามารถถ่ายทอด
ความรูส้ กึ นึกคิด อารมณ์ความรูส้ กึ ออกมาเพือ่ สือ่ สารให้ผอู้ ่นื รับรูแ้ ละเข้าใจได้ดว้ ย และในปจั จุบนั
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การติดต่อระหว่างผูค้ นเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ทันสมัยมากยิง่ ขึน้ การสือ่ สารจึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคั ญอย่ างยิง่ ในชีวติ ของคนทุกวันนี้ แม้วา่
การสือ่ สารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดแต่ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการเข้าใจความหมายทีไ่ ม่ตรงกัน
ก็ยงั ผลให้เกิดความเสียหายมากมายทัง้ ในส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล สังคมและประเทศชาติ
การสือ่ สารของมนุ ษย์เรานัน้ ต้องอาศัยภาษาเป็นเครือ่ งมือซึง่ ต้องใช้ทงั ้ การฟงั การพูด การอ่านและ
การเขียนในการสือ่ สารทําความเข้าใจกับผูอ้ ่นื และทําให้ผอู้ ่นื เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2542 เรือ่ งภาษาและการเข้าถึงภาษา (สถาบันแห่งชาติเพือ่ การศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย. 2543: 7) ดังนี้
“…ต้องหาวิธที จ่ี ะทําการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์และสามารถเข้าใจความจริง ไม่ใช่
ให้เข้าใจภาษาแต่เข้าใจวิชาการ ไม่ใช่วชิ าการอย่างเดียวต้องเข้าใจวิธปี ฏิบตั ติ น หมายถึงจริยธรรม
ต่างๆ ต้องเรียน ต้องรู้ ให้รกู้ ว้างขวางอันนี้เป็นข้อสําคัญในการพัฒนาการศึกษาถ้าไม่พฒ
ั นา
การศึกษาประเทศก็อยูไ่ ม่ได้ ความเข้าใจของบุคคลจะไม่ม ี ถ้าความเข้าใจของบุคคลไม่มขี อ้ ใดก็ตาม
ทีค่ นไม่เข้าใจคือสือ่ ความหมายความคิดไม่ได้ถา้ ไม่มคี วามรู้ โดยเฉพาะภาษาอันนี้ทจ่ี ะต้องแก้ไขที่
บอกว่าแก้ไข เพราะรูว้ ่ายังไม่ด…
ี ”
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเห็นว่าพระองค์ให้ความสําคัญ
กับภาษาในฐานะเป็ นเครือ่ งมือสําคัญทีจ่ ะทํา ให้เกิดความรู้ ความคิดเห็น ความเข้าใจในวิชาการ
และการพัฒนาก ารศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของประเทศชาติ ภาษาจึงนับได้วา่
เป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรูโ้ ลกรอบตัวของเด็กตัง้ แต่เกิด และเป็ นสื่อในการเรียนให้ได้ความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ในโรงเรียน วิธกี ารเรียนรูภ้ าษาจึงเป็นประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณา ค้นหาหนทา ง
ทีเ่ ด็กเรียนรูแ้ ล้วได้ผลดี มีความสุขในการเรียนรู้ จนสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีความหมาย ใช้ภาษา
สือ่ ความเชือ่ มโยงกับคนทีเ่ ด็กอยูใ่ กล้ชดิ ได้ดจี นถึงระดับทีเ่ ด็กสามารถใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือ
ในการแสวงหาความรูใ้ นยุคสารสนเทศนี้ผา่ นภาษานันเอง
่

2
เด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็ นวัยทีเ่ ด็กมีการเจริญเติบโตในด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชดั
ในส่วนของภาษาก็มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป หากได้รบั การส่งเสริมทักษะทางภาษา
อย่างเพียงพอจะทําให้การเรียนรูข้ องเด็กเป็ นไปได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลต่อพัฒนา
การทางสังคม
และสติปญั ญา เด็กในวัยนี้จะเริม่ เปล่งเสียงอ้อแอ้ตามธรรมชาติและค่อยเริม่ พูดคําทีม่ คี วามหมายคํา
แรกได้เมือ่ อายุ 8 เดือน–1 ปี เช่นคําว่า “แม่”จากนัน้ ก็จะพูดคําต่างๆ ได้ม ากขึน้ จนสามารถพูด
เป็ นประโยคได้ การส่งเสริมความสา มารถทางภ าษาให้ กบั เด็กนัน้ สามารถทําได้หลายวิธ ี อาจเริ่ม
ตัง้ แต่ การเล่านิทานให้ฟงั การเล่นนิ้วมือ การเล่นทายปญั หา พูดบทร้องเล่น ร้องเพลง หรือแม้แต่
การสนทนาระหว่างเด็กกับผูใ้ กล้ชดิ ในสถานการณ์ต่างๆ พ่อแม่เป็ นบุคคลสําคัญทีส่ ุดในการส่งเสริม
พัฒนาการของลูก ดังรายงานกา รประชุมสมัชชาการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2544: 48-53) ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าพ่อแม่ผปู้ กครองมีบทบาทในการ
เรียนรูข้ องลูกทัง้ ทีบ่ า้ น ทีโ่ รงเรียนและทุกเวลาทุกสถานที่ ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ ผูป้ กครอง จะทํา
ให้ผลการเรียนของลูกดีข้ึ น ทัง้ นี้เนื่องจากความสําคัญของพ่อแม่มบี ทบาทต่อลูกมาก พ่อแม่คอื ครู
สอนภาษาคนแรกของลูก การโต้ตอบกับพ่อแม่ทาํ ให้เด็กเรียนรูภ้ าษาและการพูดกับเด็กต้องสามารถ
สร้างเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กบั เด็ก จากการศึกษาวิจยั ของโฮล์ดาเวย์ (เนื้อน้อง สนับบุญ .
2541: 20) พบว่าเด็กที่ มาจากบ้านทีแ่ วดล้อมด้วยหนังสือมีประสบการณ์ทพ่ี อ่ แม่อ่านหนังสือให้ฟงั
เด็กเหล่านี้จะสามารถอ่านหนังสือออกก่อ นเข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเด็กจะอ่านออก
ด้วยตนเอง ไม่มกี ารสอนอย่างจงใจจากพ่อแม่ ดังนัน้ บุคคล ผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ เด็กต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ างภาษาให้กบั เด็กอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มกี ารพัฒน าศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 24 กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูว้ า่
การเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุ กเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ ยเพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
ฉะนัน้ ทางโรงเรียนจึงควร
มีแนวทางในการส่งเสริมให้ผปู้ กครองเกิดความเข้าใจในพัฒนาการเด็ก แนวการจัดการเรียนการ
สอนของทางโรงเรี ยน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูข้ องเด็กโดยผ่านกิจกรรมทางภาษา
ทีม่ คี วามหลากหลาย เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร และอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน ในการส่งเสริมพัฒน าการ
ของเด็ก โรงเรียนนอกจากมีบทบาทในการส่งเสริมความสามารถของเด็กแล้วยังต้องสือ่ สารเผ ยแพร่
ความรูส้ ผู่ ปู้ กครองอีกด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถทางภาษา
พ่อแม่ควรมีความรู้
เกีย่ วกับลําดับขัน้ ตอนในการพัฒนาทางภาษา เพื่อจะหาวิธสี ่งเสริมได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม
พ่อแม่ควรทําความเข้าใจว่าเด็กเรียนรูไ้ ด้อย่างไร และพยายามสนับสนุนให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้
ทีละน้อย โดยใช้กจิ กรรมทีท่ าํ ร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการ การสือ่ สารกับผูป้ กครองสามารถ
ทําได้หลายวิธไี ม่วา่ จะเป็ นการสนทนาแลกเปลีย่ นความรู้ หรือประสบการณ์ในยามเช้าเมือ่ ผูป้ กครอง
มาส่งเด็กทีโ่ รงเรียน การใช้จดหมายสองทาง การให้คว ามรูผ้ า่ นป้ายนิเทศ จุลสาร หรือการสือ่ สาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก็ได้ เพราะเมือ่ ผูป้ กครองเข้าใจหลักการดูแลเด็ก การส่งเสริมเด็กอย่าง
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ถูกต้องแล้วย่อมเป็ นโอกาสทีส่ งั คมจะได้ทรัพยา กรบุคคลทีม่ คี ุณค่า นอกจากนี้การส่งเสริมให้
ผูป้ กครองเห็นความสําคัญของตนเองทีม่ ตี ่อการเรียนรูข้ องเด็กก็เป็นสิง่ สําคัญทีค่ รู จะมองข้ามเสีย
ไม่ได้ การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการเรียนรูก้ น็ บั เป็นหัวใจสําคัญประการหนึ่งทีจ่ ะทําให้
การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จในบางครัง้ เราอาจต้องอาศัยผูป้ กครอง เป็นวิทยากรในการสอน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง ช่วยสนับสนุ นสือ่ การเรียนการสอน การเปิดโอกาส ให้ผปู้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนจะทําให้ผปู้ กครองมีความรูค้ วามเข้าใจทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ ในการจัดประส บการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กต่อไป
จากความสําคัญของทักษะทางภาษาและบทบาทของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อเด็กดังกล่าวข้างต้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงผลของการ ทํากิจกรรม ส่งเสริม ความ เข้าใจภาษา ของเด็กปฐมวัย
โดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม“เล่นกับลูกปลูกภาษา”เพือ่ นําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษาของเด็กร่วมกับผูป้ กครองต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพัฒ นาการ ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโ ดยผูป้ กครอง ใช้ชดุ กิจกรร ม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา”
2. เพือ่ เปรียบเทียบความ เข้าใจ ภาษาของเด็กปฐมวัยก่ อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา”

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นแนวทางในการส่งเสริม ความ เข้าใจ ภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยผูป้ กครอง ซึง่ จะทําให้ผปู้ กครองเห็นความสําคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและเป็น
แนวทางสําหรับครูในการให้ค วามรูแ้ ก่ผปู้ กครองเพือ่ ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการ ทางภาษา ของเด็ก
ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดู และเด็กชาย–หญิง
อายุ 4-5 ปี ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่า
ทรายกองดิน แขวงแสนแสบ สํานักงานเขตมีนบุร ี สังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรียน มี
นักเรียนทัง้ หมด 50 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่ พ่อแม่ หรือผูเ้ ลีย้ งดู และ
เด็กชาย–หญิง อายุ 4-5 ปี ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน แขวงแสนแสบ สํานักงานเขตมีนบุร ี สังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน
25 คน ทีไ่ ด้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยจับสลากมา 1 ห้องเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจภาษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ จยั
การทดลองครัง้ นี้ทาํ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ใช้ระยะเวลาในการวิจยั
10 สัปดาห์
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย–หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ น
ระดับชัน้ อนุ บาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่าทรา ยกองดิน แขวงแสนแสบ
สํานักงานเขตมีนบุร ี สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ผูป้ กครอง หมายถึง พ่อ แม่ ญาติพน่ี ้องห รือบุคคลอื่นทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ เด็กให้
การอุปการะเลีย้ งดู ให้ความรัก เอาใจใส่ ตลอดจนให้การศึกษากับเด็กซึง่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. ชุดกิ จกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา” หมายถึง เอกสารให้ความรูแ้ ละส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองเพือ่ พัฒนาความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย ซึง่ ประกอบไปด้วย
เอกสารความรูส้ าํ หรับผูป้ กครอง กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและแบบบันทึก พฤติกรรม
ของเด็กขณะทีท่ าํ กิจกรรม ทัง้ นี้เด็กจะเรียนรู้ ภาษาจากการมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง ผ่านการฟงั
นิทาน อ่านคําคล้องจอง ทายปริศนา เล่นเกมทางภาษาและทํากิจกรรมอื่นๆ
ประกอบร่วมกับ
ผูป้ กครองทีบ่ า้ น ซึง่ เด็กจะได้ฟ ังเรือ่ งราวจากนิทาน มีการพูดคุยซักถามขณะทํากิจกรรม ได้ลงมือ
วาดภาพและปร ะดิษฐ์ของเล่นในชุดกิจกรรมต่างๆ ใช้ช่อื ว่า ชุด กิจกรรม “เล่นกับลูก ปลูกภาษา ”
มีทงั ้ หมด 8 ชุดประกอบด้วย ชุดที่1 นิทานหรรษา ชุดที่2 ปริศนาฮาเฮ ชุดที่ 3 นิ้วมือมหัศจรรย์
ชุดที่4 อักษรซ่อนหา ชุดที่5 นิทานย้อนกลับ ชุดที่6 ภาษาในครัว ชุดที่7 นักสืบน้อย ชุดที่8 จ๊ะเอ๋
ชื่อใครเอ่ย ซึง่ แต่ละชุดประกอบด้วย 3ส่วนสําคัญ ได้แก่
ส่วนที่ 1 เกร็ดเล็กความรูใ้ หญ่ เป็ นส่วนทีใ่ ห้ความรูผ้ ปู้ กครองในเรือ่ ง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
ส่วนที่ 2 มาสนุกด้วยกันสิ เป็นวิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกันของ
ผูป้ กครองกับเด็ก เช่น การเล่านิทาน อ่านหนังสือ ท่องคําคล้องจอง ทายปริศนา เล่นเกมทางภาษา
เป็นต้น
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ส่วนที่ 3 เรือ่ งเล่าจากบ้าน เป็นส่วนของการพูดคุย ซักถาม และเขียน
บันทึกคําตอบ หรือผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ครูแจกชุดกิจกรรมให้เด็กในวันจันทร์โดยให้ผปู้ กครองศึกษาหาความรู้
และศึกษาวิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรมให้เข้าใจ ผูป้ กครองลงเวลาและวันทีเ่ ริม่ ปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่วมกับเด็กทีบ่ า้ น พร้อมทัง้ เขียนบันทึกการสนทนาหรือการต อบคําถามท้ายกิจกรรม
เมือ่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมเสร็จแล้วให้ลงเวลาและวันทีเ่ สร็จกิจกรรมด้วย เมือ่ ทํากิจกรรมเสร็จ ส่งคืนชุด
กิจกรรมในวันจันทร์ของสัปดาห์ถดั ไป
4. ความเข้าใจภาษา หมายถึง การทีเ่ ด็กปฐมวัยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 รับ
ข้อมูลไปสูก่ ระบวนการคิด แล้วแสดงออกถึงความ เข้าใจ ด้วยการพูด ทีส่ อ่ ื ความหมายว่าเข้าใจ
ความหมายของคํา ประโยค ซึง่ สามารถวัดได้ดว้ ยแบบท วัด ความเข้าใจทางภาษาทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน ได้แก่
4.1 การใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย หมายถึง การพูดคําที่ มคี วามหมายซึง่ จะ
มีกพ่ี ยางค์กไ็ ด้ คําเหล่านี้จ ะเป็ นคํานาม คําสรรพนามเกีย่ วกับ คน สัตว์ สิง่ ของหรือเรือ่ งเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม คํากริยา เพือ่ ให้ผอู้ ่นื เข้าใจ ปฏิบตั ติ าม และสือ่ ความหมายว่าตนเองเข้าใจในสิง่ นัน้ ๆ
4.2 การใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย
หมายถึง การพูด ถ้อยคําทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษามีเนื้อความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครทําอะไรหรือ
ใครทําอะไรกับใคร ส่วนสําคัญของประโยคคือ ผูก้ ระทํา และกริยาทีท่ าํ เพือ่ สือ่ ความหมายว่าตนเอง
เข้าใจสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื พูดหรือสือ่ ความหมายให้ผอู้ ่นื เข้าใจในสิง่ ทีต่ นเองพูด

กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
การเรียนรูข้ องเด็กเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ เด็ก จึงมีบทบาทสําคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผูป้ กครองซึง่ เป็ นผูใ้ กล้ชดิ เด็กมากทีส่ ุด
ควรมีความรูค้ วามเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มที่ ชุดกิจกร รม “เล่นกับลูก ปลูก
ภาษา ” เป็ นสือ่ ให้ความรูก้ บั ผูป้ กครองแ ละมีกจิ กรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมความ เข้าใจ ภาษาให้กบั เด็ก
ปฐมวัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1

ชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา”

ความเข้าใจภาษา
- การใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย
- การใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั
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สมมติ ฐานของการศึกษาค้นคว้า
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม “เล่นกับลูก ปลูกภาษา”โดยผูป้ กครอง
มีความเข้าใจภาษาหลังทํากิจกรรมสูงกว่าก่อนทํากิจกรรม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และนําเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษา
1.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา
1.2 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับพัฒนาการทางภาษา
1.3 การเรียนรูท้ างภาษาของเด็กปฐมวัย
1.4 กระบวนการในการเรียนรูภ้ าษาของเด็กปฐมวัย
1.5 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1.6 ศัพท์พน้ื ฐานในเด็กปฐมวัย
1.7 พัฒนาการเรียนรูค้ วามหมายของคําในเด็กปฐมวัย
1.8 การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1.9 การเริมสร้างพัฒนาการทางศัพท์ของเด็กปฐมวัย
1.10 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถทางภาษา
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ กครอง
2.1 ความหมายของผูป้ กครอง
2.2 ความสําคัญของผูป้ กครอง
2.3 บทบาทของผูป้ กครอง
2.4 บทบาทของผูป้ กครองต่อการเรียนการสอน
2.5 การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
2.6 ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง
2.7 การให้ความรูส้ าํ หรับผูป้ กครอง
2.8 การทํากิจกรรมระหว่างพ่อแม่กบั ลูก
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ความรูผ้ ปู้ กครอง

8

1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับภาษา

1.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา
ภาษาคือวิธที ม่ี นุ ษ ย์ใช้แสดงออกมาแทนความคิดของตนเองเพื่อสื่อสาร ติดต่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ให้ผอู้ ่นื เข้าใจโดยอาจจะใช้ การพูด การเขียน
การทําท่าทาง การแสดงสีหน้า (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 201)
ภาษาเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นในชีวติ ประจําวันของมนุษย์ เป็นสือ่ กลางในการติดต่อสือ่ สารและ
สร้างความเข้าใจกับบุคคลอื่นในลักษณะต่างๆ ภาษาจึงเป็นเครือ่ งมือในการแสดงออกถึงความรูส้ กึ
นึกคิด เจตคติของแต่ละบุคคล ไม่ว่าเด็กหรือผูใ้ หญ่จะใช้ภาษาอย่างมีจดุ มุง่ หมาย เช่นใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการสือ่ สารความคิดและการเรียนรู้ ใช้ เพื่อแสดงความต้องการใช้แสวงหาความรูใ้ ช้เพื่อ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ใช้แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ความคิดเห็น ใช้จนิ ตนาการสร้างสรรค์ทางภาษา
บางครัง้ ก็ใช้บอกเล่าข้อมูลให้กบั ผูอ้ ่นื (พัชรี ผลโยธิน . 2537: 196) เป็ นเครือ่ งมือให้มนุ ษย์ได้
แลกเปลีย่ นความคิดทีเ่ ป็ นนามธรรมต่อกันไม่วา่ จะติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ในลักษณะใด เช่น การแสดง
ความคิดเห็นการวางแผน การทํางานร่วมกัน เป็นต้น (ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม .
2519: 2) เพราะภาษาเป็ นระบบของเสียงสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ตวั หนังสือทีส่ ่อื ออกมาแล้วมี
ความหมาย และสือ่ ความเข้าใจกับบุคค ลอื่น (ภาวาส บุญนาค. 2538: 15) เด็กปฐมวัยเรียนรูภ้ าษา
แบบต่างๆ ได้แก่ ภาษาศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหวร่างกาย ละคร และคณิตศาสตร์ ซึง่ สามารถใช้
สือ่ สารความคิดแต่ละเรือ่ งโดยใช้สญ
ั ลักษณ์หลายแบบผสมผสานสลับกัน (บุษบง ตันติวงษ์ . 2535:
40-47) เด็กจําเป็ นต้องเรียนรูภ้ าษ าเพือ่ ใช้ในการคิดและการสือ่ ความหมาย การปรับตัวรับความรู้
ใหม่ เด็กสามารถใช้ภาษาในการติดต่อกับผูอ้ ่นื ทําให้เกิดความเข้าใจซึง่ กัน ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการ
ทางสังคม ช่วยให้เด็กเกิดความอบอุ่นมันคง
่ เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้มแี นวคิดและเจตคติต่างๆ การ
ปรับตัวของเด็กนัน้ ก็ ได้รบั อิทธิพลจากภาษาพูด ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวช่วยให้เด็กเข้าใจ และเรียนรู้
สิง่ ต่างๆ ในสิง่ แวดล้อมได้ดขี น้ึ อีกทัง้ การพูดและการเขียนยังเป็นรูปแบบการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2535: 107)
จะเห็นว่า ภาษามีความสําคัญกับมนุษย์ทกุ
คน เนื่องจากภาษาเป็ นหัวใจของ
ความเป็ นมนุษย์ มนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารใช้เป็ นเครือ่ งมือในการแสวงหาความรู้
บอกความต้องการ ถ่ายทอดความคิด เจตคติ ความรูส้ กึ และจินตนาการเป็นส่วนช่วยให้เกิด
กระบวนการทางสังคม
1.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษา
การทีเ่ ด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาภาษาพูดและความสามารถในการฟงั จนสามารถใช้
ในการติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ได้นนั ้ มีผใู้ ห้ความสนใจศึกษาและกําหนดเป็นทฤษฎีพฒ
ั นาการทาง
ภาษาไว้ดงั นี้
ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2519: 31-35) ได้สรุปการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาไว้ดงั นี้
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1. ทฤษฎีความพึงพอใจแห่งตน (The Autism Theory) หรือ (Autistic Theory)
ทฤษฎีน้ถี อื ว่าการเรียนรูก้ ารพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียงอันเนื่องมาจากความพึงพอใจทีจ่ ะทํา
เช่นนัน้ มอเรอร์ (Mowrer) เชื่อว่าความสามารถในการฟงั และความเพลินเพลินจากการได้ยนิ เสียง
ของผูอ้ ่นื และเสียงของตนเองเป็ นสิง่ สําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาการ
2. ทฤษฎีการเลียนแบบ (The limitation Theory) เลวิส (Lewis) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
การเลียนแบบในการพัฒนาการทางภาษาอย่างละเอียด ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าพั ฒนาการทางภาษานัน้
เกิดจากการเลียนแบบ ซึง่ อาจเกิดจากการมองเห็นหรือการได้ยนิ เสียง
3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีน้ีอาศัยจากหลักทฤษฎี
การเรียนรูซ้ ง่ึ ถือว่าพฤติกรรมทัง้ หลายถูกสร้างขึน้ โดยอาศัยการวางเงือ่ นไข ไรน์โกลด์ (Rhiengold)
และคนอื่นๆ ศึกษาพบว่า เด็กจะพูดมากขึน้ เมือ่ ได้รบั รางวัล หรือได้รบั การเสริมแรง
4. ทฤษฎีการรับรู้(Motor Theory of Perception) ลิเบอร์แมน (Liberman) ตัง้ สมมติฐาน
ได้วา่ การรับรูท้ างการฟงั ขึน้ อยูก่ บั การเปล่งเสียง จึงเห็นได้ว่าเด็กมักจ้องหน้าเวลาเราพูดด้วย
การกระทําเช่นนี้อาจเป็ นเพราะเด็กฟงั และพูดซํา้ กับตนเองหรือหัดเปล่งเสียงโดยอาศัยการอ่าน
ริมฝีปาก แล้วจึงเรียนรูค้ าํ
5. ทฤษฎีความบังเอิญจากการเล่นเสียง (Babble Buck) ซึง่ ธอร์นไดค์ (Thorndike)
เป็นผูค้ ดิ โดยอธิบายว่าเมือ่ เด็กกําลังเล่นเสียงอยูน่ นั ้ เผอิญมีบางเสียงไปทําให้เด็กพัฒนาภาษา
6. ทฤษฎีชวี วิทยา (Biological Theory) เลนเนเบอร์ก (Lenneberg) เชือ่ ว่าพัฒนาการ
ทางภาษานัน้ มีพน้ื ฐานชีววิทยาเป็ นสําคัญ กระบวนการทีค่ นพูดได้ขน้ึ อยูก่ บั การเปล่งเสียง เด็กจะเริม่
ส่งเสียงอ้อแอ้และพูดได้ตามลําดับ
7. ทฤษฎีการให้รางวัลของแม่ (Mother Reward Theory) ดอลลาร์ด (Dollard)
และมิลเลอร์ (Miller) เป็ นผูค้ ดิ ทฤษฎีน้ี โดยยํา้ เกีย่ วกับบทบาทของแม่ในการพัฒนาภาษาของเด็กว่า
ภาษาทีแ่ ม่ใช้เป็ นการเลีย้ งดูเพือ่ สนองความต้องการของลูกนัน้ เป็นอิทธิพลทีท่ าํ ให้เกิดภาษาพูด
แก่ลกู
ทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการทางภาษา ทําให้ทราบถึงการเรียนรูภ้ าษา
ของเด็กทีเ่ กิดจากหลายด้าน ได้แก่ พืน้ ฐานทางชีววิทยา การเล่นเสียง การเลียนแบบ การหัดเปล่ง
เสียงแบบต่างๆ และสิ่งทีส่ าํ คัญคือ การตอบสนองจากบุคคลใกล้ชดิ ด้วยการโต้ตอบ ให้การเสริมแรง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ภาษา
1.3 การเรียนรูท้ างภาษาของเด็กปฐมวัย
ตามความเป็ นจริงเด็กมีประสบการณ์ทางภาษาจากการมีปฏิสมั พันธ์โดยปราศจาก
การฝึกสอนเป็ นพิเศษภายในเวลาอันสัน้ ในขณะทีเ่ ด็กมีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาขัน้ แรกเริม่ ของการ
ใช้เหตุผลแต่เด็กสามารถเรียนรูภ้ า ษาในระดับลึกเป็นนามธรรมและมีโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ท่ี
ซับซ้อนอยูใ่ นระดับสูง นอกจากจะเรียนรูโ้ ครงสร้างทางภาษาในชุมชนของตนแล้ว เด็กยังเรียนรูก้ ฎ
อันซับซ้อนซึง่ เป็ นพืน้ ฐานการใช้ดว้ ย เด็กเรียนรูว้ า่ จะพูดเมือ่ ไร อย่างไร พูดอะไร กับใคร (หรรษา
นิล วิเชียร. 2535: 203 -207)
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นักพฤติกรรมศาสตร์ (The Behaviorist View) มีทศั นะในเรือ่ งการเรียนรูข้ องเด็กว่า
การเรียนรูภ้ าษาของเด็กเกิดจากผลการปรับสิง่ แวดล้อมของแต่ละบุคคลทีม่ อี ยูใ่ นตนเอง ในขณะที่
เด็กเจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ แรงเสริมในทางบวกจะถูกนํามาใช้เมือ่ ภาษาของเด็กใกล้เคียง หรือ
ถูกต้องตามภาษาของผูใ้ หญ่ ซึง่ นักพฤติกรรมศาสตร์มคี วามเชือ่ เกีย่ วกับการเรียนภาษาของเด็กคือ
1. เด็กเกิดมาโดยมีศกั ยภาพในการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมโดยปราศจากความสามารถพิเศษด้านการเรียนด้านใดด้านหนึ่ง
2. การเรียน รู้ ซึง่ รวมทัง้ การเรียนทางภาษาเกิดขึน้ โดยสิง่ แวดล้อมเป็นผูป้ รับ
พฤติกรรมผูเ้ รียน
3. พฤติกรรมทัวไปรวมทั
่
ง้ ภาษา ถูกปรับโดยแรงเสริมจากการตอบสนองทีเ่ กิด
จากสิง่ เร้า
4. ในการปรับพฤติกรรมทีซ่ บั ซ้อนอย่างเช่นภาษา จะมีกระบวนการเลือก หรือ
ทําให้ตอบสนองเฉพาะ เจาะจงขึน้ โดยผ่านการให้แรงเสริมทางบวก ถึงแม้วา่ การตอบสนองทัวไป
่
และชนิดง่ายๆ จะได้แรงเสริมทางบวกตัง้ แต่ตน้ แต่การให้แรงเสริมในระยะหลังๆ จะถูกนํามาใช้กบั
การตอบสนองทีซ่ บั ซ้อนและใกล้เคียงกับเป้าหมายทางพฤติกรรมสูงสุด
นักทฤษฎีสภาวะติดตัวโดยกําเนิ ด (The Nativist View) ซึง่ เป็ นกลุ่มของนักทฤษฎี
ทีเ่ ชือ่ เกีย่ วกับกฎธรรมชาติ หรือกฎเกีย่ วกับสิง่ ทีม่ มี าแต่กําเนิด เช่น ชอมสกี้ , แมคนีล และเล็นเบิรก์
(Chomsky; McNeill; & Lenneberg. n.d.) มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนรูภ้ าษาของเด็กแตกต่าง
จากนักพฤติกรรมศาสตร์สองประการสําคัญ คือ
1. การให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบภายในบุคคลเกีย่ วกับการเรียนรูภ้ าษา
2. การแปลความบทบาทขององค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อมในการเรียนรูภ้ าษา
เด็กเกิดมาด้วยความสามารถทางภาษาเด็กทุกคนเกิดมาโดยมีโครงสร้างทางภาษาศาสตร์
อยูใ่ นตัวซึง่ ได้แก่ โครงสร้างทางการเรียนรูท้ างด้านความหมาย ประโยค และระบบเสียง เด็กจะมีขนั ้
ของการพัฒนาทางร่างกายและขัน้ ตอนทางภาษาเกีย่ วโยงและสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ
โดยที่
ความสามารถทางการเรียนภาษาของเด็กจะถูกวางโปรแกรมไว้ในตัวและมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ด็กได้รบั
นักสังคมศาสตร์ (The Socialist View) หรือทฤษฎีวฒ
ั นธรรมให้ความสนใจเกีย่ วกับ
ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมทางภาษาของผูใ้ หญ่ทม่ี ตี ่อพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และจากการศึกษา
วิธกี ารทีผ่ ใู้ หญ่หรือพ่อแม่ปฏิบตั ติ ่อเด็ก เช่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟงั
การสนทนาระหว่ าง
รับประทานอาหาร การแสดงบทบาทสมมุติ การสนทนาเป็นต้น พบว่ามีผลต่อพัฒนาการทางภาษา
และพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็ก
นักวิจยั ได้พยายามศึกษาลักษณะของสิง่ แวดล้อมทีด่ ที ส่ี ุด สําหรับการเรียนภาษา
เพือ่ ส่งเสริม การเรียนรูภ้ าษาของเด็กจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ได้แก่
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1. สิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับวิธกี ารเรียนรูข้ องเด็ก การส่งเสริมให้เด็กได้สาํ รวจ
ปฏิบตั จิ ริง กระทําด้วยตนเอง อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นอิสระ รูจ้ กั สังเกต ตัง้ สมมติฐาน ผูใ้ หญ่ไม่ควร
เป็นผูอ้ อกคําสังอย่
่ างเดียว ควรให้เด็กเป็นผูต้ งั ้ คําถามบ้าง
2. สิง่ แวดล้อมทีส่ ่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กและบุคคลรอบข้าง เด็กควรได้
สือ่ สารแบบสองทางซึง่ เป็ นหัวใจสําคัญของการสือ่ สาร บุคคลทีเ่ ด็กมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยได้แก่ พ่อแม่
เพือ่ น ญาติ พีน่ ้อง เป็ นต้น
3. สิง่ แวดล้อมทีเ่ น้นความหมายมากกว่าด้านรูปแบบ
พ่อแม่หรือผู้ ใหญ่ควร
ยอมรับการสือ่ สารของเด็กในรูปแบบต่างๆ กัน โดยคํานึงถึงความหมายทีเ่ ด็กต้องการจะสื่อออกมา
เป็นสิง่ สําคัญกว่าการพูดด้วยรูปแบบไวยากรณ์ทถ่ี กู ต้องเรียงภาษาจากง่ายๆ ไปสูท่ ซ่ี บั ซ้อน
4. สิง่ แวดส้อมทีป่ ระกอบด้วยความหลากหลายทัง้ ด้านวาจาและไม่ใช่วาจา เด็กควร
จะได้รบั ประสบการณ์และการมีปฏิสมั พันธ์ในหลายๆ รูปแบบเพราะประสบการณ์จะมีสว่ นช่วยด้าน
การแสดงออกทางภาษา จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาของเด็กจะต้องจัดสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับ
การเรียนรูข้ องเด็กให้เด็กมีโอกาสได้มปี ฏิสมั พันธ์ได้ลงมือกระทํา ได้สงั เกตสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว
เพราะสิง่ แวดล้อมจะช่วยปรับพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรูต้ ่อไปได้อย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้า
ทางด้านภาษาต่อๆ ไป
จากข้างต้นนักทฤษฎีหลายท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเด็กมีลกั ษณะ
การเรียนรูภ้ าษามาจากตัวเด็กเองตัง้ แต่เกิดและมีสงิ่ แวดล้อมเป็ นตั วช่วยให้เด็กมีประสบการณ์การ
เรียนรูท้ างภาษา โดยเฉพาะสิง่ แวดล้อมทีเ่ น้นความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา
1.4 กระบวนการในการเรียนรูภ้ าษาของเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนรูภ้ าษา เกิดขึน้ จากความชํานาญ (Empiricist Approach) ซึง่ เด็กจะ
ได้เริม่ เรียนรูภ้ าษาอย่างไม่เป็ นกฎเกณฑ์แต่เรียนรูภ้ าษาในลักษณะเดียวกับการฝึกทักษะความชํานาญ
และความสามารถด้านอื่นๆ การเรียนรูค้ าํ จากการได้ยนิ คนอื่นพูดซํา้ ๆ แล้วนํามาพูด ซึง่ เด็กจะเรียนรู้
ได้เร็ว ถ้าคําศัพท์ทเ่ี ด็กเรียนรูเ้ ป็ นประสบการณ์ใกล้ตวั เด็กรูปแบบการเรียนรูท้ ส่ี าํ คัญสําหรับเด็กปฐมวัย
คือ ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุ เช่น ครูนําวัตถุ สิง่ ของ ของเล่น มาจัดในห้องเรียน แล้วตัง้ คําถาม เมือ่
เราให้เด็กหาคําตอบ ซึง่ เป็ นการให้เด็กสํารวจวัตถุนนั ้ ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรูภ้ าษาของเด็ก
ตัง้ แต่แรกเกิดจนกระทังสามารถใช้
่
ภาษาในการติดต่อสือ่ สารกันได้นนั ้ มีลาํ ดับดังนี้
1. การเลียนแบบ(Imitation) เป็นกระบวนการสําคัญในการเรียนรูภ้ าษา เพราะเป็ขันน้
ทีเ่ ด็กเลียนเสียงของเด็กและพูดตามเสียงทีไ่ ด้ยนิ
2. การเอาอย่าง (ldentification) เด็กมิได้เลียนแบบการออกเสียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่จะเลียนแบบท่าทาง นิสยั ใจคอจากบุคคลตามเสียงทีไ่ ด้ยนิ ด้วย
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3. การเลียนแบบพฤติกรรมตอบสนองความพร้อมกับสิง่ เร้ารอบตัว
(Multiple
Response Learning) เป็ นพฤติกรรมตอบสนองทีเ่ ด็กพยายามทําตาม โดยลองใช้อวัยวะเปล่งเสียง
ต่างๆ เพือ่ ให้ทาํ งานร่วมกัน ได้แก่ ส่วนสมองทีร่ บั รู้ มองเห็น ได้ยนิ สะสมความจํา ควบคุมริมฝีปาก
สีหน้าท่าทางและสายตา
4. การเรียนรูด้ ว้ ยสัมพันธ์ภาวะ (Associative Learning) เด็กจะเรียนรูค้ าํ และ
ความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเสียงหรือพฤติกรรม เช่น เด็กเรียนรูค้ าํ ว่าตุ๊กตา เมือ่ แม่
ยืน่ ตุ๊กตาให้แล้วบอกว่าตุ๊กตา เด็กจะเรียนรูไ้ ด้จากการเชื่อมโยงกับสิง่ ของ
5. การเรียนรูถ้ าม–ตอบ (Question – Answering) เมือ่ เด็กได้เรียนรูภ้ าษาแล้วก็
จะเกิดความรูค้ วามคิดอย่างมีระเบียบ รูจ้ กั ใช้เหตุผล จะมีความสงสัยและถาม อยากรูอ้ ยากเห็น โดย
การถามคําถามของเด็กจะช่วยให้พฒ
ั นาภาษาของเด็กได้ดยี ง่ิ ขึน้
6. การลองผิดลองถูก (Trial and Error) เด็กปฐมวัยทีม่ กี ารลองปฏิบตั ิ อาจถูก
บ้างผิดบ้าง การเข้าใจและการชมเชยเมือ่ เด็กออกเสียงได้ถูกต้องจะทําให้เด็กเกิดความมันใจและ
่
ช่วยให้ภาษาพัฒนาได้รวดเร็วขึน้
7. การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer and Learning) การเรียนรูใ้ นเสียงใหม่ๆ จะ
ง่ายขึน้ ถ้าผูเ้ รียนมีความรู้ เกีย่ วพันกันมาก่อน เช่น การรูจ้ กั ไก่ แล้วรูจ้ กั เป็ ด ห่าน โดยชีใ้ ห้เห็น
ความแตกต่าง เด็กจะจดจําได้เร็วและมีความคิดตามลําดับอย่างมีระเบียบ (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2519:
127–133)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็น ได้วา่ กระบวนการเรียนรูภ้ าษาของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยการ
เลียนแบบ การเอาอย่าง การลองผิดลองถูก การเรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วพันกับความรูเ้ ดิม และการสอน
ซึง่ กระบวนการเรียนรูท้ างภาษาจะเป็ นไปตามลําดับอย่างมีระบบโดยอาศัยการฝึกทักษะความชํานาญ
1.5 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว พัฒนาการทางภาษา
ก็เหมือนพัฒนาการด้านอื่นๆ คือมีความเจริญงอกงามทีต่ ่อเนื่องเด็กแต่ละคนจะมีแบบแผนพัฒนา
การทางภาษาทีไ่ ม่แตกต่างกัน จะลําดับขัน้ ตอนของความเจริยงอกงามเหมือนกันแต่อตั ราและ
ประสิทธิภาพของพัฒนาการอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายอย่างเช่น ความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ความถนัด อัตราของการพัฒนา ประสบการณ์เดิมและความสนใจของเด็ก เพียเจท์ (Piaget) เป็ นอีก
ผูห้ นึ่งทีศ่ กึ ษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยมีการเตรียมใช้อวัยวะ
การออกเสียงขัน้ ต้นตัง้ แต่แรกเกิด โดยการแลบลิน้ เอาลิน้ เลียริมฝีปาก ดูดลิน้ ด้วยเสียงทีด่ งั เมือ่ อายุ
1 เดือน และเล่นนํ้าลาย เปา่ นํ้าลายทําเสียง “บรรรรรรร ” เมือ่ อายุ 2เดือน 18 วัน (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: 183)
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ในการส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการ ทางภาษาทีด่ นี นั ้ ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรมีความรู้
เกีย่ วกับลําดับขัน้ ตอนในการพัฒนาของภาษาเพือ่ หาวิธสี ง่ เสริมให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเด็ก
ในแต่ละช่วงวัย นภเนตร ธรรมบวร (2544: 114–115) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ตัง้ แต่วยั แรกเกิดถึง 6 ปีไว้ดงั นี้
ตาราง 1 ตารางแสดงพัฒนาการทางภาษาของเด็กตัง้ แต่วยั แรกเกิดถึง 6 ปี
อายุ

พัฒนาการทางภาษา

แรกเกิด

- ปกติจะไม่ออกเสียง จะทําเสียงเมือ่ ร้องไห้ สะอึก จาม เรอ

5 – 6 สัปดาห์

- เริม่ ทําเสียง เล่นเสียงโดยเฉพาะเมือ่ มีคนมาเล่น หยอกล้อ

3 เดือน

- ชอบเล่นเสียงและจะทําเสียงตอบผูอ้ ่นื หยุดฟงั ขณะทีผ่ อู้ ่นื ทําเสียงพูดด้วย

6 เดือน

- หัวเราะและส่งเสียงถ้ามีคนมาเล่นด้วยถ้าไม่พอใจก็รอ้ งกรีด๊ กร๊าด
ชอบเล่นเสียงและออกเสียง เช่น “เกอ” “เดอ” เป็ นต้น

9 เดือน

- เลียนเสียงผูใ้ หญ่ ชอบออกเสียงเป็ นคําเช่น “หมํ่า หมํ่า” “ดา ดา”
โดยออกเสียงซํ้าๆ กันบ่อ ยๆ
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ตาราง 1 (ต่อ)
อายุ

พัฒนาการทางภาษา

1 ปี

- เริม่ เข้าใจความหมายของคําเช่น “ส่งให้แม่” และออกเสียงคําทีม่ ี
ความหมายได้ 1– 2 คํา เช่น “แม่” “บ๊าย บาย”พูดได้ประมาณ 6 – 20 คํา

2 ปี

- พูดได้ประมาณ 50 คําและบางทีกพ็ ดู เป็นประโยคสัน้ ๆ ได้ เริม่ ใช้คาํ แทน
ตนเอง เริม่ ตัง้ คําถามและเข้าใจเรือ่ งทีผ่ อู้ ่นื พูดด้วย

3 – 3 ½ ปี/ 2

-

รูจ้ กั คําศัพท์มากขึน้ นับเลขได้
ช่างพูด
บอกได้ว่าต้องการอะไร
เริม่ ถามว่าอะไร อย่างไร เมือ่ ไร ทําไม
รูจ้ กั ทิศทาง เช่น บน ล่าง
เรียกชื่อสิง่ ของทีค่ นุ้ เคยได้
สนใจหนังสือเกีย่ วกับสัตว์และนิทานต่างๆ
พูดจามีเหตุผล รูจ้ กั ใช้สรรพนามแทนตัวเอง เช่น ผม หนู เป็ นต้น

31/ 2 - 4 ปี

-

พูดมากขึน้ และมีคาํ ศัพท์ใหม่ๆ
พูดติดอ่างชัวระยะหนึ
่
่ง
พูดประโยคยาวๆได้มากขึน้
รูจ้ กั เรียง วางประโยคได้ถกู ต้อง
เข้าใจคําว่า “ข้างบน” “ข้างล่าง”
รูจ้ กั ใช้คาํ ปฏิเสธ เช่น “ไม่ไป”
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ตาราง 1 (ต่อ)
อายุ

พัฒนาการทางภาษา

4 - 5ปี

-

5 – 6 ปี

- พูดได้คล่องและถูกหลักไวยากรณ์ แต่ยงั ออกเสียงพยัญชนะบางตัว
ไม่ชดั เช่น ส ว ฟ
- สนใจคําใหม่ๆและพยายามค้นหาความหมายของคํานัน้ ๆ
- จําคําศัพท์ได้ถงึ 2,200 คํา
- บอกชื่อ ทีอ่ ยู่ อายุ และวันเกิดของตนเองได้
- ชอบท่องหรือร้องเพลงทีม่ จี งั หวะและเนื้อร้องทีส่ มั ผัสกันหรือโฆษณา
ทางทีว ี

จําคําศัพท์ได้ประมาณ 1,550 – 1,900 คํา
บอกชื่อและนามสกุลตนเองได้
รูจ้ กั เพศของตนเอง
ชอบแต่งประโยคโดยใช้คาํ ต่างๆ
ชอบใช้คาํ ถาม ทําไม เมื่อไร อย่างไร และสนใจความหมายของคํา
ต่างๆ

จากพัฒนาการทางภาษาตามช่วงวัยต่างๆดังกล่าวมาแล้วนัน้ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542:
60 – 62; อ้างอิงจาก Logan; & Logan. 1974: 20) ได้แบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 7 ขัน้ คือ
1. ระยะอ้อแอ้ (Random Stage หรือ Pre linguistic Stage) เป็ นระยะทีเ่ ด็กแรก
เกิดถึง 6 เดือน ระยะนี้เป็ นระยะทีเ่ ด็กจะเปล่งเสียงธรรมชาติต่างๆ ทีย่ งั ไม่มคี วามหมายออกมา เช่น
อ้อแอ้ เสียงร้องไห้ การเปล่งเสียงของเด็กในช่วงนี้กเ็ พื่อบอกถึงความต้องการของเด็ก เช่น หิวจะ
ร้องไห้ เสียงอ้อแอ้แสดงความพอใจเมือ่ ได้รบั การตอบสนอง
2. ระยะแยกแยะ(Jargon Stage) เป็นระยะทีเ่ ด็กอายุ6 เดือนถึง 1 ปีสามารถแยกเสียง
ต่างๆ ทีเ่ ขาได้ยนิ ถ้าเด็กรูส้ กึ พอใจทีจ่ ะได้ส่งเสียงและถ้าเสียงใดทีเ่ ขาเปล่งออกมาได้รบั การตอบสนอง
ในทางบวก เขาพอใจเขาก็จะเปล่งเสียงนัน้ ซํ้าอีก ในบางครัง้ เขาจะเริม่ เสี ยงเล็กสูงๆ ตํ่าๆ ทีม่ คี น
พูดคุยด้วยเสียงทีเ่ ปล่งออกมายังไม่มคี วามหมาย
3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) เป็นระยะทีเ่ ด็กอายุ 1 – 2 ปี เริม่ เลียนเสียง
ต่างๆ ทีไ่ ด้ยนิ จากพ่อแม่ผทู้ ใ่ี กล้ชดิ เสียงทีเ่ ปล่งออกมาเริม่ มีความหมายมากขึน้ เป็ นการเริม่ พัฒนา
ทางด้านภาษา
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4. ระยะขยายความ (The Stage of Expansion) เป็นระยะทีเ่ ด็ก 3 - 4 ปี เด็กเริม่ หัด
พูดโดยเริม่ เรียกชื่อคนทีใ่ กล้ชดิ สัตว์ สิง่ ของทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เริม่ จะเข้าใจในสัญลักษณ์ในการสื่อ
ความหมาย ส่วนมากเด็กจะเริม่ พูดคํานามโดๆ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หมา แมว นก ฯลฯ
5. ระยะโครงสร้ าง (Structure Stage) เป็นระยะทีเ่ ด็กอายุ 4-5 ปี เริ่มพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ รับรูแ้ ละการสังเกตการพูดคําเป็ นวลี เป็ นประโยคสัน้ ๆ เช่น กินข้าว
ขอไปด้วย แม่ไปตลาด ไปเทีย่ ว ฯลฯ
6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) เป็นระยะทีเ่ ด็กอายุ 5 – 6 ปี เริ่มมี
ความสามารถในการคิดและการพัฒนาการทางภาษาทีส่ งู ขึน้ เป็นแบบแผนขึน้ มาก เริม่ ใช้ไวยากรณ์
อย่างง่ายๆ รูจ้ กั คํามากขึน้ การสือ่ ความหมายในระยะนี้เป็นระยะทีเ่ กิดขึน้ ตามสิง่ ทีเ่ ขามองเห็นและ
สิง่ ทีเ่ ขารับรู้ เช่น การพูดคุยในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องในขณะนัน้ เช่นขอโทษเมือ่ ทําผิดโดยไม่ตงั ้ ใจ การรู้
และใช้คาํ ศัพท์ในระยะนี้ประมาณ 3,000–3,500 คํา
7. ระยะสร้างสรรค์ (Creative Stage) เด็กอายุ ตัง้ แต่ 6 ปีขน้ึ ไป ระยะนี้เด็กเริม่ เข้า
โรงเรียน เด็กมีการพัฒนาด้านภาษาไปอย่างรวดเร็ว เด็กจะสนุกกับคําศัพท์ต่างๆ เริม่ รูจ้ กั ถ้อยคํา
สํานวนทีส่ ร้างสรรค์ไ พเราะขึน้ เริม่ รูจ้ กั พูดสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมมากขึน้ และจะเริม่ ในการพูดและการ
เขียนไปในขณะเดียวกัน เช่น เด็กบางคนชอบวาดรูปพร้อมกับอธิบายเล่นไปด้วย
พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ (2537: 90-93) ได้กล่าวถึงความสามารถทางภาษาด้าน
การพูดของเด็กในแต่ละช่วงอายุไว้ดงั นี้
อายุ 0 – 2 ปี เด็กแรกเกิดจะสือ่ สารกับบุคคลอื่นด้วยภาษาท่าทาง เมือ่ พูดได้
สามารถพูดคําบางคําได้ชดั เจน แต่ไม่เข้าใจความหมายของคํา 18 เดือน พูดได้ประมาณ 10 คํา
และเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ถึง 30 คํา เมือ่ อายุประมาณ 2 ขวบ ชอบตัง้ คําถามว่าอะไร ทําไม และส่วนมาก
ยังพูดไม่ชดั โดยเฉพาะตัว ร,ล และคําควบกลํา้ บางครัง้ ยังพูดกลับกัน ผูใ้ หญ่ควรเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในการใช้ภาษา ไม่ควรกล่าวล้อเลียนหรือตําหนิ เพราะจะทําให้เด็กพัฒนาช้า เด็กสามารถเข้าใจ
ความหมายและคํามากกว่าส่วนทีต่ อ้ งการจะพูดออกมา
อายุ 3 ปี มีพฒ
ั นาการทางภาษาเร็วมาก สามารถตัง้ คําศัพท์ใหม่ๆ หรือเรียกชื่อ
สิง่ ใหม่ตามความเข้าใจของตน สามารถเข้าใจคําพูดง่ายๆ ของผูใ้ หญ่ เช่น อย่า ไม่ แต่ยงั ไม่สามารถ
เข้าใจสิง่ ทีม่ องไม่เห็น ดังนัน้ การปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําขอร้องของผูใ้ หญ่จงึ ยังไม่สมํ่าเสมอ และยังไม่
ลืมคําถามว่าทําไม จะพยายามทําความเข้าใจกับคําถามทีต่ นเองถามไปเช่นกัน
อายุ 4 ปี ในด้านภาษาเด็กวัยนี้ เริม่ เป็ นตัวของตัวเองมากขึน้ มีความสนใจคําพูด
ของผูใ้ หญ่และชอบเลียนแบบ เริม่ พูดประโยคทีย่ าวและใช้คาํ ถามทีม่ เี หตุผลมากขึน้ ชอบฟงั นิทาน
ซํา้ ๆ โดยไม่เบื่อ
อายุ 5 ปี สามารถเข้าใจคําพูด ข้อความยาวๆ ของผูใ้ หญ่ได้ด ี และพยายามพูด
ยาวๆ โดยเลียนแบบผูใ้ หญ่ในการจะสร้างประโยค ชอบฟงั นิทานประเภทเทพนิยาย และชอบแสดง
บทบาทสมมุตปิ ระกอบ
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อายุ 6 ปี เด็กส่วนใหญ่จะสนใจการพูด ชอบสนทนากับเพือ่ นๆ หรือผูใ้ หญ่
มากกว่าการเล่นสิง่ ของและมีความสุขมากเมือ่ ได้สนทนากับผูอ้ ่นื และไม่ชอบถูกวิจารณ์ต่อหน้าผูอ้ ่นื
หรือชุมชน ชอบฟงั เรือ่ งราวต่างๆ โดยเฉพาะเกีย่ วกับธรรมชาติ ปรากฏการณ์ต่างๆ เริม่ สนใจใน
การอ่าน โดยเฉพาะเทพนิยายทีม่ ภี าพประกอบ
จากพัฒนาการทางภาษาจะเห็นได้วา่ เมือ่ เด็กมีอายุมากขึน้ พัฒนาการทางภาษาจะ
สูงขึน้ คําศัพท์ทเ่ี รียนรูจ้ ะเพิม่ มากขึน้ ประโยคมีความซับซ้อนและใช้โครงสร้างของประโยคได้หลาย
รูปแบบ เด็กทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาจะมีการเรียนรูค้ าํ ศัพท์และ
รูปแบบประโยคทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
1.6 ศัพท์พืน้ ฐานในเด็กปฐมวัย
เบอร์นส์และโลว์ (นฤมล กรกระโทก. 2550: 20-21; อ้างอิงจาก Burns; & Lowe. 1969:
201–220) แบ่งศัพท์พน้ื ฐานออกเป็ น4 ชนิด คือ
1. ศัพท์ในการฟงั ประกอบด้วยศัพท์ทบ่ี คุ คลได้ยนิ และเข้าใจ ศัพท์ในการฟงั
สําคัญสําหรับเด็กมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กในวัยก่อนเรียน เด็กวัยนี้จะรับฟงั ศัพท์ในการฟงั ได้
อย่างเข้าใจแต่เขาไม่สามารถทีจ่ ะแสดงความหมายของศัพท์ในการพูด อ่าน หรือเขียนได้ เมือ่ เด็กมี
วัยทีส่ งู ขึน้ ความสามารถเหล่านี้จะได้รบั การพัฒนา แต่ศพั ท์ในการฟงั ก็ยงั นับว่ามีความสําคัญอยู่
2. ศัพท์ในการพูด ประกอบด้วย ศัพท์ทบ่ี คุ คลใช้สนทนากัน เช่นเดียวกับศัพท์ใน
การฟงั ศัพท์ใ นการพูดมีความสําคัญสําหรับเด็กมากกว่าทีจ่ ะมีความสําคัญสําหรับผูใ้ หญ่ทงั ้ นี้
เพราะว่าผูใ้ หญ่สามารถใช้ศพั ท์ในการเขียนได้มากกว่าศัพท์ในการพูด
ซึง่ ตรงกันข้ามกับเด็กที่
สามารถใช้ศพั ท์ในการพูดแต่ไม่อาจใช้ศพั ท์ในการเขียนได้ ซึง่ อาจเนื่องจากเด็กยังไม่มคี วามสามารถ
ในการเขียนสะกดคํา
3. ศัพท์ในการอ่าน ประกอบด้วย ศัพท์ทบ่ี ุคคลรูจ้ กั และเข้าใจจากการอ่าน บุคคล
สามารถอ่านศัพท์ได้อย่างเข้าใจ แต่ศพั ท์ในการอ่านนัน้ บางคําอาจไม่สามารถนําไปใช้ในการพูดหรือ
เขียนได้
4. ศัพท์ในการเขียน ประกอบด้วย ศัพท์ทบ่ี คุ คลใช้ในการเขียน ศัพท์ชนิดนี้
เหมาะสําหรับนําไปใช้ในการสอนสะกดคํา
จากข้างต้นสรุปได้วา่ ศัพท์พน้ื ฐานแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือศัพท์ในการฟงั การพูด การ
อ่านและการเขียน สําหรับเด็กปฐมวัยศัพท์ในการฟงั และการพูดมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่
เพราะพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะพัฒ นาจากการฟงั การพูดแล้วจึงนําไปสู่การอ่านและ
การเขียนในทีส่ ดุ

18
1.7 พัฒนาการเรียนรูค้ วามหมายของคําในเด็กปฐมวัย
เฮอร์ลอค (Hurlock. 1972: 165–166) กล่าวถึงพัฒนาการในการเรียนรูค้ วามหมาย
ของคําว่าไม่มเี ด็กคนใดทีส่ ามารถเชือ่ มความหมายเข้ากับคําได้เองโดย ธรรมชาติ เด็กจะต้องเรียนรู้
ว่า คําแต่ละคํามีความหมายเฉพาะอย่างโดยเริม่ เรียนรูท้ จ่ี ะเชือ่ มโยงความหมายเข้ากับเสียงต่างๆ
โดยวิธวี างเงือ่ นไข เช่น แม่พดู คําๆ หนึ่ง เมือ่ เขาให้สงิ่ ของแก่เด็กหลังจากแม่ทาํ เช่นนัน้ หลายๆ ครัง้
เด็กจะเกิดการเรียนรู้ เด็กจะเริม่ เรียนรูค้ วา มหมายของคําทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคล หรือสภาพการณ์
เฉพาะอย่างเด็กเล็กจะยังไม่สามารถสรุปรวบรวมความคิดได้ ดังนัน้ เมือ่ เด็กเรียนรูค้ าํ ว่าพ่อ ออกจาก
ผูช้ ายอื่นๆได้ การเรียนรูอ้ นั นี้ เกิดขึน้ ภายในตัวเด็กเอง เกีย่ วกับการเรียนรูค้ าํ นัน้ เฮอร์ลอค เสนอว่า
เด็กจะเรียนคําสองชนิด คือ คําทัวๆ
่ ไปและคําเฉพาะ
1. คําทัวๆ
่ ไป ได้แก่ คําทีม่ คี วามหมายทัวๆ
่ ไปและใช้ได้ในหลายกรณี แล้วแต่
สภาวการณ์ เช่น คน สวย ไป คําทัวๆ
่ ไป จะมีประโยชน์มากกว่าคําเฉพาะ ดังนัน้ เด็กจึงเรียนรูค้ าํ
ทัวๆ
่ ไปก่อน ในทุกระดับอายุเด็กจะเรียนรูค้ าํ ทัวๆ
่ ไปมากกว่าคําเฉพาะ คําทัวๆ
่ ไป คือ
1.1 คํานาม คําแรกทีเ่ ด็กเรียนรู้ และใช้ คือ คํานาม โดยเฉพาะเป็นคําพยางค์
เดียวเด็กจะเรียนรูจ้ ากเสียงทีเ่ ด็กชอบก่อน
1.2 คํากริยา หลังจากทีเ่ ด็กเรียนรูค้ าํ นามพอทีจ่ ะใช้กบั คนและสิง่ แวดล้อม
รอบตัวเขาแล้ว เด็กจะเริม่ เรียนรูค้ าํ กริยาโดยเฉพาะจะเป็ นคําทีเ่ กีย่ วกับการกระทํา
1.3 คําวิเศษณ์ เด็กจะเริม่ ใช้คาํ วิเศษณ์เมือ่ อายุ 1 ½ ปี คําวิเศษณ์ทเ่ี ด็กใช้
เริม่ แรก คือ ดี เลว สวย และ เย็น ซึง่ เป็ นการใช้กบั บุคคล อาหารหรือของเล่น
1.4 คําคุณศัพท์ เริม่ ใช้ควบคูไ่ ปกับคําวิเศษณ์ คําคุณศัพท์ทเ่ี ด็กใช้เริม่ แรกคือ
ทีน่ ่ี ทีไ่ หน
1.5 คําสันธานและสรรพนาม เด็กจะเรียนรูค้ าํ ประเภทนี้หลังสุดเนื่องจากใช้
ยากทีส่ ดุ และความหมายของคําก็สบั สน
2. คําเฉพาะ หมายถึง คําทีม่ คี วามหมายเฉพาะเจาะจงและใช้ได้บางสถานการณ์
เท่านัน้ ในวัยเด็กตอนต้นเป็ นระยะทีเ่ ด็กมุง่ พัฒนากับการใช้คาํ ทัวๆ
่ ไปจากวยั 3 ขวบ เป็ นต้น คําเฉพาะ
ต่างๆ เริม่ มีบทบาทควบคูไ่ ปกับการใช้คาํ ทัวๆ
่ ไป คําเฉพาะดังกล่าวจะมีพฒ
ั นาการไปตามวัยคือ
2.1 คําประเภท “ลวงตา” เป็ นการเลือกใช้คาํ ทีเ่ ด็กพอใจโดยทีค่ าํ นัน้ อาจจะเป็น
คํายาก คํายาว และเด็กอาจจะไม่รคู้ วามหมาย การเอามาพูดก็เพียงแต่จะแสดงออกว่า ตนรู้ คํานัน้
ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึน้ กับเด็กวัย 1 – 2 ขวบ
2.2 คําประเภทแสดงจรรยามารยาทได้แก่คาํ ขอบคุณ ขอโทษ ช่วย สวัสดีฯลฯ
การใช้คาํ เหล่านี้ได้ถูกต้องเพียงใดขึน้ อยูก่ บั การฝึกฝนทีเ่ ด็กได้รบั
2.3 คําเกีย่ วกับสี เด็กส่วนมากจะรูจ้ กั ชื่อสีเมือ่ อายุ 4 ขวบ เด็กจะเรียนได้เร็ว
เพียงใดขึน้ อยูก่ บั ความสนใจในสีและโอกาสในการเรียน
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2.4 คําเกีย่ วกับตัวเลข เด็กจะสามารถนับสิง่ ของได้อายุประมาณ 5 ขวบเมือ่
6 ขวบ เด็กจะเข้าใจคํา สาม ห้า สิบ และ เจ็ด ดีพอทีจ่ ะนับสิง่ ของได้
2.5 คําเกีย่ วกับเวลา ประมาณอายุ 6 หรือ 7 ขวบเด็กจะรูค้ วามหมายของเวลา
เช้า กลางวัน เย็น ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว
2.6 คําเกีย่ วกับเงิน เด็กอายุ 4 – 5 ปี เด็กจะเริม่ เรียนรูค้ ่าของเงินโดยเชื่อมโยง
กับสีและขนาดของเหรียญ
2.7 คําแสลง ระหว่างอายุ 4 – 8 ปี เด็กส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กชายใช้คาํ แสลง
ในการแสดงอารมณ์และใช้เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็ นทีย่ อมรับในกลุม่ เพือ่ น
2.8 คําสาบาน เด็กชายจะใช้คาํ ประเภทนี้มาก เริม่ เมือ่ เด็กเข้าเรียน เด็กจะใช้
คําพวกนี้เพื่อทดแทนความรูส้ กึ ด้อย และเพื่อแสดงถึงความเป็นผูม้ อี ํานาจของตน
2.9 ภาษาลับเฉพาะ จะใช้มากในกลุ่มเด็กหญิงหลังจากอายุ 6 ขวบ เด็กจะใช้
ภาษาลับเฉพาะในกลุม่ เพือ่ น อาจจะเป็นคําพูดหรือท่าทางก็ได้
จากพัฒนาการในการเรียนรูค้ วามหมายของคําข้างต้น จะเห็นว่าเด็กเรียนรูค้ วามหมาย
ของคําจากการเชือ่ มโยงเสียงต่างๆ โดยวิธกี ารวางเงือ่ นไข คําทีเ่ ด็กเรียนรูม้ สี องชนิดคือ คําทัวไป
่
และคําเฉพาะ คําทัวไปที
่ เ่ ด็ กเรียนรูไ้ ด้แก่ คํานาม คํากริยา คําวิเศษณ์ คําคุณศัพท์ คําสันธานและ
สรรพนาม ส่วนคําเฉพาะเด็กจะใช้ควบคูก่ บั คําทัวไปและมี
่
การพัฒนาไปตามวัย
1.8 การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเรียนรูภ้ าษา โดยเด็กจะเรียนรูก้ ารใช้
ภาษาของตนเอง ทัง้ ทางด้านความหมาย ประโยคและเสียงจากสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติ การเรียนรู้
ภาษาเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ จากความคุน้ เคยการได้ยนิ ได้ฟงั แต่ถา้ มีการเสริมสร้างร่วมด้วย
การพัฒนาทางภาษาจะงดงาม การพัฒนาความสามารถทางภาษาควรเริม่ ตัง้ แต่เด็กในวัย 2-7 ปี
เป็นวัยทีพ่ ฒ
ั นาการทางภาษา เจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว (อารี สัณหฉวี. 2535: 183) ภาษาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางปญั ญา เด็กก่อนเรียนเป็นวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษามากขึน้ รูค้ าํ ศัพท์
มากขึน้ พัฒนาคําพูดเดีย่ วสูค่ าํ พูดทีเ่ ป็ นวลีและเป็นประโยคในทีส่ ดุ เช่น เด็กเล็กมักเริม่ จากคําว่าแม่
ต่อมา เป็ นแม่จา๋ ต่อมาเป็ นแม่ไปไหน เป็ นต้น ในช่วงระยะของการพัฒนาทางภาษานี้ การพูดคุย
และการสนทนากับเด็กเป็ นการกระตุน้ ทีด่ ี เด็กสามารถพัฒนาความคิดได้เต็มที่ การปล่อยให้เด็ก
เรียนรูภ้ าษาเองตามธรรมชาติเด็กจะมีพฒ
ั นาการทางภาษามากขึน้ การค้นหาคําศัพ ท์ของเด็กจะมา
จากการตัง้ คําถาม เมือ่ ผูใ้ หญ่ตอบคําถามของเด็กด้วยความสนใจเด็กจะเกิดความสนุกสนานและ
เรียนรูไ้ ปพร้อมกัน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 11-113)
ประมวญ ดิคคินสัน (2536: 154) เสนอแนวคิดในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยซึง่ ครูควรใช้หลักการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
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1. ถ้อยคําทีน่ ํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรนํามาจากนิทาน บทความ
เรือ่ งราวทีเ่ ด็กสนใจแล้วหยิบคําทีน่ ่ าสนใจจากเรือ่ งราวมาใช้โดยอาจนําคํามาจัดหมวดหมูห่ รือนํามา
ผูกเป็นเรือ่ งราวขึน้ มาใหม่
2. เด็กควรจะเรียนรูถ้ อ้ ยคําจากใจความ เพื่อให้เข้าใจความหม ายของคําแจ่มแจ้ง
ยิง่ ขึน้
3. เล่นเกมโดยใช้ถอ้ ยคํา เช่น ปริศนาอักษรไขว้ การทายประโยค จับคูค่ าํ กับภาพ
เป็นต้นนอกจากนัน้ ครูควรส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน
เช่น พูดขยายความหมายของถ้อยคําให้ใช้ได้หลากหลาย ขยายความรูใ้ นการใช้โครงสร้างทางภาษา
ให้ถูกต้อง รูจ้ กั แต่งประโยคให้มคี วามหมายชัดเจน หาคําอื่นๆ มาใช้แทนกันได้ จินตนาการนึกภาพ
จากคําบรรยายได้ รูจ้ กั ให้คาํ จํากัดความของถ้อยคํานัน้ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาตาม
สถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม นอกจากนี้ครูควรส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรมทีเ่ กี่ ยวข้องกับการใช้ภาษา
ในชีวติ ประจําวัน เช่น พูดขยายความหมายของถ้อยคําให้ใช้ได้หลากหลาย ขยายความรูใ้ นการใช้
โครงสร้างทางภาษาให้ถกู ต้อง รูจ้ กั แต่งประโยคให้มคี วามหมายชัดเจน หาคําอื่นๆ มาใช้แทนคําเดิม
ได้ จินตนาการนึกภาพตามคําบรรยายได้ รูจ้ กั ใช้คาํ จํากัดความของถ้อยคํานัน้ พัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม
เฮนริค (นิตยา ประพฤติกจิ . 2539: 162-163; อ้างอิงจาก Henrick. 1980) ได้เสนอ
แนะวิธกี ารพืน้ ฐานเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กไว้ดงั นี้ รูจ้ กั รับฟงั เด็กให้เด็กได้พดู คุย
ถึงเรือ่ งราวทีเ่ ขาได้พบเห็นหรือได้ฟงั มา รูจ้ กั พูดคุย หรือสนทนากับเด็ก รูจ้ กั ซักถามเพื่อให้เด็กได้ใช้
ภาษาได้อย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ให้เด็กรูจ้ กั ฝึกฝนการฟงั รีบปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะเมือ่
เด็กมีปญั หา นอกจากนี้การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กจะต้องมีอง ค์ประกอบอื่นๆ
เช่น พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ประสบการณ์ทส่ี ร้างเสริม การฝึกฝน ประสาทสัมผัส การ
ยอมรับฟงั เด็ก การปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นๆ การมีผใู้ หญ่เป็นแบบอย่างทีด่ ี การตงใจฟงั เด็ก การไม่ม ี
อคติต่อการใช้ภาษาของเด็ก และการทีเ่ ด็กมีโอกาสได้พดู คุยอย่างสนุกสนาน เป็ นต้น
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาภาษานัน้ ควรเป็นบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลายมีการยอมรับ
และไม่ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ (ฉันทนา ภาคบงกช . 2538: 1-2) ปจั จัยสําคัญในการส่งเสริมให้เด็กมี
ความก้าวหน้าทางภาษาอย่างรวดเร็วมีดงั นี้
1. การจัดสภาพแวดล้อมทาง ภาษา ชัน้ เรียนและโรงเรียนควรตกแต่งด้วยคําหรือ
ข้อความซึง่ เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวัน
2. การเล่น การเล่นของเด็กเปรียบได้กบั การทํางานในโลกของผูใ้ หญ่การพัฒนาการ
ภาษาส่วนมาก เกิดจากประสบการณ์จริง จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เล่น
3. การอ่าน การอ่านเป็นสื่ อของการเรียนรู้ ควรจูงความสนใจให้เด็กรัก การอ่าน
เช่น อ่านนิทานให้เด็กได้ฟงั
4. การเขียน การอ่านมีความสัมพันธ์กบั การเขียน ควรจัดกิจกรรมการเขียน
ให้สมั พันธ์กบั สิง่ ทีเ่ ด็กอ่าน
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5. การใช้สง่ิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวัน เช่น การสือ่ ข้อความถึ งกันและกัน
ข้อความถึงเด็ก และข้อความถึงผูป้ กครอง การซือ้ สิง่ ของ เป็ นต้น
เมือ่ เด็กอยูใ่ นระดับอนุ บาลความสามารถในการใช้ภาษามีเพิม่ ขึน้ ความเข้าใจประโยค
ยาวๆ และเข้าใจเรือ่ งราวทีผ่ ใู้ หญ่พดู ได้มากยิง่ ขึน้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: 220 –224)
ดังนัน้ จึงควรหาทางส่งเสริมเด็กให้สนุ กกับการใช้ภาษาให้มากขึน้ กิจกรรมการเล่นทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ
ทางภาษา เช่น
1. การเล่นนิ้วมือ เป็นการเล่นทีง่ า่ ยและสนุก เด็กต้องใช้จนิ ตนาการในขณะทีเ่ ล่น
และขณะเดียวกันก็ได้ฝึกทักษะทางภาษาไปด้วย เพราะขณะทีเ่ ล่นเด็กจะต้องพูด และถ้าครูสามารถ
นําถ้อยคําและประโยคมาแต่งให้คล้องจองกัน และให้เด็กพูดขณะทีเ่ ล่นไปด้วยจะทําให้เด็กสนุ กกับ
การพูดยิง่ ขึน้
2. การเล่นตอบคําถาม โดยให้เด็กดูรปู ภาพหรือสิง่ ของต่างๆ แล้วให้เด็กบอกว่า
เป็ นอะไร มีลกั ษณะประโยชน์ และวิธใี ช้งานอย่างไร
3. เล่นปริศนาคําทาย ทายปญั หาอะไรเอ่ย
4. เล่นร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง
5. เล่นแสดงตามเรือ่ งในนิทาน
1.9 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ
นอกจากการส่งเสริมความสามารถทางภาษาทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ขณะนี้ได้ม ี
ผูน้ ํารูปแบบการสอนภาษาในเด็กทีเ่ รียกว่าการสอนภาษาแบบธร รมชาติ (Whole language) ซึง่ เป็น
การเรียนการสอนทีเ่ น้นการสอนภาษาอย่างมีความหมาย โดยผูเ้ รียนจะอาศัยประสบการณ์ของตนเอง
ประกอบการเรียน ไม่แบ่งภาษาเป็ นส่วนย่อย เป็นการเรียนทีส่ นับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดความกล้าและ
มันใจในตนเองในการที
่
จ่ ะใช้ภาษา ไม่เกรงว่าจะผิ ด ทัง้ นี้เพราะผูส้ อนไม่เน้นการลงโทษเมือ่ เด็กใช้
ภาษาผิด แต่พยายามชีใ้ ห้เห็นข้อบกพร่องโดยทางอ้อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนแก้ไขตนเอง การเรียน
ยึดนักเรียนเป็ นสําคัญ (ธีรนุ ช เชยกลิน่ เทศ . 2549: 21; อ้างอิงจาก Goodman. 1986: 10) การสอน
ภาษาแบบ ธรรมชาติทาํ ให้เด็กได้แสดงออกโดยไม่กลัวผิด มีแบบอย่างทีด่ ใี นการฟงั การพูด การอ่าน
และการเขียน จากผูใ้ หญ่ การเรียนรูภ้ าษาของเด็ก จะง่ายและสนุก ได้มปี ระสบการณ์ตรง มีโอกาส
ได้อภิปรายพูดคุย ในบรรยากาศทีอ่ บอุ่น ยอมรับ เด็กจะเรียนรูภ้ าษาได้ดถี า้ เข้าใจทัง้ หมด ช่วยให้
เด็กเรียนอย่างมีความสุข และใฝเ่ รียนด้วยตนเอง (อารี สัณหฉวี. 2537: 213) เด็กมีความสุขสนุ กสนาน
ในการเรียนภาษามีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ ได้รบั การพัฒนาภาษา ทัง้ ด้านการฟงั การพูด การอ่าน
และการเขียน ครอบคลุมทุกด้านและเต็มศักยภาพทําให้ครูและผูป้ กครองเกิดความเข้าใจในการพัฒนา
ทางภาษาเพม่ิ ขึน้ อีกทัง้ ยังสนองความต้องการของผูป้ กครองส่วนมากซึง่ ต้องการให้เด็กได้รบั การพัฒนา
ภาษาในช่วงปฐมวัย (ฉันทนา ภาคบงกช. 2537: 2)

22
แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสาํ หรับเด็กปฐมวัย มีพน้ื ฐานมาจากทฤษฎีวา่ ด้วย
ธรรมชาติของภาษา ดังนี้ (บุษบง ตันติวงศ์. 2535: 44-49)
1. ทฤษฎีว่าด้วยระบบภาษา ซึง่ ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย
ระบบไวยากรณ์และระบบเสียงหัวใจของภาษาคือความหมายไวยากรณ์และเสียงเป็ นเพียงส่วนประกอบ
สถานการณ์กาํ หนดคําซึง่ กําหนดความหมายในการสือ่ สารอีกทีหนึ่งเด็กจะไม่พยายามเขียน
ด้วยการสะกด คําไปทีละตัว แต่เขาจะคิดหาคําทีส่ อ่ ื ความหมายได้เหมาะสมทีส่ ดุ ในสถานการณ์นนั ้
ด้วยเหตุน้ีจงึ ไม่จาํ เป็ นต้องรูจ้ กั เสียงของตัวอักษรก่อนจึงจะสื่อความหมายโดยการเขียนได้ เนื่องจาก
การเขียนเพือ่ สือ่ ความหมายเป็ นกระบวนการทีก่ าํ หนดโดยสถานการณ์ การสอนเขียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงไม่ควรแยกออกเป็ นทักษะเดีย่ วๆ หลายๆ ทักษะ แต่ควรให้เด็กได้สาํ รวจสิง่ ต่างๆ รอบตัว
และใช้กระบวนการเขียนเพือ่ ศึกษาสิง่ ทีเ่ ขาสํารวจครูจะสอนทักษะเฉพาะทีจ่ าํ เป็นต่อการสือ่ สารใน
ชีวติ ประจําวันของเด็ก และถ้าเด็กไม่ตอ้ งการเรียนครูจะไม่บงั คับ เพราะการบังคับทําให้เกิดทัศนคติ
ทีไ่ ม่ดตี ่อการเขียน และจะสกัดกัน้ ความงอกงามของเด็กเมือ่ เขาโตขึน้ และพร้อมทีจ่ ะเรียนเขียน
ในชัน้ ประถมศึกษา ครูมหี น้าทีใ่ นการแนะนําให้เข้าใจภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ ขาประสบใน
ชีวติ ประจําวัน เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูภ้ าษาในหลายๆ สถานการณ์ เด็กจะได้ทดสอบความสามารถ
ในการตัดสินใจของตนโดยเสีย่ งกับความล้มเหลวน้อยมาก เพราะเขาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนได้เสมอ จะได้ทงั ้ ประสบการณ์และทัศนคติทด่ี ตี ่อภาษาไปพร้อมๆ กัน ครูจะต้องระวังอย่างยิง่ ที่
จะไม่ตดั สินใจแทนเด็กเพียงเพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดในการเขียน นอกจากนี้ ครูยงั มีหน้าทีใ่ นการจัด
สภาพแวดล้อมทีส่ ร้างประสบการณ์ทางภาษาเชิญชวนให้เด็กเรียนรูภ้ าษาจากประสบการณ์นนั ้ และ
สนับสนุนให้เขาสือ่ สารแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูอ้ ่นื
2. ทฤษฎีว่าด้วยภาษา ความคิด และสัญลักษณ์สอ่ื สาร ภาษาเป็นสั ญลักษณ์
สือ่ สารทีไ่ ม่สามารถถ่ายทอดความคิดทุกเรือ่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ตอ้ งเหมาะกับ
เรือ่ งทีต่ อ้ งการสือ่ สาร เด็กต้องคิดสัญลักษณ์เพื่อสื่อความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ
สัญลักษณ์ทส่ี ามารถสือ่ ความหมายได้มหี ลายรูปแบบ ได้แก่ ภาษา ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ละคร และคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์อ่านเขียนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
จึงรวมเอาศิลปะ ดนตรีและละคร เป็ นส่วนสําคัญในการเรียนการสอน เพราะสิง่ เหล่านี้ จะกระตุน้ ให้
เด็กค้นหาสัญลักษณ์ ทีเ่ หมาะสมสําหรับสื่อความคิดในแต่ละเรือ่ ง เด็กจะไม่ถูกจํากัด ให้ถ่ายทอด
ความคิดเป็ นเพียงภาษาเท่านัน้ ศิลปะและละครเป็นสัญลักษณ์สอ่ ื สารทีเ่ ด็กใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าสัญลักษณ์ภาษา จากทฤษฎีว่าด้วยภาษา ความคิดและสัญลักษณ์ พบว่าเด็กไม่สามารถ
สือ่ สารด้วยภาษาเขียน เด็กจะเปลีย่ นเป็นวาดภาพแทน ศิลปะสามารถช่วยให้เด็กรวบรว มความคิด
ก่อนจะเขียน และช่วยให้เด็กทํางานต่อไปทัง้ ๆ ทีค่ วามคิดในการเขียนหยุดชะงัก การแสดงละครช่วย
ให้เด็กเข้าใจความรูส้ กึ ในเรือ่ งและทําให้คุณภาพการเขียนดีขน้ึ ดนตรีชว่ ยสร้างอารมณ์สาํ หรับเรือ่ งที่
จะเขียน อุปกรณ์ดนตรีและศิลปะหลายอย่างสามารถใช้ประกอบกิจกรรมการเขีย นได้ เด็กอาจทํา
อุปกรณ์ดนตรีและศิลปะ สําหรับกิจกรรมเขียนในมุมเขียนจะมีเครือ่ งเขียนหลายชนิดให้เด็กทดลอง
ใช้วธิ ตี ่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้สามารถสือ่ ความหมายได้ดที ส่ี ดุ
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3. ทฤษฎีวา่ ด้วยการอ่านเขียนในระบบภาษาทฤษฎีน้มี คี วามเชือ่ เกีย่ วกับพัฒนาการ
ในการเขียนว่า ทุกคนต้องสะสมประสบการณ์ทาง ภาษาไว้เป็นข้อมูลสําหรับใช้ต่อไป ประสบการณ์
จากภาษาพูดเป็ นข้อมูลสําหรับภาษาเขียน และประสบการณ์จากภาษาเขียน เป็นข้อมูลสําหรับ
ภาษาพูด ความก้าวหน้าในการใช้ภาษาไม่วา่ ในด้านใด ต้องอาศัยองค์ประกอบทางภาษาหลายด้าน
การทีเ่ ด็กเขียนเล่าประสบการณ์ทงั ้ ๆ ที่ยงั ไม่รจู้ กั คํา และต้องให้เด็กได้เห็นว่าเสียงทีเ่ ขารูจ้ กั นัน้ มี
สัญลักษณ์ตวั อักษรแทนได้ เด็กจะเริม่ เข้าใจในการสือ่ ความหมายกับผูอ้ ่นื เขาต้องใช้อกั ษรทีม่ ที งั ้ รูป
และเสียงแทนความหมาย รูป เสียง และความหมายทีเ่ ขาใช้ตอ้ งสอดคล้องกันในสายตาผูอ้ ่นื มิฉะนัน้
สิง่ ทีเ่ ขาเขียนจะไม่สอ่ื ความหมาย ในจุดนี้เองทีท่ าํ ให้เด็กต้องพยายามจําแนก และจดจํารูปอักษรที่
เขาเห็นรอบๆ ตัวไปพร้อมๆ กับจําแนกและจดจําเสียงตัวอักษร เมือ่ เด็กย่างเข้าสู่วยั เรียน เขาก็ม ี
ประสบการณ์ทางภาษาพร้อมทีจ่ ะจําแนกเสียงและรูปของตัวอักษรได้อย่างมีระบบมากขึน้ เนื่องจาก
การอ่านเขียนเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งสือ่ ความหมายกับผูอ้ ่นื การคุยกับครูและเพื่อนเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ขียน
ไม่ว่าก่อนจะเริม่ เรือ่ ง กลางเรือ่ ง หรือหลังเรือ่ ง จะช่วยให้เด็กเห็นการตีความลักษณะต่างๆ ตาม
ความคิดเห็นของผูอ้ น่ ื ซึง่ จะช่วยให้เขาเข้าใจความหมายของเรือ่ งมากขึน้ การตีความเป็นประสบการณ์
จากการอ่านช่วยในการสือ่ ความหมายเมือ่ เด็กเขียน และการสื่อความหมายซึง่ เป็ นประสบการณ์
จากการเขียนช่วยในการตีความ เมือ่ เด็กอ่าน การเขียนเป็นประสบการณ์ทใ่ี ช้เวลานาน และต้อง
อาศัยสะสมประสบการณ์ อันเป็ นระบบทีต่ อ้ งพึง่ พาซึง่ กันและกัน สรุปได้วา่ ทฤษฎีการเขียนในระบบ
ภาษานัน้ เชื่อว่า เด็กเรียนรูภ้ าษาพูดและภาษาเขียนจากการลองผิดลองถูกในการปฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ แวดล้อมรอบตัวและประสบการณ์การเขียน
การสอนภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวมนัน้
เริ่มจ ากครูตอ้ งเข้าใจจุดเน้นของ
การเรียนรูภ้ าษาแนวธรรมชาติ คือ ต้องเข้าใจพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ซึง่ ประกอบไปด้วย
ความสามารถทางภาษา 4 ด้าน คือ การฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน ซึง่ มีกระบวนการคิด
เป็นแกนสําคัญเพราะการใช้ภาษาของเด็กในรูปแบบต่างๆ
ล้วนแล้วแต่มาจากความคิดทัง้ สิน้
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 15) เด็กเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ จากการกระทํา
และหลักสูตรควรจะบูรณาการให้เห็นความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน (อารี สัณหฉวี. 2535: 20; อ้างอิงจาก
Dewey. 1943) การเรียนรูภ้ าษาของเด็กเป็นการได้รบั อิทธิพลของบุคคลอื่น และสังคมมีผลต่อการเรียน
ของเด็ก ถึงแม้เด็กจะต้องรับผิดชอบในการคิดสร้างโครงความรูค้ วามคิดของตน แต่บุคคลอื่น เช่น
เพือ่ นและครูมคี วามสําคัญต่อการเรียนรูข้ องเด็ก อนึ่งกิจกรรมอื่นๆ เช่น การพูด การสนทนา การวาด
การเขียน การอ่าน ตลอดจนการเล่น ช่วยในการเรียนรูภ้ าษาของเด็ก เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นการ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symbol Using Media) ซึง่ การทีเ่ ด็กเรียนรูภ้ าษาจากผูอ้ ่นื นัน้ เด็กจะเรียนรูท้ ลี ะน้อย
โดยการได้รบั คําแนะนําจากผูอ้ ่นื จนเด็กสามารถคิดเกิดเป็นความรูภ้ ายในตนได้แนวความคิดนี้
ต่อมา บรูเนอร์ และคนอื่นๆ (Bruner; et al. n.d.) ขยายเป็นแนวการสอนทีเ่ รียกว่า การพัฒนาทีละคืบ
วิธสี อนแบบนี้ชว่ ยเสริมและสนับสนุ นผูเ้ รียนจากระดับพัฒนาการทีม่ อี ยูไ่ ปสูร่ ะดับพัฒนาการทีส่ งู ขึน้
ซึง่ เป็นการเรียนรูจ้ ากการทีผ่ สู้ อนและผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน (Interaction) ดังนัน้ การสอน
ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) จึงเน้นการมีปฏิสมั พันธ์
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การสนทนาโต้ตอบในกลุม่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน (Vygotsky. 1978) เด็กจะเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
การเคลือ่ นไหวของตนเองและการได้สมั ผัสกับสิง่ ของภายนอก เด็กคิดสร้างสรรค์ความรูข้ ้ึนภายในตน
หรืออีกนัยหนึ่งเด็กต้องเป็ นผูก้ ระทํา(Active) ในการเรียนรู้ ในการคิด การเรียนมิใช่สงิ่ ทีร่ บั เข้าไปเฉยๆ
(Passive) ซึง่ การเขียน เด็กจะสร้างกระบวนการเขียนด้วยลักษณะเดียวกับทีเ่ รียนรูส้ งิ่ อื่น ผ่านการ
ทดลองปฏิสมั พันธ์และเกีย่ วข้องกับประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก และเด็กต้องการสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้เด็กสร้างกฎ ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค และความหมายของภาษาด้วยตนเอง
(อารี สัณหฉวี. 2535; อ้างอิงจาก Piaget. 1955)
กู๊ดแมน (ธีรนุ ช เชยกลิน่ เทศ . 2549: 25; อ้างอิงจาก Goodman. 1986) เป็นผูน้ ําทาง
ความคิดคนสําคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) กล่าวว่า ภาษาของมนุษย์
เป็นตัวแทนความคิดของผูใ้ ช้ภาษาบุคคลสามารถรวบรวมสัญลักษณ์อนั ได้แก่เสียงในภาษาพูดและ
อักษรในภาษาเขียนมาเป็ นคําเพือ่ ใช้ทดแทนสิง่ ต่างๆ แทนความรูส้ กึ และความคิด ใช้ภาษาโดยมี
จุดประสงค์เพือ่ การสือ่ สาร นอกจากนี้ยงั ใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือในการคิดและในการเรียนรู้ กู๊ดแมน
ได้กล่าวถึงวิธกี ารสอนภาษาแบบธรรมชาติไว้ดงั นี้
1. ภาษาทีใ่ ช้ตอ้ งมีความหมายสมบูรณ์มใี จความครบถ้วนและเน้นความสําคัญ
ของการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน การเรียนทักษะย่อยของภาษา เช่น การฝึกสะกดคํา การ
คัดลายมือ จะทําต่อเมือ่ เด็กต้องการและการเรียนทักษะย่อยนัน้ สามารถช่วยให้เด็กสือ่ ความหมายได้
สมบูรณ์ขน้ึ เรียนจากสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงและเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียน
2. เนื้อหาในการเรียนภาษาสําหรับเด็ก คือประสบการณ์จริงทีเ่ ด็กจะได้ศกึ ษา
กระบวนการใช้ภาษาอย่างมีจดุ มุง่ หมายในสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
3. การเรียนภาษาสามารถเรียนได้จากการใช้ภาษาในทุกรายวิชา โดยใช้ภาษาใน
สิง่ แวดล้อมทางภาษาทีม่ คี วามหมาย
4. การสอนภาษาต้องให้ความสําคัญแก่กจิ กรรมทีเ่ ด็กริเริม่ ขึน้ เองครูเป็ นผูส้ นับสนุน
กิจกรรมนัน้ นอกจากนี้ครูเป็ นแบบอย่างในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในชีวติ ประจําวัน
5. การสอนภาษาต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการทํากิจกรรมทางภาษาร่วมกันระหว่าง
ครูกบั เด็ก โดยครูมองข้อผิดพลาดของเด็กว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และสนับสนุ นให้
เด็กกล้าพูด กล้าทํา เพื่อจะได้เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้
6. ผูเ้ รียนมีอาํ นาจในการตัดสินใจด้วยตนเองในการพิจารณาว่าใช้ภาษาเมือ่ ไร
กล่าวโดยสรุป การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) เป็นปรัชญาแนวคิด
ทีม่ พี น้ื ฐานจากทฤษฎีทว่ี า่ ด้วยระบบของภาษา ซึง่ จะเน้นองค์รวมของภาษา นันคื
่ อการส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาทัง้ 4 ด้าน คือ การฟงั การพูด การอ่านและการเขียน ไปพร้อมๆ กัน โดยมีกระบวนการคิด
เป็นแกนสําคัญ เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์ทเ่ี ด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ แวดล้อม จนสามารถสร้างองค์ความรูข้ น้ึ ได้ดว้ ยตนเองเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษามีความมันใจ
่
ในการใช้ภาษา และเรียนอย่างมีความสุข
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อําพร ศรีหรัญ (2540: 65-66) กล่าวถึงการสอนภาษาแบบธรรมชาติในโรงเรียนอนุบาล
ดังนี้

กิ จกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและให้คนุ้ เคยกับตัวหนังสือ ได้แก่
- ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟงั ทุกวัน การอ่านอาจนําเล่ม เก่ามาอ่านให้ฟงั ถ้า
เด็กขอร้อง อาจจะอ่านในช่วงเล่นเสรี 4-5 คนก็ได้
- หนังสือทีอ่ ่านถ้านํามาจากห้องสมุดเมือ่ อ่านเสร็จควรนําไปไว้ในห้องสมุด
เพื่อเด็กจะได้ตามไปอ่าน
- ครูสนทนาอภิปรายเกีย่ วกับหนังสือกับเด็ก ให้เด็กได้คดิ พูดออก
ความคิดเห็น
- ตามมุมต่างๆ ของห้องเรียน ครูควรหาของจริงทีม่ ตี วั หนังสือมาวาง
ให้เด็กเล่น
2. กิจกรรมการเล่นเสรี
การเล่นเสรีหรือศูนย์ต่างๆ จําเป็นอย่างยิง่ ในการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ เพราะทุกวันเด็กมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเลือกกิจกรรมมุ มใด และในแต่ละมุมจะ
มีวสั ดุอุปกรณ์ส่งเสริมภาษา เช่น มุมบ้าน ครูเพิม่ สิง่ ของเครือ่ งใช้ในบ้านให้มขี องทีม่ ตี วั หนังสือ มุม
บล็อก ครูจะหาสิง่ ทีม่ ตี วั หนังสือมาประกอบการเล่นบล็อก และสร้างเรือ่ งราว มุมวิทยาศาสตร์ ครูอาจ
เขียนบัตรคําบอกชือ่ สิง่ ต่างๆ ไว้ มุมห้องสมุด จัดให้มบี รรยากาศสบายๆ มีมมุ เขียนอยูใ่ กล้ๆ มุม
คณิตศาสตร์จดั ให้มตี วั เลข ตัวหนังสือทีข่ องเล่น เป็ นต้น การเล่นเสรีของเด็กนี้เป็ นโอกาสทีค่ รูจะได้
สังเกตเด็กและสนทนาซักถามเด็กได้ทลี ะคน พยายามชักชวนให้เด็กทํากิจกรรมหลากหลาย
3. การสอนเป็ นหน่วยบูรณาการ
การสอนภาษาแบบธรรมชาติจะใช้วธิ สี อนเป็นหน่วยบูรณาการ เพือ่ ให้
ประสบการณ์ทม่ี คี วามหมายกับเด็ก เพราะได้เห็นความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น “การเจริญเติบโตของ
พืช” แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเนื้อหาในหน่วยการเรียน (ธีรนุช เชยกลิน่ เทศ . 2549: 26-30;
อ้างอิงจาก Strickland; & Morrow. 1989: 142) ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมหาความรูเช่
้ น การเพาะถัว่ สังเกตการเติบโต วัดการเจริญเติบโต
และบันทึก แกะเมล็ดในถัว่ ดู อภิปราย ศึกษาต้นไม้นอกสถานที่ ฯลฯ
- กิจกรรมครูอ่านหนังสือให้ฟงั เช่น อ่านนิทานเรือ่ ง “หัวผักกาดยักษ์ ”
แล้วเปรียบเทียบวิธกี ารปรุงหัวผักกาดเป็นอาหารแบบต่างๆ ฯลฯ
- กิจกรรมทีท่ าํ แล้วนํามาเล่าสูก่ นั ฟงั เช่น เด็กไปทดลองเพาะพืชทีบ่ า้ น
แล้วนํามาเล่า
- กิจกรรมเขียนอ่านร่วมกัน เช่น ช่วยกันทําชาร์ท ว่าพืชต้องการอะไร
อ่านบทกลอนเกีย่ วกับต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ
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- กิจกรรมเขียนตามลําพัง
การปลูกต้นไม้

เช่น วาดหรือเขียนเรือ่ งเกีย่ วกับพืชและ

- กิจกรรมอ่านตามลําพัง เช่น อ่านหนังสือเกีย่ วกับต้นไม้ในมุมห้องสมุด
- กิจกรรมดนตรีและจังหวะ เช่น ร้องเพลงและแสดงท่าทางเกีย่ วกับพืช
- กิจกรรมศิลปะ เช่น ปนั ้ วาด เกีย่ วกับพืช
- กิจกรรมคณิตศาสตร์ เช่น เปรียบเทียบการเติบโตของพืช ฯลฯ
- กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เช่น เล่น “ขายดอกไม้”
จะเห็นว่าการสอนภาษาแบบธรรมชาติมที งั ้ ส่วนทีเ่ ด็กเรียนรูโ้ ดยอิสระตามความสนใจ
ของเด็กเอง และมีทงั ้ ส่วนทีค่ รูเสนอแนะการใช้ภาษาทีบ่ รู ณาการกับหน่วยการเรียน
การจัดสภาพแวดล้อม
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งทีส่ ะท้อนความเชือ่ หรือ
ปรัชญาของผูจ้ ดั ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นสภาพแวดล้อมทีส่ ามารถส่งเสริมการเรียนภาษาของเด็ก สรุปได้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อมทางภายภาพ ในห้องเรียนทีส่ อนภาษาแบบธรรมชาติ
จะจัดให้มมี มุ ประสบการณ์ต่างๆ โดยมีมมุ ทีเ่ ด่นชัด คือ มุมห้องสมุด มุมอ่าน มุมเขียน ส่วนมุมอื่นๆ
ทีอ่ าจจัดไว้ได้แก่ มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อกมุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยมุมทุกมุมสามารถจัดให้เอือ้
ต่อการเรียนภาษาได้ โดยจัดให้มปี ้ ายสัญลักษณ์ หรือเครือ่ งหมายต่างๆ ทีม่ คี วามหมายในการสือ่ สาร
กับเด็ก มีวสั ดุอุปกรณ์ทส่ี ามารถกระตุน้ ให้เด็กต้องการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ภาษาของเด็ก
2. บรรยากาศภายในห้องเรียน ในห้องเรียนทีส่ อนภาษาแบบธรรมชาติ
จะมีบรรยากาศของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เด็ก มีโอกาสและเวลาทีจ่ ะตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เด็กๆ สนใจทีจ่ ะอ่านและเขียนจากความเข้าใจและประสบการณ์
ทัง้ นี้จะต้องเป็ นห้องเรียนทีเ่ ด็กได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
บทบาทครู
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เน้นการฟงั พูด อ่าน เขียน โดยมีการคิดเป็น
แกนสําคัญซึง่ การเรียนการสอนจะเป็ นลักษณะทีผ่ เู้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึง่ ครูจะต้อง
ปรับบทบาทดังนี้
1. ครูเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ครูจะต้องเป็นผูต้ ดั สินใจเกีย่ วกับการจัด
สภาพแวดล้อม การจัดหา จัดซือ้ และใช้ทรัพยากรต่างๆ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อประสบการณ์ของเด็ก
และตัดสินใจเกีย่ วกับบริบทของการเรียนรูซึ้ ง่ ได้แก่ การให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรม การสนับสนุ น
ให้เด็กแสดงความคิดเห็น การให้โอกาสเด็กในการสร้างความหมายจากการอ่านเขียน โดยให้เด็กได้
เป็นผูเ้ รียนอย่างกระตือรือร้น การสนับสนุนให้ทดลองอ่านเขียนและตรวจสอบด้วยตนเอง การตอบสนอง
ในทางบวก ซึง่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั เด็กเป็นปจั จัยสําคัญต่อการเรียนรูข้ องเด็ก
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2. ครูเป็ นแบบอย่าง ลักษณะการเรียนรูข้ องเด็กเป็ นการเลียนแบบ
และมาจากการมีปฏิสมั พันธ์ ดังนัน้ ครูจงึ สามารถเป็นแบบอย่ างให้แก่เด็ก 2 ทางด้วยกัน คือ ครูเป็น
ผูร้ ว่ มทํากิจกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงให้เด็กเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการรูห้ นังสือในชีวติ ประจําวัน
ของผูใ้ หญ่ และครูเป็ นผูส้ าธิต แสดงแบบอย่างการใช้ภาษาหลายๆ ลักษณะ เช่น ขณะอ่านหนังสือ
เล่มใหญ่ เล่านิทาน ช่วงเวลาการอ่านเงียบๆ ตามลําพัง การอ่านจากบริบทการเรียนรูจ้ ริง การเขียน
ร่วมกัน การเชือ่ มโยงระหว่างการเขียนและการอ่าน จากการสังเกตและมีประสบการณ์เป็นนักอ่าน
นักเขียนของเด็ก เด็กจะสามารถสังเกตองค์ประกอบของทักษะการรูห้ นังสือและรวมเข้าด้วยกันเป็ น
องค์รวม
3. ครูเป็ นผูจ้ ดั การ ครูจะเป็นผูจ้ ดั การเกีย่ วกับสถานการณ์ต่างๆ ใน
ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้เด็กได้เรียนรูแ้ บบร่วมมือและทํางานร่วมกัน ครูกเ็ ป็ นผูร้ ว่ ม
เรียนรู้ และเป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้นเช่นกัน นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญกับบท บาทของ
ผูป้ กครองและชุมชนทีม่ ตี ่อการเรียนรูข้ องเด็ก
4. ครูเป็ นผูป้ ระเมิน ครูเป็นผูป้ ระเมินพัฒนาการเด็กเป็นผูเ้ ก็บรวบรวม
หลักฐานงานทีแ่ สดงการเรียนรูข้ องเด็ก ซึง่ ครูจะต้องทราบว่าเด็กอยูใ่ นระดับใด ประสบการณ์เดิม
และสิง่ ทีเ่ ขารูแ้ ล้ว และเด็กจะก้าวหน้าไประดับใด ครูจะช่วยให้เด็กพัฒนาไปได้อย่างไร สิง่ สําคัญของ
การประเมินคือเพื่อส่งเสริมเด็กได้อย่างเหมาะสม
บทบาทเด็ก
ในห้องเรียนทีส่ อนภาษาแบบธรรมชาติ เด็กจะมีบทบาทดังนี้
1. เด็กเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั แิ ละสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เด็กได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการอ่าน และการเขียน ด้วยการอ่านและการเขียนอย่างมีความหมายจริงๆ
2. เด็กมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ ตัง้ แต่การสร้างหัวข้อทีจ่ ะเรียนร่วมกัน
การตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมทีต่ รงกับความต้องการและใช้ในชีวติ จริงของเด็ก และการประเมินผล
งานของตัวเอง
3. เด็กเรียนรูโ้ ดยการทํากิจกรรมร่วมกับเพือ่ นและครูซึง่ เป็นการสนับสนุ น
การเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน เด็กได้เรียนรูแ้ บบร่วมมือมากขึน้
การประเมิ นพัฒนาการทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. การประเมินต้องเป็นไปตามธรรมชาติการรูห้ นังสื อของเด็ก ครูตอ้ งศึกษา
พัฒนาการด้านการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กแล้วนําหัวข้อเหล่านี้มาสร้างเป็ น
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ในการประเมิน
2. การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และต้องประเมิน
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะทําให้ครูทราบพัฒนาการของเด็ก เข้าใจเด็ก และรูว้ า่ จะพัฒนาเด็กอย่างไร
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3. การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ควรเป็นการประเมิน
แบบไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ได้ผลการประเมินทีแ่ ท้จริง วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ หมาะสม คือ
การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึง่ จะต้องมีทงั ้ การสั งเกตแล้วบันทึกอย่างเป็ นระบบ และการเก็บ
ตัวอย่างงาน โดยครูจะต้องแปลผล (Interpret) ข้อมูลอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้ผลการประเมินมีความตรง
และความเทีย่ ง
ทัง้ นี้การประเมินทีไ่ ม่สอดคล้องกับปรัชญาและหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
คือการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ จากการที่ สทอลแมนและเพียร์สนั (Stallman; & Pearson. n.d.)
ได้นําแบบทดสอบความพร้อมด้านการอ่านทีใ่ ช้ในอเมริกามาวิเคราะห์ พบว่า แบบทดสอบส่วนใหญ่
มีลกั ษณะประเมินทักษะย่อยๆ ผลจากการทดสอบไม่สามารถสะท้อนความคิดเกีย่ วกับพัฒนาการ
ด้านการรูห้ นังสือได้
การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง
ผูป้ กครองมีบทบาทสําคัญอย่างยิง่ ในการเรียนรูข้ องเด็ก จึงจําเป็นต้องจัดให้
ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เปลีย่ นแปลงมาเป็นการสอนภาษา
แบบธรรมชาตินกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอแนะแนวทางการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในโรงเรียน
ทีส่ อนภาษาแบบธรรมชาติ สรุปได้ดงั นี้
1. ผูป้ กครองควรศึกษาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร และการเรียนรู้
ในโรงเรียนอนุ บาล ซึง่ ครูควรเป็ นผูท้ ส่ี อ่ ื สารให้ผปู้ กครองรับทราบด้วยวิธกี ารต่างๆ การทีโ่ รงเรียน
แจ้งให้ผปู้ กครองทราบเกีย่ วกับการจัดการศึกษาและแนวทางทีผ่ ปู้ กครองควรปฏิบตั ิ จะทําให้ผปู้ กครอง
สามารถพัฒนาเด็กในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน ทัง้ นี้ ผูป้ กครองควรใจเย็น และมีความอดทน
เพียงพอทีจ่ ะเฝ้ารอดูผลงานของเด็ก ซึง่ จะพัฒนาขึน้ ทีละน้อย
2. ผูป้ กครองอาจมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยการร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน เช่นเข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน เยีย่ มชมชัน้ เรียน สังเกตการสอน หรือให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุ นการดําเนินการของโรงเรียน เช่น ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าของเด็ก
เป็นอาสาสมัครในการอ่านหนังสือให้เด็กฟงั ทีโ่ รงเรียน ฯลฯ
3. ผูป้ กครองสามารถช่วยพัฒนาภาษาของเด็กได้โดยก ารสนทนาและ
ตอบคําถามของเด็กอย่างสมํ่าเสมอ จัดหาหนังสือนิทานให้เด็ก อ่านหนังสือให้เด็กฟงั เป็นประจําทุก
วัน ส่งเสริมให้เด็กอ่านจากสิง่ แวดล้อม เช่น ป้ายโฆษณา กล่องสินค้า ป้ายประกาศ ฯลฯ จัดให้เด็กมี
โอกาสอ่านและเขียนทุกวัน ให้ความสนใจในสิง่ ทีเ่ ด็กอ่านหรือเขียน เพือ่ เป็ นกําลังใจแก่เด็ก และ
เพื่อให้เด็กมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการอ่านและเขียน พยายามไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์หรือตําหนิสงิ่ ทีเ่ ด็กเขียน
เพราะจะทําให้เด็กขาดความมันใจว่
่ าตนเองมีความสามารถในการอ่านและเขียน และผูป้ กครองควร
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ภาษา
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จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่า แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติให้กบั เด็กปฐมวัย
จะต้องให้ความสําคัญทุกส่วน ตัง้ แต่กจิ กรรมการเรียนการสอน ให้เด็กคุน้ เคยกับตัวหนังสือ ใช้ภาษา
อย่างมีความหมาย ทัง้ ในการสอนตามหน่วยบูรณาการและการเล่นเสรี โดยจัดสภาพแวดล้อมในมุม
ต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนภาษาของเด็ก มีบรรยากาศทีก่ ระตุน้ ให้เด็กอยากเรียนรู้ ทัง้ นี้ครูจะต้องปรับ
บทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เป็ นผูจ้ ดั การ เป็นผูป้ ระเมินพัฒนาการ ทัง้ ด้านการฟงั พูด อ่าน
และเขียน และเป็ นแบบอย่างทีแ่ สดงให้เด็กเห็นคุณค่าของการรูห้ นังสือ นอกจากนัน้ หากผูป้ กครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษ าทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้
สอดคล้องกันในการพัฒนาเด็กตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
1.10 การสร้างเสริ มพัฒนาการทางศัพท์ของเด็กปฐมวัย
เบอร์นส์ และโลว์ (นฤมล กรกระโทก. 2550: 24-26; อ้างอิงจาก Burns; & Lowe.
1969: 221–223) เสนอวิธกี ารสร้างเสริมพัฒนาการทางศัพท์ของเด็กไว้หลายประการแต่กย็ งั ไม่ม ี
วิธกี ารใดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ จึงเพียงแต่เสนอแนะไว้เท่านัน้ ซึง่ พอจะนํามากล่าวได้ดงั นี้
1. ประสบการณ์ตรง การจัดประสบการณ์ตรงให้กบั เด็กทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ก็คอื
การจัดทัศนศึกษาซึง่ สามารถทีจ่ ะนํา ไปใช้กบั เด็กตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ประสบการณ์จะช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดทีถ่ กู ต้อง ปญั หาก็คอื ครูเกรงว่าเด็กจะไม่ได้รบั
ความปลอดภัยในการเดินทาง จึงไม่นยิ มใช้วธิ กี ารนี้มากนัก
2. หนังสืออ่านสําหรับเด็ก หนังสืออ่านสําหรับเด็กจะช่วยพัฒนาศัพ ท์ของเด็ก
โดยเฉพาะหนังสือทีเ่ ร้าให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจอยากซักถาม เด็กควรได้อ่านหนังสือทีม่ คี าํ ศัพท์งา่ ย
เหมาะกับวัยและระดับความรูข้ องเขา
3. อุปกรณ์การสอน ในการอธิบายแก่เด็ก ควรใช้อุปกรณ์การสอนทีจ่ ะช่วยให้
เด็กเกิดความคิดรวบยอดของคําศัพท์ได้อย่างถูกต้อง หลังจากทีไ่ ด้ใช้อุปกรณ์การสอนช่วยในการ
อธิบายศัพท์แล้ว ควรจะให้เด็กอธิบายความหมายของศัพท์ให้เพือ่ นร่วมชัน้ ฟงั และมีการอภิปราย
เกีย่ วกับความหมายของศัพท์นนั ้
4. เนื้อหาวิชา ศัพท์ในเนื้อหาวิชา มักจะเป็ นศัพท์ยากสําหรับเด็กแต่จาํ เป็ น
จะต้องให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น ศัพท์คณิตศาสตร์ ศัพท์วทิ ยาศาสตร์ เป็ นต้น ในการเลือกหนังสือทีเ่ ป็น
เนื้อหาวิชาให้แก่เด็กนัน้ ควรพยายามเลือกหนังสือทีผ่ แู้ ต่งได้อธิบายความหมายของศัพท์ไว้อย่าง
ชัดเจน
5. การพูดและการเขียน การพูดและการเขียนเป็นการแสดงออกทางความคิด
และความสามารถทางภาษาของเด็ก ครูจะต้องกระตุน้ ให้เด็กได้แสดงความสามารถของเขาออกมา
ให้มากทีส่ ดุ
6. การจดบันทึก การแนะนําให้เด็กจดบันทึกศัพท์ทไ่ี ด้ยนิ จากการฟงั หรือได้
จากการอ่านแล้วนําศัพท์นนั ้ มาอภิปรายในชัน้ เรียน จะเป็นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ
ทางศัพท์แก่เด็กได้
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7. การเลียนแบบจากครู ในการสอนศัพท์ใหม่แก่เด็ก ครูอาจเร้าความสนใจด้วย
การพูดศัพท์นนั ้ ให้เด็กได้ยนิ บ่อยๆ อาจจะโดยการอ่านประโยคทีม่ ศี พั ท์นนั ้ ให้เด็กฟงั หรืออาจใช้
ศัพท์นนั ้ ในการอธิบาย หรือเล่านิทานให้เด็กฟงั โดยครูแสดงท่าทางทีจ่ ะช่วยอธิบายศัพท์นนั ้ แล้วให้
เด็กทําท่าทางเลียนแบบการแสดงของครู
8. การทําแบบฝึกหัด ควรให้เด็กได้ทาํ แบบฝึกหัดในการให้ความหมายของศัพท์
และบอกคําตรงข้ามของศัพท์ เด็กควรจะได้ฝึกทําแบบฝึกหัดอยูเ่ สมอ
9. การกระตุน้ ให้เด็กศึกษาความหมายของศัพท์ดว้ ยตนเอง ครูควรสร้างความสนใจ
ในศัพท์ให้กบั เด็ก ด้วยวิธเี ขียนไว้ทป่ี ้ ายนิเทศ หรืออาจจะพูดถึงศัพท์นนั ้ บ่อยๆ จนเด็กเกิดความสนใจ
อยากทราบความหมาย จึงแนะนําให้เด็กไปค้นหาความหมายจากพจนานุ กรมฉบับนักเรียน
เฮอร์ลอค (Hurlock. 1972: 165) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการของ
ความเข้าใจคํานัน้ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ ความหมายของคําใหม่ๆ เท่า นัน้ แต่ควรส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนรูค้ วามหมายของคําเก่าด้วย เช่น เริม่ แรกเรียนรูค้ าํ ว่า ส้ม หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง
ต่อมาเด็กค้นพบว่า ส้ม อาจจะหมายถึงชื่อของสีชนิดหนึ่ง และต่อมาเด็กจะรูว้ า่ ส้ม หมายถึงสีทเ่ี กิด
จากการผสมสีแดงกับสีเหลือง เป็ นต้น
บันลือ พฤกษะวัน (2522: 128–130) ได้เสนอวิธกี ารพัฒนาคําศัพท์และหลักการฝึก
พัฒนาคําศัพท์ของนักเรียนไว้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 คําสามัญง่ายๆ ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐาน โดยการนําคําเหล่านัน้ มาใช้แต่งบทเรียน
และพัฒนาการอ่านของเด็ก พอเด็กอ่านได้กเ็ ข้าใจความหมายและใช้ได้ทนั ที พอเด็กอ่านคําว่า มี ได้
เด็กก็บอกได้ว่า ฉันมีตาสองตา ฉันมีเงินหนึ่งบาท พูดได้ทนั ทีแสดงว่าใช้ได้ เพราะคําทีย่ กตัวอย่างนี้
ย่อมคุน้ เคยกับเด็ก เมือ่ เรียนอ่านคํานี้ได้ ฝึกพูดได้หรือพูดแล้วแสดงท่าทางประกอบได้
ขัน้ ที่ 2 ขยายความหมายของคําให้กว้างขวางออกไป โดยการเพิม่ คําให้เป็นสอง
สามพยางค์ และให้มคี วามหมายแตกต่างออกไป เพื่อเด็กจะได้เข้าใจและใช้ได้ เด็กอ่านคํา แม่ กับ
นํ้าเมือ่ นําคํามาใช้เป็ น แม่น้ํา ได้ความหมายแตกต่างไปจากการหยิบยกเอาคําทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาเช่น
แม่ยาย แม่คา้ แม่เลีย้ ง แม่ซอ้ื และอื่น ๆ เป็ นต้น หรือคําจากคําว่า นา เป็ น นาฬิกา ทัง้ นี้ครูผสู้ อนก็
จําเป็นต้องใช้การพิจารณาว่าเด็กควรได้รบั การฝึกในระยะหรือจังหวะใด ทัง้ นี้เพือ่ ขยายคําศัพท์ให้
เด็กผูเ้ รียนได้เข้าใจ ใช้คาํ ศัพท์เหล่านัน้ ในการเรียนรู้ และใช้ชวี ติ ประจําวันได้
ขัน้ ที่ 3 ความเข้าใจในเรือ่ งการใช้คาํ อ รรถต่างๆ ของเด็ก หมายถึง คําศัพท์
เฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับการดํารงชีวติ เช่น ประชาธิปไตย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรืออื่นๆ เป็ นต้น
ตลอดจนการใช้คาํ ศัพท์ได้เหมาะเจาะเพื่อความหมายเฉพาะเจาะจง และรูจ้ กั วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในการใช้คาํ ต่างๆ ซึง่ ต้องอาศัยความคิดรว บยอดและการฝึกใช้ภาษาได้ด ี เรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ งของ
ความพยายามในการอ่านทีจ่ ะต้องค่อยสร้างสมพืน้ ฐานซึง่ ไม่จาํ เป็นต้องสอนเฉพาะในวิชาภาษาไทย
เท่า นัน้ หนทางทีจ่ ะขยายคําอรรถและการใช้คาํ ต่างๆเหล่านี้ ย่อมผูกพันกับการดําเนินชีวติ การเรียนรู้
ในวิชาอื่นๆ เช่นลักษณะนิส ยั ประสบการณ์ชวี ติ และการงานพืน้ ฐานอาชีพ เป็ นต้น รวมทัง้ การทีม่ ี
ความสนใจในการค้นคว้า มีนสิ ยั ในการอ่านตามลําพังของเด็กอีกด้วย
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วิธกี ารสร้างเสริมพัฒนาการทางศัพท์ของเด็กปฐมวัยสามารถทําได้หลายวิธที งั ้ การให้
ประสบการณ์ตรง การอ่านหนังสือให้เด็กฟงั การใช้ส่ ือทีส่ ามารถอธิบายให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด
ของคําศัพท์ การจดบันทึก การกระตุน้ ให้เด็กหาความหมายของคําศัพท์ดว้ ยตนเอง ทําแบบฝึกหัด
การหาความหมายคําศัพท์ นอกจากนี้ในการพัฒนาคําศัพท์ในเด็กควรเริม่ จากคําง่ายๆ ใกล้ตวั แล้ว
ขยายกว้างออกไปโดยการเพิม่ เป็ นคําทีม่ จี าํ นวนพยางค์มาก ขึน้ และต้องให้ความหมายของศัพท์
อย่างครอบคลุมเพราะศัพท์บางคํามีมากกว่าหนึ่งความหมาย
1.11 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางภาษา
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
ชอมสกี้ (พัชรีวลั ย์ เกตุแก่นจันทร์ . 2539: 28; อ้างอิงจาก Chomsky. 1998)
ศึกษาเด็กหลายคนทีม่ าจากครอบครัว ทีแ่ วดล้อมไปด้วยหนังสือ มีพอ่ แม่ทร่ี กั การอ่านเป็นต้นแบบมี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี ใี นครอบครัว บรรยากาศเช่นนี้ทาํ ให้เด็กเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
และเด็กมีหนังสือทีน่ ่ าสนใจหลากหลายพร้อมทีจ่ ะให้เด็กเลือก เมือ่ เด็กอยากเรียนรูอ้ ยากอ่าน
เรนส์และเคนาดี้ (Raines; & Canady. 1990: 224) ศึกษาพฤติกรรมของเด็กทีม่ ี
ประสบการณ์ทพ่ี อ่ แม่อ่านหนังสือให้ฟงั เป็นประจํา พบว่าเด็กเหล่านี้สามารถอ่านหนังสือออกได้เอง
ซึง่ ทําให้เกิดแนวคิดว่าเด็กเรียนรูท้ จ่ี ะอ่านออกได้เองโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับเด็กทารกเรียนพูด
โดยพ่อแม่ม ั กจะไม่เน้นหรือตําหนิเมือ่ ผิด พูดไม่ชดั แต่จะค่อยๆ สอนให้พดู ชัดโดยทําแบบอย่าง
แสดงความยินดีเมือ่ พูดได้ และส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดโดยการรับฟงั ตัง้ ใจฟงั ซึง่ ผลจากการศึกษานี้
ทําให้นกั วิจยั ภาษากลุม่ นี้เกิดแนวคิดว่าการเรียนการสอนภาษาทางด้านอ่านเขียนของเด็กก็ควรจะ
ให้เป็นการเรียนรูต้ ามธรรมชาติเช่นเดียวกับการพูด
ซิมสัน (ธีรนุ ช เชยกลิน่ เทศ . 2549: 28; อ้างอิงจาก Simpson. 1988) ได้ศกึ ษา
ลักษณะภาษาพูดของเด็กวัยอนุ บาล 4 ปี ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่านิทานแบบเล่าเรือ่ งซํา้
ผลการวิจยั พบว่า การเล่าเรือ่ งซํ้าช่วยส่งเสริมความ สามารถด้านการสือ่ สารมากขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
กล่าวคือ ช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาให้ชดั เจน ละเอียดลออ ครอบคลุม
ความหมายทีต่ อ้ งการสือ่ ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ ซึง่ ความสามารถนี้วดั ได้เป็นจํานวนคําต่อประโยค
(Length of a T-Unit) ไม่ได้วดั ทีป่ ริมาณคํา
เครส (ธีรนุ ช เชยกลิน่ เทศ . 2549: 25; อ้างอิงจาก Cress. 1989) ได้ศกึ ษาการ
ตอบสนองของเด็กอนุ บาลต่อการเขียนบันทึกทุกวัน กรณีทศ่ี กึ ษาเป็ นเด็ก 5 คน ทีเ่ ขียนบันทึกกับ
เพือ่ นในมุมการเขียนในห้องครูจะเขียนตอบงานของเด็กแต่ละคนทุกวัน พบว่าการเขียนบันทึกส่งเสริม
ให้เด็กเข้าใจว่าการเขียนสามารถเป็ นวิธสี อ่ ื สารได้เด็กสามารถทีจ่ ะสนทนาในเรือ่ งทีเ่ ขียนกับครู
จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ความสามารถทางภาษาของเด็กเกิดจากการที่
เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรงจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ในด้านการปฏิบตั กิ จิ กรรมและด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูภ้ าษา ดังนัน้ ผูป้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็กต้องเป็ นต้นแบบทีด่ แี ละจัด
บรรยากาศ การเรียนรูท้ างภาษาทีด่ ใี ห้กบั เด็กด้วย
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งานวิ จยั ในประเทศ
ฉวีวรรณ จินดาพล (2525: 75) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบความเข้าใจความหมายของ
คํานาม และความคงทนในการจําคําโ ดยการใช้รปู ภาพ การเล่านิทาน และปริศนาคําทาย ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนความเข้าใจความหมาย
ของคํานามและความคงทนในการจําของผูเ้ รียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ความเข้าใจความหมายของคํานามก่อนทําการทดลองและหลังทําการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
สุรสิทธิ ์ เอีย่ มสะอาด (2527: 81) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างนักเรียนทีเ่ รียนภาษาไทยเพียงภาษาเดียวกับนักเรียนที่
เรียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอาหรับ ในโรงเรียนเขตชานเมืองสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่2ี ในโรงเรียนเขตชานเมืองสังกัดกรุงเทพมหานครทีเ่ รียนภาษาไทย
เพียงภาษาเดียวมีความเข้าใจศัพท์ภาษาไทยดีกว่านักเรียนทีเ่ รียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอา หรับ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
วิจติ รา อุดมมุจลินท์ (2528: 53) ได้ศกึ ษาผลการใช้กจิ กรรมการเล่านิทานทีม่ ี
ต่อการพัฒนาความรูแ้ ละความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ในเด็กกลุม่ อาการดาวน์ระดับก่อน
ประถมศึกษา ซึง่ พบว่า ความสามารถในการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจความหมายของคําศัพท์
ในเด็กกลุม่ อาการดาวน์ก่อนประถมศึกษาหลังการใช้กจิ กรรมการเล่านิทานเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการใช้
กิจกรรมการเล่านิทานอย่างมีนยั สําคัญที่ .01
วราภรณ์ บุญสุข (2546: 42) ได้ศกึ ษาความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทยและความคงทน
การเรียนรูค้ าํ ศั พท์ของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับปฐมวัยจากการสอนโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะ จากการศึกษาพบว่าความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทยของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
ได้ยนิ ระดับปฐมวัยสูงขึน้ หลังจากการได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ความคงทนการเรียนรูค้ าํ ศัพท์ภาษาไทยของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับปฐมวัย
หลังจากได้รบั การสอนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะอยูใ่ นระดับสูง
รุง่ นภา วุฒ ิ (2543: 78) ได้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเส้นตรงและการใช้ปริศนาคําทายทัวไป
่ ทีม่ ตี ่อความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยอายุ 4–5 ปี จํานวน 30 คน จากการศึกษาพบว่า เด็กกลุม่ ทดลองมีความสามารถ
ทางภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เบญจะ คํามะสอน (2544: 53) ได้ศกึ ษาความสามารถด้านการฟงั และการพูดของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพูดเล่าเรือ่ งอย่างต่อเนื่องโดยใช้ภาพประกอบ
จากการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพูดเล่าเรือ่ งอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ภาพประกอบมีแนวโน้มความสามารถด้านการฟงั และการพูดสูงกว่าเด็กปฐมวัยกลุม่ ควบคุม
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สมศรี แสงธนู (2545: 70) ได้ศกึ ษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครูให้การเสริมแรง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน
อนุ บาล 1 จํานวน 12 คน จากการศึกษาพบว่าในแต่ละช่วงสัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
ภาษาด้านการฟงั และการพูดโดยเฉลีย่ รว มแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 และ
เพิม่ ขึน้ ตลอดช่วงเวลา 8 สัปดาห์
สิรมิ งคล สุวรรณผา (2546: 53) ได้ศกึ ษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์พน้ื ฐานทางด้านภาษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน โดยทดลอง
กับนักเรียนชัน้ อนุ บาล 3 ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางภาษาตํ่าจํานวน 20 คน จากการศึกษาพบว่าความสามารถ
ทางภาษาด้านการฟงั และการพูดของเด็กกลุม่ ทดลองมีคา่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
อําพร ศรีหรัญ (2540: 100) ได้ศกึ ษาความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กา รจัดประสบการณ์การเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่า เด็กกลุ่ม
ทดลองมีความสนใจในการอ่านและการเขียนสูงขึน้ และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กนิษฐา ชูขนั ธ์ (2541: 60) ได้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้แกนนําใน หน่วยการสอนทีม่ ตี ่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีความคิดสร้างสรรค์สงู ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
มยุร ี กันทะลือ (2543: 79) ได้ศกึ ษาผลของการจัดกิจกรรมการอ่านตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติต่อพัฒนาการด้านก ารอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัยทีพ่ ดู ภาษาถิน่ อายุ
ระหว่าง 5-6 ปี จํานวน 10 คน จากการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านการ
อ่านภาษาไทยสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
พนิดา ชาตยาภา (2544: 70) ได้ศกึ ษากระบวนการพัฒนาการสือ่ ความหมายของ
เด็กปฐมวั ยโดยการสร้างเรือ่ งราวในกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า ผูว้ จิ ยั มีการปรับบทบาทตนเองทุกสัปดาห์ เด็กมี
พัฒนาการสือ่ ความหมายเพิม่ ขึน้ ทุกด้าน ทัง้ การฟงั พูด อ่าน เขียน
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า พัฒนาการทางภาษาของเด็กเกิดจากการมีประสบการณ์
ตรงทางภาษา การจัดสิง่ แวดล้อมและกิจกรรมทางภาษาทีก่ ระตุน้ ความสนใจเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอย่างเหมาะสมกับอายุและประสบการณ์เดิมในบรรยากาศทีอ่ สิ ระและผ่อนคลาย โดยมี
การยอมรับจะทําให้เด็กมีความสามารถทางภาษาสูงขึน้ ทัง้ นี้ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ทัง้ ในด้านการศึกษาทําความเข้าใจแนวการสอน ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีความ
สนใจภาษาและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ภาษาด้วย
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2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ กครอง
2.1 ความหมายของผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง หมายถึง พ่อแม่ หรือบุคคลทีร่ บั เด็กไว้ในความดูแล โดยทําหน้าทีอ่ ุปการะ
เลีย้ งดู อบรมสังสอนด้
่
วยความรักและเอาใจใส่ตลอดจนให้การศึกษาแก่เด็ก (ทรงพร สุทธิธรรม.
2534: 31) นอกจากนี้ผปู้ กครองยังต้อง ทําหน้าทีด่ แู ลชีวติ พืน้ ฐาน นําแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือ
และแนะแนวแก่เด็ก กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 3) ได้จาํ แนกผูป้ กครองไว้ 5 ประเภท คือ
1. ผูป้ กครองตามกฎหมาย พ่อ แม่ จัดเป็ นผูป้ กครองตามกฎหมายต้องเลีย้ งดู
ลูกจนโตบรรลุนติ ภิ าวะ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบอาชีพได้ บางครัง้ เราจะพบว่า ผูป้ กครอง
ไทยให้การดูแลเด็กจนโตเป็ นผูใ้ หญ่จนถึงตายก็ม ี
2. ผูป้ กครองโดยกฎหมาย หมายถึง ผูร้ อ้ งขอต่อเจ้าหน้าทีท่ างกฎหมาย เพื่อเป็น
ผูป้ กครอง เช่น ผูท้ ข่ี อเด็กมาเลีย้ งเป็ นบุตรบุญธรรม มีความพร้อมและตัง้ ใจทีจ่ ะดูแลเด็กอย่างแท้จริง
3. ผูป้ กครองอุปถัมภ์ เป็ นผูป้ กครองชัวคราวที
่
ร่ บั เลีย้ งดูดว้ ยความรู้ สึกเมตตา
สงสาร อยากช่วยเหลือ เช่น ผูป้ กครองในสถานสงเคราะห์ ลักษณะของความผูกพันเป็ นแบบผิวเผิน
สิง่ ทีเ่ ด็กได้จากผูป้ กครองอุปถัมภ์คอื กําลังใจ
4. ผูป้ กครองทางชีวภาพ (Biological parent) เป็ นผูป้ กครองทีเ่ กิดขึน้ ในยุคของ
เทคโนโลยีการผสมพันธุใ์ นหลอดแก้ว ผูป้ กครองประเภทนี้ม ี 2 ประเภท คือ แบบแรกเป็ นเจ้าของยีน
อีกแบบหนึ่งเป็ นแบบฝากครรภ์ ทัง้ สองแบบมีความผูกพันทางพันธุกรรมสูง แต่การเลีย้ งดูอยูก่ บั
ผูท้ าํ หน้าทีผ่ ปู้ กครอง ความสัมพันธ์กบั เด็กมีลกั ษณะเช่นเดียวกับผูป้ กครองทัวไป
่
5. ผูป้ กครองโดยบังเอิญ พบได้ในกรณีเด็กหลง แล้วต้องรับเลีย้ ง พ่อแม่ เด็กตาย
เด็กถูกนํามาฝากเลีย้ ง ความเกีย่ วข้องผูกพันระหว่างเด็กและผูป้ กครองน้อยมาก
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า ผูป้ กครองมีความหมายกับเด็กมากกว่า การเป็ น
ผูใ้ ห้การเลีย้ งดูให้น้ําให้อาหาร หน้าทีข่ องผูป้ กครองครอบคลุมถึงการอบรมสังสอนและ
่
พัฒนาเด็ก
ด้วย การเลีย้ งดูเด็กของผูป้ กครองจึงมิใช่การเลีย้ งดูตามยถากรรม แต่เป็นการเลีย้ งดูอย่างเข้าใจ
ผูป้ กครองทีด่ ตี อ้ งมีทกั ษะ มีความสามารถ มีความเชีย่ วชาญในการเลีย้ งเด็กและเข้าใจเด็กอย่าง
แท้จริง เพราะผูป้ กครองเป็ นผูท้ าํ หน้าทีเ่ ลีย้ ง ดูเด็กให้เจริญเติบโตเต็ มตามศักยภาพและพัฒนาการ
ดังนัน้ นอกจากพ่อแม่ ญาติ หรือผูอ้ ่นื บางแห่งอาจกําหนดให้ สถานสงเคราะห์ หรือแม้แต่องค์กร
ชุมชน เช่น คิบบุตซ์ ของประเทศอิสราเอลจัดได้วา่ เป็นผูป้ กครอง เพราะทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบการ
เลีย้ งดูเด็กได้
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2.2 ความสําคัญของผูป้ กครอง
พ่อแม่เป็ นบุคคลสําคัญในการเตรียมเด็กให้พร้อมทีจ่ ะอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
เพราะพ่อแม่เป็ นบุคคลแรกทีเ่ ด็กรูจ้ กั เป็ นผูใ้ กล้ชดิ กับเด็กมากทีส่ ุดสามารถตอบสนองความต้องการ
พืน้ ฐานในการดํารงชีวติ และให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก เด็กจะมีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพเช่นไร
ขึน้ อยูก่ บั การอบรมเลีย้ งดูทางบ้านเป็ นสําคัญ (ฉันทนา ภาคบงกช. 2537: 4-5) เพราะเด็กจะต้อง
เจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตและจะเป็ นผูใ้ ห้กําเนิดเด็กรุน่ ต่อไปอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุดดังนัน้ ครอบครัว
ซึง่ เป็ นหน่ วยแรกของเด็ก จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อพัฒนาการของเด็ก ตัง้ แต่ วัยแรกเริ่มและวัย
ต่อๆ มา เพราะหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ของครอบครัวคือ การอบรมเลีย้ งดูบตุ ร เพื่อให้เด็กของตนเป็ นคน
ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ ซึง่ ผลิตผลของการอบรมเลีย้ งดูน้จี ะเป็นเสมือนฐานรองรับ
บทบาทอื่นๆ ต่อไป (จรรจา สุวรรณทัต; และคนอื่นๆ. 2537: 52-57) จากทฤษฎีพฒ
ั นาการของอีรคิ สัน
บ่งชีอ้ ย่างชัดเจนถึงอิทธิพลของการอบรมเลีย้ งดูของผูป้ กครองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อจิตสังคม ของเด็กตาม
ระยะของพัฒนาการว่า ในระยะปฐมวัย เด็กต้องการสร้างความรูส้ กึ ไว้วางใจ หากผูป้ กครองให้
โอกาสแก่เด็ก ให้เด็กได้คดิ ริเริม่ ให้เด็กมีความมันใจ
่ เด็กจะเจริญเติบโตด้วยความมันใจ
่ และมีความ
เป็นมิตรด้วย
ในศตวรรษที่ 19 – 20 สังคมให้ความสนใจพัฒนาการและความต้องการของเด็กมาก
โดยเน้นถึงผลกระทบจากผูป้ กครองทีม่ ตี ่อพัฒนาการของเด็กทีเ่ กิดจากการเลีย้ งดูไม่ถูกต้อง ความ
ไม่เข้าใจ ต่อพัฒนาการเด็กผูป้ กครอง ทีท่ าํ ให้มกี ารส่ งเสริมเด็กในทางทีผ่ ดิ การสร้างปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเด็ก และผูป้ กครองในทางบวก เพือ่ ให้ปฏิสมั พันธ์เป็นการตอบสนองกันและกัน ในการจัด
กระทําหรืออยู่ ร่วมกันทีผ่ ปู้ กครองต้องเข้าถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กทีถ่ กู ต้อง ไม่สร้างปญั หาให้เกิด
ขึน้ กับเด็ก การพยักหน้า การยิม้ รับ การตอบโต้หรือการสนทนาของผูป้ กครองล้วนมีความหมายกับ
เด็กเหตุผลสําคัญของผูป้ กครองคือเด็กจะเจริญเป็ นผูใ้ หญ่แบบใดนัน้
นอกจากพันธุกรรมแล้วการ
เลีย้ งดู เป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะทําให้เด็กเป็ น คนอย่างไร คิดอย่างไร ลักษณะอย่างไร โรงเรียนไม่ สามารถ
จัดกระทําได้ทงั ้ หมด บ้านและครอบครัวทีเ่ ด็กอาศัยอยู่ ผูป้ กครองทีด่ แู ลเด็ก เด็กเรียนรู้ โดยตรงมา
จากผูป้ กครองและครอบครัวทีใ่ ห้การเลีย้ งดู สิง่ ทีผ่ ปู้ กครองกระทําหรือแสดงออกมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการ
ของเด็กเนื่องจาก
1. ผูป้ กครองเป็ นแบบอย่างของเด็ก ทีเ่ ด็กพร้อมจะเลียนแบบไม่ว่าผูป้ กครอง
จะตัง้ ใจหรือไม่กต็ าม
2. ผูป้ กครองเป็ นผูบ้ อกหรืออธิบายว่า เด็กควรทําหรือไม่ทาํ อะไร
3. ผูป้ กครองเป็ นผูก้ าํ หนดกฎระเบียบของบ้านให้ถอื ปฏิบตั ิ
4. ผูป้ กครองใช้ระบบการให้รางวัลและการลงโทษ โดยไม่คาํ นึงถึงเหตุผลว่าทําไม
5. ผูป้ กครองเป็ นผูใ้ ช้เทคนิคในการกําหนดการกระทําของเด็กด้วยการพูดกระแทก
หรือใช้เหตุผลชักจูง
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6. ผูป้ กครองใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างฉลาด ในการสร้างอิทธิพลกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น
ของเล่น เสือ้ ผ้า อุปกรณ์การเรียนรูท้ จ่ี ะทําให้เด็กพัฒนาไปอย่างทีค่ ดิ
ด้วยวิธกี ารของผูป้ กครองดังกล่าว เป็ นกลวิธที ่ี จูงใจให้เด็กอยูใ่ นระบบและพัฒนา
ไปอย่างทีผ่ ปู้ กครองต้องการ หากผูป้ กครองมีความเข้าใจหลักการเลีย้ งเด็ก พัฒนาการเด็กทีต่ อ้ ง
ส่งเสริมด้วยการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูแก่เด็กทีถ่ ูกต้องแล้ว ย่อมเป็ นโอกาสทีส่ งั คมจะได้ทรัพยากรบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า โดยเฉพาะการพัฒนา ทางสังคมของเด็กทีผ่ ปู้ กครองคือผูส้ ร้างการเรียนรูท้ างสังคมให้กบั
เด็ก ซึง่ กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ปรับตัวเข้ากับสังคม (socialization) เป็นกระบวนการเรียนรู้ ความเชือ่
ค่านิยม และพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก ทีผ่ ปู้ กครองเป็ นผูส้ ร้างและหล่อ
หลอมทางสังคมทีท่ าํ ให้เด็กประพฤติปฏิบตั ิ ผูป้ กครองจึงเป็นผูส้ ร้างความเป็นผูใ้ หญ่ในอนาคตของ
เด็ก ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ดังนัน้ พ่อแม่ผปู้ กครองมีความสําคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ทัง้ ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถือเป็ นพืน้ ฐา นในการพัฒนาบุคลิกภาพใน
อนาคต พ่อแม่ผปู้ กครองจําเป็ นจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ให้ความรักความอบอุ่น อบรมเลีย้ งดูให้
เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็ นอนาคตของสังคมต่อไป
2.3 บทบาทของผูป้ กครอง
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 5) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูป้ กครองในการอบรมเลียงดู
้ เด็ก
ดังนี้

1. สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูป้ กครองกับเด็กมีผลต่อเด็กในทุกด้าน เด็กสามารถ
เรียนรู้ ทํางาน และเล่นกับเพือ่ นได้อย่างมันใจและมี
่
ความสุข หากได้รบั การสนับสนุกทีด่ กี ารอบรม
เลีย้ งดู ทีด่ แี ละถูกต้องจากผูป้ กครอง บทบาทของผูป้ กครองในการอบรมเลีย้ งดูเ ด็กจะเป็ นทัง้ ผูเ้ ลีย้ ง
ดู ผูส้ ง่ เสริมพัฒนาการ และผูใ้ ห้การศึกษา
2. บทบาทของผูเ้ ลีย้ งดู เด็กเกิดมาด้วยพืน้ ฐานกําเนิดต่างกัน การเรียนรูต้ ่างกัน
แต่สทิ ธิของเด็กทีต่ อ้ งได้รบั การเลีย้ งดูเท่ากัน การส่งเสริมการเจริญเติบโตด้วยการสนองตอบความ
ต้องการทางร่างกาย ทัง้ อาหาร การพักผ่อน นอนหลับ เครือ่ งนุ่งห่ม การได้รบั ภูมคิ มุ้ กันโรค การ
ยอมรับทางจิตใจ การปรับตัวเข้ากับสังคม รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทางสติปญั ญา
3. บทบาทของผูส้ ง่ เสริมพัฒนาการ ผูป้ กครองเป็ นผูเ้ ลีย้ งดูให้เด็กเจริญเติบโตขึน้
ในสังคมอย่างสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก
ผูป้ กครองจึงเป็ นผูเ้ อือ้ อาทรแก่เด็ก ให้การยอมรับเด็กและสนองตอบเด็กด้วยกําลังใจเป็ นการ
สร้างสรรค์อารมณ์ของเด็กได้ด ี ผูป้ กครองจะทําทุกวิ ถที างทีจ่ ะทําให้เด็กทีเ่ ลีย้ งนัน้ เจริญเติบโต อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ
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4. บทบาทของผูใ้ ห้การศึกษา ผูป้ กครองคือครูคนแรกของเด็ก การเลีย้ งดูและ
ส่งเสริมเป็ นงานส่วนหนึ่งนับแต่ฝึกการถ่ายปสั สาวะ อุจจาระ การแต่งตัวด้วยตนเอง การอบรม
มารยาทสังคม การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการสร้างเสริมเจตคติทด่ี ตี ่อเพือ่ นและการปรับตัวเข้า
กับสังคม ซึง่ เด็กจะเรียนรูท้ งั ้ โดยการเลียนแบบและการสังสอน
่
บทบาทของผูป้ กครองมีความสําคัญ
กับเด็กมาก ถ้าผูป้ กครองใส่ใจต่อบทบาทและดําเนินบทบาททีถ่ กู ต้อง เด็กจะมีความสุขช่วยเหลือ
ตนเองได้ ควบคุมตนเองได้ เมือ่ โตขึน้ เด็กจะมีความมันใจสู
่ ง ในทางตรงกันข้ามหากผูป้ กครองไม่ทาํ
บทบาทของตนให้ด ี อาจมีผลก็คอื เด็กโกรธง่ายมีอารมณ์ขดั แย้งก้าวร้าวและไม่เป็นมิตรกับผูอ้ ่นื
หรือไม่กส็ ุขภาพร่างกายไม่ดหี รืออาจมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้รบั การสังสอน
่
เป็ นต้น
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 153 -154) มีทศั นะเกีย่ วกับบทบาทของพ่อแม่และผูป้ กครอง
เด็กปฐมวัย ควรเป็ นดังนี้
1. การให้ความร่วมมือกับครู พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กควรให้ความร่วมมือกับครู
ปฐมวัยและทางสถานศึกษาด้วยเริม่ ตัง้ แต่การช่วยเตรียมตัวเด็กก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อช่วยไม่ให้
เด็กตื่นและกลัวสถานทีใ่ หม่ ซึง่ เป็ นอาคารใหญ่โต มีเด็กวัยเดียวกันเป็ นจํานวนมากและมีผใู้ หญ่ ที่
เรียกว่าครู ซึง่ เป็ นคนแปลกหน้าไม่คนุ้ เคยกันมาก่อน พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กควรเล่าเรือ่ งของ
สถานศึกษาปฐมวัย ให้เด็กฟงั ถึงความสนุ กสนาน มีของเล่นให้เล่นมากมายน่ าไปอยูแ่ ละไปเล่นและ
มีคุณครูใจดีคอยดูแลช่วยเหลือให้เด็กเกิดความคุน้ เคย เกิดความเชื่อมันที
่ จ่ ะอยูใ่ นสถา นศึกษานี้ได้
อย่างสนุกสนาน และปลอดภัย ควรพาเด็กไปเยีย่ มสถานศึกษาเป็นครัง้ คราวเท่าทีโ่ อกาสอํานวยก่อน
เปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษา นอกจากนัน้ พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กควรให้ความร่วมมือฝึกหัดให้เกิด
ความเชือ่ มันในตนเองโดยให้
่
เด็กได้รจู้ กั ชือ่ และนามสกุลของตนเอง ชื่อพ่อแม่ เลขทีบ่ า้ น ตําบล ทีอ่ ยู่
ชือ่ สถานศึกษาปฐมวัยพร้อมทัง้ ฝึกหัดเด็กให้มคี วามคุน้ เคยสามารถช่วยตนเองได้บา้ ง ได้แก่ การถ่าย
ปสั สาวะ ถ่ายอุจจาระ วิธใี ช้หอ้ งส้วมล้างหน้า แปรงฟนั การรับประทานอาหาร การล้างมือ การสวม
และถอดเครือ่ งแต่งกาย และการนอนพักผ่อนกลางวันทัง้ นี้เพื่ อให้เด็กรูส้ กึ ว่าไม่ใช่เป็ นของใหม่
สําหรับเขาเมือ่ เข้ามาอยูใ่ นสถานศึกษาปฐมวัยและเป็นการอบรมเลีย้ งดูเด็กสอดคล้องต้องกันทัง้
ทางบ้านและสถานศึกษา นอกจากนัน้ พ่อแม่ผปู้ กครอง ควรให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุ น
เด็กเกีย่ วกับการให้การศึกษาของเด็กวัยนี้ ให้สอดคล้องต้องกันกับทางสถานศึกษาด้วย
พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กให้ความสนใจและร่วมมือกับทางสถานศึกษาด้วย ได้แก่
- ยินดีเข้าร่วมประชุมกับครูปฐมวัยเกีย่ วกับปญั หาและการเรียนของเด็ก
ทางสถานศึกษาควรจัดอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครัง้
- ยินดีมาร่วมประชุมกับครูเพื่ อวางแผนพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่ เช่น
ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ครูและพ่อแม่ผปู้ กครองของเด็กช่วยกันพาเด็กไปเทีย่ วสวนสัตว์ หรือ
สวนสาธารณะแล้วร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
- ยินดีเข้ามาร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น แม่มเี วลาว่างอาจจะมา
ช่วยเย็บเสือ้ ผ้า ตุ๊กตา ซ่อมหนังสือเด็กพ่ออาจช่วยซ่อมเครือ่ งเล่นของเด็กเป็ นต้น
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2. การรูจ้ กั ผ่อนสัน้ ผ่อนยาวต่อเด็กอย่างเหมาะสม พ่อแม่ผปู้ กครองของเด็กนัน้
มิใช่จ ะเป็ นผูต้ อ้ งการให้เด็กทําอะไรๆ ตามใจของตนทุกอย่างไป ควรรูจ้ กั ผ่อนสัน้ ผ่อนยาวต่อเด็ก
อย่างเหมาะสม เช่นกรณีสถานศึก ษาเปิดให้ตน้ ปีการศึกษา เด็กยังไม่มนใจและพร้
ั่
อมทีจ่ ะอยู่ ใน
สถานศึกษาได้เองทันทีตลอดวันก็ควรอนุญาตให้เขาอยูเ่ พียงครึง่ วันก่อนในระยะสัปดาห์แรก หาก
เด็กยังไม่พร้อมทีจ่ ะอยูไ่ ด้เองแม้แต่ครึง่ วันก็ควรอยูเ่ ป็ นเพื่อนสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามสภาพชีวติ
ความเป็นอยูป่ จั จุบนั นี้อาจไม่อาํ นวยความสะดวกสําหรับพ่อแม่ ผูป้ กครองทีจ่ ะต้องอยูเ่ ป็ นเพื่อนเด็ก
อาจมอบหมายให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งทีเ่ ด็ก คุน้ เคยพอทีจ่ ะอยูเ่ ป็ นเพื่อนสักระยะหนึ่งแทนก็ได้
ในขณะที่
เด็กกําลังเล่นกับเพื่อนเด็กๆ นัน้ มิได้ หมายความว่าเด็กเกาะติดผูน้ นั ้ ตลอดเวลาแต่เป็ นเพียงให้
ผูน้ นั ้ นังคอยอยู
่
ห่ ่างพอสมควร ในพืน้ ที่ ทค่ี รู จดั เตรียมไว้ให้พอทีเ่ ขาจะ มองเห็นได้ในขณะทีเ่ ขาเล่น
อยูก่ บั เพือ่ นๆ และครู เมือ่ รูส้ กึ ว่าเขามีความมันใจ
่ ทีจ่ ะอยูก่ บั เพือ่ นๆ และครูแล้ว ผูม้ าเป็นเพือ่ นควร
ค่อยๆ ถอยไปทีละน้อย เพราะไม่จาํ เป็ นจะต้องคอยเฝ้าดู แลเด็กต่อไป วิธนี ้จี ะเป็ นผลดีทงั ้ แก่เด็กและ
ทางสถานศึกษาด้วย
3. มีความเห็นใจครู พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กทุกคนทุ่มเทความรักให้แก่เด็กอย่าง
มากมาย บางครัง้ อาจมีอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ กับเด็กในสถานศึกษาได้ หากไม่เป็ นผูท้ เ่ี ห็นใจครูบา้ งก็ยาก
ทีจ่ ะเข้าใจกันทัง้ ๆ ทีค่ รูกร็ กั และเอาใจ ใส่ต่อเด็กอย่างใกล้ชดิ แล้ว พ่อแม่ของเด็กเองดูแลเด็กวัยนี้
เพียงคนเดียวในบ้านก็ยงั อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ จนได้แต่ครูตอ้ งรับผิดชอบดูแลเด็กวัยเดียวกันนี้อย่างน้อย
20 คนต่อครู 1 คน ฉะนัน้ หากมีอุบตั เิ หตุเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรให้ความเห็นใจแก่ครูบา้ งเพื่อให้ครูม ี
กําลังใจปฏิบตั งิ านต่อไป
4. ศึกษาธรรมชาติและความต้องการของเด็ก พ่อแม่ผปู้ กครองมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
อบรมเลีย้ งดูเด็ก ควรจะเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของเด็กอาจศึกษาได้จากหนังสือไปฟงั
การบรรยายที่ ทางสถานศึกษาจัดขึน้ สําหรับพ่อแม่ผปู้ กครองเด็ก ไปประชุมทุกครั ้งเพือ่ ร่วมมือกัน
แก้ปญั หาเกีย่ วกับเรือ่ งของเด็กและควรปรึกษาหารือขอความคิดเห็นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเด็กได้ทุก
โอกาสด้วยทัง้ นี้เพือ่ ช่วยในการอบรมเลีย้ งดูเด็กสอดคล้องต้องกันกับทางสถานศึกษา
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ จะเห็นว่าบทบาทของผูป้ กครองมิใช่เพียงแต่เป็นผู้ อบรมเลีย้ งดู
้ องคุมครอง เพือ่ ให้ความปลอดภัย
ให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์ แนะนําสังสอนและปกป
่
ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ แต่ผปู้ กครองยังมีบทบาทในทุกๆ ด้านทีเ่ กีย่ วกับเด็กทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน
ด้วยการเอาใจใส่และประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพือ่ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2.4 บทบาทของผูป้ กครองต่อการเรียนการสอน
การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการตลอดชีวติ ดังนัน้ การทีจ่ ะให้เด็กเรียนรูแ้ ละเติบโตไปอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีคุณค่ามีความหมายจึงจําเป็ นต้องให้เด็กเรียนรูต้ ลอดเวลาและตลอดชีวติ การทีเ่ ด็ก
อยูใ่ นโรงเรีย นในแต่ละวันแม้จะเป็ นการให้การศึกษาส่วนหนึ่งแล้วแต่เมือ่ มาถึงบ้านเด็กควรได้รบั
การศึกษาเพิม่ เติมด้วย (ไพฑูรย์ ลินลารัตน์. 2543: 27 – 28)
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การศึกษาเพิม่ เติมทีบ่ า้ นนัน้ มี 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ การให้การศึกษาในเชิง ของการ
เรียนรูช้ วี ติ ทัง้ ภายในครอบครัวและชีวติ ภายนอกอั นเกิดจากการพูดคุยสนทนากับผูใ้ หญ่ หรืออ่าน
หนังสือพิมพ์ ดูภาพยนตร์ โทรทัศน์แล้วซักถามคนอื่นๆ เพิม่ เติม พ่อแม่ทฉ่ี ลาดย่อมสอนให้ลกู ได้คดิ
บทบาทนี้จะถือว่าเป็ นบทบาทการศึกษานอกโรงเรียน หรือบทบาทในการศึกษาอบรมก็ได้ เพราะ
เป็ นสิง่ ทีพ่ ่อแม่ได้ดาํ เนินการอยูแ่ ล้ว เพียงแต่จะมีเวลาทําได้มากน้อยเพียงใดแต่ในภาพสังคมทีเ่ ร่ง
รีบและรุกเร้าเช่นในปจั จุบนั บทบาทนี้อาจจะทําได้น้อยลงไปบ้างแต่พ่อแม่ผปู้ กครองก็จะละเลย
บทบาทนี้ไม่ได้ การศึกษาเพิม่ เติมทีบ่ า้ นอีกลักษณะหนึ่งคือการศึกษาเพิม่ เติมในสิง่ ทีเ่ ด็กได้เล่าเรียน
มาจากโรงเรียน ทัง้ ในแง่ข องเนื้อหาวิชาการและการอบรมซึง่ จําเป็นอย่างยิง่ ทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองควร
จะได้มสี ว่ นเสริม โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การทีพ่ ่อแม่หรือ
ผูป้ กครองจะมีสว่ นเสริมได้ดนี นั ้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีความรูม้ คี วามเข้าใจในเรือ่ งราวของหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนตามสมควรเพือ่ ทีจ่ ะได้ตอบคําถามเด็กได้ถูกต้องและเหมาะสมกับทัง้ จะได้
เข้าใจตัวผูเ้ รียนอย่างเพียงพอทีจ่ ะส่งเสริมให้เขาได้พฒ
ั นาตามศักยภาพของเขาเองด้วย พ่อแม่หรือ
ผูป้ กครองจะมีความรูใ้ นเรือ่ งการศึกษาของลูกได้นนั ้ ควรเริม่ ทีพ่ อ่ แม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังก่อน
แล้วครูเข้ามามีสว่ นร่วม พ่อแม่ ผูป้ กครอง ควรได้ศกึ ษารายละเอียดในระบบของการศึกษาทีเ่ ป็นอยู่
ในปจั จุบนั เพียงพอทีจ่ ะพูดคุยกับลูกหลานในความปกครองของตนเองได้บา้ งหรือแนะนําเข้าได้บา้ ง
โรงเรียนอาจจะมีสว่ นเสริมด้วยการจัดเอกสาร สรุป แนะนําระบบรูปแบบการศึกษาแจกให้ จัด
ประชุมพบปะ พูดคุย แนะนําให้จดั มุมพ่อแม่ให้จดั เผยแพร่ในสื่อมวลชลต่างๆ และจัดฝึกอบรมให้
เป็นครัง้ คราว เป็ นต้น
พ่อแม่หรือผูป้ กครองควรร่วมมือในการตอบแบบสอบถามหรือบันทึกประวัตลิ งในสมุด
รายงานผลของนักเรียนอย่างตรงไปตรงมาเพือ่ จะได้ทราบพฤติกรรมทีแ่ ท้จริงของเด็กตรงกันทั ้ งที่
บ้านและทีโ่ รงเรียน และในขณะเดียวกันก็สนใจรายงานของโรงเรียนอย่างละเอียดเพี ยงพอทีจ่ ะ
พูดคุยกับลูกของตนเอง ด้วย ทีส่ าํ คัญก็คอื พ่อแม่และผูป้ กครองควรเข้าใจว่าเด็กไม่ใช่ตามใจพ่อแม่
หรือผูป้ กครองหรือครูเท่านัน้ แต่เขาตามใจตัวเขาด้วยหน้าทีข่ องผูป้ กครองคือพยายามให้ เขาตามใจ
ตัวเองอย่างชาญฉลาด
2.5 การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง
การทีพ่ ่อแม่ ครู และบุคคลในชุมชน ทํางานร่วมกันตัง้ แต่การวางแผนการทํางาน
การเรียนรู้ และการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้เด็กได้รบั
การพัฒนาอย่างถูกต้องแล ะสอดคล้องกับโรงเรียน ลักษณะของการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองกับ
โรงเรียน (กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2544: 32) ปญั หาการประสานระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครอง
สมัยก่อนมีน้อยในแง่ของ การติดต่อสือ่ สาร เพราะโรงเรียน ติดบ้าน บ้านติดโรงเรียน ครูและ
ผูป้ กครองอยูใ่ นเขตเดียวกัน การเรียนรูป้ ญั หาเป็นประเด็นตรงกัน แต่ปจั จุบนั ผูป้ กครองนิยมเลือกที่
เรียนให้กบั ลูก แม้วา่ โรงเรียนจะอยูห่ า่ งไกลทําให้ระยะหลังมีการส่งลูกเรียนข้ามเขตทีต่ อ้ งใช้เวลาใน
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การเดินทางไปแม้วา่ ผูป้ กครองและโรงเรียนจะมีความต้องการเช่นเดียวกันคือการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้ เป็ นไปอย่างทีใ่ จต้องการก็ตาม แต่เมือ่ โรงเรียนมีโครงการสร้างการมีสว่ นร่วม
ระหว่างผูป้ กครองโดยให้ผปู้ กครองมาโรงเรียนมักมีปญั หาเรือ่ งความร่วมมือจากผูป้ กครองเสมอทัง้ นี้
ด้วยเหตุผลต่างๆ นานาของ ฝา่ ยผูป้ กครอง ทีจ่ ะเข้าร่วมกับโรงเรียนซึง่ ต่อมาทําให้การจัดโครงการ
สร้างความมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองกับโรงเรียนจําแนกเป็น 4 ลักษณะคือ
1. ผูป้ กครองเป็ นเพียงผูร้ บั ข่าวสาร
2. ผูป้ กครองเป็ นผูเ้ รียน
3. ผูป้ กครองเป็ นครู
4. ผูป้ กครองเป็ นผูร้ ว่ มวินจิ ฉัยสังการ
่
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองจะมากน้อยขึน้ อยูก่ บั นโยบายของโรงเรี ยนและความรูส้ กึ
ของผูป้ กครองการสร้างความคุน้ เคยระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครองเป็นปจั จัยสนับสนุนการมีสว่ นร่วกัมบ
โรงเรียนของผูป้ กครองทีส่ าํ คัญ
2.6 ประโยชน์ ท่ีได้รบั จากการมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง
การทีผ่ ปู้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมกับโรงเรียนนอกจากลดข้อขัดแย้งระห ว่างบ้านและ
โรงเรียนแล้วยังสร้างความเข้าใจทีด่ ตี ่อกันเพราะบางครัง้ ข้อขัดแย้งระหว่างบ้านและโรงเรียนเกิดจาก
โรงเรียนมิได้มกี ารจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสิง่ แวดล้อมของเด็ก
การให้
ผูป้ กครอง มีสว่ นร่วมกับโรงเรียนเป็ นทางแก้ขอ้ ขัดแย้งด้านนี้ทด่ี ที ส่ี ดุ ไม่แต่เพียงเท่านัน้ โรงเรียนต้อง
รักษาการให้สารสนเทศเกีย่ วกับนโยบายและการปฏิรปู ของโรงเรียนถึงผูป้ กครองอย่างต่อเนื่องด้วย
นอกจากนี้ควรให้ผปู้ กครองได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนซึง่ ช่วยได้มากเช่น การหาทุน
การร่วมกิจกรรมโรงเรียน การช่วยพิจารณาตัดสินใจเกี่ ยวกับโรงเรียน การทีผ่ ปู้ กครองได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน ประโยชน์ทพ่ี งึ ได้ของแต่ละบุคคลดังนี้(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2544: 33; อ้างอิงจาก
Feeney; et al. 1991: 491)
สมาชิกครอบครัว ได้ประโยชน์จากการเข้ากิจกรรมการมีสว่ นร่วมดังนี้
- มีโอกาสได้เรียนรู้ วิธกี ารใหม่ๆ เกีย่ วกับการแนะแนวการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ
- มีความรู้ ความเข้าใจโดยตรงเกีย่ วกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรูห้ รือ
หลักสูตรทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ทบ่ี า้ นได้
- ได้รบั สมรรถนะ ความรูส้ กึ ในการมีสมรรถนะในการมีสว่ นร่วมกับโปรแกรม
การเรียน ตัวเด็ก สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั เมือ่ สมาชิกครอบครัวเข้ามาร่วมกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
- ได้เห็นบทบาทของสมาชิกครอบครัวทีแ่ ตกต่างไปจากบ้าน
- มีความคุน้ เคยกับผูใ้ หญ่ทม่ี ที กั ษะความรูส้ กึ
และวิธสี ร้างความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่นทีเ่ หนือจากครอบครัวและครู
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- มีความสนใจเป็ นเอกเทศมากขึน้
- ได้รบั ประสบการณ์ทห่ี ลากหลายกว่าในหลักสูตร
ครูจะมีโอกาสมากถ้าผูป้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้แก่
- มีโอกาสขยายโปรแกรมเพราะมีอตั ราการเห็นด้วยสูง
- สามารถเรียนรูจ้ ากข้อความรูท้ ผ่ี ู้ ปกครองจากความรูป้ ระสบการณ์ทผ่ี ปู้ กครอง
นํามาแลกเปลีย่ น
- มีโอกาสได้สงั เกตเห็นความสัมพันธ์ของเด็กกับสมาชิกครอบครัว
- มีโอกาสสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแต่ละครอบครัวอย่างมี
ความหมาย
- มีโอกาสแสดงปฏิสมั พันธ์กบั เด็กรายบุคคล
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการเข้าร่วมของผูป้ กครองกับโรงเรียนจะเป็นทางนําไปสูก่ ารพัฒนา
คุณค่าของความเป็ นคนให้กบั เด็กอย่างเป็นองค์รวม สร้างเสริมความเข้าใจโรงเรียน หลักสูตรการ
เรียนการสอน รวมทัง้ สือ่ การเรียนรูข้ องเด็กทีโ่ รงเรียน
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองให้ประโยชน์หลากหลาย ทัง้ ต่อผูป้ กครอง ครูและเด็ก
ผูป้ กครองจะได้ความรูเ้ กีย่ วกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์ให้กบั เด็กซึง่ ผูป้ กครองสามารถนํามาประยุกต์ใช้ทบ่ี า้ นได้ ในขณะทีเ่ ด็กจะได้รบั
ประโยชน์คอื มีความคุน้ เคยกับโรงเรียน ครูและสภาพแวดล้อมที่ แปลกใหม่ มีการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ และ
ครูจะได้รบั ประโยชน์ในการให้ความรูค้ วามเข้าใจทีต่ รงกันของครูและผูป้ กครองในการจัด
ประสบการณ์ ได้เห็นความสัมพันธ์ของเด็กและครอบครัว ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์จาก
ผูป้ กครองทีห่ ลากหลาย
2.7 การให้ความรู้สาํ หรับผูป้ กครอง
การทีท่ าํ ให้ผปู้ กครองมีความรูเ้ กีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูเด็กเพราะเด็กอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของสถาบันครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันศาสนา การให้ความรู้ แก่ผปู้ กครอง
ถือเป็นการให้การศึกษาผ่านกระบวนการทางสังคม สังคมมีหน้าทีถ่ ่ายทอดความรูแ้ ก่บุคคลในสังคม
ให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมทัง้ ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา
โดยให้การศึกษาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เป็นการส่งเสริมเพือ่ การดํารงชีวติ ทีด่ ขี องบุคคล และ
พัฒนาบุคคลให้เป็ นไปตามทีส่ งั คมต้องการ (นิภา แก้วศรีงาม. 2525: 3) การให้ความรูค้ วามเข้าใจ
แก่ผปู้ กครองเกีย่ วกับ การอบรมเลีย้ งดู เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปญั ญา เป็ นการทําความเข้าใจและสร้างทัศนคติทถ่ี กู ต้องในการอบรมเลีย้ งดูเกีย่ วกับบทบาท
หน้าทีใ่ นการร่วมมือกันพัฒนาเด็กโดยใช้สอ่ ื ต่างๆ และสื่อมวลชน (ฉันทนา ภาคบงกช. 2531: 1)
การจัดการศึกษาให้แก่ผปู้ กครองทีม่ จี ดุ ประสงค์ เพือ่ พัฒนาทักษะเจตคติ และพฤติกรรมของการเป็น
ผูป้ กครองทีเ่ กิดจากความเข้าใจทีด่ เี กีย่ วกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการให้การศึกษาที่
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ออกแบบมาเพือ่ ให้ผใู้ หญ่สามารถเป็ นผูป้ กครองทีด่ ขี น้ึ ช่วยให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับตัวเด็ก
วิธกี ารอบรมเลีย้ งดู แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กตลอดจนการดําเนินชีวติ
ครอบครัวในวิถที างทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม (นิตยา ใสงาม. 2543: 7; อ้างอิงจาก Gordon; & Browne.
1985: 186-187)
จากข้างต้นสามารถกล่าวได้วา่ การให้ความรูผ้ ปู้ กครอ งเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้
ผูป้ กครองมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเด็ก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเลีย้ งดูเด็กให้ถูกต้องและมี
พัฒนาการทีด่ ที งั ้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญั ญา โดยเน้นให้เห็นความสําคัญของ
เด็ก โดยมีวธิ กี ารให้ความรูห้ ลากหลายวิธ ี ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ มุง่ สร้างความเข้าใจและสร้าง
ทัศนคติทถ่ี กู ต้องในการอบรมเลีย้ งดูเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีใ่ นการร่วมมือกันพัฒนาเด็ก

ดังนี้

2.7.1 แนวทางการให้ความรูผ้ ป้ ู กครอง
ฉันทนา ภาคบงกช (2531: 6-8) ได้เสนอแนวทางในการให้ความรูผ้ ปู้ กครอง

1. สํารวจความสนใจ ตามความต้องการรวมทัง้ ปญั หาต่างๆ ในการอบรม
เลีย้ งดูเด็กโดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม
2. จัดบริการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง ได้แก่
2.1 จัดรายการส่งเสริมความรูผ้ ปู้ กครองตามความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมายโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ ฯลฯ
2.2 จัดห้องสมุดและศูนย์ของเล่นสําหรับเด็ก เพื่อบริการให้ยมื หนังสือ
หรือของเล่นไปใช้กบั ลูกทีบ่ า้ น
2.3 จัดศูนย์แนะแนวผูป้ กครองเพือ่ ให้คาํ แนะนําต่างๆ
2.4 จัดตัง้ ชมรมหรือสมาคมผูป้ กครองให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษาแก่เด็ก ร่วมหาทุนและเผยแพร่ความรู้
การสร้างให้การศึกษาสําหรับผูป้ กครองมีความหลากหลายของกิจกรรม เป็นสิง่ ที่
จูงใจผูป้ กครองให้เข้าร่วมกิจกรรม ความหลากหลายทําให้ผปู้ กครองสนใจ(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542:
75; อ้างอิงจาก Click; & Click. 1990) ด้วยหลักการนี้ ทาํ ให้รปู แบบการศึกษาสําหรับผูป้ กครอง
ถูกผนวกเข้ากับการสร้างการมีสว่ นของผูป้ กครองในกิจกรรมโรงเรียนลักษณะต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นความ
เพลินเพลินร่วมกันความเป็ นวิชาการ การเป็นผูใ้ หญ่ทาํ ให้ผปู้ กครองมีภารกิจทัง้ ครอบครัว การ
ทํางาน และตนเองทําให้การปลีกตัวเข้ากิจกรรม เป็นการยากทีจ่ ะทําให้ผปู้ กครองเข้าร่วม ผูท้ ม่ี วี ฒ
ุ ิ
ภาวะ อาจต้องการทีเ่ ข้าชัน้ เรียน ทํางานค้นคว้าหรือแม้แต่วจิ ยั แต่ทงั ้ นี้ไม่เสมอไปสําหรับผูใ้ หญ่
เหตุผลทีจ่ งู ใจให้คนเรียนมีอยู่ 6 ประการทีเ่ ขาไม่ตอ้ งการเรียนมักเป็ นเหตุผลทางสังคมได้แก่ ไม่ม ี
เวลา ไม่มเี งิน ไม่มนใจในการเข้
ั่
าเรียนทางไกล เดินทางลําบาก ไม่มเี พื่อน สิง่ เหล่านี้ทาํ ให้ไม่อยาก
มาเรียน ฉะนัน้ ในการจัดการศึกษาต้องให้น่าสนใจสะดวกทีจ่ ะจูงใจให้ผปู้ กครองเข้ามาเรียน
ลักษณะของกิจกรรมการศึกษาทีด่ คี วรต้อง
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1. ผูป้ กครองได้เข้าร่วมอย่างมีชวี ติ ชีวา มีการลงมือกระทํา
2. ตรงจุดประสงค์ และความต้องการจําเป็นสําหรับผูป้ กครอง
3. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและให้ความชัดเจนต่อการเลีย้ งดูเด็กอย่างมี
ความหมาย

4. มีสว่ นร่วมในการคิด และการเรียนรูร้ ว่ มกันกิจกรรมการศึกษาทีก่ าํ หนดทีด่ ี
ต้องมีลกั ษณะ เชือ่ มอมสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วยต้องไม่เครียดมากเกินไป กล่าวคือได้
เรียนรูแ้ ละเพลิดเพลินไปพร้อมกัน
คลิคและคลิค (Click; & Click. n.d.) ได้เสนอกิจกรรมการศึกษาสําหรับผูป้ กครอง
ทีจ่ งู ใจให้ผปู้ กครองเข้าร่วมไว้ 10 ลักษณะคือ
1. การประชุมปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมปกติท่ี ต้องมีอยูแ่ ล้วทุกต้นปี ครูและ
ผูป้ กครองจะได้ใช้โอกาสนี้ในการนําเสนอ ข้อมูลความรูท้ เ่ี กีย่ วกับเด็กและผูป้ กครองได้
2. การสังเกตในชัน้ เรียน การเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองได้เข้ามาในชัน้ เรียนและ
ได้เห็นกิจกรรม การเรียนการสอนเห็นปฏิสมั พันธ์ของครูและเด็ก การสังเกตนีจ้ ะทําให้ผปู้ กครองเข้าใจ
เด็กของตนและสามารถทีจ่ ะร่วมมือกับครูในการทีแ่ ก้ปญั หาเด็ก หรือพัฒนาเด็กให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ได้
ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองเข้าสังเกตพร้อมกันหลายคนอาจจัดกลุ่มอภิปรายหลังการสังเกตเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
3. อภิปรายกลุม่ บางครัง้ อาจไม่มกี าร สังเกต แต่เราสามารถจัดกลุม่ อภิปราย
ให้แก่ ผปู้ กครองได้ ประโยชน์ทเ่ี กิดคือ ผูป้ กครองได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ได้เห็นความเหมือน
ความแตกต่างของเด็ก การแก้ปญั หาของผูป้ กครองทีเ่ หมือนและแตกต่างกันซึง่ จะทําให้ผปู้ กครอง
เข้าใจตนและเด็กมากขึน้
4. การบรรยายหรือ อภิปรายวิชาการ กิจกรรมนี้อาจไม่จงู ใจผูป้ กครองนัก
ดังนัน้ ผูจ้ ดั ต้องวางแผนเป็ นอย่างดี เลือกเรือ่ งทีน่ ่ าสนใจ วิทยาการทีเ่ ชีย่ วชาญและเข้าใจการให้
ความรู้ ข้อควรระวังคือการให้ความรูน้ นั ้ ต้องไม่ทาํ ให้ผปู้ กครองกังวล ควรเน้นการส่งเสริม
5. ภาพยนตร์ สไลด์ และเทป สามารถนํามาใช้ได้โดยเฉพาะในการร่ว ม
อภิปราย
6. ประชุมปฏิบตั กิ าร ผูป้ กครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตั กิ ารทัง้ ที่
เป็ นของเด็ก ครู และ หรือผูป้ กครองในการทีจ่ ะเรียนรูร้ ว่ มกัน และสร้างสรรค์งานร่วมกัน เช่น การ
สร้างสือ่ การเรียนใช้ทบ่ี า้ น เป็ นต้น
7. การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียนผูป้ กครองบางคนมีความสามารถมีทกั ษะเฉพาะ
ทางและมีเวลาให้กบั โรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองเหล่านี้ได้มสี ว่ นร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียน
เช่น เข้ามาสอนดนตรี ศิลปะ หรืออื่นๆ การมีสว่ นร่วมนี้ทาํ ให้ผปู้ กครองได้เรียนรูเ้ ด็กไปในตัว
8. การใช้ เครือ่ งมือสื่อสาร การศึกษาสําหรับผูป้ กครองไม่จาํ เป็นต้องเกิด
เฉพาะทีโ่ รงเรียน โทรศัพท์อาจเป็ นสือ่ การศึกษาทีด่ แี ละส่งถึงบ้านได้
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9. การประชุมปรึกษา เหมาะสําหรับการสนทนาปญั หาเด็กระหว่างครูกบั
ผูป้ กครองหรือผูป้ กครองกับผูบ้ ริหารทีจ่ ะได้รว่ มกันวิเคราะห์และหาแนวท างกับการทีจ่ ะช่วยเหลือ
เด็ก โดยครูจะเป็นผูช้ แ้ี นะและร่วมเลือกวิธกี ารแก้ปญั หาร่วมกันระหว่างเด็ก
10. การบริการสนเทศ ผูป้ กครองบางคนอาจชอบอ่านหนังสือเป็นการเพิม่ พูน
ความรูม้ ากกว่าวิธกี ารอื่นๆ โรงเรียนอาจจัดทําห้องสมุดและเอกสารความรูเ้ ผยแพร่แก่ผปู้ กครอง
บางครั ้ งการจัดทําป้ายนิทรรศการให้ผปู้ กครองดูและอ่านก็เป็นสิง่ ทีน่ ่าสนใจมากสิง่ พิมพ์และสือ่
เทคโนโลยีเป็ นแหล่งให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองอย่างหนึ่งทีส่ ามารถจัดทําขึน้ ได้ การจัดทําเอกสารย่อย
แผ่นพับ หนังสือเล่มเล็กทีบ่ รรจุขอ้ ความรูท้ ผ่ี ปู้ กครองสามารถหยิบอ่านได้ในขณะรอรับเด็ ก อีกส่วน
หนึ่งใช้ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองไม่ตอ้ งการมาโรงเรียนหรือต้องการความสะดวกในการได้ขอ้ มูลความรู้
ทีบ่ า้ น
การจัดบริการสารสนเทศเพือ่ การศึกษา สําหรับผูป้ กครองจะใช้ส่อื เทคโนโลยี
ร่วมด้วยดังนี้
1. การบริการสารสนเทศทางโทรศัพท์ มีรปู แบบของการจัดบริการต่างๆ ดังนี้
1.1 โทรศัพท์ความรู้จัดเป็นชุด ชุดละ5นาที เปิดสัน้ ๆ ตอนเย็น ถ้าผูป้ กครอง
ต้องการ วันละ10-30 นาที
1.2 โทรศัพท์แนะนําการบ้านจัดตารางเวลาและแจ้งให้ทางบ้านทราบเมือ่
ต้องการปรึกษาการบ้านจะได้ตามตารางเวลาทีโ่ รงเรียนกําหนด
1.3 โทรศัพท์ปรึกษาปญั หาทัวไปสํ
่ าหรับการให้การปรึกษาเฉพาะราย
เฉพาะเรือ่ ง ซึง่ สามารถกําหนดเป็ นตารางเวลาได้เช่นกัน
2. การบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น จดหมายอิเลคโทรนิคส์ (E-mail)
หน้าคอมพิวเตอร์ (Homepage) หรือการศึกษาทางไกลปฏิสมั พันธ์ (Tele education)
3. นิทรรศการประจําวัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จดั วันนักขัตฤกษ์หรือ
ทุกวันทีพ่ ่อแม่มาโรงเรียนเพื่อรับเด็ก หรือเพื่อกิจกรรมโรงเรียน
การจัดการศึกษาสําหรับผูป้ กครองเป็นการศึกษาผูใ้ หญ่ ทีผ่ รู้ บั มีทงั ้ วัย เพศ
อาชีพ ประสบการณ์ ระดับความรู้ บุค ลิกภาพ ฐานะเศรษฐกิจ และลักษณะต่างๆ กัน รูปแบบ
การศึกษา ต้องมีลกั ษณะไม่เบื่อหน่ ายมีแรง จูงใจ เวลาทีจ่ ดั ไม่รบกวนการประกอบอาชีพแต่ให้
ประโยชน์และคุณค่าแก่ผปู้ กครองในการเลีย้ งดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542:
35-36) ซึง่ การจัดการศึกษาสําหรับผูป้ กครองนี้ จําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การศึกษาทางอ้อมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับผูป้ กครองทางสือ่ มวลชน
สําหรับผูป้ กครองทีส่ นใจสามารถเปิดรับฟงั หรือดูได้ มีเผยแพร่ทงั ้ ทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์
ปจั จุบนั มีเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ ย
ปจั จุบนั การให้กา รศึกษา ทางอ้อมด้วย
สื่อมวลชน ค่อนข้างแพร่หลายหนังสือทีพ่ มิ พ์เผยแพร่มาก ได้แก่ หนังสือนิตยสารแม่และเด็ก
นิตยสารลูกรัก เป็ นต้น รายการวิทยุ มีหลายรายการตัวอย่างเช่น รายการวิทยุจฬุ าเป็นรายการเพือ่
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ลูกรักทีใ่ ห้ขอ้ ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งดูเด็กและการปฐมพยาบาล รายการโทรทัศน์ทอ่ี อกเป็นประจํา
ได้แก่ รักลูกให้ถูกทาง รายการบ้านรักลูก เป็ นต้น นอกจากนี้องค์กรทีบ่ ริการข้อความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง
ด้านการเลีย้ งดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยจัดเป็น Home page และ
Virtual Library ได้แก่ สถาบันมูลนิธเิ ด็ก ซึง่ สามารถสอบถาม ปรึกษาได้ โดยใช้ระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์
2. การศึกษาทางตรง เป็นการจักการศึกษาอย่างเป็นทางการทีท่ างหน่วยงาน
หรือองค์การจัดขึน้ ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา หรือการให้การ
ปรึกษา ลักษณะการจัดอาจจัดให้เป็ นรายบุคคล หรือรายกลุม่ โดยจัดขึน้ ทีห่ น่ วยงาน การเยีย่ มบ้าน
หรือการเข้าถึงชุมชน และการมีสว่ นร่วมของชุมชนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งด้วย วิธกี ารจัดการศึกษาอาจ
เป็นทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ตัวอย่างการจัดการศึกษาทีเ่ ป็นระบบและเป็นทางการ
โดยกําหนดเป็ นจุดมุง่ หมายอย่างชัดเจนคือ การจัดการศึกษาสํา หรับผูป้ กครองของศูนย์สขุ วิทยาจิต
ทีผ่ ปู้ กครองทุกคนทีส่ ่งเด็กมาใช้บริการของศูนย์สุขวิทยาจิตทัง้ ทีเ่ ป็ นเด็กปกติและเด็กทีม่ ปี ญั หา
สุขภาพต้องดูแล ต้องเข้าโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูป้ กครองทีท่ างศูนย์กาํ หนดเพือ่ เสริมความรู้
และเพิม่ ศักยภาพผูป้ กครองในการเลีย้ งดูเด็กสําห รับการศึกษาทีไ่ ม่เป็นทางการได้แก่ การสนทนา
และการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนการจัดการศึกษาสําหรับผูป้ กครองแบบเป็นระบบ
มักจัดเป็น
โครงการฝึกอบรมซึง่ โปรแกรมการศึกษาสําหรับผูป้ กครองด้วยวิธกี ารฝึกอบรมทีป่ ระสบความสําเร็จ
มากจะต้องเป็ นโปรแกรมทีม่ เี งือ่ นไขหรืออยูใ่ นความนิย มของผูป้ กครองและสังคม ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมสร้างลูกให้เป็ นอัจฉริยะ ผูป้ กครองสนใจด้วยต้องการให้ลกู หลานของตนเองเป็นคนเก่งการ
จัดการแบบเป็ นทางการนี้นอกจากการฝึกอบรมแล้ว อาจจัดเป็นการประชุม การสัมมนาหรือการ
ปรึกษาเป็ นรายบุคคลก็ได้ การให้ความรูแ้ บบไม่เป็นทางการ สามารถให้ขอ้ ความรูท้ างการศึกษาแก่
ผูป้ กครองได้เช่นกัน เพียงแต่วา่ การสนทนานัน้ ควรต้องมีประเด็นความรูด้ ว้ ย
วิธกี ารให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองนัน้ มีหลายวิธแี ตกต่างกัน เมือ่ จะดําเนินการให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง ควรมีขนั ้ ตอนในการสํารวจความต้องการและความจําเป็นของกลุม่ เป้า หมาย
เพือ่ ให้ได้แนวในการกําหนดวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน แล้วเลือกวิธกี ารหรือแนวทางในการให้ความรูแ้ ก่
ผูป้ กครองให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
2.7.2 การให้ความรูผ้ ปู้ กครองกับการสื่อสาร
การสือ่ สารเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปสูผ่ รู้ บั ซึง่ ถือ
ว่าเป็นกระบวนการทางสังคมทีจ่ าํ เป็ นของมนุษย์ หากสังคมมนุษย์ไม่มกี ารสือ่ สาร การพัฒนาด้าน
ต่างๆ จะมีขน้ึ ไม่ได้เลย
เชียรศรี วิวธิ สิร ิ (2529: 177) แบ่งองค์ประกอบของการสือ่ สารเป็น 3 องค์ประกอบ
ดังนี้
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1. แหล่งข่าวสาร (Source) คือ องค์การหรือสถาบันสือ่ สาร ได้แก่ สํานักพิมพ์
สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน์
2. ข่าวสาร (Message) คือ เนื้อหาหรือความรูท้ ถ่ี ่ายทอดออกไป
3. ผูร้ บั ข่าวสาร (Receiver) คือ บุคคลทีอ่ ยูป่ ลายทางของช่องทางข่าวสาร
ได้แก่ ผูอ้ ่านหนังสือพิมพ์ ผูอ้ ่านนิตยสาร ผูอ้ ่านหนังสือ ผูช้ มรายการโทรทัศน์ ผูฟ้ งั รายการวิทยุ
เป็นต้น
ฉันทนา ภาคบงกช (2531: 10) กล่าวถึง ลักษณะการสือ่ สารว่า มีลกั ษณะทีส่ าํ คัญ
มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การสือ่ สารทางเดียว (One - way Communication) เป็นการสือ่ สารทีไ่ ม่ม ี
ผลย้อนกลับผูส้ ง่ สารไม่มโี อกาสได้รบั สารตอบ ได้แก่ การสือ่ สารมวลชน เป็ นต้น
2. การสือ่ สารสองทาง (Two -way Communication) เป็นการสือ่ สารทีผ่ รู้ บั
สารและผูส้ ง่ สารจะมีโอกาสแสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบกัน เกิดข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ผูส้ ง่ สารจะ
ทราบว่าผูร้ บั สารเข้าใจสารทีส่ ง่ ไปมากน้อยและถูกต้องเพียงใด ทําให้ทราบข้อมู ลสําหรับการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการส่งสารครัง้ ใหม่ได้ การสือ่ สารจึงมักได้ผลสมบูรณ์ การสือ่ สารสอง
ทางนี้จะเป็ นการสือ่ สารระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือในสถานการณ์ของการสือ่ สารเป็นกลุม่ หรือ
ระหว่างบุคคลกลุ่ม
จะเห็นได้ว่า การสือ่ สารเป็นกระบวนการทีส่ าํ คัญในก ารถ่ายทอดความคิด
ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปสูผ่ รู้ บั ซึง่ การสือ่ สารสองทางนัน้ เป็นการสือ่ สารทีผ่ รู้ บั สารและผูส้ ง่ สารจะมีโอกาส
แสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบกันและสามารถสือ่ สารกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือสือ่ สารเป็นกลุม่ ได้
2.8 การทํากิ จกรรมระหว่างพ่อแม่กบั ลูก
การใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว เป็นพืน้ ฐานสําคัญต่อพัฒนาการและความอยูด่ มี ี
สุขของลูกพ่อแม่สามารถช่วยลูกให้เรียนรูถ้ งึ ชีวติ ในสังคมเพื่อให้ลกู เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทส่ี มบูรณ์
การทีพ่ ่อแม่ อยูพ่ ร้อมหน้าในครอบครัว เด็กจะเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ การแบ่ งปนั และเรียนรูท้ จ่ี ะรัก
ผูอ้ ่นื และหากความสัมพันธ์ ระหว่างลูกกับครอบครัวมีความแน่นแ ฟ้น ลูกจะรักพ่อแม่มภี มู คิ มุ้ กัน และ
ไม่เกีย่ วข้องกับอบายมุขเวลาทีม่ คี ณ
ุ ภาพของครอบครัวคือเวลาทีส่ มาชิกในครอบครัวได้อยูร่ ว่ มกัน
และมีการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันอย่างเอาใจใส่และไม่ถูกขัดจังห วะด้วยสิง่ ใดพ่อแม่อาจมีเวลาเพียง
ไม่กน่ี าทีหรือหลายชัวโมง
่ แต่หากสามารถใช้เวลาอย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีชว่ งเวลาที่
พ่อแม่ลกู มี
ความสุขร่วมกันแล้ว เวลาทีอ่ ยูร่ ว่ มกันไม่วา่ จะมากหรือน้อยก็จะมีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย
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สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2550: 1-2) ได้เสนอแนะวิธกี ารใช้เวลาอยู่
ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกไว้อย่างน่ าสนใจว่าควรสร้างสภาพแวดล้อมให้ลกู สามารถพูดคุยทุกเรือ่ ง
ทีเ่ ขาสนใจได้อย่างอิสระแสดงให้ลกู รูถ้ งึ ความรักความห่วงใย เช่น การโอบกอด พูดคุยกับลูกอย่าง
เปิดเผย รับฟงั เรือ่ งราวของลูก ให้ลู กได้พดู ถึงตนเอง สิง่ ทีช่ อบหรือความรูส้ กึ ของ เขาเพือ่ สร้าง
บรรยากาศของการยอมรับและความไว้วางใจควรใช้คาํ ถาม“ทําไม”และ“อย่างไร”เพือ่ กระตุน้ ความสนใจ
และอยากรู้ ของลูก พูดจาและสือ่ สารทางบวกในครอบครัว เช่น การชมเชย ให้กําลังใจ อ่านหนังสือ
ร่วมกับลูกจะช่วยกระตุน้ ความสน ใจในการอ่านของลูก เลือกทํากิจกรรมทีส่ ามารถทําได้ทกุ สถานที่
และทุกเวลา เช่น
1. รับประทานอาหารร่วมกันและรับฟงั ซึง่ กันและกัน การกินอาหารร่วมกันเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้พดู คุยเกีย่ วกับชีวติ ของตน พ่อแม่จงึ ควรใช้เวลานี้ “รับฟงั ให้คาํ แนะนําและให้
กําลังใจลูก อ่านหนัง สือกับลูกเป็ นประจํา การอ่านจะปลูกฝงั ความสนใจใฝร่ ู้ กระตุน้ พัฒนาการทาง
ภาษา และช่วยให้ลกู อยากรู้ อยากเห็น เนื้อหาของหนังสือจึงควรเป็นเรือ่ งทีล่ กู สนใจ ทํางานบ้าน
ด้วยกัน การมอบงานบ้านทีล่ กู ถนัดให้ลกู ทําจะสอนเรือ่ ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้แก่ลกู และ
การทํางานบ้านร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลกู จะช่วยเสริมทักษะการสือ่ สารในครอบครัว
2. สอนการบ้านลูก การสอนการบ้านจะช่วยให้ลกู สนใจการเรียนและการไป
โรงเรียน อีกทัง้ การไปห้องสมุดร่วมกับลูกก็เป็นการใช้เวลากับลูกทีส่ นุกสนานร่วมกัน
3. หากิจกรรมทีเ่ ป็ นงานอดิเรก พ่อแม่อาจทํากิจกรรมทีล่ กู สนใจร่วมกับลูก เช่น
ทําอาหาร ขีจ่ กั รยาน เล่นกีฬา ฯลฯ ซึง่ เป็นงานอดิเรกทีเ่ ปิดประตูการใช้เวลากับครอบครัว
4. เล่มเกม เพื่อให้ลกู ได้ละจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์ พ่อแม่อาจหาเกม
ประเภทอื่นเล่นกับลูก เช่น ทายปญั หา จับผิดภาพ หมากล้อม เพื่อใช้เวลาและได้พดู คุยกับลูก
5. วางแผนทํากิจกรรมนอกบ้าน กิจกรรมนอกบ้านจะช่วยให้พอ่ แม่ มีปฏิสมั พันธ์
กับลูก และช่วยเพิม่ ความกระตือรือร้นของลูก ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสนทนาพูดคุยระหว่างพ่อแม่ลกู เช่น ขี่
จักรยาน ไปพิพธิ ภัณฑ์ ไปสวนสัตว์ เดินเล่นในสวน สาธารณะ ว่ายนํ้า
6. สนับสนุ นกิจ กรรมกีฬาและสันทนาการการเล่นกีฬาและดนตรีรว่ มกับลูก เป็น
โอกาสในการสร้างปฏิสมั พันธ์ พ่อแม่ควรส่งเสริมสนับสนุ นกีฬาทีล่ กู สนใจทีช่ ว่ ยพัฒนาอารมณ์และ
ร่างกายให้แก่ลกู ดนตรีและศิลปะช่วยให้ ลูกมีจนิ ตนาการ มีอารมณ์สนุ ทรีย์ และมองโลกในแง่ด ี
การดูแลสัตว์เลี้ ยงช่วยให้ลกู อ่อนโยนรักชีวติ ของตนเองและผูอ้ ่นื การปลูกต้นไม้ช่วยให้ลกู รักและ
หวงแหนธรรมชาติ
7. กําหนดปฏิทนิ การทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว พ่อแม่ควรจัดทําปฏิทนิ ทีจ่ ะใช้
เวลาร่วมกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า และตกลงใจ แน่วแน่ทจ่ี ะทําตามปฏิทนิ นัน้ การทําปฏิทนิ ล่ว งหน้า
จะช่วยพ่อแม่คดิ ถึงกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ทจ่ี ะทําร่วมกันในครอบครัว
8. ผลัดกันเล่าเรือ่ ง การผลัดกันเล่าเรือ่ งหรือนิทาน มีความสนุกสนานและสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ในครอบครัว สมาชิกอาจผลัดกันเล่าเรือ่ ง คนละ 5-10 นาที
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9. สวดมนต์ก่อนนอนและไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
การร่วมกันสวดมนต์
ก่อนนอนหรือการไปวัดเพือ่ ทําบุญ ฟงั ธรรม เป็นกิจกรรมที่ ให้ประโยชน์และเพาะบ่มศีลธรรมและ
จริยธรรมแก่ลกู
10. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น แข่งกีฬา
การทําความสะอาดสาธารณะสมบัติ ฯลฯ นอกจากจะสนุกสนานแล้ว ครอบครัวยังได้ใช้เวลาร่วมกัน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2548: 20-28) เขียนถึง ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการทํากิจกรรม
ของครอบครัว ในงานบ้านแสนสนุ กสุดหรรษา ไว้ดงั นี้
1. สร้างสายใยแห่งความรักให้แน่ นเหนียว การทีส่ มาชิกในครอบครัวได้มโี อกาส
มาใช้เวลาร่วมกันทํางานบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อแม่ลกู ย่อมเป็นช่องทางทีพ่ เิ ศษสุดในการ
ถักทอสายใยแห่งความรักความผูกพันให้เกิดขึน้ ในครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นการพูดคุยซักถามแสดง
ความรัก ความห่วงใยต่อกัน การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน สามีทช่ี ว่ ยภรรยาในการทํางานบ้าน
แม้ตนเองจะเหน็ดเหนื่อยมาจากทีท่ าํ งานย่อมเป็นการสร้างความซาบซึง้ ใจให้กบั ภรรยาอยากทีจ่ ะ
ลืมเลือน ภรรยาทีค่ อยสนับสนุ นดูแลความเรียบร้อยของบ้านเรือนปรนนิบตั ดิ แู ลชีวติ ความเป็นอยู่
ของสามีและลูกๆ เป็ นอย่างดียอ่ มเป็ นการแสดงออกถึงความรักทีเ่ สียสละให้กบั สมาชิกในครอบครั ว
ทุกคน การทํางานบ้านทีด่ เู หมือนจะเล็กน้อยแต่เบือ้ งหลังคือพลังแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ทส่ี มาชิกใน
ครอบครัวมีให้แก่กนั
2. สร้างความรูส้ กึ ร่วมความเป็นครอบครัวความรูส้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัว
เกิดขึน้ ได้เมือ่ สมาชิกมีโอกาสทําบางอย่างร่วมกันเพือ่ เป้าหมายเดียวกัน และรูส้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของ
ร่วมกัน ต่างจากครอบครัวทีส่ มาชิกไม่ได้มสี ว่ นร่วมในงานต่างๆ ภายในบ้าน ย่อมเกิดความรูส้ กึ
ในทางตรงกันข้ามคือเหมือนกับต่างคนต่างอยูไ่ ม่มคี วามรูส้ กึ ผูกพันหรือเกิดความภาคภูมใิ จ
ในความเป็ นครอบครัวเดียวกัน ดังนัน้ การที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้มสี ว่ นรับผิดชอบงานต่างๆ
ภายในบ้านจึงเป็ นการสร้างเอกภาพหนึ่งเดียวกันในครอบครัวให้เกิดขึน้ การมอบหมายให้ลกู มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบงานบ้านในภาพรวม เช่น การปดั กวาด เช็ดถูบา้ น ทําความสะอาดลานบ้าน
การล้างจานชามให้กบั ทุกคนหลังทานอาหารเสร็จ เป็นการสร้างเด็กให้เรียนรูจ้ กั การทําสิง่ ดีเพือ่ ผูอ้ ่นื
และส่วนรวมมากกว่าการทีม่ งุ่ แต่จะทําเพือ่ ประโยชน์ของตนเองแต่เพียงฝา่ ยเดียว
3. สร้างรากฐานทีม่ นคงเตรี
ั่
ยมความพร้อมให้ลกู หากเด็กๆ ได้มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบ
ในการทํางานต่างๆ ภายในบ้านสิง่ ดีๆ ย่อมเกิดขึน้ กับตัวเองไม่วา่ จะเป็นสิง่ ดีทผ่ี า่ นมาทางบทเรียนที่
ได้รบั จากการทํางาน การฝึกซํา้ ไปซํา้ มาทุกวัน วันแล้ววันเล่า หรือการทีพ่ อ่ แม่สามารถชีช้ อ่ งทางใน
การอบรมสังสอนลู
่
กๆ ของตน อาทิ
3.1 ลักษณะชีวติ ทีด่ งี ามด้านต่างๆ สามารถถูกสร้างขึน้ ผ่านทางการทํางาน
บ้านได้เป็ นอย่างดีไม่ว่ าจะเป็ นการฝึกฝนความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การเห็นแก่สว่ นรวม
การมีจติ ใจทีอ่ ่อนโยนในการช่วยเหลือปรนนิบตั ผิ อู้ ่นื การฝึกฝนการเป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั ฯลฯ ซึง่ ล้วน
แล้วแต่เป็ นคุณลักษณะชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานอันนําไปสูค่ วามสําเร็จในอนาคต

49
3.2 ทักษะในการทํางาน การรับมื อกับปญั หาผ่านการรับผิดชอบงานต่างๆ
ภายในบ้านอันเปรียบได้กบั สนามฝึกฝนในการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ก่อนทีจ่ ะก้าวเข้าสูโ่ ลกอัน
กว้างใหญ่ของจริง อาทิ การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า การตัดสินใจอย่างมีวจิ ารณญาณ การฝึกความคิด
สร้างสรรค์สร้างความภูมใิ จในตนเอง และการฝึกให้ลกู มีสว่ นร่วมในการทํางานบ้านตัง้ แต่เด็กนัน้
สามารถกระตุน้ การพัฒนาทางสติปญั ญาของเด็กได้เป็นอย่างดี
4. สร้างสรรค์งานบ้านให้สนุกสุดหรรษา สมาชิกในครอบครัวทุกคนสามารถ
ร่วมกันคิด หาวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้งานบ้านเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่แฝงด้วยสาระประโยชน์
เช่น สร้างบรรยากาศแห่งความสนุ กสนานโดยการเปิดเพลงทีท่ าํ ให้ผทู้ าํ งานบ้านเกิดความรูส้ กึ ตื่นตัว
กระฉับกระเฉง อาจคิดสร้างสรรค์ทา่ ทางประกอบในการทํางานบ้านเพือ่ ความสนุกสนานและ เป็น
การออกกําลังกายไปในตัว
โดยสําคัญทีส่ ดุ พ่อแม่ตอ้ งเป็นแบบอย่างของการทํางานบ้านด้ วย
ความสนุ กสนานให้ลกู เห็นก่อนเสมอจะเห็นได้วา่ การทํางานบ้านให้เป็นเรือ่ งสนุกนัน้ ไม่ยากหากมี
ทัศนคติทถ่ี กู ต้อง หากสมาชิกในครอบครัวมองว่าการทํางานบ้านเป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า เป็นการถักทอ
สายใยแห่งความรักระหว่างกันในครอบครัว สร้างความรูส้ กึ ร่วมในความเป็น ครอบครัวเดียวกัน
รวมทัง้ เป็ นช่องทางทีส่ าํ คัญในการอบรมสังสอนฝึ
่
กฝนลูกของตนทัง้ ในด้านการเสริมสร้างลักษณะ
ชีวติ ทีด่ งี ามและการเตรียมพร้อมด้านทักษะการทํางานและฝึกทักษะความสามารถในการแก้ปญั หา
เฉพาะหน้าทีจ่ ะเป็ นประโยชน์อย่างมากมายกับเขาในอนาคต
จะเห็นได้วา่ การทํากิจกรรมร่วมกันระหว่าง พ่อแม่ ลูก เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีในครอบครัว เด็กได้เรียนรูบ้ ทบาทของตนเองและพ่อแม่ ทัง้ ยังได้เรียนรูก้ ารแบ่งปนั การรักผูอ้ ่นื
ส่วนพ่อแม่ การทีไ่ ด้มเี วลาอยูก่ บั ลูกได้ทาํ กิจกรรมร่วมกันจะเป็นการสร้างสายใยแห่งความรักที่
เหนียวแน่ น ให้ลกู เกิดความรูส้ กึ มันคงอบอุ
่
่น เป็นช่วงเวลาอันมีคา่ ทีจ่ ะได้อบรมสังสอนทั
่
กษะชีวติ
อันดีงาม ทักษะการทํางานและการแก้ปญั หา ทัง้ ยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ประเพณีและ
วัฒนธรรมจากรุน่ สูร่ นุ่ ได้อกี ด้วย
2.9 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผป้ ู กครอง
งานวิ จยั ต่างประเทศ
ไทรี (Tyree. 1986) ได้ศกึ ษาถึงการพัฒนาทักษะของผูป้ กครองในการอบรมเลีย้ งดู
เด็กอายุ 3 - 5 ปี ในด้านพัฒนาการทางภาษา อารมณ์ สังคมและการเคลื่อนไหวร่างกาย พบว่า
ผูป้ กครองทีไ่ ด้รบั ความรูจ้ ะส่งผลดีต่อวิธกี ารในการแก้ปญั หาเด็กมากกว่าเด็กทีป่ กครองไ ม่ได้รบั
ความรู้ การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารแบ่งประเภททักษะของผูป้ กครองด้วยวิธกี ารของบลูม (Bloom) คือ
ด้านพุทธิพสิ ยั และด้านจิตพิสยั อันเป็ นรากฐานในการกําหนดโครงการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองด้วย
เทเลอร์ อลัน (Taylor Allan. 2004) ได้ทาํ การศึกษาประสบการณ์ของเด็กปฐ มวัย
ทีไ่ ด้รบั การศึกษาตามแผนและหลังจากเลิกเรียนทีผ่ ปู้ กครองมีบทบาทของในการนําการศึกษาไปใช้ต่อ
พบว่าผูป้ กครองทีม่ กี ารศึกษาสูงจะมีบทบาทในการนําการศึกษาไปส่งเสริมให้เด็กและทําให้ม ี
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันระหว่างผูป้ กครองและเด็ก
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เดวีส่ ์ (Davies. 2004) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการให้ความสําคัญการใช้เหตุผล
ในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการอ่านออกเขียนได้ของเด็กกับนักการศึกษาเด็กปฐมวัยในการแนะนําส่งเสริม
การเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยพบว่าการเรียนรูท้ เ่ี ด็กได้เรียนรูร้ ว่
มกับผูป้ กครองและทีเ่ รียนกับครูม ี
ความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเด็ก ทําให้เด็กได้เกิดการเรียนรูม้ ากกว่าทีจ่ ะเรียนรู้
ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองพบว่า
ผูป้ กครองเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาเด็กและเมือ่ ผูป้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเ ด็กแล้ว
เด็กจะมีพฒ
ั นาการในด้านทีต่ อ้ งการมากขึน้
งานวิ จยั ในประเทศ
นิตนิ นั ท์ วิชติ ชลชัย (2535: 87–90) ได้ศกึ ษาความคิดสร้างสรรค์และความเชือ่ มัน่
ในตนเองของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความรูแ้ ก่ผปู้ กครองและเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเชือ่ มันในตนเองโดยอิ
่
สระในชีวติ ประจําวันกลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่เด็กอายุ 4–5 ปี ทีก่ าํ ลังเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลธีรชาติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน โดยเด็กในกลุ่มทดลองได้รบั การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง
และกลุ่มควบคุมเป็ นผูป้ กครองไม่ได้ใช้ ผลการศึกษาสรุปได้วา่ เด็กในกลุม่ ทดลองมีความคิดสร้างสรรค์
และความเชือ่ มันในตนเองสู
่
งกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ชุล พี ร พิศุทธิ ์ศุภฤทธิ ์ (2537: 63) ได้ทาํ การศึกษาความสามารถในการสังเกต
ของเด็ก ปฐมวัยทีผ่ ปู้ กครองใช้ชุดส่งเสริมความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง ชวนคุย ชวนร้อง ชวนเล่น พบว่า
เด็กปฐมวัยทีผ่ ปู้ กครองได้ใช้ชดุ ส่งเสริมความรูม้ คี วามสามารถในการสังเกตสูงขึน้
กฤษณี ภูพ่ ฒ
ั น์ (2538: 8) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบวินยั ในตนเองระหว่างเด็กปฐมวัย
ทีผ่ ปู้ กครอ งใช้ชดุ ให้ความรูป้ กครองส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาในชีวติ ประจําวันกับ
เด็กปฐมวัยทีผ่ ปู้ กครองใช้กจิ กรรมตามปกติในชีวติ ประจําวัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กและผูป้ กครอง
ของเด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5 – 6 ปี จํานวน 60 คน ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาล
สามเสน จํานวน 60 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30คน จากการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัย
ทัง้ สองกลุ่มวินยั สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ปทั มศิร ิ ธีรานุ รกั ษ์ (2539: 83) ได้พฒ
ั นาโปรแกรมการมีสว่ นร่วมของผูป้ กคร อง
เพื่อส่งเสริมการรูห้ นังสือขัน้ ต้นของเด็กวัยอนุ บาล ตัวอย่างประชากรเป็นผูป้ กครองชัน้ อนุบาล 1–3
ทีม่ อี ายุ 3–6 ปี จํานวน 31 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 16 คนกลุ่มควบคุม 15 คน โดยการจัดกิจกรรม
4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการทํากิจกรรมกับลูก กิจกรรมการบัน ทึกพฤติกรรม
การรูห้ นังสือและกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า จากการศึกษาพบว่า 1) หลังการทดลองใช้โปรแกรม
ผูป้ กครอง กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 2) ผูป้ กครองกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความรูค้ วามเข้าใจในการส่งเสริมการรูห้ นังสือขัน้ ต้นกลังการทดลองใช้โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนการ
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ทดลองใช้โปรแกรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 3) ผูป้ กครองทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม ส่วนมาก
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของการดําเนินการใช้โปรแกรมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
และ
4) ครูประจําชัน้ ทีผ่ ปู้ กครองเป็ นตัวอย่างประชากร ส่วนมากมีความเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของ
การดําเนินการใช้โปรแกรมฯ อยูใ่ นระดับดีมาก
วรารัตน์ นิยมไทย (2547: 78) ได้ศกึ ษาผลของการให้ความรูผ้ ปู้ กครองผ่าน ระบบ
อินเทอร์เนตต่อความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย จากการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัย
ทีผ่ ปู้ กครองได้รบั คว ามรูผ้ า่ นทางอินเทอร์เนตนัน้ มีความสามารถในการแก้ปญั หาสูงขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สุปราณี ประคําผอง (2547: 66) ได้ทาํ การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยให้มนี สิ ยั รักการอ่านโดยผูป้ กครองพบว่า ผูป้ กครองมีความเข้าใจในการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มนี สิ ยั รักการอ่านได้ และผูป้ กครองเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก
ธีรนุ ช เชยกลิน่ เทศ (2549: 78) ได้ศกึ ษาผลของการจัดกิจกรรมแบบมีสว่ นร่วม
ของผูป้ กครองต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชดุ กิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์
ร่วมกันพัฒนาเด็ก ”ทีใ่ ห้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมกับเด็กปฐมวัยอายุ 4–5 ปี พบว่าเด็ก
มีความสามารถทางการฟงั และการพูดสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01และเด็กก ลุ่มเก่ง
และกลุม่ อ่อนมีความสามารถทางภาษาด้านการฟงั และการพูดต่างกันอย่างมีนั ยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยพัฒนาการทางภาษาของเด็กกลุม่ อ่อนพัฒนาขึน้ มากกว่าเด็กกลุม่ เก่ง
จากการศึกษางานวิจ ั ยข้างต้นพบว่า การจัดกิจกรรมโดยผูป้ กครองมีสว่ นร่วม
สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเชือ่ มันในตนเอง
่
การสังเกต การแก้ปญั หา นิสยั รักการอ่าน การฟงั และการพูด ให้สงู ขึน้ ได้
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4. แบบแผนการทดลองและวิธดี าํ เนินการทดลอง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดูและเด็กชาย–หญิง อายุ 4-5 ปี
ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุ บาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
แขวงแสนแสบ สํานักงานเขตมีนบุร ี สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2ห้องเรียน มีนกั เรียน 50 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดู และเด็กชาย–หญิง อายุ
4-5 ปี ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุ บาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่าทราย
กองดิน แขวงแสนแสบ สํานักงานเขตมีนบุร ี สังกัด กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้จากการ สุ่มอย่างง่ายมา
1 ห้องเรียน จํานวน 25 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ชุดกิจกรรมเล่นกับลูกปลูกภาษา
2. แบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
3. แบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ชุดกิจกรรมการเล่นกับลูกปลูกภาษา ซึง่ พัฒนาขึน้ เพือ่ พัฒนาความเข้าใจทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยจํานวน 8 ชุด ดําเนินการสร้างเครือ่ งมือตามลําดับขัน้ ตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอนและ
หลักการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับก ารให้ความรูผ้ ปู้ กครองและการมี
ส่วนร่วมของผูป้ กครองและการจัดกิจกรรมในครอบครัวเพือ่ พัฒนาความสามารถทางภาษา
1.4 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546 ตลอดจนคูม่ อื หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546
1.5 สร้างชุดกิจกรรมเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองและกิจกรรมทีผ่ ปู้ กครองปฏิบตั ริ ว่ มกับ
เด็ก พร้อมทัง้ บันทึกผลการทํากิจกรรมและการตอบคําถามของเด็ก โดยใช้ชอ่ ื ว่า “ชุดกิจกรรมเล่น
กับลูก ปลูกภาษา” ซึง่ มีทงั ้ หมด 8 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1นิทานหรรษา ชุดที่2ปริศนาฮาเฮ ชุดที่ 3
นิ้วมือมหัศจรรย์ ชุดที4่ อักษรซ่อนหา ชุดที5่ นิทานย้อนกลับ ชุดที6่ ภาษาในครัว ชุดที7่ นักสืบน้อย
ชุดที8่ จ๊ะเอ๋ชอ่ ื ใครเอ่ย ซึง่ แต่ละชุดมีสว่ นประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เกร็ดเล็กความรูใ้ หญ่ เป็นส่วนทีใ่ ห้ความรูผ้ ปู้ กครองเรือ่ งพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
ส่วนที่ 2 มาสนุ กด้วยกันสิ เป็นวิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกันของผูป้ กครองกับเด็ก
เช่น การเล่านิทาน อ่านหนังสือ ท่องคําคล้องจอง ทายปริศนา เล่นเกมทางภาษา เป็นต้น
ส่วนที่ 3 เรือ่ งเล่าจากบ้าน เป็นส่วนของการพูดคุย ซักถาม และเขียนบันทึก
คําตอบ หรือผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม
1.6 นําชุดกิจกรรมทีส่ ร้างขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
และกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่
อาจารย์เสาวณี อามีน
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์)
อาจารย์ ดร.สุภทั รา คงเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ปิยะธิดา เกษสุวรรณ หน่ วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรม (IOC) ของชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา” และคําแนะนําในการปรับปรุงชุดกิจกรรม ดังนี้
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ชุดกิ จกรรม

ค่า IOC

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ชุดที1่ นิทานหรรษา

1.00

ควรสอนวิธที าํ หุน่ นิ้วมือให้กบั ผูป้ กครองก่อนทํากิจกรรม

ชุดที2่ ปริศนาฮาเฮ

0.67

บางปริศนายากเกินไปสําหรับเด็กเช่น อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
รีๆเหมือนใบพลู ตรงกลางมีรู ข้างๆ มีขน (หูววั ) ลองหา
ปริศนาทีง่ า่ ยกว่ามาใช้

ชุดที3่ นิ้วมือมหัศจรรย์

0.67

ควรมีหมึกพิมพ์น้วิ มือให้กบั ผูป้ กครองด้วย

ชุดที4่ อักษรซ่อนหา

0.67

ควรให้ผปู้ กครองหาข้อความอื่นๆ มาเล่นกับเด็กด้วย

ชุดที5่ นิทานย้อนกลับ

1.00

ควรมีภาพเป็นสือ่ ให้กบั ผูป้ กครองเผือ่ ผูป้ กครองวาดไม่เป็ น

ชุดที6่ ภาษาในครัว

0.67

สํารวจว่าเด็กรับประทานข้าวคลุกกะปิเป็นหรือเปล่า
หากเด็กรับประทานไม่เป็นควรเปลีย่ นเป็นอาหารชนิดอื่น

ชุดที7่ นักสืบน้อย

0.67

ควรตกลงกับผูป้ กครองว่าไม่ควรซ่อนสิง่ ของในทีไ่ กลหรือ
ลึกลับเกินไป

ชุดที8่ จ๊ะเอ๋ชอ่ ื ใครเอ่ย

1.00

ควรหาภาพบุคคลทีม่ อี ายุต่างกันเพื่อให้เด็กได้เปรียบเทียบ
ว่าเป็นใครในครอบครัว

ผูว้ จิ ยั ดําเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา ”ตาม คําแนะนํา ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยปฐมนิเทศให้ความรูแ้ ละวิธกี ารทํากิจกรรมต่างๆ กับผูป้ กครองก่อนแจกชุดกิจกรรม
ให้นํากลับไปทําทีบ่ า้ น เช่น การทําหุน่ นิ้วมื อ การบอกใบ้ปริศนาคําทาย การซ่อนสิง่ ของ เป็ นต้น
ปรับปริศนาคําทายให้งา่ ยขึน้ โดยทดลองนําไปทายกับเด็กทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างก่อนแล้วตัดปริศนาคํา
ทายทีย่ ากออกไปแล้วนําปริศนาทีง่ า่ ยกว่ามาใช้แทน สําหรับหมึกทีใ่ ช้พมิ พ์น้วิ มือในกิจกรรมนิ้ว
มหัศจรร ย์ ผูว้ จิ ยั และผูป้ กครองร่วมกันเสนอความคิดว่าสามารถใช้อะไรมาแทนหมึกพิมพ์ได้บา้ ง
ผูป้ กครองเสนอให้ใช้สนี ้ําทีเ่ ด็กมีอยูแ่ ล้วในการทํากิจกรรมผูป้ กครองบางท่านเสนอให้ใช้ผงขมิน้ ผสม
นํ้าหรือนํ้าดอกอัญชันเข้มข้น ผูว้ จิ ยั จึงให้ผปู้ กครองใช้สนี ้ํา ผงขมิน้ ผสมนํ้า หรือนํ้าดอกอัญ ชันได้ตาม
ความสะดวกของแต่ละครอบครัว กิจกรรมอักษรซ่อนหาผูว้ จิ ยั เสนอให้ผปู้ กครองลองหาข้อความจาก
หนังสือพิมพ์หรือวารสารมาให้เด็กลองหาคําทีเ่ หมือนกันบ้างหลังจากทีท่ าํ กิจกรรมตามชุดกิจกรรมที่
ให้ไปแล้ว ผูว้ จิ ยั จัดภาพเพือ่ เป็ นสือ่ ในกิจกรรมนิทานย้อนกลับและกิจกรรมจ๊ะเอ๋
ชื่อใครเอ่ย
ประกอบการทํากิจกรรมสําหรับผูป้ กครอง กิจกรรมภาษาในครัว ผูว้ จิ ยั สํารวจแล้วพบว่าเด็กกลุม่
ตัวอย่างทุกคนรับประทานข้าวคลุกกะปิได้และผูป้ กครองสามารถทําอาหารชนิดนี้ได้
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1.7 นําชุดกิจกรรม ทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูป้ กครองและเด็ก
ชัน้ อนุ บาล 1 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างชุดละ 3 คน นําผลการทํากิจกรรมและความคิดเห็นของผูป้ กครอง
ต่อการทํากิจกรรมมาศึกษาแล้วปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดกิจกรรมให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
1.8 นําชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบวัดความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะด้านความเข้าใจทางภาษา
2.2 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.3 สร้างแบบวัดความเข้าใจ ทางภาษาของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั คั ดเลือกคําศัพท์และ
ประโยคจากกรอบคําศัพท์ของชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ”ทัง้ 8 ชุด จําแนกตามรายด้านคือ
ด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย จํานวน 20 คํา และด้านการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย จํานวน
20 ประโยค จากนัน้ นําคําและประโยคไปหาดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรม
2.4 นําแบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3ท่านตรวจสอบ
เพือ่ หาดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรม(IOC) ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้แก่
อาจารย์เสาวณี อามีน
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์)
ผศ.ดร.ฐิตพิ ร พิชญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์พฤกษา สงวนสิน
โรงเรียนบางชัน(ปลืม้ วิทยานุ สรณ์)
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ให้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรม
( IOC)
ของแบบวัดความเข้าใจภาษาและให้คาํ แนะนําว่า ภาพทีใ่ ช้ในแบ บวัดความเข้าใจภาษาของเด็ก
ปฐมวัยต้องมีขนาดใหญ่และเด็กสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ผูว้ จิ ยั ปรับแบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ
แล้วนําแบบวัดความเข้าใจภาษาทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับเด็กอนุ บาล 1 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 25 คน เพือ่ หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก
คัดคําศัพท์และประโยคทีม่ คี า่ ความยากง่าย 0.40 – 0.70 และมีคา่ อํานาจจําแนก 0.25 – 0.60 ซึง่
เป็นคําศัพท์ 10คํา และประโยค10ประโยค จัดทําเป็นแบบวัดความเข้าใจทางภาษา
2.5 หาคุณภาพของแบบวัดความเข้าใจท างภาษาทัง้ ฉบับด้วยการหาค่าความเชือ่ มัน่
ของแบบทดสอบด้วยวิธขี องคูเดอร์- ริชาร์ดโดยใช้สตู ร KR-20 ซึง่ แบบวัดความเข้าใจทางภาษา มีคา่
ความเชือ่ มัน่ 0.86
2.6 นําแบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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3. แบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ความสามารถ ทางภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะด้านความเข้าใจภาษา
3.2 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3.3 สร้างแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
3.4 นําแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
เพือ่ หาความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้แก่
อาจารย์เสาวณี อามีน
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์)
ผศ.ดร.ฐิตพิ ร พิชญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์พฤกษา สงวนสิน
โรงเรียนบางชัน(ปลืม้ วิทยานุ สรณ์)
ผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอให้บนั ทึกคําพูดของเด็กแล้วนํามาวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาและ
กิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้บนั ทึกคําพูดของเด็กควรมีหลากหลายเช่นกิจกรรมสนทนายามเช้า กิจกรรมเสรี
การเล่าผลงานศิลปะ การประเมินในด้านการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมายน่าจะประเมินจากการเล่า
เรือ่ งว่าสามารถสือ่ สารให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้หรือไม่
3.5 ผูว้ จิ ยั ปรับแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว นําแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษา ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอ บโดยผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กอนุ บาล 1 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 5 คน โดยบันทึกการดําเนิน
กิจกรรมและพฤติกรรมความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยแบบพรรณาความจาก ผูส้ งั เกต 2 คน
คือผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั 1 คน ผูว้ จิ ยั นําบันทึกการดําเนินกิจกรรมและ พฤติกรรมความเข้าใจทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ความเข้าใจทางภาษา
ด้วยแบบวิเคราะห์ ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
3.6 ปรับปรุงเกณฑ์การวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยให้มคี วามชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ แล้วนําแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบอีกครัง้
3.7 นําแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง

แบบแผนการทดลองและวิ ธีดาํ เนิ นการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลองซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองแบบ One - group
pretest – posttest Design ซึง่ แบบแผนการทดลองดังกล่าวมีดงั นี้
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กลุ่มทดลอง
เมือ่

แทน
แทน
X แทน

การทดสอบก่อนการทดลอง(PreTest) โดยใช้แบบวิเคราะห์
ความเข้าใจภาษา
การทดสอบหลังการทดลอง(PostTest) โดยใช้แบบวิเคราะห์
ความเข้าใจภาษา
การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครองใช้
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”

การทดลองครัง้ นี้ทาํ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ใช้ระยะเวลาในการวิจยั 8 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างได้รบั การทดลองทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยมีแผนการทดลองดังนี้
1. จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน (Baseline Data) ความเข้าใจทางภาษาของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 25 คนก่อนการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ด้วยแบบวัดความเข้าใจทางภาษา
รายบุคคลโดยผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างดูภาพและบอกสิง่ ทีเ่ ห็นในภาพ แล้ว จดบันทึก คําตอบของกลุ่ม
ตัวอย่าง นํามาตรวจให้คะแนนด้วยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
2. ประชุมปฐมนิเทศผูป้ กครองเพือ่ อธิบายลักษณะโดยรวมของชุดกิจกรรม ประโยชน์
ทีเ่ ด็กและผูป้ กครองจะได้รบั จากชุดกิ จกรรมรวมทัง้ วิธกี ารและขัน้ ตอนในการทํากิจกรรมต่างๆ โดย
ผูว้ จิ ยั เป็นผูใ้ ห้ความรูก้ บั ผูป้ กครองและให้ผปู้ กครองลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ ให้ผปู้ กครองมีความรู้
และเข้าใจขัน้ ตอนการทํากิจกรรมในแนวทางเดียวกัน
3. ผูว้ จิ ยั แจกชุดกิจกรรมให้เด็กในวันจันทร์เพื่อให้เด็กและผู้ ปกครองนําไปทํากิจกรรม
ร่วมกันตลอดทัง้ สัปดาห์ เมือ่ ทํากิจกรรมเสร็จผูป้ กครองบันทึกผลการทํากิจกรรมและพฤติกรรมของ
ลูก ลงในชุดกิจกรรมส่วนเรือ่ งเล่าจากทางบ้าน และให้เด็กนําชิน้ งานทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมและชุด
กิจกรรมในส่วนเรือ่ งเล่าจากทางบ้านมาส่งคืนผูว้ จิ ยั ในวันจันทร์สปั ดาห์ถดั ไป
4. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม พร้อมคําพูดของเด็กขณะที่
ผูว้ จิ ยั และเด็กกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 25คน ทํากิจกรรมสนทนายามเช้า กิจกรรมเล่าเรือ่ งจากผลงาน
ศิลปะและกิจกรรมเสรี หลังจากเด็กทํากิจกรรมในชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ”กับผูป้ กครองที่
บ้านแล้ว ในวัน อังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. และผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่
ได้มาตรวจให้คะแนนด้วยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย จนครบ 8 สัปดาห์
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5. จัดเก็บข้อมูล ความเข้าใจทางภาษาของกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 25 คนหลังการใช้
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ด้วยแบบวัดความเข้าใจทางภาษารายบุคคลโดยผูว้ จิ ยั ให้กลุม่
ตัวอย่างดูภาพและบอกสิง่ ทีเ่ ห็นในภาพ แล้วจดบันทึกคําตอบของกลุม่ ตัวอย่าง นํามาตรวจให้
คะแนนด้วยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline Data) ก่อนการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
6. นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิตเิ พือ่ สรุปผลการวิจยั ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น การวิจยั ทีผ่ ปู้ กครองมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจภาษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย จึงมีการเก็บข้อมูลดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลความเข้าใจทางภาษาก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับ
ลูกปลูกภาษา”ด้วยแบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการ ทําชุดกิจกรรม “เล่นกับลูก ปลูกภาษา ” ของผูป้ กครอง จาก
ส่วนเรือ่ งเล่าจากบ้านในชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม คําพูดของเด็กโดยผูว้ จิ ยั และ
ผูช้ ว่ ยวิจยั แล้วนําข้อมูลมาตรวจวิเคราะห์ดว้ ยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาและนําข้อมูลไปวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารทางสถิตติ ่อไป
4. รวบรวมผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ ขียนรายงานการวิจยั

การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ และหาคุณภาพด้วยวิธกี ารทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
1.1 การคํานวณหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบวัดความเข้าใจทางภาษา
โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 210)
P =
เมือ่

P
R
N

=
=
=

ค่าความยากง่าย
จํานวนคนทีท่ าํ ข้อนัน้ ถูก
จํานวนคนทีท่ าํ ข้อนัน้ ทัง้ หมด
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1.2 การคํานวณหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยวิธหี าค่าสหสัมพันธ์
แบบพอยท์ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 212)
=

=
=
=
=
=

เมือ่

ค่าอํานาจจําแนก
คะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ทีท่ าํ ถูก
คะแนนเฉลีย่ ของผูส้ อบทัง้ หมด
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
สัดส่วนของผูท้ ท่ี าํ ถูกในข้อนัน้

1.3 การคํานวณหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยใช้สตู ร KR.–20 (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538: 197-198)
=
เมือ่
n
p
q

=
=
=
=
=

1-

ค่าความเชือ่ มัน่
จํานวนข้อของแบบทดสอบ
สัดส่วนของผูท้ าํ ได้ในข้อหนึ่งๆ นันคื
่ อสัดส่วนของคนทํา
ถูกกับคนทัง้ หมด
สัดส่วนของผูท้ าํ ผิดในข้อหนึ่งๆ นันคื
่ อ 1– p
คะแนนความแปรปรวนของเครือ่ งมือฉบับนัน้

1.4 หาดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรม(IOC)ของชุดกิจกรรม “เล่นกับ
ลูกปลูกภาษา” (พิชติ ฤทธิ ์จรูญ. 2538: 273)

เมือ่
∑R
N

=
=
=

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
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2. สถิ ติพืน้ ฐานที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
2.1 การคํานวณหาค่าเฉลีย่ ของคะแนน (Mean)โดยใช้สตู ร (บุญ เชิด ภิญโญอนันตพงษ์.
2545: 95)
=

= ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
= ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
= จํานวนนักเรียน

เมือ่

2.2 การคํานวณหาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้สตู ร
(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79)

เมือ่

=
=
=
=

ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียน

3. สถิ ติในการทดสอบสมมติ ฐาน
3.1 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังทําการทดลอง
โดยคํานวณจากสูตร t – test for Dependent Sample (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2546: 193)
=

เมือ่

=
=
=
=

ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังทําการทดลอง
ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกกําลังสอง
จํานวนคู่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการทดลอง และการแปลความหมายจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
N
X
S
D
Sd
t
p
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนนักเรียนกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลีย่ ของผลต่างของคะแนน
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบT
ความน่ าจะเป็นของค่าสถิติ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความ เข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ ส่งเสริม
ความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
ตอนที่ 2 พัฒนาการความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการส่งเสริมความ
เข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกลูกภาษา”
ตอนที่ 3 ผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยทีบ่ นั ทึกโดยผูป้ กครอง
ขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมในชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ ภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครอง
ใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา” ปรากฏผลดังนี้
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ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความ เข้าใจ ภาษา ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ ส่งเสริม
ความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิ จกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการส่งเสริมความเข้าใจ
ภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
ก่อน
การทดลอง
X
S

หลัง
การทดลอง
X
S

5.72

1.21

7.00

1.19

1.28 0.46 13.91***

.000

การใช้ประโยค
เพือ่ สือ่ ความหมาย

5.36

0.91

7.04

0.89

1.68 0.56 15.00***

.000

รวม

11.08

2.11

14.04

1.93

2.96 0.84

.000

ความเข้าใจภาษา
การใช้
คําอย่างมีจดุ มุง่ หมาย

D

Sd

t

17.62

p

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 ปรากฏว่า ความเ ข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการใช้
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมือ่ จําแนกรายด้าน
พบว่าหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความเข้าใจทางภาษา ด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมายและ
ด้านการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมายสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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ตอนที่ 2 พัฒนาการความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการส่งเสริมความเข้าใจ
ภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิ จกรรม “เล่นกับลูกลูกภาษา”
ตาราง 3 พัฒนาการความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการส่งเสริมความเข้าใจภาษาโดย
ผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกลูกภาษา”

การใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย

ก่อนการ
ทดลอง
X
5.72

หลังการ
ทดลอง
X
7.00

การใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย

5.36

รวม

11.08

ความเข้าใจภาษา

พัฒนาการ

ร้อยละ

D
1.28

22.38

7.04

1.68

31.34

14.04

2.96

53.72

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 ปรากฏว่าปรากฏว่า พัฒนาการความเข้าใจภาษา โดยรวม
ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” สูงขึน้ ร้อยละ 26.72 จากพืน้ ฐานเดิม
โดยพัฒนาการการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมายสูงขึน้ ร้อยละ 22.38 และการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย
สูงขึน้ ร้อยละ 31.34 ตามลําดับ
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยผูป้ กครองใช้ชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา” จําแนกตามรายสัปดาห์

1

2

3

สัปดาห์ท่ี
4
5

การใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย

39

40

41

42

43

44

45

47

การใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย

30

33

34

36

39

40

42

45

ความเข้าใจภาษา

6

7

8
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 ปรากฏว่าความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการใช้
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา” มีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ทุกสัปดาห์ทงั ้ ด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย
และด้านการใช้ประโยคเพือ่ สือ่
ตอนที่ 3 ผลการปฏิ บตั ิ กิจกรรมและพฤติ กรรมของเด็กปฐมวัยที่บนั ทึกโดยผูป้ กครองขณะ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมในชุดกิ จกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
ตาราง 5 จํานวนของเด็กปฐมวัยทีม่ สี ว่ นร่วมในการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัยในการปฏิบตั ิ
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครอง จําแนกตามรายสัปดาห์
พฤติ กรรมการมีส่วนร่วม

1

สัปดาห์ท่ี
3 4 5 6

2

7

8

ตัง้ ใจและทํากิจกรรมอย่างจดจ่อจนได้ชน้ิ งานที่
สําเร็จ

18 19 19 20 21 22 23 24

ทํากิจกรรมแต่ไม่ได้ชน้ิ งาน

4

4

5

5

4

3

2

1

ไม่สนใจทํากิจกรรมเลย

3

2

1

0

0

0

0

0

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 ปรากฏว่าจํานวนเด็กปฐมวัยทีม่ สี ว่ นร่วม ในการปฏิบตั ิ
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ”ร่วมกับผูป้ กครอง เพิม่ มากขึน้ ทุกสัปดาห์และส่วนใหญ่ ตัง้ ใจและ
ทํากิจกรรมอย่างจดจ่อจนได้ชน้ิ งานทีส่ าํ เร็จ
ตาราง 6 จํานวนของเด็กปฐมวัยทีต่ งั ้ ใจฟงั ของเด็กปฐมวัยในการปฏิบตั ชิ ดุ กิจกรรม “เล่นกับลูก
ปลูกภาษา” ร่วมกับผูป้ กครอง จําแนกตามรายสัปดาห์
พฤติ กรรมการตัง้ ใจฟัง

1

2

สัปดาห์ท่ี
3 4 5 6

7

8

ตัง้ ใจฟงั และทํากิจกรรมอย่างจดจ่อจนได้ชน้ิ งาน
ทีส่ าํ เร็จ

20 20 21 22 23 23 24 24

ตัง้ ใจฟงั แต่ไม่ได้ชน้ิ งาน

2

3

3

2

2

2

1

1

ไม่สนใจฟงั เลย

3

2

1

1

0

0

0

0
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 ปรากฏว่า จํานวนเด็กปฐมวัยทีต่ งั ้ ใจฟงั ในการปฏิบตั ิ ชุด
กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครอง เพิม่ มากขึน้ ทุกสัปดาห์และส่วนใหญ่ ตัง้ ฟงั และทํา
กิจกรรมอย่างจดจ่อจนได้ชน้ิ งานทีส่ าํ เร็จ
ตาราง 7 จํานวนของเด็กปฐมวัยทีส่ นทนาตอบโต้แสดงความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยในการปฏิบตั ิ
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครอง จําแนกตามรายสัปดาห์
พฤติ กรรมการสนทนาโต้ตอบ

1

2

สัปดาห์ท่ี
3 4 5 6

7

8

สนทนาโต้ตอบตลอดการทํากิจกรรม

19 20 21 22 23 23 24 25

สนทนาโต้ตอบเมือ่ ถูกถามเท่านัน้

6

5

4

3

2

2

1

0

ไม่สนทนาโต้ตอบเลย

0

0

0

0

0

0

0

0

ผลการวิเคราะห์ตาราง 7 ปรากฏว่าจํานวนเด็กปฐมวัยที่ สนทนาตอบโต้แสดงความ คิดเห็น
ในการปฏิบตั ชิ ดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ”ร่วมกับผูป้ กครอง เพิม่ มาก ขึน้ ทุกสัปดา ห์และ
ส่วนใหญ่สนทนาโต้ตอบตลอดการทํากิจกรรม
ตาราง 8 จํานวนของเด็กปฐมวัยทีเ่ ข้าใจความหมายของคําและประโยคของเด็กปฐมวัยในการปฏิบตั ิ
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครอง จําแนกตามรายสัปดาห์
การเข้าใจความหมายของคํา
และประโยค

1

2

สัปดาห์ท่ี
3 4 5 6

7

8

เข้าใจความหมายของคําและประโยคทีใ่ ช้ในการ
ทํากิจกรรม

18 18 19 20 21 21 22 23

เข้าใจความหมายของคําและประโยคทีใ่ ช้ในการ
ทํากิจกรรมเป็ นบางส่วน

7

7

6

5

4

4

3

2

ไม่เข้าใจความหมายของคําและประโยคเลย

0

0

0

0

0

0

0

0
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 ปรากฏว่า จํานวนเด็กปฐมวัย ทีเ่ ข้าใจความหมายของคําและ
ประโยคในการปฏิบตั ชิ ดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครองเท่ากันในสัปดาห์ท่ี 1 และ 2
สัปดาห์ท่ี 5 และ 6 แต่โดยรวมจํานวนเด็กปฐมวัยทีเ่ ข้าใจความหมายของคําและประโยคในการ
ปฏิบตั ชิ ดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ”ร่วมกับผูป้ กครองเพิม่ มากขึน้ ตามจํานวนสัปดาห์ทท่ี าํ
กิจกรรม
ตาราง 9 จํานวนของเด็กปฐมวัยทีม่ คี วามประทับใจในการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัยในการปฏิบตั ิ
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครอง จําแนกรายสัปดาห์
ความประทับใจในการทํากิ จกรรม

1

2

สัปดาห์ท่ี
3 4 5 6

7

8

ประทับใจ

25 24 25 23 24 24 24 24

เฉยๆ

0

1

0

2

1

1

1

1

ไม่ประทับใจ

0

0

0

0

0

0

0

0

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 ปรากฏว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มคี วามประทับใจในการ
ปฏิบตั ชิ ดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”ร่วมกับผูป้ กครอง และพบว่าในสัปดาห์ท่ี 1 (นิทานหรรษา)
และสัปดาห์ท่ี 3 (นิ้วมือมหัศจรรย์ ) เด็กปฐมวัยทุกคน ประทับใจในการทํากิจกรรม รองลงมาคือ
สัปดาห์ท่ี 2 (ปริศนาฮาเฮ) สัปดาห์ท่ี5 (นิทานย้อนกลับ ) สัปดาห์ท่ี 6 (ภาษาในครัว ) สัปดาห์ท่ี 7
(นักสืบน้อย ) และสัปดาห์ท่ี 8 (จ๊ะเอ๋ชอ่ ื ใครเอ่ย ) เด็ก ส่วนใหญ่ มีความประทับใจ ส่วนสัปดาห์ท่ี 4
(อักษรซ่อนหา) เด็กมีความประทับใจเป็นอันดับสุดท้าย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครองใช้ชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา” ซึง่ สรุปเป็ นขัน้ ตอนได้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาพัฒนาการทางภาษาด้านความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวั ยโดยผูป้ กครองใช้
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
2. เพือ่ เปรียบเทียบความ เข้าใจ ภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา”

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นแนวทางในการส่งเสริมความ
เข้าใจ ภาษาของเด็กปฐมวั ย
โดยผูป้ กครองซึง่ จะทําให้ผปู้ กครองเห็นความสําคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทา งภาษาและเป็ น
แนวทางสําหรับครูในกา รร่วมมือกับผูป้ กครอง เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ปฐมวัยและ
ผลจากการศึกษานี้จะเป็ นกิจกรรมหนึ่งในการจัดผูป้ กครองศึกษาต่อไป

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดู และเด็ก ชาย –หญิง
อายุ 4-5 ปี ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่า
ทรายกองดิน แขวงแสนแสบ สํานักงานเขตมีนบุร ี สังกัด กรุงเทพมหาน คร จํานวน 2 ห้องเรียน
มีนกั เรียนทัง้ หมด 50 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
2.1 เด็กชาย – หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุบาล 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน แขวงแสนแสบ สํานักงาน เขตมีนบุร ี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้จากการสุม่ อย่างง่ายมา 1 ห้องเรียนจํานวน 25 คน
2.2 ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่างตามข้อ 1.1
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
3.1 ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”จํานวน 8 ชุด
3.2 แบบวิเคราะห์ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
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4. วิธดี าํ เนินการทดลอง
4.1 การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ จิ ยั ดําเนิน
การทดลองโดยใช้การวิจยั แบบทดลองกลุ่มเดียวแล้ววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group
Pretest – Posttest Design)
4.2 จัดเก็บข้อมู ลพืน้ ฐาน (Baseline Data) ความเข้าใจทางภาษาของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 25 คนก่อนการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ด้วยแบบวัดความเข้าใจทางภาษา
รายบุคคลโดยผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอ ย่างดูภาพและบอกสิง่ ทีเ่ ห็นในภาพ แล้วจดบันทึกคําตอบของกลุ่ม
ตัวอย่าง นํามาตรวจให้คะแนนด้วยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
4.3 ดําเนินการทดลองโดย ประชุมปฐมนิเทศผูป้ กครอง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการส่งเสริมความเข้าใจทางภาษา ประโยชน์ทเ่ี ด็กและผูป้ กครองจะได้รบั
จากชุดกิจกรรมรวมทัง้ วิธกี ารและขัน้ ตอนในการทํากิจกรรมต่ างๆ พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการ
ดําเนินการวิจยั แนะนําวิธกี ารใช้ชดุ กิจกรรม กําหนดข้อตกลงในการดําเนินงานร่วมกัน ทัง้ นี้เพื่อให้
ผูว้ จิ ยั และผูป้ กครองทํากิจกรรมในแนวทางเดียวกัน ผูว้ จิ ยั แจกชุดกิจกรรมให้เด็กในวันจันทร์เพือ่ ให้
เด็กและผูป้ กครองนําไปทํากิจกรรมร่วมกันตลอดทั ง้ สัปดาห์เมือ่ ทํากิจกรรมเสร็จผูป้ กครองบันทึกผล
การทํากิจกรรมและพฤติกรรมของลูกลงในชุดกิจกรรมส่วนเรือ่ งเล่าจากทางบ้านและให้เด็กนํา
ชิน้ งานทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมและชุดกิจกรรมในส่วนเรือ่ งเล่าจากทางบ้านมาส่งคืนผูว้ จิ ยั ในวัน
จันทร์สปั ดาห์ถดั ไป
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างทดลอง โดย ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั สังเกตและจดบันทึก
พฤติกรรมพร้อมคําพูดของเด็กขณะทีผ่ วู้ จิ ยั และเด็กกลุ่มตัวอย่างจํานวน 25คน ทํากิจกรรมสนทนา
ยามเช้า กิจกรรมเล่าเรือ่ งจากผลงานศิลปะและกิจกรรมเสรี หลังจากเด็กทํากิจกรรมในชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา ”กับผูป้ กครอ งทีบ่ า้ นแล้ว ในวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
09.00 – 11.00 น. และผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจให้คะแนนด้วยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษา
ของเด็กปฐมวัย จนครบ 8 สัปดาห์
4.5 จัดเก็บข้อมูล ความเข้าใจทางภาษาของกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 25 คนหลังการใช้
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ด้วยแบบวัดความเข้าใจทางภาษารายบุคคลโดยผูว้ จิ ยั ให้กลุม่
ตัวอย่างดูภาพและบอกสิง่ ทีเ่ ห็นในภาพ แล้วจดบันทึกคําตอบของกลุม่ ตัวอย่าง นํามาตรวจให้
คะแนนด้วยแบบวิเคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline Data)ก่อนการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
4.6 เมือ่ สิน้ สุดการทดลองนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิตเิ พือ่ สรุป
ผลการวิจยั ต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความเข้าใจภาษา (X) และค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S)
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5.2 สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมุตฐิ าน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา" โดยใช้สตู ร
t-test for Dependent Sample

สรุปผลการวิ จยั
1. เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ
กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” มีพฒ
ั นาการ ความเข้าใจภาษา โดยรวมสูงขึน้ ร้อยละ 53.72 ของ
ความสามารถพืน้ ฐานเดิม
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ
กิจกรรม “เล่นกับลูกปลู กภาษา” มีความเข้าใจทางภาษาโดย รวมและจําแนกรายด้าน คือการใช้คาํ
อย่างมีจดุ มุง่ หมายและการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาผลการส่งเสริมความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา” ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา” มีพฒ
ั นาการความเข้าใจภาษาโดยรวมสูงขึน้ ร้อยละ 53.72 ของความสามารถ
พืน้ ฐานเดิมแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรม“เล่นกับลูกปลูกภาษา”ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรูค้ วามสามารถ
ในการส่งเสริมความเข้าใจทางภาษา ทัง้ นี้เพราะชุดกิจกรรมประก อบด้วยส่วน“เกร็ดเล็กความรูใ้ หญ่ ”
เป็นส่วนการให้ความรูก้ บั ผูป้ กครองในการทํากิจกรรมต่างๆ กับเด็ก ซึง่ จะทําให้ผปู้ กครองเข้าใจ
ธรรมชาติการเรียนรูท้ างภาษาของเด็กมากขึน้ รวมทัง้ เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัว
ในการส่งเสริมพัฒนาการและความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยได้เพราะโรงเรียนไม่สามารถสอน
โดยแยกเด็กออกจากครอบครัว เด็กควรได้เรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ ทางโรงเรียนและผูป้ กครอง สิง่ ทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ ผูป้ กครองคือคุณค่าของความสัมพันธ์ของผูป้ กครองกับโรงเรียนที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ แก่ผปู้ กครอง นักเรียนและโรงเรียน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2546: 21) ผูป้ กครอง
เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาเด็กในระยะปฐมวัยโดยเฉพาะพัฒนาการทางภาษาเพราะ
ผูป้ กครองเป็ นบุคคลที่ ใกล้ชดิ เด็กมากทีส่ ดุ ความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กนัน้
ย่อมเป็ นผล
เนื่องมาจากโอกาสทีเ่ ด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น สอดคล้องกับไวกอสกี้ (Vygotsky) ทีก่ ล่าวว่า
เด็กจะเกิดการเรียนรูท้ างภาษาหรือพัฒนาสติปญั ญาขึเมื
น้ อ่ มีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) และทํางานร่วมกับ
เพือ่ นและคนอื่นๆ กล่าวคือเด็กจะเรียนรูท้ ลี ะน้อยโดยการได้รบั คําแนะนําจากผูอ้ ่นื จนสามารถคิด
เกิดการเรียนรูภ้ ายในตนเองได้ (อารี สัณหฉวี. 2535: 20) นอกจากนี้ พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
จะเป็ นไปด้วยดี เมือ่ เด็กได้มผี ปู้ ฏิสมั พันธ์ทางภาษาด้วยอย่างสมํ่าเสมอได้เล่นกับเสีย งชนิดต่างๆ
มีโอกาสได้ยนิ ได้ฟงั เสียงต่างๆ ทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ มีโอกาสได้ใช้ภาษาตามวัยของตน เพื่อแสดง
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ความรูส้ กึ นึก คิด ความต้องการ ได้ฝึกใช้อวัยวะการออกเสียง และทดลองเปล่งเสียงต่างๆ ตามทีไ่ ด้
ยินมา ได้รบั การตอบสนองในทางบวกเมือ่ แสดงความสนใจทีจ่ ะใช้ภาษา ได้รบั การฝึกฝนให้ใช้ภาษา
อย่างถูกกาลเทศะและเหมาะสม (ศรีเรือน แก้วกังวาล . 2519: 127–133) ซึง่ กระบวนการเหล่านี้
จําเป็นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้เด็กมีพฒ
ั นาการขึน้ ตามลําดับ
นอกจากนี้ชดุ กิจกรรมได้พฒ
ั นาขึน้ บนพืน้ ฐานของ
แนวคิดการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทีผ่ ปู้ กครองมีบทบาทในการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับเด็กทีบ่ า้ น
ทําให้เด็กมีประสบการณ์ตรง ในการฝึกทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียนด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่วมกับผูป้ กครอง ไม่ว่าจะเป็ น จากการเล่านิทาน ประกอบหุ่นนิ้วมือทีเ่ ด็กและผูป้ กครอง
ช่วยกันปร ะดิษฐ์ขน้ึ การเล่านิทานย้อนกลับทีเ่ ล่าเรือ่ งนิทานจากตอนจบไปหาต้นเรือ่ ง การเล่น
ปริศนาคําทาย การเล่นนิ้วมือ การเรียงลําดับเหตุการณ์ ในนิทาน การทําข้าวคลุกกะปิร่ วมกับ
ผูป้ กครอง การทําผลงานศิลปะ การเล่าเรือ่ งราวประวัตขิ องบุคคลในครอบครัว เป็นต้น ซึง่ กิจกรรม
เหล่านี้เป็ นที่ ชืน่ ชอบของเด็ก และเมือ่ มีการทําศิลปะ เช่นการพิมพ์ภาพ การวาดภาพระบายสี
การแต่งนิทานเรือ่ ง อีกทัง้ เด็กๆ ได้ทาํ กิจกรรมเหล่านี้รว่ มกับผูป้ กครอง อันเป็นทีร่ กั ของตน ยิง่ ทําให้
เด็กมีความสุขมากขึน้ เด็กได้เรียนรูก้ ารทํา งาน การใช้อุปกรณ์ต่างๆ จากผูใ้ หญ่ มีโอกาสพูดคุย
สนทนากับผูป้ กครองซึง่ เป็ นต้นแบบทางภาษามากขึน้
ซึง่ บรรยากาศเหล่านี้ลว้ นส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรูภ้ าษา เพราะเด็กเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ จากการกระทําและกิจกรรม ทีบ่ รู ณาการสอดคล้อง
กับวิถชี วี ติ ของเด็ก (อารี สัณหฉวี. 2535: 20; อ้างอิงจาก Dewey. 1943) การทีเ่ ด็กและผูป้ กครอง
ได้ทาํ กิจกรรมร่วมกันทําให้ผปู้ กครองมีความใกล้ชดิ กับลูกมากขึน้ ได้สงั เกตถึงความสนใจ
ความก้าวหน้าทางการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของเด็กอันเป็ นความเจริญงอกงามทีเ่ กิดขึน้
จะทําให้มกี าํ ลังใจในการส่ งเสริมความเข้าใจภาษาและพัฒนาการต่างๆ ของเด็กมากขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ถือว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมากอีกประการหนึ่งเพราะเมือ่ ผูป้ กครองได้ใกล้ชดิ กับเด็กจะก่อให้เกิด
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูป้ กครองกับเด็กมีผลต่อเด็กในทุกด้าน เด็กสามารถเรียนรู้ ทํางาน และเล่น
กับเพื่อนได้อย่างมันใจและมี
่
ความสุข หากได้รบั การสนับสนุ นและอบรมเลีย้ งดูทด่ี จี ากผูป้ กครอง
(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 5)
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาโดยผูป้ กครองใช้ชุดกิจกรรม
“เล่นกับลูกปลูกภาษา ”มีความเข้าใจทางภาษาโดยรวมและจําแ นกรายด้านคือการใช้คาํ อย่างมี
จุดมุง่ หมายและการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้
เป็นเพราะเด็กได้ทาํ กิจกรรมอย่ างต่อเนื่องและสนุกสนานเป็นเวลา 8สัปดาห์ทาํ ให้เกิดความงอกงาม
ทางภาษาอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้ การทํากิจกรรมในชุดกิ จกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ในแต่ละ
สัปดาห์นนั ้ เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไปไม่รบี เร่งและสามารถทํากิจกรรมซํา้ ได้ตามความต้องการของเด็ก
จากการสัมภาษณ์ผปู้ กครองพบว่าเด็กๆ รบเร้าให้ผปู้ กครองทํากิจกรรมใน ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูก
ปลูกภาษา” มากกว่าหนึ่งครัง้ โดยเ ฉพาะกิจกรรมการเล่านิทาน การทายปริศนา ซึง่ การทํากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และทําซํา้ จะทําให้เด็กเกิดความชํานาญและมีความมันใจในการใช้
่
ภาษามากยิง่ ขึน้
ผูป้ กครองสามารถช่วยพัฒนาภาษาของเด็กได้โดยการสนทนาและตอบคําถามของเด็กอย่างสมํ่าเสมอ
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จัดหาหนังสือนิทานให้เด็ก อ่านหนังสือให้เด็กฟงั เป็ นประจําทุกวัน ส่งเสริมให้เด็กอ่านจากสิง่ แวดล้อม
เช่น ป้ายโฆษณา กล่องสินค้า ป้ายประกาศ ฯลฯ จัดให้เด็กมีโอกาสอ่าน และเขียนทุกวัน ให้ความสนใจ
ในสิง่ ทีเ่ ด็กอ่านหรือเขียนเพื่อเป็ นกําลังใจแก่เด็กและเพื่อให้เด็กมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการอ่านและเขียน
พยายามไม่ว ิ พากษ์วจิ ารณ์หรือตําหนิสง่ิ ทีเ่ ด็กเขียนเพราะจะทําให้เด็กขาดความมันใจว่
่ าตนเองมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน จากการศึกษาของซิมสัน (Simpson) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาลักษณะ
ภาษาพูดของเด็ก อายุ 4 ปี ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่านิทานแบบเล่าเรือ่ งซํา้ ผลการวิจยั
พบว่าการเล่ าเรือ่ งซํา้ ช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการสือ่ สารมากขึน้ อย่างมีนยั สําคัญกล่าวคือ
ช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาให้ชดั เจน ละเอียดลออ ครอบคลุมความหมาย
ทีต่ อ้ งการสือ่ ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูแ้ ละเข้าใจได้ดขี น้ึ (ธีรนุช เชยกลิน่ เทศ. 2549: 26-30)

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิ จยั
1. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครองเป็นอย่างดีแม้วา่ ในระยะแรก
ผูป้ กครองยังไม่เข้าใจและคิดว่าเป็ นเรือ่ งยุง่ ยากทีเ่ พิม่ ภาระงานแต่หลังจากได้สอบถาม ด้วยการพบปะ
โดยตรง การพูดคุยทางโทรศัพท์กบั ผูว้ จิ ยั และการเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูป้ กครอง
ด้วยกันเองแล้วกอรปกับความคาดหวังว่าบุตรหลานของตนจะพัฒนาขึน้ ทําให้ผปู้ กครองก็มคี วามเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้ และรูส้ กึ มีความสุข สนุ กกับการได้ทาํ กิจกรรมร่วมกับลูก ยิง่ เมือ่ ได้เห็นความก้าวหน้าของ
บุตรหลานในการเล่าเรือ่ ง วาดภาพ การประดิษฐ์ การคิดปริศนาคําทายด้วยตัวเองยิง่ ทําให้ผปู้ กครอง
สนใจมากยิง่ ขึน้ จะเห็นได้วา่ การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองและครูมสี ว่ นสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
2. ผูป้ กครองส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ในระดับ
ดีและมีความเห็นว่าน่ าจะมีกจิ กรรมในลั กษณะนี้อย่างสมํ่าเสมอเพราะผูป้ กครองได้รบั ความรูแ้ ละ
มีความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมากขึน้ ทําให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี
ในครอบครัวและเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ กครองและครูในการพัฒนาเด็กให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน แต่เนื่องด้วยการวิจยั นี้ใช้ระยะเวลาพียง 8 สัปดาห์ ซึง่ ใน 1 สัปดาห์จะมีกจิ กรรม
ให้ผปู้ กครองและเด็กทําร่วมกัน 3 กิจกรรม ทําให้ผปู้ กครองมีเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆ
น้อยบางครัง้ เด็กยังรูส้ กึ ไม่เต็มอิม่ กับการทํากิจกรรมจะรบเร้าให้ผปู้ กครองทํากิจกรรมทีตนเองพึ
่
งพอใจ
ซํา้ อีกหลายๆ ครัง้
3. กิจกรรมต่างๆ ในชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีความเกีย่ วเนื่องกันทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ทีต่ ่อเนื่องและเด็กยังมีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั กิจกรรมทีท่ าํ รวมทัง้ ตื่นเต้น รอคอยว่ากิจกรรมต่อไปจะเป็น
อะไร การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่ว ยให้เด็กได้เชื่อมโยงความคิดจากเรือ่ งหนึ่งไปสู่อกี เรือ่ งหนึ่ง
ได้ดี ทําให้เกิดการคิดและการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบและเกิดองค์ความรูจ้ ากการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงของตนเอง รวมทัง้ การได้รบั ความเอาใจใส่และสนับสนุนจากผูป้ กครองทําให้เด็กมี
ความมันใจในการทํ
่
ากิจกรรมต่างๆ เป็ นอย่างดี
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4. การใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” แทนการบ้านแบบลอกเลียน เป็นสิง่ แปลก
ใหม่ทาํ ให้เด็กเกิดความสนใจและเป็ นการนําเสนอกิจกรรมรูปแบบใหม่แก่ผปู้ กครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอีกทัง้ ยังเป็ นการเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอ น
ในระดับชัน้ อนุ บาล ทีผ่ ปู้ กครองมีความมุง่ หวังว่าเมือ่ เด็กมาโรงเรียนแล้วจะต้องอ่านออกเขียนได้
และมีการบ้านให้เด็กฝึกเขียนตามแบบ บวกลบเลข เมือ่ ผูป้ กครองได้รบั ชุดกิจกรรม “เล่นกับลู กปลูก
ภาษา” และทํากิจกรรมร่วมกับลูกจะเห็น ถึงวิธกี ารสอนภาษาทีไ่ ม่จาํ เป็นต้องฝึกเขีย นลอกเลียน
ในแบบฝึกหัด แต่เป็ นการเขียน อ่าน แบบอิสระทีเ่ ด็กมีความสุขในการทํางานมากกว่า

ข้อเสนอแนะทั ่วไป
1. การให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมด้วยการหาความรูจ้ ากชุดกิจกรรม ทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก
สังเกตการเรียนรูแ้ ละบันทึกพฤติกรรมของเด็กเป็ นเพียงกิจกรรมหนึ่งที่ ผูป้ กครองมีสว่ นร่วม ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เท่านัน้ การเข้ามามีสว่ นร่วมของผูป้ กครองยังสามารถทําได้อกี หลายวิธ ี
เช่น การประชุม ปฐมนิเทศ การสร้างเครือข่ายผูป้ กครอง การเชิญผูป้ กครองเป็ นวิทยากรพิเศษและ
การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เป็ นต้น
2. ครูทส่ี นใจใช้ชดุ กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กควรตัง้ วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม
และไม่ควรให้ชดุ กิจกรรมทุกวัน ในหนึ่งสัปดาห์ควรใช้ชดุ กิจกรรมเพียง 1-2 ครัง้ ตามความพร้อมของ
ผูป้ กครอง เพือ่ ให้ผปู้ กครองมีเวลาในการศึกษาเอกสาร ทําความเข้าใจและปฏิบตั กิ จิ กรรมอย่าง
เต็มทีแ่ ละบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
3. ควรมีการบันทึกการส่งคืนชุดกิจกรรม คุณภาพของการทํากิจกรรมและความสัมพันธ์
ของผูป้ กครองและเด็กเพือ่ ใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมและการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงต่อไป
4. ชุดกิจกรรมควรมีความสอดคล้ องกับเนื้อหาในการเรียนการสอนของสัปดาห์นนั ้ ๆ เพือ่
เป็นการทบทวนประสบการณ์การเรียนรูข้ องเด็กทีโ่ รงเรียนและช่วยให้ผปู้ กครองเกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิง่ ขึน้
5. การสือ่ สารกับผูป้ กครองควรใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ ายเพื่อให้ผปู้ กครองเกิดความเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้และเกิดความเข้าใจทีต่ รงกันไม่สบั สนและ
เกิดความคับข้องใจว่าจะทํากิจกรรมไม่ถกู ต้อง เพราะเมือ่ ผูป้ กครองเข้าใจและมีความมันใจแล้
่
ว
จะสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับเด็กได้เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะใจการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ศึกษาความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยในบริบทสังคมทีเ่ ด็กต้องเรียนรูส้ องภาษา
2. ศึกษาผลของการใช้ชดุ กิจกรรมโดยผูป้ กครองทีส่ ง่ เสริมความสามารถในด้านอื่นๆ ของ
เด็กเช่น ความสามารถด้าน มิตสิ มั พันธ์ ดนตรี เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
- คู่มอื การใช้ชดุ กิ จกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
- ชุดกิ จกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
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คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเล่นกับลูกปลูกภาษา
จุดมุ่งหมาย
ชุดกิจกรรมเล่นกับลูกปลูกภาษาสร้างขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยโดยผูป้ กครอง ซึง่ จะทําให้ผปู้ กครองเห็นความสําคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
และเป็นแนวทางสําหรับครูในการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองเพือ่ ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กต่อไป
คําชี้แจง
1. ชุดกิจกรรมเล่นกับลูกปลูกภาษา มีทงั ้ หมด 8 ชุด ใช้ระยะเวลาในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม 2553 ทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
2. ลักษณะของชุดกิจกรรม มีสว่ นประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่
2.1 เกร็ดเล็ก..ความรูใ้ หญ่ เป็นส่วนทีใ่ ห้ความรูผ้ ปู้ กครองในเรือ่ งพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมความเข้าใจภาษา
2.2 มาสนุ กด้วยกันสิ เป็นวิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกันของผูป้ กครองกับเด็ก
เช่น การเล่านิทาน อ่านหนังสือ ท่องคําคล้องจอง ทายปริศนา เล่นเกมทางภาษา เป็นต้น
3.3 เรือ่ งเล่าจากบ้าน เป็นส่วนสําหรับผูป้ กครองในการเขียนบันทึกผลกา รปฏิบตั ิ
กิจกรรมและพฤติกรรมของลูกในการทํากิจกรรม แล้วนําส่งคืนผูว้ จิ ยั
วิ ธีการใช้ชดุ กิ จกรรม
1. ผูว้ จิ ยั ประชุมปฐมนิเทศผูป้ กครองเพื่ออธิบายลักษณะโดยรวมของชุดกิจกรรม
ประโยชน์ทเ่ี ด็กและผูป้ กครองจะได้รบั จากชุดกิจกรรมรวมทัง้ วิธกี ารและขัน้ ตอนในการทํากิจกรรม
ต่างๆ โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูใ้ ห้ความรูก้ บั ผูป้ กครองและให้ผปู้ กครองลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ ให้ผปู้ กครอง
มีความรูแ้ ละเข้าใจขัน้ ตอนการทํากิจกรรมในแนวทางเดียวกัน
2. ครูแจกชุดกิจกรรมให้เด็กในวันจันทร์ เพื่อให้เด็กและผูป้ กครองนําไปทํากิจกรรมร่วมกัน
ตลอดทัง้ สัปดาห์และให้เด็กนําชิน้ งานที่ ได้จากการทํากิจกรรมและชุดกิจกรรมในส่วนเรือ่ งเล่าจาก
บ้านมาส่งคืนผูว้ จิ ยั ในวันจันทร์สปั ดาห์ถดั ไป
3. ผูป้ กครอง และลูกร่วมกันทํากิจกรรม เมือ่ ทํากิจกรรมเสร็จ ผูป้ กครองบันทึกผลการ
ทํากิจกรรมและพฤติกรรมของลูกลงในชุดกิจกรรมส่วนเรือ่ งเล่าจากทางบ้านและให้เด็กนํามาคืน
ผูว้ จิ ยั ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถดั ไป
4. ผูว้ จิ ยั รวบรวมชิน้ งานและเรือ่ งเล่าจากทางบ้านแล้วนําไปวิเคราะห์ต่อไป
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ชุดที่ 1 “นิทานหรรษา”

ชื่อ ..................................................................
อนุบาล 1 /……
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิ น เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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นิทานเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั เด็กๆมาเป็ นเวลาช้านานแล้ว เด็กทุกคนชอบฟงั
นิทานและเรือ่ งเล่าต่างๆ ยิง่ เป็ นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับสัตว์ การผจญภัย
เรือ่ งเกีย่ วกับเด็กตัวเล็กทีส่ ามารถเอาชนะผูท้ ต่ี วั ใหญ่กว่าหรือความชัวร้
่ ายได้
เด็กจะยิง่ ชอบเป็ นพิเศษ กา รเล่านิทานให้เด็กฟงั จะช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของเด็กได้ดยี งิ่ ขึน้ เพราะนิทานจะช่วยเพิม่ จํานวนคําศัพท์ให้กบั เด็ก
ช่วยให้เด็กเข้าใจถ้อยคําและประโยคต่างๆได้มากขึน้ โดยเฉพาะใน เด็กอายุ
4 – 5 ปี ทีเ่ ริม่ พัฒนาความสามารถในการเรียนรูร้ บั รูแ้ ละการสังเกตการพูดคํา
เป็ นวลี เป็ นประโยคสัน้ ๆเช่น กินข้าว ขอไปด้วย แม่ไปตลาด ไปเทีย่ ว ฯลฯ
การเล่านิทานสามารถทําได้หลายวิธี การเล่านิทานโดยใช้หนุ่ นิ้วมือ
ประกอบเด็กจะสนุ กสนานและสมมติตนเองตามหุน่ นิ้วทีต่ นเองสวมและยังช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงขึน้ ด้วย
นอกจากนี้การทีเ่ ด็กได้มสี ว่ นร่วม
ในการประดิษฐ์หนุ่ นิ้ วมือเองเด็กจะเกิดความภาคภูมใิ จ สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เรือ่ งยาก
สําหรับผูป้ กครองทีล่ องทําเล่นกับลูก ลองทําดูนะคะ แล้วเด็กๆจะสนุ กแ
ละ
เล่าเรือ่ งราวได้ยาวมากขึน้ อีกด้วย
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ถึงเวลาสนุ กของลูกแล้วเรามาเริม่ กันเลยนะคะ
กิจกรรมครัง้ ที ่ 1
 ผูป้ กครองคุยกับลูกเกีย่ วกับเรือ่ งสัตว์และเสียงร้องของสัตว์วา่ สัตว์
ต่างๆมีเสียง ร้องอย่างไร เช่น นก ร้อง จิบ๊ ๆ เป็ ดร้องก้าบๆ แมวร้องเหมียวๆ
กบร้องอ๊บๆ เป็ นต้น
 เล่นเกมสําเนียงเสียงสัตว์โดยผูป้ กครองชูภาพสัตว์ให้ลกู ดูแล้วร้อง
เลียนแบบเสียงสัตว์ในภาพเมือ่ ลูกทําเสียงไม่ได้ให้ผปู้ กครองช่วยทําเสียง
ของสัตว์ชนิดดังกล่าว จากนัน้ แบ่งภาพสัตว์ให้เด็กด้วยแล้วผลัดกันชูภาพและ
ทําเสียงสัตว์
 ผูป้ กครองเล่านิทานเกีย่ วกับสัตว์ให้ลกู ฟงั
กิจกรรมครัง้ ที2่
 ผูป้ กครองเล่านิทานเกีย่ วกับสัตว์ให้ลกู ฟงั อีกครัง้ เมือ่ จบแล้วผูป้ กครอง
ทําเสียงสัตว์ให้ลกู บอกว่าเป็ นเสียงของสัตว์ชนิดใดเมือ่ ลูกทายได้แล้วให้ลกู
ทําเสียงของสัตว์แล้วผูป้ กครองบอกชือ่ สัตว์บา้ ง
 ผูป้ กครองและลูกช่วยกันนําภาพสัตว์ต่างๆมาตัดและทําเป็ นหุน่ นิ้วมือ
ใช้ประกอบการเล่านิทาน(สามารถวาดภาพหรือนํารูปสัตว์อน่ื ๆทีส่ นใจมาติดก็ได้)
กิจกรรมครัง้ ที3่
ผูป้ กครองและลูกช่วยกัน แต่งนิทานเรือ่ งใหม่โดยผูป้ กครองและ
ลูกช่วยกันแต่งและเล่าคนละประโยคโดยใช้หนุ่ นิ้วมือทีม่ อี ยูห่ รืออาจประดิษฐ์
ขึน้ ใหม่กไ็ ด้
 ผูป้ กครองและลูกช่วยกันสรุปนิทานเรือ่ งใหม่และวาดภาพประกอบ
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หลังจากทํา กิจกรรมสนุ กๆแล้วลองมาดูซวิ า่ ลูก ๆเป็ นอย่างไรบ้างช่วยเติม
เครือ่ งหมาย  ลงในช่องระดับความสามารถด้วยนะคะ
ระดับความสามารถ
พฤติกรรม

ตัง้ ใจและทํา
กิ จกรรมอย่าง
จดจ่อจนได้
ชิ้ นงานที่สาํ เร็จ

ทํากิ จกรรม
แต่ไม่ได้
ชิ้ นงาน

ไม่สนใจทํา
กิ จกรรมเลย

-

มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
ตัง้ ใจฟงั
สนทนาโต้ตอบแสดงความเห็น
เข้าใจความหมายของคําและ
ประโยค
- ความประทับใจในการทํากิจกรรม
เรือ่ งประทับใจทีอ่ ยากบอกคุณครู
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ลงชือ่ ..................................................ผูป้ กครอง
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ตัดตามรอยประแล้ วม้ วนเป็ นกรวยสําหรับสวมนิ ้วมือ
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ชุดที่ 2 “ปริศนาฮาเฮ”

ชื่อ ..................................................................
อนุบาล 1 /……
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิ น เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ปริศนาคําทายคือหัวข้อปญั หาทีต่ งั ้ ขึน้ มาเพือ่ ให้ทายกันได้ความสนุ ก
เพลิดเพลินเจริญใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในหลายโอกาส เป็ นการฝึก
ให้มกี ารเรียนรู้ ใช้ไหวพริบ เชาว์ปญั ญา ใช้ภาษาหาเหตุผล การเล่นทายปญั หา
หรือปริศนาคําทายนับเป็ นเรือ่ งสนุ กสนานอย่างหนึ่งทีผ่ คู้ นทุกวัยสามารถเล่นได้
คําทายส่วนใหญ่ทเ่ี ราใช้กนั บ่อ ยๆมักขึน้ ต้นด้วยคําว่าอะไรเอ่ย ดังนัน้ ขอเพียง
กล่าวคําว่าอะไรเอ่ยขึน้ มาทุกคนจะสนใจฟงั และหาคําตอบอย่างตัง้ ใจ
นอกจากความสนุ กสนานทีไ่ ด้รบั แล้วปริศนาคําทายจะช่วยให้เด็ก
เกิดความเข้าใจภาษามากยิง่ ขึน้ เด็กจะสร้างจินตนาการตามคําทายและพยายาม
หาคําตอบออกมาทําให้เกิดความคิดรวบยอดทางภาษาและหาถ้อยคํา
มาบอกกล่าวเป็ นคําตอบของปริศนาเหล่านี้ จนเกิดเป็ นคลังของคํามากมาย
ทีเ่ ด็กจะสามารถเอามาใช้ได้ในโอกาสต่อไป เรามาช่วยกันสร้างคลังคําของเด็กๆ
ด้วยปริศนาทําทายกันดีกว่า
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ถึงเวลาสนุ กของลูกๆแล้วเรามาเริม่ กันเลยนะคะ
กิ จกรรมครัง้ ที ่ 1
 ผูป้ กครองทายปญั หาง่ายๆกับลูก เช่น อะไรเอ่ยฟนั มากมายกินอะไรไม่ได้เลย
(คําตอบคือหวี ) แล้วให้ลกู ตอบแต่ถา้ ลูกตอบไม่ได้ตอ้ งบอกใบ้ต่อเช่น เป็ นของใช้ เอาไว้
แต่งตัว อยูห่ น้ากระจก ฯ จนลูกตอบออกมาว่าหวี เมื่อลูกทายถูกให้ดาว 1 ดวง
 ผูป้ กครองเล่นทายปริศนาอื่นๆกับลูกอี
กแล้วชวนลูกมาผลัดกันทาย
ผลัดกันตอบและให้ดาวตามปริศนาทีต่ อบถูก
 ผูป้ กครองและลูกช่วยกันนับจํานวนดาวทีแ่ ต่ละคนได้ ให้ลกู คิดหาคําทาย
เพือ่ เล่นกันใหม่ในครัง้ หน้า
กิ จกรรมครัง้ ที2่
 ผูป้ กครองชวนเด็กเล่นทายปริศนาอีกครัง้ ทายสัก 4 – 5 ปริศนา
 จากนัน้ ผูป้ กครองนําคําตอบของปริศนาสุดท้ายมาเล่นต่อคําเช่นหากคําตอบ
สุดท้ายคือ นํ้าตก ก็ขน้ึ ต้นการเล่นคําด้วยนํ้าตก เช่น นํ้าอะไร ตอบว่านํ้าตก ตกอะไร
ตอบว่า ตก ........( แล้วแต่คาํ ทีล่ กู หรือผูป้ กครองจะคิดขึน้ มาได้ )และสุดท้ายเมือ่ มีผตู้ อบ
ด้วยคําทีเ่ ริม่ ต้นการเล่น(นํ้าตก)ก็ถอื เป็ นผูช้ นะ
กิ จกรรมครัง้ ที3่
 ผูป้ กครองเล่นต่อคํากับลูกอีกครัง้ ครัง้ นี้ให้ผปู้ กครองจดบันทึกคําทีไ่ ด้
ทัง้ หมดแล้วช่วยกันวาดภาพประกอบด้วย
 ผูป้ กครองและลูกอ่านคําพร้อมภาพประกอบทีไ่ ด้จากการเล่นต่อคําร่วมกัน
อีกครัง้
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หลังจากทํา กิจกรรมสนุ กๆแล้วลองมาดูซวิ า่ ลู กๆเป็ นอย่างไรบ้างช่วยเติม
เครือ่ งหมาย  ลงในช่องระดับความสามารถด้วยนะคะ
ระดับความสามารถ
พฤติกรรม

ตัง้ ใจและทํา
กิ จกรรมอย่าง
จดจ่อจนได้
ชิ้ นงานที่สาํ เร็จ

ทํากิ จกรรม
แต่ไม่ได้
ชิ้ นงาน

ไม่สนใจทํา
กิ จกรรมเลย

-

มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
ตัง้ ใจฟงั
สนทนาโต้ตอบแสดงความเห็น
เข้าใจความหมายของคําและ
ประโยค
- ความประทับใจในการทํากิจกรรม
เรือ่ งประทับใจทีอ่ ยากบอกคุณครู
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ลงชือ่ ..................................................ผูป้ กครอง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

อะไรเอ่ยปี กสวยมีลาย ดอมดมดอกไม้หานํ้าหวาน (ผีเสือ้ )
นกอะไรไม่ใช่ของเรา (นกเขา)
อะไรเอ่ยชือ่ อยูบ่ นฟ้ากายาอยูใ่ นนํ้า (ปลาดาว)
อะไรเอ่ยสูงกว่านํ้าตํ่ากว่าเรือ (ฟองนํ้า)
อะไรเอ่ยสองหูสต่ี า เบื่อนักหา เอาขาไว้ทห่ี ู (แว่นตา)
อะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรําไร (จมูก)
อะไรเอ่ยตัดโคนก็ไม่ตาย ตัดปลายก็ไม่เน่า (ผม)
นํ้าอะไรไม่เคยขึน้ (นํ้าตก)
อะไรเอ่ยมีฟนั มากมาย แต่กนิ อะไรไม่ได้ (หวี)
อะไรเอ่ยทุกครัง้ ทีก่ างขา ต้องอ้าปากทุกที (กรรไกร)
อะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มขี า พอโตขึน้ มามีขาไม่มหี าง (กบ)
อะไรเอ่ยมีตารอบตัว หัวไว้จุก (สับปะรด)
มีหสู องหู มีขาสองขา เวรหนักหนา เอาขาแยงหู (ปิ่นโต)
อะไรเอ่ย แก่ๆนุ่งแดง เด็กๆนุ่งขาว สาวๆนุ่งเขียว (พริกขีห้ นู)
อะไรเอ่ย สองตีนบังแดด แปดตีนเดินมา (ปู)
อะไรเอ่ย ทอดแหในอากาศ คอยพิฆาตแมลง (แมงมุม)
อะไรเอ่ย ไม่มแี ข้ง ไม่มขี า เวลาไปมาใช้ปากเดิน (หอย)
ตัวเป็ นไม้ ไส้เป็ นตะกัว่ หัวเป็ นยาง (ดินสอ)
อะไรเอ่ย เกิดเพราะไฟ หายไปเพราะลม (ควันไฟ)
อะไรเอ่ย ซือ้ มาสีดาํ นําไปใช้กลายเป็ นสีแดง พอสิน้ แรงเป็ นสีเทา
(ถ่าน)
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ชุดที่ 3 “นิ้วมือมหัศจรรย์”

ชื่อ ..................................................................
อนุบาล 1 /……
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิ น เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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มือเป็ นอวัยวะสําคัญในร่างกายทีเ่ รามาสามารถนํามาใช้สอนภาษา
ให้กบั เด็กๆได้ การเล่นนิ้วมือเป็ นการเล่นโดยใช้คาํ พูด คําคล้องจองและใช้น้ิวมือ
แสดงประกอบเด็กจะสนุ ก สนาน เพลิดเพลินในการพูดคําคล้องจองซึง่ เป็ น
เรือ่ งราว สัน้ ๆ ทีเ่ ด็กจะเข้าใจง่าย สามารถใช้ประกอบการเล่นสมมติ โดยให้เด็ก
สร้างจินตนาการให้น้วิ มือเป็ นคน สัตว์ หรือสิง่ ต่างๆ การเล่นนิ้วมื อยังเป็ น
การช่วยให้เด็กได้บริหารกล้ามเนื้อมือ ทําให้สามารถ ใช้มอื ได้อย่างคล่องแคล่ว
อันจะเป็ นการนําไปสูก่ ารเขียนได้งา่ ยขึน้ เราสามารถ นําการเล่นนิ้วมือมาใช้
เพือ่ กระตุน้ ความสนใจของเด็ก ช่วยให้เด็กเงียบและมีสมาธิในกา รฟงั นอกจากนี้
ยังสามารถนํามาใช้เป็ นสือ่ ประกอบการร้องเพลงเล่านิทานและประกอบการสอน
ให้เกีย่ วพันกับวิชาต่างๆ เช่น ธรรมชาติ สังคม คณิตศาสตร์ ฯลฯ ซึง่ จะช่วยให้
เด็กได้พฒ
ั นาภาษาและความรูต้ ่างๆได้ดยี งิ่ ขึน้
ผูป้ กครองสามารถทํากิจกรรมทีใ่ ช้น้วิ มือเพือ่ ช่วยส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาของเจ้าตัวเล็กได้หลายอย่างเช่น เล่านิทานด้วยนิ้วมือ พิมพ์ภาพด้ วย
นิ้วมือแล้วแต่งเป็ นเรือ่ งราว หรือแม้แต่การวาดหน้าคนบนนิ้วแล้วนํามาสนทนา
กับเด็กๆก็ชว่ ยสร้างภาษาทีส่ ร้างสรรค์และละเมียดละไมให้กบั เด็กๆได้
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ถึงเวลาสนุ กของลูกๆแล้วเรามาเริม่ กันเลยนะคะ
กิจกรรมครัง้ ที ่ 1
 ผูป้ กครองพูดคําคล้องจอง “อารมณ์ของนิ้ว ”แล้วยกนิ้วขึน้ ประกอบ
ให้ลกู พูดตามคําคล้องจองทีละวรรค
 ผูป้ กครองวาดใบหน้าคนแสดงอารมณ์ต่างๆเหมือนในคําคล้องจอง
ลงบนนิ้วให้ตนเองและลูก
 ผูป้ กครองและลูกท่องคําคล้องจองและยกนิ้วทีว่ าดใบหน้าคนประกอบ
คําคล้องจองอีกครัง้
กิจกรรมครัง้ ที2่
 ผูป้ กครองและลูกท่องคําคล้ องจอง “อารมณ์ของนิ้ว ”ประกอบการเล่น
นิ้วมืออีกครัง้
 ชวนลูกพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือและเขียนต่อเติมเป็ นรูปต่างๆ
กิจกรรมครัง้ ที3่
 ผูป้ กครองให้ลกู ท่องคําคล้องจอง “อารมณ์ของนิ้ว ”ประกอบการเล่น
นิ้วมือ
 ผูป้ กครองและลูกสนทนาถึงภาพทีเ่ กิดจากการพิมพ์ดว้ ยนิ้วมือ
ทีท่ าํ ร่วมกันแล้วช่วยกันแต่งนิทานหรือเรือ่ งราวจากภาพทีพ่ มิ พ์
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หลังจากทํา กิจกรรมสนุ กๆแล้วลองมาดูซวิ า่ ลู กๆเป็ นอย่างไรบ้างช่วยเติม
เครือ่ งหมาย  ลงในช่องระดับความสามารถด้วยนะคะ
ระดับความสามารถ
พฤติกรรม

ตัง้ ใจและทํา
กิ จกรรมอย่าง
จดจ่อจนได้
ชิ้ นงานที่สาํ เร็จ

ทํากิ จกรรม
แต่ไม่ได้
ชิ้ นงาน

ไม่สนใจทํา
กิ จกรรมเลย

-

มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
ตัง้ ใจฟงั
สนทนาโต้ตอบแสดงความเห็น
เข้าใจความหมายของคําและ
ประโยค
- ความประทับใจในการทํากิจกรรม
เรือ่ งประทับใจทีอ่ ยากบอกคุณครู
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ลงชือ่ ..................................................ผูป้ กครอง
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ผู้แต่ง : พรใจ สารยศ
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ภาคผนวก ข
คู่มอื การใช้แบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
แบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างภาพที่ใช้วดั ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ทางภาษาด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุ่งหมาย
- ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ทางภาษาด้านการใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมาย

-
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คู่มือการใช้แบบวัดความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
แบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยชุดนี้ใช้เพือ่ วัดความเข้าใจทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ” ซึง่ แบบวัดความเข้าใจ
ทางภาษาเป็ นรูปภาพ โดยผูด้ าํ เนินการทดสอบเป็นผูอ้ ธิบายวิธกี ารทําแบบทดสอบ โดยดําเนินการ
ทดสอบเด็กทีละคน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัยชุดนี้ใช้เพือ่ วัดความเข้าใจทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”
2. ลักษณะของแบบทดสอบความเข้าใจคําศัพท์ มีจาํ นวน 2 ชุด ดังนี้
2.1 แบบวัดความเข้าใจทางภาษาด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย จํานวน 10คํา
2.2 แบบวัดความเข้าใจทางภาษาด้านการใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย จํานวน
10 ประโยค
3. ระยะเวลาในการทดสอบ 10 - 15 นาที รวมเวลาทัง้ หมด 2 วัน
วิ ธีดาํ เนิ นการทดสอบ
1. ใช้เวลาในการดําเนินการทดสอบจํานวน 2 วัน โดยทดสอบเด็กทีละคน
2. ผูด้ าํ เนินการทดสอบนําภาพ ชุด ให้เด็กดูและใช้คาํ ถามให้เด็กตอบ เมือ่ เด็กตอบแล้ว
ผูด้ าํ เนินการทดสอบบันทึกคําตอบลงในแบบวัดความเข้าใจทางภาษา จากนัน้ นําคําตอบของเด็กมา
ให้คะแนนโดยถ้าเด็กสามาร ถตอบได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน และถ้าเด็กไม่ตอบ หรือ ตอบไม่ได้
จะไม่ได้คะแนน ทดสอบความเข้าใจทางภาษาจนครบทัง้ 2 ชุด
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แบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ชือ่ ...................…….....................................................วันที.่ ..........................เวลา.........................
ด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุ่งหมาย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําศัพท์/ประโยค

คําตอบ

คะแนน

คําตอบ

คะแนน

เป็ ด
แว่นตา
สับปะรด
นิ้วนาง
โกรธ
หกล้ม
กลางคืน
หัน่
ใต้
โต๊ะ (ย่าหรือยาย)

ด้านการใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมาย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําศัพท์/ประโยค
นกกินผลไม้
คนหวีผม
เด็กเกเร
คนขาหัก
แม่กบั ลูกช่วยกันทําอาหาร
แจกันบนโต๊ะ
ในหลวงปลูกต้นไม้
คนหิว้ ปิ่นโต
เด็กร้องไห้
กระต่ายกินผัก
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ตัวอย่างภาพที่ใช้วดั ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุ่งหมาย

เป็ ด

นิ้วนาง

102

หัน่

โต๊ะ (ย่า/ยาย)
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ด้านการใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมาย

คนหวีผม

ในหลวงปลูกต้นไม้

104

เด็กร้องไห้

กระต่ายกินผัก
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ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกด้านการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุ่งหมาย
ของแบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าความยากง่าย(P) ค่าอํานาจจําแนก(r)
0.4
0.5
0.4
1.0
1.0
0.45
0.55
0.55
0.7
0.85
0.8
0.45
0.4
0.7
0.8
0.85
0.75
0.3
0.3
0.2

0.4
0.22
0.17
0.0
0.0
0.29
0.28
0.46
0.25
0.48
0.4
0.43
0.38
0.43
0.07
0.29
0.18
0.52
0.23
0.07

หมายเหตุ
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก

106

ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกด้านการใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมาย
ของแบบวัดความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าความยากง่าย(P) ค่าอํานาจจําแนก(r)
0.6
0.6
0.4
0.55
0.55
0.4
0.8
0.4
0.75
0.9
0.5
0.4
0.35
0.5
0.35
0.45
0.6
0.8
0.85
0.75

0.11
0.36
0.04
0.65
0.46
0.0
0.31
0.44
0.39
0.18
0.46
0.4
0.73
0.5
0.47
0.02
0.36
0.31
0.02
0.27

หมายเหตุ
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
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ภาคผนวก ค
- คู่มอื การใช้แบบวิ เคราะห์ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
- แบบวิ เคราะห์ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
- ตัวอย่างแบบวิ เคราะห์ความเข้าใจทางภาษาของเด็กปฐมวัย
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คู่มือการใช้แบบวิ เคราะห์ความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
การวิจยั เรือ่ งการส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครองใช้ชดุ กิจกรรม “เล่น
กับลูกปลูกภาษา”ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือในการบันทึกการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมความเข้าใจภาษา
ของเด็กปฐมวัยขณะทีผ่ วู้ จิ ยั และเด็กกลุ่มตัวอย่างจํานวน 25คน สนทนาหลังจากเด็กทํากิจกรรมใน
ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา ”กับผูป้ กครองทีบ่ า้ นแล้ว ในวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี
ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. ขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรมสนทนายามเช้า กิจกรรมเล่าเรือ่ งจากผลงาน
ศิลปะและกิจกรรมเสรี โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั ร่วมกั นสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมและคําพูด
ของเด็กขณะทํากิจกรรมในลักษณะพรรณนาความ ซึง่ ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั จะจดบันทึกคําพูดและพฤติกรรม
ของเด็กในทันที ส่วนผูว้ จิ ยั จะสังเกตและบันทึกเมือ่ ทําสนทนากับเด็กเสร็จแล้ว หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นํา
ข้อมูลทีไ่ ด้จาก การบันทึกมาวิเคราะห์และบันทึกล งในแบบวิเคราะห์ความเข้าใจทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยโดยวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคลเพือ่ วิเคราะห์พฒ
ั นาการความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยซึง่
ผูว้ จิ ยั แบ่งความเข้าใจภาษาเป็ น 2 ด้านดังนี้
2.1 การใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย หมายถึง การพูดคําที่ มคี วามหมาย ซึง่ จะมีกพ่ี ยางค์กไ็ ด้
คําเหล่านี้จะเป็ นคํานาม คําสรรพนามเกีย่ วกับ คน สัตว์ สิง่ ของหรือเรือ่ งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
คํากริยา เพือ่ ให้ผอู้ ่นื เข้าใจ ปฏิบตั ติ าม และสือ่ ความหมายว่าตนเองเข้าใจในสิง่ นัน้ ๆ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คาํ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย ของเด็กปฐมวัยมีการกําหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง เด็กสามารถใช้คาํ พูดได้อย่างมีจดุ มุง่ หมาย เช่น เมือ่
เห็นภาพนก พูดว่านก เมือ่ รูส้ กึ หิวพูดว่าหิวเพือ่ ให้
ผูอ้ ่นื เข้าใจ
0 คะแนน หมายถึง เด็กไม่สามารถใช้คาํ พูดอย่างมีจดุ มุง่ หมายได้ ไม่พดู
2.2 การใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมาย หมายถึง การพูด ถ้อยคําทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน
ถูกต้องตามระเบียบของภาษามีเนื้อความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครทําอะไรหรือใครทําอะไรกับใคร
ส่วนสําคัญของประโยคคือ ผูก้ ระทําและกริยาทีท่ าํ เพือ่ สือ่ ความหมายว่าตนเองเข้าใจสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื พูด
หรือสื่อความหมายให้ผอู้ ่นื เข้าใจในสิง่ ทีต่ นเองพูด
การวิเคราะห์พฤติกรรม การเพือ่ สือ่ ความหมาย ของเด็กปฐมวัยมีการกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง เด็กสามารถใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมายได้ เช่น เล่า
เรือ่ งจากภาพทีว่ าดได้ พูดเป็นประโยคเพือ่ ให้ผอู้ ่นื
เข้าใจได้
0 คะแนน
หมายถึง เด็กไม่สามารถใช้ประโยคเพือ่ สือ่ ความหมายได้ ไม่พดู
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แบบวิ เคราะห์พฤติ กรรมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
วัน/เดือน/ปี ............................................ครัง้ ที่...........................
ชื่อ............................................................................................................

พฤติ กรรมและคําพูด

การใช้คาํ
อย่างมี
จุดมุ่งหมาย
0

หมายเหตุ

1

การใช้
ประโยค
คะแนน
เพื่อสื่อ
รวม
ความหมาย
0
1

0,1 หมายถึงระดับคะแนนทีเ่ ด็กแสดงพฤติกรรมความเข้าใจภาษาโดยใส่เครือ่ งหมาย
 ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริง
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ตัวอย่างแบบวิ เคราะห์พฤติ กรรมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย
ชื่อ เด็กหญิ งอันดา ดมาลี ชัน้ อนุบาล1/2

ครัง้ ที่
วัน/เดือน/ปี

พฤติ กรรมและคําพูด

การใช้คาํ
อย่างมี
จุดมุ่งหมาย
0

สัปดาห์ท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 2

1

มีรถตกถนนทีห่ น้าสุเหร่าค่ะคุณครู
จิ๊บ
เหมียว
เจีย๊ ก
โฮ่ง
เจ้าหญิงถือดอกไม้
ไปไหน
เราเคยไปบ้านทีใ่ ต้
นก
แมว
ตุ๊กแก
อึง่ อ่าง
ผีเสือ้
ผีเสือ้ กินนํ้าหวาน
ไข่เจียวแสนอร่อย
บ้านเจ้าหญิง
เมือ่ วานแม่กท็ ายอะไรเอ่ย
รถบรรทุก
อะไรเอ่ยชอบดมดอกไม้
กระดุม

การใช้
ประโยค
คะแนน
เพื่อสื่อ
รวม
ความหมาย
0
1
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ครัง้ ที่
วัน/เดือน/ปี

พฤติ กรรมและคําพูด

การใช้คาํ
อย่างมี
จุดมุ่งหมาย
0

สัปดาห์ท่ี 2

สัปดาห์ท่ี 3

สัปดาห์ท่ี 4

ก้อนหิน
แมงมุม
ปลา
มะห์จะพาไปเรียนว่ายนํ้า
เพนกวิน
มะเขือเทศสีแดง
เรากินผัก
เราอ่านหนังสือกับมะห์ทกุ วัน
นิ้วโป้ง
นิ้วชี้
นิ้วกลาง
นิ้วก้อย
ยิม้
เกเร
วาดหน้าทีน่ ้ิว
พีน่ ้องไปเทีย่ วกัน
ดอกไม้น้ิวมือ
เราจะต่อเต่า
มะห์แต่งนิทาน
นิ้วโป้งเกเรไม่มใี ครรักเพื่อนไม่เล่น
ด้วยต้องไม่เกเรถึงจะน่ ารัก
ปลากับเพือ่ นเล่นนํ้า
จับปู
ปูมกี า้ ม
ปูน้อยกับแม่
ปูนาขาเก

1




การใช้
ประโยค
คะแนน
เพื่อสื่อ
รวม
ความหมาย
0
1
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ครัง้ ที่
วัน/เดือน/ปี

พฤติ กรรมและคําพูด

การใช้คาํ
อย่างมี
จุดมุ่งหมาย
0

สัปดาห์ท่ี 4

สัปดาห์ท่ี 5

สัปดาห์ท่ี 6

ปูทะเล
ปูมา้
ปูหนีบ
คนเล่นนํ้าทีท่ ะเล
สีแดงเป็ นหลังคา
ล้อกลมๆ
ถนนยาว
ข้างหลัง
กระต่ายหนีแม่ไปเทีย่ ว
ฉีกกระดาษเล็กๆ
กาวหก
กําไลข้อมือ
ก่อนหน้านี้
เราเป็ นแม่นะ
ไปซือ้ กับข้าวทีต่ ลาด
ซือ้ ไก่
ผักกาด
ผักคะน้า
นี่สตางค์
แม่คา้ ขายของทีต่ ลาด
ข้าวหมกไก่
เราจะไปทํากับข้าว
มะห์ช่วยแต่งนิทาน
เจ้าหญิงแสนสวย
เจ้าหญิงพูดเพราะมีคนรัก
ใส่รองเท้าสูงๆ

1



การใช้
ประโยค
คะแนน
เพื่อสื่อ
รวม
ความหมาย
0
1
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ครัง้ ที่
วัน/เดือน/ปี

พฤติ กรรมและคําพูด

การใช้คาํ
อย่างมี
จุดมุ่งหมาย
0

สัปดาห์ท่ี 6

สัปดาห์ท่ี 7

สัปดาห์ท่ี 8

หิวนํ้า
ไปเทีย่ วในสวนกัน
มะห์ชวนทํากับข้าว
ข้าวคลุกกะปิ
หนูชว่ ยมะห์ทาํ กับข้าว
ล้างผัก
หันแตงกวา
่
คลุกข้าวกับกะปิ
ช่วยแม่หนผั
ั ่ กหน่ อยลูก
นังรถไฟไปเที
่
ย่ วทุ่งทานตะวัน
หาของทีม่ ะห์ซอ่ น
นกปากยาวสีแดง
นกแก้ว
นกกินหนอน
หวี
ถุงเท้า
เราจะเปา่ ขลุย่
มะห์ขายของ
ป๋าทํางาน
มารีนลืมเก็บยางลบ
โต๊ะ
แช
มะห์
ป๋า
น้อง
บัง

1


การใช้
ประโยค
คะแนน
เพื่อสื่อ
รวม
ความหมาย
0
1


























อารีย์ คําสังฆะ (ผูบ้ นั ทึก)
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ภาคผนวก ง
- บัญชีรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
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บัญชีรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ

1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตพิ ร พิชญกุล
2. อาจารย์ ดร.สุภทั รา คงเรือง
3. อาจารย์ปิยะธิดา เกษสุวรรณ
4. อาจารย์เสาวนี อามีน
5. อาจารย์พฤกษา สงวนสิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หน่ วยศึกษานิเทศก์
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์)
โรงเรียนบางชัน(ปลืม้ วิทยานุ สรณ์)
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชื่อ ชือ่ สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2544

พ.ศ.2548

พ.ศ.2554

นางสาวอารีย์ คําสังฆะ
26 มกราคม 2526
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
53/344 เคนโจไอซ์แมนชัน่ หมู่9 ซอยสุวนิ ทวงศ์ 13 แยก 19
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 61 หมู่ 8 ถนนราษฎร์อุทศิ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10510
มัธยมศึกษาปีท6่ี
จากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวทิ ยาภูม”ิ
จังหวัดอ่างทอง
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย
จากมหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ

