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 การศกึษาครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพื่ อศกึษาผลการสง่เสรมิความเขา้ใ จภาษาของเดก็ปฐมวยั

โดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เล่นกบัลกูปลู กภาษา ”กลุ่มตวัอยา่งเป็น ผูป้กครองและ เดก็ปฐมวยั             

ชาย – หญงิ อายรุะหวา่ง  4-5 ปี ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล 1 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2553 

โรงเรยีนสเุหรา่ทรายกองดนิ แขวงแสนแสบ สาํนกังาน เขตมนีบุ ร ีสงักดักรงุเทพมหานคร ไดจ้าก     

การ สุ่มอยา่งงา่ยมา จาํนวน 25 คน และผูป้กครองของเดก็กลุ่มดงักล่าว โดยมรีะยะเวลา                

ในการทดลอง 10 สปัดาห ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”

ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จาํนวน 8ชุด แบบวดัความเข้ าใจทางภาษา ของเดก็ปฐมวยั และแบบ วเิคราะห์            

ความเขา้ใจทางภาษา ของเดก็ปฐมวยั  สถติทิีใ่ช้ ในการวเิคราะหข์อ้มลู  คอื  การหาคา่เฉลีย่                 

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท(ีt-test  for Dependent Sample) 

 ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจั ดกจิกรรมสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดย

ผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” มคีวามเขา้ใจทางภาษาสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญั             
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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 
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ประกาศคณูุปการ 

 
 ความสาํเรจ็ของการศกึษาและประมวลความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํปรญิญานิพนธ ์นอกจาก         

จะทาํใหผู้ว้จิยัไดร้บัความรู ้พฒันาตนเองในทุกดา้นแลว้ ยงัไดร้บัการหลอ่หลอมคณุธรรม ความรกั 

ความเมตตาแล ะความเอือ้อาทรอนัเป็นคณุคา่ทางจติใจ จากท่านอาจารย์  ดร.สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์  

ประธานกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  บุญสง่  กรรมการทีป่รกึษา

ปรญิญานิพนธ์ ทีก่รณุาใหค้าํปรกึษา แนะนําและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ  ดว้ยความรกั 

ห่วงใยและเอาใจ ใส่เป็นอยา่งดตีลอดมา  กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ          

อาจารย ์ดร.วรนาท รกัสกุลไทย กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ ทีก่รณุาใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิทาํให้

ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้  ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา  และขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  

 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย ์ดร.สภุทัรา  คงเรอืง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐติพิร  พชิญกุล   

อาจายปิ์ยะธดิา เกษสวุรรณ อาจารย์ เสาวณ ีอามนี และอาจารย์ พฤกษา  สงวนสนิ ทีก่รณุา ให ้

คาํแนะนําในการปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยป์ระทนิ  พรหมครี ีผูอ้าํนวยการ โรงเรยีนสเุหรา่ทรายกองดนิ

และรองผูอ้าํนวยการทัง้4ท่าน ทีไ่ดก้รณุาอาํนวยความสะดวกในการวจิยัครัง้น้ี  ขอขอบคณุผูป้กครอง

นกัเรยีนชัน้อนุบาล  1/2 ทุกท่าน ขอบใจนกัเรยีนทุกคน ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมแ ละ            

ใหข้อ้มลู ในการวจิยัอยา่งดยีิ่ ง ขอบคุณบุคลากรสายชัน้อนุบาลโรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ                    

ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเป็นกําลงัใจมาโดยตลอด  

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยส์าขาวชิาการศกึษาปฐมวยัและอาจารยทุ์กท่าน  ทีไ่ดก้รณุา

สัง่สอนอบรมใหค้วามรู้ ตลอดจนประสบการณ์อนัมคี่ ายิง่แก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณครอบครวัคาํสงัฆะ 

ครอบครวัมณโีชต ิพี ่น้อง เพือ่นนิสติปรญิญาโทสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทุกท่าน  ทีค่อยช่วยเหลอื

และใหก้ําลงัใจตลอดมา ขอขอบพระคณุทุกท่าน  ทีม่สีว่นช่วยเหลอืใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็

ลุล่วงดว้ยด ี 

 คณุคา่ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี  ขอน้อมบชูาพระคณุบดิา  มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจน            

ผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดก้รณุาอบรมสัง่สอนและประสทิธิป์ระสาทวทิยาการต่างๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี  1  

บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
   รอ่งรอยทีป่รากฏใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุง่เรอืงของมนุษยน์อกจากเครือ่งมอื  เครือ่งใช ้

โบราณสถาน โบราณวตัถุแลว้  ภาษานบัไดว้า่เป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึอารยธรรมของมนุษยท์ีส่ามารถ

บ่งบอกเอกลกัษณ์ความเป็นชนเผ่าและความเป็นชนชาตไิดด้อียา่งยิง่ ดั งทีห่มอ่มหลวงป่ิน มาลากุล

ไดก้ล่าวไวใ้นตอนหน่ึงของสุนทรพจน์เรือ่งเอกลกัษณ์ของชาตไิทยว่า “ในโลกน้ีมอีะไรเป็นไทยแท ้ 

ของไทยแน่นัน้หรอืคอืภาษา ซึง่ผลดิอกออกผลแต่ตน้มา รวมเรยีกวา่วรรณคดไีทย ” อนัแสดงใหเ้หน็

วา่ภาษาเป็นมากกวา่สิง่ทีใ่ชใ้นการสือ่สารหากแต่เป็นทัง้ศา สตรแ์ละศลิป์ทีส่ามารถถ่ายทอด

ความรูส้กึนึกคดิ อารมณ์ความรูส้กึออกมาเพือ่สือ่สารใหผู้อ้ ื่นรบัรูแ้ ละเขา้ใจไดด้ว้ย และในปจัจบุนั

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหก้ารตดิต่อระหวา่งผูค้นเป็นไปอยา่งรวดเรว็และ

ทนัสมยัมากยิง่ขึน้ การสือ่สารจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคั ญอย่ างยิง่ในชวีติของคนทุกวนัน้ี  แมว้า่              

การสือ่สารจะมปีระสทิธภิาพเพยีงใดแต่ความผดิพลาดทีเ่กดิจากการเขา้ใจความหมายทีไ่มต่รงกนั            

กย็งัผลใหเ้กดิความเสยีหายมากมายทัง้ในส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล สงัคมและประเทศชาต ิ                

การสือ่สารของมนุษยเ์รานัน้ตอ้งอาศยัภาษาเป็นเครือ่งมอืซึง่ตอ้งใชท้ัง้การฟงั การพดู  การอ่านและ

การเขยีนในการสือ่สารทาํความเขา้ใจกบัผูอ้ื่นและทาํใหผู้อ้ ื่นเกดิความเขา้ใจทีต่รงกนั  

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระราชดาํรสัแก่พสกนิกรชาวไทย

เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2542 เรือ่งภาษาและการเขา้ถงึภาษา (สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การศกึษาสาํหรบั

เดก็ปฐมวยั. 2543: 7)  ดงัน้ี  

 “…ตอ้งหาวธิทีีจ่ะทาํการเรยีนการสอนใหไ้ดป้ระโยชน์และสามารถเขา้ใจความจรงิ ไมใ่ช่             

ใหเ้ขา้ใจภาษาแต่เขา้ใจวชิาการ ไมใ่ช่วชิาการอยา่งเดยีวตอ้งเขา้ใจวธิปี ฏบิตัติน หมายถงึจรยิธรรม

ต่างๆ  ตอ้งเรยีน ตอ้งรู ้ใหรู้ก้วา้งขวางอนัน้ีเป็นขอ้สาํคญัในการพฒันาการศกึษาถา้ไมพ่ฒันา

การศกึษาประเทศกอ็ยูไ่มไ่ด ้ความเขา้ใจของบุคคลจะไมม่ ีถา้ความเขา้ใจของบุคคลไมม่ขีอ้ใดกต็าม 

ทีค่นไมเ่ขา้ใจคอืสือ่ความหมายความคดิไมไ่ดถ้า้ไมม่คีวามรู้  โดยเฉพาะภาษาอนัน้ีทีจ่ะตอ้งแกไ้ขที่

บอกว่าแกไ้ข เพราะรูว้่ายงัไมด่…ี”  

 จากพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จะเหน็วา่พระองคใ์หค้วามสาํคญั             

กบัภาษาในฐานะเป็นเครือ่งมอืสาํคญัทีจ่ะทาํ ใหเ้กดิความรู ้ความคดิเหน็ ความเขา้ใจในวชิาการ 

และการพฒันาก ารศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความอยูร่อดของประเทศชาต ิภาษาจงึนบัไดว้า่                

เป็นจดุเริม่ตน้ของการเรยีนรูโ้ลกรอบตวัของเดก็ตัง้แต่เกดิ และเป็นสื่อในการเรยีนใหไ้ดค้วามรู ้

ประสบการณ์ต่างๆ ในโรงเรยีน วธิกีารเรยีนรูภ้าษาจงึเป็นประเดน็ทีต่อ้งพจิารณา คน้หาหนทา ง           

ทีเ่ดก็เรยีนรูแ้ลว้ไดผ้ลด ีมคีวามสขุในการเรยีนรู ้จนสามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งมคีวามหมาย ใชภ้าษา

สือ่ความเชือ่มโยงกบัคนทีเ่ดก็อยูใ่กลช้ดิไดด้จีนถงึระดบัทีเ่ดก็สามารถใชภ้าษาเป็นเครือ่งมอื            

ในการแสวงหาความรูใ้นยคุสารสนเทศน้ีผา่นภาษานัน่เอง  



2 

 เดก็วยัแรกเกดิถงึ 5 ปี เป็นวยัทีเ่ดก็มกีารเจรญิเตบิโตในดา้นรา่งกายอยา่งเหน็ไดช้ดั               

ในสว่นของภาษากม็กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองคอ่ยเป็นคอ่ยไป หากไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะทางภาษา

อยา่งเพยีงพอจะทาํใหก้ารเรยีนรูข้องเดก็เป็นไปไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อพฒันา การทางสงัคม              

และสตปิญัญา เดก็ในวยัน้ีจะเริม่เปลง่เสยีงออ้แอต้ามธรรมชาตแิละคอ่ยเริม่พดูคาํทีม่คีวามหมายคาํ

แรกไดเ้มือ่อายุ  8 เดอืน–1 ปี เช่นคาํวา่ “แม่”จากนัน้กจ็ะพดูคาํต่างๆ  ไดม้ากขึน้จนสามารถพดู                  

เป็นประโยคได้  การส่งเสรมิความสา มารถทางภ าษาให้กบัเดก็นัน้สามารถทาํไดห้ลายวธิี อาจเริ่ม

ตัง้แต่ การเลา่นิทานใหฟ้งั การเลน่น้ิวมอื การเลน่ทายปญัหา พดูบทรอ้งเลน่ รอ้งเพลง หรอืแมแ้ต่        

การสนทนาระหวา่งเดก็กบัผูใ้กลช้ดิในสถานการณ์ต่างๆ  พ่อแมเ่ป็นบุคคลสาํคญัทีสุ่ดในการส่งเสรมิ

พฒันาการของลกู  ดงัรายงานกา รประชุมสมชัชาการปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรู้  (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 2544: 48-53) ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่พอ่แมผู่ป้กครองมบีทบาทในการ  

เรยีนรูข้องลกูทัง้ทีบ่า้น ทีโ่รงเรยีนและทุกเวลาทุกสถานที ่ความเอาใจใส่ของพ่อแม่  ผูป้กครอง จะทาํ

ใหผ้ลการเรยีนของลกูดขีึ้ น ทัง้น้ีเน่ืองจากความสาํคญัของพอ่แมม่บีทบาทต่อลกูมาก  พ่อแมค่อืครู

สอนภาษาคนแรกของลกู การโตต้อบกบัพอ่แมท่าํใหเ้ดก็เรยีนรูภ้าษาและการพดูกบัเดก็ตอ้งสามารถ

สรา้งเสรมิพฒันาการทางภาษาใหก้บัเดก็ จากการศกึษาวจิยัของโฮลด์าเวย์  (เน้ือน้อง  สนบับุญ . 

2541: 20) พบว่าเดก็ที่มาจากบา้นทีแ่วดลอ้มดว้ยหนงัสอืมปีระสบการณ์ทีพ่อ่แมอ่่านหนงัสอืใหฟ้งั 

เดก็เหลา่น้ีจะสามารถอ่านหนงัสอืออกก่อ นเขา้เรยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที่  1 โดยเดก็จะอ่านออก       

ดว้ยตนเอง ไมม่กีารสอนอยา่งจงใจจากพอ่แม ่ดงันัน้ บุคคล ผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิเดก็ตอ้งจดักจิกรรม               

การเรยีนรูท้างภาษาใหก้บัเดก็อยา่งเป็นกลัยาณมติร   

 การสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ใหม้กีารพฒัน าศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง  พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 หมวด  4 มาตรา  24 กลา่วถงึการจดักระบวนการเรยีนรูว้า่               

การเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้ กเวลาทุกสถานที่   มกีารประสานความรว่มมอืกบับดิา  มารดา ผูป้กครอง

และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ยเพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  ฉะนัน้ทางโรงเรยีนจงึควร                  

มแีนวทางในการสง่เสรมิใหผู้ป้กครองเกดิความเขา้ใจในพฒันาการเดก็  แนวการจดัการเรยีนการ

สอนของทางโรงเรี ยน ตลอดจนสง่เสรมิสนบัสนุนการเรยีนรูข้องเดก็โดยผา่นกจิกรรมทางภาษา                   

ทีม่คีวามหลากหลาย  เพื่อใหเ้ดก็เตบิโตอยา่งมคีุณภาพ  สามารถใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร  และอยู่

รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั ในการสง่เสรมิพฒัน าการ        

ของเดก็ โรงเรยีนนอกจากมบีทบาทในการสง่เสรมิความสามารถของเดก็แลว้ยงัตอ้งสือ่สารเผ ยแพร่

ความรูสู้ผ่ ูป้กครองอกีดว้ย โดยเฉพาะการสง่เสรมิความสามารถทางภาษา  พอ่แมค่วรมคีวามรู้

เกีย่วกบัลาํดบัขัน้ตอนในการพฒันาทางภาษา  เพื่อจะหาวธิสี่งเสรมิไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ เหมาะสม       

พ่อแมค่วรทาํความเขา้ใจว่าเดก็เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร  และพยายามสนบัสนุนใหเ้ดก็คอ่ยๆ  เรยีนรู้               

ทลีะน้อย โดยใชก้จิกรรมทีท่าํรว่มกนัในการสง่เสรมิพฒันาการ  การสือ่สารกบัผูป้กครองสามารถ           

ทาํไดห้ลายวธิไีมว่า่จะเป็นการสนทนาแลกเปลีย่นความรู้ หรอืประสบการณ์ในยามเชา้เมือ่ผูป้กครอง

มาสง่เดก็ทีโ่รงเรยีน การใชจ้ดหมายสองทาง การใหค้ว ามรูผ้า่นป้ายนิเทศ จลุสาร หรอืการสือ่สาร

ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต กไ็ด้ เพราะเมือ่ผูป้กครองเขา้ใจหลกัการดแูลเดก็ การส่งเสรมิเดก็อยา่ง



3 

ถูกตอ้งแลว้ยอ่มเป็นโอกาสทีส่งัคมจะไดท้รพัยา กรบุคคลทีม่คีุณค่า  นอกจากน้ีการสง่เสรมิให้

ผูป้กครองเหน็ความสาํคญัของตนเองทีม่ต่ีอการเรยีนรูข้องเดก็กเ็ป็นสิง่สาํคญัทีค่รู จะมองขา้มเสยี

ไมไ่ด้ การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการเรยีนรูก้น็บัเป็นหวัใจสาํคญัประการหน่ึงทีจ่ะทาํให้                

การจดัการศกึษาประสบความสาํเรจ็ในบางครัง้เราอาจตอ้งอาศยัผูป้กครอง เป็นวทิยากรในการสอน

เรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ช่วยสนบัสนุนสือ่การเรยีนการสอน การเปิดโอกาส  ใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการจดัการเรยีนการสอนจะทาํใหผู้ป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีด่ยี ิง่ขึน้ในการจดัประส บการณ์

เพื่อส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ต่อไป 

 จากความสาํคญัของทกัษะทางภาษาและบทบาทของผูป้กครองทีม่ต่ีอเดก็ดงักลา่วขา้งตน้

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึผลของการ ทาํกจิกรรม ส่งเสรมิ ความ เขา้ใจภาษา ของเดก็ปฐมวยั                  

โดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม“เลน่กบัลกูปลกูภาษา”เพือ่นําผลการศกึษามาเป็นแนวทางในการสง่เสรมิ

พฒันาการทางภาษาของเดก็รว่มกบัผูป้กครองต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฒั นาการความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัโ ดยผูป้กครอง ใช้ชุดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความ เขา้ใจ ภาษาของเดก็ปฐมวยัก่ อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม     

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการสง่เสรมิ ความ เขา้ใจ ภาษาของเดก็ปฐมวยั       

โดยผูป้กครอง  ซึง่จะทาํใหผู้ป้กครองเหน็ความสาํคญัของการสง่เสรมิพฒันาการทางภาษาและเป็น

แนวทางสาํหรบัครใูนการใหค้ วามรูแ้ก่ผูป้กครองเพือ่รว่มกนัสง่เสรมิพฒันาการ ทางภาษา ของเดก็

ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดู และเดก็ชาย–หญงิ 

อายุ 4-5 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล  1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสุเหรา่

ทรายกองดนิ แขวงแสนแสบ  สาํนกังานเขตมนีบุร ี สงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน  2 หอ้งเรยีน มี

นกัเรยีนทัง้หมด 50 คน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

        กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ พ่อแม่ หรอืผูเ้ลีย้งดู และ  

เดก็ชาย–หญงิ อายุ 4-5 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 

โรงเรยีนสเุหรา่ทรายกองดนิ แขวงแสนแสบ สาํนกังานเขตมนีบุร ี สงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน 

25 คน ทีไ่ดจ้ากการสุ่มอยา่งงา่ยโดยจบัสลากมา  1 หอ้งเรยีน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

2. ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่    ความเขา้ใจภาษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

      การทดลองครัง้น้ีทาํในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั 

10 สปัดาห ์  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. เดก็ปฐมวยั หมายถงึ นกัเรยีนชาย–หญงิ อายรุะหวา่ง4-5 ปี ทีศ่กึษาอยูใ่น

ระดบัชัน้อนุบาล  1 ภาคเรยีนที่  2 ปีการศกึษา  2553 โรงเรยีนสเุหรา่ทรา ยกองดนิ แขวงแสนแสบ  

สาํนกังานเขตมนีบุร ี สงักดักรงุเทพมหานคร  

2. ผูป้กครอง  หมายถงึ พ่อ แม ่ญาตพิีน้่องห รอืบุคคลอื่นทีอ่ยูใ่กลช้ดิเดก็ให้

การอุปการะเลีย้งด ูใหค้วามรกั เอาใจใส่ ตลอดจนใหก้ารศกึษากบัเดก็ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง   

3. ชดุกิจกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” หมายถงึ เอกสารใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิ

การมสีว่นรว่มของผูป้กครองเพือ่พฒันาความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  ซึง่ประกอบไปดว้ย

เอกสารความรูส้าํหรบัผูป้กครอง กจิกรรมสง่เสรมิความสามารถทางภาษาและแบบบนัทกึ พฤตกิรรม

ของเดก็ขณะทีท่าํกจิกรรม ทัง้น้ีเดก็จะเรยีนรู้ ภาษาจากการมปีฏิ สมัพนัธก์บัผูป้กครอง ผา่นการฟงั

นิทาน อ่านคาํคลอ้งจอง ทายปรศินา เลน่เกมทางภาษาและทาํกจิกรรมอื่นๆ  ประกอบรว่มกบั

ผูป้กครองทีบ่า้น ซึง่เดก็จะไดฟ้ ังเรือ่งราวจากนิทาน มกีารพดูคยุซกัถามขณะทาํกจิกรรม ไดล้งมอื

วาดภาพและปร ะดษิฐข์องเลน่ในชุดกจิกรรมต่างๆ  ใชช้ื่อว่า  ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกู ปลกูภาษา ”               

มทีัง้หมด 8 ชุดประกอบดว้ย ชุดที1่ นิทานหรรษา ชุดที่2 ปรศินาฮาเฮ ชุดที่3 น้ิวมอืมหศัจรรย ์               

ชุดที่4 อกัษรซ่อนหา ชุดที่5 นิทานยอ้นกลบั ชุดที่6 ภาษาในครวั ชุดที่7 นกัสบืน้อย ชุดที่8 จะ๊เอ๋             

ชื่อใครเอ่ย ซึง่แต่ละชุดประกอบดว้ย 3สว่นสาํคญั ไดแ้ก่  

สว่นที ่1 เกรด็เลก็ความรูใ้หญ่ เป็นส่วนทีใ่หค้วามรูผู้ป้กครองในเรือ่ง

พฒันาการเดก็ปฐมวยั การส่งเสรมิพฒันาการทางภาษา 

สว่นที ่2 มาสนุกดว้ยกนัสิ  เป็นวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของ

ผูป้กครองกบัเดก็  เช่น การเลา่นิทาน อ่านหนงัสอื ท่องคาํคลอ้งจอง ทายปรศินา เลน่เกมทางภาษา 

เป็นตน้ 
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สว่นที ่3 เรือ่งเลา่จากบา้น  เป็นสว่นของการพดูคยุ  ซกัถาม และเขยีน

บนัทกึคาํตอบ หรอืผลการปฏบิตักิจิกรรม  

ครแูจกชุดกจิกรรมใหเ้ดก็ในวนัจนัทรโ์ดยใหผู้ป้กครองศกึษาหาความรู้               

และศกึษาวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมใหเ้ขา้ใจ  ผูป้กครองลงเวลาและวนัทีเ่ริม่ปฏบิตักิจิกรรม  แล้วปฏบิตัิ

กจิกรรมรว่มกบัเดก็ทีบ่า้น  พรอ้มทัง้เขยีนบนัทกึการสนทนาหรอืการต อบคาํถามทา้ยกจิกรรม       

เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหล้งเวลาและวนัทีเ่สรจ็กจิกรรมดว้ย  เมือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็ ส่งคนืชุด

กจิกรรมในวนัจนัทรข์องสปัดาหถ์ดัไป  

4. ความเขา้ใจภาษา หมายถงึ การทีเ่ดก็ปฐมวยัใชป้ระสาทสมัผสัทัง้  5 รบั

ขอ้มลูไปสูก่ระบวนการคดิ  แลว้แสดงออกถงึความ เขา้ใจดว้ยการพดูทีส่ ือ่ความหมายวา่เขา้ใจ

ความหมายของคาํ ประโยค ซึง่สามารถวดัไดด้ว้ยแบบท วดัความเขา้ใจทางภาษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

ในการวจิยัครัง้น้ีศกึษาความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

4.1 การใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย  หมายถงึ  การพดูคาํที่มคีวามหมายซึง่จะ

มกีีพ่ยางคก์ไ็ด้  คาํเหลา่น้ีจ ะเป็นคาํนาม คาํสรรพนามเกีย่วกบั คน สตัว ์ สิง่ของหรอืเรือ่งเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม คาํกรยิา เพือ่ใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจ ปฏบิตัติาม และสือ่ความหมายวา่ตนเองเขา้ใจในสิง่นัน้ๆ 

4.2 การใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย  หมายถงึ  การพดู ถอ้ยคาํทีม่ ี                    

ความเกีย่วขอ้งกนัถกูตอ้งตามระเบยีบของภาษามเีน้ือความสมบรูณ์  และแจง้ชดัวา่ใครทาํอะไรหรอื

ใครทาํอะไรกบัใคร สว่นสาํคญัของประโยคคอื ผูก้ระทาํ  และกรยิาทีท่าํ เพือ่สือ่ความหมายวา่ตนเอง

เขา้ใจสิง่ทีผู่อ้ ื่นพดูหรอืสือ่ความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจในสิง่ทีต่นเองพดู 

 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 การเรยีนรูข้องเดก็เกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา  ผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิเดก็ จงึมบีทบาทสาํคญัในการ

ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของเดก็อยา่งเตม็ที่  โดยเฉพาะผูป้กครองซึง่เป็นผูใ้กลช้ดิเดก็มากทีสุ่ด

ควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็อยา่งเตม็ที ่ชุดกจิกร รม “เลน่กบัลกูปลกู

ภาษา ” เป็นสือ่ใหค้วามรูก้บัผูป้กครองแ ละมกีจิกรรมทีช่่วยสง่เสรมิความ เขา้ใจ ภาษาใหก้บัเดก็

ปฐมวยั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  แสดงกรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

ชุดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

ความเขา้ใจภาษา 

- การใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย 

- การใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย 
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สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมดว้ยชุดกจิกรรม  “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”โดยผูป้กครอง                

มคีวามเขา้ใจภาษาหลงัทาํกจิกรรมสงูกวา่ก่อนทาํกจิกรรม 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และนําเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษา 

1.1 ความหมายและความสาํคญัของภาษา 

1.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการทางภาษา 

1.3 การเรยีนรูท้างภาษาของเดก็ปฐมวยั 

1.4 กระบวนการในการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยั 

1.5 พฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

1.6 ศพัทพ์ืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

1.7 พฒันาการเรยีนรูค้วามหมายของคาํในเดก็ปฐมวยั 

1.8 การพฒันาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

1.9 การเรมิสรา้งพฒันาการทางศพัทข์องเดก็ปฐมวยั 

1.10 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทางภาษา 

2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้กครอง 

   2.1 ความหมายของผูป้กครอง 

   2.2 ความสาํคญัของผูป้กครอง 

   2.3 บทบาทของผูป้กครอง 

   2.4   บทบาทของผูป้กครองต่อการเรยีนการสอน 

   2.5   การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 

   2.6   ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการมสี่วนรว่มของผูป้กครอง 

   2.7   การใหค้วามรูส้าํหรบัผูป้กครอง 

   2.8   การทาํกจิกรรมระหวา่งพอ่แมก่บัลกู 

   2.9   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามรูผู้ป้กครอง 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาษา 
 1.1 ความหมายและความสาํคญัของภาษา 

  ภาษาคอืวธิทีีม่นุษ ยใ์ชแ้สดงออกมาแทนความคดิของตนเองเพื่อสื่อสาร ตดิต่อ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ แสดงอารมณ์ความรูส้กึ ใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจโดยอาจจะใช ้การพดู การเขยีน              
การทาํท่าทาง การแสดงสหีน้า (หรรษา  นิลวเิชยีร. 2535: 201)  
  ภาษาเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นในชวีติประจาํวนัของมนุษย ์เป็นสือ่กลางในการตดิต่อสือ่สารและ
สรา้งความเขา้ใจกบับุคคลอื่นในลกัษณะต่างๆ  ภาษาจงึเป็นเครือ่งมอืในการแสดงออกถงึความรูส้กึ
นึกคดิ เจตคตขิองแต่ละบุคคล ไมว่่าเดก็หรอืผูใ้หญ่จะใชภ้าษาอยา่งมจีดุมุง่หมาย เช่นใชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการสือ่สารความคดิและการเรยีนรู ้ใช้ เพื่อแสดงความตอ้งการใชแ้สวงหาความรูใ้ชเ้พื่อ
ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นใชแ้สดงอารมณ์ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ใชจ้นิตนาการสรา้งสรรคท์างภาษา
บางครัง้กใ็ชบ้อกเลา่ขอ้มลูใหก้บัผูอ้ื่น (พชัร ีผลโยธนิ . 2537: 196) เป็นเครือ่งมอืใหม้นุษยไ์ด้
แลกเปลีย่นความคดิทีเ่ป็นนามธรรมต่อกนัไมว่า่จะตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นในลกัษณะใด เช่น การแสดง
ความคดิเหน็การวางแผน การทาํงานรว่มกนั เป็นตน้ (ศรยีา นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม . 
2519: 2) เพราะภาษาเป็นระบบของเสยีงสญัญาณ หรอืสญัลกัษณ์ตวัหนงัสอืทีส่ ื่อออกมาแลว้มี
ความหมาย และสือ่ความเขา้ใจกบับุคค ลอื่น (ภาวาส บุญนาค. 2538: 15) เดก็ปฐมวยัเรยีนรูภ้าษา
แบบต่างๆ ไดแ้ก่ ภาษาศลิปะ ดนตร ีการเคลือ่นไหวรา่งกาย  ละคร และคณติศาสตร์  ซึง่สามารถใช้
สือ่สารความคดิแต่ละเรือ่งโดยใชส้ญัลกัษณ์หลายแบบผสมผสานสลบักนั (บุษบง ตนัตวิงษ์. 2535: 
40-47) เดก็จาํเป็นตอ้งเรยีนรูภ้าษ าเพือ่ใชใ้นการคดิและการสือ่ความหมาย  การปรบัตวัรบัความรู้
ใหม่ เดก็สามารถใชภ้าษาในการตดิต่อกบัผูอ้ื่นทาํใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนั ช่วยใหเ้ดก็มพีฒันาการ
ทางสงัคม ช่วยใหเ้ดก็เกดิความอบอุ่นมัน่คง เกดิการเรยีนรู ้ ช่วยใหม้แีนวคดิและเจตคตต่ิางๆ การ
ปรบัตวัของเดก็นัน้ก็ ไดร้บัอทิธพิลจากภาษาพดู  ซึง่การพฒันาดงักลา่วช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจ และเรยีนรู้
สิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มไดด้ขีึน้อกีทัง้การพดูและการเขยีนยงัเป็นรปูแบบการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ (ทศินา แขมมณ;ี และคนอื่นๆ. 2535: 107) 
  จะเหน็วา่ ภาษามคีวามสาํคญักบัมนุษยทุ์ก คน เน่ืองจากภาษาเป็นหวัใจของ                  
ความเป็นมนุษย ์ มนุษยใ์ชภ้าษาในการตดิต่อสื่อสารใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู ้                   
บอกความตอ้งการ ถ่ายทอดความคดิ เจตคต ิความรูส้กึและจนิตนาการเป็นสว่นช่วยใหเ้กดิ
กระบวนการทางสงัคม   
 

 1.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางภาษา  

  การทีเ่ดก็แต่ละคนสามารถพฒันาภาษาพดูและความสามารถในการฟงัจนสามารถใช้
ในการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดน้ัน้ มผีูใ้หค้วามสนใจศกึษาและกาํหนดเป็นทฤษฎพีฒันาการทาง
ภาษาไวด้งัน้ี  
  ศรยีา นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม (2519: 31-35) ไดส้รปุการศกึษาคน้ควา้
ทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาไวด้งัน้ี  
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   1.  ทฤษฎคีวามพงึพอใจแห่งตน  (The Autism Theory) หรอื (Autistic Theory) 

ทฤษฎน้ีีถอืวา่การเรยีนรูก้ารพดูของเดก็เกดิจากการเลยีนเสยีงอนัเน่ืองมาจากความพงึพอใจทีจ่ะทาํ

เช่นนัน้ มอเรอร์  (Mowrer) เชื่อวา่ความสามารถในการฟงัและความเพลนิเพลนิจากการไดย้นิเสยีง

ของผูอ้ื่นและเสยีงของตนเองเป็นสิง่สาํคญัยิง่ต่อการพฒันาการ  

   2. ทฤษฎกีารเลยีนแบบ (The limitation Theory) เลวสิ (Lewis) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั

การเลยีนแบบในการพฒันาการทางภาษาอยา่งละเอยีด  ทฤษฎน้ีีเชื่อว่าพั ฒนาการทางภาษานัน้   

เกดิจากการเลยีนแบบ ซึง่อาจเกดิจากการมองเหน็หรอืการไดย้นิเสยีง  

   3. ทฤษฎกีารเสรมิแรง  (Reinforcement Theory) ทฤษฎน้ีีอาศยัจากหลกัทฤษฎี

การเรยีนรูซ้ึง่ถอืวา่พฤตกิรรมทัง้หลายถกูสรา้งขึน้โดยอาศยัการวางเงือ่นไข  ไรน์โกลด์ (Rhiengold) 

และคนอื่นๆ ศกึษาพบว่า เดก็จะพดูมากขึน้เมือ่ไดร้บัรางวลั หรอืไดร้บัการเสรมิแรง  

   4. ทฤษฎกีารรบัรู ้(Motor Theory of Perception) ลเิบอรแ์มน (Liberman) ตัง้สมมตฐิาน

ไดว้า่ การรบัรูท้างการฟงัขึน้อยูก่บัการเปลง่เสยีง  จงึเหน็ไดว้่าเดก็มกัจอ้งหน้าเวลาเราพดูดว้ย        

การกระทาํเช่นน้ีอาจเป็นเพราะเดก็ฟงัและพดูซํา้กบัตนเองหรอืหดัเปลง่เสยีงโดยอาศยัการอ่าน           

รมิฝีปาก แลว้จงึเรยีนรูค้าํ  

   5.  ทฤษฎคีวามบงัเอญิจากการเลน่เสยีง (Babble Buck) ซึง่ธอรน์ไดค ์ (Thorndike) 

เป็นผูค้ดิ โดยอธบิายว่าเมือ่เดก็กําลงัเล่นเสยีงอยูน่ัน้ เผอญิมบีางเสยีงไปทาํใหเ้ดก็พฒันาภาษา  

   6. ทฤษฎชีวีวทิยา (Biological Theory) เลนเนเบอรก์ (Lenneberg) เชือ่วา่พฒันาการ

ทางภาษานัน้มพีืน้ฐานชวีวทิยาเป็นสาํคญั กระบวนการทีค่นพดูไดข้ึน้อยูก่บัการเปลง่เสยีง เดก็จะเริม่ 

สง่เสยีงออ้แอแ้ละพดูไดต้ามลาํดบั  

   7. ทฤษฎกีารใหร้างวลัของแม่  (Mother Reward Theory) ดอลลารด์ (Dollard) 

และมลิเลอร ์(Miller) เป็นผูค้ดิทฤษฎน้ีี โดยยํา้เกีย่วกบับทบาทของแมใ่นการพฒันาภาษาของเดก็วา่

ภาษาทีแ่มใ่ชเ้ป็นการเลีย้งดเูพือ่สนองความตอ้งการของลกูนัน้เป็นอทิธพิลทีท่าํใหเ้กดิภาษาพดู      

แก่ลกู  

  ทฤษฎต่ีางๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการทางภาษา  ทาํใหท้ราบถงึการเรยีนรูภ้าษา       

ของเดก็ทีเ่กดิจากหลายดา้น  ไดแ้ก่ พืน้ฐานทางชวีวทิยา  การเลน่เสยีง การเลยีนแบบ การหดัเปลง่

เสยีงแบบต่างๆ และสิ่งทีส่าํคญัคอื การตอบสนองจากบุคคลใกลช้ดิดว้ยการโตต้อบ  ใหก้ารเสรมิแรง

และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใชภ้าษา 

 

 1.3 การเรียนรูท้างภาษาของเดก็ปฐมวยั  

  ตามความเป็นจรงิเดก็มปีระสบการณ์ทางภาษาจากการมปีฏสิมัพนัธโ์ดยปราศจาก      

การฝึกสอนเป็นพเิศษภายในเวลาอนัสัน้ ในขณะทีเ่ดก็มพีฒันาการทางสตปิญัญาขัน้แรกเริม่ของการ

ใชเ้หตุผลแต่เดก็สามารถเรยีนรูภ้า ษาในระดบัลกึเป็นนามธรรมและมโีครงสรา้งทางภาษาศาสตรท์ี่

ซบัซอ้นอยูใ่นระดบัสงู  นอกจากจะเรยีนรูโ้ครงสรา้งทางภาษาในชุมชนของตนแลว้  เดก็ยงัเรยีนรูก้ฎ

อนัซบัซอ้นซึง่เป็นพืน้ฐานการใชด้ว้ย เดก็เรยีนรูว้า่จะพดูเมือ่ไร อยา่งไร พดูอะไร กบัใคร  (หรรษา 

นิลวเิชยีร. 2535: 203 -207)  
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  นกัพฤตกิรรมศาสตร์  (The Behaviorist View) มทีศันะในเรือ่งการเรยีนรูข้องเดก็วา่  

การเรยีนรูภ้าษาของเดก็เกดิจากผลการปรบัสิง่แวดลอ้มของแต่ละบุคคลทีม่อียูใ่นตนเอง  ในขณะที่

เดก็เจรญิเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ  แรงเสรมิในทางบวกจะถูกนํามาใชเ้มือ่ภาษาของเดก็ใกลเ้คยีง  หรอื

ถกูตอ้งตามภาษาของผูใ้หญ่ ซึง่นกัพฤตกิรรมศาสตรม์คีวามเชือ่เกีย่วกบัการเรยีนภาษาของเดก็คอื  

   1. เดก็เกดิมาโดยมศีกัยภาพในการเรยีนรู้  ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการถ่ายทอด          

ทางพนัธกุรรมโดยปราศจากความสามารถพเิศษดา้นการเรยีนดา้นใดดา้นหน่ึง  

   2. การเรยีน รู ้ ซึง่รวมทัง้การเรยีนทางภาษาเกดิขึน้โดยสิง่แวดลอ้มเป็นผูป้รบั

พฤตกิรรมผูเ้รยีน  

   3. พฤตกิรรมทัว่ไปรวมทัง้ภาษา  ถูกปรบัโดยแรงเสรมิจากการตอบสนองทีเ่กดิ

จากสิง่เรา้  

   4. ในการปรบัพฤตกิรรมทีซ่บัซอ้นอยา่งเช่นภาษา  จะมกีระบวนการเลอืก  หรอื     

ทาํใหต้อบสนองเฉพาะ เจาะจงขึน้  โดยผา่นการใหแ้รงเสรมิทางบวก  ถงึแมว้า่การตอบสนองทัว่ไป

และชนิดงา่ยๆ จะไดแ้รงเสรมิทางบวกตัง้แต่ตน้แต่การใหแ้รงเสรมิในระยะหลงัๆ จะถูกนํามาใชก้บั                

การตอบสนองทีซ่บัซอ้นและใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายทางพฤตกิรรมสงูสดุ  

  นกัทฤษฎสีภาวะตดิตวัโดยกาํเนิ ด (The Nativist View) ซึง่เป็นกลุ่มของนกัทฤษฎ ี           

ทีเ่ชือ่เกีย่วกบักฎธรรมชาต ิหรอืกฎเกีย่วกบัสิง่ทีม่มีาแต่กําเนิด  เช่น ชอมสกี้ , แมคนีล และเลน็เบริก์  

(Chomsky; McNeill; & Lenneberg. n.d.) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูภ้าษาของเดก็แตกต่าง

จากนกัพฤตกิรรมศาสตรส์องประการสาํคญั คอื  

   1. การใหค้วามสาํคญัต่อองคป์ระกอบภายในบุคคลเกีย่วกบัการเรยีนรูภ้าษา  

   2.  การแปลความบทบาทขององคป์ระกอบทางสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรูภ้าษา  

  เดก็เกดิมาดว้ยความสามารถทางภาษา เดก็ทุกคนเกดิมาโดยมโีครงสรา้งทางภาษาศาสตร์

อยูใ่นตวัซึง่ไดแ้ก่ โครงสรา้งทางการเรยีนรูท้างดา้นความหมาย ประโยค และระบบเสยีง  เดก็จะมขี ัน้

ของการพฒันาทางรา่งกายและขัน้ตอนทางภาษาเกีย่วโยงและสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ  โดยที่

ความสามารถทางการเรยีนภาษาของเดก็จะถกูวางโปรแกรมไวใ้นตวัและมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์

กบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ดก็ไดร้บั  

  นกัสงัคมศาสตร์ (The Socialist View) หรอืทฤษฎวีฒันธรรมใหค้วามสนใจเกีย่วกบั

ผลกระทบของสิง่แวดลอ้มทางภาษาของผูใ้หญ่ทีม่ต่ีอพฒันาการทางภาษาของเดก็ และจากการศกึษา

วธิกีารทีผู่ใ้หญ่หรอืพ่อแมป่ฏบิตัต่ิอเดก็ เช่น การอ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั  การสนทนาระหว่ าง

รบัประทานอาหาร  การแสดงบทบาทสมมตุิ  การสนทนาเป็นตน้  พบวา่มผีลต่อพฒันาการทางภาษา

และพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็  

  นกัวจิยัไดพ้ยายามศกึษาลกัษณะของสิง่แวดลอ้มทีด่ทีีสุ่ด  สาํหรบัการเรยีนภาษา             

เพือ่สง่เสรมิ การเรยีนรูภ้าษาของเดก็จากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่  
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   1. สิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารเรยีนรูข้องเดก็  การส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดส้าํรวจ  

ปฏบิตัจิรงิ กระทาํดว้ยตนเอง  อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอสิระ  รูจ้กัสงัเกต ตัง้สมมตฐิาน ผูใ้หญ่ไมค่วร

เป็นผูอ้อกคาํสัง่อยา่งเดยีว ควรใหเ้ดก็เป็นผูต้ ัง้คาํถามบา้ง  

   2. สิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็และบุคคลรอบขา้ง  เดก็ควรได้

สือ่สารแบบสองทางซึง่เป็นหวัใจสาํคญัของการสือ่สาร  บุคคลทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธด์ว้ยไดแ้ก่  พ่อแม่ 

เพือ่น ญาต ิพีน้่อง เป็นตน้  

   3. สิง่แวดลอ้มทีเ่น้นความหมายมากกวา่ดา้นรปูแบบ  พ่อแมห่รอืผู้ ใหญ่ควร

ยอมรบัการสือ่สารของเดก็ในรปูแบบต่างๆ  กนั โดยคาํนึงถงึความหมายทีเ่ดก็ตอ้งการจะสื่อออกมา

เป็นสิง่สาํคญักวา่การพดูดว้ยรปูแบบไวยากรณ์ทีถ่กูตอ้งเรยีงภาษาจากงา่ยๆ ไปสูท่ ีซ่บัซอ้น  

   4. สิง่แวดสอ้มทีป่ระกอบดว้ยความหลากหลาย ทัง้ดา้นวาจาและไมใ่ช่วาจา เดก็ควร

จะไดร้บัประสบการณ์และการมปีฏสิมัพนัธใ์นหลายๆ รปูแบบเพราะประสบการณ์จะมสีว่นช่วยดา้น

การแสดงออกทางภาษา  จะเหน็ไดว้่าการเรยีนภาษาของเดก็จะตอ้งจดัสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั

การเรยีนรูข้องเดก็ใหเ้ดก็มโีอกาสไดม้ปีฏสิมัพนัธไ์ดล้งมอืกระทาํ  ไดส้งัเกตสิง่ต่างๆ  ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั

เพราะสิง่แวดลอ้มจะช่วยปรบัพฤตกิรรมใหเ้กดิการเรยีนรูต่้อไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และมคีวามกา้วหน้า

ทางดา้นภาษาต่อๆ ไป  

  จากขา้งตน้นกัทฤษฎหีลายท่านมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่าเดก็มลีกัษณะ            

การเรยีนรูภ้าษามาจากตวัเดก็เองตัง้แต่เกดิและมสีิง่แวดลอ้มเป็นตั วช่วยใหเ้ดก็มปีระสบการณ์การ

เรยีนรูท้างภาษา โดยเฉพาะสิง่แวดลอ้มทีเ่น้นความหมายมากกวา่รปูแบบของภาษา  

 

 1.4 กระบวนการในการเรียนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยั  

  กระบวนการเรยีนรูภ้าษา  เกดิขึน้จากความชาํนาญ  (Empiricist Approach) ซึง่เดก็จะ

ไดเ้ริม่เรยีนรูภ้าษาอยา่งไมเ่ป็นกฎเกณฑแ์ต่เรยีนรูภ้าษาในลกัษณะเดยีวกบัการฝึกทกัษะความชาํนาญ

และความสามารถดา้นอื่น  ๆ การเรยีนรูค้าํจากการไดย้นิคนอื่นพดูซํา้  ๆ แลว้นํามาพดู ซึง่เดก็จะเรยีนรู้

ไดเ้รว็ ถา้คาํศพัทท์ีเ่ดก็เรยีนรูเ้ป็นประสบการณ์ใกลต้วัเดก็ รปูแบบการเรยีนรูท้ีส่าํคญัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 

คอื ตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัวตัถุ เช่น ครนํูาวตัถุ สิง่ของ ของเล่น มาจดัในหอ้งเรยีน  แลว้ตัง้คาํถาม เมือ่

เราใหเ้ดก็หาคาํตอบ  ซึง่เป็นการใหเ้ดก็สาํรวจวตัถุนัน้ดว้ยตนเอง  กระบวนการเรยีนรูภ้าษาของเดก็

ตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่สามารถใชภ้าษาในการตดิต่อสือ่สารกนัไดน้ัน้มลีาํดบัดงัน้ี  

   1. การเลยีนแบบ (Imitation) เป็นกระบวนการสาํคญัในการเรยีนรูภ้าษา เพราะเป็นขัน้

ทีเ่ดก็เลยีนเสยีงของเดก็และพดูตามเสยีงทีไ่ดย้นิ  

   2. การเอาอยา่ง (ldentification) เดก็มไิดเ้ลยีนแบบการออกเสยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ 

แต่จะเลยีนแบบท่าทาง นิสยัใจคอจากบุคคลตามเสยีงทีไ่ดย้นิดว้ย  
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   3. การเลยีนแบบพฤตกิรรมตอบสนองความพรอ้มกบัสิง่เรา้รอบตวั  (Multiple 

Response Learning) เป็นพฤตกิรรมตอบสนองทีเ่ดก็พยายามทาํตาม  โดยลองใชอ้วยัวะเปล่งเสยีง            

ต่างๆ เพือ่ใหท้าํงานรว่มกนั ไดแ้ก่ สว่นสมองทีร่บัรู้  มองเหน็ ไดย้นิ สะสมความจาํ ควบคมุรมิฝีปาก             

สหีน้าท่าทางและสายตา   

   4. การเรยีนรูด้ว้ยสมัพนัธภ์าวะ  (Associative Learning) เดก็จะเรยีนรูค้าํและ

ความหมายโดยอาศยัความสมัพนัธร์ะหวา่งเสยีงหรอืพฤตกิรรม  เช่น เดก็เรยีนรูค้าํว่าตุ๊กตา  เมือ่แม ่         

ยืน่ตุ๊กตาใหแ้ลว้บอกวา่ตุ๊กตา เดก็จะเรยีนรูไ้ดจ้ากการเชื่อมโยงกบัสิง่ของ  

   5. การเรยีนรูถ้าม–ตอบ (Question – Answering) เมือ่เดก็ไดเ้รยีนรูภ้าษาแลว้ก็

จะเกดิความรูค้วามคดิอยา่งมรีะเบยีบ รูจ้กัใชเ้หตุผล จะมคีวามสงสยัและถาม  อยากรูอ้ยากเหน็  โดย

การถามคาํถามของเดก็จะช่วยใหพ้ฒันาภาษาของเดก็ไดด้ยีิง่ขึน้  

   6. การลองผดิลองถูก  (Trial and Error) เดก็ปฐมวยัทีม่กีารลองปฏบิตัิ  อาจถกู

บา้งผดิบา้ง การเขา้ใจและการชมเชยเมือ่เดก็ออกเสยีงไดถู้กตอ้งจะทาํใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจและ

ช่วยใหภ้าษาพฒันาไดร้วดเรว็ขึน้  

   7.  การถ่ายทอดการเรยีนรู ้(Transfer and Learning) การเรยีนรูใ้นเสยีงใหม่ๆ  จะ

งา่ยขึน้ถา้ผูเ้รยีนมคีวามรู้  เกีย่วพนักนัมาก่อน  เช่น  การรูจ้กัไก่  แลว้รูจ้กัเป็ด  หา่น  โดยชีใ้หเ้หน็  

ความแตกต่าง เดก็จะจดจาํไดเ้รว็และมคีวามคดิตามลาํดบัอยา่งมรีะเบยีบ (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2519: 

127–133) 

  จากทีก่ลา่วมาจะเหน็ไดว้า่ กระบวนการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยัประกอบดว้ยการ

เลยีนแบบ การเอาอยา่ง การลองผดิลองถูก  การเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่กีย่วพนักบัความรูเ้ดมิ  และการสอน 

ซึง่กระบวนการเรยีนรูท้างภาษาจะเป็นไปตามลาํดบัอยา่งมรีะบบ โดยอาศยัการฝึกทกัษะความชาํนาญ 
 

 1.5 พฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

  พฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยัเป็นไปอยา่งรวดเรว็ พฒันาการทางภาษา              

กเ็หมอืนพฒันาการดา้นอื่นๆ คอืมคีวามเจรญิงอกงามทีต่่อเน่ืองเดก็แต่ละคนจะมแีบบแผนพฒันา

การทางภาษาทีไ่มแ่ตกต่างกนั จะลาํดบัขัน้ตอนของความเจรยิงอกงามเหมอืนกนัแต่อตัราและ

ประสทิธภิาพของพฒันาการอาจแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายอยา่งเช่น ความสามารถทีม่อียูเ่ดมิ  

ความถนดั อตัราของการพฒันา ประสบการณ์เดมิและความสนใจของเดก็ เพยีเจท ์ (Piaget) เป็นอกี

ผูห้น่ึงทีศ่กึษาพฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยั พบวา่เดก็ปฐมวยัมกีารเตรยีมใชอ้วยัวะ           

การออกเสยีงขัน้ตน้ตัง้แต่แรกเกดิ โดยการแลบลิน้เอาลิน้เลยีรมิฝีปาก ดดูลิน้ดว้ยเสยีงทีด่งัเมือ่อาย ุ

1 เดอืน  และเลน่น้ําลาย เปา่น้ําลายทาํเสยีง “บรรรรรรร ” เมือ่อาย ุ 2เดอืน 18 วนั (มหาวทิยาลยั  

สโุขทยัธรรมาธริาช.  2537: 183) 
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  ในการสง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการ ทางภาษาทีด่นีัน้ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรมคีวามรู้

เกีย่วกบัลาํดบัขัน้ตอนในการพฒันาของภาษาเพือ่หาวธิสีง่เสรมิใหอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัเดก็

ในแต่ละช่วงวยั นภเนตร  ธรรมบวร (2544: 114–115) ไดก้ลา่วถงึพฒันาการทางภาษาของเดก็

ตัง้แต่วยัแรกเกดิถงึ 6 ปีไวด้งัน้ี 

 

ตาราง  1  ตารางแสดงพฒันาการทางภาษาของเดก็ตัง้แต่วยัแรกเกดิถงึ 6 ปี 

 

อายุ พฒันาการทางภาษา 

 

แรกเกดิ 

 

5 – 6 สปัดาห ์

 

3 เดอืน 

 

 

6 เดอืน 

 

 

9 เดอืน 

 

- ปกตจิะไมอ่อกเสยีง  จะทาํเสยีงเมือ่รอ้งไห ้ สะอกึ  จาม  เรอ 

 

- เริม่ทาํเสยีง  เล่นเสยีงโดยเฉพาะเมือ่มคีนมาเล่น  หยอกล้อ 

 

- ชอบเล่นเสยีงและจะทาํเสยีงตอบผูอ้ื่น หยดุฟงัขณะทีผู่อ้ ื่นทาํเสยีงพดูดว้ย 

 

- หวัเราะและสง่เสยีงถา้มคีนมาเลน่ดว้ยถา้ไมพ่อใจกร็อ้งกรีด๊กรา๊ด        

ชอบเล่นเสยีงและออกเสยีง เช่น “เกอ”  “เดอ” เป็นตน้ 
 

- เลยีนเสยีงผูใ้หญ่  ชอบออกเสยีงเป็นคาํเช่น  “หมํ่า  หมํ่า”  “ดา  ดา”  

โดยออกเสยีงซํ้าๆ กนับ่อยๆ 
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ตาราง 1  (ต่อ)   

 

อายุ 

 
พฒันาการทางภาษา 

 

 

1 ปี 

 

 

2 ปี 

 

 

3 – 3
 
 ½  ปี/

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

3
1
/2 

 

 - 4 ปี 

 

 

- เริม่เขา้ใจความหมายของคาํเช่น “ส่งใหแ้ม่” และออกเสยีงคาํทีม่ ี

ความหมายได ้1– 2 คาํ เช่น “แม่” “บ๊าย บาย”พดูไดป้ระมาณ 6 – 20 คาํ 

 

- พดูไดป้ระมาณ 50 คาํและบางทกีพ็ดูเป็นประโยคสัน้ๆ ได ้เริม่ใชค้าํแทน

ตนเอง  เริม่ตัง้คาํถามและเขา้ใจเรือ่งทีผู่อ้ ื่นพดูดว้ย 

 

- รูจ้กัคาํศพัทม์ากขึน้นบัเลขได้ 

- ช่างพดู 

- บอกไดว้่าตอ้งการอะไร 

- เริม่ถามวา่อะไร  อยา่งไร  เมือ่ไร  ทาํไม 

-    รูจ้กัทศิทาง เช่น  บน   ล่าง 

- เรยีกชื่อสิง่ของทีคุ่น้เคยได้ 

- สนใจหนงัสอืเกีย่วกบัสตัวแ์ละนิทานต่างๆ 

- พดูจามเีหตุผล  รูจ้กัใชส้รรพนามแทนตวัเอง  เช่น  ผม  หนู  เป็นตน้ 

 

- พดูมากขึน้และมคีาํศพัทใ์หม่ๆ  

- พดูตดิอ่างชัว่ระยะหน่ึง 

- พดูประโยคยาวๆไดม้ากขึน้ 

- รูจ้กัเรยีง  วางประโยคไดถ้กูตอ้ง 

- เขา้ใจคาํว่า “ขา้งบน”  “ขา้งลา่ง” 

- รูจ้กัใชค้าํปฏเิสธ เช่น  “ไมไ่ป” 
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ตาราง 1  (ต่อ)   

 

อายุ พฒันาการทางภาษา 

 

4 - 5ปี 

 

 

 

 

 

 

5 – 6 ปี 

 

 

- จาํคาํศพัทไ์ดป้ระมาณ 1,550 – 1,900 คาํ 

- บอกชื่อและนามสกุลตนเองได ้

- รูจ้กัเพศของตนเอง 

- ชอบแต่งประโยคโดยใชค้าํต่างๆ 

- ชอบใชค้าํถาม  ทาํไม  เมื่อไร  อยา่งไร  และสนใจความหมายของคาํ

ต่างๆ 

 

- พดูไดค้ล่องและถูกหลกัไวยากรณ์ แต่ยงัออกเสยีงพยญัชนะบางตวั 

ไมช่ดั  เช่น ส  ว  ฟ 

- สนใจคาํใหม่ๆ และพยายามคน้หาความหมายของคาํนัน้ๆ 

- จาํคาํศพัทไ์ดถ้งึ2,200 คาํ 

- บอกชื่อ  ทีอ่ยู ่ อาย ุ และวนัเกดิของตนเองได ้

- ชอบท่องหรอืรอ้งเพลงทีม่จีงัหวะและเน้ือรอ้งทีส่มัผสักนัหรอืโฆษณา

ทางทวี ี

 

  จากพฒันาการทางภาษาตามช่วงวยัต่าง  ๆดงักล่าวมาแลว้นัน้ (เยาวพา เดชะคปุต.์ 2542: 

60 – 62; อา้งองิจาก Logan; & Logan. 1974: 20) ไดแ้บ่งพฒันาการทางภาษาออกเป็น 7 ขัน้คอื 

1. ระยะออ้แอ ้ (Random Stage หรอื Pre linguistic  Stage) เป็นระยะทีเ่ดก็แรก

เกดิถงึ 6 เดอืน ระยะน้ีเป็นระยะทีเ่ดก็จะเปลง่เสยีงธรรมชาตต่ิางๆ ทีย่งัไมม่คีวามหมายออกมา เช่น  

ออ้แอ ้เสยีงรอ้งไห ้การเปล่งเสยีงของเดก็ในช่วงน้ีกเ็พื่อบอกถงึความตอ้งการของเดก็ เช่น หวิจะ

รอ้งไห ้เสยีงออ้แอแ้สดงความพอใจเมือ่ไดร้บัการตอบสนอง 

2. ระยะแยกแยะ (Jargon Stage) เป็นระยะทีเ่ดก็อาย ุ6 เดอืนถงึ 1 ปีสามารถแยกเสยีง

ต่างๆ ทีเ่ขาไดย้นิ ถา้เดก็รูส้กึพอใจทีจ่ะไดส้่งเสยีงและถา้เสยีงใดทีเ่ขาเปล่งออกมาไดร้บัการตอบสนอง

ในทางบวก เขาพอใจเขากจ็ะเปล่งเสยีงนัน้ซํ้าอกี ในบางครัง้เขาจะเริม่เสี ยงเลก็สงูๆ ตํ่าๆ ทีม่คีน

พดูคุยดว้ยเสยีงทีเ่ปล่งออกมายงัไมม่คีวามหมาย 

3. ระยะเลยีนแบบ (Imitation Stage) เป็นระยะทีเ่ดก็อาย ุ 1 – 2 ปี เริม่เลยีนเสยีง

ต่างๆ ทีไ่ดย้นิจากพ่อแมผู่ท้ ีใ่กลช้ดิ เสยีงทีเ่ปล่งออกมาเริม่มคีวามหมายมากขึน้เป็นการเริม่พฒันา

ทางดา้นภาษา 
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4. ระยะขยายความ (The Stage of Expansion) เป็นระยะทีเ่ดก็ 3 - 4 ปี เดก็เริม่หดั 

พดูโดยเริม่เรยีกชื่อคนทีใ่กลช้ดิ สตัว ์สิง่ของทีอ่ยูใ่กลต้วั เริม่จะเขา้ใจในสญัลกัษณ์ในการสื่อ

ความหมาย  ส่วนมากเดก็จะเริม่พดูคาํนามโดๆ เช่น พ่อ  แม ่ พี ่ น้อง หมา  แมว  นก ฯลฯ 

5. ระยะโครงสร้ าง (Structure Stage) เป็นระยะทีเ่ดก็อาย ุ 4-5 ปี เริ่มพฒันา

ความสามารถในการเรยีนรู ้รบัรูแ้ละการสงัเกตการพดูคาํเป็นวล ีเป็นประโยคสัน้ๆ เช่น กนิขา้ว                

ขอไปดว้ย แมไ่ปตลาด ไปเทีย่ว ฯลฯ 

6. ระยะตอบสนอง  (Responding Stage) เป็นระยะทีเ่ดก็อาย ุ 5 – 6 ปี เริ่มมี

ความสามารถในการคดิและการพฒันาการทางภาษาทีส่งูขึน้เป็นแบบแผนขึน้มาก เริม่ใชไ้วยากรณ์

อยา่งงา่ยๆ รูจ้กัคาํมากขึน้ การสือ่ความหมายในระยะน้ีเป็นระยะทีเ่กดิขึน้ตามสิง่ทีเ่ขามองเหน็และ  

สิง่ทีเ่ขารบัรู ้เช่น การพดูคุยในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้  เช่นขอโทษเมือ่ ทาํผดิโดยไมต่ัง้ใจ การรู้

และใชค้าํศพัทใ์นระยะน้ีประมาณ 3,000–3,500 คาํ 

7. ระยะสรา้งสรรค ์(Creative Stage) เดก็อาย ุตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป ระยะน้ีเดก็เริม่เขา้

โรงเรยีน เดก็มกีารพฒันาดา้นภาษาไปอยา่งรวดเรว็ เดก็จะสนุกกบัคาํศพัทต่์างๆ เริม่รูจ้กัถอ้ยคาํ

สาํนวนทีส่รา้งสรรคไ์ พเราะขึน้ เริม่รูจ้กัพดูสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมมากขึน้และจะเริม่ในการพดูและการ

เขยีนไปในขณะเดยีวกนั เช่น เดก็บางคนชอบวาดรปูพรอ้มกบัอธบิายเล่นไปดว้ย 

  พราวพรรณ เหลอืงสวุรรณ (2537: 90-93) ไดก้ลา่วถงึความสามารถทางภาษาดา้น

การพดูของเดก็ในแต่ละช่วงอายไุวด้งัน้ี 

อายุ 0 – 2 ปี เดก็แรกเกดิจะสือ่สารกบับุคคลอื่นดว้ยภาษาท่าทาง  เมือ่พดูได้

สามารถพดูคาํบางคาํไดช้ดัเจน  แต่ไมเ่ขา้ใจความหมายของคาํ  18 เดอืน พดูไดป้ระมาณ 10 คาํ                

และเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  ถงึ 30 คาํ เมือ่อายปุระมาณ 2 ขวบ ชอบตัง้คาํถามวา่อะไร  ทาํไม และส่วนมาก            

ยงัพดูไมช่ดัโดยเฉพาะตวั  ร,ล และคาํควบกลํา้  บางครัง้ยงัพดูกลบักนั  ผูใ้หญ่ควรเป็นแบบอยา่งทีด่ ี            

ในการใชภ้าษา  ไมค่วรกลา่วลอ้เลยีนหรอืตาํหนิ  เพราะจะทาํใหเ้ดก็พฒันาชา้  เดก็สามารถเขา้ใจ

ความหมายและคาํมากกวา่สว่นทีต่อ้งการจะพดูออกมา 

อายุ 3 ปี มพีฒันาการทางภาษาเรว็มาก  สามารถตัง้คาํศพัทใ์หม่ๆ  หรอืเรยีกชื่อ

สิง่ใหมต่ามความเขา้ใจของตน สามารถเขา้ใจคาํพดูงา่ยๆ ของผูใ้หญ่ เช่น อยา่ ไม่ แต่ยงัไมส่ามารถ

เขา้ใจสิง่ทีม่องไมเ่หน็  ดงันัน้ การปฏบิตัติามคาํสัง่  คาํขอรอ้งของผูใ้หญ่จงึยงัไมส่มํ่าเสมอ  และยงัไม่

ลมืคาํถามวา่ทาํไม จะพยายามทาํความเขา้ใจกบัคาํถามทีต่นเองถามไปเช่นกนั 

อาย ุ4 ปี ในดา้นภาษาเดก็วยัน้ี เริม่เป็นตวัของตวัเองมากขึน้  มคีวามสนใจคาํพดู

ของผูใ้หญ่และชอบเลยีนแบบ  เริม่พดูประโยคทีย่าวและใชค้าํถามทีม่เีหตุผลมากขึน้ชอบฟงันิทาน 

ซํา้ๆ โดยไมเ่บื่อ 

อายุ 5 ปี สามารถเขา้ใจคาํพดู  ขอ้ความยาวๆ ของผูใ้หญ่ไดด้ี และพยายามพดู

ยาวๆ โดยเลยีนแบบผูใ้หญ่ในการจะสรา้งประโยค  ชอบฟงันิทานประเภทเทพนิยาย  และชอบแสดง

บทบาทสมมตุปิระกอบ 
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อายุ 6 ปี เดก็สว่นใหญ่จะสนใจการพดู  ชอบสนทนากบัเพือ่นๆ  หรอืผูใ้หญ่

มากกวา่การเลน่สิง่ของและมคีวามสขุมากเมือ่ไดส้นทนากบัผูอ้ื่น  และไมช่อบถูกวจิารณ์ต่อหน้าผูอ้ื่น

หรอืชุมชน ชอบฟงัเรือ่งราวต่างๆ  โดยเฉพาะเกีย่วกบัธรรมชาติ  ปรากฏการณ์ต่างๆ  เริม่สนใจใน 

การอ่าน โดยเฉพาะเทพนิยายทีม่ภีาพประกอบ 

 จากพฒันาการทางภาษาจะเหน็ไดว้า่เมือ่เดก็มอีายมุากขึน้พฒันาการทางภาษาจะ

สงูขึน้ คาํศพัทท์ีเ่รยีนรูจ้ะเพิม่มากขึน้ ประโยคมคีวามซบัซอ้นและใชโ้ครงสรา้งของประโยคไดห้ลาย

รปูแบบ เดก็ทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารสง่เสรมิพฒันาการทางภาษาจะมกีารเรยีนรูค้าํศพัทแ์ละ

รปูแบบประโยคทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 1.6 ศพัทพื์น้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

  เบอรน์สแ์ละโลว์ (นฤมล กรกระโทก. 2550: 20-21; อา้งองิจาก Burns; & Lowe. 1969: 

201–220) แบ่งศพัทพ์ืน้ฐานออกเป็น4 ชนิด คอื 

   1.  ศพัทใ์นการฟงั  ประกอบดว้ยศพัทท์ีบุ่คคลไดย้นิและเขา้ใจ  ศพัทใ์นการฟงั

สาํคญัสาํหรบัเดก็มาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ในวยัก่อนเรยีน  เดก็วยัน้ีจะรบัฟงัศพัทใ์นการฟงัได้

อยา่งเขา้ใจแต่เขาไมส่ามารถทีจ่ะแสดงความหมายของศพัทใ์นการพดู  อ่าน หรอืเขยีนได้ เมือ่เดก็มี

วยัทีส่งูขึน้ความสามารถเหลา่น้ีจะไดร้บัการพฒันา แต่ศพัทใ์นการฟงักย็งันบัวา่มคีวามสาํคญัอยู ่

   2. ศพัทใ์นการพดู ประกอบดว้ย ศพัทท์ีบุ่คคลใชส้นทนากนั  เช่นเดยีวกบัศพัทใ์น

การฟงั  ศพัทใ์นการพดูมคีวามสาํคญัสาํหรบัเดก็มากกว่าทีจ่ะมคีวามสาํคญัสาํหรบัผูใ้หญ่ทัง้น้ี             

เพราะวา่ผูใ้หญ่สามารถใชศ้พัทใ์นการเขยีนไดม้ากกวา่ศพัทใ์นการพดู  ซึง่ตรงกนัขา้มกบัเดก็ที่

สามารถใชศ้พัทใ์นการพดูแต่ไมอ่าจใชศ้พัทใ์นการเขยีนได ้ซึง่อาจเน่ืองจากเดก็ยงัไมม่คีวามสามารถ

ในการเขยีนสะกดคาํ 

   3. ศพัทใ์นการอ่าน ประกอบดว้ย ศพัทท์ีบุ่คคลรูจ้กัและเขา้ใจจากการอ่าน  บุคคล

สามารถอ่านศพัทไ์ดอ้ยา่งเขา้ใจ แต่ศพัทใ์นการอ่านนัน้บางคาํอาจไมส่ามารถนําไปใชใ้นการพดูหรอื

เขยีนได ้

   4. ศพัทใ์นการเขยีน  ประกอบดว้ย  ศพัทท์ีบุ่คคลใชใ้นการเขยีน  ศพัทช์นิดน้ี    

เหมาะสาํหรบันําไปใชใ้นการสอนสะกดคาํ 

  จากขา้งตน้สรปุไดว้า่ศพัทพ์ืน้ฐานแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคอืศพัทใ์นการฟงั การพดู การ

อ่านและการเขยีน สาํหรบัเดก็ปฐมวยัศพัทใ์นการฟงัและการพดูมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่             

เพราะพฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยัจะพฒั นาจากการฟงั การพดูแลว้จงึนําไปสู่การอ่านและ           

การเขยีนในทีส่ดุ  
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 1.7 พฒันาการเรียนรูค้วามหมายของคาํในเดก็ปฐมวยั 

  เฮอรล์อค (Hurlock. 1972: 165–166) กลา่วถงึพฒันาการในการเรยีนรูค้วามหมาย

ของคาํวา่ไมม่เีดก็คนใดทีส่ามารถเชือ่มความหมายเขา้กบัคาํไดเ้องโดย ธรรมชาติ เดก็จะตอ้งเรยีนรู้

ว่า คาํแต่ละคาํมคีวามหมายเฉพาะอยา่งโดยเริม่เรยีนรูท้ีจ่ะเชือ่มโยงความหมายเขา้กบัเสยีงต่างๆ  

โดยวธิวีางเงือ่นไข เช่น แมพ่ดูคาํๆ หน่ึง เมือ่เขาใหส้ิง่ของแก่เดก็หลงัจากแมท่าํเช่นนัน้หลายๆ  ครัง้

เดก็จะเกดิการเรยีนรู้  เดก็จะเริม่เรยีนรูค้วา มหมายของคาํทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล  หรอืสภาพการณ์

เฉพาะอยา่งเดก็เลก็จะยงัไมส่ามารถสรปุรวบรวมความคดิได้ ดงันัน้เมือ่เดก็เรยีนรูค้าํว่าพ่อ  ออกจาก

ผูช้ายอื่นๆได ้การเรยีนรูอ้นัน้ี เกดิขึน้ภายในตวัเดก็เอง เกีย่วกบัการเรยีนรูค้าํนัน้  เฮอรล์อค เสนอว่า  

เดก็จะเรยีนคาํสองชนิด คอื คาํทัว่ๆ ไปและคาํเฉพาะ    

   1.  คาํทัว่ๆ ไป ไดแ้ก่ คาํทีม่คีวามหมายทัว่ๆ  ไปและใชไ้ดใ้นหลายกรณ ีแลว้แต่

สภาวการณ์ เช่น คน สวย ไป คาํทัว่ๆ ไป จะมปีระโยชน์มากกวา่คาํเฉพาะ  ดงันัน้เดก็จงึเรยีนรูค้าํ

ทัว่ๆ ไปก่อน ในทุกระดบัอายเุดก็จะเรยีนรูค้าํทัว่ๆ ไปมากกว่าคาํเฉพาะ คาํทัว่ๆ ไป คอื 

    1.1 คาํนาม คาํแรกทีเ่ดก็เรยีนรู้  และใช้ คอื คาํนาม โดยเฉพาะเป็นคาํพยางค์

เดยีวเดก็จะเรยีนรูจ้ากเสยีงทีเ่ดก็ชอบก่อน 

    1.2 คาํกรยิา  หลงัจากทีเ่ดก็เรยีนรูค้าํนามพอทีจ่ะใชก้บัคนและสิง่แวดลอ้ม

รอบตวัเขาแลว้ เดก็จะเริม่เรยีนรูค้าํกรยิาโดยเฉพาะจะเป็นคาํทีเ่กีย่วกบัการกระทาํ 

    1.3 คาํวเิศษณ์ เดก็จะเริม่ใชค้าํวเิศษณ์เมือ่อายุ  1 ½ ปี คาํวเิศษณ์ทีเ่ดก็ใช้

เริม่แรก คอื ด ีเลว สวย และ เยน็ ซึง่เป็นการใชก้บับุคคล อาหารหรอืของเลน่ 

    1.4 คาํคุณศพัท์ เริม่ใชค้วบคูไ่ปกบัคาํวเิศษณ์  คาํคุณศพัทท์ีเ่ดก็ใชเ้ริม่แรกคอื  

ทีน่ี่ ทีไ่หน 

    1.5 คาํสนัธานและสรรพนาม  เดก็จะเรยีนรูค้าํประเภทน้ีหลงัสดุเน่ืองจากใช้

ยากทีส่ดุและความหมายของคาํกส็บัสน 

   2. คาํเฉพาะ หมายถงึ คาํทีม่คีวามหมายเฉพาะเจาะจงและใชไ้ดบ้างสถานการณ์

เท่านัน้ในวยัเดก็ตอนตน้ เป็นระยะทีเ่ดก็มุง่พฒันากบัการใชค้าํทัว่ๆ ไปจากวยั 3 ขวบ เป็นตน้ คาํเฉพาะ

ต่างๆ เริม่มบีทบาทควบคูไ่ปกบัการใชค้าํทัว่ๆ ไป คาํเฉพาะดงักลา่วจะมพีฒันาการไปตามวยัคอื 

    2.1 คาํประเภท “ลวงตา” เป็นการเลอืกใชค้าํทีเ่ดก็พอใจโดยทีค่าํนัน้อาจจะเป็น

คาํยาก คาํยาว และเดก็อาจจะไมรู่ค้วามหมาย  การเอามาพดูกเ็พยีงแต่จะแสดงออกว่า ตนรู ้คาํนัน้

ปรากฏการณ์เช่นน้ีจะเกดิขึน้กบัเดก็วยั 1 – 2 ขวบ 

    2.2 คาํประเภทแสดงจรรยามารยาท ไดแ้ก่คาํ ขอบคณุ ขอโทษ ช่วย สวสัดฯีลฯ 

การใชค้าํเหล่าน้ีไดถู้กตอ้งเพยีงใดขึน้อยูก่บัการฝึกฝนทีเ่ดก็ไดร้บั 

    2.3 คาํเกีย่วกบัสี เดก็ส่วนมากจะรูจ้กัชื่อสเีมือ่อายุ  4 ขวบ เดก็จะเรยีนไดเ้รว็

เพยีงใดขึน้อยูก่บัความสนใจในสแีละโอกาสในการเรยีน 
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    2.4 คาํเกีย่วกบัตวัเลข  เดก็จะสามารถนบัสิง่ของไดอ้ายปุระมาณ  5 ขวบเมือ่        

6 ขวบ เดก็จะเขา้ใจคาํ สาม หา้ สบิ และ เจด็ ดพีอทีจ่ะนบัสิง่ของได ้

    2.5 คาํเกีย่วกบัเวลา ประมาณอาย ุ6 หรอื 7 ขวบเดก็จะรูค้วามหมายของเวลา  

เชา้ กลางวนั เยน็ ฤดรูอ้น ฤดหูนาว 

    2.6 คาํเกีย่วกบัเงนิ เดก็อาย ุ4 – 5 ปี เดก็จะเริม่เรยีนรูค้่าของเงนิโดยเชื่อมโยง

กบัสแีละขนาดของเหรยีญ 

    2.7 คาํแสลง ระหวา่งอาย ุ4 – 8 ปี เดก็ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเดก็ชายใชค้าํแสลง

ในการแสดงอารมณ์และใชเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นทีย่อมรบัในกลุม่เพือ่น 

    2.8 คาํสาบาน เดก็ชายจะใชค้าํประเภทน้ีมาก  เริม่เมือ่เดก็เขา้เรยีน  เดก็จะใช้

คาํพวกน้ีเพื่อทดแทนความรูส้กึดอ้ย และเพื่อแสดงถงึความเป็นผูม้อีํานาจของตน 

    2.9 ภาษาลบัเฉพาะ จะใชม้ากในกลุ่มเดก็หญงิหลงัจากอายุ  6 ขวบ เดก็จะใช้

ภาษาลบัเฉพาะในกลุม่เพือ่น อาจจะเป็นคาํพดูหรอืท่าทางกไ็ด ้

  จากพฒันาการในการเรยีนรูค้วามหมายของคาํขา้งตน้ จะเหน็วา่เดก็เรยีนรูค้วามหมาย

ของคาํจากการเชือ่มโยงเสยีงต่างๆ โดยวธิกีารวางเงือ่นไข คาํทีเ่ดก็เรยีนรูม้สีองชนิดคอื คาํทัว่ไป

และคาํเฉพาะ คาํทัว่ไปทีเ่ด็ กเรยีนรูไ้ดแ้ก่ คาํนาม คาํกรยิา คาํวเิศษณ์ คาํคณุศพัท ์คาํสนัธานและ

สรรพนาม สว่นคาํเฉพาะเดก็จะใชค้วบคูก่บัคาํทัว่ไปและมกีารพฒันาไปตามวยั 

 

 1.8  การพฒันาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั              

  เดก็ทุกคนเกดิมาพรอ้มกบัความสามารถในการเรยีนรูภ้าษา  โดยเดก็จะเรยีนรูก้ารใช้

ภาษาของตนเอง ทัง้ทางดา้นความหมาย ประโยคและเสยีงจากสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาติ การเรยีนรู้

ภาษาเป็นพฒันาการตามธรรมชาติ  จากความคุน้เคยการไดย้นิไดฟ้งัแต่ถา้มกีารเสรมิสรา้งรว่มดว้ย 

การพฒันาทางภาษาจะงดงาม  การพฒันาความสามารถทางภาษาควรเริม่ตัง้แต่เดก็ในวยั  2-7 ปี 

เป็นวยัทีพ่ฒันาการทางภาษา เจรญิงอกงามอยา่งรวดเรว็  (อาร ี สณัหฉวี. 2535: 183) ภาษาเป็น

สว่นหน่ึงของการพฒันาทางปญัญา  เดก็ก่อนเรยีนเป็นวยัทีม่พีฒันาการทางภาษามากขึน้  รูค้าํศพัท์

มากขึน้ พฒันาคาํพดูเดีย่วสูค่าํพดูทีเ่ป็นวลแีละเป็นประโยคในทีส่ดุ  เช่น เดก็เลก็มกัเริม่จากคาํวา่แม่  

ต่อมา เป็นแมจ่า๋  ต่อมาเป็นแมไ่ปไหน  เป็นตน้ ในช่วงระยะของการพฒันาทางภาษาน้ี  การพดูคยุ

และการสนทนากบัเดก็เป็นการกระตุน้ทีด่ ี  เดก็สามารถพฒันาความคดิไดเ้ตม็ที่  การปลอ่ยใหเ้ดก็

เรยีนรูภ้าษาเองตามธรรมชาตเิดก็จะมพีฒันาการทางภาษามากขึน้  การคน้หาคาํศพัทข์องเดก็จะมา

จากการตัง้คาํถาม เมือ่ผูใ้หญ่ตอบคาํถามของเดก็ดว้ยความสนใจเดก็จะเกดิความสนุกสนานและ

เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2542: 11-113)  

  ประมวญ ดคิคนิสนั (2536: 154) เสนอแนวคดิในการสง่เสรมิพฒันาการทางภาษาของ

เดก็ปฐมวยัซึง่ครคูวรใชห้ลกัการใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี  
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   1. ถอ้ยคาํทีนํ่ามาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนควรนํามาจากนิทาน  บทความ 

เรือ่งราวทีเ่ดก็สนใจแลว้หยบิคาํทีน่่าสนใจจากเรือ่งราวมาใชโ้ดยอาจนําคาํมาจดัหมวดหมูห่รอืนํามา

ผกูเป็นเรือ่งราวขึน้มาใหม ่ 

   2. เดก็ควรจะเรยีนรูถ้อ้ยคาํจากใจความ  เพื่อใหเ้ขา้ใจความหม ายของคาํแจม่แจง้

ยิง่ขึน้  

   3. เล่นเกมโดยใชถ้อ้ยคาํ เช่น ปรศินาอกัษรไขว้ การทายประโยค จบัคูค่าํกบัภาพ

เป็นตน้นอกจากนัน้ครคูวรสง่เสรมิใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชภ้าษาต่างๆ ในชวีติ ประจาํวนั 

เช่น พดูขยายความหมายของถอ้ยคาํใหใ้ชไ้ดห้ลากหลาย ขยายความรูใ้นการใชโ้ครงสรา้งทางภาษา

ใหถู้กตอ้ง รูจ้กัแต่งประโยคใหม้คีวามหมายชดัเจน  หาคาํอื่นๆ มาใชแ้ทนกนัได้  จนิตนาการนึกภาพ

จากคาํบรรยายได้  รูจ้กัใหค้าํจาํกดัความของถอ้ยคาํนัน้  พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาตาม

สถานการณ์ต่างๆ  ทางสงัคม นอกจากน้ีครคูวรสง่เสรมิใหเ้ดก็ทาํกจิกรมทีเ่กี่ ยวขอ้งกบัการใชภ้าษา

ในชวีติประจาํวนั เช่น พดูขยายความหมายของถอ้ยคาํใหใ้ชไ้ดห้ลากหลาย ขยายความรูใ้นการใช้

โครงสรา้งทางภาษาใหถ้กูตอ้ง รูจ้กัแต่งประโยคใหม้คีวามหมายชดัเจน หาคาํอื่นๆ มาใชแ้ทนคาํเดมิ

ได ้จนิตนาการนึกภาพตามคาํบรรยายได ้รูจ้กัใชค้าํจาํกดัความของถอ้ยคาํนัน้ พฒันาความสามารถ            

ในการใชภ้าษาตามสถานการณ์ต่างๆ ทางสงัคม 

  เฮนรคิ (นิตยา ประพฤตกิจิ. 2539: 162-163; อา้งองิจาก Henrick. 1980) ไดเ้สนอ 

แนะวธิกีารพืน้ฐานเพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางภาษาของเดก็ไวด้งัน้ี  รูจ้กัรบัฟงัเดก็ใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุย               

ถงึเรือ่งราวทีเ่ขาไดพ้บเหน็หรอืไดฟ้งัมา รูจ้กัพดูคุย หรอืสนทนากบัเดก็ รูจ้กัซกัถามเพื่อใหเ้ดก็ไดใ้ช้

ภาษาไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ขึน้  ใหเ้ดก็รูจ้กัฝึกฝนการฟงั  รบีปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญโดยเฉพาะเมือ่

เดก็มปีญัหา  นอกจากน้ีการสง่เสรมิพฒันาการทางดา้นภาษาของเดก็จะตอ้งมอีง คป์ระกอบอื่นๆ                      

เช่น พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม  ประสบการณ์ทีส่รา้งเสรมิ  การฝึกฝน ประสาทสมัผสั  การ

ยอมรบัฟงัเดก็ การปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นๆ  การมผีูใ้หญ่เป็นแบบอยา่งทีด่ี  การตงใจฟงัเดก็  การไมม่ี

อคตต่ิอการใชภ้าษาของเดก็ และการทีเ่ดก็มโีอกาสไดพ้ดูคยุอยา่งสนุกสนาน เป็นตน้ 

  บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาภาษานัน้ ควรเป็นบรรยากาศทีผ่อ่นคลายมกีารยอมรบั  

และไมถู่กวพิากษ์วจิารณ์  (ฉนัทนา  ภาคบงกช .  2538: 1-2) ปจัจยัสาํคญัในการส่งเสรมิใหเ้ดก็มี

ความกา้วหน้าทางภาษาอยา่งรวดเรว็มดีงัน้ี  

   1. การจดัสภาพแวดลอ้มทาง ภาษา ชัน้เรยีนและโรงเรยีนควรตกแต่งดว้ยคาํหรอื

ขอ้ความซึง่เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั  

   2. การเลน่ การเลน่ของเดก็เปรยีบไดก้บัการทาํงานในโลกของผูใ้หญ่ การพฒันาการ

ภาษาสว่นมาก เกดิจากประสบการณ์จรงิ จงึควรจดักจิกรรมต่างๆ ใหเ้ดก็ไดเ้ล่น  

   3. การอ่าน การอ่านเป็นสื่ อของการเรยีนรู้  ควรจงูความสนใจใหเ้ดก็รกั การอ่าน  

เช่น อ่านนิทานใหเ้ดก็ไดฟ้งั  

   4. การเขยีน  การอ่านมคีวามสมัพนัธก์บัการเขยีน  ควรจดักจิกรรมการเขยีน         

ใหส้มัพนัธก์บัสิง่ทีเ่ดก็อ่าน  
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   5. การใชส้ิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั  เช่น  การสือ่ขอ้ความถึ งกนัและกนั  

ขอ้ความถงึเดก็ และขอ้ความถงึผูป้กครอง การซือ้สิง่ของ เป็นตน้  

  เมือ่เดก็อยูใ่นระดบัอนุบาลความสามารถในการใชภ้าษามเีพิม่ขึน้  ความเขา้ใจประโยค

ยาว  ๆและเขา้ใจเรือ่งราวทีผู่ใ้หญ่พดูไดม้ากยิง่ขึน้ (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 2537:  220 –224) 

ดงันัน้จงึควรหาทางสง่เสรมิเดก็ใหส้นุกกบัการใชภ้าษาใหม้ากขึน้ กจิกรรมการเลน่ทีส่ง่เสรมิพฒันาการ

ทางภาษา เช่น  

   1. การเลน่น้ิวมอื เป็นการเลน่ทีง่า่ยและสนุก  เดก็ตอ้งใชจ้นิตนาการในขณะทีเ่ลน่  

และขณะเดยีวกนักไ็ดฝึ้กทกัษะทางภาษาไปดว้ย  เพราะขณะทีเ่ล่นเดก็จะตอ้งพดู  และถ้าครสูามารถ

นําถอ้ยคาํและประโยคมาแต่งใหค้ลอ้งจองกนั  และใหเ้ดก็พดูขณะทีเ่ล่นไปดว้ยจะทาํใหเ้ดก็สนุกกบั

การพดูยิง่ขึน้  

   2. การเลน่ตอบคาํถาม  โดยใหเ้ดก็ดรูปูภาพหรอืสิง่ของต่างๆ  แลว้ใหเ้ดก็บอกว่า

เป็นอะไร มลีกัษณะประโยชน์ และวธิใีชง้านอยา่งไร  

   3.  เลน่ปรศินาคาํทาย ทายปญัหาอะไรเอ่ย 

   4.  เล่นรอ้งเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลง  

   5.  เลน่แสดงตามเรือ่งในนิทาน  

 

 1.9 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

  นอกจากการส่งเสรมิความสามารถทางภาษาทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ขณะน้ีไดม้ ี                

ผูนํ้ารปูแบบการสอนภาษาในเดก็ทีเ่รยีกวา่การสอนภาษาแบบธร รมชาติ (Whole language) ซึง่เป็น         

การเรยีนการสอนทีเ่น้นการสอนภาษาอยา่งมคีวามหมาย โดยผูเ้รยีนจะอาศยัประสบการณ์ของตนเอง

ประกอบการเรยีน  ไมแ่บ่งภาษาเป็นสว่นยอ่ย  เป็นการเรยีนทีส่นบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิความกลา้และ

มัน่ใจในตนเองในการทีจ่ะใชภ้าษา  ไมเ่กรงว่าจะผิด ทัง้น้ีเพราะผูส้อนไมเ่น้นการลงโทษเมือ่เดก็ใช้

ภาษาผดิ แต่พยายามชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่งโดยทางออ้มเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแกไ้ขตนเอง การเรยีน

ยดึนกัเรยีนเป็นสาํคญั (ธรีนุช เชยกลิน่เทศ . 2549: 21; อา้งองิจาก Goodman. 1986: 10) การสอน

ภาษาแบบ ธรรมชาตทิาํใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกโดยไมก่ลวัผดิ มแีบบอยา่งทีด่ใีนการฟงั การพดู การอ่าน 

และการเขยีน จากผูใ้หญ่ การเรยีนรูภ้าษาของเดก็ จะงา่ยและสนุก  ไดม้ปีระสบการณ์ตรง  มโีอกาส

ไดอ้ภปิรายพดูคยุ ในบรรยากาศทีอ่บอุ่น  ยอมรบั เดก็จะเรยีนรูภ้าษาไดด้ถีา้เขา้ใจทัง้หมด  ช่วยให้

เดก็เรยีนอยา่งมคีวามสุข และใฝเ่รยีนดว้ยตนเอง (อาร ีสณัหฉว.ี 2537: 213) เดก็มคีวามสุขสนุกสนาน

ในการเรยีนภาษามทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู้  ไดร้บัการพฒันาภาษา ทัง้ดา้นการฟงั การพดู การอ่าน

และการเขยีน ครอบคลมุทุกดา้นและเตม็ศกัยภาพทาํใหค้รแูละผูป้กครองเกดิความเขา้ใจในการพฒันา

ทางภาษาเพิม่ขึน้อกีทัง้ยงัสนองความตอ้งการของผูป้กครองสว่นมาก ซึง่ตอ้งการใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันา

ภาษาในช่วงปฐมวยั (ฉนัทนา ภาคบงกช.  2537: 2) 
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  แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตสิาํหรบัเดก็ปฐมวยั  มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎวีา่ดว้ย

ธรรมชาตขิองภาษา ดงัน้ี (บุษบง ตนัตวิงศ.์ 2535: 44-49)  

   1. ทฤษฎวี่าดว้ยระบบภาษา  ซึง่ประกอบดว้ย  3 ระบบ คอื ระบบความหมาย  

ระบบไวยากรณ์และระบบเสยีงหวัใจของภาษาคอืความหมาย ไวยากรณ์และเสยีงเป็นเพยีงส่วนประกอบ 

สถานการณ์กาํหนดคาํซึง่กาํหนดความหมายในการสือ่สารอกีทหีน่ึงเดก็จะไมพ่ยายามเขยีน      

ดว้ยการสะกด คาํไปทลีะตวั  แต่เขาจะคดิหาคาํทีส่ ือ่ความหมายไดเ้หมาะสมทีส่ดุในสถานการณ์นัน้             

ดว้ยเหตุน้ีจงึไมจ่าํเป็นตอ้งรูจ้กัเสยีงของตวัอกัษรก่อนจงึจะสื่อความหมายโดยการเขยีนได้  เน่ืองจาก       

การเขยีนเพือ่สือ่ความหมายเป็นกระบวนการทีก่าํหนดโดยสถานการณ์  การสอนเขยีนสาํหรบัเดก็

ปฐมวยัจงึไมค่วรแยกออกเป็นทกัษะเดีย่วๆ หลายๆ ทกัษะ แต่ควรใหเ้ดก็ไดส้าํรวจสิง่ต่างๆ  รอบตวั                    

และใชก้ระบวนการเขยีนเพือ่ศกึษาสิง่ทีเ่ขาสาํรวจครจูะสอนทกัษะเฉพาะทีจ่าํเป็นต่อการสือ่สารใน

ชวีติ ประจาํวนัของเดก็ และถา้เดก็ไมต่อ้งการเรยีนครจูะไมบ่งัคบั เพราะการบงัคบัทาํใหเ้กดิทศันคต ิ           

ทีไ่มด่ต่ีอการเขยีน  และจะสกดักัน้ความงอกงามของเดก็เมือ่เขาโตขึน้และพรอ้มทีจ่ะเรยีนเขยีน                   

ในชัน้ประถมศกึษา  ครมูหีน้าทีใ่นการแนะนําใหเ้ขา้ใจภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ขาประสบใน

ชวีติประจาํวนั เปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้เรยีนรูภ้าษาในหลายๆ สถานการณ์ เดก็จะไดท้ดสอบความสามารถ

ในการตดัสนิใจของตนโดยเสีย่งกบัความลม้เหลวน้อยมาก  เพราะเขาสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ

ตนไดเ้สมอ จะไดท้ัง้ประสบการณ์และทศันคตทิีด่ต่ีอภาษาไปพรอ้มๆ  กนั ครจูะตอ้งระวงัอยา่งยิง่ที่

จะไมต่ดัสนิใจแทนเดก็เพยีงเพื่อป้ องกนัขอ้ผดิพลาดในการเขยีน  นอกจากน้ี ครยูงัมหีน้าทีใ่นการจดั

สภาพแวดลอ้มทีส่รา้งประสบการณ์ทางภาษาเชญิชวนใหเ้ดก็เรยีนรูภ้าษาจากประสบการณ์นัน้และ

สนบัสนุนใหเ้ขาสือ่สารแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูอ้ื่น  

   2. ทฤษฎวี่าดว้ยภาษา  ความคดิ และสญัลกัษณ์สือ่สาร  ภาษาเป็นสัญลกัษณ์

สือ่สารทีไ่มส่ามารถถ่ายทอดความคดิทุกเรือ่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  สญัลกัษณ์ทีใ่ชต้อ้งเหมาะกบั

เรือ่งทีต่อ้งการสือ่สาร  เดก็ตอ้งคดิสญัลกัษณ์เพื่อสื่อความคดิและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ  

สญัลกัษณ์ทีส่ามารถสือ่ความหมายไดม้หีลายรปูแบบ  ไดแ้ก่ ภาษา ศลิปะ ดนตร ี การเคลื่อนไหว

รา่งกาย ละคร และคณติศาสตร ์การจดัประสบการณ์อ่านเขยีนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

จงึรวมเอาศลิปะ  ดนตรแีละละคร เป็นสว่นสาํคญัในการเรยีนการสอน  เพราะสิง่เหลา่น้ี จะกระตุน้ให้

เดก็คน้หาสญัลกัษณ์ ทีเ่หมาะสมสาํหรบัสื่อความคดิในแต่ละเรือ่ง  เดก็จะไมถู่กจาํกดั ใหถ่้ายทอด

ความคดิเป็นเพยีงภาษาเท่านัน้ ศลิปะและละครเป็นสญัลกัษณ์สือ่สารทีเ่ดก็ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มากกวา่สญัลกัษณ์ภาษา  จากทฤษฎวี่าดว้ยภาษา  ความคดิและสญัลกัษณ์  พบวา่เดก็ไมส่ามารถ

สือ่สารดว้ยภาษาเขยีน เดก็จะเปลีย่นเป็นวาดภาพแทน  ศลิปะสามารถช่วยใหเ้ดก็รวบรว มความคดิ

ก่อนจะเขยีน และช่วยใหเ้ดก็ทาํงานต่อไปทัง้ๆ ทีค่วามคดิในการเขยีนหยดุชะงกั การแสดงละครช่วย

ใหเ้ดก็เขา้ใจความรูส้กึในเรือ่งและทาํใหคุ้ณภาพการเขยีนดขีึน้ ดนตรช่ีวยสรา้งอารมณ์สาํหรบัเรือ่งที่

จะเขยีน อุปกรณ์ดนตรแีละศลิปะหลายอยา่งสามารถใชป้ระกอบกจิกรรมการเขยี นได้ เดก็อาจทาํ

อุปกรณ์ดนตรแีละศลิปะ  สาํหรบักจิกรรมเขยีนในมมุเขยีนจะมเีครือ่งเขยีนหลายชนิดใหเ้ดก็ทดลอง

ใชว้ธิต่ีางๆ ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถสือ่ความหมายไดด้ทีีส่ดุ  
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   3. ทฤษฎวีา่ดว้ยการอ่านเขยีนในระบบภาษา ทฤษฎน้ีีมคีวามเชือ่เกีย่วกบัพฒันาการ

ในการเขยีนวา่ ทุกคนตอ้งสะสมประสบการณ์ทาง  ภาษาไวเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัใชต่้อไป  ประสบการณ์

จากภาษาพดูเป็นขอ้มลูสาํหรบัภาษาเขยีน  และประสบการณ์จากภาษาเขยีน  เป็นขอ้มลูสาํหรบั

ภาษาพดู ความกา้วหน้าในการใชภ้าษาไมว่า่ในดา้นใด  ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทางภาษาหลายดา้น  

การทีเ่ดก็เขยีนเลา่ประสบการณ์ทัง้ๆ  ที่ยงัไมรู่จ้กัคาํ  และตอ้งใหเ้ดก็ไดเ้หน็ว่าเสยีงทีเ่ขารูจ้กันัน้มี

สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแทนได ้เดก็จะเริม่เขา้ใจในการสือ่ความหมายกบัผูอ้ื่น  เขาตอ้งใชอ้กัษรทีม่ที ัง้รปู

และเสยีงแทนความหมาย รปู เสยีง และความหมายทีเ่ขาใชต้อ้งสอดคลอ้งกนัในสายตาผูอ้ื่น  มฉิะนัน้         

สิง่ทีเ่ขาเขยีนจะไมส่ือ่ความหมาย  ในจดุน้ีเองทีท่าํใหเ้ดก็ตอ้งพยายามจาํแนก และจดจาํรปูอกัษรที่

เขาเหน็รอบๆ ตวัไปพรอ้มๆ กบัจาํแนกและจดจาํเสยีงตวัอกัษร  เมือ่เดก็ยา่งเขา้สู่วยัเรยีน  เขากม็ี

ประสบการณ์ทางภาษาพรอ้มทีจ่ะจาํแนกเสยีงและรปูของตวัอกัษรไดอ้ยา่งมรีะบบมากขึน้  เน่ืองจาก            

การอ่านเขยีนเป็นกจิกรรมทีต่อ้งสือ่ความหมายกบัผูอ้ื่น  การคุยกบัครแูละเพื่อนเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ขยีน             

ไมว่่าก่อนจะเริม่เรือ่ง  กลางเรือ่ง  หรอืหลงัเรือ่ง  จะช่วยใหเ้ดก็เหน็การตคีวามลกัษณะต่างๆ  ตาม               

ความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ซึง่จะช่วยใหเ้ขาเขา้ใจความหมายของเรือ่งมากขึน้การตคีวามเป็นประสบการณ์

จากการอ่านช่วยในการสือ่ความหมายเมือ่เดก็เขยีน  และการสื่อความหมายซึง่เป็นประสบการณ์                

จากการเขยีนช่วยในการตคีวาม เมือ่เดก็อ่าน  การเขยีนเป็นประสบการณ์ทีใ่ชเ้วลานาน  และตอ้ง

อาศยัสะสมประสบการณ์ อนัเป็นระบบทีต่อ้งพึง่พาซึง่กนัและกนั  สรปุไดว้า่ทฤษฎกีารเขยีนในระบบ

ภาษานัน้ เชื่อว่า เดก็เรยีนรูภ้าษาพดูและภาษาเขยีนจากการลองผดิลองถกูในการปฏสิมัพนัธก์บั

สิง่แวดลอ้มรอบตวัและประสบการณ์การเขยีน  

  การสอนภาษาอยา่งธรรมชาตแิบบองคร์วมนัน้  เริ่มจ ากครตูอ้งเขา้ใจจดุเน้นของ    

การเรยีนรูภ้าษาแนวธรรมชาติ  คอื ตอ้งเขา้ใจพฒันาการทางภาษาของเดก็  ซึง่ประกอบไปดว้ย  

ความสามารถทางภาษา  4 ดา้น คอื การฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน ซึง่มกีระบวนการคดิ               

เป็นแกนสาํคญัเพราะการใชภ้าษาของเดก็ในรปูแบบต่างๆ  ล้วนแลว้แต่มาจากความคดิทัง้สิน้  

(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2543: 15) เดก็เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ จากการกระทาํ

และหลกัสตูรควรจะบรูณาการใหเ้หน็ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั (อาร ีสณัหฉว.ี 2535: 20; อา้งองิจาก 

Dewey. 1943) การเรยีนรูภ้าษาของเดก็เป็นการไดร้บัอทิธพิลของบุคคลอื่น และสงัคมมผีลต่อการเรยีน

ของเดก็ ถงึแมเ้ดก็จะตอ้งรบัผดิชอบในการคดิสรา้งโครงความรูค้วามคดิของตน  แต่บุคคลอื่น เช่น 

เพือ่นและครมูคีวามสาํคญัต่อการเรยีนรูข้องเดก็ อน่ึงกจิกรรมอื่นๆ เช่น การพดู การสนทนา การวาด 

การเขยีน การอ่าน ตลอดจนการเลน่ ช่วยในการเรยีนรูภ้าษาของเดก็  เพราะกจิกรรมเหลา่น้ีเป็นการ

ใชส้ญัลกัษณ์ (Symbol Using Media) ซึง่การทีเ่ดก็เรยีนรูภ้าษาจากผูอ้ื่นนัน้  เดก็จะเรยีนรูท้ลีะน้อย

โดยการไดร้บัคาํแนะนําจากผูอ้ื่น  จนเดก็สามารถคดิเกดิเป็นความรูภ้ายในตนไดแ้นวความคดิน้ี

ต่อมา บรเูนอร ์และคนอื่นๆ (Bruner; et al. n.d.) ขยายเป็นแนวการสอนทีเ่รยีกวา่ การพฒันาทลีะคบื  

วธิสีอนแบบน้ีช่วยเสรมิและสนบัสนุนผูเ้รยีนจากระดบัพฒันาการทีม่อียูไ่ปสูร่ะดบัพฒันาการทีส่งูขึน้  

ซึง่เป็นการเรยีนรูจ้ากการทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั (Interaction) ดงันัน้ การสอน

ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole Language Approach) จงึเน้นการมปีฏสิมัพนัธ์    
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การสนทนาโตต้อบในกลุม่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั (Vygotsky. 1978) เดก็จะเรยีนรูจ้ากกจิกรรม   

การเคลือ่นไหวของตนเองและการไดส้มัผสักบัสิง่ของภายนอก เดก็คดิสรา้งสรรคค์วามรูข้ ึ้นภายในตน 

หรอือกีนยัหน่ึงเดก็ตอ้งเป็นผูก้ระทาํ (Active) ในการเรยีนรู ้ในการคดิ การเรยีนมใิช่สิง่ทีร่บัเขา้ไปเฉย  ๆ

(Passive) ซึง่การเขยีน เดก็จะสรา้งกระบวนการเขยีนดว้ยลกัษณะเดยีวกบัทีเ่รยีนรูส้ ิง่อื่น  ผา่นการ

ทดลองปฏสิมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ทางภาษาของเดก็ และเดก็ตอ้งการสิง่แวดลอ้มทีจ่ะ

ส่งเสรมิใหเ้ดก็สรา้งกฎ  ระบบเสยีง ระบบคาํ ระบบประโยค และความหมายของภาษาดว้ยตนเอง  

(อาร ีสณัหฉว.ี 2535; อา้งองิจาก Piaget. 1955)  

  กู๊ดแมน (ธรีนุช  เชยกลิน่เทศ . 2549: 25; อา้งองิจาก Goodman. 1986) เป็นผูนํ้าทาง

ความคดิคนสาํคญัของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole Language) กล่าวว่า ภาษาของมนุษย์

เป็นตวัแทนความคดิของผูใ้ชภ้าษาบุคคลสามารถรวบรวมสญัลกัษณ์อนัไดแ้ก่เสยีงในภาษาพดูและ

อกัษรในภาษาเขยีนมาเป็นคาํเพือ่ใชท้ดแทนสิง่ต่างๆ  แทนความรูส้กึและความคดิ  ใชภ้าษาโดยมี

จดุประสงคเ์พือ่การสือ่สาร  นอกจากน้ียงัใชภ้าษาเป็นเครือ่งมอืในการคดิและในการเรยีนรู้  กู๊ดแมน 

ไดก้ลา่วถงึวธิกีารสอนภาษาแบบธรรมชาตไิวด้งัน้ี  

   1. ภาษาทีใ่ชต้อ้งมคีวามหมายสมบรูณ์มใีจความครบถว้นและเน้นความสาํคญั

ของการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน การเรยีนทกัษะยอ่ยของภาษา เช่น การฝึกสะกดคาํ การ

คดัลายมอื จะทาํต่อเมือ่เดก็ตอ้งการและการเรยีนทกัษะยอ่ยนัน้สามารถช่วยใหเ้ดก็สือ่ความหมายได้

สมบรูณ์ขึน้ เรยีนจากสิง่ทีเ่ป็นจรงิและเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัผูเ้รยีน  

   2.  เน้ือหาในการเรยีนภาษาสาํหรบัเดก็  คอืประสบการณ์จรงิทีเ่ดก็จะไดศ้กึษา

กระบวนการใชภ้าษาอยา่งมจีดุมุง่หมายในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย  

   3.  การเรยีนภาษาสามารถเรยีนไดจ้ากการใชภ้าษาในทุกรายวชิา  โดยใชภ้าษาใน

สิง่แวดลอ้มทางภาษาทีม่คีวามหมาย  

   4. การสอนภาษาตอ้งใหค้วามสาํคญัแก่กจิกรรมทีเ่ดก็รเิริม่ขึน้เอง ครเูป็นผูส้นบัสนุน

กจิกรรมนัน้ นอกจากน้ีครเูป็นแบบอยา่งในการใชภ้าษาพดูและภาษาเขยีนในชวีติประจาํวนั  

   5. การสอนภาษาตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของการทาํกจิกรรมทางภาษารว่มกนัระหวา่ง

ครกูบัเดก็ โดยครมูองขอ้ผดิพลาดของเดก็วา่เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู้  และสนบัสนุนให้

เดก็กลา้พดู กลา้ทาํ เพื่อจะไดเ้รยีนรูเ้พิม่ขึน้  

   6.  ผูเ้รยีนมอีาํนาจในการตดัสนิใจดว้ยตนเองในการพจิารณาวา่ใชภ้าษาเมือ่ไร  

  กล่าวโดยสรปุ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Whole Language) เป็นปรชัญาแนวคดิ

ทีม่พีืน้ฐานจากทฤษฎทีีว่า่ดว้ยระบบของภาษา ซึง่จะเน้นองคร์วมของภาษา นัน่คอืการสง่เสรมิทกัษะ

ทางภาษาทัง้ 4 ดา้น คอื การฟงั การพดู การอ่านและการเขยีน ไปพรอ้ม  ๆกนั โดยมกีระบวนการคดิ

เป็นแกนสาํคญั  เดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย  โดยอาศยัประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บั

สิง่แวดลอ้ม จนสามารถสรา้งองคค์วามรูข้ ึน้ไดด้ว้ยตนเองเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนภาษามคีวามมัน่ใจ

ในการใชภ้าษา และเรยีนอยา่งมคีวามสขุ  
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  อาํพร ศรหีรญั (2540: 65-66) กลา่วถงึการสอนภาษาแบบธรรมชาตใินโรงเรยีนอนุบาล 

ดงัน้ี  

   กิจกรรมการเรียนการสอน  

    1.  กจิกรรมสง่เสรมิการอ่านและใหคุ้น้เคยกบัตวัหนงัสอื ไดแ้ก่  

     -  ครอู่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัทุกวนั การอ่านอาจนําเลม่ เก่ามาอ่านใหฟ้งั  ถา้

เดก็ขอรอ้ง อาจจะอ่านในช่วงเลน่เสร ี4-5 คนกไ็ด ้ 

     - หนงัสอืทีอ่่านถา้นํามาจากหอ้งสมดุ เมือ่อ่านเสรจ็ควรนําไปไวใ้นหอ้งสมดุ 

เพื่อเดก็จะไดต้ามไปอ่าน  

     -  ครสูนทนาอภปิรายเกีย่วกบัหนงัสอืกบัเดก็  ใหเ้ดก็ไดค้ดิ  พดูออก              

ความคดิเหน็  

     -  ตามมมุต่างๆ  ของหอ้งเรยีน  ครคูวรหาของจรงิทีม่ตีวัหนงัสอืมาวาง              

ใหเ้ดก็เล่น  

    2.  กจิกรรมการเลน่เสร ี 

     การเลน่เสรหีรอืศนูยต่์างๆ จาํเป็นอยา่งยิง่ในการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาต ิเพราะทุกวนัเดก็มโีอกาสตดัสนิใจดว้ยตนเองว่าจะเลอืกกจิกรรมมุ มใด และในแต่ละมมุจะ

มวีสัดุอุปกรณ์ส่งเสรมิภาษา  เช่น มมุบา้น ครเูพิม่สิง่ของเครือ่งใชใ้นบา้นใหม้ขีองทีม่ตีวัหนงัสอื  มมุ

บลอ็ก ครจูะหาสิง่ทีม่ตีวัหนงัสอืมาประกอบการเลน่บลอ็ก และสรา้งเรือ่งราว มมุวทิยาศาสตร์ ครอูาจ

เขยีนบตัรคาํบอกชือ่สิง่ต่างๆ  ไว้ มมุหอ้งสมดุ จดัใหม้บีรรยากาศสบายๆ  มมีมุเขยีนอยูใ่กล้ๆ  มมุ

คณติศาสตรจ์ดัใหม้ตีวัเลข  ตวัหนงัสอืทีข่องเล่น  เป็นตน้ การเล่นเสรขีองเดก็น้ีเป็นโอกาสทีค่รจูะได้

สงัเกตเดก็และสนทนาซกัถามเดก็ไดท้ลีะคน พยายามชกัชวนใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมหลากหลาย  

    3.  การสอนเป็นหน่วยบรูณาการ  

     การสอนภาษาแบบธรรมชาตจิะใชว้ธิสีอนเป็นหน่วยบรูณาการ  เพือ่ให้

ประสบการณ์ทีม่คีวามหมายกบัเดก็  เพราะไดเ้หน็ความสมัพนัธ์  ตวัอยา่งเช่น “การเจรญิเตบิโตของ

พชื” แสดงใหเ้หน็ถงึการบรูณาการเน้ือหาในหน่วยการเรยีน  (ธรีนุช เชยกลิน่เทศ . 2549: 26-30;

อา้งองิจาก Strickland; & Morrow. 1989: 142) ประกอบดว้ยกจิกรรมดงัน้ี  

     - กจิกรรมหาความรู้ เช่น การเพาะถัว่ สงัเกตการเตบิโต วดัการเจรญิเตบิโต

และบนัทกึ แกะเมลด็ในถัว่ ด ูอภปิราย ศกึษาตน้ไมน้อกสถานที ่ฯลฯ  

     -  กจิกรรมครอู่านหนงัสอืใหฟ้งั  เช่น อ่านนิทานเรือ่ง  “หวัผกักาดยกัษ์ ” 

แลว้เปรยีบเทยีบวธิกีารปรงุหวัผกักาดเป็นอาหารแบบต่างๆ ฯลฯ  

     -  กจิกรรมทีท่าํแลว้นํามาเลา่สูก่นัฟงั  เช่น เดก็ไปทดลองเพาะพชืทีบ่า้น

แลว้นํามาเลา่  

     -  กจิกรรมเขยีนอ่านรว่มกนั  เช่น ช่วยกนัทาํชารท์  วา่พชืตอ้งการอะไร  

อ่านบทกลอนเกีย่วกบัตน้ไม ้ดอกไม ้ฯลฯ  
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     - กจิกรรมเขยีนตามลาํพงั  เช่น วาดหรอืเขยีนเรือ่งเกีย่วกบัพชืและ              

การปลกูตน้ไม ้ 

     -  กจิกรรมอ่านตามลาํพงั เช่น อ่านหนงัสอืเกีย่วกบัตน้ไมใ้นมมุหอ้งสมดุ  

     -  กจิกรรมดนตรแีละจงัหวะ เช่น รอ้งเพลงและแสดงท่าทางเกีย่วกบัพชื  

     - กจิกรรมศลิปะ เช่น ป ัน้ วาด เกีย่วกบัพชื  

     -  กจิกรรมคณติศาสตร ์เช่น เปรยีบเทยีบการเตบิโตของพชื ฯลฯ  

     -  กจิกรรมการเลน่กลางแจง้ เช่น เล่น “ขายดอกไม”้  

  จะเหน็วา่การสอนภาษาแบบธรรมชาตมิทีัง้สว่นทีเ่ดก็เรยีนรูโ้ดยอสิระตามความสนใจ

ของเดก็เอง และมทีัง้สว่นทีค่รเูสนอแนะการใชภ้าษาทีบ่รูณาการกบัหน่วยการเรยีน  

   การจดัสภาพแวดล้อม  

    การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน  เป็นสว่นหน่ึงทีส่ะทอ้นความเชือ่หรอื

ปรชัญาของผูจ้ดั ทัง้น้ีตอ้งเป็นสภาพแวดลอ้มทีส่ามารถสง่เสรมิการเรยีนภาษาของเดก็ สรปุไดด้งัน้ี  

     1. สภาพแวดลอ้มทางภายภาพ  ในหอ้งเรยีนทีส่อนภาษาแบบธรรมชาติ

จะจดัใหม้มีมุประสบการณ์ต่างๆ  โดยมมีมุทีเ่ด่นชดั คอื  มมุหอ้งสมดุ มมุอ่าน มมุเขยีน สว่นมมุอื่นๆ 

ทีอ่าจจดัไวไ้ดแ้ก่  มมุบทบาทสมมตุิ  มมุบลอ็กมมุวทิยาศาสตร์  ฯลฯ โดยมมุทุกมมุสามารถจดัใหเ้อือ้

ต่อการเรยีนภาษาได ้โดยจดัใหม้ป้ีายสญัลกัษณ์ หรอืเครือ่งหมายต่างๆ ทีม่คีวามหมายในการสือ่สาร

กบัเดก็ มวีสัดอุุปกรณ์ทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้ดก็ตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละอาํนวยความสะดวกในการเรยีนรู้

ภาษาของเดก็  

     2. บรรยากาศภายในหอ้งเรยีน  ในหอ้งเรยีนทีส่อนภาษาแบบธรรมชาติ  

จะมบีรรยากาศของการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  เดก็มโีอกาสและเวลาทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกลงมอืปฏบิตัิ

กจิกรรมเพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  เดก็ๆ สนใจทีจ่ะอ่านและเขยีนจากความเขา้ใจและประสบการณ์  

ทัง้น้ีจะตอ้งเป็นหอ้งเรยีนทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ  

   บทบาทคร ู 

    การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  เน้นการฟงั พดู อ่าน เขยีน โดยมกีารคดิเป็น

แกนสาํคญัซึง่การเรยีนการสอนจะเป็นลกัษณะทีผู่เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู้  ซึง่ครจูะตอ้ง

ปรบับทบาทดงัน้ี  

     1. ครเูป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  ครจูะตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัการจดั

สภาพแวดลอ้ม การจดัหา จดัซือ้และใชท้รพัยากรต่าง  ๆ เพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อประสบการณ์ของเดก็ 

และตดัสนิใจเกีย่วกบับรบิทของการเรยีนรู้ ซึง่ไดแ้ก่ การใหเ้ดก็มโีอกาสเลอืกทาํกจิกรรม การสนบัสนุน

ใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็ การใหโ้อกาสเดก็ในการสรา้งความหมายจากการอ่านเขยีน โดยใหเ้ดก็ได้

เป็นผูเ้รยีนอยา่งกระตอืรอืรน้ การสนบัสนุนใหท้ดลองอ่านเขยีนและตรวจสอบดว้ยตนเอง การตอบสนอง          

ในทางบวก ซึง่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบัเดก็เป็นปจัจยัสาํคญัต่อการเรยีนรูข้องเดก็  
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     2. ครเูป็นแบบอยา่ง  ลกัษณะการเรยีนรูข้องเดก็เป็นการเลยีนแบบ               

และมาจากการมปีฏสิมัพนัธ์  ดงันัน้ครจูงึสามารถเป็นแบบอย่ างใหแ้ก่เดก็ 2 ทางดว้ยกนั คอื ครเูป็น           

ผูร้ว่มทาํกจิกรรมต่างๆ ทีแ่สดงใหเ้ดก็เหน็คุณค่าและประโยชน์ของการรูห้นงัสอืในชวีติประจาํวนั             

ของผูใ้หญ่ และครเูป็นผูส้าธติ  แสดงแบบอยา่งการใชภ้าษาหลายๆ  ลกัษณะ เช่น ขณะอ่านหนงัสอื          

เล่มใหญ่ เล่านิทาน ช่วงเวลาการอ่านเงยีบๆ ตามลาํพงั การอ่านจากบรบิทการเรยีนรูจ้รงิ  การเขยีน

รว่มกนั การเชือ่มโยงระหวา่งการเขยีนและการอ่าน  จากการสงัเกตและมปีระสบการณ์เป็นนกัอ่าน  

นกัเขยีนของเดก็ เดก็จะสามารถสงัเกตองคป์ระกอบของทกัษะการรูห้นงัสอืและรวมเขา้ดว้ยกนัเป็น           

องคร์วม  

     3.  ครเูป็นผูจ้ดัการ  ครจูะเป็นผูจ้ดัการเกีย่วกบัสถานการณ์ต่างๆ  ใน

หอ้งเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้บบรว่มมอืและทาํงานรว่มกนั  ครกูเ็ป็นผูร้ว่ม

เรยีนรู้ และเป็นผูม้สีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้เช่นกนั  นอกจากน้ีควรใหค้วามสาํคญักบับท บาทของ

ผูป้กครองและชุมชนทีม่ต่ีอการเรยีนรูข้องเดก็ 

     4. ครเูป็นผูป้ระเมนิ  ครเูป็นผูป้ระเมนิพฒันาการเดก็เป็นผูเ้กบ็รวบรวม

หลกัฐานงานทีแ่สดงการเรยีนรูข้องเดก็  ซึง่ครจูะตอ้งทราบวา่เดก็อยูใ่นระดบัใด  ประสบการณ์เดมิ

และสิง่ทีเ่ขารูแ้ลว้ และเดก็จะกา้วหน้าไประดบัใด ครจูะช่วยใหเ้ดก็พฒันาไปไดอ้ยา่งไร  สิง่สาํคญัของ

การประเมนิคอืเพื่อส่งเสรมิเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

   บทบาทเดก็  

     ในหอ้งเรยีนทีส่อนภาษาแบบธรรมชาต ิเดก็จะมบีทบาทดงัน้ี  

     1. เดก็เรยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัแิละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เดก็ได้

เรยีนรูเ้กีย่วกบัการอ่าน และการเขยีน ดว้ยการอ่านและการเขยีนอยา่งมคีวามหมายจรงิๆ  

     2. เดก็มสีว่นรว่มในการเรยีนรู้  ตัง้แต่การสรา้งหวัขอ้ทีจ่ะเรยีนรว่มกนั            

การตดัสนิใจเลอืกทาํกจิกรรมทีต่รงกบัความตอ้งการและใชใ้นชวีติจรงิของเดก็  และการประเมนิผล

งานของตวัเอง  

     3. เดก็เรยีนรูโ้ดยการทาํกจิกรรมรว่มกบัเพือ่นและคร ูซึง่เป็นการสนบัสนุน

การเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เดก็ไดเ้รยีนรูแ้บบรว่มมอืมากขึน้  

   การประเมินพฒันาการทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

สามารถสรปุไดด้งัน้ี  

    1. การประเมนิตอ้งเป็นไปตามธรรมชาตกิารรูห้นงัสื อของเดก็ ครตูอ้งศกึษา

พฒันาการดา้นการฟงั  การพดู การอ่าน และการเขยีนของเดก็แลว้นําหวัขอ้เหล่าน้ีมาสรา้งเป็น           

ตวับ่งชี ้(Indicators) ในการประเมนิ  

    2. การประเมนิเป็นสว่นหน่ึงของการจดัการเรยีนการสอน  และตอ้งประเมนิ

อยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะทาํใหค้รทูราบพฒันาการของเดก็ เขา้ใจเดก็ และรูว้า่จะพฒันาเดก็อยา่งไร  
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    3.  การประเมนิพฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  ควรเป็นการประเมนิ

แบบไมเ่ป็นทางการ  เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมนิทีแ่ทจ้รงิ  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่หมาะสม  คอื  

การใชแ้ฟ้มสะสมงาน  (Portfolio) ซึง่จะตอ้งมทีัง้การสังเกตแลว้บนัทกึอยา่งเป็นระบบ  และการเกบ็

ตวัอยา่งงาน โดยครจูะตอ้งแปลผล (Interpret) ขอ้มลูอยา่งรอบคอบ เพือ่ใหผ้ลการประเมนิมคีวามตรง

และความเทีย่ง  

    ทัง้น้ีการประเมนิทีไ่มส่อดคลอ้งกบัปรชัญาและหลกัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

คอืการประเมนิโดยใชแ้บบทดสอบ  จากการที ่สทอลแมนและเพยีรส์นั  (Stallman; & Pearson. n.d.) 

ไดนํ้าแบบทดสอบความพรอ้มดา้นการอ่านทีใ่ชใ้นอเมรกิามาวเิคราะห์  พบวา่ แบบทดสอบสว่นใหญ่

มลีกัษณะประเมนิทกัษะยอ่ยๆ  ผลจากการทดสอบไมส่ามารถสะทอ้นความคดิเกีย่วกบัพฒันาการ

ดา้นการรูห้นงัสอืได ้ 

   การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

    ผูป้กครองมบีทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ในการเรยีนรูข้องเดก็  จงึจาํเป็นตอ้งจดัให้

ผูป้กครองมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เปลีย่นแปลงมาเป็นการสอนภาษา

แบบธรรมชาตนิกัการศกึษาหลายท่านไดเ้สนอแนะแนวทางการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในโรงเรยีน

ทีส่อนภาษาแบบธรรมชาต ิสรปุไดด้งัน้ี  

     1.  ผูป้กครองควรศกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร และการเรยีนรู้

ในโรงเรยีนอนุบาล  ซึง่ครคูวรเป็นผูท้ีส่ ือ่สารใหผู้ป้กครองรบัทราบดว้ยวธิกีารต่างๆ  การทีโ่รงเรยีน

แจง้ใหผู้ป้กครองทราบเกีย่วกบัการจดัการศกึษา และแนวทางทีผู่ป้กครองควรปฏบิตั ิจะทาํใหผู้ป้กครอง

สามารถพฒันาเดก็ในทศิทางเดยีวกนักบัทางโรงเรยีน  ทัง้น้ี ผูป้กครองควรใจเยน็  และมคีวามอดทน

เพยีงพอทีจ่ะเฝ้ารอดผูลงานของเดก็ ซึง่จะพฒันาขึน้ทลีะน้อย  

     2.  ผูป้กครองอาจมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาโดยการรว่มกจิกรรม

ของโรงเรยีน เช่นเขา้รว่มประชุมกบัทางโรงเรยีน  เยีย่มชมชัน้เรยีน  สงัเกตการสอน หรอืใหค้วาม

ช่วยเหลอืและสนบัสนุนการดาํเนินการของโรงเรยีน  เช่น ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความกา้วหน้าของเดก็  

เป็นอาสาสมคัรในการอ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัทีโ่รงเรยีน ฯลฯ  

     3. ผูป้กครองสามารถช่วยพฒันาภาษาของเดก็ไดโ้ดยก ารสนทนาและ

ตอบคาํถามของเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ  จดัหาหนงัสอืนิทานใหเ้ดก็  อ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัเป็นประจาํทุก

วนั ส่งเสรมิใหเ้ดก็อ่านจากสิง่แวดลอ้ม เช่น ป้ายโฆษณา กล่องสนิคา้ ป้ายประกาศ ฯลฯ จดัใหเ้ดก็มี

โอกาสอ่านและเขยีนทุกวนั  ใหค้วามสนใจในสิง่ทีเ่ดก็อ่านหรอืเขยีน  เพือ่ เป็นกําลงัใจแก่เดก็  และ

เพื่อใหเ้ดก็มทีศันคตทิีด่ต่ีอการอ่านและเขยีน  พยายามไมว่พิากษ์วจิารณ์หรอืตําหนิสิง่ทีเ่ดก็เขยีน  

เพราะจะทาํใหเ้ดก็ขาดความมัน่ใจวา่ตนเองมคีวามสามารถในการอ่านและเขยีน  และผูป้กครองควร

เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใชภ้าษา  
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  จากทีก่ลา่วมาจะเหน็วา่  แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาตใิหก้บัเดก็ปฐมวยั  

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัทุกส่วน ตัง้แต่กจิกรรมการเรยีนการสอน ใหเ้ดก็คุน้เคยกบัตวัหนงัสอื  ใชภ้าษา

อยา่งมคีวามหมาย ทัง้ในการสอนตามหน่วยบรูณาการและการเลน่เสรี  โดยจดัสภาพแวดลอ้มในมมุ

ต่างๆ ทีส่ง่เสรมิการเรยีนภาษาของเดก็ มบีรรยากาศทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็อยากเรยีนรู้ ทัง้น้ีครจูะตอ้งปรบั

บทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  เป็นผูจ้ดัการ เป็นผูป้ระเมนิพฒันาการ  ทัง้ดา้นการฟงั พดู อ่าน 

และเขยีน และเป็นแบบอยา่งทีแ่สดงใหเ้ดก็เหน็คุณค่าของการรูห้นงัสอื  นอกจากนัน้หากผูป้กครองมี

สว่นรว่มในการจดัการศกึษ าทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน  กจ็ะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและปฏบิตัไิด้

สอดคลอ้งกนัในการพฒันาเดก็ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

 

 1.10 การสร้างเสริมพฒันาการทางศพัทข์องเดก็ปฐมวยั 

  เบอรน์ส์ และโลว์ (นฤมล กรกระโทก . 2550: 24-26; อา้งองิจาก Burns; & Lowe. 

1969: 221–223) เสนอวธิกีารสรา้งเสรมิพฒันาการทางศพัทข์องเดก็ไวห้ลายประการแต่กย็งัไมม่ี

วธิกีารใดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ จงึเพยีงแต่เสนอแนะไวเ้ท่านัน้ ซึง่พอจะนํามากลา่วไดด้งัน้ี 

   1.  ประสบการณ์ตรง  การจดัประสบการณ์ตรงใหก้บัเดก็ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  กค็อื 

การจดัทศันศกึษาซึง่สามารถทีจ่ะนํา ไปใชก้บัเดก็ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึระดบัมธัยมศกึษา  

ประสบการณ์จะช่วยใหเ้ดก็เกดิความคดิรวบยอดทีถ่กูตอ้ง  ปญัหากค็อื  ครเูกรงว่าเดก็จะไมไ่ดร้บั

ความปลอดภยัในการเดนิทาง จงึไมนิ่ยมใชว้ธิกีารน้ีมากนกั 

   2. หนงัสอือ่านสาํหรบัเดก็  หนงัสอือ่านสาํหรบัเดก็จะช่วยพฒันาศพั ทข์องเดก็

โดยเฉพาะหนงัสอืทีเ่รา้ใหผู้อ่้านเกดิความสนใจอยากซกัถาม  เดก็ควรไดอ่้านหนงัสอืทีม่คีาํศพัทง์า่ย

เหมาะกบัวยัและระดบัความรูข้องเขา 

   3. อุปกรณ์การสอน  ในการอธบิายแก่เดก็  ควรใชอุ้ปกรณ์การสอนทีจ่ะช่วยให้

เดก็เกดิความคดิรวบยอดของคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  หลงัจากทีไ่ดใ้ชอุ้ปกรณ์การสอนช่วยในการ

อธบิายศพัทแ์ลว้  ควรจะใหเ้ดก็อธบิายความหมายของศพัทใ์หเ้พือ่นรว่มชัน้ฟงั  และมกีารอภปิราย

เกีย่วกบัความหมายของศพัทน์ัน้ 

   4.  เน้ือหาวชิา  ศพัทใ์นเน้ือหาวชิา  มกัจะเป็นศพัทย์ากสาํหรบัเดก็แต่จาํเป็น

จะตอ้งใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู้  เช่น ศพัทค์ณติศาสตร์ ศพัทว์ทิยาศาสตร์  เป็นตน้ ในการเลอืกหนงัสอืทีเ่ป็น

เน้ือหาวชิาใหแ้ก่เดก็นัน้ควรพยายามเลอืกหนงัสอืทีผู่แ้ต่งไดอ้ธบิายความหมายของศพัทไ์วอ้ยา่ง

ชดัเจน 

   5.  การพดูและการเขยีน  การพดูและการเขยีนเป็นการแสดงออกทางความคดิ  

และความสามารถทางภาษาของเดก็  ครูจะตอ้งกระตุน้ใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถของเขาออกมา

ใหม้ากทีส่ดุ 

   6.  การจดบนัทกึ  การแนะนําใหเ้ดก็จดบนัทกึศพัทท์ีไ่ดย้นิจากการฟงั  หรอืได้

จากการอ่านแลว้นําศพัทน์ัน้มาอภปิรายในชัน้เรยีน  จะเป็นวธิกีารหน่ึงทีจ่ะช่วยสรา้งเสรมิพฒันาการ

ทางศพัทแ์ก่เดก็ได ้
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   7.  การเลียนแบบจากครู  ในการสอนศพัทใ์หมแ่ก่เดก็  ครอูาจเรา้ความสนใจดว้ย

การพดูศพัทน์ัน้ใหเ้ดก็ไดย้นิบ่อยๆ  อาจจะโดยการอ่านประโยคทีม่ศีพัทน์ัน้ใหเ้ดก็ฟงั  หรอือาจใช้

ศพัทน์ัน้ในการอธบิาย  หรอืเล่านิทานใหเ้ดก็ฟงัโดยครแูสดงท่าทางทีจ่ะช่วยอธบิายศพัทน์ัน้  แลว้ให้

เดก็ทาํท่าทางเลยีนแบบการแสดงของคร ู

   8.  การทาํแบบฝึกหดั ควรใหเ้ดก็ไดท้าํแบบฝึกหดัในการใหค้วามหมายของศพัท์

และบอกคาํตรงขา้มของศพัท ์เดก็ควรจะไดฝึ้กทาํแบบฝึกหดัอยูเ่สมอ 

   9. การกระตุน้ใหเ้ดก็ศกึษาความหมายของศพัทด์ว้ยตนเอง ครคูวรสรา้งความสนใจ

ในศพัทใ์หก้บัเดก็ ดว้ยวธิเีขยีนไวท้ีป้่ายนิเทศ หรอือาจจะพดูถงึศพัทน์ัน้บ่อย  ๆจนเดก็เกดิความสนใจ

อยากทราบความหมาย จงึแนะนําใหเ้ดก็ไปคน้หาความหมายจากพจนานุกรมฉบบันกัเรยีน 

  เฮอรล์อค  (Hurlock. 1972: 165) ไดก้ล่าวว่า  การสง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการของ

ความเขา้ใจคาํนัน้ไมเ่พยีงแต่ส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรู้ ความหมายของคาํใหม่ๆ  เท่านัน้ แต่ควรส่งเสรมิ

ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูค้วามหมายของคาํเก่าดว้ย  เช่น เริม่แรกเรยีนรูค้าํว่า  สม้ หมายถงึผลไมช้นิดหน่ึง  

ต่อมาเดก็คน้พบว่า สม้ อาจจะหมายถงึชื่อของสชีนิดหน่ึง  และต่อมาเดก็จะรูว้า่  สม้ หมายถงึสทีีเ่กดิ

จากการผสมสแีดงกบัสเีหลอืง เป็นตน้ 

  บนัลอื พฤกษะวนั (2522: 128–130) ไดเ้สนอวธิกีารพฒันาคาํศพัทแ์ละหลกัการฝึก

พฒันาคาํศพัทข์องนกัเรยีนไวด้งัน้ี 

   ขัน้ที ่1 คาํสามญังา่ยๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐาน โดยการนําคาํเหลา่นัน้มาใชแ้ต่งบทเรยีน

และพฒันาการอ่านของเดก็ พอเดก็อ่านไดก้เ็ขา้ใจความหมายและใชไ้ดท้นัที  พอเดก็อ่านคาํวา่  ม ีได ้

เดก็กบ็อกไดว้่า ฉนัมตีาสองตา ฉนัมเีงนิหน่ึงบาท พดูไดท้นัทแีสดงว่าใชไ้ด้  เพราะคาํทีย่กตวัอยา่งน้ี

ยอ่มคุน้เคยกบัเดก็ เมือ่เรยีนอ่านคาํน้ีได ้ฝึกพดูไดห้รอืพดูแลว้แสดงท่าทางประกอบได ้

   ขัน้ที ่2 ขยายความหมายของคาํใหก้วา้งขวางออกไป โดยการเพิม่คาํใหเ้ป็นสอง

สามพยางค์ และใหม้คีวามหมายแตกต่างออกไป  เพื่อเดก็จะไดเ้ขา้ใจและใชไ้ด้  เดก็อ่านคาํ แม่ กบั 

น้ําเมือ่นําคาํมาใชเ้ป็น  แมน้ํ่า ไดค้วามหมายแตกต่างไปจากการหยบิยกเอาคาํทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาเช่น  

แมย่าย แมค่า้ แมเ่ลีย้ง แมซ่ือ้ และอื่น ๆ เป็นตน้ หรอืคาํจากคาํวา่  นา เป็น นาฬกิา ทัง้น้ีครผููส้อนก็

จาํเป็นตอ้งใชก้ารพจิารณาวา่เดก็ควรไดร้บัการฝึกในระยะหรอืจงัหวะใด  ทัง้น้ีเพือ่ขยายคาํศพัทใ์ห้

เดก็ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจ ใชค้าํศพัทเ์หลา่นัน้ในการเรยีนรู ้และใชช้วีติประจาํวนัได ้

   ขัน้ที ่3 ความเขา้ใจในเรือ่งการใชค้าํอ รรถต่างๆ ของเดก็ หมายถงึ คาํศพัท์

เฉพาะเรือ่งเกีย่วกบัการดาํรงชวีติ  เช่น ประชาธปิไตย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรอือื่นๆ เป็นตน้ 

ตลอดจนการใชค้าํศพัทไ์ดเ้หมาะเจาะเพื่อความหมายเฉพาะเจาะจง  และรูจ้กัวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์           

ในการใชค้าํต่างๆ ซึง่ตอ้งอาศยัความคดิรว บยอดและการฝึกใชภ้าษาไดด้ี  เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งของ              

ความพยายามในการอ่านทีจ่ะตอ้งคอ่ยสรา้งสมพืน้ฐานซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งสอนเฉพาะในวชิาภาษาไทย  

เท่านัน้ หนทางทีจ่ะขยายคาํอรรถและการใชค้าํต่าง  ๆ เหลา่น้ี ยอ่มผกูพนักบัการดาํเนินชวีติการเรยีนรู้

ในวชิาอื่นๆ เช่นลกัษณะนิสยั ประสบการณ์ชวีติ  และการงานพืน้ฐานอาชพี  เป็นตน้ รวมทัง้การทีม่ ี

ความสนใจในการคน้ควา้ มนิีสยัในการอ่านตามลาํพงัของเดก็อกีดว้ย 
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  วธิกีารสรา้งเสรมิพฒันาการทางศพัทข์องเดก็ปฐมวยัสามารถทาํไดห้ลายวธิทีัง้การให้

ประสบการณ์ตรง การอ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั การใชส้ื่อทีส่ามารถอธบิายใหเ้ดก็เกดิความคดิรวบยอด

ของคาํศพัท ์การจดบนัทกึ การกระตุน้ใหเ้ดก็หาความหมายของคาํศพัทด์ว้ยตนเอง ทาํแบบฝึกหดั

การหาความหมายคาํศพัท ์นอกจากน้ีในการพฒันาคาํศพัทใ์นเดก็ควรเริม่จากคาํงา่ยๆ ใกลต้วัแลว้

ขยายกวา้งออกไปโดยการเพิม่เป็นคาํทีม่จีาํนวนพยางคม์าก ขึน้และตอ้งใหค้วามหมายของศพัท์

อยา่งครอบคลมุเพราะศพัทบ์างคาํมมีากกวา่หน่ึงความหมาย 

 

 1.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถทางภาษา 

 งานวิจยัในต่างประเทศ  

ชอมสกี้  (พชัรวีลัย์  เกตุแก่นจนัทร์ . 2539: 28; อา้งองิจาก  Chomsky. 1998) 

ศกึษาเดก็หลายคนทีม่าจากครอบครวั ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยหนงัสอื  มพีอ่แมท่ีร่กัการอ่านเป็นตน้แบบมี

ปฏสิมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวั  บรรยากาศเช่นน้ีทาํใหเ้ดก็เกดิแรงจงูใจภายใน  (Intrinsic Motivation) 

และเดก็มหีนงัสอืทีน่่าสนใจหลากหลายพรอ้มทีจ่ะใหเ้ดก็เลอืก เมือ่เดก็อยากเรยีนรูอ้ยากอ่าน  

เรนสแ์ละเคนาดี้  (Raines; & Canady. 1990: 224) ศกึษาพฤตกิรรมของเดก็ทีม่ ี

ประสบการณ์ทีพ่อ่แมอ่่านหนงัสอืใหฟ้งัเป็นประจาํ  พบว่าเดก็เหล่าน้ีสามารถอ่านหนงัสอืออกไดเ้อง             

ซึง่ทาํใหเ้กดิแนวคดิวา่เดก็เรยีนรูท้ีจ่ะอ่านออกไดเ้องโดยธรรมชาติ  เช่นเดยีวกบัเดก็ทารกเรยีนพดู

โดยพ่อแมม่ักจะไมเ่น้นหรอืตําหนิเมือ่ผดิ  พดูไมช่ดั แต่จะคอ่ยๆ สอนใหพ้ดูชดัโดยทาํแบบอยา่ง  

แสดงความยนิดเีมือ่พดูได้  และส่งเสรมิใหเ้ดก็กลา้พดูโดยการรบัฟงั  ตัง้ใจฟงั ซึง่ผลจากการศกึษาน้ี

ทาํใหน้กัวจิยัภาษากลุม่น้ีเกดิแนวคดิวา่การเรยีนการสอนภาษาทางดา้นอ่านเขยีนของเดก็กค็วรจะ

ใหเ้ป็นการเรยีนรูต้ามธรรมชาตเิช่นเดยีวกบัการพดู  

ซมิสนั (ธรีนุช เชยกลิน่เทศ . 2549: 28; อา้งองิจาก Simpson. 1988) ไดศ้กึษา

ลกัษณะภาษาพดูของเดก็วยัอนุบาล  4 ปี ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลา่นิทานแบบเลา่เรือ่งซํา้  

ผลการวจิยัพบว่า การเล่าเรือ่งซํ้าช่วยส่งเสรมิความ สามารถดา้นการสือ่สารมากขึน้อยา่งมนียัสาํคญั  

กล่าวคอื ช่วยใหเ้ดก็พฒันาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาใหช้ดัเจน  ละเอยีดลออ ครอบคลุม

ความหมายทีต่อ้งการสือ่ใหผู้อ้ ื่นไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ  ซึง่ความสามารถน้ีวดัไดเ้ป็นจาํนวนคาํต่อประโยค  

(Length of a T-Unit) ไมไ่ดว้ดัทีป่รมิาณคาํ  

เครส (ธรีนุช  เชยกลิน่เทศ . 2549: 25; อา้งองิจาก Cress. 1989) ไดศ้กึษาการ

ตอบสนองของเดก็อนุบาลต่อการเขยีนบนัทกึทุกวนั  กรณทีีศ่กึษาเป็นเดก็  5 คน ทีเ่ขยีนบนัทกึกบั

เพือ่นในมมุการเขยีนในหอ้ง ครจูะเขยีนตอบงานของเดก็แต่ละคนทุกวนั พบวา่การเขยีนบนัทกึสง่เสรมิ

ใหเ้ดก็เขา้ใจวา่การเขยีนสามารถเป็นวธิสีือ่สารไดเ้ดก็สามารถทีจ่ะสนทนาในเรือ่งทีเ่ขยีนกบัคร ู 

จากผลการศกึษาขา้งตน้พบวา่ ความสามารถทางภาษาของเดก็เกดิจากการที่

เดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในดา้นการปฏบิตักิจิกรรมและดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม             

ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูภ้าษา ดงันัน้ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ตอ้งเป็นตน้แบบทีด่แีละจดั

บรรยากาศ การเรยีนรูท้างภาษาทีด่ใีหก้บัเดก็ดว้ย 
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งานวิจยัในประเทศ  

ฉววีรรณ จนิดาพล (2525: 75) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความเขา้ใจความหมายของ

คาํนาม และความคงทนในการจาํคาํโ ดยการใชร้ปูภาพ  การเลา่นิทาน  และปรศินาคาํทาย  ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จากการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความเขา้ใจความหมาย

ของคาํนามและความคงทนในการจาํของผูเ้รยีนไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ความเขา้ใจความหมายของคาํนามก่อนทาํการทดลองและหลงัทาํการ

ทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สรุสทิธิ ์เอีย่มสะอาด (2527: 81) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาไทย 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2 ระหวา่งนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาไทยเพยีงภาษาเดยีวกบันกัเรยีนที่

เรยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาอาหรบั ในโรงเรยีนเขตชานเมอืงสงักดักรงุเทพมหานคร  จากการศกึษา

พบวา่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ในโรงเรยีนเขตชานเมอืงสงักดักรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีนภาษาไทย

เพยีงภาษาเดยีวมคีวามเขา้ใจศพัทภ์าษาไทยดกีวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาอา หรบั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

วจิติรา  อุดมมจุลนิท ์ (2528: 53) ไดศ้กึษาผลการใชก้จิกรรมการเล่านิทานทีม่ ี                

ต่อการพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจความหมายของคาํศพัทใ์นเดก็กลุม่อาการดาวน์ระดบัก่อน

ประถมศกึษา ซึง่พบวา่ ความสามารถในการพฒันาความรู้ และความเขา้ใจความหมายของคาํศพัท ์           

ในเดก็กลุม่อาการดาวน์ก่อนประถมศกึษาหลงัการใชก้จิกรรมการเลา่นิทานเพิม่ขึน้กวา่ก่อนการใช้

กจิกรรมการเลา่นิทานอยา่งมนียัสาํคญัที ่.01 

วราภรณ์ บุญสุข (2546: 42) ไดศ้กึษาความเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาไทยและความคงทน

การเรยีนรูค้าํศั พทข์องเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิระดบัปฐมวยัจากการสอนโดยการจดั

กจิกรรมศลิปะ จากการศกึษาพบวา่ความเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาไทยของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ

ไดย้นิระดบัปฐมวยัสงูขึน้หลงัจากการไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  

.05 ความคงทนการเ รยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทยของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิระดบัปฐมวยั

หลงัจากไดร้บัการสอนโดยการจดักจิกรรมศลิปะอยูใ่นระดบัสงู 

รุง่นภา วุฒ ิ (2543: 78) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้

โดยใชป้รศินาคาํทายแบบโปรแกรมเสน้ตรงและการใชป้รศินาคาํทายทัว่ไป ทีม่ต่ีอความสามารถทาง

ภาษาของเดก็ปฐมวยั อาย ุ4–5 ปี จาํนวน 30 คน จากการศกึษาพบวา่ เดก็กลุม่ทดลองมคีวามสามารถ

ทางภาษาสงูกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

เบญจะ คาํมะสอน (2544: 53) ไดศ้กึษาความสามารถดา้นการฟงัและการพดูของ

เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การพดูเลา่เรือ่งอยา่งต่อเน่ืองโดยใชภ้าพประกอบ

จากการศกึษาพบวา่เดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การพดูเลา่เรือ่งอยา่งต่อเน่ือง

โดยใชภ้าพประกอบมแีนวโน้มความสามารถดา้นการฟงัและการพดูสงูกวา่เดก็ปฐมวยักลุม่ควบคมุ  
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สมศร ี แสงธนู (2545: 70) ไดศ้กึษาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัที่

ไดร้บัการจดักจิกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครใูหก้ารเสรมิแรง  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีน

อนุบาล 1 จาํนวน 12 คน จากการศกึษาพบวา่ในแต่ละช่วงสปัดาห์  เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถทาง

ภาษาดา้นการฟงัและการพดูโดยเฉลีย่รว มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .001 และ

เพิม่ขึน้ตลอดช่วงเวลา 8 สปัดาห ์ 

สริมิงคล สวุรรณผา (2546: 53) ไดศ้กึษาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั

ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์พืน้ฐานทางดา้นภาษาดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอน  โดยทดลอง                 

กบันกัเรยีนชัน้อนุบาล 3 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างภาษาตํ่าจาํนวน 20 คน จากการศกึษาพบวา่ความสามารถ

ทางภาษาดา้นการฟงัและการพดูของเดก็กลุม่ทดลองมคีา่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

อาํพร ศรหีรญั (2540: 100) ไดศ้กึษาความสนใจในการอ่านและการเขยีนของเดก็

ปฐมวยัทีไ่ดร้บักา รจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาแบบธรรมชาติ  จากการศกึษาพบวา่  เดก็กลุ่ม

ทดลองมคีวามสนใจในการอ่านและการเขยีนสงูขึน้ และสงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

กนิษฐา ชขูนัธ์ (2541: 60) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวการ

สอนภาษาแบบธรรมชาตโิดยใชแ้กนนําใน หน่วยการสอนทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั                  

จากการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยักลุ่มทดลองมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

มยรุ ี กนัทะลอื (2543: 79) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมการอ่านตามแนวการ

สอนภาษาแบบธรรมชาตต่ิอพฒันาการดา้นก ารอ่านภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัทีพ่ดูภาษาถิน่  อายุ

ระหวา่ง 5-6 ปี จาํนวน 10 คน จากการศกึษาพบวา่หลงัการทดลอง เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการดา้นการ

อ่านภาษาไทยสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

พนิดา ชาตยาภา (2544: 70) ไดศ้กึษากระบวนการพฒันาการสือ่ความหมายของ

เดก็ปฐมวัยโดยการสรา้งเรือ่งราวในกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคต์ามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ  จากการศกึษาพบวา่  ผูว้จิยัมกีารปรบับทบาทตนเองทุกสปัดาห์  เดก็มี

พฒันาการสือ่ความหมายเพิม่ขึน้ทุกดา้น ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน  

จากการศกึษาขา้งตน้พบวา่ พฒันาการทางภาษาของเดก็เกดิจากการมปีระสบการณ์ 

ตรงทางภาษา การจดัสิง่แวดลอ้มและกจิกรรมทางภาษาทีก่ระตุน้ความสนใจ เพือ่พฒันาความสามารถ

ทางภาษาอยา่งเหมาะสมกบัอายแุละประสบการณ์เดมิในบรรยากาศทีอ่สิระและผอ่นคลาย  โดยม ี

การยอมรบัจะทาํใหเ้ดก็มคีวามสามารถทางภาษาสงูขึน้  ทัง้น้ีต้องอาศยัการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 

ทัง้ในดา้นการศกึษาทาํความเขา้ใจแนวการสอน ใหค้วามรว่มมอืในดา้นต่างๆ  ส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวาม

สนใจภาษาและเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการใชภ้าษาดว้ย 
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2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผูป้กครอง  

 2.1 ความหมายของผูป้กครอง  

  ผูป้กครอง หมายถงึ พ่อแม่ หรอืบุคคลทีร่บัเดก็ไวใ้นความดแูล  โดยทาํหน้าทีอุ่ปการะ

เลีย้งดู อบรมสัง่สอนดว้ยความรกัและเอาใจใสต่ลอดจนใหก้ารศกึษาแก่เดก็ (ทรงพร สทุธธิรรม .  

2534: 31) นอกจากน้ีผูป้กครองยงัตอ้ง ทาํหน้าทีด่แูลชวีติพืน้ฐาน นําแนวทางสนบัสนุนช่วยเหลอื

และแนะแนวแก่เดก็ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 3) ไดจ้าํแนกผูป้กครองไว ้5 ประเภท คอื 

   1.  ผูป้กครองตามกฎหมาย พ่อ แม ่จดัเป็นผูป้กครองตามกฎหมายตอ้งเลีย้งด ู  

ลกูจนโตบรรลนุติภิาวะ สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ประกอบอาชพีได ้บางครัง้เราจะพบวา่ ผูป้กครอง

ไทยใหก้ารดแูลเดก็จนโตเป็นผูใ้หญ่จนถงึตายกม็ ี

   2.  ผูป้กครองโดยกฎหมาย หมายถงึ ผูร้อ้งขอต่อเจา้หน้าทีท่างกฎหมาย เพื่อเป็น

ผูป้กครอง เช่น ผูท้ีข่อเดก็มาเลีย้งเป็นบุตรบุญธรรม มคีวามพรอ้มและตัง้ใจทีจ่ะดแูลเดก็อยา่งแทจ้รงิ 

   3. ผูป้กครองอุปถมัภ์  เป็นผูป้กครองชัว่คราวทีร่บัเลีย้งดดูว้ยความรู้ สกึเมตตา  

สงสาร อยากช่วยเหลอื เช่น ผูป้กครองในสถานสงเคราะห ์ ลกัษณะของความผกูพนัเป็นแบบผวิเผนิ  

สิง่ทีเ่ดก็ไดจ้ากผูป้กครองอุปถมัภค์อืกําลงัใจ 

   4.  ผูป้กครองทางชวีภาพ  (Biological parent) เป็นผูป้กครองทีเ่กดิขึน้ในยคุของ

เทคโนโลยกีารผสมพนัธุใ์นหลอดแกว้ ผูป้กครองประเภทน้ีม ี2 ประเภท คอื แบบแรกเป็นเจา้ของยนี  

อกีแบบหน่ึงเป็นแบบฝากครรภ์  ทัง้สองแบบมคีวามผกูพนัทางพนัธกุรรมสงู  แต่การเลีย้งดอูยูก่บั

ผูท้าํหน้าทีผู่ป้กครอง ความสมัพนัธก์บัเดก็มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัผูป้กครองทัว่ไป 

   5.  ผูป้กครองโดยบงัเอญิ  พบไดใ้นกรณเีดก็หลง แลว้ตอ้งรบัเลีย้ง  พ่อแม ่เดก็ตาย 

เดก็ถูกนํามาฝากเลีย้ง ความเกีย่วขอ้งผกูพนัระหว่างเดก็และผูป้กครองน้อยมาก 

  จากความหมายดงักลา่วจะเหน็วา่  ผูป้กครองมคีวามหมายกบัเดก็มากกว่า การเป็น

ผูใ้หก้ารเลีย้งดใูหน้ํ้าใหอ้าหาร  หน้าทีข่องผูป้กครองครอบคลมุถงึการอบรมสัง่สอนและ พฒันาเดก็

ดว้ย การเลีย้งดเูดก็ของผูป้กครองจงึมใิช่การเลีย้งดตูามยถากรรม แต่เป็นการเลีย้งดอูยา่งเขา้ใจ  

ผูป้กครองทีด่ตีอ้งมทีกัษะ มคีวามสามารถ  มคีวามเชีย่วชาญในการเลีย้งเดก็และเขา้ใจเดก็อยา่ง

แทจ้รงิ เพราะผูป้กครองเป็นผูท้าํหน้าทีเ่ลีย้ง  ดเูดก็ใหเ้จรญิเตบิโตเต็ มตามศกัยภาพและพฒันาการ  

ดงันัน้ นอกจากพ่อแม่  ญาต ิหรอืผูอ้ื่น บางแห่งอาจกําหนดให้  สถานสงเคราะห์  หรอืแมแ้ต่องคก์ร

ชุมชน เช่น คบิบุตซ์ ของประเทศอสิราเอลจดัไดว้า่เป็นผูป้กครอง  เพราะทาํหน้าทีร่บัผดิชอบการ

เลีย้งดเูดก็ได ้ 
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 2.2 ความสาํคญัของผูป้กครอง 

  พ่อแมเ่ป็นบุคคลสาํคญัในการเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มทีจ่ะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข

เพราะพ่อแมเ่ป็นบุคคลแรกทีเ่ดก็รูจ้กัเป็นผูใ้กลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ดสามารถตอบสนองความตอ้งการ

พืน้ฐานในการดาํรงชวีติ และใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่เดก็ เดก็จะมพีฒันาการทางบุคลกิภาพเช่นไร  

ขึน้อยูก่บัการอบรมเลีย้งดทูางบา้นเป็นสาํคญั (ฉนัทนา ภาคบงกช. 2537: 4-5) เพราะเดก็จะตอ้ง

เจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต และจะเป็นผูใ้หก้ําเนิดเดก็รุน่ต่อไปอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด ดงันัน้ ครอบครวั

ซึง่เป็นหน่วยแรกของเดก็  จงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อพฒันาการของเดก็  ตัง้แต่ วยัแรกเริ่มและวยั

ต่อๆ มา เพราะหน้าทีท่ีส่าํคญัทีส่ดุของครอบครวัคอื การอบรมเลีย้งดบุูตร เพื่อใหเ้ดก็ของตนเป็นคน

ทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้รา่งกายและจติใจ  ซึง่ผลติผลของการอบรมเลีย้งดน้ีูจะเป็นเสมอืนฐานรองรบั

บทบาทอื่น  ๆต่อไป (จรรจา สวุรรณทตั; และคนอื่น .ๆ 2537: 52-57) จากทฤษฎพีฒันาการของอรีคิสนั 

บ่งชีอ้ยา่งชดัเจนถงึอทิธพิลของการอบรมเลีย้งดขูองผูป้กครองทีม่อีทิธพิลต่อจติสงัคม ของเดก็ตาม

ระยะของพฒันาการวา่  ในระยะปฐมวยั  เดก็ตอ้งการสรา้งความรูส้กึไวว้างใจ  หากผูป้กครองให้

โอกาสแก่เดก็ ใหเ้ดก็ไดค้ดิรเิริม่ ใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจ เดก็จะเจรญิเตบิโตดว้ยความมัน่ใจ  และมคีวาม

เป็นมติรดว้ย 

  ในศตวรรษที่  19 – 20 สงัคมใหค้วามสนใจพฒันาการและความตอ้งการของเดก็มาก  

โดยเน้นถงึผลกระทบจากผูป้กครองทีม่ต่ีอพฒันาการของเดก็ทีเ่กดิจากการเลีย้งดไูมถู่กตอ้ง  ความ

ไมเ่ขา้ใจ ต่อพฒันาการเดก็ผูป้กครอง  ทีท่าํใหม้กีารส่ งเสรมิเดก็ในทางทีผ่ดิ  การสรา้งปฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งเดก็ และผูป้กครองในทางบวก  เพือ่ใหป้ฏสิมัพนัธเ์ป็นการตอบสนองกนัและกนั  ในการจดั

กระทาํหรอือยู ่รว่มกนัทีผู่ป้กครองตอ้งเขา้ถงึการมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ทีถ่กูตอ้ง ไมส่รา้งปญัหาใหเ้กดิ

ขึน้กบัเดก็ การพยกัหน้า การยิม้รบั การตอบโตห้รอืการสนทนาของผูป้กครองลว้นมคีวามหมายกบั

เดก็เหตุผลสาํคญัของผูป้กครองคอืเดก็จะเจรญิเป็นผูใ้หญ่แบบใดนัน้  นอกจากพนัธกุรรมแลว้การ

เลีย้งด ูเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้ดก็เป็น คนอยา่งไร คดิอยา่งไร ลกัษณะอยา่งไร โรงเรยีนไม่ สามารถ

จดักระทาํไดท้ัง้หมด  บา้นและครอบครวัทีเ่ดก็อาศยัอยู่  ผูป้กครองทีด่แูลเดก็  เดก็เรยีนรู้ โดยตรงมา

จากผูป้กครองและครอบครวัทีใ่หก้ารเลีย้งด ูสิง่ทีผู่ป้กครองกระทาํหรอืแสดงออกมอีทิธพิลต่อพฒันาการ

ของเดก็เน่ืองจาก  

   1.  ผูป้กครองเป็นแบบอยา่งของเดก็  ทีเ่ดก็พรอ้มจะเลยีนแบบไมว่่าผูป้กครอง        

จะตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม  

   2.  ผูป้กครองเป็นผูบ้อกหรอือธบิายว่า เดก็ควรทาํหรอืไมท่าํอะไร  

   3.  ผูป้กครองเป็นผูก้าํหนดกฎระเบยีบของบา้นใหถ้อืปฏบิตั ิ 

   4.  ผูป้กครองใชร้ะบบการใหร้างวลัและการลงโทษ โดยไมค่าํนึงถงึเหตุผลว่าทาํไม  

   5.  ผูป้กครองเป็นผูใ้ชเ้ทคนิคในการกาํหนดการกระทาํของเดก็ดว้ย การพดูกระแทก 

หรอืใชเ้หตุผลชกัจงู  
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   6.  ผูป้กครองใชส้ิง่แวดลอ้มอยา่งฉลาด  ในการสรา้งอทิธพิลกบัเดก็  ไมว่่าจะเป็น

ของเล่น เสือ้ผา้ อุปกรณ์การเรยีนรูท้ีจ่ะทาํใหเ้ดก็พฒันาไปอยา่งทีค่ดิ  

  ดว้ยวธิกีารของผูป้กครองดงักลา่ว  เป็นกลวธิทีี่ จงูใจใหเ้ดก็อยูใ่นระบบและพฒันา             

ไปอยา่งทีผู่ป้กครองตอ้งการ  หากผูป้กครองมคีวามเขา้ใจหลกัการเลีย้งเดก็  พฒันาการเดก็ทีต่อ้ง  

ส่งเสรมิดว้ยการปฏบิตักิารเลีย้งดแูก่เดก็ทีถู่กตอ้งแลว้  ยอ่มเป็นโอกาสทีส่งัคมจะไดท้รพัยากรบุคคล  

ทีม่คีณุคา่ โดยเฉพาะการพฒันาทางสงัคมของเดก็ทีผู่ป้กครองคอืผูส้รา้งการเรยีนรูท้างสงัคมใหก้บั

เดก็ ซึง่กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ปรบัตวัเขา้กบัสงัคม (socialization) เป็นกระบวนการเรยีนรู ้ความเชือ่ 

คา่นิยม และพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของเดก็  ทีผู่ป้กครองเป็นผูส้รา้งและหลอ่

หลอมทางสงัคมทีท่าํใหเ้ดก็ประพฤตปิฏบิตัิ  ผูป้กครองจงึเป็นผูส้รา้งความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตของ

เดก็ ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม  

  ดงันัน้  พอ่แมผู่ป้กครองมคีวามสาํคญัต่อพฒันาการของเดก็  ทัง้ทางดา้นรา่งกาย  

อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา  โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยัถอืเป็นพืน้ฐา นในการพฒันาบุคลกิภาพใน

อนาคต พอ่แมผู่ป้กครองจาํเป็นจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ  ใหค้วามรกัความอบอุ่น  อบรมเลีย้งดใูห้

เดก็เตบิโตอยา่งสมบรูณ์ เพื่อเป็นอนาคตของสงัคมต่อไป 

 

 2.3 บทบาทของผูป้กครอง 

  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 5) ไดก้ลา่วถงึบทบาทของผูป้กครองในการอบรมเลี้ยงดเูดก็ 

ดงัน้ี  

   1. สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูป้กครองกบัเดก็มผีลต่อเดก็ในทุกดา้น  เดก็สามารถ

เรยีนรู้ ทาํงาน และเลน่กบัเพือ่นไดอ้ยา่งมัน่ใจและมคีวามสขุ  หากไดร้บัการสนบัสนุกทีด่กีารอบรม

เลีย้งด ูทีด่แีละถูกตอ้งจากผูป้กครอง  บทบาทของผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดเู ดก็จะเป็นทัง้ผูเ้ลีย้ง

ด ูผูส้ง่เสรมิพฒันาการ และผูใ้หก้ารศกึษา  

   2. บทบาทของผูเ้ลีย้งดู  เดก็เกดิมาดว้ยพืน้ฐานกาํเนิดต่างกนั  การเรยีนรูต่้างกนั

แต่สทิธขิองเดก็ทีต่อ้งไดร้บัการเลีย้งดเูท่ากนั  การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตดว้ยการสนองตอบความ

ตอ้งการทางรา่งกาย  ทัง้อาหาร การพกัผ่อน นอนหลบั เครือ่งนุ่งห่ม การไดร้บัภมูคิุม้กนัโรค  การ

ยอมรบัทางจติใจ การปรบัตวัเขา้กบัสงัคม รวมถงึการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทางสตปิญัญา  

   3. บทบาทของผูส้ง่เสรมิพฒันาการ ผูป้กครองเป็นผูเ้ลีย้งดใูหเ้ดก็เจรญิเตบิโตขึน้

ในสงัคมอยา่งสมบรูณ์ทัง้ รา่งกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม  การใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่เดก็  

ผูป้กครองจงึเป็นผูเ้อือ้อาทรแก่เดก็  ใหก้ารยอมรบัเดก็และสนองตอบเดก็ดว้ยกําลงัใจเป็นการ  

สรา้งสรรคอ์ารมณ์ของเดก็ไดด้ี  ผูป้กครองจะทาํทุกวิถทีางทีจ่ะทาํใหเ้ดก็ทีเ่ลีย้งนัน้เจรญิเตบิโต อยา่ง

มคีณุภาพ  

 



37 

   4. บทบาทของผูใ้หก้ารศกึษา  ผูป้กครองคอืครคูนแรกของเดก็  การเลีย้งดแูละ

สง่เสรมิเป็นงานสว่นหน่ึงนบัแต่ฝึกการถ่ายปสัสาวะ  อุจจาระ  การแต่งตวัดว้ยตนเอง  การอบรม

มารยาทสงัคม การถ่ายทอดทางวฒันธรรมและการสรา้งเสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่นและการปรบัตวัเขา้

กบัสงัคม ซึง่เดก็จะเรยีนรูท้ ัง้โดยการเลยีนแบบและการสัง่สอน  บทบาทของผูป้กครองมคีวามสาํคญั

กบัเดก็มาก ถา้ผูป้กครองใสใ่จต่อบทบาทและดาํเนินบทบาททีถ่กูตอ้ง  เดก็จะมคีวามสุขช่วยเหลอื

ตนเองได ้ควบคุมตนเองได ้เมือ่โตขึน้เดก็จะมคีวามมัน่ใจสงู  ในทางตรงกนัขา้มหากผูป้กครองไมท่าํ

บทบาทของตนใหด้ี  อาจมผีลกค็อืเดก็โกรธงา่ยมอีารมณ์ขดัแยง้กา้วรา้วและไมเ่ป็นมติรกบัผูอ้ื่น

หรอืไมก่ส็ุขภาพรา่งกายไมด่หีรอือาจมพีฤตกิรรมไมถู่กตอ้งเพราะไมไ่ดร้บัการสัง่สอน เป็นตน้  

  เยาวพา เดชะคปุต ์(2542: 153 -154) มทีศันะเกีย่วกบับทบาทของพอ่แมแ่ละผูป้กครอง

เดก็ปฐมวยั ควรเป็นดงัน้ี  

   1. การใหค้วามรว่มมอืกบัครู  พ่อแมผู่ป้กครองเดก็ควรใหค้วามรว่มมอืกบัครู

ปฐมวยัและทางสถานศกึษาดว้ยเริม่ตัง้แต่การช่วยเตรยีมตวัเดก็ก่อนเขา้สถานศกึษาเพื่อช่วยไมใ่ห้

เดก็ตื่นและกลวัสถานทีใ่หม่  ซึง่เป็นอาคารใหญ่โต  มเีดก็วยัเดยีวกนัเป็นจาํนวนมากและมผีูใ้หญ่ ที่

เรยีกว่าครู  ซึง่เป็นคนแปลกหน้าไมคุ่น้เคยกนัมาก่อน  พ่อแมผู่ป้กครองเดก็ควรเล่าเรือ่งของ

สถานศกึษาปฐมวยั  ใหเ้ดก็ฟงัถงึความสนุกสนาน  มขีองเล่นใหเ้ล่นมากมายน่าไปอยูแ่ละไปเล่นและ  

มคีุณครใูจดคีอยดแูลช่วยเหลอืใหเ้ดก็เกดิความคุน้เคย  เกดิความเชื่อมัน่ทีจ่ะอยูใ่นสถา นศกึษาน้ีได้

อยา่งสนุกสนาน และปลอดภยั ควรพาเดก็ไปเยีย่มสถานศกึษาเป็นครัง้คราวเท่าทีโ่อกาสอาํนวยก่อน

เปิดภาคเรยีนตน้ปีการศกึษา  นอกจากนัน้พ่อแมผู่ป้กครองเดก็ควรใหค้วามรว่มมอืฝึกหดัใหเ้กดิ

ความเชือ่มัน่ในตนเองโดยใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัชือ่และนามสกุลของตนเอง ชื่อพ่อแม่ เลขทีบ่า้น ตาํบล ทีอ่ยู่ 

ชือ่สถานศกึษาปฐมวยัพรอ้มทัง้ฝึกหดัเดก็ใหม้คีวามคุน้เคยสามารถช่วยตนเองไดบ้า้ง ไดแ้ก่ การถ่าย

ปสัสาวะ ถ่ายอุจจาระ วธิใีชห้อ้งสว้มลา้งหน้า  แปรงฟนั การรบัประทานอาหาร  การลา้งมอื การสวม

และถอดเครือ่งแต่งกาย  และการนอนพกัผอ่นกลางวนัทัง้น้ีเพื่ อใหเ้ดก็รูส้กึว่าไมใ่ช่เป็นของใหม่  

สาํหรบัเขาเมือ่เขา้มาอยูใ่นสถานศกึษาปฐมวยัและเป็นการอบรมเลีย้งดเูดก็สอดคลอ้งตอ้งกนัทัง้  

ทางบา้นและสถานศกึษา  นอกจากนัน้พ่อแมผู่ป้กครอง  ควรใหค้วามรว่มมอืส่งเสรมิและสนบัสนุน  

เดก็เกีย่วกบัการใหก้ารศกึษาของเดก็วยัน้ี ใหส้อดคลอ้งตอ้งกนักบัทางสถานศกึษาดว้ย  

    พอ่แมผู่ป้กครองเดก็ใหค้วามสนใจและรว่มมอืกบัทางสถานศกึษาดว้ย ไดแ้ก่  

     - ยนิดเีขา้รว่มประชุมกบัครปูฐมวยัเกีย่วกบัปญัหาและการเรยีนของเดก็  

ทางสถานศกึษาควรจดัอยา่งน้อยภาคเรยีนละหน่ึงครัง้  

     -  ยนิดมีารว่มประชุมกบัครเูพื่ อวางแผนพาเดก็ไปศกึษานอกสถานที่  เช่น 

ในวนัเสาร์หรอืวนัอาทติย์ ครแูละพ่อแมผู่ป้กครองของเดก็ช่วยกนัพาเดก็ไปเทีย่วสวนสตัว์  หรอื

สวนสาธารณะแลว้รว่มกนัรบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนั  

     - ยนิดเีขา้มารว่มกจิกรรมของสถานศกึษา  เช่น แมม่เีวลาวา่งอาจจะมา

ช่วยเยบ็เสือ้ผา้ ตุ๊กตา ซ่อมหนงัสอืเดก็พ่ออาจช่วยซ่อมเครือ่งเล่นของเดก็เป็นตน้ 



38 

   2. การรูจ้กัผอ่นสัน้ผอ่นยาวต่อเดก็อยา่งเหมาะสม  พ่อแมผู่ป้กครองของเดก็นัน้

มใิช่จะเป็นผูต้อ้งการใหเ้ดก็ทาํอะไรๆ  ตามใจของตนทุกอยา่งไป  ควรรูจ้กัผอ่นสัน้ผอ่นยาวต่อเดก็

อยา่งเหมาะสม  เช่นกรณสีถานศกึ ษาเปิดใหต้น้ปีการศกึษา  เดก็ยงัไมม่ัน่ใจและพรอ้มทีจ่ะอยู่  ใน

สถานศกึษาไดเ้องทนัทตีลอดวนักค็วรอนุญาตใหเ้ขาอยูเ่พยีงครึง่วนัก่อนในระยะสปัดาหแ์รก  หาก

เดก็ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะอยูไ่ดเ้องแมแ้ต่ครึง่วนักค็วรอยูเ่ป็นเพื่อนสกัระยะหน่ึง  อยา่งไรกต็ามสภาพชวีติ

ความเป็นอยูป่จัจบุนัน้ีอาจไมอ่าํนวยความสะดวกสาํหรบัพอ่แม่  ผูป้กครองทีจ่ะตอ้งอยูเ่ป็นเพื่อนเดก็

อาจมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงทีเ่ดก็ คุน้เคยพอทีจ่ะอยูเ่ป็นเพื่อนสกัระยะหน่ึงแทนกไ็ด้  ในขณะที่

เดก็กําลงัเล่นกบัเพื่อนเดก็ๆ  นัน้ มไิด้หมายความว่าเดก็เกาะตดิผูน้ัน้ตลอดเวลาแต่เป็นเพยีงให้

ผูน้ัน้นัง่คอยอยูห่่างพอสมควร ในพืน้ที่ ทีค่รูจดัเตรยีมไวใ้หพ้อทีเ่ขาจะ  มองเหน็ไดใ้นขณะทีเ่ขาเล่น

อยูก่บัเพือ่นๆ และครู เมือ่รูส้กึวา่เขามคีวามมัน่ใจ ทีจ่ะอยูก่บัเพือ่นๆ และครแูลว้ ผูม้าเป็นเพือ่นควร

คอ่ยๆ ถอยไปทลีะน้อย เพราะไมจ่าํเป็นจะตอ้งคอยเฝ้าดูแลเดก็ต่อไป วธิน้ีีจะเป็นผลดทีัง้แก่เดก็และ

ทางสถานศกึษาดว้ย  

   3. มคีวามเหน็ใจครู  พ่อแมผู่ป้กครองเดก็ทุกคนทุ่มเทความรกัใหแ้ก่เดก็อยา่ง

มากมาย บางครัง้อาจมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้กบัเดก็ในสถานศกึษาได้  หากไมเ่ป็นผูท้ีเ่หน็ใจครบูา้งกย็าก

ทีจ่ะเขา้ใจกนัทัง้ๆ  ทีค่รกูร็กัและเอาใจ ใส่ต่อเดก็อยา่งใกลช้ดิแลว้  พ่อแมข่องเดก็เองดแูลเดก็วยัน้ี

เพยีงคนเดยีวในบา้นกย็งัอุบตัเิหตุเกดิขึน้จนไดแ้ต่ครตูอ้งรบัผดิชอบดแูลเดก็วยัเดยีวกนัน้ีอยา่งน้อย  

20 คนต่อครู 1 คน ฉะนัน้หากมอุีบตัเิหตุเลก็ๆ  น้อยๆ กค็วรใหค้วามเหน็ใจแก่ครบูา้งเพื่อใหค้รมูี

กําลงัใจปฏบิตังิานต่อไป  

   4. ศกึษาธรรมชาตแิละความตอ้งการของเดก็ พ่อแมผู่ป้กครองมหีน้าทีร่บัผดิชอบ

อบรมเลีย้งดเูดก็  ควรจะเขา้ใจธรรมชาตแิละความตอ้งการของเดก็อาจศกึษาไดจ้ากหนงัสอืไปฟงั              

การบรรยายที่  ทางสถานศกึษาจดัขึน้สาํหรบัพอ่แมผู่ป้กครองเดก็  ไปประชุมทุกครั ้งเพือ่รว่มมอืกนั  

แกป้ญัหาเกีย่วกบัเรือ่งของเดก็และควรปรกึษาหารอืขอความคดิเหน็ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเดก็ไดทุ้ก

โอกาสดว้ยทัง้น้ีเพือ่ช่วยในการอบรมเลีย้งดเูดก็สอดคลอ้งตอ้งกนักบัทางสถานศกึษา  

  ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน้จะเหน็วา่บทบาทของผูป้กครองมใิช่เพยีงแต่เป็นผู้ อบรมเลีย้งด ู 

ใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมบรูณ์ แนะนําสัง่สอนและปกป้องคมุครอง เพือ่ใหค้วามปลอดภยั          

ทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ แต่ผูป้กครองยงัมบีทบาทในทุก  ๆดา้นทีเ่กีย่วกบัเดก็ทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 

ดว้ยการเอาใจใสแ่ละประสานความรว่มมอืกบัทางโรงเรยีนเพือ่พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

 2.4 บทบาทของผูป้กครองต่อการเรียนการสอน  

  การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการตลอดชวีติ  ดงันัน้การทีจ่ะใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละเตบิโตไปอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมคีุณค่ามคีวามหมายจงึจาํเป็นตอ้งใหเ้ดก็เรยีนรูต้ลอดเวลาและตลอดชวีติ  การทีเ่ดก็

อยูใ่นโรงเรยี นในแต่ละวนัแมจ้ะเป็นการใหก้ารศกึษาสว่นหน่ึงแลว้แต่เมือ่มาถงึบา้นเดก็ควรไดร้บั

การศกึษาเพิม่เตมิดว้ย (ไพฑรูย ์ลนิลารตัน์. 2543: 27 – 28) 
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  การศกึษาเพิม่เตมิทีบ่า้นนัน้มี  2 ลกัษณะใหญ่ๆคอื การใหก้ารศกึษาในเชงิ ของการ

เรยีนรูช้วีติทัง้ภายในครอบครวัและชวีติภายนอกอั นเกดิจากการพดูคยุสนทนากบัผูใ้หญ่ หรอือ่าน  

หนงัสอืพมิพ ์ดภูาพยนตร ์โทรทศัน์แลว้ซกัถามคนอื่นๆ เพิม่เตมิ พอ่แมท่ีฉ่ลาดยอ่มสอนใหล้กูไดค้ดิ

บทบาทน้ีจะถอืวา่เป็นบทบาทการศกึษานอกโรงเรยีน  หรอืบทบาทในการศกึษาอบรมกไ็ด้  เพราะ

เป็นสิง่ทีพ่่อแมไ่ดด้าํเนินการอยูแ่ลว้  เพยีงแต่จะมเีวลาทาํไดม้ากน้อยเพยีงใดแต่ในภาพสงัคมทีเ่รง่

รบีและรกุเรา้เช่นในปจัจบุนั  บทบาทน้ีอาจจะทาํไดน้้อยลงไปบา้งแต่พ่อแมผู่ป้กครองกจ็ะละเลย

บทบาทน้ีไมไ่ด ้การศกึษาเพิม่เตมิทีบ่า้นอกีลกัษณะหน่ึงคอืการศกึษาเพิม่เตมิในสิง่ทีเ่ดก็ไดเ้ล่าเรยีน

มาจากโรงเรยีน  ทัง้ในแงข่องเน้ือหาวชิาการและการอบรมซึง่จาํเป็นอยา่งยิง่ทีพ่อ่แมผู่ป้กครองควร

จะไดม้สีว่นเสรมิ  โดยเฉพาะเดก็ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้  การทีพ่่อแมห่รอื

ผูป้กครองจะมสีว่นเสรมิไดด้นีัน้จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรูม้คีวามเขา้ใจในเรือ่งราวของหลกัสตูรและ

กระบวนการเรยีนการสอนตามสมควรเพือ่ทีจ่ะไดต้อบคาํถามเดก็ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัทัง้จะได้

เขา้ใจตวัผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้ขาไดพ้ฒันาตามศกัยภาพของเขาเองดว้ย  พ่อแมห่รอื

ผูป้กครองจะมคีวามรูใ้นเรือ่งการศกึษาของลกูไดน้ัน้ควรเริม่ทีพ่อ่แมใ่หค้วามสนใจอยา่งจรงิจงัก่อน

แลว้ครเูขา้มามสีว่นรว่ม พ่อแม่ ผูป้กครอง ควรไดศ้กึษารายละเอยีดในระบบของการศกึษาทีเ่ป็นอยู่

ในปจัจบุนัเพยีงพอทีจ่ะพดูคยุกบัลกูหลานในความปกครองของตนเองไดบ้า้งหรอืแนะนําเขา้ไดบ้า้ง  

โรงเรยีนอาจจะมสีว่นเสรมิดว้ยการจดัเอกสาร  สรปุ แนะนําระบบรปูแบบการศกึษาแจกให้  จดั

ประชุมพบปะ พดูคุย แนะนําใหจ้ดัมมุพ่อแมใ่หจ้ดัเผยแพรใ่นสื่อมวลชลต่างๆ  และจดัฝึกอบรมให้

เป็นครัง้คราว เป็นตน้  

  พอ่แมห่รอืผูป้กครองควรรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามหรอืบนัทกึประวตัลิงในสมดุ

รายงานผลของนกัเรยีนอยา่งตรงไปตรงมาเพือ่จะไดท้ราบพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิของเดก็ตรงกนัทั ้ งที่

บา้นและทีโ่รงเรยีน  และในขณะเดยีวกนักส็นใจรายงานของโรงเรยีนอยา่งละเอยีดเพี ยงพอทีจ่ะ

พดูคุยกบัลกูของตนเอง ดว้ย ทีส่าํคญักค็อืพ่อแมแ่ละผูป้กครองควรเขา้ใจว่าเดก็ไมใ่ช่ตามใจพ่อแม่

หรอืผูป้กครองหรอืครเูท่านัน้ แต่เขาตามใจตวัเขาดว้ยหน้าทีข่องผูป้กครองคอืพยายามให้ เขาตามใจ

ตวัเองอยา่งชาญฉลาด  

 

 2.5 การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

  การทีพ่่อแม่  ครู และบุคคลในชุมชน  ทาํงานรว่มกนัตัง้แต่การวางแผนการทาํงาน               

การเรยีนรู้ และการตดัสนิใจ  เพื่อประโยชน์ของเดก็และพฒันาคุณภาพการศกึษา ช่วยใหเ้ดก็ไดร้บั

การพฒันาอยา่งถกูตอ้งแล ะสอดคลอ้งกบัโรงเรยีน ลกัษณะของการมสีว่นรว่มของผูป้กครองกบั

โรงเรยีน (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ . 2544: 32) ปญัหาการประสานระหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง

สมยัก่อนมน้ีอยในแงข่อง  การตดิต่อสือ่สาร  เพราะโรงเรยีน  ตดิบา้น บา้นตดิโรงเรยีน  ครแูละ

ผูป้กครองอยูใ่นเขตเดยีวกนั การเรยีนรูป้ญัหาเป็นประเดน็ตรงกนั  แต่ปจัจบุนัผูป้กครองนิยมเลอืกที่

เรยีนใหก้บัลกู แมว้า่โรงเรยีนจะอยูห่า่งไกลทาํใหร้ะยะหลงัมกีารสง่ลกูเรยีนขา้มเขตทีต่อ้งใชเ้วลาใน
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การเดนิทางไปแมว้า่ผูป้กครองและโรงเรยีนจะมคีวามตอ้งการเช่นเดยีวกนัคอืการดแูลและสง่เสรมิ

พฒันาการเดก็ให้ เป็นไปอยา่งทีใ่จตอ้งการกต็าม  แต่เมือ่โรงเรยีนมโีครงการสรา้งการมสีว่นรว่ม

ระหวา่งผูป้กครองโดยใหผู้ป้กครองมาโรงเรยีนมกัมปีญัหาเรือ่งความรว่มมอืจากผูป้กครองเสมอทัง้น้ี  

ดว้ยเหตุผลต่างๆ  นานาของ ฝา่ยผูป้กครอง ทีจ่ะเขา้รว่มกบัโรงเรยีนซึง่ต่อมาทาํใหก้ารจดัโครงการ  

สรา้งความมสีว่นรว่มของผูป้กครองกบัโรงเรยีนจาํแนกเป็น 4 ลกัษณะคอื  

  1. ผูป้กครองเป็นเพยีงผูร้บัขา่วสาร  

  2. ผูป้กครองเป็นผูเ้รยีน  

  3. ผูป้กครองเป็นครู  

  4. ผูป้กครองเป็นผูร้ว่มวนิิจฉยัสัง่การ  

  การมสีว่นรว่มของผูป้กครองจะมากน้อยขึน้อยูก่บันโยบายของโรงเรี ยนและความรูส้กึ

ของผูป้กครอง การสรา้งความคุน้เคยระหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครองเป็นปจัจยัสนบัสนุนการมสีว่นรว่มกบั

โรงเรยีนของผูป้กครองทีส่าํคญั  

 

 2.6 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

  การทีผู่ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มกบัโรงเรยีนนอกจากลดขอ้ขดัแยง้ระห วา่งบา้นและ

โรงเรยีนแลว้ยงัสรา้งความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนัเพราะบางครัง้ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบา้นและโรงเรยีนเกดิจาก

โรงเรยีนมไิดม้กีารจดัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสิง่แวดลอ้มของเดก็  การให้

ผูป้กครอง มสีว่นรว่มกบัโรงเรยีนเป็นทางแกข้อ้ขดัแยง้ดา้นน้ีทีด่ทีีส่ดุไมแ่ต่เพยีงเท่านัน้โรงเรยีนตอ้ง

รกัษาการใหส้ารสนเทศเกีย่วกบันโยบายและการปฏริปูของโรงเรยีนถงึผูป้กครองอยา่งต่อเน่ืองดว้ย  

นอกจากน้ีควรใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มารว่มกจิกรรมต่างๆ  ของโรงเรยีนซึง่ช่วยไดม้ากเช่น  การหาทุน 

การรว่มกจิกรรมโรงเรยีน  การช่วยพจิารณาตดัสนิใจเกี่ ยวกบัโรงเรยีน  การทีผู่ป้กครองไดเ้ขา้มามี

ส่วนรว่มกบัโรงเรยีน ประโยชน์ทีพ่งึไดข้องแต่ละบุคคลดงัน้ี (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2544: 33; อา้งองิจาก 

Feeney; et al. 1991: 491)  

  สมาชกิครอบครวั ไดป้ระโยชน์จากการเขา้กจิกรรมการมสีว่นรว่มดงัน้ี  

   -  มโีอกาสไดเ้รยีนรู้ วธิกีารใหม่ๆ  เกีย่วกบัการแนะแนวการเจรญิเตบิโตและ

พฒันาการ  

   -  มคีวามรู้  ความเขา้ใจโดยตรงเกีย่วกบัการจดัประสบการณ์  การเรยีนรูห้รอื

หลกัสตูรทีส่ามารถนํามาประยกุตท์ีบ่า้นได ้ 

   -  ไดร้บัสมรรถนะ  ความรูส้กึในการมสีมรรถนะในการมสีว่นรว่มกบัโปรแกรม    

การเรยีน ตวัเดก็ สิง่ทีเ่ดก็จะไดร้บัเมือ่สมาชกิครอบครวัเขา้มารว่มกจิกรรมการมสีว่นรว่ม  

   - ไดเ้หน็บทบาทของสมาชกิครอบครวัทีแ่ตกต่างไปจากบา้น  

   -  มคีวามคุน้เคยกบัผูใ้หญ่ทีม่ทีกัษะความรูส้กึ  และวธิสีรา้งความสมัพนัธก์บั

บุคคลอื่นทีเ่หนือจากครอบครวัและคร ู 
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   -  มคีวามสนใจเป็นเอกเทศมากขึน้  

   -  ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลายกว่าในหลกัสตูร  

  ครจูะมโีอกาสมากถา้ผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในโครงการจดักจิกรรมการเรยีน            

การสอนไดแ้ก่  

   -  มโีอกาสขยายโปรแกรมเพราะมอีตัราการเหน็ดว้ยสงู  

   - สามารถเรยีนรูจ้ากขอ้ความรูท้ีผู่้ ปกครองจากความรูป้ระสบการณ์ทีผู่ป้กครอง

นํามาแลกเปลีย่น  

   -  มโีอกาสไดส้งัเกตเหน็ความสมัพนัธข์องเดก็กบัสมาชกิครอบครวั  

   -  มโีอกาสสรา้ง และพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในแต่ละครอบครวัอยา่งมี

ความหมาย  

   -  มโีอกาสแสดงปฏสิมัพนัธก์บัเดก็รายบุคคล  

  ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มของผูป้กครองกบัโรงเรยีนจะเป็นทางนําไปสูก่ารพฒันา

คณุคา่ของความเป็นคนใหก้บัเดก็อยา่งเป็นองคร์วม  สรา้งเสรมิความเขา้ใจโรงเรยีน  หลกัสตูรการ 

เรยีนการสอน รวมทัง้สือ่การเรยีนรูข้องเดก็ทีโ่รงเรยีน  

  การมสีว่นรว่มของผูป้กครองใหป้ระโยชน์หลากหลาย ทัง้ต่อผูป้กครอง  ครแูละเดก็  

ผูป้กครองจะไดค้วามรูเ้กีย่วกบัพฒันาการ การเจรญิเตบิโต มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดั

ประสบการณ์ใหก้บัเดก็ซึง่ผูป้กครองสามารถนํามาประยกุตใ์ชท้ีบ่า้นได ้ในขณะทีเ่ดก็จะไดร้บั

ประโยชน์คอืมคีวามคุน้เคยกบัโรงเรยีน ครแูละสภาพแวดลอ้มที่ แปลกใหม ่มกีารปรบัตวัทีด่ขี ึน้ และ

ครจูะไดร้บัประโยชน์ในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีต่รงกนัของครแูละผูป้กครองในการจดั

ประสบการณ์ ไดเ้หน็ความสมัพนัธข์องเดก็และครอบครวั ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์จาก

ผูป้กครองทีห่ลากหลาย 

 

 2.7 การให้ความรู้สาํหรบัผูป้กครอง 

  การทีท่าํใหผู้ป้กครองมคีวามรูเ้กีย่วกบัการอบรมเลีย้งดเูดก็เพราะเดก็อยูใ่น           

ความรบัผดิชอบของสถาบนัครอบครวั สถานศกึษาและสถาบนัศาสนา  การใหค้วามรู ้ แก่ผูป้กครอง

ถอืเป็นการใหก้ารศกึษาผา่นกระบวนการทางสงัคม  สงัคมมหีน้าทีถ่่ายทอดความรูแ้ก่บุคคลในสงัคม

ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทัง้ในระบบการศกึษาและนอกระบบการศกึษา  

โดยใหก้ารศกึษาทัง้ทางตรงและทางออ้ม  เป็นการสง่เสรมิเพือ่การดาํรงชวีติทีด่ขีองบุคคล  และ

พฒันาบุคคลใหเ้ป็นไปตามทีส่งัคมตอ้งการ  (นิภา แกว้ศรงีาม. 2525: 3) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ

แก่ผูป้กครองเกีย่วกบั  การอบรมเลีย้งดู  เพือ่สง่เสรมิพฒันาการทัง้ทางรา่งกาย  อารมณ์ จติใจ สงัคม

และสตปิญัญา เป็นการทาํความเขา้ใจและสรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งในการอบรมเลีย้งดเูกีย่วกบับทบาท

หน้าทีใ่นการรว่มมอืกนัพฒันาเดก็โดยใชส้ือ่ต่างๆ  และสื่อมวลชน (ฉนัทนา ภาคบงกช. 2531: 1) 

การจดัการศกึษาใหแ้ก่ผูป้กครองทีม่จีดุประสงค ์เพือ่พฒันาทกัษะเจตคต ิและพฤตกิรรมของการเป็น

ผูป้กครองทีเ่กดิจากความเขา้ใจทีด่เีกีย่วกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยัดว้ยการใหก้ารศกึษาที่
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ออกแบบมาเพือ่ใหผู้ใ้หญ่สามารถเป็นผูป้กครองทีด่ขี ึน้ ช่วยใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ ยวกบัตวัเดก็  

วธิกีารอบรมเลีย้งดู  แนวทางในการสง่เสรมิพฒันาการดา้นต่างๆ  ของเดก็ตลอดจนการดาํเนินชวีติ

ครอบครวัในวถิทีางทีถู่กตอ้งและเหมาะสม (นิตยา ใสงาม. 2543: 7; อา้งองิจาก Gordon; & Browne.  

1985: 186-187)  

  จากขา้งตน้สามารถกลา่วไดว้า่  การใหค้วามรูผู้ป้กครอ งเป็นกระบวนการทีช่่วยให้

ผูป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเดก็  เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพการเลีย้งดเูดก็ใหถู้กตอ้งและมี

พฒันาการทีด่ที ัง้ทางรา่งกาย  อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา โดยเน้นใหเ้หน็ความสาํคญัของ

เดก็ โดยมวีธิกีารใหค้วามรูห้ลากหลายวธิ ีทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่มุง่สรา้งความเขา้ใจและสรา้ง

ทศันคตทิีถ่กูตอ้งในการอบรมเลีย้งดเูกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการรว่มมอืกนัพฒันาเดก็ 

 

  2.7.1 แนวทางการให้ความรูผ้ ูป้กครอง 

    ฉนัทนา ภาคบงกช (2531: 6-8) ไดเ้สนอแนวทางในการใหค้วามรูผู้ป้กครอง

ดงัน้ี 

     1.  สาํรวจความสนใจ  ตามความตอ้งการรวมทัง้ปญัหาต่างๆ  ในการอบรม

เลีย้งดเูดก็โดยการสมัภาษณ์หรอืใชแ้บบสอบถาม 

     2.  จดับรกิารต่างๆ เพื่อเผยแพรค่วามรูแ้ก่ผูป้กครอง ไดแ้ก่ 

      2.1 จดัรายการสง่เสรมิความรูผู้ป้กครองตามความสนใจของ

กลุม่เป้าหมายโดยการเชญิวทิยากรมาบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืจดัป้ายนิเทศ นิทรรศการ ฯลฯ 

      2.2 จดัหอ้งสมดุและศูนยข์องเล่นสาํหรบัเดก็  เพื่อบรกิารใหย้มืหนงัสอื

หรอืของเลน่ไปใชก้บัลกูทีบ่า้น 

      2.3 จดัศนูยแ์นะแนวผูป้กครองเพือ่ใหค้าํแนะนําต่างๆ 

      2.4 จดัตัง้ชมรมหรอืสมาคมผูป้กครองใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการจดั

การศกึษาแก่เดก็ รว่มหาทุนและเผยแพรค่วามรู ้

   การสรา้งใหก้ารศกึษาสาํหรบัผูป้กครองมคีวามหลากหลายของกจิกรรม  เป็นสิง่ที่

จงูใจผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม ความหลากหลายทาํใหผู้ป้กครองสนใจ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2542: 

75; อา้งองิจาก Click; & Click. 1990) ดว้ยหลกัการน้ีทาํใหร้ปูแบบการศกึษาสาํหรบัผูป้กครอง         

ถกูผนวกเขา้กบัการสรา้งการมสีว่นของผูป้กครองในกจิกรรมโรงเรยีนลกัษณะต่างๆ  ทัง้ทีเ่ป็นความ

เพลนิเพลนิรว่มกนัความเป็นวชิาการ  การเป็นผูใ้หญ่ทาํใหผู้ป้กครองมภีารกจิทัง้ครอบครวั  การ

ทาํงาน และตนเองทาํใหก้ารปลกีตวัเขา้กจิกรรม เป็นการยากทีจ่ะทาํใหผู้ป้กครองเขา้รว่ม  ผูท้ีม่วีฒุ ิ

ภาวะ อาจตอ้งการทีเ่ขา้ชัน้เรยีน  ทาํงานคน้ควา้หรอืแมแ้ต่วจิยัแต่ทัง้น้ีไมเ่สมอไปสาํหรบัผูใ้หญ่

เหตุผลทีจ่งูใจใหค้นเรยีนมอียู่  6 ประการทีเ่ขาไมต่อ้งการเรยีนมกัเป็นเหตุผลทางสงัคมไดแ้ก่  ไมม่ี

เวลา ไมม่เีงนิ ไมม่ัน่ใจในการเขา้เรยีนทางไกล  เดนิทางลาํบาก ไมม่เีพื่อน สิง่เหลา่น้ีทาํใหไ้มอ่ยาก

มาเรยีน  ฉะนัน้  ในการจดัการศกึษาตอ้งใหน่้าสนใจสะดวกทีจ่ะจงูใจใหผู้ป้กครองเขา้มาเรยีน  

ลกัษณะของกจิกรรมการศกึษาทีด่คีวรตอ้ง 
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    1. ผูป้กครองไดเ้ขา้รว่มอยา่งมชีวีติชวีา มกีารลงมอืกระทาํ 

    2.  ตรงจดุประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นสาํหรบัผูป้กครอง 

    3.  สรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจและใหค้วามชดัเจนต่อการเลีย้งดเูดก็อยา่งมี

ความหมาย 

    4.  มสีว่นรว่มในการคดิ และการเรยีนรูร้ว่มกนักจิกรรมการศกึษาทีก่าํหนดทีด่ี

ตอ้งมลีกัษณะ เชือ่มอมสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในครอบครวัดว้ยตอ้งไมเ่ครยีดมากเกนิไป  กล่าวคอืได้

เรยีนรูแ้ละเพลดิเพลนิไปพรอ้มกนั  

   คลคิและคลคิ (Click; & Click. n.d.) ไดเ้สนอกจิกรรมการศกึษาสาํหรบัผูป้กครอง           

ทีจ่งูใจใหผู้ป้กครองเขา้รว่มไว ้10 ลกัษณะคอื 

    1. การประชุมปฐมนิเทศ  เป็นกจิกรรมปกตทิี่ ตอ้งมอียูแ่ลว้ทุกตน้ปี  ครแูละ

ผูป้กครองจะไดใ้ชโ้อกาสน้ีในการนําเสนอ ขอ้มลูความรูท้ีเ่กีย่วกบัเดก็และผูป้กครองได ้

    2. การสงัเกตในชัน้เรยีน การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มาในชัน้เรยีนและ

ไดเ้หน็กจิกรรม การเรยีนการสอน เหน็ปฏสิมัพนัธข์องครแูละเดก็ การสงัเกตน้ีจะทาํใหผู้ป้กครองเขา้ใจ

เดก็ของตนและสามารถทีจ่ะรว่มมอืกบัครใูนการทีแ่กป้ญัหาเดก็ หรอืพฒันาเดก็ใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ได ้

ในกรณทีีผู่ป้กครองเขา้สงัเกตพรอ้มกนัหลายคนอาจจดักลุ่มอภปิรายหลงัการสงัเกตเพื่อแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ 

    3.  อภปิรายกลุม่  บางครัง้อาจไมม่กีาร สงัเกต แต่เราสามารถจดักลุม่ อภปิราย

ใหแ้ก่ผูป้กครองได้ ประโยชน์ทีเ่กดิคอื  ผูป้กครองไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์  ไดเ้หน็ความเหมอืน       

ความแตกต่างของเดก็  การแกป้ญัหาของผูป้กครองทีเ่หมอืนและแตกต่างกนัซึง่จะทาํใหผู้ป้กครอง

เขา้ใจตนและเดก็มากขึน้ 

    4.  การบรรยายหรอื อภปิรายวชิาการ  กจิกรรมน้ีอาจไมจ่งูใจผูป้กครองนกั

ดงันัน้ผูจ้ดัตอ้งวางแผนเป็นอยา่งดี  เลอืกเรือ่งทีน่่าสนใจ  วทิยาการทีเ่ชีย่วชาญและเขา้ใจการให้

ความรู ้ขอ้ควรระวงัคอืการใหค้วามรูน้ัน้ตอ้งไมท่าํใหผู้ป้กครองกงัวล ควรเน้นการสง่เสรมิ 

    5. ภาพยนตร์  สไลด์  และเทป  สามารถนํามาใชไ้ดโ้ดยเฉพาะในการรว่ ม

อภปิราย 

    6.  ประชุมปฏบิตักิาร  ผูป้กครองสามารถเขา้รว่มกจิกรรมปฏบิตักิารทัง้ที่           

เป็นของเดก็ คร ูและ หรอืผูป้กครองในการทีจ่ะเรยีนรูร้ว่มกนั  และสรา้งสรรคง์านรว่มกนั  เช่น การ

สรา้งสือ่การเรยีนใชท้ีบ่า้น เป็นตน้ 

    7.  การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนผูป้กครองบางคนมคีวามสามารถมทีกัษะเฉพาะ

ทางและมเีวลาใหก้บัโรงเรยีน  ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเหลา่น้ีไดม้สีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน  

เช่น เขา้มาสอนดนตร ีศลิปะ หรอือื่นๆ การมสีว่นรว่มน้ีทาํใหผู้ป้กครองไดเ้รยีนรูเ้ดก็ไปในตวั 

    8.  การใช้ เครือ่งมอืสื่อสาร  การศกึษาสาํหรบัผูป้กครองไมจ่าํเป็นตอ้งเกดิ

เฉพาะทีโ่รงเรยีน โทรศพัทอ์าจเป็นสือ่การศกึษาทีด่แีละสง่ถงึบา้นได ้
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    9.  การประชุมปรกึษา  เหมาะสาํหรบัการสนทนาปญัหาเดก็ระหวา่งครกูบั

ผูป้กครองหรอืผูป้กครองกบัผูบ้รหิารทีจ่ะไดร้ว่มกนัวเิคราะหแ์ละหาแนวท างกบัการทีจ่ะช่วยเหลอื

เดก็ โดยครจูะเป็นผูช้ีแ้นะและรว่มเลอืกวธิกีารแกป้ญัหารว่มกนัระหว่างเดก็ 

    10. การบรกิารสนเทศ ผูป้กครองบางคนอาจชอบอ่านหนงัสอืเป็นการเพิม่พนู

ความรูม้ากกวา่วธิกีารอื่นๆ  โรงเรยีนอาจจดัทาํหอ้งสมดุและเอกสารความรูเ้ผยแพรแ่ก่ผูป้กครอง  

บางครั ้งการจดัทาํป้ายนิทรรศการใหผู้ป้กครองดแูละอ่านกเ็ป็นสิง่ทีน่่าสนใจมากสิง่พมิพแ์ละสือ่

เทคโนโลยเีป็นแหลง่ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองอยา่งหน่ึงทีส่ามารถจดัทาํขึน้ได้  การจดัทาํเอกสารยอ่ย

แผ่นพบั หนงัสอืเลม่เลก็ทีบ่รรจขุอ้ความรูท้ีผู่ป้กครองสามารถหยบิอ่านไดใ้นขณะรอรบัเด็ ก อกีสว่น

หน่ึงใชใ้นกรณทีีผู่ป้กครองไมต่อ้งการมาโรงเรยีนหรอืตอ้งการความสะดวกในการไดข้อ้มลูความรู้     

ทีบ่า้น  

   การจดับรกิารสารสนเทศเพือ่การศกึษา  สาํหรบัผูป้กครองจะใชส้ื่อเทคโนโลยี              

รว่มดว้ยดงัน้ี  

    1. การบรกิารสารสนเทศทางโทรศพัท ์มรีปูแบบของการจดับรกิารต่างๆ ดงัน้ี 

     1.1 โทรศพัทค์วามรู ้จดัเป็นชุด ชุดละ5นาท ีเปิดสัน้  ๆตอนเยน็ ถา้ผูป้กครอง

ตอ้งการ วนัละ10-30 นาท ี

     1.2  โทรศพัทแ์นะนําการบา้นจดัตารางเวลาและแจง้ใหท้างบา้นทราบเมือ่

ตอ้งการปรกึษาการบา้นจะไดต้ามตารางเวลาทีโ่รงเรยีนกาํหนด 

     1.3  โทรศพัทป์รกึษาปญัหาทัว่ไปสาํหรบัการใหก้ารปรกึษาเฉพาะราย  

เฉพาะเรือ่ง ซึง่สามารถกาํหนดเป็นตารางเวลาไดเ้ช่นกนั 

    2.  การบรกิารทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ เช่น จดหมายอเิลคโทรนิคส ์(E-mail) 

หน้าคอมพวิเตอร ์(Homepage) หรอืการศกึษาทางไกลปฏสิมัพนัธ ์(Tele education) 

    3.  นิทรรศการประจาํวนั  เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์จดัวนันกัขตัฤกษ์หรอื          

ทุกวนัทีพ่่อแมม่าโรงเรยีนเพื่อรบัเดก็ หรอืเพื่อกจิกรรมโรงเรยีน 

   การจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองเป็นการศกึษาผูใ้หญ่  ทีผู่ร้บั มทีัง้วยั เพศ 

อาชพี ประสบการณ์ ระดบัความรู้  บุคลกิภาพ ฐานะเศรษฐกจิ  และลกัษณะต่างๆ  กนั รปูแบบ

การศกึษา  ตอ้งมลีกัษณะไมเ่บื่อหน่ายมแีรง จงูใจ เวลาทีจ่ดัไมร่บกวนการประกอบอาชพีแต่ให้

ประโยชน์และคุณค่าแก่ผูป้กครองในการเลีย้งดเูดก็ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ  (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2542: 

35-36) ซึง่การจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองน้ี จาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

    1.  การศกึษาทางออ้มเป็นการจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองทางสือ่มวลชน

สาํหรบัผูป้กครองทีส่นใจสามารถเปิดรบัฟงัหรอืดไูด้  มเีผยแพรท่ัง้ทีเ่ป็นสิง่พมิพ์  วทิยแุละโทรทศัน์  

ปจัจบุนัมเีผยแพรผ่่านทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรด์ว้ย  ปจัจบุนัการใหก้า รศกึษา ทางออ้มดว้ย

สื่อมวลชน ค่อนขา้งแพรห่ลายหนงัสอืทีพ่มิพเ์ผยแพรม่าก  ไดแ้ก่  หนงัสอืนิตยสารแมแ่ละเดก็  

นิตยสารลกูรกั  เป็นตน้ รายการวทิยุ  มหีลายรายการตวัอยา่งเช่น  รายการวทิยจุฬุาเป็นรายการเพือ่
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ลกูรกัทีใ่หข้อ้ความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งดเูดก็และการปฐมพยาบาล  รายการโทรทศัน์ทีอ่อกเป็นประจาํ  

ไดแ้ก่ รกัลกูใหถู้กทาง รายการบา้นรกัลกู เป็นตน้ นอกจากน้ีองคก์รทีบ่รกิารขอ้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง

ดา้นการเลีย้งดแูละสง่เสรมิพฒันาการเดก็ทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรโ์ดยจดัเป็น  Home page และ 

Virtual Library ไดแ้ก่ สถาบนัมลูนิธเิดก็  ซึง่สามารถสอบถาม ปรกึษาได้ โดยใชร้ะบบจดหมาย

อเิลคทรอนิคส ์

    2. การศกึษาทางตรง เป็นการจกัการศกึษาอยา่งเป็นทางการทีท่างหน่วยงาน

หรอืองคก์ารจดัขึน้  ในรปูแบบของการฝึกอบรม  การประชุมวชิาการ  การสมัมนา หรอืการใหก้าร

ปรกึษา ลกัษณะการจดัอาจจดัใหเ้ป็นรายบุคคล  หรอืรายกลุม่  โดยจดัขึน้ทีห่น่วยงาน การเยีย่มบา้น 

หรอืการเขา้ถงึชุมชน และการมสีว่นรว่มของชุมชนเป็นอกีรปูแบบหน่ึงดว้ย  วธิกีารจดัการศกึษาอาจ

เป็นทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  ตวัอยา่งการจดัการศกึษาทีเ่ป็นระบบและเป็นทางการ

โดยกําหนดเป็นจดุมุง่หมายอยา่งชดัเจนคอื  การจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองของศนูยส์ขุวทิยาจติ

ทีผู่ป้กครองทุกคนทีส่่งเดก็มาใชบ้รกิารของศูนยส์ุขวทิยาจติทัง้ทีเ่ป็นเดก็ปกตแิละเดก็ทีม่ปีญัหา

สขุภาพตอ้งดแูล  ตอ้งเขา้โปรแกรมการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองทีท่างศนูยก์าํหนดเพือ่เสรมิความรู้

และเพิม่ศกัยภาพผูป้กครองในการเลีย้งดเูดก็สาํห รบัการศกึษาทีไ่มเ่ป็นทางการไดแ้ก่  การสนทนา

และการเขา้รว่มกจิกรรมโรงเรยีนการจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองแบบเป็นระบบ  มกัจดัเป็น

โครงการฝึกอบรมซึง่โปรแกรมการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองดว้ยวธิกีารฝึกอบรมทีป่ระสบความสาํเรจ็

มากจะตอ้งเป็นโปรแกรมทีม่เีง ือ่นไขหรอือยูใ่นความนิย มของผูป้กครองและสงัคม  ตวัอยา่งเช่น

โปรแกรมสรา้งลกูใหเ้ป็นอจัฉรยิะ ผูป้กครองสนใจดว้ยตอ้งการใหล้กูหลานของตนเองเป็นคนเก่งการ

จดัการแบบเป็นทางการน้ีนอกจากการฝึกอบรมแลว้  อาจจดัเป็นการประชุม  การสมัมนาหรอืการ

ปรกึษาเป็นรายบุคคลกไ็ด ้การใหค้วามรูแ้บบไมเ่ป็นทางการ  สามารถใหข้อ้ความรูท้างการศกึษาแก่

ผูป้กครองไดเ้ช่นกนั เพยีงแต่วา่การสนทนานัน้ควรตอ้งมปีระเดน็ความรูด้ว้ย 

    วธิกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองนัน้มหีลายวธิแีตกต่างกนั  เมือ่จะดาํเนินการให้

ความรูแ้ก่ผูป้กครอง  ควรมขีัน้ตอนในการสาํรวจความตอ้งการและความจาํเป็นของกลุม่เป้า หมาย 

เพือ่ใหไ้ดแ้นวในการกาํหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน  แลว้เลอืกวธิกีารหรอืแนวทางในการใหค้วามรูแ้ก่

ผูป้กครองใหเ้หมาะสมกบัสภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

 

  2.7.2 การให้ความรูผ้ ูป้กครองกบัการส่ือสาร 

   การสือ่สารเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคดิ  ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  ไปสูผู่ร้บัซึง่ถอื

วา่เป็นกระบวนการทางสงัคมทีจ่าํเป็นของมนุษย์  หากสงัคมมนุษยไ์มม่กีารสือ่สาร  การพฒันาดา้น

ต่างๆ จะมขีึน้ไมไ่ดเ้ลย  

   เชยีรศร ีววิธิสริ ิ(2529: 177) แบ่งองคป์ระกอบของการสือ่สารเป็น 3 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 
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    1. แหลง่ขา่วสาร (Source) คอื องคก์ารหรอืสถาบนัสือ่สาร ไดแ้ก่ สาํนกัพมิพ์

สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ 

    2. ขา่วสาร (Message) คอื เน้ือหาหรอืความรูท้ีถ่่ายทอดออกไป 

    3. ผูร้บัขา่วสาร (Receiver) คอื บุคคลทีอ่ยูป่ลายทางของช่องทางขา่วสาร  

ไดแ้ก่ ผูอ่้านหนงัสอืพมิพ์  ผูอ่้านนิตยสาร ผูอ่้านหนงัสอื ผูช้มรายการโทรทศัน์  ผูฟ้งัรายการวทิยุ      

เป็นตน้           

   ฉนัทนา ภาคบงกช (2531: 10) กล่าวถงึลกัษณะการสือ่สารวา่มลีกัษณะทีส่าํคญั

ม ี2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

    1. การสือ่สารทางเดยีว  (One - way Communication) เป็นการสือ่สารทีไ่มม่ี

ผลยอ้นกลบัผูส้ง่สารไมม่โีอกาสไดร้บัสารตอบ ไดแ้ก่ การสือ่สารมวลชน เป็นตน้ 

    2.  การสือ่สารสองทาง  (Two -way Communication) เป็นการสือ่สารทีผู่ร้บั

สารและผูส้ง่สารจะมโีอกาสแสดงปฏกิริยิาโตต้อบกนั  เกดิขอ้มลูยอ้นกลบั  (Feed back) ผูส้ง่สารจะ

ทราบวา่ผูร้บัสารเขา้ใจสารทีส่ง่ไปมากน้อยและถกูตอ้งเพยีงใด  ทาํใหท้ราบขอ้มูลสาํหรบัการแกไ้ข

ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งต่างๆ  ในการสง่สารครัง้ใหมไ่ด้  การสือ่สารจงึมกัไดผ้ลสมบรูณ์  การสือ่สารสอง

ทางน้ีจะเป็นการสือ่สารระหวา่งบุคคลต่อบุคคล  หรอืในสถานการณ์ของการสือ่สารเป็นกลุม่หรอื

ระหว่างบุคคลกลุ่ม 

   จะเหน็ไดว้่า การสือ่สารเป็นกระบวนการทีส่าํคญัในก ารถ่ายทอดความคดิ  

ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ไปสูผู่ร้บัซึง่การสือ่สารสองทางนัน้เป็นการสือ่สารทีผู่ร้บัสารและผูส้ง่สารจะมโีอกาส

แสดงปฏกิริยิาโตต้อบกนัและสามารถสือ่สารกนัระหวา่งบุคคลต่อบุคคลหรอืสือ่สารเป็นกลุม่ได ้ 

 

 2.8 การทาํกิจกรรมระหว่างพ่อแม่กบัลกู 

  การใชเ้วลารว่มกนัภายในครอบครวั  เป็นพืน้ฐานสาํคญัต่อพฒันาการและความอยูด่มี ี

สุขของลกูพ่อแมส่ามารถช่วยลกูใหเ้รยีนรูถ้งึชวีติในสงัคมเพื่อใหล้กูเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์             

การทีพ่่อแม่  อยูพ่รอ้มหน้าในครอบครวั เดก็จะเรยีนรูค้วามสมัพนัธ ์การแบ่ งปนัและเรยีนรูท้ีจ่ะรกั

ผูอ้ื่นและหากความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูกบัครอบครวัมคีวามแน่นแ ฟ้น ลกูจะรกัพ่อแมม่ภีมูคิุม้กนั และ                  

ไม่เกีย่วขอ้งกบัอบายมขุเวลาทีม่คีณุภาพของครอบครวัคอืเวลาทีส่มาชกิในครอบครวัไดอ้ยูร่ว่มกนั

และมกีารเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัอยา่งเอาใจใส่และไมถู่กขดัจงัห วะดว้ยสิง่ใดพ่อแมอ่าจมเีวลาเพยีง                 

ไมก่ีน่าทหีรอืหลายชัว่โมง แต่หากสามารถใชเ้วลาอยา่งมคีณุภาพ และมช่ีวงเวลาที่ พ่อแมล่กูมี

ความสุขรว่มกนัแลว้ เวลาทีอ่ยูร่ว่มกนัไมว่า่จะมากหรอืน้อยกจ็ะมคีณุคา่และมคีวามหมาย  
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  สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว (2550: 1-2) ไดเ้สนอแนะวธิกีารใชเ้วลาอยู่

รว่มกนัระหวา่งพอ่แมแ่ละลกูไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ควรสรา้งสภาพแวดลอ้มใหล้กูสามารถพดูคยุทุกเรือ่ง

ทีเ่ขาสนใจไดอ้ยา่งอสิระแสดงใหล้กูรูถ้งึความรกัความห่วงใย  เช่น การโอบกอด  พดูคยุกบัลกูอยา่ง

เปิดเผย รบัฟงัเรือ่งราวของลกู  ใหลู้กไดพ้ดูถงึตนเอง  สิง่ทีช่อบหรอืความรูส้กึของ เขาเพือ่สรา้ง

บรรยากาศของการยอมรบัและความไวว้างใจควรใชค้าํถาม“ทาํไม”และ“อยา่งไร”เพือ่กระตุน้ความสนใจ

และอยากรู ้ของลกู พดูจาและสือ่สารทางบวกในครอบครวั เช่น การชมเชย ใหก้ําลงัใจ อ่านหนงัสอื

รว่มกบัลกูจะช่วยกระตุน้ความสน ใจในการอ่านของลกู  เลอืกทาํกจิกรรมทีส่ามารถทาํไดทุ้กสถานที่

และทุกเวลา  เช่น  

   1. รบัประทานอาหารรว่มกนัและรบัฟงัซึง่กนัและกนั  การกนิอาหารรว่มกนัเปิด

โอกาสใหส้มาชกิไดพ้ดูคยุเกีย่วกบัชวีติของตน  พอ่แมจ่งึควรใชเ้วลาน้ี “รบัฟงั ใหค้าํแนะนําและให้

กาํลงัใจลกู อ่านหนงัสอืกบัลกูเป็นประจาํ  การอ่านจะปลกูฝงัความสนใจใฝรู่้  กระตุน้พฒันาการทาง

ภาษา และช่วยใหล้กูอยากรู้  อยากเหน็ เน้ือหาของหนงัสอืจงึควรเป็นเรือ่งทีล่กูสนใจ ทาํงานบา้น

ดว้ยกนั การมอบงานบา้นทีล่กูถนดัใหล้กูทาํจะสอนเรือ่ง  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่ลกูและ     

การทาํงานบา้นรว่มกนัระหวา่งพอ่แมล่กูจะช่วยเสรมิทกัษะการสือ่สารในครอบครวั 

   2. สอนการบา้นลกู  การสอนการบา้นจะช่วยใหล้กูสนใจการเรยีนและการไป

โรงเรยีน อกีทัง้การไปหอ้งสมดุรว่มกบัลกูกเ็ป็นการใชเ้วลากบัลกูทีส่นุกสนานรว่มกนั 

   3. หากจิกรรมทีเ่ป็นงานอดเิรก พอ่แมอ่าจทาํกจิกรรมทีล่กูสนใจรว่มกบัลกู เช่น 

ทาํอาหาร  ขีจ่กัรยาน เล่นกฬีา ฯลฯ ซึง่เป็นงานอดเิรกทีเ่ปิดประตกูารใชเ้วลากบัครอบครวั 

   4. เล่มเกม เพื่อใหล้กูไดล้ะจากโทรทศัน์และเกมคอมพวิเตอร์ พ่อแมอ่าจหาเกม

ประเภทอื่นเลน่กบัลกู เช่น ทายปญัหา จบัผดิภาพ หมากลอ้ม เพื่อใชเ้วลาและไดพ้ดูคยุกบัลกู 

   5. วางแผนทาํกจิกรรมนอกบา้น กจิกรรมนอกบา้นจะช่วยใหพ้อ่แม่  มปีฏสิมัพนัธ์

กบัลกู และช่วยเพิม่ความกระตอืรอืรน้ของลกู ซึง่จะนําไปสูก่ารสนทนาพดูคยุระหวา่งพอ่แมล่กูเช่นขี่

จกัรยาน ไปพพิธิภณัฑ ์ไปสวนสตัว ์เดนิเล่นในสวน สาธารณะ วา่ยน้ํา 

   6. สนบัสนุนกจิกรรมกฬีาและสนัทนาการการเลน่กฬีาและดนตรรีว่มกบัลกู  เป็น

โอกาสในการสรา้งปฏสิมัพนัธ์ พ่อแมค่วรส่งเสรมิสนบัสนุนกฬีาทีล่กู  สนใจทีช่่วยพฒันาอารมณ์และ

รา่งกายใหแ้ก่ลกู  ดนตรแีละศลิปะช่วยให้ ลกูมจีนิตนาการ มอีารมณ์สนุทรยี์ และมองโลกในแงด่ี                 

การดแูลสตัวเ์ลี้ ยงช่วยใหล้กูอ่อนโยนรกัชวีติของตนเองและผูอ้ื่น  การปลกูตน้ไมช่้วยใหล้กูรกัและ        

หวงแหนธรรมชาต ิ

   7. กาํหนดปฏทินิการทาํกจิกรรมรว่มกบัครอบครวั พอ่แมค่วรจดัทาํปฏทินิทีจ่ะใช้

เวลารว่มกบัครอบครวัไวล้่วงหน้า และตกลงใจ  แน่วแน่ทีจ่ะทาํตามปฏทินินัน้ การทาํปฏทินิลว่งหน้า

จะช่วยพอ่แมค่ดิถงึกจิกรรมทีส่รา้งสรรคท์ีจ่ะทาํรว่มกนัในครอบครวั 

   8. ผลดักนัเล่าเรือ่ง  การผลดักนัเลา่เรือ่งหรอืนิทาน  มคีวามสนุกสนานและสรา้ง  

ปฏสิมัพนัธใ์นครอบครวั สมาชกิอาจผลดักนัเลา่เรือ่ง คนละ  5-10 นาท ี
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   9. สวดมนตก่์อนนอนและไปรว่มกจิกรรมทางศาสนา  การรว่มกนัสวดมนต์             

ก่อนนอนหรอืการไปวดัเพือ่ทาํบุญ ฟงัธรรม เป็นกจิกรรมที ่ใหป้ระโยชน์และเพาะบ่มศลีธรรมและ  

จรยิธรรมแก่ลกู 

   10. เขา้รว่มกจิกรรมของชุมชน  การเขา้รว่มกจิกรรมของชุมชน  เช่น แขง่กฬีา 

การทาํความสะอาดสาธารณะสมบตั ิฯลฯ นอกจากจะสนุกสนานแลว้ ครอบครวัยงัไดใ้ชเ้วลารว่มกนั

อยา่งมคีณุภาพ 

  เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ  ์(2548: 20-28) เขยีนถงึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม

ของครอบครวั ในงานบา้นแสนสนุกสดุหรรษา ไวด้งัน้ี 

   1. สรา้งสายใยแห่งความรกัใหแ้น่นเหนียว  การทีส่มาชกิในครอบครวัไดม้โีอกาส

มาใชเ้วลารว่มกนัทาํงานบา้นอยา่งพรอ้มหน้าพรอ้มตา พอ่แมล่กู ยอ่มเป็นช่องทางทีพ่เิศษสุดในการ

ถกัทอสายใยแหง่ความรกัความผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในครอบครวั ไมว่า่จะเป็นการพดูคยุซกัถามแสดง

ความรกั ความห่วงใยต่อกนั  การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและกนั สามทีีช่่วยภรรยาในการทาํงานบา้น             

แมต้นเองจะเหน็ดเหน่ือยมาจากทีท่าํงานยอ่มเป็นการสรา้งความซาบซึง้ใจใหก้บัภรรยาอยากทีจ่ะ  

ลมืเลอืน ภรรยาทีค่อยสนบัสนุนดแูลความเรยีบรอ้ยของบา้นเรอืนปรนนิบตัดิแูลชวีติความเป็นอยู่

ของสามแีละลกูๆ เป็นอยา่งดยีอ่มเป็นการแสดงออกถงึความรกัทีเ่สยีสละใหก้บัสมาชกิในครอบครั ว

ทุกคน การทาํงานบา้นทีด่เูหมอืนจะเลก็น้อยแต่เบือ้งหลงัคอืพลงัแห่งความรกัอนัยิง่ใหญ่ทีส่มาชกิใน

ครอบครวัมใีหแ้ก่กนั 

   2. สรา้งความรูส้กึรว่มความเป็นครอบครวั ความรูส้กึเป็นหน่ึงเดยีวกนั ในครอบครวั

เกดิขึน้ไดเ้มือ่สมาชกิมโีอกาสทาํบางอยา่งรว่มกนัเพือ่เป้าหมายเดยีวกนั และรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของ

รว่มกนั ต่างจากครอบครวัทีส่มาชกิไมไ่ดม้สีว่นรว่มในงานต่างๆ  ภายในบา้น ยอ่มเกดิความรูส้กึ

ในทางตรงกนัขา้มคอืเหมอืนกบัต่างคนต่างอยูไ่มม่คีวามรูส้กึผกูพนัหรอืเกดิความภาคภมูใิจ               

ในความเป็นครอบครวัเดยีวกนั ดงันัน้การที่สมาชกิในครอบครวัทุกคนไดม้สีว่นรบัผดิชอบงานต่างๆ 

ภายในบา้นจงึเป็นการสรา้งเอกภาพหน่ึงเดยีวกนัในครอบครวัใหเ้กดิขึน้ การมอบหมายใหล้กูมี   

สว่นรว่มรบัผดิชอบงานบา้นในภาพรวม  เช่น การปดักวาด  เชด็ถูบา้น  ทาํความสะอาดลานบา้น    

การลา้งจานชามใหก้บัทุกคนหลงัทานอาหารเสรจ็ เป็นการสรา้งเดก็ใหเ้รยีนรูจ้กัการทาํสิง่ดเีพือ่ผูอ้ื่น

และสว่นรวมมากกวา่การทีมุ่ง่แต่จะทาํเพือ่ประโยชน์ของตนเองแต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

   3. สรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงเตรยีมความพรอ้มใหล้กู หากเดก็  ๆไดม้สีว่นรว่มรบัผดิชอบ 

ในการทาํงานต่างๆ ภายในบา้นสิง่ดีๆ  ยอ่มเกดิขึน้กบัตัวเองไมว่า่จะเป็นสิง่ดทีีผ่า่นมาทางบทเรยีนที่

ไดร้บัจากการทาํงาน การฝึกซํา้ไปซํา้มาทุกวนั  วนัแลว้วนัเลา่ หรอืการทีพ่อ่แมส่ามารถชีช่้องทางใน

การอบรมสัง่สอนลกูๆ ของตน อาท ิ

    3.1 ลกัษณะชวีติทีด่งีามดา้นต่างๆ  สามารถถกูสรา้งขึน้ผา่นทางการทาํงาน

บา้นไดเ้ป็นอยา่งดไีมว่่ าจะเป็นการฝึกฝนความรบัผดิชอบ  ความมรีะเบยีบวนิยั  การเหน็แก่สว่นรวม  

การมจีติใจทีอ่่อนโยนในการช่วยเหลอืปรนนิบตัผิูอ้ ื่น  การฝึกฝนการเป็นผูใ้หแ้ละผูร้บั  ฯลฯ ซึง่ลว้น

แลว้แต่เป็นคณุลกัษณะชวีติขัน้พืน้ฐานอนันําไปสูค่วามสาํเรจ็ในอนาคต 
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    3.2 ทกัษะในการทาํงาน  การรบัมือกบัปญัหาผา่นการรบัผดิชอบงานต่างๆ  

ภายในบา้นอนัเปรยีบไดก้บัสนามฝึกฝนในการเตรยีมความพรอ้มลว่งหน้า  ก่อนทีจ่ะกา้วเขา้สูโ่ลกอนั  

กวา้งใหญ่ของจรงิ อาท ิการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า  การตดัสนิใจอยา่งมวีจิารณญาณ  การฝึกความคดิ

สรา้งสรรคส์รา้งความภมูใิจในตนเอง  และการฝึกใหล้กู มสีว่นรว่มในการทาํงานบา้นตัง้แต่เดก็นัน้

สามารถกระตุน้ การพฒันาทางสตปิญัญาของเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี

   4.  สรา้งสรรคง์านบา้นใหส้นุกสดุหรรษา  สมาชกิในครอบครวัทุกคนสามารถ

รว่มกนัคดิ  หาวธิกีารต่างๆ  เพือ่ใหง้านบา้นเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานแต่แฝงดว้ยสาระประโยชน์                

เช่น สรา้งบรรยากาศแหง่ความสนุกสนานโดยการเปิดเพลงทีท่าํใหผู้ท้าํงานบา้นเกดิความรูส้กึตื่นตวั

กระฉบักระเฉง  อาจคดิสรา้งสรรคท่์าทางประกอบในการทาํงานบา้นเพือ่ความสนุกสนานและ เป็น         

การออกกาํลงักายไปในตวั  โดยสาํคญัทีส่ดุพอ่แมต่อ้งเป็นแบบอยา่งของการทาํงานบา้นด้ วย               

ความสนุกสนานใหล้กูเหน็ก่อนเสมอจะเหน็ไดว้า่การทาํงานบา้นใหเ้ป็นเรือ่งสนุกนัน้ไมย่ากหากมี

ทศันคตทิีถ่กูตอ้ง  หากสมาชกิในครอบครวัมองวา่การทาํงานบา้นเป็นงานทีม่คีณุคา่  เป็นการถกัทอ

สายใยแหง่ความรกัระหวา่งกนัในครอบครวั  สรา้งความรูส้กึรว่มในความเป็น ครอบครวัเดยีวกนั  

รวมทัง้เป็นช่องทางทีส่าํคญัในการอบรมสัง่สอนฝึกฝนลกูของตนทัง้ในดา้นการเสรมิสรา้งลกัษณะ

ชวีติทีด่งีามและการเตรยีมพรอ้มดา้นทกัษะการทาํงานและฝึกทกัษะความสามารถในการแกป้ญัหา

เฉพาะหน้าทีจ่ะเป็นประโยชน์อยา่งมากมายกบัเขาในอนาคต 

  จะเหน็ไดว้า่การทาํกจิกรรมรว่มกนัระหวา่ง พอ่แม ่ลกู เป็นการสรา้งเสรมิความสมัพนัธท์ี่

ดใีนครอบครวั เดก็ไดเ้รยีนรูบ้ทบาทของตนเองและพ่อแม ่ทัง้ยงัไดเ้รยีนรูก้ารแบ่งปนั การรกัผูอ้ื่น 

สว่นพอ่แม ่การทีไ่ดม้เีวลาอยูก่บัลกูไดท้าํกจิกรรมรว่มกนัจะเป็นการสรา้งสายใยแหง่ความรกัที่

เหนียวแน่น ให้ลกูเกดิความรูส้กึมัน่คงอบอุ่น เป็นช่วงเวลาอนัมคีา่ทีจ่ะไดอ้บรมสัง่สอนทกัษะชวีติ   

อนัดงีาม ทกัษะการทาํงานและการแกป้ญัหา ทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ ประเพณแีละ

วฒันธรรมจากรุน่สูรุ่น่ไดอ้กีดว้ย 

 

 2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความรู้ผูป้กครอง  

   งานวิจยัต่างประเทศ  

   ไทร ี (Tyree. 1986) ไดศ้กึษาถงึการพฒันาทกัษะของผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดู

เดก็อายุ  3 - 5 ปี ในดา้นพฒันาการทางภาษา  อารมณ์  สงัคมและการเคลื่อนไหวรา่งกาย  พบวา่

ผูป้กครองทีไ่ดร้บัความรูจ้ะส่งผลดต่ีอวธิกีารในการแกป้ญัหาเดก็มากกว่าเดก็ทีป่กครองไ มไ่ดร้บั

ความรู ้การศกึษาครัง้น้ีใชว้ธิกีารแบ่งประเภททกัษะของผูป้กครองดว้ยวธิกีารของบลมู  (Bloom) คอื

ดา้นพทุธพิสิยั และดา้นจติพสิยั อนัเป็นรากฐานในการกาํหนดโครงการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองดว้ย 

   เทเลอร์ อลนั (Taylor Allan. 2004) ไดท้าํการศกึษาประสบการณ์ของเดก็ปฐ มวยั 

ทีไ่ดร้บัการศกึษาตามแผนและหลงัจากเลกิเรยีนทีผู่ป้กครองมบีทบาทของในการนําการศกึษาไปใชต่้อ 

พบวา่ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาสงูจะมบีทบาทในการนําการศกึษาไปสง่เสรมิใหเ้ดก็และทาํใหม้ี  

ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัระหวา่งผูป้กครองและเดก็  
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   เดวีส่์ (Davies. 2004) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัการใชเ้หตุผล         

ในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการอ่านออกเขยีนไดข้องเดก็กบันกัการศกึษาเดก็ปฐมวยัในการแนะนําสง่เสรมิ     

การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัพบว่าการเรยีนรูท้ีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูร้ว่ มกบัผูป้กครองและทีเ่รยีนกบัครมู ี             

ความแตกต่างกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของเดก็  ทาํใหเ้ดก็ไดเ้กดิการเรยีนรูม้ากกว่าทีจ่ะเรยีนรู้  

ในโรงเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว  

   จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองพบวา่  

ผูป้กครองเป็นสว่นสาํคญัในการพฒันาเดก็และเมือ่ผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาเ ดก็แลว้

เดก็จะมพีฒันาการในดา้นทีต่อ้งการมากขึน้ 

 

  งานวิจยัในประเทศ  

   นิตนินัท ์วชิติชลชยั (2535: 87–90) ไดศ้กึษาความคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชือ่มัน่

ในตนเองของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการใชชุ้ดกจิกรรมส่งเสรมิความรูแ้ก่ผูป้กครองและเดก็ปฐมวยัที่

ไดร้บัการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชือ่มัน่ในตนเองโดยอสิระในชวีติประจาํวนักลุม่ตวัอยา่ง

ไดแ้ก่เดก็อายุ4–5 ปี ทีก่าํลงัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่  2 โรงเรยีนอนุบาลธรีชาติ  โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  

15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน โดยเดก็ในกลุ่มทดลองไดร้บัการใชชุ้ดกจิกรรมส่งเสรมิความรูแ้ก่ผูป้กครอง

และกลุ่มควบคุมเป็นผูป้กครองไมไ่ดใ้ช ้ผลการศกึษาสรปุไดว้า่เดก็ในกลุม่ทดลองมคีวามคดิสรา้งสรรค์

และความเชือ่มัน่ในตนเองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   ชุลพีร  พศุิทธิศุ์ภฤทธิ ์  (2537: 63) ไดท้าํการศกึษาความสามารถในการสงัเกต   

ของเดก็  ปฐมวยัทีผู่ป้กครองใชชุ้ดส่งเสรมิความรูแ้ก่ผูป้กครอง  ชวนคยุ  ชวนรอ้ง  ชวนเล่น  พบวา่             

เดก็ปฐมวยัทีผู่ป้กครองไดใ้ชชุ้ดสง่เสรมิความรูม้คีวามสามารถในการสงัเกตสงูขึน้  

   กฤษณ ีภูพ่ฒัน์ (2538: 8) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบวนิยัในตนเองระหว่างเดก็ปฐมวยั

ทีผู่ป้กครอ งใชชุ้ดใหค้วามรูป้กครองสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนักบั               

เดก็ปฐมวยัทีผู่ป้กครองใชก้จิกรรมตามปกตใินชวีติประจาํวนั  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็และผูป้กครอง            

ของเดก็ทีม่อีายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี จาํนวน 60 คน ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนอนุบาล    

สามเสน จาํนวน 60 คน เป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30คน จากการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยั  

ทัง้สองกลุ่มวนิยัสงูกว่าก่อนทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   ปทัมศริิ ธรีานุรกัษ์ (2539: 83) ไดพ้ฒันาโปรแกรมการมสีว่นรว่มของผูป้กคร อง

เพื่อส่งเสรมิการรูห้นงัสอืขัน้ตน้ของเดก็วยัอนุบาล  ตวัอยา่งประชากรเป็นผูป้กครองชัน้อนุบาล  1–3 

ทีม่อีายุ  3–6 ปี จาํนวน  31 คน เป็นกลุ่มทดลอง  16 คนกลุ่มควบคุม  15 คน โดยการจดักจิกรรม      

4 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมการประชุม  กจิกรรมการทาํกจิกรรมกบัลกู  กจิกรรมการบนัทกึพฤตกิรรม

การรูห้นงัสอืและกจิกรรมรายงานความกา้วหน้า จากการศกึษาพบวา่ 1) หลงัการทดลองใชโ้ปรแกรม 

ผูป้กครอง  กลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 2) ผูป้กครองกลุ่มทดลองมคีะแนน

ความรูค้วามเขา้ใจในการสง่เสรมิการรูห้นงัสอืขัน้ตน้กลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมฯ  สงูกวา่ก่อนการ
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ทดลองใชโ้ปรแกรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) ผูป้กครองทีเ่ขา้รว่มโปรแกรม  สว่นมาก

มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของการดาํเนินการใชโ้ปรแกรมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  และ    

4) ครปูระจาํชัน้ทีผู่ป้กครองเป็นตวัอยา่งประชากร  สว่นมากมคีวามเหน็เกี่ ยวกบัความเหมาะสมของ

การดาํเนินการใชโ้ปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัดมีาก 

   วรารตัน์ นิยมไทย (2547: 78) ไดศ้กึษาผลของการใหค้วามรูผู้ป้กครองผา่น ระบบ        

อนิเทอรเ์นตต่อความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั  จากการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยั                

ทีผู่ป้กครองไดร้บัคว ามรูผ้า่นทางอนิเทอรเ์นตนัน้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาสงูขึน้อยา่งมี  

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

   สปุราณ ีประคาํผอง (2547: 66) ไดท้าํการศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมการสง่เสรมิ

เดก็ปฐมวยัใหม้นิีสยัรกัการอ่านโดยผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองมคีวามเขา้ใจในการสง่เสรมิเดก็ปฐมวยั

ใหม้นิีสยัรกัการอ่านได ้และผูป้กครองเป็นสว่นสาํคญัในการสนบัสนุนพฒันาการเดก็เป็นอยา่งมาก  

   ธรีนุช เชยกลิน่เทศ (2549: 78) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมแบบมสีว่นรว่ม

ของผูป้กครองต่อการพฒันาความสามารถของเดก็ปฐมวยั โดยใชชุ้ดกจิกรรม “ครอบครวัสุขสนัต์            

รว่มกนัพฒันาเดก็ ”ทีใ่หผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมกบัเดก็ปฐมวยัอาย ุ 4–5 ปี พบว่าเดก็          

มคีวามสามารถทางการฟงัและการพดูสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และเดก็กลุ่มเก่ง

และกลุม่อ่อนมคีวามสามารถทางภาษาดา้นการฟงัและการพดูต่างกนัอยา่งมนีั ยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยพฒันาการทางภาษาของเดก็กลุม่อ่อนพฒันาขึน้มากกวา่เดก็กลุม่เก่ง 

   จากการศกึษางานวจิั ยขา้งตน้พบวา่ การจดักจิกรรมโดยผูป้กครองมสีว่นรว่ม

สามารถสง่เสรมิพฒันาการดา้นต่างๆ  ของเดก็ เช่น ความคดิสรา้งสรรค ์ความเชือ่มัน่ในตนเอง              

การสงัเกต การแกป้ญัหา นิสยัรกัการอ่าน การฟงัและการพดู ใหส้งูขึน้ได ้
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บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

4. แบบแผนการทดลองและวธิดีาํเนินการทดลอง 

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

6. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดแูละเดก็ชาย–หญงิ อาย ุ4-5 ปี          

ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสเุหรา่ทรายกองดนิ 

แขวงแสนแสบ สาํนกังานเขตมนีบุร ี สงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน 2หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 50 คน  

 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่  พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดู และเดก็ชาย–หญงิ อายุ

4-5 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล  1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีนสเุหรา่ทราย

กองดนิ แขวงแสนแสบ สาํนกังาน เขตมนีบุร ี สงักดักรงุเทพมหานคร ทีไ่ดจ้ากการ สุ่มอยา่งงา่ยมา    

1 หอ้งเรยีน จาํนวน 25 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมเลน่กบัลกูปลกูภาษา 

2. แบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

3. แบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. ชุดกจิกรรมการเลน่กบัลกูปลกูภาษา ซึง่พฒันาขึน้เพือ่พฒันาความเขา้ใจทางภาษาของ

เดก็ปฐมวยัจาํนวน 8 ชุด ดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

  1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนและ

หลกัการจดักจิกรรมตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาต ิ

  1.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความสามารถทางภาษา            

ของเดก็ปฐมวยั 

  1.3 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก ารใหค้วามรูผู้ป้กครองและการมี             

สว่นรว่มของผูป้กครองและการจดักจิกรรมในครอบครวัเพือ่พฒันาความสามารถทางภาษา 

  1.4 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 ตลอดจนคูม่อืหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 

  1.5 สรา้งชุดกจิกรรมเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองและกจิกรรมทีผู่ป้กครองปฏบิตัริว่มกบั

เดก็ พรอ้มทัง้บนัทกึผลการทาํกจิกรรมและการตอบคาํถามของเดก็ โดยใชช้ือ่วา่ “ชุดกจิกรรมเล่น

กบัลกูปลกูภาษา” ซึง่มทีัง้หมด 8 ชุด ประกอบดว้ย ชุดที่1นิทานหรรษา ชุดที่2ปรศินาฮาเฮ ชุดที่3      

น้ิวมอืมหศัจรรย ์ชุดที4่ อกัษรซ่อนหา ชุดที5่ นิทานยอ้นกลบั ชุดที6่ ภาษาในครวั ชุดที7่ นกัสบืน้อย     

ชุดที8่ จะ๊เอ๋ชือ่ใครเอ่ย  ซึง่แต่ละชุดมสีว่นประกอบสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

   สว่นที ่1 เกรด็เลก็ความรูใ้หญ่  เป็นสว่นทีใ่หค้วามรูผู้ป้กครองเรือ่งพฒันาการเดก็

ปฐมวยัและการสง่เสรมิพฒันาการทางภาษา 

   สว่นที ่2 มาสนุกดว้ยกนัสิ เป็นวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของผูป้กครองกบัเดก็  

เช่น การเลา่นิทาน อ่านหนงัสอื ท่องคาํคลอ้งจอง ทายปรศินา เลน่เกมทางภาษา เป็นตน้ 

   สว่นที ่3 เรือ่งเลา่จากบา้น  เป็นสว่นของการพดูคยุ  ซกัถาม  และเขยีนบนัทกึ

คาํตอบ หรอืผลการปฏบิตักิจิกรรม  

  1.6 นําชุดกจิกรรมทีส่รา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจพจิารณาความเหมาะสมของเน้ือหา  

และกจิกรรมเพื่อปรบัปรงุแกไ้ข  โดยผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่ 

อาจารยเ์สาวณ ี อามนี  โรงเรยีนวดัหนองจอก(ภกัดนีรเศรษฐ)์ 

อาจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรอืง มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา  

อาจารยปิ์ยะธดิา  เกษสวุรรณ หน่วยศกึษานิเทศก ์สาํนกัการศกึษา 

    กรงุเทพมหานคร 

 ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้า่ ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาและกจิกรรม (IOC) ของชุดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” และคาํแนะนําในการปรบัปรงุชุดกจิกรรม ดงัน้ี   

 

 

 



54 

ชดุกิจกรรม ค่า IOC  ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

ชุดที1่นิทานหรรษา    1.00 ควรสอนวธิทีาํหุน่น้ิวมอืใหก้บัผูป้กครองก่อนทาํกจิกรรม 
 

ชุดที2่ปรศินาฮาเฮ  0.67 บางปรศินายากเกนิไปสาํหรบัเดก็เช่น อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย             
รีๆ เหมอืนใบพล ูตรงกลางมรี ูขา้งๆ มขีน (หวูวั) ลองหา
ปรศินาทีง่า่ยกวา่มาใช้  
 

ชุดที3่น้ิวมอืมหศัจรรย ์ 0.67 ควรมหีมกึพมิพน้ิ์วมอืใหก้บัผูป้กครองดว้ย 
 

ชุดที4่ อกัษรซ่อนหา   0.67 ควรใหผู้ป้กครองหาขอ้ความอื่นๆ มาเล่นกบัเดก็ดว้ย 
 

ชุดที5่นิทานยอ้นกลบั   1.00 ควรมภีาพเป็นสือ่ใหก้บัผูป้กครองเผือ่ผูป้กครองวาดไมเ่ป็น 
 

ชุดที6่ ภาษาในครวั   0.67 สาํรวจวา่เดก็รบัประทานขา้วคลกุกะปิเป็นหรอืเปลา่   
หากเดก็รบัประทานไมเ่ป็นควรเปลีย่นเป็นอาหารชนิดอื่น 
 

ชุดที7่ นกัสบืน้อย  0.67 ควรตกลงกบัผูป้กครองวา่ไมค่วรซ่อนสิง่ของในทีไ่กลหรอื
ลกึลบัเกนิไป 
 

ชุดที8่ จะ๊เอ๋ชือ่ใครเอ่ย 1.00 ควรหาภาพบุคคลทีม่อีายุต่างกนัเพื่อใหเ้ดก็ไดเ้ปรยีบเทยีบ 
วา่เป็นใครในครอบครวั 

 
 ผูว้จิยัดาํเนินการปรบัปรงุชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”ตาม คาํแนะนํา ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยปฐมนิเทศใหค้วามรูแ้ละวธิกีารทาํกจิกรรมต่างๆ  กบัผูป้กครองก่อนแจกชุดกจิกรรม
ใหนํ้ากลบัไปทาํทีบ่า้น  เช่น การทาํหุน่น้ิวมื อ การบอกใบป้รศินาคาํทาย การซ่อนสิง่ของ เป็นตน้                            
ปรบัปรศินาคาํทายใหง้า่ยขึน้โดยทดลองนําไปทายกบัเดก็ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งก่อนแลว้ตดัปรศินาคาํ
ทายทีย่ากออกไปแลว้นําปรศินาทีง่า่ยกวา่มาใชแ้ทน  สาํหรบัหมกึทีใ่ชพ้มิพน้ิ์วมอืในกจิกรรมน้ิว
มหศัจรร ย ์ผูว้จิยัและผูป้กครองรว่มกนัเสนอความคดิวา่สามารถใชอ้ะไรมาแทนหมกึพมิพไ์ดบ้า้ง 
ผูป้กครองเสนอใหใ้ชส้น้ํีาทีเ่ดก็มอียูแ่ลว้ในการทาํกจิกรรมผูป้กครองบางท่านเสนอใหใ้ชผ้งขมิน้ผสม
น้ําหรอืน้ําดอกอญัชนัเขม้ขน้ ผูว้จิยัจงึใหผู้ป้กครองใชส้น้ํีา ผงขมิน้ผสมน้ํา หรอืน้ําดอกอญั ชนัไดต้าม
ความสะดวกของแต่ละครอบครวั กจิกรรมอกัษรซ่อนหาผูว้จิยัเสนอใหผู้ป้กครองลองหาขอ้ความจาก
หนงัสอืพมิพห์รอืวารสารมาใหเ้ดก็ลองหาคาํทีเ่หมอืนกนับา้งหลงัจากทีท่าํกจิกรรมตามชุดกจิกรรมที่
ใหไ้ปแลว้ ผูว้จิยัจดัภาพเพือ่เป็นสือ่ในกจิกรรมนิทานยอ้นกลบัและกจิกรรมจะ๊เอ๋ ชื่อใครเอ่ย 
ประกอบการทาํกจิกรรมสาํหรบัผูป้กครอง กจิกรรมภาษาในครวั ผูว้จิยัสาํรวจแลว้พบวา่เดก็กลุม่
ตวัอยา่งทุกคนรบัประทานขา้วคลกุกะปิไดแ้ละผูป้กครองสามารถทาํอาหารชนิดน้ีได ้ 
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  1.7 นําชุดกจิกรรม ทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใช้  (Try Out) กบัผูป้กครองและเดก็       

ชัน้อนุบาล 1 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งชุดละ 3 คน นําผลการทาํกจิกรรมและความคดิเหน็ของผูป้กครอง          

ต่อการทาํกจิกรรมมาศกึษาแลว้ปรบัปรงุเน้ือหาและรายละเอยีดกจิกรรมใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

  1.8 นําชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”ไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 

 2. แบบวดัความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

  2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั

โดยเฉพาะดา้นความเขา้ใจทางภาษา 

  2.2 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

  2.3 สรา้งแบบวดัความเขา้ใจ ทางภาษาของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัคั ดเลอืกคาํศพัทแ์ละ

ประโยคจากกรอบคาํศพัทข์องชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”ทัง้ 8 ชุด จาํแนกตามรายดา้นคอื             

ดา้นการใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย จาํนวน  20 คาํ และดา้นการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย จาํนวน             

20 ประโยค  จากนัน้นําคาํและประโยคไปหาดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาและกจิกรรม 

  2.4 นําแบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3ท่านตรวจสอบ 

เพือ่หาดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาและกจิกรรม(IOC) ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดแ้ก่ 

   อาจารยเ์สาวณ ี อามนี  โรงเรยีนวดัหนองจอก(ภกัดนีรเศรษฐ)์ 

   ผศ.ดร.ฐติพิร  พชิญกุล  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

       ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

   อาจารยพ์ฤกษา  สงวนสนิ โรงเรยีนบางชนั(ปลืม้วทิยานุสรณ์) 

    ผูเ้ชีย่วชาญ ไดใ้หค้า่ดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาและกจิกรรม ( IOC)                   

ของแบบวดัความเขา้ใจภาษาและใหค้าํแนะนําวา่ ภาพทีใ่ชใ้นแบ บวดัความเขา้ใจภาษาของเดก็

ปฐมวยัตอ้งมขีนาดใหญ่และเดก็สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

  ผูว้จิยัปรบัแบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ

แลว้นําแบบวดัความเขา้ใจภาษาทีไ่ดร้บัการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปทดลองใช้  (Try Out) 

กบัเดก็อนุบาล  1 ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 25 คน เพือ่หาคา่ความยากงา่ย และคา่อาํนาจจาํแนก   

คดัคาํศพัทแ์ละประโยคทีม่คีา่ความยากงา่ย 0.40 – 0.70 และมคีา่อาํนาจจาํแนก 0.25 – 0.60 ซึง่

เป็นคาํศพัท ์10คาํ และประโยค10ประโยค จดัทาํเป็นแบบวดัความเขา้ใจทางภาษา 

  2.5 หาคณุภาพของแบบวดัความเขา้ใจท างภาษาทัง้ฉบบัดว้ยการหาคา่ความเชือ่มัน่

ของแบบทดสอบดว้ยวธิขีองคเูดอร-์ รชิารด์โดยใชส้ตูร KR-20 ซึง่แบบวดัความเขา้ใจทางภาษา มคีา่    

ความเชือ่ มัน่ 0.86  

  2.6 นําแบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
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 3. แบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

  3.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั ความสามารถ ทางภาษาของเดก็ปฐมวยั

โดยเฉพาะดา้นความเขา้ใจภาษา 

  3.2 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

  3.3 สรา้งแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั  

  3.4 นําแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านตรวจสอบ

เพือ่หาความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดแ้ก่ 

   อาจารยเ์สาวณ ี อามนี  โรงเรยีนวดัหนองจอก(ภกัดนีรเศรษฐ)์ 

   ผศ.ดร.ฐติพิร  พชิญกุล  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

       ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

   อาจารยพ์ฤกษา  สงวนสนิ โรงเรยีนบางชนั(ปลืม้วทิยานุสรณ์) 

   ผูเ้ชีย่วชาญเสนอใหบ้นัทกึคาํพดูของเดก็แลว้นํามาวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาและ

กจิกรรมทีผู่ว้จิยัใชบ้นัทกึคาํพดูของเดก็ควรมหีลากหลายเช่นกจิกรรมสนทนายามเชา้ กจิกรรมเสร ี          

การเลา่ผลงานศลิปะ  การประเมนิในดา้นการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมายน่าจะประเมนิจากการเลา่

เรือ่งวา่สามารถสือ่สารใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจไดห้รอืไม ่

  3.5 ผูว้จิยัปรบัแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัตามคาํแนะนํา               

ของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ นําแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษา ทีไ่ดร้บัการตรวจสอ บโดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไป

ทดลองใช้  (Try Out) กบัเดก็อนุบาล  1 ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 5 คน โดยบนัทกึการดาํเนิน

กจิกรรมและพฤตกิรรมความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัแบบพรรณาความจาก ผูส้งัเกต 2 คน 

คอืผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยั  1 คน ผูว้จิยันําบนัทกึการดาํเนินกจิกรรมและ พฤตกิรรมความเขา้ใจทาง

ภาษาของเดก็ปฐมวยัมาตรวจสอบความสมบรูณ์แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วามเขา้ใจทางภาษา

ดว้ยแบบวเิคราะห ์ความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  

  3.6 ปรบัปรงุเกณฑก์ารวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัใหม้คีวามชดัเจน

มากยิง่ขึน้แลว้นําแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบอกีครัง้  

  3.7 นําแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 

 

แบบแผนการทดลองและวิธีดาํเนินการทดลอง 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยั กึง่ทดลองซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองแบบ One - group  

pretest – posttest  Design ซึง่แบบแผนการทดลองดงักล่าวมดีงัน้ี 
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กลุ่มทดลอง                                                           

 

เมือ่         แทน การทดสอบก่อนการทดลอง(PreTest) โดยใชแ้บบวเิคราะห ์     

ความเขา้ใจภาษา 

      แทน การทดสอบหลงัการทดลอง(PostTest) โดยใชแ้บบวเิคราะห ์      

ความเขา้ใจภาษา 

X    แทน การส่งเสรมิความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองใช ้     

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 

 การทดลองครัง้น้ีทาํในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั 8 สปัดาห ์  

กลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการทดลองทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยมแีผนการทดลองดงัน้ี 

  1. จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline Data) ความเขา้ใจทางภาษาของกลุม่ตวัอยา่ง

จาํนวน 25 คนก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจทางภาษา

รายบุคคลโดยผูว้จิยัใหก้ลุม่ตวัอยา่งดภูาพและบอกสิง่ทีเ่หน็ในภาพ  แลว้จดบนัทกึคาํตอบของกลุ่ม

ตวัอยา่ง นํามาตรวจใหค้ะแนนดว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั  

  2. ประชุมปฐมนิเทศผูป้กครองเพือ่อธบิายลกัษณะโดยรวมของชุดกจิกรรม ประโยชน์

ทีเ่ดก็และผูป้กครองจะไดร้บัจากชุดกิ จกรรมรวมทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการทาํกจิกรรมต่างๆ โดย

ผูว้จิยัเป็นผูใ้หค้วามรูก้บัผูป้กครองและใหผู้ป้กครองลงมอืปฏบิตักิจิกรรมเพือ่ใหผู้ป้กครองมคีวามรู้

และเขา้ใจขัน้ตอนการทาํกจิกรรมในแนวทางเดยีวกนั  

  3. ผูว้จิยัแจกชุดกจิกรรมใหเ้ดก็ในวนัจนัทรเ์พื่อใหเ้ดก็และผู้ปกครองนําไปทาํกจิกรรม

รว่มกนัตลอดทัง้สปัดาห์ เมือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็ผูป้กครองบนัทกึผลการทาํกจิกรรมและพฤตกิรรมของ

ลกู ลงในชุดกจิกรรมสว่นเรือ่งเลา่จากทางบา้น และใหเ้ดก็นําชิน้งานทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมและชุด

กจิกรรมในสว่นเรือ่งเลา่จากทางบา้นมาสง่คนืผูว้จิยัในวนัจนัทรส์ปัดาหถ์ดัไป  

  4. ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั  สงัเกตและจดบนัทกึพฤตกิรรม พรอ้มคาํพดูของเดก็ขณะที่

ผูว้จิยัและเดก็กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 25คน ทาํกจิกรรมสนทนายามเชา้ กจิกรรมเลา่เรือ่งจากผลงาน

ศลิปะและกจิกรรมเสร ีหลงัจากเดก็ทาํกจิกรรมในชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”กบัผูป้กครองที่

บา้นแลว้ ในวนัองัคาร วนัพุธและวนัพฤหสับด ีช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. และผูว้จิยันําขอ้มลูที่

ไดม้าตรวจใหค้ะแนนดว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั จนครบ 8 สปัดาห ์
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  5. จดัเกบ็ขอ้มลู ความเขา้ใจทางภาษาของกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 25 คนหลงัการใช ้              

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจทางภาษารายบุคคลโดยผูว้จิยัใหก้ลุม่

ตวัอยา่งดภูาพและบอกสิง่ทีเ่หน็ในภาพ แลว้จดบนัทกึคาํตอบของกลุม่ตวัอยา่ง นํามาตรวจให้

คะแนนดว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั  เช่นเดยีวกบัการเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน 

(Baseline Data) ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

  6. นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติเิพือ่สรปุผลการวจิยัต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็น การวจิยัทีผู่ป้กครองมบีทบาทในการสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาสาํหรบั

เดก็ปฐมวยั จงึมกีารเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 

  1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูความเขา้ใจทางภาษาก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบั

ลกูปลกูภาษา”ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

  2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูการ ทาํชุดกจิกรรม  “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ของผูป้กครอง จาก

สว่นเรือ่งเลา่จากบา้นในชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

  3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสงัเกตและจดบนัทกึพฤตกิรรม คาํพดูของเดก็โดยผูว้จิยัและ

ผูช่้วยวจิยัแลว้นําขอ้มลูมาตรวจวเิคราะหด์ว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาและนําขอ้มลูไปวเิคราะห์

ดว้ยวธิกีารทางสถติต่ิอไป 

  4. รวบรวมผลการวเิคราะหท์างสถติเิขยีนรายงานการวจิยั 

 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปวเิคราะห ์และหาคณุภาพดว้ยวธิกีารทางสถติ ิดงัน้ี  

  1.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหค์วามเข้าใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

   1.1 การคาํนวณหาคา่ความยากงา่ย  (Difficulty) ของแบบวดัความเขา้ใจทางภาษา          

โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 210)  

 

    P  =   

 

เมือ่   P     =   คา่ความยากงา่ย  

 R    =    จาํนวนคนทีท่าํขอ้นัน้ถกู  

           N    =    จาํนวนคนทีท่าํขอ้นัน้ทัง้หมด  
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 1.2 การคาํนวณหาคา่อาํนาจจาํแนก (Discrimination) โดยวธิหีาคา่สหสมัพนัธ์              

แบบพอยทไ์บซเีรยีล (Point  Biserial Correlation) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 212) 

   

     =  

 

 เมือ่      =     คา่อาํนาจจาํแนก 

                = คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ทีท่าํถกู 

                   = คะแนนเฉลีย่ของผูส้อบทัง้หมด 

                 = คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                  = สดัส่วนของผูท้ีท่าํถูกในขอ้นัน้ 

 

 1.3 การคาํนวณหาคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยใชส้ตูร KR.–20 (ลว้น สายยศ; 

และองัคณา สายยศ. 2538: 197-198)  

    

        =         1 -  

 

เมือ่    =     คา่ความเชือ่มัน่ 

 n      =     จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ  

 p      =     สดัส่วนของผูท้าํไดใ้นขอ้หน่ึงๆ นัน่คอืสดัสว่นของคนทาํ 

   ถูกกบัคนทัง้หมด  

                    q     =      สดัส่วนของผูท้าํผดิในขอ้หน่ึงๆ นัน่คอื 1– p  

      =      คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งมอืฉบบันัน้  

 

 1.4 หาดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาและกจิกรรม(IOC)ของชุดกจิกรรม “เลน่กบั

ลกูปลกูภาษา” (พชิติ ฤทธิจ์รญู. 2538: 273) 

 

   

 

 เมือ่  =   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤตกิรรม 

  ∑R =    ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

  N =    จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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 2.  สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

  2.1  การคาํนวณหาคา่เฉลีย่ของคะแนน (Mean)โดยใชส้ตูร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 

2545: 95) 

 

     =   

   

 เมือ่   =   ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

   =   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   =   จาํนวนนกัเรยีน 

 

 2.2 การคาํนวณหาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชส้ตูร              

(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 79)  
 

    

 

เมือ่   =   คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  =   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  =    ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 

  =   จาํนวนนกัเรยีน 

 

 3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 เปรยีบเทยีบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัทาํการทดลอง  

โดยคาํนวณจากสตูร t – test for Dependent Sample (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2546: 193)  
 

    =  

 
เมือ่   =   ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัทาํการทดลอง 

  =   ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

  =    ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคูย่กกําลงัสอง 

  =   จาํนวนคู่ 



บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหข้์อมูล  

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

 เพือ่ใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง  และการแปลความหมายจากการวเิคราะห์

ขอ้มลูเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

  
N แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มทดลอง 

X แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

 S แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

D แทน ค่าเฉลีย่ของผลต่างของคะแนน 

 Sd แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน 

 t แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบT 

 p แทน ความน่าจะเป็นของคา่สถติิ 

 ** แทน นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  

 ตอนที ่1 การเปรยีบเทยีบความ เขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการ ส่งเสรมิ

ความเขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 ตอนที ่2 พฒันาการความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการสง่เสรมิความ

เขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูลกูภาษา” 

 ตอนที ่3 ผลการปฏบิตักิจิกรรมและพฤตกิรรมของเดก็ปฐมวยัทีบ่นัทกึโดยผูป้กครอง

ขณะปฏบิตักิจิกรรมในชุดกจิกรรม “เล่นกบัลกูปลกูภาษา” 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผลการวเิคราะหข์อ้ มลูเพื่อเปรยีบเทยีบความเขา้ใจ ภาษาของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครอง             

ใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบความ เข้าใจ ภาษา ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการ ส่งเสริม                 

ความเข้าใจภาษาโดยผูป้กครองใช้ชดุกิจกรรม “เล่นกบัลกูปลกูภาษา” 

 

ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการส่งเสรมิความเขา้ใจ 

 ภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 

ความเข้าใจภาษา 

ก่อน 

การทดลอง 

หลงั 

การทดลอง 

 

D Sd t p 
X S X S 

การใช ้

คาํอยา่งมจีดุมุง่หมาย 5.72 1.21 7.00 1.19 1.28 0.46 13.91*** .000 

การใชป้ระโยค 

เพือ่สือ่ความหมาย 
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 17.62 .000 

 

 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง  2 ปรากฏวา่ ความเ ขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัหลงัการใช้                 

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่จาํแนกรายดา้น

พบวา่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมคีวามเขา้ใจทางภาษา ดา้นการใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมายและ            

ดา้นการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมายสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตอนท่ี2  พฒันาการความเข้าใจภาษาของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการส่งเสริมความเข้าใจ

ภาษาโดยผูป้กครองใช้ชดุกิจกรรม “เล่นกบัลกูลกูภาษา” 

 

ตาราง 3 พฒันาการความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดย 

 ผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูลกูภาษา” 

 

ความเข้าใจภาษา 

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง 
พฒันาการ 

ร้อยละ 

X X D 

การใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย 5.72 7.00 1.28 22.38 

 

การใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย 5.36 7.04 1.68 31.34 

รวม 11.08 14.04 2.96 53.72 

 

 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง  3 ปรากฏวา่ปรากฏวา่ พฒันาการความเขา้ใจภาษา โดยรวม               

ของเดก็ปฐมวยัหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” สงูขึน้รอ้ยละ 26.72 จากพืน้ฐานเดมิ

โดยพฒันาการการใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมายสงูขึน้รอ้ยละ 22.38 และการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย

สงูขึน้รอ้ยละ 31.34 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 4  การเปรยีบเทยีบความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม  

 “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” จาํแนกตามรายสปัดาห ์

 

ความเข้าใจภาษา 
สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

การใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย 39 40 41 42 43 44 45 47 

 

การใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย 30 33 34 36 39 40 42 45 
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 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 4 ปรากฏวา่ความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัหลงัการใช้            

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” มพีฒันาการทีด่ขี ึน้ทุกสปัดาหท์ัง้ดา้นการใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย

และดา้นการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ 

 

ตอนท่ี3  ผลการปฏิบติักิจกรรมและพฤติกรรมของเดก็ปฐมวยัท่ีบนัทึกโดยผูป้กครองขณะ

ปฏิบติักิจกรรมในชดุกิจกรรม “เล่นกบัลกูปลกูภาษา” 

 

ตาราง 5 จาํนวนของเดก็ปฐมวยัทีม่สีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมของเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตั ิ              

 ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”รว่มกบัผูป้กครอง จาํแนกตามรายสปัดาห ์

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ตัง้ใจและทาํกจิกรรมอยา่งจดจอ่จนไดช้ิน้งานที่

สาํเรจ็ 
18 19 19 20 21 22 23 24 

ทาํกจิกรรมแต่ไมไ่ดช้ิน้งาน 4 4 5 5 4 3 2 1 

ไมส่นใจทาํกจิกรรมเลย 3 2 1 0 0 0 0 0 

 

 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง  5 ปรากฏวา่จาํนวนเดก็ปฐมวยัทีม่สีว่นรว่ม ในการปฏบิตัิ            

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”รว่มกบัผูป้กครอง  เพิม่มากขึน้ทุกสปัดาหแ์ละส่วนใหญ่ ตัง้ใจและ

ทาํกจิกรรมอยา่งจดจอ่จนไดช้ิน้งานทีส่าํเรจ็  

 

ตาราง 6 จาํนวนของเดก็ปฐมวยัทีต่ ัง้ใจฟงัของเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตัชุิดกจิกรรม “เลน่กบัลกู 

 ปลกูภาษา” รว่มกบัผูป้กครอง จาํแนกตามรายสปัดาห์ 

 

พฤติกรรมการตัง้ใจฟัง 
สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ตัง้ใจฟงัและทาํกจิกรรมอยา่งจดจอ่จนไดช้ิน้งาน

ทีส่าํเรจ็ 
20 20 21 22 23 23 24 24 

ตัง้ใจฟงัแต่ไมไ่ดช้ิน้งาน 2 3 3 2 2 2 1 1 

ไมส่นใจฟงัเลย 3 2 1 1 0 0 0 0 
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 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง  6 ปรากฏวา่ จาํนวนเดก็ปฐมวยัทีต่ ัง้ ใจฟงัในการปฏบิตัิ ชุด

กจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”รว่มกบัผูป้กครอง  เพิม่มากขึน้ทุกสปัดาหแ์ละส่วนใหญ่ ตัง้ฟงัและทาํ

กจิกรรมอยา่งจดจอ่จนไดช้ิน้งานทีส่าํเรจ็ 

 

ตาราง 7 จาํนวนของเดก็ปฐมวยัทีส่นทนาตอบโตแ้สดงความคดิเหน็ของเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตั ิ          

 ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”รว่มกบัผูป้กครอง  จาํแนกตามรายสปัดาห ์

 

พฤติกรรมการสนทนาโต้ตอบ 
สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

สนทนาโตต้อบตลอดการทาํกจิกรรม 19 20 21 22 23 23 24 25 

สนทนาโตต้อบเมือ่ถกูถามเท่านัน้ 6 5 4 3 2 2 1 0 

ไมส่นทนาโตต้อบเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 ผลการวเิคราะหต์าราง 7 ปรากฏวา่จาํนวนเดก็ปฐมวยัที่ สนทนาตอบโตแ้สดงความ คดิเหน็ 

ในการปฏบิตัชุิดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”รว่มกบัผูป้กครอง เพิม่มาก ขึน้ทุกสปัดา หแ์ละ              

ส่วนใหญ่สนทนาโตต้อบตลอดการทาํกจิกรรม 

 

ตาราง 8 จาํนวนของเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้ใจความหมายของคาํและประโยคของเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตั ิ

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”รว่มกบัผูป้กครอง จาํแนกตามรายสปัดาห ์

 

การเข้าใจความหมายของคาํ 

และประโยค 

สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

เขา้ใจความหมายของคาํและประโยคทีใ่ชใ้นการ

ทาํกจิกรรม 
18 18 19 20 21 21 22 23 

เขา้ใจความหมายของคาํและประโยคทีใ่ชใ้นการ

ทาํกจิกรรมเป็นบางสว่น 
7 7 6 5 4 4 3 2 

ไมเ่ขา้ใจความหมายของคาํและประโยคเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง  8 ปรากฏวา่จาํนวนเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้ใจความหมายของคาํและ

ประโยคในการปฏบิตัชุิดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”รว่มกบัผูป้กครองเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่1 และ 2 

สปัดาหท์ี่ 5 และ 6 แต่โดยรวมจาํนวนเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้ใจความหมายของคาํและประโยคในการ

ปฏบิตัชุิดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”รว่มกบัผูป้ กครองเพิม่มากขึน้ตามจาํนวนสปัดาหท์ีท่าํ

กจิกรรม 
 

ตาราง 9 จาํนวนของเดก็ปฐมวยัทีม่คีวามประทบัใจในการทาํกจิกรรมของเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตั ิ 

 ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา”รว่มกบัผูป้กครอง จาํแนกรายสปัดาห ์

 

ความประทบัใจในการทาํกิจกรรม  
สปัดาหท่ี์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ประทบัใจ 25 24 25 23 24 24 24 24 

เฉยๆ 0 1 0 2 1 1 1 1 

ไมป่ระทบัใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง  9  ปรากฏวา่เดก็ปฐมวยัสว่นใหญ่มคีวามประทบัใจในการ

ปฏบิตัชุิดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”รว่มกบัผูป้กครอง และพบวา่ในสปัดาหท์ี่ 1 (นิทานหรรษา) 

และสปัดาหท์ี่  3 (น้ิวมอืมหศัจรรย์ ) เดก็ปฐมวยัทุกคน ประทบัใจในการทาํกจิกรรม  รองลงมาคอื           

สปัดาหท์ี ่2 (ปรศินาฮาเฮ ) สปัดาหท์ี่5 (นิทานยอ้นกลบั ) สปัดาหท์ี่ 6 (ภาษาในครวั ) สปัดาหท์ี่ 7 

(นกัสบืน้อย ) และสปัดาหท์ี่  8 (จะ๊เอ๋ชือ่ใครเอ่ย ) เดก็ส่วนใหญ่มคีวามประทบัใจ  ส่วนสปัดาหท์ี่  4 

(อกัษรซ่อนหา) เดก็มคีวามประทบัใจเป็นอนัดบัสดุทา้ย 

 

 



บทท่ี 5  

สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” ซึง่สรปุเป็นขัน้ตอนไดด้งัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาพฒันาการทางภาษาดา้นความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวั ยโดยผูป้กครองใช ้     

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความ เขา้ใจ ภาษาของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม               

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการสง่เสรมิความ เขา้ใจ ภาษาของเดก็ปฐมวั ย               

โดยผูป้กครองซึง่จะทาํใหผู้ป้กครองเหน็ความสาํคญัของการสง่เสรมิพฒันาการทา งภาษาและเป็น

แนวทางสาํหรบัครใูนกา รรว่มมอืกบัผูป้กครอง เพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางภาษาของเดก็ ปฐมวยัและ

ผลจากการศกึษาน้ีจะเป็นกจิกรรมหน่ึงในการจดัผูป้กครองศกึษาต่อไป 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ พ่อแมห่รอืผูเ้ลีย้งดู และเดก็ ชาย–หญงิ                

อายุ 4-5 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล  1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสุเหรา่

ทรายกองดนิ แขวงแสนแสบ  สาํนกังาน เขตมนีบุรี  สงักดักรงุเทพมหาน คร จาํนวน 2 หอ้งเรยีน                  

มนีกัเรยีนทัง้หมด 50 คน 

 2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

  2.1 เดก็ชาย – หญงิ อายรุะหวา่ง 4-5 ปี ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล 1 ภาคเรยีน

ที ่2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีนสเุหรา่ทรายกองดนิ แขวงแสนแสบ สาํนกังาน เขตมนีบุร ี สงักดั

กรงุเทพมหานคร ทีไ่ดจ้ากการสุม่อยา่งงา่ยมา 1 หอ้งเรยีนจาํนวน 25 คน 

  2.2 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอยา่งตามขอ้ 1.1 

 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

  3.1 ชุดกจิกรรม “เล่นกบัลกูปลกูภาษา”จาํนวน 8 ชุด 

  3.2 แบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 
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 4. วธิดีาํเนินการทดลอง 

  4.1 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง  (Quasi-experimental Design) ผูว้จิยัดาํเนิน    

การทดลองโดยใชก้ารวจิยัแบบทดลองกลุ่มเดยีวแลว้วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง  (One group 

Pretest – Posttest Design) 

  4.2 จดัเกบ็ขอ้มู ลพืน้ฐาน (Baseline Data) ความเขา้ใจทางภาษาของกลุม่ตวัอยา่ง

จาํนวน 25 คนก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจทางภาษา

รายบุคคลโดยผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอ ยา่งดภูาพและบอกสิง่ทีเ่หน็ในภาพ แลว้จดบนัทกึคาํตอบของกลุ่ม

ตวัอยา่ง นํามาตรวจใหค้ะแนนดว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั  

  4.3 ดาํเนินการทดลองโดย ประชุมปฐมนิเทศผูป้กครอง เพื่อสรา้งความเขา้ใจและให้

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการสง่เสรมิความเขา้ใจทางภาษา  ประโยชน์ทีเ่ดก็และผูป้กครองจะไดร้บั    

จากชุดกจิกรรมรวมทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการทาํกจิกรรมต่ างๆ พรอ้มทัง้ขอความรว่มมอืในการ

ดาํเนินการวจิยั  แนะนําวธิกีารใชชุ้ดกจิกรรม  กาํหนดขอ้ตกลงในการดาํเนินงานรว่มกนั  ทัง้น้ีเพื่อให้

ผูว้จิยัและผูป้กครองทาํกจิกรรมในแนวทางเดยีวกนั ผูว้จิยัแจกชุดกจิกรรมใหเ้ดก็ในวนัจนัทรเ์พือ่ให้

เดก็และผูป้กครองนําไปทาํกจิกรรมรว่มกนัตลอดทัง้สปัดาหเ์มือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็ผูป้กครองบนัทกึผล

การทาํกจิกรรมและพฤตกิรรมของลกูลงในชุดกจิกรรมสว่นเรือ่งเลา่จากทางบา้นและใหเ้ดก็นํา

ชิน้งานทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมและชุดกจิกรรมในสว่นเรือ่งเลา่จากทางบา้นมาสง่คนืผูว้จิยัในวนั

จนัทรส์ปัดาหถ์ดัไป  

  4.4 เกบ็รวบรวมขอ้มลู ระหว่างทดลอง โดย ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั สงัเกตและจดบนัทกึ

พฤตกิรรมพรอ้มคาํพดูของเดก็ขณะทีผู่ว้จิยัและเดก็กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25คน ทาํกจิกรรมสนทนา

ยามเชา้ กจิกรรมเลา่เรือ่งจากผลงานศลิปะและกจิกรรมเสร ีหลงัจากเดก็ทาํกจิกรรมในชุดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”กบัผูป้กครอ งทีบ่า้นแลว้ ในวนัองัคาร วนัพุธและวนัพฤหสับด ีช่วงเวลา    

09.00 – 11.00 น. และผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดม้าตรวจใหค้ะแนนดว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษา

ของเดก็ปฐมวยั จนครบ 8 สปัดาห ์ 

  4.5 จดัเกบ็ขอ้มลู ความเขา้ใจทางภาษาของกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 25 คนหลงัการใช ้              

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจทางภาษารายบุคคลโดยผูว้จิยัใหก้ลุม่

ตวัอยา่งดภูาพและบอกสิง่ทีเ่หน็ในภาพ แลว้จดบนัทกึคาํตอบของกลุม่ตวัอยา่ง นํามาตรวจให้

คะแนนดว้ยแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั  เช่นเดยีวกบัการเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน  

(Baseline Data)ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

  4.6 เมือ่สิน้สดุการทดลองนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติเิพือ่สรปุ

ผลการวจิยัต่อไป 

 5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

  5.1 สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ของคะแนนความเขา้ใจภาษา  (X) และคา่ความ

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S)  
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  5.2 สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตุฐิาน  ไดแ้ก่  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน           

ความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา" โดยใชส้ตูร               

t-test for Dependent Sample  

 

สรปุผลการวิจยั 

 1. เดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ด

กจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” มพีฒันาการ ความเขา้ใจภาษา โดยรวมสงูขึน้รอ้ยละ 53.72 ของ

ความสามารถพืน้ฐานเดมิ 

 2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ด

กจิกรรม “เลน่กับลกูปลูกภาษา” มคีวามเขา้ใจทางภาษาโดย รวมและจาํแนกรายดา้น  คอืการใชค้าํ

อยา่งมจีดุมุง่หมายและการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

อภิปรายผล 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาผลการสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา” มพีฒันาการความเขา้ใจภาษาโดยรวมสงูขึน้รอ้ยละ 53.72 ของความสามารถ

พืน้ฐานเดมิแสดงใหเ้หน็ว่าชุดกจิกรรม“เล่นกบัลกูปลกูภาษา”ช่วยใหผู้้ปกครองมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการสง่เสรมิความเขา้ใจทางภาษา ทัง้น้ีเพราะชุดกจิกรรมประก อบดว้ยส่วน “เกรด็เลก็ความรูใ้หญ่ ”

เป็นสว่นการใหค้วามรูก้บัผูป้ กครองในการทาํกจิกรรมต่างๆ  กบัเดก็ ซึง่จะทาํใหผู้ป้กครองเขา้ใจ

ธรรมชาตกิารเรยีนรูท้างภาษาของเดก็มากขึน้รวมทัง้เกดิความตระหนกัถงึความสาํคญัของครอบครวั

ในการสง่เสรมิพฒันาการและความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัไดเ้พราะโรงเรยีนไมส่ามารถสอน

โดยแยกเดก็ออกจากครอบครวั เดก็ควรไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัทัง้ทางโรงเรยีนและผูป้กครอง  สิง่ทีเ่กดิจาก

ความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีนกบั ผูป้กครองคอืคุณค่าของความสมัพนัธข์องผูป้กครองกบัโรงเรยีนที่

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้แก่ผูป้กครอง นกัเรยีนและโรงเรยีน (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2546: 21)  ผูป้กครอง

เป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัทีส่ดุในการพฒันาเดก็ในระยะปฐมวยัโดยเฉพาะพฒันาการทางภาษาเพราะ

ผูป้กครองเป็นบุคคลที่ ใกลช้ดิเดก็มากทีส่ดุความสามารถในการใชภ้าษาของเดก็นัน้  ยอ่มเป็นผล

เน่ืองมาจากโอกาสทีเ่ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น  สอดคลอ้งกบัไวกอสกี้  (Vygotsky) ทีก่ล่าวว่า  

เดก็จะเกดิการเรยีนรูท้างภาษาหรอืพฒันาสตปิญัญาขึน้ เมือ่มปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) และทาํงานรว่มกบั

เพือ่นและคนอื่นๆ  กลา่วคอืเดก็จะเรยีนรูท้ลีะน้อยโดยการไดร้บัคาํแนะนําจากผูอ้ื่น  จนสามารถคดิ

เกดิการเรยีนรูภ้ายในตนเองได้  (อาร ีสณัหฉวี. 2535: 20) นอกจากน้ี พฒันาการทางภาษาของเดก็

จะเป็นไปดว้ยดี  เมือ่เดก็ไดม้ผีูป้ฏสิมัพนัธท์างภาษาดว้ยอยา่งสมํ่าเสมอไดเ้ลน่กบัเสยี งชนิดต่างๆ    

มโีอกาสไดย้นิไดฟ้งัเสยีงต่างๆ  ทีห่ลากหลาย รวมทัง้มโีอกาสไดใ้ชภ้าษาตามวยัของตน  เพื่อแสดง
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ความรูส้กึนึกคดิ  ความตอ้งการ  ไดฝึ้กใชอ้วยัวะการออกเสยีง  และทดลองเปล่งเสยีงต่างๆ  ตามทีไ่ด้

ยนิมา ไดร้บัการตอบสนองในทางบวกเมือ่แสดงความสนใจทีจ่ะใชภ้าษา  ไดร้บัการฝึกฝนใหใ้ชภ้าษา

อยา่งถูกกาลเทศะและเหมาะสม (ศรเีรอืน  แกว้กงัวาล . 2519: 127–133) ซึง่กระบวนการเหลา่น้ี

จาํเป็นจะตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพือ่ใหเ้ดก็มพีฒันาการขึน้ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ีชุดกจิกรรมไดพ้ฒันาขึน้บนพืน้ฐานของ แนวคดิการสอนภาษา                    

แบบธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการทีผู่ป้กครองมบีทบาทในการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกบัเดก็ทีบ่า้น  

ทาํใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ตรง  ในการฝึกทกัษะการฟงั พดู อ่านและเขยีนดว้ยการลงมอืปฏบิตัิ  

กจิกรรมรว่มกบัผูป้กครอง ไมว่่าจะเป็น จากการเลา่นิทาน ประกอบหุ่นน้ิวมอืทีเ่ดก็และผูป้กครอง

ช่วยกนัปร ะดษิฐข์ึน้ การเลา่นิทานยอ้นกลบัทีเ่ลา่เรือ่งนิทานจากตอนจบไปหาตน้เรือ่ง  การเลน่

ปรศินาคาํทาย การเลน่น้ิวมอื การเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ ในนิทาน การทาํขา้วคลกุกะปิร่ วมกบั

ผูป้กครอง การทาํผลงานศลิปะ การเลา่เรือ่งราวประวตัขิองบุคคลในครอบครวั เป็นตน้  ซึง่กจิกรรม

เหลา่น้ีเป็นที่ ชืน่ชอบของเดก็ และเมือ่มกีารทาํศลิปะ  เช่นการพมิพภ์าพ การวาดภาพระบายส ี                

การแต่งนิทานเรือ่ง อกีทัง้เดก็ๆ ไดท้าํกจิกรรมเหลา่น้ีรว่มกบัผูป้กครอง อนัเป็นทีร่กัของตน ยิง่ทาํให้

เดก็มคีวามสุขมากขึน้  เดก็ไดเ้รยีนรูก้ารทาํ งาน การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ  จากผูใ้หญ่  มโีอกาสพดูคุย

สนทนากบัผูป้กครองซึง่เป็นตน้แบบทางภาษามากขึน้ ซึง่บรรยากาศเหลา่น้ีลว้นสง่เสรมิใหเ้ดก็

เรยีนรูภ้าษา เพราะเดก็เรยีนรูจ้ากประสบการณ์  จากการกระทาํและกจิกรรม ทีบ่รูณาการสอดคลอ้ง

กบัวถิชีวีติของเดก็ (อาร ีสณัหฉวี.  2535: 20; อา้งองิจาก Dewey. 1943) การทีเ่ดก็และผูป้กครอง            

ไดท้าํกจิกรรมรว่มกนัทาํใหผู้ป้กครองมคีวามใกลช้ดิกบัลกูมากขึน้ ไดส้งัเกตถงึความสนใจ

ความกา้วหน้าทางการเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของเดก็อนัเป็นความเจรญิงอกงามทีเ่กดิขึน้

จะทาํใหม้กีาํลงัใจในการส่ งเสรมิความเขา้ใจภาษาและพฒันาการต่างๆ  ของเดก็มากขึน้ ซึง่ผูว้จิยั         

ถอืว่าเป็นสิง่ทีส่าํคญัมากอกีประการหน่ึงเพราะเมือ่ผูป้กครองไดใ้กลช้ดิกบัเดก็จะก่อใหเ้กดิ

สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูป้กครองกบัเดก็มผีลต่อเดก็ในทุกดา้น  เดก็สามารถเรยีนรู้  ทาํงาน และเล่น

กบัเพื่อนไดอ้ยา่งมัน่ใจและมคีวามสขุ  หากไดร้บัการสนบัสนุ นและอบรมเลีย้งดทูีด่จีากผูป้กครอง         

(กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2542: 5) 

 2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม 

“เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”มคีวามเขา้ใจทางภาษาโดยรวมและจาํแ นกรายดา้นคอืการใชค้าํอยา่งมี

จดุมุง่หมายและการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 ทัง้น้ี 

เป็นเพราะเดก็ไดท้าํกจิกรรมอย่ างต่อเน่ืองและสนุกสนานเป็นเวลา 8สปัดาห์ทาํใหเ้กดิความงอกงาม  

ทางภาษาอยา่งเหน็ไดช้ดั อกีทัง้การทาํกจิกรรมในชุดกิ จกรรม  “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ในแต่ละ

สปัดาหน์ัน้เป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปไมร่บีเรง่และสามารถทาํกจิกรรมซํา้ไดต้ามความตอ้งการของเดก็             

จากการสมัภาษณ์ผูป้กครองพบวา่เดก็ๆ  รบเรา้ใหผู้ป้กครองทาํกจิกรรมใน ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกู       

ปลกูภาษา” มากกว่าหน่ึงครัง้ โดยเ ฉพาะกจิกรรมการเลา่นิทาน การทายปรศินา ซึง่การทาํกจิกรรม

อยา่งต่อเน่ือง และทาํซํา้จะทาํใหเ้ดก็เกดิความชาํนาญและมคีวามมัน่ใจในการใชภ้าษามากยิง่ขึน้ 

ผูป้กครองสามารถช่วยพฒันาภาษาของเดก็ไดโ้ดยการสนทนาและตอบคาํถามของเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ 
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จดัหาหนงัสอืนิทานใหเ้ดก็ อ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัเป็นประจาํทุกวนั ส่งเสรมิใหเ้ดก็อ่านจากสิง่แวดลอ้ม 

เช่น ป้ายโฆษณา กล่องสนิคา้ ป้ายประกาศ ฯลฯ จดัใหเ้ดก็มโีอกาสอ่าน และเขยีนทุกวนั ใหค้วามสนใจ

ในสิง่ทีเ่ดก็อ่านหรอืเขยีนเพื่อเป็นกําลงัใจแก่เดก็และเพื่อใหเ้ดก็มทีศันคตทิีด่ต่ีอการอ่านและเขยีน  

พยายามไมว่ิ พากษว์จิารณ์หรอืตาํหนิสิง่ทีเ่ดก็เขยีนเพราะจะทาํใหเ้ดก็ขาดความมัน่ใจวา่ตนเองมี

ความสามารถในการอ่านและเขยีน  จากการศกึษาของซมิสนั (Simpson) ทีไ่ดท้าํการศกึษาลกัษณะ

ภาษาพดูของเดก็ อายุ 4 ปี ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเลา่นิทานแบบเลา่เรือ่งซํา้  ผลการวจิยั

พบวา่การเล่ าเรือ่งซํา้ช่วยสง่เสรมิความสามารถดา้นการสือ่สารมากขึน้อยา่งมนียัสาํคญักลา่วคอื  

ช่วยใหเ้ดก็พฒันาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาใหช้ดัเจน  ละเอยีดลออ  ครอบคลมุความหมาย

ทีต่อ้งการสือ่ใหผู้อ้ ื่นไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจไดด้ขี ึน้ (ธรีนุช เชยกลิน่เทศ. 2549: 26-30)  

 

ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 

 1. ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครองเป็นอยา่งดแีมว้า่ในระยะแรก

ผูป้กครองยงัไมเ่ขา้ใจและคดิว่าเป็นเรือ่งยุง่ยากทีเ่พิม่ภาระงานแต่หลงัจากไดส้อบถาม ดว้ยการพบปะ

โดยตรง การพดูคุยทางโทรศพัทก์บัผูว้จิยัและการเขา้รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งผูป้กครอง

ดว้ยกนัเองแลว้กอรปกบัความคาดหวงัวา่บุตรหลานของตนจะพฒันาขึน้ ทาํใหผู้ป้กครองกม็คีวามเขา้ใจ

มากยิง่ขึน้และรูส้กึมคีวามสขุ สนุกกบัการไดท้าํกจิกรรมรว่มกบัลกู  ยิง่เมือ่ไดเ้หน็ความกา้วหน้าของ

บุตรหลานในการเลา่เรือ่ง วาดภาพ การประดษิฐ ์การคดิปรศินาคาํทายดว้ยตวัเองยิง่ทาํใหผู้ป้กครอง

สนใจมากยิง่ขึน้ จะเหน็ไดว้า่การมสีว่นรว่มของผูป้กครองและครมูสีว่นสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันา

เดก็ปฐมวยั 

 2. ผูป้กครองสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ในระดบั

ดแีละมคีวามเหน็วา่น่าจะมกีจิกรรมในลั กษณะน้ีอยา่งสมํ่าเสมอเพราะผูป้กครองไดร้บัความรูแ้ละ           

มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครมูากขึน้ ทาํใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ี           

ในครอบครวัและเกดิการประสานความรว่มมอืระหวา่งผูป้กครองและครใูนการพฒันาเดก็ใหไ้ป           

ในทศิทางเดยีวกนั แต่เน่ืองดว้ยการวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลาพยีง 8 สปัดาห ์ซึง่ใน  1 สปัดาหจ์ะมกีจิกรรม         

ใหผู้ป้กครองและเดก็ทาํรว่มกนั  3 กจิกรรม ทาํใหผู้ป้กครองมเีวลาในการทาํกจิกรรมรว่มกบัเดก็ๆ

น้อยบางครัง้เดก็ยงัรูส้กึไมเ่ตม็อิม่กบัการทาํกจิกรรมจะรบเรา้ใหผู้ป้กครองทาํกจิกรรมทีต่นเองพงึพอใจ

ซํา้อกีหลายๆ ครัง้ 

 3. กจิกรรมต่างๆ  ในชุดกจิกรรมแต่ละชุดมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัทาํใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้              

ทีต่่อเน่ืองและเดก็ยงัมสีมาธจิดจอ่อยูก่บักจิกรรมทีท่าํรวมทัง้ตื่นเตน้ รอคอยวา่กจิกรรมต่อไปจะเป็น

อะไร การจดักจิกรรมในลกัษณะน้ีจะช่ว ยใหเ้ดก็ไดเ้ชื่อมโยงความคดิจากเรือ่งหน่ึงไปสู่อกีเรือ่งหน่ึง

ไดด้ ีทาํใหเ้กดิการคดิและการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบและเกดิองคค์วามรูจ้ากการลงมอื

ปฏบิตัจิรงิของตนเอง รวมทัง้การไดร้บัความเอาใจใสแ่ละสนบัสนุนจากผูป้กครองทาํใหเ้ดก็มี

ความมัน่ใจในการทาํกจิกรรมต่างๆ เป็นอยา่งด ี
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 4. การใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” แทนการบา้นแบบลอกเลยีน เป็นสิง่แปลก

ใหมท่าํใหเ้ดก็เกดิความสนใจและเป็นการนําเสนอกจิกรรมรปูแบบใหมแ่ก่ผูป้กครองในการส่งเสรมิ

พฒันาการเดก็อกีทัง้ยงัเป็นการเปลีย่นแปลงทศันคตขิองผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอ น

ในระดบัชัน้อนุบาล ทีผู่ป้กครองมคีวามมุง่หวงัวา่เมือ่เดก็มาโรงเรยีนแลว้จะตอ้งอ่านออกเขยีนได้  

และมกีารบา้นใหเ้ดก็ฝึกเขยีนตามแบบ บวกลบเลข เมือ่ผูป้กครองไดร้บัชุดกจิกรรม “เลน่กบัลูกปลกู

ภาษา ” และทาํกจิกรรมรว่มกบัลกูจะเหน็ ถงึวธิกีารสอนภาษาทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งฝึกเขยี นลอกเลยีน            

ในแบบฝึกหดั แต่เป็นการเขยีน อ่าน แบบอสิระทีเ่ดก็มคีวามสขุในการทาํงานมากกวา่ 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. การใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มดว้ยการหาความรูจ้ากชุดกจิกรรม ทาํกจิกรรมรว่มกบัเดก็ 

สงัเกตการเรยีนรูแ้ละบนัทกึพฤตกิรรมของเดก็เป็นเพยีงกจิกรรมหน่ึงที่ ผูป้กครองมสีว่นรว่ม ในการ

สง่เสรมิพฒันาการของเดก็ เท่านัน้ การเขา้มามสีว่นรว่มของผูป้กครองยงัสามารถทาํไดอ้กีหลายวธิี  

เช่น การประชุม ปฐมนิเทศ การสรา้งเครอืขา่ยผูป้กครอง  การเชญิผูป้กครองเป็นวทิยากรพเิศษและ           

การรว่มกจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา เป็นตน้ 

 2. ครทูีส่นใจใชชุ้ดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิพฒันาการเดก็ควรตัง้วตัถุประสงคใ์หค้รอบคลมุ

และไมค่วรใหชุ้ดกจิกรรมทุกวนั ในหน่ึงสปัดาหค์วรใชชุ้ดกจิกรรมเพยีง 1-2 ครัง้ตามความพรอ้มของ

ผูป้กครอง เพือ่ใหผู้ป้กครองมเีวลาในการศกึษาเอกสาร ทาํความเขา้ใจและปฏบิตักิจิกรรมอยา่ง

เตม็ทีแ่ละบรรลวุตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

 3. ควรมกีารบนัทกึการสง่คนืชุดกจิกรรม คณุภาพของการทาํกจิกรรมและความสมัพนัธ์            

ของผูป้กครองและเดก็เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมและการประเมนิ

พฒันาการตามสภาพจรงิต่อไป 

 4. ชุดกจิกรรมควรมคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหาในการเรยีนการสอนของสปัดาหน์ัน้ๆ  เพือ่

เป็นการทบทวนประสบการณ์การเรยีนรูข้องเดก็ทีโ่รงเรยีนและช่วยใหผู้ป้กครองเกดิความเขา้ใจ                 

ในกระบวนการและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนมากยิง่ขึน้ 

 5. การสือ่สารกบัผูป้กครองควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ ายเพื่อใหผู้ป้กครองเกดิความเขา้ใจและ

สามารถปฏบิตักิจิกรรมไดบ้รรลตุามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวแ้ละเกดิความเขา้ใจทีต่รงกนัไมส่บัสนและ

เกดิความคบัขอ้งใจวา่จะทาํกจิกรรมไมถ่กูตอ้ง เพราะเมือ่ผูป้กครองเขา้ใจและมคีวามมัน่ใจแลว้               

จะสามารถปฏบิตักิจิกรรมรว่มกบัเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

ข้อเสนอแนะใจการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ศกึษาความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัในบรบิทสงัคมทีเ่ดก็ตอ้งเรยีนรูส้องภาษา 

 2. ศกึษาผลของการใชชุ้ดกจิกรรมโดยผูป้กครองทีส่ง่เสรมิความสามารถในดา้นอื่นๆ  ของ

เดก็เช่น ความสามารถดา้น มติสิมัพนัธ ์ ดนตร ี เป็นตน้ 
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จดุมุ่งหมาย  

ชุดกจิกรรมเลน่กบัลกูปลกูภาษาสรา้งขึน้ เพือ่สง่เสรมิความสามารถทางภาษาของเดก็

ปฐมวยัโดยผูป้กครอง  ซึง่จะทาํใหผู้ป้กครองเหน็ความสาํคญัของการสง่เสรมิพฒันาการทางภาษา

และเป็นแนวทางสาํหรบัครใูนการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองเพือ่รว่มกนัสง่เสรมิพฒันาการทางภาษา

ของเดก็ต่อไป 

คาํช้ีแจง  

1. ชุดกจิกรรมเลน่กบัลกูปลกูภาษา  มทีัง้หมด 8 ชุด ใชร้ะยะเวลาในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 

ถงึเดอืนธนัวาคม 2553 ทัง้สิน้ 8 สปัดาหใ์นการปฏบิตักิจิกรรม  

2. ลกัษณะของชุดกจิกรรม มสีว่นประกอบสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

2.1 เกรด็เลก็..ความรูใ้หญ่ เป็นสว่นทีใ่หค้วามรูผู้ป้กครองในเรือ่งพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

การสง่เสรมิความเขา้ใจภาษา 

2.2 มาสนุกดว้ยกนัส ิ เป็นวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของผูป้กครองกบัเดก็                 

เช่น การเลา่นิทาน อ่านหนงัสอื ท่องคาํคลอ้งจอง ทายปรศินา เลน่เกมทางภาษา เป็นตน้ 

3.3 เรือ่งเลา่จากบา้น เป็นสว่นสาํหรบัผูป้กครองในการเขยีนบนัทกึผลกา รปฏบิตัิ

กจิกรรมและพฤตกิรรมของลกูในการทาํกจิกรรม แลว้นําสง่คนืผูว้จิยั  

 

วิธีการใช้ชดุกิจกรรม  

1. ผูว้จิยัประชุมปฐมนิเทศผูป้กครองเพื่ออธบิายลกัษณะโดยรวมของชุดกจิกรรม 

ประโยชน์ทีเ่ดก็และผูป้กครองจะไดร้บัจากชุดกจิกรรมรวมทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการทาํกจิกรรม

ต่างๆ โดยผูว้จิยัเป็นผูใ้หค้วามรูก้บัผูป้กครองและใหผู้ป้กครองลงมอืปฏบิตักิจิกรรมเพือ่ใหผู้ป้กครอง

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจขัน้ตอนการทาํกจิกรรมในแนวทางเดยีวกนั  

2. ครแูจกชุดกจิกรรมใหเ้ดก็ในวนัจนัทร์ เพื่อใหเ้ดก็และผูป้กครองนําไปทาํกจิกรรมรว่มกนั

ตลอดทัง้สปัดาหแ์ละใหเ้ดก็นําชิน้งานที่ ไดจ้ากการทาํกจิกรรมและชุดกจิกรรมในสว่นเรือ่งเลา่จาก

บา้นมาสง่คนืผูว้จิยัในวนัจนัทรส์ปัดาหถ์ดัไป  

3. ผูป้กครอง และลกูรว่มกนัทาํกจิกรรม  เมือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็ ผูป้กครองบนัทกึผลการ              

ทาํกจิกรรมและพฤตกิรรมของลกูลงในชุดกจิกรรมสว่นเรือ่งเลา่จากทางบา้นและใหเ้ดก็นํามาคนื

ผูว้จิยัในวนัจนัทรข์องสปัดาหถ์ดัไป 

4. ผูว้จิยัรวบรวมชิน้งานและเรือ่งเลา่จากทางบา้นแลว้นําไปวเิคราะหต่์อไป  
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ชดุท่ี 1 “นิทานหรรษา” 

 

ช่ือ ..................................................................  

อนุบาล 1 /…… 

โรงเรียนสเุหร่าทรายกองดิน  เขตมีนบรีุ  กรงุเทพมหานคร 
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 นิทานเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่ก่บัเดก็ๆมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ เดก็ทุกคนชอบฟงั

นิทานและเรือ่งเลา่ต่างๆ ยิง่เป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัสตัว ์ การผจญภยั                

เรือ่งเกีย่วกบัเดก็ตวัเลก็ทีส่ามารถเอาชนะผูท้ีต่วัใหญ่กวา่หรอืความชัว่รา้ยได้

เดก็จะยิง่ชอบเป็นพเิศษ   กา รเลา่นิทานใหเ้ดก็ฟงัจะชว่ยพฒันาความสามารถ

ทางภาษาของเดก็ไดด้ยีิง่ข ึน้เพราะนิทานจะชว่ยเพิม่จาํนวนคาํศพัทใ์หก้บัเดก็ 

ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจถอ้ยคาํและประโยคตา่งๆไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะใน เดก็อาย ุ            

4 – 5 ปี ทีเ่ริม่พฒันาความสามารถในการเรยีนรูร้บั รูแ้ละการสงัเกตการพดูคาํ

เป็นวล ีเป็นประโยคสัน้ๆเชน่ กนิขา้ว ขอไปดว้ย แมไ่ปตลาด ไปเทีย่ว ฯลฯ  

 การเลา่นิทานสามารถทาํไดห้ลายวธิี  การเลา่นิทานโดยใชหุ้น่นิ้วมอื

ประกอบเดก็จะสนุกสนานและสมมตตินเองตามหุน่นิ้วทีต่นเองสวมและยงัชว่ย

พฒันากลา้มเนื้อมอืใหแ้ขง็แรงขึน้ดว้ย นอกจากนี้การทีเ่ดก็ไดม้สีว่นรว่ม            

ในการประดษิฐห์ุน่นิ้ วมอืเองเดก็จะเกดิความภาคภมูใิจ สิง่เหลา่นี้ไมใ่ชเ่รือ่งยาก

สาํหรบัผูป้กครองทีล่องทาํเลน่กบัลกู ลองทาํดนูะคะ แลว้เดก็ๆจะสนุกแ ละ            

เลา่เรือ่งราวไดย้าวมากขึน้อกีดว้ย 
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ถงึเวลาสนุกของลกูแลว้เรามาเริม่กนัเลยนะคะ 

  ผูป้กครองคุยกบัลกูเกีย่วกบัเรือ่งสตัวแ์ละเสยีงรอ้งของสตัวว์า่สตัว์

ต่างๆมเีสยีง รอ้งอยา่งไร เชน่ นก รอ้ง จิบ๊ๆ  เป็ดรอ้งกา้บๆ  แมวรอ้งเหมยีวๆ  

กบรอ้งอ๊บๆ เป็นตน้ 

กิจกรรมครัง้ที ่1 

  เลน่เกมสาํเนียงเสยีงสตัวโ์ดยผูป้กครองชภูาพสตัวใ์หล้กูดแูลว้รอ้ง

เลยีนแบบเสยีงสตัวใ์นภาพเมือ่ลกูทาํเสยีงไมไ่ดใ้หผู้ป้กครองชว่ยทาํเสยีง          

ของสตัวช์นิดดงักลา่ว  จากนัน้แบง่ภาพสตัวใ์หเ้ดก็ดว้ยแลว้ผลดักนัชภูาพและ           

ทาํเสยีงสตัว ์ 

  ผูป้กครองเลา่นิทานเกีย่วกบัสตัวใ์หล้กูฟงั 
 

  ผูป้กครองเลา่นิทานเกีย่วกบัสตัวใ์หล้กูฟงัอกีครัง้เมือ่จบแลว้ผูป้กครอง

ทาํเสยีงสตัวใ์หล้กูบอกวา่เป็นเสยีงของสตัวช์นิดใดเมือ่ลกูทายไดแ้ลว้ใหล้กู           

ทาํเสยีงของสตัวแ์ลว้ผูป้กครองบอกชือ่สตัวบ์า้ง 

กิจกรรมครัง้ที2่ 

 ผูป้กครองและลกูชว่ยกนันําภาพสตัวต์่างๆมาตดัและทาํเป็นหุน่นิ้วมอื

ใชป้ระกอบการเลา่นิทาน(สามารถวาดภาพหรอืนํารปูสตัวอ์ืน่ๆทีส่นใจมาตดิกไ็ด)้ 

 

 ผูป้กครองและลกูชว่ยกนั แต่งนิทานเรือ่งใหมโ่ดยผูป้กครองและ              

ลกูชว่ยกนัแต่งและเลา่คนละประโยคโดยใชหุ้น่นิ้วมอืทีม่อียูห่รอือาจประดษิฐ์            

ขึน้ใหมก่ไ็ด ้

กิจกรรมครัง้ที3่ 

  ผูป้กครองและลกูชว่ยกนัสรปุนิทานเรือ่งใหมแ่ละวาดภาพประกอบ 
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 หลงัจากทาํกจิกรรมสนุกๆแลว้ลองมาดซูวิา่ลกู ๆเป็นอยา่งไรบา้งชว่ยเตมิ

เครือ่งหมาย  ลงในชอ่งระดบัความสามารถดว้ยนะคะ 

 

พฤติกรรม 

ระดบัความสามารถ 
ตัง้ใจและทาํ

กิจกรรมอย่าง

จดจ่อจนได้

ช้ินงานท่ีสาํเรจ็ 

ทาํกิจกรรม

แต่ไม่ได้

ช้ินงาน 

ไม่สนใจทาํ

กิจกรรมเลย 

- มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม    

- ตัง้ใจฟงั    

- สนทนาโตต้อบแสดงความเหน็    

- เขา้ใจความหมายของคาํและ

ประโยค 

   

- ความประทบัใจในการทาํกจิกรรม    

 

เรือ่งประทบัใจทีอ่ยากบอกคุณคร ู

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

 

ลงชือ่..................................................ผูป้กครอง 
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ตดัตามรอยประแล้วม้วนเป็นกรวยสําหรับสวมนิว้มือ 
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ชดุท่ี 2 “ปริศนาฮาเฮ” 

 

ช่ือ ..................................................................  

อนุบาล 1 /…… 

โรงเรียนสเุหร่าทรายกองดิน  เขตมีนบรีุ  กรงุเทพมหานคร 
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 ปรศินาคาํทายคอืหวัขอ้ปญัหาทีต่ัง้ข ึน้มาเพือ่ใหท้ายกนัไดค้วามสนุก  

เพลดิเพลนิเจรญิใจ ผอ่นคลายความตงึเครยีดไดใ้นหลายโอกาส เป็นการฝึก          

ใหม้กีารเรยีนรู้ ใชไ้หวพรบิ เชาวป์ญัญา ใชภ้าษาหาเหตุผล  การเลน่ทายปญัหา

หรอืปรศินาคาํทายนบัเป็นเรือ่งสนุกสนานอยา่งหนึ่งทีผู่ค้นทกุวยัสามารถเลน่ได ้         

คาํทายสว่นใหญ่ทีเ่ราใชก้นับ่อ ยๆมกัขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่อะไรเอ่ย  ดงันัน้ขอเพยีง

กลา่วคาํวา่อะไรเอ่ยขึน้มาทุกคนจะสนใจฟงัและหาคาํตอบอยา่งตัง้ใจ   

 นอกจากความสนุกสนานทีไ่ ดร้บัแลว้ปรศินาคาํทายจะชว่ยใหเ้ดก็            

เกดิความเขา้ใจภาษามากยิง่ขึน้เดก็จะสรา้งจนิตนาการตามคาํทายและพยายาม      

หาคาํตอบออกมาทาํใหเ้กดิความคดิรวบยอดทางภาษาและหาถอ้ยคาํ                       

มาบอกกลา่วเป็นคาํตอบของปรศินาเหลา่นี้ จนเกดิเป็นคลงัของคาํมากมาย            

ทีเ่ดก็จะสามารถเอามาใชไ้ดใ้นโอกาสต่อไป เรามาชว่ยกนัสรา้งคลงัคาํของเดก็ๆ

ดว้ยปรศินาทาํทายกนัดกีวา่ 
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ถงึเวลาสนุกของลกูๆแลว้เรามาเริม่กนัเลยนะคะ 

  ผูป้กครองทายปญัหางา่ยๆกบัลกู เชน่ อะไรเอย่ฟนัมากมายกนิอะไรไมไ่ดเ้ลย 

(คาํตอบคอืหวี ) แลว้ใหล้กูตอบแต่ถา้ลกูตอบไมไ่ดต้อ้งบอกใบต้่อเชน่ เป็นของใช ้เอาไว้

แต่งตวั อยูห่น้ากระจก ฯ จนลกูตอบออกมาวา่หว ีเมื่อลกูทายถูกใหด้าว 1 ดวง 

กิจกรรมครัง้ที ่1 

  ผูป้กครองเลน่ทายปรศินาอื่นๆกบัลกูอี กแลว้ชวนลกูมาผลดักนัทาย                 

ผลดักนัตอบและใหด้าวตามปรศินาทีต่อบถกู 

  ผูป้กครองและลกูชว่ยกนันบัจาํนวนดาวทีแ่ตล่ะคนได ้ ใหล้กูคดิหาคาํทาย          

เพือ่เลน่กนัใหมใ่นครัง้หน้า 

 

  ผูป้กครองชวนเดก็เลน่ทายปรศินาอกีครัง้ทายสกั 4 – 5 ปรศินา 

กิจกรรมครัง้ที2่ 

 จากนัน้ผูป้กครองนําคาํตอบของปรศินาสดุทา้ยมาเลน่ตอ่คาํเชน่หากคาํตอบ

สดุทา้ยคอื น้ําตก  กข็ึน้ตน้การเลน่คาํดว้ยน้ําตก เชน่ น้ําอะไร ตอบวา่น้ําตก  ตกอะไร 

ตอบวา่ ตก ........( แลว้แต่คาํทีล่กูหรอืผูป้กครองจะคดิขึน้มาได้ )และสดุทา้ยเมือ่มผีูต้อบ

ดว้ยคาํทีเ่ริม่ตน้การเลน่(น้ําตก)กถ็อืเป็นผูช้นะ 

 

  ผูป้กครองเลน่ต่อคาํกบัลกูอกีครัง้   ครัง้น้ีใหผู้ป้กครองจดบนัทกึคาํทีไ่ด้              

ทัง้หมดแลว้ชว่ยกนัวาดภาพประกอบดว้ย 

กิจกรรมครัง้ที3่ 

  ผูป้กครองและลกูอา่นคาํพรอ้มภาพประกอบทีไ่ดจ้ากการเลน่ต่อคาํรว่มกนั           

อกีครัง้ 
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 หลงัจากทาํกจิกรรมสนุกๆแลว้ลองมาดซูวิา่ลู กๆเป็นอยา่งไรบา้งชว่ยเตมิ

เครือ่งหมาย  ลงในชอ่งระดบัความสามารถดว้ยนะคะ 

 

พฤติกรรม 

ระดบัความสามารถ 
ตัง้ใจและทาํ

กิจกรรมอย่าง

จดจ่อจนได้

ช้ินงานท่ีสาํเรจ็ 

ทาํกิจกรรม

แต่ไม่ได้

ช้ินงาน 

ไม่สนใจทาํ

กิจกรรมเลย 

- มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม    

- ตัง้ใจฟงั    

- สนทนาโตต้อบแสดงความเหน็    

- เขา้ใจความหมายของคาํและ

ประโยค 

   

- ความประทบัใจในการทาํกจิกรรม    

 

เรือ่งประทบัใจทีอ่ยากบอกคุณคร ู

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

ลงชือ่..................................................ผูป้กครอง 
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1. อะไรเอ่ยปีกสวยมลีาย ดอมดมดอกไมห้าน้ําหวาน  (ผเีสือ้) 

2. นกอะไรไมใ่ชข่องเรา (นกเขา) 

3. อะไรเอ่ยชือ่อยูบ่นฟ้ากายาอยูใ่นน้ํา (ปลาดาว) 

4. อะไรเอ่ยสงูกวา่น้ําตํ่ากวา่เรอื  (ฟองน้ํา) 

5. อะไรเอ่ยสองหสูีต่า เบื่อนกัหา เอาขาไวท้ีห่ ู (แวน่ตา) 

6. อะไรเอย่ไมใ่กลไ้มไ่กลมองเหน็ราํไร (จมกู) 

7. อะไรเอย่ตดัโคนกไ็มต่าย ตดัปลายกไ็มเ่น่า  (ผม) 

8. น้ําอะไรไมเ่คยขึน้  (น้ําตก) 

9. อะไรเอย่มฟีนัมากมาย แตก่นิอะไรไมไ่ด ้ (หว)ี 

10. อะไรเอ่ยทุกครัง้ทีก่างขา ตอ้งอา้ปากทุกท ี(กรรไกร) 

11. อะไรเอ่ยเกดิมามหีางไมม่ขีา พอโตขึน้มามขีาไมม่หีาง (กบ) 

12. อะไรเอ่ยมตีารอบตวั หวัไวจุ้ก (สบัปะรด) 

13. มหีสูองห ูมขีาสองขา เวรหนกัหนา เอาขาแยงห ู(ป่ินโต) 

14. อะไรเอ่ย แก่ๆ นุ่งแดง เดก็ๆนุ่งขาว สาวๆนุ่งเขยีว (พรกิขีห้นู) 

15. อะไรเอย่ สองตนีบงัแดด แปดตนีเดนิมา (ป)ู 

16. อะไรเอย่ ทอดแหในอากาศ คอยพฆิาตแมลง  (แมงมมุ) 

17. อะไรเอ่ย ไมม่แีขง้ ไมม่ขีา เวลาไปมาใชป้ากเดนิ (หอย) 

18. ตวัเป็นไม ้ไสเ้ป็นตะกัว่ หวัเป็นยาง (ดนิสอ) 

19. อะไรเอ่ย เกดิเพราะไฟ หายไปเพราะลม (ควนัไฟ) 

20. อะไรเอ่ย ซือ้มาสดีาํ  นําไปใชก้ลายเป็นสแีดง  พอสิน้แรงเป็นสเีทา  

(ถ่าน) 
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ชดุท่ี 3 “น้ิวมอืมหศัจรรย”์ 

 

ช่ือ ..................................................................  

อนุบาล 1 /…… 

โรงเรียนสเุหร่าทรายกองดิน  เขตมีนบรีุ  กรงุเทพมหานคร 
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 มอืเป็นอวยัวะสาํคญัในรา่งกายทีเ่รามาสามารถนํามาใชส้อนภาษา             

ใหก้บัเดก็ๆได ้การเลน่นิ้วมอืเป็นการเลน่โดยใชค้าํพดู คาํคลอ้งจองและใชน้ิ้วมอื

แสดงประกอบเดก็จะสนุก สนาน เพลดิเพลนิในการพดูคาํคลอ้งจองซึง่เป็ น

เรือ่งราว สัน้ๆ ทีเ่ดก็จะเขา้ใจงา่ย สามารถใชป้ระกอบการเลน่สมมติ  โดยใหเ้ด็ก

สรา้งจนิตนาการใหน้ิ้วมอืเป็นคน  สตัว์ หรอืสิง่ต่างๆ  การเลน่นิ้วมื อยงัเป็น              

การชว่ยใหเ้ดก็ไดบ้รหิารกลา้มเนื้อมอื ทาํใหส้ามารถ ใชม้อืไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่

อนัจะเป็ นการนําไปสูก่ารเขยีนไดง้า่ยขึน้   เราสามารถ นําการเลน่นิ้วมอืมาใช้         

เพือ่กระตุน้ความสนใจของเดก็ ชว่ยใหเ้ดก็เงยีบและมสีมาธใินกา รฟงั นอกจากนี้

ยงัสามารถนํามาใชเ้ป็นสือ่ประกอบการรอ้งเพลง เล่านิทานและประกอบการสอน

ใหเ้กีย่วพนักบัวชิาต่างๆ เชน่ ธรรมชาต ิสงัคม คณติศาสตร์  ฯลฯ ซึง่จะชว่ยให้

เดก็ไดพ้ฒันาภาษาและความรูต้่างๆไดด้ยีิง่ข ึน้ 
  ผูป้กครองสามารถทาํกจิกรรมทีใ่ชน้ิ้วมอืเพือ่ชว่ยสง่เสรมิความสามารถ    

ทางภาษาของเจา้ตวัเลก็ไดห้ลายอยา่งเชน่  เลา่นิทานดว้ยนิ้วมอื พมิพภ์าพด้วย    

นิ้วมอืแลว้แต่งเป็นเรือ่งราว หรอืแมแ้ต่การวาดหน้าคนบนนิ้วแลว้นํามาสนทนา

กบัเดก็ๆกช็ว่ยสรา้งภาษาทีส่รา้งสรรคแ์ละละเมยีดละไมใหก้บัเดก็ๆได ้
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ถงึเวลาสนุกของลกูๆแลว้เรามาเริม่กนัเลยนะคะ 

  ผูป้กครองพดูคาํคลอ้งจอง “อารมณ์ของนิ้ว ”แลว้ยกนิ้วขึน้ประกอบ          

ใหล้กูพดูตามคาํคลอ้งจองทลีะวรรค 

กิจกรรมครัง้ที ่1 

  ผูป้กครองวาดใบหน้าคนแสดงอารมณ์ต่างๆเหมอืนในคาํคลอ้งจอง      

ลงบนนิ้วใหต้นเองและลกู 

  ผูป้กครองและลกูทอ่งคาํคลอ้งจองและยกนิ้วทีว่าดใบหน้าคนประกอบ   

คาํคลอ้งจองอกีครัง้ 
 

  ผูป้กครองและลกูทอ่งคาํคล้ องจอง “อารมณ์ของนิ้ว”ประกอบการเลน่

นิ้วมอือกีครัง้ 

กิจกรรมครัง้ที2่ 

 ชวนลกูพมิพภ์าพดว้ยนิ้วมอืและเขยีนต่อเตมิเป็นรปูต่างๆ 

 

  ผูป้กครองใหล้กูทอ่งคาํคลอ้งจอง “อารมณ์ของนิ้ว ”ประกอบการเลน่       

นิ้วมอื  

กิจกรรมครัง้ที3่ 

  ผูป้กครองและลกูสนทนาถงึภาพทีเ่กดิจากการพมิพด์ว้ยนิ้วมอื             

ทีท่าํรว่มกนัแลว้ชว่ยกนัแต่งนิทานหรอืเรือ่งราวจากภาพทีพ่มิพ ์
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 หลงัจากทาํกจิกรรมสนุกๆแลว้ลองมาดซูวิา่ลู กๆเป็นอยา่งไรบา้งชว่ยเตมิ

เครือ่งหมาย  ลงในชอ่งระดบัความสามารถดว้ยนะคะ 

 

พฤติกรรม 

ระดบัความสามารถ 
ตัง้ใจและทาํ

กิจกรรมอย่าง

จดจ่อจนได้

ช้ินงานท่ีสาํเรจ็ 

ทาํกิจกรรม

แต่ไม่ได้

ช้ินงาน 

ไม่สนใจทาํ

กิจกรรมเลย 

- มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม    

- ตัง้ใจฟงั    

- สนทนาโตต้อบแสดงความเหน็    

- เขา้ใจความหมายของคาํและ

ประโยค 

   

- ความประทบัใจในการทาํกจิกรรม    

 

เรือ่งประทบัใจทีอ่ยากบอกคุณคร ู

.......................................................................................................................

.......................................................................................................... .............

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

 

ลงชือ่..................................................ผูป้กครอง 
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ผู้แต่ง : พรใจ  สารยศ 
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ภาคผนวก ข 

 
- คู่มือการใช้แบบวดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

- แบบวดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

- ตวัอย่างภาพท่ีใช้วดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  

- ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัความเข้าใจ 

ทางภาษาด้านการใช้คาํอย่างมีจดุมุ่งหมาย  

- ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัความเข้าใจ  

ทางภาษาด้านการใช้ประโยคเพ่ือส่ือความหมาย  
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คู่มือการใช้แบบวดัความเข้าใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

 

คาํช้ีแจง 

แบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัชุดน้ีใชเ้พือ่วดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็

ปฐมวยัอาย ุ 4-5 ปี ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ” ซึง่แบบวดัความเขา้ใจ

ทางภาษาเป็นรปูภาพ โดยผูด้าํเนินการทดสอบเป็นผูอ้ธบิายวธิกีารทาํแบบทดสอบ  โดยดาํเนินการ

ทดสอบเดก็ทลีะคน ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. แบบวดัความเขา้ใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยัชุดน้ีใชเ้พือ่วดัความเขา้ใจทางภาษาของ

เดก็ปฐมวยัอาย ุ4-5 ปี ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา” 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบความเขา้ใจคาํศพัท์ มจีาํนวน 2 ชุด ดงัน้ี 

2.1  แบบวดัความเขา้ใจทางภาษาดา้นการใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย จาํนวน 10คาํ 

2.2 แบบวดัความเขา้ใจทางภาษาดา้นการใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย จาํนวน                  

10 ประโยค 

3. ระยะเวลาในการทดสอบ 10 - 15 นาท ีรวมเวลาทัง้หมด 2 วนั 

 

วิธีดาํเนินการทดสอบ 

1. ใชเ้วลาในการดาํเนินการทดสอบจาํนวน 2 วนั โดยทดสอบเดก็ทลีะคน 

2. ผูด้าํเนินการทดสอบนําภาพ ชุดใหเ้ดก็ดแูละใชค้าํถามใหเ้ดก็ตอบ  เมือ่เดก็ตอบแลว้

ผูด้าํเนินการทดสอบบนัทกึคาํตอบลงในแบบวดัความเขา้ใจทางภาษา จากนัน้นําคาํตอบของเดก็มา

ใหค้ะแนนโดยถา้เดก็สามาร ถตอบไดถู้กตอ้ง  จะได้ 1 คะแนน และถา้เดก็ไมต่อบ หรอืตอบไมไ่ด้            

จะไมไ่ดค้ะแนน ทดสอบความเขา้ใจทางภาษาจนครบทัง้ 2 ชุด 
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แบบวดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 

ชือ่...................…….....................................................วนัที.่..........................เวลา......................... 
 

ด้านการใช้คาํอย่างมีจดุมุ่งหมาย 

 

ข้อ คาํศพัท/์ประโยค คาํตอบ คะแนน 

1 เป็ด   

2 แว่นตา   

3 สบัปะรด   

4 น้ิวนาง   

5 โกรธ   

6 หกลม้   

7 กลางคนื   

8 หัน่   

9 ใต ้   

10 โต๊ะ (ยา่หรอืยาย)   
 

 

ด้านการใช้ประโยคเพ่ือส่ือความหมาย  

 

ข้อ คาํศพัท/์ประโยค คาํตอบ คะแนน 

1 นกกนิผลไม ้   

2 คนหวผีม   

3 เดก็เกเร   

4 คนขาหกั   

5 แมก่บัลกูช่วยกนัทาํอาหาร   

6 แจกนับนโต๊ะ   

7 ในหลวงปลกูตน้ไม ้   

8 คนหิว้ป่ินโต   

9 เดก็รอ้งไห ้   

10 กระต่ายกนิผกั   
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ตวัอย่างภาพท่ีใช้วดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  

 

ด้านการใช้คาํอย่างมีจดุมุ่งหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็ด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ิวนาง 
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หัน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โตะ๊ (ย่า/ยาย) 
 

 



103 

ด้านการใช้ประโยคเพ่ือส่ือความหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนหวีผม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในหลวงปลกูต้นไม้ 
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เดก็รอ้งไห้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระต่ายกินผกั 
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ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกด้านการใช้คาํอย่างมีจดุมุ่งหมาย 

ของแบบวดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

 

ข้อ ค่าความยากง่าย(P) ค่าอาํนาจจาํแนก(r) หมายเหต ุ

 

1 

 

0.4 

 

0.4 

 

คดัเลอืก 

2 0.5 0.22 คดัออก 

3 0.4 0.17 คดัออก 

4 1.0 0.0 คดัออก 

5 1.0 0.0 คดัออก 

6 0.45 0.29 คดัเลอืก 

7 0.55 0.28 คดัเลอืก 

8 0.55 0.46 คดัเลอืก 

9 0.7 0.25 คดัเลอืก 

10 0.85 0.48 คดัเลอืก 

11 0.8 0.4 คดัเลอืก 

12 0.45 0.43 คดัเลอืก 

13 0.4 0.38 คดัออก 

14 0.7 0.43 คดัเลอืก 

15 0.8 0.07 คดัออก 

16 0.85 0.29 คดัออก 

17 0.75 0.18 คดัออก 

18 0.3 0.52 คดัเลอืก 

19 0.3 0.23 คดัออก 

20 0.2 0.07 คดัออก 
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ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกด้านการใช้ประโยคเพ่ือส่ือความหมาย 

ของแบบวดัความเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

 

ข้อ ค่าความยากง่าย(P) ค่าอาํนาจจาํแนก(r) หมายเหต ุ

 

1 

 

0.6 

 

0.11 

 

คดัออก 

2 0.6 0.36 คดัเลอืก 

3 0.4 0.04 คดัออก 

4 0.55 0.65 คดัเลอืก 

5 0.55 0.46 คดัออก 

6 0.4 0.0 คดัออก 

7 0.8 0.31 คดัเลอืก 

8 0.4 0.44 คดัเลอืก 

9 0.75 0.39 คดัเลอืก 

10 0.9 0.18 คดัออก 

11 0.5 0.46 คดัเลอืก 

12 0.4 0.4 คดัเลอืก 

13 0.35 0.73 คดัออก 

14 0.5 0.5 คดัเลอืก 

15 0.35 0.47 คดัเลอืก 

16 0.45 0.02 คดัออก 

17 0.6 0.36 คดัเลอืก 

18 0.8 0.31 คดัเลอืก 

19 0.85 0.02 คดัออก 

20 0.75 0.27 คดัเลอืก 
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ภาคผนวก ค 

 
- คู่มือการใช้แบบวิเคราะหค์วามเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

- แบบวิเคราะหค์วามเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 

- ตวัอย่างแบบวิเคราะหค์วามเข้าใจทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  
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คู่มือการใช้แบบวิเคราะหค์วามเข้าใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

 

 การวจิยัเรือ่งการสง่เสรมิความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองใชชุ้ดกจิกรรม “เล่น

กบัลกูปลกูภาษา”ผูว้จิยัใชเ้ครือ่งมอืในการบนัทกึการสงัเกตและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมความเขา้ใจภาษา

ของเดก็ปฐมวยัขณะทีผู่ว้จิยัและเดก็กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25คน สนทนาหลงัจากเดก็ทาํกจิกรรมใน

ชุดกจิกรรม “เลน่กบัลกูปลกูภาษา ”กบัผูป้กครองทีบ่า้นแลว้ ในวนัองัคาร วนัพธุและวนัพฤหสับด ี

ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. ขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรมสนทนายามเชา้ กจิกรรมเลา่เรือ่งจากผลงาน

ศลิปะและกจิกรรมเสร ีโดยผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัรว่มกั นสงัเกตและจดบนัทกึพฤตกิรรมและคาํพดู

ของเดก็ขณะทาํกจิกรรมในลกัษณะพรรณนาความ ซึง่ผูช่้วยผูว้จิยัจะจดบนัทกึคาํพดูและพฤตกิรรม

ของเดก็ในทนัท ีส่วนผูว้จิยัจะสงัเกตและบนัทกึเมือ่ทาํสนทนากบัเดก็เสรจ็แลว้  หลงัจากนัน้ผูว้จิยันํา

ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก การบนัทกึมาวเิคราะหแ์ละบนัทกึล งในแบบวเิคราะหค์วามเขา้ใจทางภาษาของเดก็

ปฐมวยัโดยวเิคราะหเ์ดก็เป็นรายบุคคลเพือ่วเิคราะหพ์ฒันาการความเขา้ใจภาษาของเดก็ปฐมวยัซึง่

ผูว้จิยัแบ่งความเขา้ใจภาษาเป็น 2 ดา้นดงัน้ี 

2.1 การใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย  หมายถงึ  การพดูคาํที่มคีวามหมายซึง่จะมกีีพ่ยางคก์ไ็ด้               

คาํเหลา่น้ีจะเป็นคาํนาม  คาํสรรพนามเกีย่วกบั  คน  สตัว ์ สิง่ของหรอืเรือ่งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

คาํกรยิา เพือ่ใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจ ปฏบิตัติาม และสือ่ความหมายวา่ตนเองเขา้ใจในสิง่นัน้ๆ 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชค้าํอยา่งมจีดุมุง่หมาย ของเดก็ปฐมวยัมกีารกําหนดเกณฑก์าร

ใหค้ะแนนดงัน้ี 

1 คะแนน หมายถงึ    เดก็สามารถใชค้าํพดูไดอ้ยา่งมจีดุมุง่หมาย เช่น เมือ่ 

เหน็ภาพนก พดูวา่นก  เมือ่รูส้กึหวิพดูวา่หวิเพือ่ให้

ผูอ้ื่นเขา้ใจ 

0 คะแนน หมายถงึ    เดก็ไมส่ามารถใชค้าํพดูอยา่งมจีดุมุง่หมายได ้ไมพ่ดู 

 

2.2 การใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมาย   หมายถงึ การพดูถอ้ยคาํทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั

ถกูตอ้งตามระเบยีบของภาษามเีน้ือความสมบรูณ์  และแจง้ชดัวา่ใครทาํอะไรหรอืใครทาํอะไรกบัใคร 

สว่นสาํคญัของประโยคคอื ผูก้ระทาํและกรยิาทีท่าํ  เพือ่สือ่ความหมายวา่ตนเองเขา้ใจสิง่ทีผู่อ้ ื่นพดู

หรอืสื่อความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจในสิง่ทีต่นเองพดู 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม การเพือ่สือ่ความหมาย ของเดก็ปฐมวยัมกีารกําหนดเกณฑก์ารให้

คะแนนดงัน้ี 

1 คะแนน หมายถงึ     เดก็สามารถใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมายได ้เช่น เล่า 

  เรือ่งจากภาพทีว่าดได ้ พดูเป็นประโยคเพือ่ใหผู้อ้ ื่น  

เขา้ใจได ้

0 คะแนน หมายถงึ    เดก็ไมส่ามารถใชป้ระโยคเพือ่สือ่ความหมายได ้ไมพ่ดู 
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แบบวิเคราะหพ์ฤติกรรมความเข้าใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

วนั/เดือน/ปี............................................ครัง้ท่ี........................... 

ช่ือ............................................................................................................  

 

พฤติกรรมและคาํพดู 

การใช้คาํ

อย่างมี

จดุมุ่งหมาย 

การใช้

ประโยค 

เพ่ือส่ือ

ความหมาย 

คะแนน

รวม 

0 1 0 1 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

หมายเหต ุ      0,1 หมายถงึระดบัคะแนนทีเ่ดก็แสดงพฤตกิรรมความเขา้ใจภาษาโดยใสเ่ครือ่งหมาย 

 ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจรงิ 
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ตวัอย่างแบบวิเคราะหพ์ฤติกรรมความเข้าใจภาษาของเดก็ปฐมวยั 

ช่ือ เดก็หญิงอนัดา   ดมาลี  ชัน้อนุบาล1/2 

 

ครัง้ท่ี 

วนั/เดือน/ปี 
พฤติกรรมและคาํพดู 

การใช้คาํ

อย่างมี

จดุมุ่งหมาย 

การใช้

ประโยค 

เพ่ือส่ือ

ความหมาย 

คะแนน

รวม 

0 1 0 1 

สปัดาหท่ี์1 

 
มรีถตกถนนทีห่น้าสเุหรา่คะ่คุณคร ู      

 จิ๊บ      

 เหมยีว      

 เจีย๊ก      

 โฮ่ง      

 เจา้หญงิถอืดอกไม ้      

 ไปไหน      

 เราเคยไปบา้นทีใ่ต้      

 นก      

 แมว      

 ตุ๊กแก      

 อึง่อ่าง      

 ผเีสือ้      

 ผเีสือ้กนิน้ําหวาน      

 ไขเ่จยีวแสนอรอ่ย      

 บา้นเจา้หญงิ      

สปัดาหท่ี์2 เมือ่วานแมก่ท็ายอะไรเอ่ย      

 รถบรรทุก      

 อะไรเอ่ยชอบดมดอกไม ้      

 กระดุม      
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ครัง้ท่ี 

วนั/เดือน/ปี 
พฤติกรรมและคาํพดู 

การใช้คาํ

อย่างมี

จดุมุ่งหมาย 

การใช้

ประโยค 

เพ่ือส่ือ

ความหมาย 

คะแนน

รวม 

0 1 0 1 

สปัดาหท่ี์2 กอ้นหนิ      

 แมงมมุ      

 ปลา      

 มะหจ์ะพาไปเรยีนวา่ยน้ํา      

 เพนกวนิ      

 มะเขอืเทศสแีดง      

 เรากนิผกั      

 เราอ่านหนงัสอืกบัมะหทุ์กวนั      

สปัดาหท่ี์3 น้ิวโป้ง      

 น้ิวชี ้      

 น้ิวกลาง      

 น้ิวกอ้ย      

 ยิม้      

 เกเร      

 วาดหน้าทีน้ิ่ว      

 พีน้่องไปเทีย่วกนั      

 ดอกไมน้ิ้วมอื      

 เราจะต่อเต่า      

 มะหแ์ต่งนิทาน      

 น้ิวโป้งเกเรไมม่ใีครรกัเพื่อนไมเ่ล่น

ดว้ยตอ้งไมเ่กเรถงึจะน่ารกั 
     

 ปลากบัเพือ่นเลน่น้ํา      

สปัดาหท่ี์4 จบัป ู      

 ปมูกีา้ม      

 ปนู้อยกบัแม่      

 ปนูาขาเก      
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ครัง้ท่ี 

วนั/เดือน/ปี 
พฤติกรรมและคาํพดู 

การใช้คาํ

อย่างมี

จดุมุ่งหมาย 

การใช้

ประโยค 

เพ่ือส่ือ

ความหมาย 

คะแนน

รวม 

0 1 0 1 

สปัดาหท่ี์4 ปทูะเล      

 ปมูา้      

 ปหูนีบ      

 คนเลน่น้ําทีท่ะเล      

 สแีดงเป็นหลงัคา      

 ลอ้กลมๆ      

 ถนนยาว      

สปัดาหท่ี์5 ขา้งหลงั      

 กระต่ายหนีแมไ่ปเทีย่ว      

 ฉีกกระดาษเลก็ๆ      

 กาวหก      

 กําไลขอ้มอื      

 ก่อนหน้าน้ี      

 เราเป็นแมน่ะ      

 ไปซือ้กบัขา้วทีต่ลาด      

 ซือ้ไก่      

 ผกักาด      

 ผกัคะน้า      

 น่ีสตางค ์      

 แมค่า้ขายของทีต่ลาด      

 ขา้วหมกไก่      

 เราจะไปทาํกบัขา้ว      

สปัดาหท่ี์6 มะหช่์วยแต่งนิทาน      

 เจา้หญงิแสนสวย      

 เจา้หญงิพดูเพราะมคีนรกั      

 ใส่รองเทา้สงูๆ      
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ครัง้ท่ี 

วนั/เดือน/ปี 
พฤติกรรมและคาํพดู 

การใช้คาํ

อย่างมี

จดุมุ่งหมาย 

การใช้

ประโยค 

เพ่ือส่ือ

ความหมาย 

คะแนน

รวม 

0 1 0 1 

สปัดาหท่ี์6 หวิน้ํา      

 ไปเทีย่วในสวนกนั      

 มะหช์วนทาํกบัขา้ว      

 ขา้วคลุกกะปิ      

 หนูช่วยมะหท์าํกบัขา้ว      

 ลา้งผกั      

 หัน่แตงกวา      

 คลุกขา้วกบักะปิ      

 ช่วยแมห่ัน่ผกัหน่อยลกู      

สปัดาหท่ี์7 นัง่รถไฟไปเทีย่วทุ่งทานตะวนั      

 หาของทีม่ะหซ่์อน      

 นกปากยาวสแีดง      

 นกแกว้      

 นกกนิหนอน      

 หว ี      

 ถุงเทา้      

 เราจะเปา่ขลุย่      

สปัดาหท่ี์8 มะหข์ายของ      

 ป๋าทาํงาน      

 มารนีลมืเกบ็ยางลบ      

 โต๊ะ      

 แช      

 มะห ์      

 ป๋า      

 น้อง      

 บงั      

อารยี ์  คาํสงัฆะ  (ผูบ้นัทกึ) 
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บญัชีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐติพิร   พชิญกุล  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์  

ในพระบรมราชปูถมัภ ์

2. อาจารย ์ดร.สุภทัรา   คงเรอืง   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

3. อาจารยปิ์ยะธดิา   เกษสุวรรณ   หน่วยศกึษานิเทศก ์  

สาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร 

4. อาจารยเ์สาวนี   อามนี    โรงเรยีนวดัหนองจอก(ภกัดนีรเศรษฐ)์ 

5. อาจารยพ์ฤกษา  สงวนสนิ   โรงเรยีนบางชนั(ปลืม้วทิยานุสรณ์) 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

 

ชื่อ   ชือ่สกุล  นางสาวอารยี ์  คาํสงัฆะ 

วนั เดอืน ปีเกดิ  26 มกราคม 2526 

สถานทีเ่กดิ  อําเภอวเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั  53/344 เคนโจไอซแ์มนชัน่ หมู่9 ซอยสวุนิทวงศ ์13 แยก 19 

แขวงแสนแสบ  เขตมนีบุร ี กรงุเทพมหานคร 10510 

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  โรงเรยีนสเุหรา่ทรายกองดนิ 61 หมู ่8  ถนนราษฎรอุ์ทศิ   

แขวงแสนแสบ เขตมนีบุร ี กรงุเทพมหานคร  10510 

ประวตักิารศกึษา   

พ.ศ.2544  มธัยมศกึษาปีที6่   

จากโรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตนัตวิทิยาภมู”ิ   

จงัหวดัอ่างทอง 

พ.ศ.2548  ครศุาสตรบ์ณัฑติ (ค.บ.) การศกึษาปฐมวยั   

จากมหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์   

จงัหวดัปทุมธานี 

พ.ศ.2554  การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.)  การศกึษาปฐมวยั 
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