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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
เด็กปฐมวัย ดานความรู ความรูสึก และการแสดงพฤติกรรม และเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของ
ผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย โดยจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะ
ทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูปกครองเด็กที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 
อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ปการศึกษา 2550 จากโรงเรียนเอกชนสองภาษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ที่เปดสอนตั้งแต
ในระดับอนุบาลขึ้นไป จํานวน 463 คน ซ่ึงไดจากการสุมเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.89 การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหคาความแปรปรวนสามทาง 
 
 ผลการศึกษาพบวา  

1. เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับ 
ดี แตเม่ือแยกเปนรายดานพบวา ดานความรู อยูในระดับปานกลาง สวนดานความรูสึกและดานการ
แสดงพฤติกรรม อยูในระดับดี  
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เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
        2.1 ในดานความรู ผูปกครองที่มีอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจที่ตางกัน มีเจตคติตอ
การเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยทางดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 ในดานความรูสึก ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษา 
ของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.3 ในดานการแสดงพฤติกรรม ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรู 
สองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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 The purpose of this research was to study the attitudes of parents toward bilingual 
learning of young children in 3 aspects : knowledge, affection and behavior tendency; and 
to compare those attitudes as considered by education, occupation and monthly income. 
There were 463 preschool parents for the research sample which selected from bilingual 
school parents in Thailand by purposive sampling. The instrument used for collecting data 
was a questionnaire developed by researcher. The reliability of questionnaires was 0.89. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Three – way 
ANOVA. 
 
 The results of this study were summarized as followed : 

1. The attitudes of parents toward bilingual learning of young children was at  
good level for all aspects, and each aspect : knowledge at the moderate level, affection and 
behavior tendency were at good level. 

2. The attitudes of parents toward bilingual learning of young children had no  
significant difference, when considered by education, occupation and monthly income. 
When comparing between each aspect, it found as the following; 

       2.1 Knowledge aspect, the attitudes of parents who had different in occupation 
and monthly income were showed significantly different at .05 level and the attitudes of 
parents who had different in occupation was showed significantly different at .01 level. 

       2.2 Affection aspect, the attitudes of parents who had different in occupation 
was showed significantly different at .01 level. 
                2.3 Behavior tendency aspect, the attitudes of parents who had different in 
occupation was showed significantly different at .05 level. 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่ง จาก
อาจารย ดร.สุจินดา  ขจรรุงศิลป ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย 
ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ขอคิด และ
กําลังใจในการจัดทํางานวิจัยชิ้นน้ีดวยดีมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่น้ี และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
และ รองศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมทําให
ปริญญานิพนธฉบับน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ไดกรุณา 
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทักษะและประสบการณแกผูวิจัย จนทําใหประสบความสําเร็จใน
การศึกษา และรูถึงคุณคาของการนําความรูไปยังประโยชนใหแกผูอ่ืนตอไป 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยจิรวรรณ  กาละดี อาจารย ดร. ศรินธร  วิทยะสิรินันท และ
อาจารยธิดา  พิทักษสินสุข ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ และใหคําแนะนําตรวจแกไขขอบกพรอง
ตางๆในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใหมีคุณภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ ผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลปาลินา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์สายลม ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล   
สาริน ผูอํานวยการโรงเรียนคริสตธรรมวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนพระแมมารีสาทร ผูอํานวยการ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงเทพ
วิเทศศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียนสองภาษาลาดพราว ที่ไดใหความอนุเคราะหในดานสถานที่
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอกราบขอบพระคุณรองผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูทุกทาน และ
ผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือในการรวบรวม ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ตลอดจนทุกทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่น้ี ที่มีสวน
ใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธกับผูวิจัยมาโดยตลอด 
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของมารดา 
บิดา อีกทั้งคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
 
 
        ดวงเนตร  เชยประเสริฐ 
 

 



สารบัญ 
 
บทที ่                                                 หนา   
 1 บทนํา               1 
   ภูมิหลัง              1 
   ความมุงหมายของการวิจัย           2 
   ความสําคัญของการวิจัย           3 
   ขอบเขตของการวิจัย            3 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง           3 
    ตัวแปรที่ศึกษา            4 
    นิยามศัพทเฉพาะ            4 
   กรอบแนวคิดในการวิจัย           6 
   สมมติฐานในการวิจัย            6 
 
 2   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ            7   
   เอกสารที่เกี่ยวของกับเจตคติของผูปกครอง          8 
    ความหมายของเจตคต ิ          8 
    องคประกอบของเจตคต ิ           9 
    การเกิดเจตคติ           11   
    ลักษณะของเจตคต ิ         13 
    องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูเจตคต ิ      14  
    ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ     15 
    การวัดเจตคต ิ          16  
    ประโยชนของการวัดเจตคต ิ        18 
    ปจจัยที่มีผลตอการมีเจตคตทิี่แตกตางกัน        19  
    ความหมายของผูปกครอง          20 
    ความสําคัญของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย       20 
    บทบาทของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย        21 
       เอกสารที่เกี่ยวของกับภาษาและการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวยั     23 
    ความหมายและความสําคญัของภาษา        23 
    ความหมายและที่มาของการสอนสองภาษา        25 
    องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา       27 
    ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา        29 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่                                                  หนา 
 2 (ตอ)  
    โมเดลที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูภาษาที่สอง        31 

   พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย        40 
    การเรียนรูภาษาและกระบวนการในการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย     43 
    การพัฒนาความสามารถทางภาษา และการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู 
        สองภาษาของเด็กปฐมวัย         46 
    หลักในการสอนสองภาษา ภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศใหกบั 
     เด็กปฐมวัย            51 
    แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษา และแนวทางในการเรยีนรู 
     สองภาษาของเด็กปฐมวัย         53 
    ปญหาในการสอนสองภาษา และการสอนสองภาษาสําหรับประเทศไทย    57 
    โรงเรียนสองภาษา          60 
   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติของผูปกครองและการเรียนรูสองภาษา 
    ของเด็กปฐมวยั           71 
    งานวิจัยในประเทศ          71 
    งานวิจัยตางประเทศ          72 
 
 3 วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา         75 
   การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง         75 
   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา         76 
   การเก็บรวบรวมขอมูล           79 
   การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล         80 
 
 4  ผลการวิเคราะหขอมูล           83 
   สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล         83 
   การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล         83 
   ผลการวิเคราะหขอมูล           84 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่                                                  หนา 
 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ          115 
      ความมุงหมายของการวิจัย          115 
   สมมติฐานของการวิจัย          115 
   วิธีดําเนินการศึกษาคนควา          115 
   การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา        116 
   สรุปผลการศกึษาคนควา          116 
   อภิปรายผล            118 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช         127 
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป         127 
 
บรรณานุกรม              128 
 
ภาคผนวก               136 
 ภาคผนวก ก              137 
      ภาคผนวก ข              139  
      ภาคผนวก ค              141  
 
ประวตัิยอผูวิจัย              152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง                                       หนา 
 1 แบบจําลองลําดับขั้นการเกดิเจตคติ (Hierachy of Effects Mode)      12 
 2 ประยุกตใชแบบจําลองลําดับขั้นการเกดิเจตคต ิ       12  
 3  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ใน 
   กรุงเทพมหานคร           68 
 4  แสดงกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา         71 
 5  รายการแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ     79 
 6  จํานวน และรอยละของผูปกครอง จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง     84  
 7  จํานวน และรอยละของคูสมรสของผูปกครอง จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของคูสมรส 
   ของผูปกครอง           85 
 8  จํานวน และรอยละของผูปกครองและคูสมรสของผูปกครอง จําแนกตาม 
   สภาพแวดลอมในการใชภาษาของผูปกครองและคูสมรส      86 
 9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
   ของเด็กปฐมวยั           89 
 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
    ของเด็กปฐมวัยดานความรู         90 
 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
    ของเด็กปฐมวัยดานความรูสึก          92 
 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
      ของเด็กปฐมวัยดานการแสดงพฤติกรรม         94 
 13  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
    ของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทัง้ในดานความรู ความรูสึกและการแสดง 
    พฤติกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกจิ     96 
 14 การวิเคราะหความแปรปรวนเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
      เด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการ 
        แสดงพฤติกรรมระหวางระดับการศกึษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ     97 
 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
         ของเด็กปฐมวัยในดานความรู จําแนกตามระดับการศกึษา อาชีพ  
        และฐานะทางเศรษฐกจิ          98 
 



บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                                                  หนา 
 16 การวิเคราะหความแปรปรวน เจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
   ของเด็กปฐมวยัในดานความรู ระหวางระดับการศึกษา อาชีพ  
        และฐานะทางเศรษฐกจิ          99 
 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
       ของเด็กปฐมวัย ในดานความรู จําแนกตามอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ   101 
 18 การวิเคราะหความแปรปรวน เจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ  
           เด็กปฐมวัย ในดานความรู ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน จําแนกตามอาชีพ    102 
 19 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคู เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
       ของเด็กปฐมวัย ดานความรู จําแนกตามระดับการศึกษา     103 
 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
       ของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ  
       และฐานะทางเศรษฐกิจ         104 
 21 การวิเคราะหความแปรปรวนเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
         เด็กปฐมวัยในดานความรูสึก ระหวางระดับการศึกษา อาชีพ  
       และฐานะทางเศรษฐกิจ         105 
 22 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคู เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
       เด็กปฐมวัย ดานความรูสึก จําแนกตามอาชีพ       106 
 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
         ของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม จําแนกตามระดับการศกึษา อาชีพ  
         และฐานะทางเศรษฐกิจ         107 
 24 การวิเคราะหความแปรปรวน เจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
       เด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม ระหวางระดับการศึกษา อาชีพ  
         และฐานะทางเศรษฐกิจ          108 
 25 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคู เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษา 
       ของเด็กปฐมวัยดานการแสดงพฤติกรรม จําแนกตามอาชีพ     109 
 26 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง (ผูปกครอง) จําแนกตามความคิดเห็น และ 
         ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย    110 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                                               หนา 
 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย            6 
 2  ระดับสติปญญาในการเรยีนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยของ 
       นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรในชวงป 1920s – 1960s      32 
 3  ระดับสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษามีความสามารถทางการคิดดานอเนกนัย  
       (Divergent thinking) สูงกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียว ตามงานวิจัยของ 
      แลมเบิรท (Lambert)            33 
     4  ระดับสติปญญาในการเรยีนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับพัฒนาภาษาแม 
      มากอนที่จะทําการอพยพยายถิ่นฐาน         34 
    5  ระดับสติปญญาในการเรยีนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยตามผลงานวิจัยของ 
      เบน-ซีฟ (Ben-Zeev)           35 
 6  โมเดลการเพิ่ม (Additive)ของเด็กที่รูสองภาษาของแลมเบิรท      36 
 7  โมเดลการลด (Subtractive models)ของเด็กที่รูสองภาษาของแลมเบิรท     37 
 8  โมเดลของคัมมินส (Cummins)          38 
 9  โมเดลของไดแอส (Diaz)           39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

  

ภูมิหลัง 
 การสื่อสารในโลกยุคปจจุบัน ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีรวมถึง
นวัตกรรมใหมๆในดานตางๆไดเกิดการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหโลกมีการพัฒนาในดานการ
สื่อสารเชื่อมโยงถึงกันอยางกวางขวางมากขึ้น ดวยเหตุน้ีทักษะความสามารถทางภาษาตางประเทศ
ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร ไมเพียงแตการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลเทานั้น ยัง
รวมไปถึงการติดตอสื่อสารในระดับองคกร การสรางความรวมมือและการเจรจาตอรองในโลกธุรกิจ 
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางชาติ อีกทั้งยังกอใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ของแตละเชื้อชาติ  
 ดังน้ัน นโยบายการสอนภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเรงรัดปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใหมีศักยภาพทางภาษาที่เหมาะสมกับปจจุบัน เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงถือเปนสิ่งที่นาชื่นชมและสมควรสนับสนุน
ใหความรวมมืออยางยิ่ง (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 1)  

  ทั้งน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และสอดคลองกับสังคมปจจุบันอันเปนสังคมแหงการเรียนรู และแสวงหาความรูจากแหลงขอมูล
ขาวสาร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีทักษะในการคิด การจัดการ การแกปญหา ตลอดจนเปนผูมี
วินัยในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (กรกฤช  
มีมงคล. 2548 : 1 ; อางอิงจาก สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. 2547 : 1) 

  การเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ไมวาภาษาใดก็ตามลวนมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็น และเพ่ือประโยชนในการศึกษา การแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ 
ดังน้ันการเรียนการสอนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ จึงไดมีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถ และมีทักษะในการใชภาษา ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดเปาหมายของการเรียนรูภาษาตางประเทศไว 
โดยไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศซึ่งประกอบดวย 4 สาระ ไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษา
กับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (สิรจิตต  เดช
อมรชัย. 2546 : 69 - 70) 
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  ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงมีผูปกครองจํานวนมากที่หันมาใสใจกับเรื่องการเรียนภาษาสําหรับ
ลูก โดยเฉพาะการเริ่มสอนตั้งแตปฐมวัย เน่ืองจาก ปฐมวัยเปนวัยแหงการเริ่มตน เปนวัยแหงการ
เรียนรู เปนวัยที่มีความสําคัญมากที่สุดของชีวิตมนุษย เพราะพัฒนาการแตละดานของเด็กจะพัฒนา
และเติบโตอยางรวดเร็วและเด็กสามารถเรียนรูไดในทุกสถานการณ ดังที่มีคํากลาวไววา การที่เด็ก
ไดรูไดเห็นการทํางานของผูใหญหรือแมแตการเลนการพูดคุยของเด็กเอง ก็ถือวาเปนการเรียนรู
อยางดีสําหรับเด็กแลว และถาการเลนหรือการเห็นนั้น เด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 อัน
ไดแก การฟง การดม การเห็น การสัมผัส การชิมรส การที่เด็กไดเรียนรูดวยการกระทํา ลงมือปฏิบัติ 
ตามความตองการของตนเอง และการที่เด็กไดอยูในบรรยากาศของการเรียนรูที่อบอุน ปลอดภัย 
และเปนอิสระ จะชวยใหเด็กเรียนรูไดดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 
2541 : 45)  

  ในขณะที่สําหรับผูปกครองบางกลุมในปจจุบันน้ัน การศึกษาในระดับอนุบาลไมไดมี
ความหมายเพียงสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานที่ชวยดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน หรือชวยใหมีพัฒนาการ
สมวัยเทานั้น หากยังตองการเรงพัฒนาการใหรวดเรว็ มีผลการเรียนที่ดี และสามารถแขงขันกับผูอ่ืน
ในสังคมได ดังน้ันจึงมีแนวโนมการเกิดขึ้นของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติมากมายหลายแหงในชวงป
ที่ผานมา เพ่ือรองรับคานิยมการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ และโรงเรียนสองภาษาที่แพรหลายมากขึ้นในปจจุบัน (สุติมา  วงศวัจนกุล. 2546 : 1) 
และหนึ่งในหลายโรงเรียนที่พอแมผูปกครองระลึกไดเปนลําดับตนๆ คงหนีไมพนโรงเรียนนานาชาติ 
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนเอกชนชื่อดัง เน่ืองจากโรงเรียนเหลานี้เนนการเรียนสองภาษา คือ มีการ
เรียน การสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตเนนหนักไปทางภาษาอังกฤษเปนหลัก และมีการ
เรียนเสริมภาษาจีนเพ่ิมขึ้นมาอีกเชนกัน เน่ืองจากคนในยุคปจจุบันเล็งเห็นวาภาษาจีนจะเปนภาษา
ที่มีผูนิยมใชกันมากในอนาคต (นริศรา  พลอยประไพ. 2550 : 192) 

  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาในเรื่องเจตคติของผูปกครองตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย เพ่ือทราบถึงเจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนสองภาษาของ
เด็กปฐมวัยของสภาพสังคมไทยปจจุบันที่มีกันอยางแพรหลาย เปนขอมูลและใชเปนแนวทางในการ
ทําความเขาใจ และสื่อสารกับผูปกครอง ผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยใหมีคุณภาพ เหมาะสมกับพัฒนาการในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตอไป 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 

  การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย โดย
จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองในการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 
  
ความสําคัญของการวิจัย 

  ผลของการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย และจะเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ 
สถานศึกษาระดับปฐมวัยใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะนําไปสูการวางรากฐานที่ดีในการเรียนรูสองภาษาใหกับเด็ก
ปฐมวัย เปนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการศึกษาระดับปฐมวัย และเปนขอมูลสําหรับผูปกครอง
ใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกประเภทของสถานศึกษาที่เปดสอนเปน
ภาษาตางประเทศใหกับเด็กปฐมวัยไดตรงตามความตองการจําเปน สอดคลองกับสภาพสังคมใน
ปจจุบัน  
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน พอแม หรือผูที่ทําหนาที่เปนผูปกครองเด็กที่
กําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ปการศึกษา 2550 จากโรงเรียนเอกชน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program 
: EP) ที่เปดสอนตั้งแตในระดับอนุบาลขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 43 โรงเรียน จํานวน 
7,156 คน  
 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูปกครองเด็กปฐมวัยที่มีบุตรเรียนอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 1-3 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด 9 โรงเรียน มีจํานวน 486 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังน้ี 
  1.1 ระดับการศึกษา 

     1.1.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
      1.1.2  ปริญญาตรี 
     1.1.3  สูงกวาปริญญาตรี 
 1.2 อาชีพ 
     1.2.1  รับจาง / เกษตรกร 
     1.2.2  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      1.2.3  ธุรกิจสวนตัว 
      1.2.4  อ่ืนๆ 

  1.3  ฐานะทางเศรษฐกิจ 
  1.3.1  ต่ํากวา 50,000 บาท 
 1.3.2  50,000 - 100,000 บาท 
  1.3.3  สูงกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก เจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในดานความรูสึกชอบหรือไม
ชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และสงผลตอ
พฤติกรรมในการตอบสนองตอสิ่งน้ันในทิศทางที่สอดคลองกับความรูสึกของตนเอง 
 2. ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ปู-ยา ตา-ยาย ญาติ ผูที่ทําหนาที่ดูแล เอาใจใส ให
การอบรมสั่งสอนบุตร หลาน หรือเด็กที่อยูในการปกครองที่เขารับการศึกษาในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ที่มีอายุระหวาง 3-5 ป ที่มีเด็กปฐมวัยศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเอกชนสองภาษา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program 
: EP) 
 3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1-3 มีอายุระหวาง 
3-5 ป เปนบุตร-หลานของกลุมตัวอยาง 
 4. การเรียนรูสองภาษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เด็กตองเรียนภาษาที่สอง 
ซ่ึงอาจหมายถึงภาษาแมที่ใชในชีวิตประจําวันเปนภาษาที่ 1 และภาษาอื่นๆที่เรียนรูที่โรงเรียนเปน
ภาษาที่ 2 อีกหนึ่งภาษา  หรือหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เด็กไดเรียนภาษาแมที่ใชใน
ชีวิตประจําวันเปนภาษาที่ 1 ควบคูไปกับการเรียนรูภาษาอื่นๆที่โรงเรียนเปนภาษาที่ 2 ซ่ึงเปน
วิธีการที่จัดขึ้นเพ่ือใหเด็กปฐมวัยสามารถ หรือมีประสบการณทางภาษาในการสื่อสารมากกวา 1 
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ภาษา (สําหรับงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีการเรียนรูภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึง 
และภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง) 
 5. เจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษา หมายถึง ความรูสึก ความคิด 
และการกระทําที่แสดงออกวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึง
วัดไดจากการตอบแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองซึ่งประกอบไปดวยดานความรู ดานความรูสึก 
และดานการแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผูปกครองที่มีการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการตรวจสอบหาคุณภาพมาแลว  

     5.1 ความรูของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย หมายถึง 
ความรู ความเขาใจที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรมของผูปกครองทั้งทางบวกและทางลบตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย 
    5.2 ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
หมายถึง ความคิดเห็นของผูปกครองทั้งทางบวกและทางลบตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
     5.3 การแสดงพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูปกครอง อันเนื่องมาจากความรูสึกนึกคิดทั้ง
ทางดานดีและไมดีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 6.  ปจจัยพื้นฐานของผูปกครองเด็กปฐมวัย หมายถึง ขอมูลสวนตัวของผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย ประกอบดวย 
      6.1 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง แยกเปน 3 ระดับ 
คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
     6.2 อาชีพ หมายถึง อาชีพปจจุบันของผูปกครองเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดใหกับ
ครอบครัว แบงเปน รับจาง/เกษตรกร รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว หรือ อ่ืนๆ 
     6.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับรายไดของบิดาและมารดาในแตละเดือน โดย
แยกเปน 3 ระดับ คือ ต่ํากวา 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท และมากกวา 100,000 บาท 
 7.  โรงเรียนสองภาษา (Bilingual School) เปนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
ความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาของผูเรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของความผสมผสานเปนสากล ซ่ึงที่ผานมามี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

     7 . 1  โ ร ง เ รี ย น ที่ มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) เปนโรงเรียนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชา ยกเวน ภาษาไทย และสังคมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับ
ความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
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      7.2 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษขนาดเล็ก (Mini English Program : MEP) เปนโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดไมเกิน 50 % ของชั่วโมงสอนทั้งหมดตอสัปดาห (เม่ือเดือน
เมษายน ป พ.ศ.2547 ที่ผานมา นายอดิศัย  โพธารามิก รมว. กระทรวงศึกษาธิการไดใหนโยบาย
ระงับการเปดแบบ MEP แตเนนเปนโรงเรียนสองภาษาเต็มรูปแบบ ที่จัดการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ทุกวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทยเทานั้น และมีการประเมินความพรอมของโรงเรียนที่ขออนุมัติเปน
โรงเรียนสองภาษาอยางเขมงวดขึ้นดวย หากไมพรอมก็ไมควรเปด และตั้งมาตรฐานเทียบเทา
โรงเรียนนานาชาติ) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   การศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย มีกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยอยูในเกณฑดี 
2. ผูปกครองที่มีปจจัยพ้ืนฐานที่แตกตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของ 

เด็กปฐมวัยแตกตางกัน 

 
ปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง  
1. ระดับการศึกษา  
2. อาชีพ 
3. ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

เจตคตขิองผูปกครอง
ตอการเรียนรูสอง

ภาษาของเด็กปฐมวัย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอดังน้ี     

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับเจตคติของผูปกครอง 
1.1 ความหมายของเจตคติ 
1.2 องคประกอบของเจตคติ 
1.3 การเกิดเจตคติ 
1.4 ลักษณะของเจตคติ 
1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูเจตคติ 
1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
1.7 การวัดเจตคติ 
1.8 ประโยชนของการวัดเจตคติ 
1.9 ปจจัยที่มีผลตอการมีเจตคติที่แตกตางกัน 
1.10 ความหมายของผูปกครอง 
1.11 ความสําคัญของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย 
1.12 บทบาทของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับภาษาและการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
2.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา 
2.2 ความหมายและที่มาของการสอนสองภาษา 
2.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา 
2.5 โมเดลที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาที่สอง 
2.6 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
2.7 การเรียนรูภาษาและกระบวนการในการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 
2.8 การพัฒนาความสามารถทางภาษา และการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูสอง 

ภาษาของเด็กปฐมวัย  
2.9 หลักในการสอนสองภาษา ภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศใหกับเด็กปฐมวัย 
2.10 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษา และแนวทางในการเรียนรูสอง

ภาษาของเด็กปฐมวัย  
2.11 ปญหาในการสอนสองภาษาและการสอนสองภาษาสําหรับประเทศไทย 
2.12 โรงเรียนสองภาษา 
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3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติของผูปกครองและการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
    3.1 งานวิจัยในประเทศ 
    3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับเจตคติของผูปกครอง  
  1.1 ความหมายของเจตคต ิ

    สิ่งหน่ึงที่เปนตัวโนมนําพฤติกรรมของบคุคล คือ “Attitude” จึงนับวามีอิทธิพลตอชีวิต
ในสังคมเปนอยางมาก คําวา “Attitude” เดิมใชคําวา “ทัศนคต”ิ ตอมาเปลี่ยนเปน “เจตคต”ิ ซ่ึง
ปจจุบันใชวา “เจตคต”ิ และตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ไดใหคําจํากัด
ความของเจตคติวา หมายถงึ ความรูสึกของคนเราที่มีความเห็นตอสิ่งตางๆรอบตวั ในดานความรูสกึ
ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอสิ่งตางๆ (สุภัคษร  อินทร. 2545 : 10 ; อางอิงจาก 
นพนัฐ  จําปาเทศ. 2542 : 53) 
  เจตคติ หรือ ทัศนคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” มีรากศัพทมาจากภาษาละ
ตินวา “Aptus” แปลวา โนมเอียง เหมาะสม (ศรัญ  ตติยากติติ. 2544 : 40 ; อางอิงจาก ระวีวรรณ  
อังคนุรักษพันธ. 2533 : 3) “เจตคต”ิ เปนนามธรรมและเปนสวนที่ทําใหเกิดการแสดงออกดานการ
ปฏิบัติ แตเจตคตไิมใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพแหงความพรอมที่จะ
โตตอบ (State of Readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางของการสนองตอบของบุคคลตอสิ่งเรา 
(ศรัญ  ตตยิากิตติ. 2544 : 40 ; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 2526 : 1) 
  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (สุภัคษร  อินทร. 2545 : 11 ; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 
2526 : 14) ใชคําวา “ทัศนคต”ิ และใหความหมายวา ทัศนคติ คอื ความคดิเห็นซ่ึงถูกกระตุนดวย
อารมณ ซ่ึงทําใหบุคคลพรอมที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด ทัศนคติจะมีบทบาทชวยใหเราไดปรับปรุงตวัเอง 
ปองกันตัวเอง (Defend Egos) ใหสามารถแสดงออกถึงคานิยมตางๆ และชวยใหบุคคลเขาใจโลก
รอบตัวเรา ประสบการณเดิมของบุคคลชวยในการเกิดทัศนคติและเปนตัวกําหนดทัศนคติของบคุคล 
ทัศนคติไมไดเปนองคประกอบอยางเดียวที่ทําใหเกิดการปฏิบัติ แตเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่กอใหเกิด
หรือเปนที่มาของการปฏิบตัิเชนเดียวกัน การปฏิบัตขิองบุคคลจะทําใหทัศนคตเิปลี่ยนแปลง หรือ
เกิดทัศนคติใหมได การปฏิบัตขิองบุคคลนั้นไมไดมีสาเหตุมาจากทัศนคติอยางเดียว แตเปนผลที่
เกิดขึ้นจากวิถกีารครองชีวิต (Norms) นิสัย (Habits) และสิ่งที่คาดหวังจากผลของการกระทําตางๆ
ดวย 
  กมลรัตน  หลาสุวงศ (2532 : 239-240) สรุปความหมายของเจตคติวา เปนความ
พรอมของรางกายและจิตใจ ที่มีแนวโนมจะตอบสนองตอสิ่งเรา หรือสถานการณตางๆ ดวยการเขา
หาหรือถอยหนีออกไป โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1. เจตคติทางบวกหรือเจตคติที่ดี หมายถึง แนวโนมที่อินทรียจะเขาหาสิ่งเราหรือ 
สถานการณน้ัน เน่ืองจากความชอบหรือความพอใจ 
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  2. เจตคติทางลบหรือเจตคติที่ไมดี หมายถึง แนวโนมที่อินทรียจะถอยหนีจากสิ่งเรา
หรือสถานการณน้ัน เน่ืองจากความไมชอบหรือความไมพอใจ 
  เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2520 : 38) ใหความหมายวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอสิง่เราตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปนตวักระตุนใหบคุคล
แสดงพฤติกรรม หรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง อาจเปนไป
ในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการอบรมใหเรียนรูระเบยีบวธิีของสังคม ซ่ึง
เจตคติน้ีจะปรากฏใหเห็นไดชัดในกรณีที่เปนสิ่งเราทางสังคม นอกจากนั้น เจตคตยิังเปนสิง่ที่ไม
สามารถวัดไดโดยตรง แตอางอิงไดจากพฤติกรรมหรือการตอบสนองที่บุคคลมีตอสิ่งเรา  
  ฮ็อก (Hogg. 1998 : 116) กลาวถึง เจตคติวาเกี่ยวของกับความเชื่อ ความรูสึก และ
การแสดงพฤติกรรม ซ่ึงมีตอกลุมคน สิ่งของ เหตุการณ และสัญลักษณ ความรูสึกอาจจะเปนไปทั้ง
ในทางบวกและทางลบ 
  ออลพอรท (นพณัฐ  จําปาเทศ. 2542 : 54 ; อางอิงจาก Allport. 1935 : 810) ได
กลาววา เจตคติเปนสภาวะความพรอมทางดานจิต ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมน้ี
จะเปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่จะมีตอบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณตางๆ
ที่เกี่ยวของ 
  อนาสตาซี (นพณัฐ  จําปาเทศ. 2542 : 54 ; อางอิงจาก Anatasi. 1976 : 543) กลาว
วา เปนความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเราที่กําหนดใหเปนพวกๆ ในทางชอบหรือไมชอบ 
  จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความคิด 
ความรูสึกของบุคคลอันเนื่องมาจากความรูและประสบการณที่ไดรับ และแสดงออกทางพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทั้งทางบวกและทางลบ 
 
 1.2 องคประกอบของเจตคต ิ
  นักจิตวิทยาไดเสนอองคประกอบของเจตคติจําแนกเปน 3 แนวทางคือ (ศรัญ  ตติยา
กิตติ. 2544 : 41 ; อางอิงจาก ระวีวรรณ  อังคนุรักษพันธ. 2533 : 12-13) 
  1. เจตคติ  มี 3 องคประกอบ ไดแก 
   1.1 องคประกอบดานความคิด (Cognitive Component) หมายถึง องคประกอบ
ดานความรู ความคิด ความเชื่อ และความคิดเห็นของบุคคลที่ มีตอเปาหมายของเจตคติ 
องคประกอบดานความรู ความคิด เกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลพิจารณาวาสิ่งน้ันดีหรือไมดี ถูกหรือผิด 
พึงปรารถนาหรือไมพึงปราถนา  
   1.2 องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) หมายถึง  
ความรูสึกชอบ ไมชอบ ทาทีที่ดี ไมดี ที่บุคคลมีตอเปาหมายเจตคติ อาจแบงไดเปน 2 ประการ คือ 
ความรูสึกทางบวก และความรูสึกทางลบ องคประกอบดานความรูสึกเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ขององคประกอบเจตคติ เปนศูนยกลางของเจตคติ 
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   1.3 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึงความพรอม
หรือแนวโนมที่บุคคลจะปฏิบัติตอเปาหมายของเจตคติ ซ่ึงมีผลมาจากสององคประกอบแรก เราจึง
วัดเจตคติของบุคคลไดจากพฤติกรรมการแสดงออก 
  2. เจตคติ มีสององคประกอบคือ  
   2.1 องคประกอบดานสติปญญา หมายถึง กลุมของความเชื่อที่บุคคลมีตอ
เปาหมายของเจตคติ 
   2.2 องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ที่บุคคลมีเม่ือถูกกระตุนโดยเปาหมาย
ของ เจตคติ 
  3. เจตคติมีองคประกอบเดียว คือ อารมณ ความรูสึก ในทางชอบ หรือไมชอบที่บุคคล
มีตอเปาหมายของเจตคติ 
  ในขณะท่ี งามตา  วนินทานนท (2535 : 212-213) ไดสรุปความหมายแตละ
องคประกอบของเจตคติไว ดังน้ี 
  1. องคประกอบทางการรูคิด (Cognitive Component) เจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งน้ัน จะตองประกอบดวยความรูหรือความเชื่อที่บุคคลมีเกี่ยวกับเปาหมายของเจตคติ 
(attitude object) ที่อาจเปนวัตถุ บุคคลหรือเหตุการณเปนอันดับแรก และเปนความรูที่มีทิศทาง
ประกอบดวย คือ ทางที่วาสิ่งน้ันดีเลว มีคุณหรือมีโทษมากนอยเพียงใด เปนความรูหรือความเชื่อถือ
ที่ใชประเมินสิ่งน้ันได ไมได เปนเพียงขอเท็จจริงโดยทั่วไปเทานั้น 
  2. องคประกอบทางความรูสึก (Affective Component) เจตคติมีลักษณะสําคัญที่
อารมณของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุทางเจตคติน้ัน เชนเดียวกับองคประกอบแรก ความรูสึกของบุคคล
จะตองมีทิศทางดวย ซ่ึงหมายถึง ความชอบความไมชอบสิ่งหน่ึง หรือความพอใจไมพอใจสิ่งหน่ึง 
องคประกอบนี้ของทางเจตคติตอสิ่งหน่ึงของบุคคลจะสอดคลองกับทิศทางขององคประกอบแรกของ
เขาดวย กลาวคือ ถาบุคคลเชื่อวาสิ่งใดดีมีประโยชน บุคคลก็จะชอบและพอใจสิ่งนั้น ในทางตรงกัน
ขาม ถาบุคคลเชื่อวาสิ่งน้ันเลวหรือมีโทษ บุคคลก็จะไมชอบ ไมพอใจสิ่งนั้น 
  3. องคประกอบทางการพรอมกระทํา (Action Tendency Component) เม่ือบุคคลมี 
ความรูเชิงประเมินคา และมีความรูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งน้ันแลว สิ่งที่สอดคลองกันซ่ึงติดตามมา คือ 
ความพรอมที่จะกระทําการใหสอดคลองกับความรูสึกของตนตอสิ่งน้ันดวย 
  สรุปไดวา องคประกอบของเจตคติน้ันมีอยูดวยกัน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบ
ทางการรูคิด (Cognitive Component) องคประกอบทางความรูสึก (Affective Component) และ
องคประกอบทางการพรอมกระทํา (Action Tendency Component) ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะเปน
ตัวกําหนดทิศทางเจตคติใหเปนไปตามลักษณะของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ แตกตางกันไป  
 
 
 



 11 

 1.3 การเกิดเจตคติ  
  จากองคประกอบของเจตคติ 3 องคประกอบ สามารถอธิบายการเกิดของเจตคติได   
3 ประการ (ลัดดา  กิติวิภาต. 2538 : 11) 
  1. การเกิดเจตคติทางดานความรู ความคิด (The Formation of the Cognitive 
Component) เกิดจากการที่บุคคลไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ในชีวิตประจําวัน จึงเกิดการประมวล
ขอมูลขึ้น (Catagorization) เพ่ือใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยสะดวก ซ่ึงการประมวลขอมูล
ดังกลาวอาจถูกหรือผิดก็ได  
  2. การเกิดเจตคติทางดานความรูสึก (The Formation of the Affective Component) 
มีความเกี่ยวของกับองคประกอบดานความรู ความคิด กลาวคือ หากบุคคลมีความรู ความคิด
อยางไร ก็จะมีอารมณความรูสึกไปในทางเดียวกัน  
  3. การเกิดเจตคติทางดานพฤติกรรม (The Formation of the Behavior Component) 
พฤติกรรมของบุคคลอาจไมไดมาจากเจตคติของตน เน่ืองจากมีอิทธิพลวัฒนธรรม บรรทัดฐานของ
สังคม ที่คอยควบคุมพฤติกรรมอยู  
  สเตาท และฟรอสท (Strauss ; Frost. 1999 : 11) ไดอธิบายแบบจําลองของลําดับขั้น
การเกิดเจตคติ (Hierachy of Effect Model) วาเจตคติเกิดเปนลําดับขั้นจากความสัมพันธระหวาง 3 
องคประกอบ ไดแก 
  1. องคประกอบดานความคิด (Cognitive หรือ Thinking) คือ การที่บุคคลไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆแลวใชความคิด สติปญญาพิจารณาขาวสารขอมูลน้ัน 
  2. องคประกอบดานความรูสึก (Feeling) คือ การตัดสินใจในทางเชื่อหรือไมเชื่อ ชอบ
หรือไมชอบ จากการใชความคิดสติปญญาพิจารณาขอมูลขาวสาร 
  3. องคประกอบดานการกระทํา (Behavior) เปนการกระทําตามความรูสึก 
  องคประกอบทั้ง 3 ประการขางตน ไดกอใหเกิดแบบจําลองลําดับขั้นการเกิดเจตคติ  
(Hierachy of Effects Model) 2 รูปแบบ คือ  
  1. แบบ High Involvement : เริ่มจากการที่บุคคลใชความคิด สติปญญาพิจารณา
ขอมูลขาวสาร จนกระทั่งเกิดเปนเจตคติ แลวนําไปสูการปฏิบัติ 
  2. แบบ Low Involvement : เริ่มจากการที่บุคคลไดรับขอมูลขาวสารและในทันใด ก็ได 
ทดลองปฏิบัติ (โดยยังไมเกิดเจตคติ) แลวจึงเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็น
ไดดวยตาราง แสดงแบบจําลองลําดับขั้นการเกิดเจตคติ (Hierachy of Effects Model) 
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ตาราง 1 แบบจําลองลําดับขั้นการเกิดเจตคติ (Hierachy of Effects Model) 
 

ความสัมพันธสูง 
High Involvement 

ความสัมพันธต่ํา 
Low Involvement 

การไดรับขอมูล
ขาวสาร (Awareness) 

การไดรับขอมูล
ขาวสาร (Awareness) 

ความรู  
(Knowledge) 

องคประกอบดาน
ความคิด  

(Cognitive / Think) ความรู  
(Knowledge) 

องคประกอบดาน
ความคิด  

(Cognitive / Think) 

ความชอบ 
 (Liking) 

การซื้อ 
(Purchase) 

ความโอนเอียง 
(Preference) 

 
เจตคต ิ

(Attitude / Feel ) ความเชื่อม่ัน 
(Conviction) 

พฤติกรรมนําไปสู
การซื้อ  

(Behavior / Do) 

ความเชื่อม่ัน 
(Conviction) 

ความชอบ 
 (Liking) 

การซื้อ  
(Purchase) 

พฤติกรรมนําไปสูการ
ซ้ือ  

(Behavior / Do) ความโอนเอียง 
(Preference) 

 
เจตคต ิ

(Attitude / Feel ) 

 
จากแนวคิดเรื่องนี้ สามารถนํามาประยุกตใชไดดังน้ี 
ตาราง 2 ประยุกตใชแบบจําลองลําดับขั้นการเกิดเจตคติ 

 

ความสัมพันธสูง 
(High Involvement) 

ความสัมพันธต่ํา 
(Low Involvement) 

การไดรับขอมูลขาวสารจาก
แหลงตางๆ ถงึประโยชนของ
การเรียนสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัยทั้งดานบวกและลบ 

การใชความคดิ
สติปญญาพิจารณา
ขอมูล เปรียบเทียบ

ขอมูล 

การไดรับขอมูลขาวสาร
เชนเดียวกบั 

(High Involvement) 

การใชความคดิ
สติปญญา
เชนเดียวกัน 

เกิดความชอบ ไมชอบ
ความรูสึกที่ดี หรือไมดีตอการ

เรียนรูสองภาษาของ 
เด็กปฐมวัย 

เกิดเจตคติตอการ
เรียนรูสองภาษา 

ทดลองพาลูกไปเรียน
ภาษาตางประเทศในคอรส 

ระยะสั้น 

กระทําตาม
พฤติกรรมกอน
เกิดเจตคต ิ

ถามีเจตคติทีดี่ก็จะนําไปสูการ
สนับสนุนใหเรียนสองภาษา

ของเด็กปฐมวยั 

เกิดพฤติกรรม 
ตามเจตคต ิ

ถาผลการทดลองดีก็จะ
เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
สองภาษาของเด็กปฐมวัย 

เกิดเจตคติ
ภายหลังการ
ทดลอง 
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  สรุปไดวา การเกิดเจตคติของบุคคลนั้น ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญอยู 3 
องคประกอบ ซ่ึงไดแก องคประกอบทางดานความคิด (Cognitive หรือ Thinking) องคประกอบ
ทางดานความรูสึก (Feeling) และองคประกอบทางดานการกระทํา (Behavior) โดยองคประกอบทั้ง 
3 สวนนี้ จะทําหนาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางเปนลําดับขั้นตอนในการเกิดเจตคติ 
  
 1.4 ลักษณะของเจตคติ 
  สุปาณี  สนธิรัตนและคนอื่นๆ (2541 : 368 ; อางอิงจาก Sherif ; & Sherif. 1956) ได
สรุปลักษณะของเจตคติไววา 
  1. เจตคติเปนสิ่งที่ตองเรียนรู เจตคติไมใชเปนแรงขับทางรางกาย  
  2. เจตคติเปนสิ่งที่คงทนถาวร แมวาเจตคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได โดยสามารถ 
เปลี่ยนแปลงไดเหมือนการเรียนรูอ่ืนๆ แตเปนความรูสึกที่ฝงลึกลงไป 
  3. เจตคติเปนความรูสึกที่แสดงโดยตรงตอสิ่งเราเปนอยางๆไป บุคคลยอมแสดง 
ความรูสึกตอบุคคลหนึ่งที่เขารูจัก และอาจแสดงความรูสึกไมชอบกับอีกคนหนึ่งที่เขารูจักเชนกัน 
  4. เจตคติสามารถเกิดกับทุกๆสิ่งได เชนเดียวกับ บุคคล วัตถุ กลุม สถาบัน  
แนวความคิด และขบวนการทั่วๆไป 
  5. เจตคติเปนพ้ืนฐานหรืออยางนอยก็เปนสวนหนึ่งอันเปนแรงผลักดันกอใหเกิด
ลักษณะนิสัยขึ้นได 
  สุรางค  โควตระกูล (2544 : 367) ไดสรุปลักษณะของเจตคติไว ดังน้ี 
  1. เจตคติเปนสิ่งที่เรียนรู 
  2. เจตคติเปนแรงจูงใจที่จะทําใหบุคคลกลาเผชิญกับสิ่งเราหรือหลีกเลี่ยง เจตคติมีทั้ง 
บวกและลบ 
  3. เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบทางปญญาหรือการรูคิด  
(Cognitive Component) องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) และองคประกอบเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Component) 
  4. เจตคติเปลี่ยนแปลงไดงาย การเปลี่ยนแปลงเจตคติอาจจะเปลี่ยนแปลงจากบวก
เปนลบหรือลบเปนบวก 
  5. เจตคติเปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิก เน่ืองจากชุมชนหรือ 
สังคมหนึ่งๆอาจจะมีคานิยมที่เปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ 
  6. สังคมประกิต มีความสําคัญตอพัฒนาการเจตคติของเด็ก โดยเฉพาะเจตคติตอ 
ความคิดและหลักการที่เปนนามธรรม 
  ศรัญ  ตติยากิตติ (2544 : 42) ไดสรุปลักษณะสําคัญของเจตคติไว 6 ขอ ดังน้ี 
  1. เจตคติไมไดติดตัวมาแตกําเนิด แตเกิดจากประสบการณและการเรียนรูภาย
หลังจากสิ่งแวดลอม 
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  2. เจตคติเปนพฤติกรรมภายใน ไมอาจทราบไดจนกวาจะแสดงออก 
  3. เจตคติไมอาจจวัดไดโดยตรง แตสามารถอนุมานไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
  4. เจตคติเปนสภาวะทางจิตใจ ที่มีผลตอความรูสึกนึกคิด และเปนตัวกําหนดแนวทาง
ในการแสดงออก 
  5. พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอาจไมตรงกับเจตคติก็ได เพราะอาจมีเหตุผล
ทางสังคมที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเชนน้ัน 
  6. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได 
  โดยสรุป ลักษณะของเจตคติเปนสิ่งที่ตองเรียนรู และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ประสบการณและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเจตคติมีทั้งทางบวกและทางลบ นอกเหนือจากนั้นเจตคติยังมีผลตอ
ความรูสึกนึกคิด และยังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกดวย 
 
 1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูเจตคติ 
  สุปาณี  สนธิรัตนและคนอื่นๆ (2541 : 373) ไดกลาวถึงองคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการเรียนรูเจตคติ ดังนี้  
  1. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมมีอิทธิพลในการบีบบังคับตอบุคคลในสังคมนั้นๆ  
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บุคคลแตละคนยอมรับในสังคม เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเมตตา
กรุณา และคานิยมในสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป ยอมเปนตัวกําหนดใหบุคคลในแต
ละวัฒนธรรมมีเจตคติแตกตางกันออกไป นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเปนตัวสะทอนถึงเจตคติของแตละ
บุคคลอีกดวย 
  2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเปนกลุมสังคมที่สําคัญที่สุด ถือไดวาเปนแหลงแรก
สุดที่ใหการเรียนรูทางสังคม เจตคติที่ปลูกฝงในแตละคนนั้นยอมเปนสิ่งคงทนมากที่สุด ภายใน
ครอบครัวพอแม มีอิทธิพลมากที่สุดตอเด็ก ตัวพอแมเองจะเปนผูสรางวัฒนธรรมขึ้นมาแลวก็
ถายทอดเจตคติทางวัฒนธรรมตลอดทั้งมีการฝกฝนตอเด็ก พอแมจึงคลายกับเปนสวนหนึ่งที่มีสวน
รวมในวัฒนธรรมที่เกิดจากการอบรมถายทอดนั้น เพราะเหตุที่พอแมมีอิทธิพลที่ม่ันคงในระหวางป
แรกๆ ของเด็ก  เจตคติและความเชื่อถือเกือบทั้งหมด จึงมีผลมาจากเจตคติและความเชื่อของพอแม 
แมกระทั่งเม่ือโตแลวก็ตาม 
  3. กลุมเพ่ือน (Peer Group) กลุมเพ่ือนเปนกลุมของบุคคลที่มีลักษณะตางๆทัดเทียม
กัน เปนเพ่ือนกันหรือเปนคนรูจักที่เห็นวามีความทัดเทียมกันในสังคม ขณะที่เด็กเติบโตขึ้นนั้น เขา
จะใชเวลาสวนมากคบคาสมาคมกับคนที่เขาคิดวาเทาเทียมกัน บุคคลเหลานี้จะมีอิทธิพลเพิ่มมาก
ขึ้นๆตอเจตคติของเขา โดยจะไววางใจเพื่อนเหลานั้นตอการแนะนําตักเตือน มิตรภาพ และดาน
ความสนุกสนาน กลุมเพ่ือนจะคอยๆกลายเปนกลุมที่สําคัญที่สุดในดานความคิดเห็นและการกระทํา 
  สรุป องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูเจตคติน้ันมีอยู 3 ประการดวยกัน คือ 
วัฒนธรรม (Culture) ครอบครัว (Family) และกลุมเพ่ือน (Peer Group) ซ่ึงองคประกอบทั้ง 3 
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ประการนี้ สงผลตอการเรียนรูเจตคติ และการเกิดเจตคติในแตละดานแตกตางกันออกไปตามแตละ
กลุม จนกวาจะมีสิ่งอ่ืนเขามาเปลี่ยนแปลงเจตคติเดิมน้ันออกไป 
 
 1.6 ทฤษฎีที่เก่ียวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
  การเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติน้ัน วัฒนา  ศรีสัตยวาจา (2534 : 317-320) ได
สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติไว ดังน้ี 
  1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขและการเสริมแรง (Conditioning and Reinforcement 
Theories)รูปแบบของการวางเงื่อนไขและการเสริมแรง มีขอสมมติฐานเบื้องตนวา เจตคติจะเกิดขึ้น
เม่ือบุคคลไดรับขอมูลความจริง เรียนรูถึงความรูสึก และคุณคาเกี่ยวกับความจริงเหลานั้นโดยไดรับ
ขอมูลและความรูสึกผานกระบวนการและกลวิธีตางๆ ดังน้ี 
   1.1 ความสัมพันธ (Association) การเกิดเจตคติตามกระบวนการนี้เกิดขึ้นเม่ือมี
สิ่งเราตางๆ ปรากฏขึ้นพรอมกัน สิ่งเราที่เปนกลาง หากปรากฏพรอมกับสิ่งเราที่เปนบวกหรือเปน
ลบหลายๆครั้ง ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกเปนบวกหรือลบตอสิ่งเราที่เปนกลางได การเรียนรู
คุณสมบัติของวัตถุ ลักษณะของบุคคลหรือแงมุมทางความคิดตางๆ เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา
เจตคติตอวัตถุ บุคคล หรือความคิดนั้นๆ ปจจัยที่สรางใหเกิดเจตคติไดงายที่สุด คือ การพัฒนา
ความสัมพันธระหวางสิ่งน้ันๆกับคุณสมบัติของตัวมันเอง 
   1.2 การเสริมแรง (Reinforcement) การเรียนรูเกิดจากการเสริมแรงดวย เม่ือ
บุคคลแสดงความรูสึกหรือกระทําสิ่งใดลงไปแลวมีคนเห็นดวย จะเปนการเสริมแรงใหเขาแสดง
ความรูสึกหรือกระทําสิ่งน้ันอีกจนกลายเปนสิ่งที่สรางใหเกิดเจตคติตอสิ่งน้ัน 
   1.3 การเลียนแบบ (Imitation) เจตคติสามารถเรียนรูผานการเลียนแบบได การที่
บุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเอาอยางผูที่แข็งแรง ผูมีอํานาจ ผูที่
ตนยกยองนับถือ เปนบุคคลสําคัญหรือเปนวีรบุรุษ มักจะไดรับการเลียนแบบอยูเสมอ 
  กระบวนการแหงการวางเงื่อนไข การเสริมแรง และการเลียนแบบ เปนกลวิธีสําคัญใน
การเรียนรูเรื่องการเกิดเจตคติของบุคคล 
  2. ทฤษฎีสิ่งจูงใจและความขัดแยง (Incentives and Conflict Theories) ทฤษฎีที่พูด
ถึงสิ่งที่จูงใจและความขัดแยง จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยเฉพาะบุคคลที่มีเจตคติ
หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติในเรื่องหน่ึงเรื่องใด จะตองมีเหตุผลของการยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงนั้นอยูใน
ตนเอง ถาเหตุผลของการยอมรับดีกวา ก็จะมีเจตคติที่ดีตอสิ่งน้ัน แตถาเหตุผลที่จะปฏิเสธดีกวาจะมี
ผลตรงกันขาม โดยทั่วไปบุคคลจะพยายามรักษาเจตคติเดิมไวกอนเสมอ เจตคติเปลี่ยนแปลงไดยาก
กวาการเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง เน่ืองจากเจตคติจะรวมทั้งความรูเกี่ยวกับสิ่งน้ันและความรูสึกที่มี
ตอสิ่งน้ันตลอดจนการประเมินคุณคาดวย 
  สรุปไดวา ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเจตคติน้ันมีทฤษฎีใหญๆอยู 2 ทฤษฎี น่ันคือ ทฤษฎี
การวางเงื่อนไขและการเสริมแรง และทฤษฎีจูงใจและความขัดแยง ในแตละทฤษฎีจะมีการกลาวถึง



 16 

กระบวนการและกลวิธีที่เปนสาเหตุทําใหเกิดเจตคติตางๆกันออกไป ตามปจจัยตางๆที่อยูรอบตัว 
ตามสิ่งเราและตามขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม 
 
 1.7 การวัดเจตคติ 
  ในการวัดเจตคติน้ันเราจะทราบเจตคติของคนไดก็โดยการสังเกต การพยากรณ จาก
การแสดงออก คําพูด การกระทําหรือพฤติกรรมภายนอก การสัมภาษณ ซ่ึงแบงวิธีที่ใชวัดเจตคติ
เปนประเภทใหญๆ ไดดังน้ี (สุภัคษร  อินทร. 2545 : 12)  
  1. ใชแบบทดสอบวัดเจตคติโดยตรง ซ่ึงมักเรียกกันวา “มาตราสวนวัดเจตคติ” 
(Attitude Scales) ที่นิยมใชกันแพรหลาย คือ แบบทดสอบวัดเจตคติของลิเคิรท (The Likert 
Techniques) และแบบทดสอบทางเจตคติของเธอรสโตน (The Thustone Method) 
   1.1 แบบทดสอบวัดเจตคติของลิเคิรท (The Likert Techniques) เปนที่นิยมกัน
มากที่สุด คือ วิธีการใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็น
ดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และแตละฉบับจะมีคาเปนตัวเลข คือ  5, 4, 3, 2 และ 
1 ตามลําดับ   
   1.2 แบบทดสอบทางเจตคติของเธอรสโตน (The Thustone Method) เปนมาตรา
สวน 11 อันดับ ตั้งแตความรูสึกพึงพอใจมากที่สุด ไปจนถึง ไมพึงพอใจมากที่สุด แตละอันดับจะมีคา
เปนตัวเลข คือ เห็นดวยมากที่สุดได 11 คะแนน รองลงไปก็เปน 9.9, 8.8, 7.7, 6.6, ความเห็น
กลางๆได 5.5 ตอลงไปเปน 4.4, 3.3, 2.2, 1.1 และไมเห็นดวยมากที่สุดได 0.0  
  2. ใหผูตอบแบบสอบถามตอบสนองอยางเสรี (Free-Respond Method) นักจิตวิทยา
บางคนมีความเห็นวา ในการใหผูถูกศึกษาตอบคําถามแบบตามฟอรมในแบบทดสอบมาตราสวนวัด
เจตคติน้ัน ถามไดไมครอบคลุมความรูสึกในใจอันเปนเจตคติในเรื่องน้ันๆ มีขอเท็จจริงวา แมคนสอง
คนไดคะแนนเทากัน อาจจะมีระดับความคิดความรูสึกตอสิ่งน้ันตางกันได วิธีการวัดแบบนี้มีลักษณะ
ไมเปนทางการ กลาวคือ ขอมูลไมออกเปนตัวเลข 
  3. การสังเกต ถือวาหลักพฤติกรรมตางๆของบุคคลในสังคมสะทอนใหเห็นเจตคติของ 
บุคคลนั้นๆ ฉะน้ันเราสามารถสังเกตพฤติกรรมที่พวกเขากระทําเปนประจําอยูเสมอ 
  4. Projective Method เปนการใหดูภาพที่เลือนลางไมชัดเจน แลวบรรยายออกมาตาม 
ความรูสึกจากจิตใตสํานึก 
  ในขณะที่ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2529 : 26) กลาววา การวัดเจตคติของผูใหญและ
เด็กโตที่มีการศึกษา นิยมใชวิธีการใชแบบสอบถามมากที่สุด เน่ืองจากวิธีน้ีใชวัดเจตคติของคนเปน
จํานวนไมจํากัดในเวลาเดียวกัน และสรางสภาวะที่ลับเฉพาะสวนตัวใหแกผูตอบไดมาก 
  วิธีการใชแบบสอบถามในการวัดเจตคติน้ัน มีผูสรางเครื่องมือประเภทนี้ขึ้นหลายแบบ 
แตที่นิยมมี 3 ประเภท คือ วิธีการใชคาประจําประโยค วิธีการประเมินบนมาตราสวน และวิธีการใช
ความหมายแฝงคําคุณศัพท 
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  1. วิธีการใชคาประจําประโยค (Method of Equal Appearing Intervals) เปนวิธีการ
ของเธอรสโตนและคนอื่นๆ (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 2529 : 26-29 ; อางอิงจาก Thurstone and 
others. 1929) การหาคาประจําประโยคตามวิธีของเธอรสโตน เริ่มตนดวยการสรางขอความ หรือ
ประโยคที่มีการแสดงถึงเจตคติตอประเด็นที่ตองการจะวัดมาอยางนอยเปนจํานวน 4 หรือ 5 เทา 
ของจํานวนขอความที่จะใชในแบบสอบถามฉบับจริง ขอความที่สรางขึ้นนี้ ควรจะสั้นไมกํากวม โดย
มีทั้งขอความที่แสดงเจตคติทางบวก ทางลบและเปนกลาง นําไปใหคณะบุคคลจํานวนหนึ่งตั้งแต 50 
คนขึ้นไป ทําการพิจารณาอยางอิสระ โดยแตละขอความจะมีชวงการวัด ไมเห็นดวย หรือชอบนอย
ที่สุด ไปจนถึงเห็นดวย หรือชอบมากที่สุดรวม 11 ชองเทาๆกันดังรูป 
 
 
 
 
 
 เจตคติทางลบ   เจตคติเปนกลาง   เจตคติทางบวก 
 
  จากรูป จะสามารถแบงระดับความรูสึกออกเปน 11 ระดับ โดยที่ระดับ 1-5 เปนเจตคติ
ที่มีทิศทางเปนลบ เชน ความรูสึกไมชอบ ไมพอใจ ไมเห็นดวย โดยมีระดับสูงสุด คือ 1 ไปเรื่อยๆ 
จนถึงระดับต่ําสุด คือ 5 สําหรับระดับที่ 6 จะเปนระดับความรูสึกเฉยๆหรือเปนกลาง สวนสวนระดับ
ที่ 7-11 เปนเจตคติที่มีทิศทางเปนบวก เชน ความรูสึกชอบ พอใจ เห็นดวย โดยมีระดับสูงสุด คือ 11 
ไปเรื่อยๆ จนถึงระดับต่ําสุด คือ 7 ผูตัดสินตองพิจารณาตัดสินขอความแตละขอจนหมด หลังจากนั้น 
ผูสรางขอความจะนําคาที่ตัดสินไวในแตละขอความ มาพิจารณาคาประจําประโยค แลวเลือกเอา
ขอความที่มีคาประจําประโยค (Scale Value) หางกันเปนชวงเทาๆกัน มาใชในแบบสอบถามที่มี
เนื้อหาไมซํ้ากัน ไมคลุมเครือ และมีคาประจําประโยคแตกตางกันกระจายทั่วตลอด โดยใชประโยคที่
มีคาประจําประโยคตั้งแตต่ําสุดจนถึงสูงสุด และนําขอความเหลานั้นมาเรียงใหมคละกันไปใน
แบบสอบถาม 
  2. วิธีการประเมินแบบมาตราสวน (Method of Summateed Rating) วิธีน้ีสรางขึ้น
โดย ลิเคิรท (Likert. 1932) วิธีการประเมินบนมาตราสวนของลิเคิรทนี้ แบบสอบถามจะประกอบดวย
ขอความตางๆที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับประเด็นของเจตคติที่ตองการศึกษา แตละขอความมีมาตรา
สวนประกอบ แบงความรูสึกออกเปน 5 ชวง เทาๆกัน ดังรูป 
 
เห็นดวยอยางยิ่ง     เห็นดวย           ไมแนใจ  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
       5                       4                      3                    2                        1 
  

2 1 3 4 5 6 7 8 9 11 10 



 18 

  จากรูป จะแบงชวงความรูสึกออกเปน 5 ชวง เทาๆกัน ตั้งแต 1-5 คา 1-2 เปนเจตคติ
ที่มีทิศทางลบ โดยคา 1 เปนระดับความรูสึกสูงที่สุด คา 2 เปนระดับความรูสึกรองลงมา สําหรับคา 
3 เปนระดับความรูสึกที่ก้ํากึ่งระหวางเจตคติทางบวกและทางลบ สวนคา 4 และ 5 เปนเจตคติ
ทางบวก โดยคา 5 เปนระดับความรูสึกสูงที่สุด และคา 4 เปนระดับความรูสึกรองลงมา 
  หลังจากสรางแบบสอบถามที่มีขอความจํานวนมากพอควร นําแบบสอบถามไปใชกับ
คนกลุมหน่ึงที่มีลักษณะคลายกับคนในกลุมตัวอยางที่ผูสรางตองการวัดเจตคติ หลังจากนั้นคัดเลือก
ขอความที่แจมชัด ไมคลุมเครือ มีคาอํานาจจําแนกเหมาะสมไปใชแบบสอบถามจริง โดยขอความที่
นํามาใชจริง ควรมีเน้ือความที่แสดงเจตคติทั้งดานบวก และดานลบจํานวนใกลเคียงกัน (ดวงแข  จง
เจริญ. 2540 : 12-13)  
  3. วิธีการใชความหมายแฝงคุณศัพท (Semantic Differential Method) ซ่ึงวิธีการนี้ 
ออสกูดและคนอื่นๆ (รวีวรรณ  อังคนุรักษพันธุ. 2533 : 115-119 ; อางอิงจาก Osgiid. and others. 
1955) เปนผูสรางขึ้น ทําการคัดเลือกคําหรือขอความที่ตองวัดเจตคติ โดยการเลือกคําคุณศัพท หรือ
เปนวลีที่ตรงขามกันเปนจํานวนคูใหมากๆ คําที่คัดเลือกมานั้นตองมีความหมายสอดคลองกันกับคํา
หรือขอความที่จะตองการวัดเจตคติ การกําหนดชวงมาตรา และการกําหนดคะแนน โดยทั่วไป 
กําหนดเปน 7 ชวง กําหนดใหมีคาเรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย หรือ จากนอยไปหามาก ดัง
รูป 
 
 แข็งแรง  7  6 5 4 3 2 1 ออนแอ 
 
 
 สกปรก  1  2 3 4 5 6 7 สะอาด 
 
  จากนั้นนําแบบสอบถามวัดเจตคติที่สรางขึ้น ไปใชกับบุคคลที่ตองการวัด โดยให
ผูตอบทําเครื่องหมายบนชวงมาตรา ตามความรูสึกของผูตอบบนคําคุณศัพทหรือวลีแตละคู 
  ดังน้ัน จะเห็นไดวา วิธีการวัดเจตคติน้ันมีหลายวิธี ซ่ึงในแตละวิธีน้ัน มีขั้นตอนและ
วิธีการในการวัดแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับการวัดเจตคติน้ันใชกับบุคคลและสถานการณใด เปนตน  
  ในการศึกษาคนควาครั้ ง น้ี  ผู วิ จัยใชแบบสอบถามวัดเจตคติโดยใชลักษณะ
แบบสอบถามวัดเจตคติของไลเคิท (The Likert Technique) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

 
 1.8 ประโยชนของการวัดเจตคติ 
  ประโยชนของการวัดเจตคติ ซ่ึง ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2529 : 1-4) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการวัดเจตคติไว ดังตอไปน้ี คือ  
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  1. วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม การมีเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคล ยอมเปนเครื่อง
แสดงวา เขามีความรูทางดานดีหรือไมดีเกี่ยวกับสิ่งน้ันมากนอยเพียงใด และเขามีความรูสึกชอบ
หรือไมชอบสิ่งน้ันเพียงใด เจตคติของบุคคลตอสิ่งนั้นเปนเครื่องทํานายวาบุคคลนั้นมีการกระทําตอ
สิ่งนั้นไปในทํานองใด ฉะน้ันการทราบเจตคติของบุคคลยอมชวยใหสามารถทราบการกระทําของ
บุคคลนั้นได 
  2. วัดเพื่อหาทางปองกัน การที่บุคคลจะมีเจตคติตอสิ่งใดอยางไรนั้น เปนสิทธิของเขา 
แตการอยูดวยกันดวยความสงบสุขในสังคม ยอมจะเปนไปไดเม่ือพลเมืองมีเจตคติตอสิ่งตางๆที่
คลายคลึงกัน ซ่ึงจะเปนทางใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน และไมเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม 
  3. วัดเพื่อหาทางแกไข บุคคลสามารถจะมีเจตคติตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงแตกตางกันไปได
มาก แตในบางเรื่องจําเปนที่จะตองไดรับความคิดเห็นและเจตคติที่สอดคลองกัน เพ่ือใหเกิดแนวทาง
และการกระทําที่พรอมเพรียงกัน 
  4. วัดเพื่อใหเขาใจสาเหตุและผล เจตคติเปรียบเหมือนสาเหตุภายใน ซ่ึงมีกําลัง
ผลักดันใหบุคคลกระทําไปไดตางๆกัน สาเหตุภายในหรือเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคลนี้ อาจ
ไดรับผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกดวยสวนหนึ่ง ฉะนั้นการเขาใจอิทธิพลของสาเหตุภายในที่มี
ตอการกระทําของบุคคลตางๆไดอยางชัดเจน บางกรณีจําเปนตองวัดเจตคติของบุคคลตอสาเหตุ
ภายนอกนั้นดวย 
  สรุปไดวา ประโยชนของการวัดเจตคติน้ันนอกจากจะวัดเพื่อทราบถึงความรูสึกนึกคิด
ที่มีอยูภายใน และเขาใจถึงเหตุและผลของแตละบุคคลแลว ยังสามารถหาหนทางปองกัน แกไข และ
ทํานายพฤติกรรมของแตละบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย  
 
 1.9 ปจจัยที่มีผลตอการมีเจตคติที่แตกตางกัน 
  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (บรรพต  ขันคํา. 2546 : 16 ; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 
2520 : 65-69) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอการมีเจตคติที่แตกตางกันไว ดังน้ี 
  1. ตัวบุคคล (The Individual) ประสบการณในการใหการเลี้ยงดู หรือการฝกอบรม จะ 
เปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล ขณะเดียวกันก็ยอมมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน ซ่ึงบุคลิกภาพที่
แตกตางกันนี้จะมีผลทําใหเจตคติของบุคคลเหลานั้นแตกตางกันดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานสรีร-
วิทยา สังคม เชน อายุ การศึกษา มีผลตอเจตคติของบุคคล ทําใหมีผลตอเจตคติของตนเองที่มีตอสิ่ง
ตางๆในสังคม 
  2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relation) การที่บุคคลหนึ่งจะสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือไมมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับคุณลักษณะบางอยางของบุคคล
น้ัน ไดแก ความเปนที่นาเชื่อถือ ความนาสนใจ และอํานาจ คุณลักษณะเหลานี้มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ นอกจากนี้ความแตกตางกันของความเชื่อและเชื้อชาติจะมีผลกอใหเกิดเจตคติที่
แตกตางกันของบุคคลได   
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  3. กลุม (The Group) บุคคลยอมมีสวนรวมกับกลุมใดกลุมหน่ึง ซ่ึงประกอบดวย
สมาชิกหลายคน ในขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็อาจจะมีความตองการเขาไปมีสวนรวมกับกลุมอ่ืนดวย 
เจตคติของบุคคลนั้นยอมขึ้นอยูกับบุคคลในกลุมที่เขาเปนสมาชิกดวย ดังน้ัน เจตคติของบุคคลจะ
เปลี่ยนไดทางหนึ่งก็โดยการเปลี่ยนแปลงเจตคติของกลุม 
  4. สัมพันธภาพระหวางกลุม (Intergroup Relation) กลุมตางๆ ถามีความเหมือนกัน
และความแตกตางกันมากเทาใดในดานขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม 
ความแตกตางของสังคม ความขัดแยงระหวางกลุม บางครั้งอาจทําใหเกิดความแตกตางของเจตคติ
ระหวางกลุมขึ้นได 
  สรุปไดวา ปจจัยพ้ืนฐานในดานตัวบุคคล สัมพันธภาพระหวางบุคคล กลุม และ
สัมพันธภาพระหวางกลุมน้ัน ลวนแตสงผลใหคนเรามีเจตคติที่แตกตางกัน 
 
 1.10 ความหมายของผูปกครอง 
  ผูปกครอง หมายถึง พอแม หรือ บุคคลอ่ืน อาจเปนญาติมิตรหรือผู อ่ืนซึ่งพอแม
ไววางใจ ที่มีหนาที่อบรมเลี้ยงดูตลอดจนใหการศึกษาแกเด็ก (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525) 
  ผูปกครอง หมายถึง พอ – แม พ่ี ปา นา อา คนรูจัก หรือคนที่ไมรูจักก็ได ซ่ึงทําหนาที่
ดูแลชีวิตพ้ืนฐาน แนะนําแนวทาง สนับสนุนชวยเหลือและแนะนําเด็ก ถือวาบุคคลนั้นเปนผูปกครอง 
(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542 : 2) 
  ผูปกครอง หมายถึง พอแม หรือบุคคลที่รับเด็กไวในความดูแล โดยทําหนาที่อุปการะ
เลี้ยงดูอบรม สั่งสอนดวยความรักและเอาใจใส ตลอดจนใหการศึกษาแกเด็ก (ทรงพร  สุทธิธรรม. 
2534 : 31) 
  ผูปกครอง หมายถึง พอแม หรือบุคคลที่รับเด็กไวในความดูแล รวมถึงผูที่รูจักและไม
รูจัก โดยทําหนาที่อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนดวยความรัก ตลอดจนใหการศึกษาแกเด็ก (วรนุช  
เสนีวงศ ณ อยุธยา. 2547 : 10)  
  ดังน้ัน ผูปกครอง จึงหมายถึง พอ แม บุคคลในครอบครัว หรือ บุคคลอื่นที่มีหนาที่
ดูแล อบรม สั่งสอน และเลี้ยงดูดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเอาใจใส รวมทั้งใหการศึกษา
กับเด็กที่อยูในความดูแล 
 
 1.11 ความสําคัญของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย 
  ความสําคัญและความจําเปนของการใหผูปกครองหรือครอบครัวมีสวนรวม ในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดสะทอนเก่ียวกับ
ความสําคัญของผูปกครองไวดังน้ี (สุมาลี  คุมชัยสกุล. 2544 : 13-14 ; อางอิงจาก Morrison. 1998 : 
38-52)  
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  ลูเธอร (Martin Luther) ค.ศ. 1483-1546 ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง คือ 
บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรวาเปนผูที่ เปนแบบอยางและขัดเกลาใหเด็ก
เจริญเติบโตขึ้นมาเปนผูใหญ และดํารงชีวิตอยูไดเฉกเชนสุจริตชนตามคําสอนของพระผูเปนเจา 
  คอมนิอุส (John Amos Comenius) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง คือ 
ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูของลูก และเชื่อวา การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตยังเด็ก จึงจัดการ
ใหความรูแกผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการของลูกไดอยางเหมาะสม 
  เปสตาลอสซี่ (John Heinrick Pestalozzi) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง 
โดยเฉพาะแมในฐานะที่เปนผูมีบทบาทหลักและรับผิดชอบสูงในครอบครัว เปนผูมีความรับผิดชอบ 
ความอดทนและความเสียสละ และนายกยอง 
  เฟรอเบล (Friedrich Wilhem Froebel) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง คือ สื่อ
การสอนเด็กปฐมวัยที่เขาสรางขึ้น เชน บทเพลงกลอมเด็ก คําคลองจองสําหรับเด็ก และเกมตางๆซึ่ง   
เฟรอเบลจะใชคําวา “แม” ในชื่อของสิ่งของเหลานั้นซึ่งมีนัยวา แมเปนผูหน่ึงที่มีบทบาทหลักในการ
ปฏิสัมพันธกับเด็กดวยสื่อที่เขาสรางขึ้น 
  จากแนวคิดขางตน จะเห็นไดวา บทบาทและความสําคัญของผูปกครองกับการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน มีความสําคัญเปนอยางมากตอการกําหนดทิศทางชีวิตของเด็กตั้งแตแรกเกิด
จนโต เปรียบเสมือนครูคนแรกที่ใหความรูและเปรียบเสมือนโรงเรียนแหงแรกเชนกัน 
 
 1.12 บทบาทของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 7) กลาววา ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็ก มี
ผลตอเด็กในทุกดาน เด็กสามารถเรียนรู ทํางาน และเลนกับเพ่ือนไดอยางมั่นใจและมีความสุข หาก
ไดรับการสนับสนุนที่ดี การอบรมเลี้ยงดูที่ดี และถูกตองจากผูปกครอง บทบาทของผูปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก จะเปนทั้งผูเลี้ยงดู ผูสงเสริมพัฒนาการ และผูใหการศึกษา ในดานของการศึกษา 
ผูปกครอง คือ ครูคนแรกของเด็ก การเลี้ยงดูและสงเสริมเปนงานสวนหนึ่งนับแตฝกการถายปสสาวะ 
อุจจาระ การแตงตัวดวยตนเอง การอบรมมารยาทสังคม การถายทอดทางวัฒนธรรม และการสราง
เสริมเจตคติที่ดีตอเพ่ือน และการปรับตัวเขากับสังคม ซ่ึงเด็กจะเรียนรู ทั้งโดยการเลียนแบบและการ
สั่งสอน 
  เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 12) ไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยไววา ในการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็ก มารดามีบทบาทสําคัญมากในการเลือกใชวิธีการใน
การอบรมสั่งสอน แนะนํา และปฏิบัติตอเด็ก เพ่ือที่จะสงเสริมและสนองความตองการในดานรางกาย 
อารมณจิตใจ คุณธรรม ดานสังคมและบุคลิกภาพ และดานสติปญญา ลักษณะวิธีการตางๆที่มารดา
ใชในการเลี้ยงเด็กนั้น จะตองคํานึงถึงพัฒนาการและความตองการของเด็ก เม่ือมารดามีความเขาใจ
ก็จะชวยใหสามารถจัดประสบการณ จัดสิ่งแวดลอม และสงเสริมพัฒนาการเด็กไดดี 
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  วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2542 : 23) ไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครอง ดังน้ี พอแม 
ผูปกครองนอกจากจะเลี้ยงดูเด็กใหมีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวยแลวยังจะตองมีการพัฒนาทาง
จิตใจ และทางสังคมในเชิงจิตวิทยาใหกับเด็กดวย 
  อารี  รังสินันท (2524 : 165-117) กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูปกครองควรเปนดังน้ี 
  1. การเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตในสังคม เด็กควรไดรับการเลี้ยงดูจากพอแมดวย 
ความรักความอบอุน การเลี้ยงดูเด็กใหเจริญเติบโตในสังคมอยางสมบูรณ ตองใหเด็กไดรับการ
ตอบสนองความตองการขั้นมูลฐานอยางเพียงพอ ซ่ึงไดแก การตอบสนองความตองการทางดาน
รางกาย คือการใหอาหารตามหลักโภชนาการ การนอนหลับพักผอน การจัดหาเสื้อผา เครื่องนุงหม
การออกกําลังกาย การฝกหัด และการปองกันโรคและอุบัติเหตุ และการตอบสนองความตองการทาง
จิตวิทยา คือ ความรัก ความอบอุน การยอมรับวาเด็กคือสวนสําคัญของครอบครัว การเปนอิสระของ
ตัวเอง 
  2. การอบรมและการใหการศึกษาเบื้องตนโดยตรง การอบรมใหเด็กรูจักระเบียบของ 
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือเด็กจะสามารถปรับตัวในสังคมไดดี ซ่ึงใชวิธีการดังน้ี การปลูกฝง
คุณลักษณะที่ดีใหแกเด็ก คือ การมีสุขภาพอนามัยดี มีระเบียบวินัย มีชีวิตที่เรียบงาย มีความ
รับผิดชอบ สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดดี และกลาแสดงความคิดเห็น รูจักการแกปญหา การ
อบรมมารยาททางสังคม คือ การฝกมารยาทในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเวลาสถานที่ และ
มารยาทในการรับประทานอาหาร และการปลูกฝงเจตคติที่ถูกตองใหแกบุตร คือ ความรูสึกนึกคิด
ของบิดามารดา ซ่ึงมีอิทธิพลตอพัฒนาการดานเจตคติของเด็ก 
  3. การสงเสริมความสนใจของลูก โดยการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณที่ลูกมีความสนใจ 
เชน อุปกรณระบายสี วาดรูป ถาลูกสนใจทางดานศิลปะ หนังสือนิทาน เครื่องเลนที่เหมาะสม พาไป  
ทัศนศึกษา 
  4. การสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา โดยการสงเสริมการคิดและการแกปญหา
ตางๆ สงเสริมใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีโอกาสทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
มีความรับผิอดชอบในการทํางานตางๆ รูจักการสังเกตและสนใจสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว และสงเสริม
ทักษะทางภาษาเพื่อใหมีความพรอมที่จะเรียนรูทางภาษาตอไป 
  5. การถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม โดยการสงเสริมอบรมใหลูกเขาใจในดาน
วัฒนธรรมของชาติ ในการรักษายกยองมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพ่ือใหเด็กไดรูจัก
คุณคามรดกวัฒนธรรมของไทย 
  โกรทเบิรก (Grotberg. 1979 : 211) บทบาทหนาที่ของผูปกครองโดยสวนใหญจะ
ไดรับการกําหนดไวและสั่งสอนใหปฏิบัติสืบตอกันมาดังน้ี คือ 
  1. พอแมควรทําหนาที่ดูแลและฝกหัดเด็กเปนระยะเวลานานตามวัยตางๆ เชน วัย
ทารกวัยเด็ก วัยรุน จนกวาเด็กจะพึ่งตนเองได ในการดูแลเด็กนี้ นอกจากพอแมจะใหอาหาร 
เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยแกเด็กแลว จะตองคอยปกปองอันตรายตางๆใหแกเด็กอีกดวย สวนการ
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ฝกหัดเด็กนั้น พอแมจะทําหนาที่เบื้องตนในการฝกหัดเด็กใหรูจักมีความคิดและการกระทําที่
เหมาะสม 
  2. พอแมมีหนาที่ทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก เพ่ือที่จะจัดเตรียมใหเด็กมี 
ความสามารถที่จะเปนพอแมที่ดีในอนาคตไดดวย 
  3. พอแมมีบทบาทที่จะตองใหการศึกษาและสงเสริมพัฒนาการแกลูกของตน และพอ
แมควรเขาไปในกระบวนการในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก และมีสวนรับผิดชอบลูกให
มากที่สุดเทาที่จะทําได 
  ดังจะเห็นไดวา บทบาทของผูปกครองมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
ทุกๆดาน ทั้งในดานของการเปนผูอบรมเล้ียงดูและในดานของการเปนผูใหการศึกษา ผูปกครองจึง
ควรใหความรักดูแลและเอาใจใส ใหเด็กอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความเอื้ออาทร มีการยอมรับ เพ่ือให
เด็กปฐมวัยสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับภาษาและการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา  
  ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญและเปนจุดเริ่มตนของมนุษยในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว 
มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ความ
เขาใจระหวางกัน เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดเห็น ความเขาใจในดานตางๆ  
  พระยาอนุมานราชธน ไดใหความหมายของภาษาไววา ภาษาคือ “วิธีที่มนุษยแสดง
ความในใจเพื่อใหผูอ่ืนที่ตนตองการใหรูไดรู จะเปนเพราะตองการบอกความในใจที่นึกไวหรือระบาย
ความในใจที่อัดอ้ันอยูใหปรากฎออกมาภายนอก โดยใชเสียงพูด ที่มีความหมายตามที่ไดตกลงรับรู
กัน ซ่ึงมีผูไดยินรับรูและเขาใจ” (อนงค  วรพันธ. 2546 : 6 ; อางอิงจาก อนุมานราชธน. 2513 : 23) 
  หรรษา  นิลวิเชียร (2536 : 201) ไดกลาววา ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสาร
ระหวางกัน ดวยวิธีการหลายรูปแบบ ซ่ึงวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการพูดและการเขียน ซ่ึง
การพัฒนาทักษะดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตางๆในสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น  และบุษบง  
ตันติวงษ (2535 : 40-47) กลาววาภาษาเปนสัญลักษณในการสื่อสารที่ตองใชใหเหมาะกับเรื่องที่
ตองการสื่อสาร เด็กปฐมวัยเรียนรูจากภาษาแบบตางๆ ไดแก ภาษา ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
รางกาย ละคร และคณิตศาสตร ซ่ึงสามารถใชสื่อความคิดแตละเร่ือง โดยใชสัญลักษณหลายแบบ
ผสมผสานกัน หรือสลับกัน สําหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 208) ไดใหความหมาย
ของภาษาไววา คือระบบในการสื่อสารตามความคิดหรือความรูสึก โดยการใชสัญลักษณ เสียง 
ทาทาง หรือเครื่องหมาย ที่มีความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจ ซ่ึงสอดคลองกับ ภาวาส  บุนนาค 
(2538 : 15) ที่กลาววาภาษา หมายถึง ระบบของเสียงสัญญาณหรือสัญลักษณตัวหนังสือที่สื่อออก
มาแลวมีความหมาย และสื่อความเขาใจกับบุคคลอื่นเพ่ือประโยชนในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข  
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  สรุปความหมายของภาษาไดวา เปนสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสาร ถายทอดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความรูสึก ตลอดจนประสบการณตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงออกมาเปนสัญลักษณตางๆ 
เสียง คําพูด ทาทาง แลวสื่อออกมาใหมีความหมายเพื่อสรางความเขาใจใหผูอ่ืนไดรับรูและมีความ
เขาใจซึ่งกันและกัน 
  สวนความสําคัญของภาษานั้น ทิศนา  แขมมณี และคนอื่นๆ (2535 : 107) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของภาษาไววา เด็กจําเปนตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการคิด และสื่อความหมาย การ
ปรับตัวรับความรูใหม เด็กสามารถใชภาษาในการติดตอกับผูอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ วราภรณ  รักวิจัย (2535 : 77) ที่กลาววาภาษามีความสําคัญกับเด็กมากเพราะการ
อยูในสังคมเด็กจะตองสื่อสารกับผูอ่ืนดวยวิธีการพูด การอาน การฟง และการเขียน 
  นอกจากนี้ภาษายังสามารถติดตอสื่อสารและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให
เกิดการเรียนรู ที่จะนําไปสูการพัฒนาสังคมและสติปญญา ดังนั้นภาษาจึงควรไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตั้งแตเด็กๆ ดวงเดือน  ศาสตราภรณ (2529 : 215) กลาววา เด็กที่มีอายุตั้งแต 2–4 ป ซ่ึงจะ
มีลักษณะการพูดคุย โดยการสื่อสารทางสังคม (Social Communication) การยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง จะมีทัศนะตอสิ่งตางๆ จากการมองเห็นของตนเอง เด็กจะพัฒนาการเรียนรูคําศัพทมาก
ขึ้นตามลําดับ ในชวงอายุ 5-6 ป เด็กจะกาวสูการคิดโดยอาศัยการรับรูถึงการมองเห็นสิ่งตางๆ แลว
สามารถบอกไดวาสิ่งน้ันเปนอยางไร การหยั่งเห็นของเด็กแสดงวาเด็กกาวหนาไปสูการรูจักแยกแยะ 
สามารถมององคประกอบที่มีอิทธิพล ตอเหตุการณหรือมากกวาหนึ่งองคประกอบได ซ่ึงการพัฒนา
ความสามารถทางภาษา ควรไดรับการสงเสริม โดยอาศัยการรับรูจากการมองเห็น การคิด การพูด 
และการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาภาษาตอไป 
  รุงนภา  วุฒิ (2543 : 10) กลาววา ภาษาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางหนึ่งที่ใช
ในการติดตอสื่อสารกันระหวางมนุษยเพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันโดยแสดงออกมาเปน
คําพูด กิริยา อาการ การคิด โดยถายทอดและสื่อออกมาอยางมีความหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ความรูสึกตลอดจนประสบการณตางๆ ที่เด็กไดเรียนรู เพ่ือใหผูอ่ืนสามารถรับรู
และเขาใจสิ่งที่สื่อออกมา ตลอดจนใชเปนประโยชนในการเรียนรูการดําเนินชีวิตในสังคมการเรียนรู
เหลานี้จะนําเด็กใหเด็กมีการพัฒนาทางดานสังคมและพัฒนาทางดานสติปญญาตอไป  
  จึงจะเห็นไดวา ภาษาเปนเคร่ืองมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกันระหวางมนุษย ทั้ง
ทางการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือถายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ซ่ึงเด็ก
สามารถเรียนรูภาษาไดไดจากการสื่อสารกับสิ่งตางๆรอบตัว และเกิดการพัฒนาการเรียนรูไป
ตามลําดับโดยไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสมเพื่อใหเด็กมีการปรับตัวและดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.2 ความหมายและที่มาของการสอนสองภาษา 
  ความหมายของสองภาษา 
  การศึกษาสองภาษา (Bilingual Education) หมายถึง การจัดการศึกษาที่เด็กตองเรียน
ภาษาที่ 2 ซ่ึงอาจหมายถึงภาษาแม 1 ภาษา และภาษาอื่นๆอีกหนึ่งภาษา กับอีกความหมายหนึ่ง 
หมายถึง การจัดการศึกษาที่เด็กไดเรียนภาษาแมหรือภาษาถิ่นควบคูไปกับภาษาหลักของประเทศ 
เหตุที่กําหนดการศึกษาสองภาษาแบบที่ 2 น้ี ดวยเหตุผลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เนน
ความเทาเทียมกันทางการศึกษาที่เด็กทุกคนมีสิทธิที่ไดรับการเรียนการสอนภาษาตามสมรรถนะ
ทางภาษาแหงตน (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2545 : 31 ; อางอิงจาก Morrison. 2000 : 344) แนวโนม
การสอนภาษาที่ 2 ตามความหมายที่ 1 กําลังลดลง ในขณะที่การสอนสองภาษาตามความหมายที่ 2 
กําลังมีอิทธิพลมากขึ้น และแพรหลายมากขึ้น  
  รูปแบบการสอนสองภาษาจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 
  1. ครูคนเดียวสอนทั้ง 2 ภาษา การสอนแบบนี้ครูตองเกงทั้งภาษาถิ่นและภาษาหลัก  
สามารถสอนโดยใชภาษาทั้งสองควบคูกันไปขณะทําการสอน 
  2. ครู 2 คน สอนคนละภาษาโดยบูรณาการไปพรอมๆกัน ลักษณะการสอนเปนทีม 
  3. ครู 2 คน สอนคนละภาษา คนละเวลา แตวิชาเดียวกัน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสบการณ 
ภาษาที่สอง 
  4. ครู 2 คน ตางคนตางสอน การสอนลักษณะนี้เปนการสอนแบบการสอนภาษาที่ 2 
ซ่ึงปจจุบันกําลังจะลดลงในบางประเทศ โดยจัดเปนการศึกษาทางเลือกสําหรับผูเรียนที่สนใจตองการ
เรียนภาษาที่ 2 ที่ตนเองสนใจ 
  การเรียนภาษาที่ 2 หมายถึง การเรียนภาษาอื่นๆ ที่เปนความจําเปนของสังคม ตองรู
ตองติดตอกันระหวางประเทศ สําหรับภาษาที่ 2 เปนภาษาใดก็ไดที่ผูเรียนคิดวาจําเปนตองเรียน 
สําหรับประเทศไทยมาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 ที่จําเปนเพราะการเรียนรูทาง
วิชาการของประเทศมาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนฐาน ปจจุบันภาษาที่ 2 ของประเทศไทยมี
มากกวาภาษาอังกฤษ เชน ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน เปนตน สวนประเทศอื่นๆ ภาษาที่ 2 จะเปน
ภาษาที่มักใชมากระหวางประเทศตามความจําเปนของประเทศนั้นๆ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2545 : 
30) ซึ่งสอดคลองกับที่ ฉันทนา  ภาคบงกช (2539 : 69) กลาววา ภาษาตางประเทศ (Forienge 
Language) คือ ภาษาที่ไมไดมีการใชพูดคุยกันในครอบครัว อีกทั้งไมไดเปนภาษาประจําชาติ เชน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ นับวาเปนภาษาตางประเทศสําหรับคนไทย ในขณะที่ประเทศสิงคโปรใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ จึงนับวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (Second Language) 
ของเด็กที่พูดภาษาจีนหรืออินเดียที่บาน เปนตน 
  สรุปไดวา การเรียนสองภาษานั้นเกิดขึ้นจากการที่ประเทศบางประเทศมีหลายภาษา 
และผูเรียนจําเปนตองเรียนรูภาษาที่ 2 เพ่ือใชในการประกอบอาชีพและเพ่ือการติดตอสื่อสารระหวาง
ประเทศ ขณะเดียวกันก็ตองเรียนรูภาษาแมไวเพ่ือสรางคานิยมในภาษาตน ซ่ึงในแตละประเทศก็มี
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การใชรูปแบบในการการสอนสองภาษาที่แตกตางกันออกไป ตามความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ
เชนกัน ในขณะที่การเรียนรูภาษาที่สอง เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเลือกภาษาใดก็ไดที่ผูเรียน
ตองการและมีความชอบ หรือผูเรียนเห็นวาภาษาที่สองนั้นจะมีประโยชนตอผูเรียนเองในอนาคต 
  ที่มาของการสอนสองภาษา 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545 : 29-30) กลาววา สองภาษานิยมหรือ Bilingualism เขา
มามีอิทธิพลเหนือความรูสึกของคนไทย ในชวงป ค.ศ. 2000 โดยแผขยายมาจากประเทศพัฒนา 
ความเปนมาของการสอนสองภาษา หรือ Bilingual เกิดมาจากประเทศใหญที่มีผูคนหลายภาษาอยู
ดวยกัน แลวนักการศึกษาสังเกตพบวาเด็กในถิ่นที่มีผูใชภาษามากกวาหนึ่งภาษามักมีปญหาการรู
หนังสือ เพราะการใชภาษาของครูในโรงเรียนกับการใชภาษาของเด็กที่บานและครอบครัวเปนคนละ
ภาษา ดังน้ันการที่เด็กตองมารับรูภาษาที่แตกตางจากที่คุนเคย จึงมีปญหาตอการเรียนรู ลักษณะ
เชนนี้สามารถพบไดในประเทศไทยภาคใต ภาคเหนือหรือภาคอีสาน ที่มีภาษาถิ่น ซ่ึงอาจเปนภาษา
ใต ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพมา ภาษาขเยอ เปนตน เม่ือเด็กเขา
โรงเรียนตองเรียนภาษาไทยภาคกลาง ปญหาความยุงยากในการเรียนของเด็กจึงเกิดขึ้น ทําใหเด็ก
เรียนชาหรือดูเหมือนเรียนไมเกง 
  การสอนสองภาษา เกิดจากความจําเปนสําหรับผูเรียน ประการแรกเพื่อสรางคานิยม
ในภาษาตน ในขณะที่ภาษาที่ 2 เปนภาษาจําเปนสําหรับใชในการประกอบอาชีพ ประการที่ 2 เกิด
จากความตองการประสานวัฒนธรรม โดยเนนภาษาหนึ่งคือภาษาราชการกับภาษาทองถิ่นหรือ
ภาษาแม บางแหงเรียกภาษาบาน (home language) ปจจัยบงชี้ความตองการสอน 2 ภาษา มีอยาง
นอย 3 ประการ คือ 
  1. เปนพ้ืนที่หรือทองถิ่นที่ใชภาษา 2 ภาษาปะปนกัน เชน เด็กอยูบานใชภาษาแม แต 
เม่ือออกนอกบานใชอีกภาษาหนึ่ง ตัวอยางเชน เด็กครอบครัวไทยในสหรัฐอเมริกาสามารถพบทั้ง 2 
ภาษา คือ ใชภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลักษณะนี้จําเปนตองจัดใหมีการสอน 2 ภาษา เรียกวา 
bilingual education ผลการศึกษาจะทําใหเด็กมีความชัดเจนทั้ง 2 ภาษาและเรียนไดดี 
  2. ความจําเปนของสังคมในพื้นที่น้ันๆ พบไดในกรณีที่ชุมชนนั้นมีภาษาจําเปนและใช 
มากกวา 1 ภาษา ทําใหเด็กที่เขาเรียนตองเรียนมากกวา 1 ภาษา เพ่ือใชภาษาที่ 2 ประกอบอาชีพ
ในทองถิ่นของตน ซ่ึงหมายความวาผูที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวตองสามารถใชภาษาในทองถิ่นที่
เปนขอกําหนดของอาชีพไดดวย เพราะหากไมเรียนอีกภาษาหนึ่ง เม่ือเด็กสําเร็จการศึกษาภาคพื้น
ฐานจะไมสามารถทํางานไดอีกอาชีพหน่ึงที่ใชอีกภาษาหนึ่งได 
  3. การแทรกซึมของภาษาที่ 2 ทางสังคม ปจจุบันการสอนภาษาเพิ่มอีก 1 ภาษาเริ่มมี 
ความจําเปนมากขึ้น ภาษาที่สองที่แทรกซึมเขามานี้เขามาโดยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
ใชที่ปะปนกัน เชน สังคมที่มีภาษาแมกับภาษาที่ 2 จากตางประเทศเขามากับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน 
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  จากปจจัยบงชี้ดังกลาว จะเห็นไดวา การเรียนสองภาษา จึงไมใชการเรียนภาษาแมกับ
ภาษาอังกฤษ แตเปนการเรียนภาษาแมกับการเรียนภาษารวมในทองถิ่นที่มีความจําเปนตอการ
ครองชีวิตและอาชีพ ตัวอยางเชน คนไทยที่อยูในเขตสําเพ็งสมัยหน่ึงตองเรียนสองภาษา คือ 
ภาษาจีนกับภาษาไทยกลาง เปนตน 
  ในขณะที่ วรวรรณ  เหมชะญาติ (2542 : 29) ไดกลาววา แนวคิดในการรูสองภาษาใน
ประเทศไทยนั้น ถามองใหลึกซึ้งแลวมิใชเปนเรื่องใหม คนไทยสวนมากรูจักและมีความสามารถใน
การใชภาษามากกวาหนึ่งภาษามาเนิ่นนานแลว ความหมายของภาษาที่สองน้ันสามารถครอบคลุม
ไดตั้งแตการใชภาษาตางประเทศที่รูจักคุนเคยกันดี อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมนั 
หรือภาษาจีนเรื่อยลงมาจนถึงการใชภาษาอะไรก็ไดที่ตางไปจากภาษาตามถิ่นกําเนิดของตน เชน 
ภาษไทยถิ่น (สําหรับคนภาคกลาง หรือ กรุงเทพฯ) ภาษาไทยกลาง (สําหรับคนภาคอื่นๆที่ไมใช
ภาคกลาง) ก็นับวาเปนภาษาที่สองทั้งสิ้นอยางไรก็ดี ไมวาภาษาที่สองจะอยูรูปแบบใดคือเปน
ภาษาตางประเทศหรือภาษาถิ่น หรือเปนภาษาที่เปนที่นิยมของสังคมก็ตาม การพัฒนาทาง
สติปญญาในการเรียนรูภาษาที่สองก็ยังคงอยูเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง (Noss. 1984 ; & Smalley. 
1994) 
  พรชุลี  อาชวอํารุง (2541 : 30) กลาววา รากฐานของการศึกษาเรื่องการพูดสองภาษา
หรือภาษาคู (bilingualism) และภาษาที่สอง (second language) มาจากองคความรูหลายๆศาสตร 
และจากการสอนภาษาในเชิงปฏิบัติ ศาสตรหลักที่เกี่ยวของ ไดแก ภาษาศาสตร จิตวิทยา 
มนุษยวิทยา และสังคมวิทยา รวมทั้งความรูบางสวนจากชีววิทยาดวย ความรูซ่ึงไดมาจากการฝก
ปฏิบัติการสอนอยางแทจ ริ ง น้ัน  อาจแบ งออกได เปนหลายประเภท  คือ  (1 )  การสอน
ภาษาตางประเทศ เชน การสอนภาษาอังกฤษใหกับคนไทย (2)การสอนภาษาที่สอง เชนการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองใหแกผูลี้ภัย หรืออพยพเขาไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือใน
สวนตางๆของโลกที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญ เชิงพาณิชย และเชิงสังคม เชน ในประเทศ
อินเดีย (3) การพูดสองภาษา (bilingual education) เปนตน (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 30) 
  ดังกลาวขางตนสรุปไดวา การเรียนรูสองภาษานั้น มีความเปนมาที่คอนขางยาวนาน
และไมใชเรื่องใหมของคนไทย แตกลับเขามามีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากความกาวหนาของการ
สื่อสารในโลกยุคปจจุบันที่เพ่ิมขึ้นอยางไรขีดจํากัด ประกอบกับเริ่มมีผูคนหลากหลายชาติเขามาอยู
รวมกัน และภาษาถือเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารที่ทําใหความแตกตางระหวางชนชาติในโลกกลาย
มาเปนความคุนเคยและตวามเขาใจกันได จึงทําใหการเรียนรูและการสอนสองภาษาเขามามีบทบาท
ตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมากขึ้น 
 
 2.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
  ภาษาเปนการศึกษาเกี่ยวกับเสียง ซ่ึงจะแยกออกเปน การออกเสียง ระบบเสียง การ
กําหนดตัวอักษรแทนเสียง การศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ อันไดแก การประกอบคําและประโยค และ
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การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท และความหมายในประโยคหรือขอความ (หรรษา  นิล
วิเชียร. 2535 : 202) ซ่ึงทําใหคนตองใชองคประกอบหลากหลายในการที่จะสรางความสามารถใน
การใชภาษาของตน  
  ศรียา  นิยมธรรม และ ประภัสสร  นิยมธรรม (อนงค  วรพันธ. 2546 : 8 ; อางอิงจาก 
ศรียา  นิยมธรรม ; และ ประภัสสร  นิยมธรรม. 2541 : 42-47) ไดพูดถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการทางภาษา ดังน้ี 
  1. สุขภาพ การเจ็บปวยเรื้อรังหรือรุนแรง ในชวง 2 ปแรกของเด็ก มักทําใหการเริ่มพูด
และการรูจักประโยคชาไปราว 1-2 เดือน เพราะการปวยทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะสมาคมกับเด็กอ่ืน 
นอกจากนี้การปวย ทําใหเด็กไมอยากพูดจากับใคร สวนเด็กหูหนวกหรือหูตึงยิ่งเรียนพูดไดชาทั้งน้ี
เพราะเด็กไมมีโอกาสไดยินคนอื่นหรือแมแตคําพูดของตนเอง ทําใหขาดตัวอยางในการเลียนแบบ 
ซ่ึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูและพัฒนาภาษา 
  2. สติปญญา ความสําคัญระหวางสติปญญาและภาษา เกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจนและ
เพ่ิมมากขึ้นจนอายุ 2 ขวบ หลังจากนั้นความสัมพันธจะเปนไปอยางแนนแฟน เด็กที่มีสติปญญาต่ํา
เทาใด ภาษาพูดก็ยิ่งเลวเทานั้น สวนเด็กที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาด พบวามีปญญาดีเยี่ยมทั้งในดาน
คําศัพทและการใชประโยค 
  3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง ไดมีของเลน ไดพบเห็นหนังสือ ไดอานหรือฟงนิทานเลาเรื่อง ไดมีโอกาสติดตอเกี่ยวของ
กับผูใหญ ทําใหมีโอกาสจะพัฒนาภาษาไดดีกวาเด็กที่ถูกปลอยอยูตามลําพังกับเพ่ือน 
  4. อายุและเพศ นับเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการ
ทางดานใชภาษาของเด็ก หากสังเกตจะพบวา เด็กผูหญิงจะแสดงการใชภาษาพูดไดเหนือกวา
เด็กผูชาย ความสัมพันธของแตละลูกสาวนี้ชวยใหเด็กผูหญิงเรียนรูการพูดไดดีกวาและเร็วกวา
เด็กผูชาย 
  5. ความสัมพันธในครอบครัว จากการศึกษาพบวาเด็กในสถานสงเคราะหเลี้ยงดูเด็กกําพรา
มักมีพัฒนาการลาชากวาเด็กทั่วไป เพราะเด็กเหลานี้ขาดความสัมพันธสวนตัวกับแมหรือพ่ีเลี้ยง 
เด็กลูกสาวคนเดียว มักมีทักษะทางดานภาษาสูงกวาเด็กที่มีพ่ีนองในทุกดาน เพราะเด็กลูกสาวคน
เดียวอยูในความสนใจของแมมากกวาและไมตองแขงขันกับพ่ีนอง 
  6. การพูดหลายภาษา ทําใหเด็กเกิดความสับสนในการพูด ไมสามารถพูดไดโดยเสรี 
ตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะพูดอยางไร จะถูกในโอกาสใด เด็กจะรูสึกมีปญหาในการปรับตัว กลัวถูก
หัวเราะเยาะหรือเปนที่รําคาญของคนอื่น ไมกลาพูดกับคนอ่ืนจนกลายเปนคนเก็บตัว อันเปนปญหา
ทางดานบุคลิกภาพ เด็กเหลานี้จะรูสึกดีขึ้นหากไดอยูในภาวะที่มีคนอ่ืน ซ่ึงมีปญหาคลายคลึงกับ
ตัวเอง 
  7. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพัฒนาการทางดานการใชภาษาของ
เด็กเปนอยางมาก กลาวคือ เด็กอยูในสิ่งแวดลอมใด การใชภาษาของเด็กก็จะเปนไปตามสิ่งแวดลอม
น้ันยิ่งอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเทาใด เด็กก็ยิ่งมีโอกาสเรียนรูคําศัพทแปลกๆใหมๆมากขึ้นเทานั้น 
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  สรุปไดวา องคประกอบที่มีผลตอพัฒนาการทางดานภาษาในเด็กปฐมวัย มีอยูหลาย
ปจจัยดวยกัน เชน สุขภาพรางกาย สติปญญา และปจจัยภายนอกอันเปนผลมาจากทางเศรษฐกิจ
และสังคมของพอแมและผูปกครอง ซ่ึงลวนแลวแตสงผลกระทบตอพัฒนาการทางดานภาษาของเด็ก
ปฐมวัยเชนกัน 
 

2.4  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางภาษา 
  ศรียา  นิยมธรรม และประภัสสร  นิยมธรรม (อนงค  วรพันธ. 2546 : 8 ; อางอิงจาก     
ศรียา  นิยมธรรม ; และ ประภัสสร  นิยมธรรม. 2541 : 25-29) ไดพูดถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการทางดานภาษาไว 6 ทฤษฎี ดังน้ี 
  1. ทฤษฎีความพึงพอใจแหงตน (The Autism Theory or Autistic Theory) ผูคิดคน 
ทฤษฎีน้ีคือ โอ โฮบารท โมวเรอร (O. Hobart  Mowrer) ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เขาใหชื่อ
ทฤษฎีของเขาวา Autistic Theory หรือ Autism Theory of Acquistion เขาทดลองการสอนพูดกับ
นก และพบวานกจะเลียนเสียงพูดของคน เฉพาะเสียงหรือคําพูดที่ผูฝกพูดดวยเวลามันอ่ิมหรือลูบไล
ดวยความรัก เสียงที่ใชในภาษาพูดของมนุษยที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ดังน้ัน เม่ือนกไดยิน
เสียงที่ตัวมันเองเปลงออกมาคลายคลึงกับเสียงที่นําความปติมาใหขณะกินอาหารหรือถูกลูบไลดวย
ความรัก มันจึงเลียนเสียงตามไปดวย 
  เขานําหลักจากทฤษฎีมาใชกับการเรียนรูของเด็ก ในการหัดพูดคําแรก และเชื่อวา
ใชได เชน แมพูดคําวา “แม” หรือ “ลูก” เปนพันๆครั้งขณะปอนขาว อาบนํ้าเลน เหกลอมให จึงพบวา
บางครั้งเด็กก็เปลงเสียง “แม” ขณะเลนเสียง และยิ่งพูดคํานี้ทําใหเด็กมีความรูสึกปติ ปลาบปลื้ม ก็จะ
ยิ่งพูดซ้ํามากกวาพยางคหรือคําอ่ืนที่ไมมีความหมายใหจดจําเปนพิเศษ ดวยวิธีน้ีทําใหเด็กพัฒนา
ถอยคําที่ใชในภาษามากขึ้น 
  ทฤษฎีน้ีถือวา การเรียนรูการพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียงอันเนื่องมาจากความ
พึงพอใจที่จะไดทําเชนนั้น โมวเรอร (Mowrer) เชื่อวาความสามารถในการฟงและความเพลิดเพลิน
จากการไดยินเสียงผูอ่ืนและเสียงตัวเองเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอพัฒนาการทางภาษา 
  2. ทฤษฎีการเลียนแบบ (The Imitation Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อวา พัฒนาการทางการ
พูดนั้นเกิดขึ้นหลายทาง โดยอาศัยการเลียนแบบ ซ่ึงอาจเกิดไดจากการมองเห็นหรือการไดยินเสียง 
ผูที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเลียนแบบในการพัฒนาภาษาอยางละเอียด คือ เลวิส (Lewis. 1951) 
การเลียนแบบของเด็กเกิดจากความพอใจและความสนใจของตัวเองเปนปฐม ปกติชวงความสนใจ
ของเด็กนั้นสั้นมาก เพ่ือที่จะชดเชยเด็กจึงตองมีสิ่งเราซ้ํากัน จึงทําใหเด็กมักพูดซ้ําๆในระยะการเลน
เสียง บางครั้งก็ใชการเคาะโตะ เคาะจังหวะไปดวย เม่ือศึกษาถึงกระบวนการในการเลียนแบบภาษา
พูด ก็พบวา จุดเริ่มตนเกิดเม่ือพอแมเลียนแบบเด็กในระยะเลนเสียง 
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  เด็กควรไดรับการฝกฝนจนกระทั่งมีคําตอบคงที่ มีความอยากพูดซ้ําๆ เม่ือพอแมมา
พูดหยอกเอินดวยขณะที่เลนเสียง พอแมควรใชระยะเงียบมาชวยฝกดวย เชน ชวงวางระหวางการ
ทําเสียงออแอ เด็กจะหยุดเงียบ แมอาจเราความสนใจเด็กใหมโดยเราใหพูด “แมๆ” ถาเด็ก
ตอบสนองดวยการเลียนแบบ ก็ควรใหฝกตอไป สิ่งที่ควรระลึก คือ การที่เด็กจะหัดพูดไดหรือไมน้ัน 
ไมไดขึ้นอยูกับการที่เด็กตองทําตามคําสั่งหรือคําขอรองซึ่งพอแมมักชอบใชโดยไมรูตัว เชน “พูด...สิ”  
“พูด...ใหถูกสิ” โดยเฉพาะคําที่พูดไมชัด นักแกไขการพูดรูดีวา ภาวะที่เหมาะในการหัดจะชวยใหเด็ก
พูดใหชัดได เชนเดียวกับพอแมสามารถสอนใหลูกพูดคําแรกได  
  3. ทฤษฎีเสริมกําลัง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีน้ีอาศัยจากหลักของทฤษฎีการ 
เรียนรู ซ่ึงถือวาพฤติกรรมทั้งหลายถูกสรางขึ้นโดยอาศัยการวางเงื่อนไข ไรนโกลด (Rheingold) 
และคณะพบวา เด็กจะพูดมากขึ้นเม่ือใหรางวัลหรือเสรมิกําลัง 
  เวสเบอรก  ทอดด (Weissberg  Todd) และเพ่ือนรวมงานก็แสดงใหเห็นวา การให
รางวัลทางสังคม ทําใหเด็กอายุ 3 เดือน เปลงเสียงมากขึ้น แตพบวาเฉพาะเสียงที่บงบอกความปติ
ยินดีไมอาจทําใหเพ่ิมการตอบสนองได เพราะเขาทดลองใชเทปบันทึกเสียงแทนคน ปรากฎวาไมมี
การตอบสนอง ตรงขามกับนกแกว นกขุนทองที่สามารถวางเงื่อนไขดวยจานเสียงหรือเทปก็ได เด็ก
น้ันตองการตอบสนองจากผูใหญจริง 
  วินิทซ (Winitz) ไดอธิบายถึงการที่เด็กเกิดการรับรู ในระยะการเลนเสียงตอนตนๆวา
เปนการกระทําตามธรรมชาติของมนุษยในการที่จะมีจุดหมายปลายทาง เขาไดอธิบายขั้นที่สองของ
พัฒนาการทางภาษาในดานการใหรางวัลทางออมวามีบทบาทตอพฤติกรรมของเด็ก กลาวคือ เม่ือ
แมทําเสียงนําใหลูกพรอมกับเอาอาหารมาใหโดยเกือบจะพรอมกันนั้นเอง เด็กจะหันศรีษะไปรับ
อาหาร และใหขณะที่เปลงเสียงนั้นเด็กอาจทํากิริยาอยางอ่ืนดวย 
  จากทฤษฎีเสริมกําลังจะเห็นไดวา เด็กที่ไดรับการเสริมกําลังมากคือเด็กที่พอแมมี
พฤติกรรมตอบสนองอยางเต็มอกเต็มใจและราเริงเม่ือเด็กพูด การเปลงเสียงของแมน้ันมักเกิดขึ้น
กอนและตอเน่ืองถึงการเลี้ยงดูทารก ฉะนั้นเด็กจึงเลียนแบบวิธีการออกเสียงดวยวิธีน้ี ยิ่งไปกวานั้น
เสียงแมปรากฏควบคูกับใหอาหารซึ่งจัดเปนการเสริมกําลังโดยตรงอยูแลว ก็เทากับชวยใหด็กพูด
มากขึ้น 
  4. ทฤษฎีการรับรู (Motor Theory or Perception) ในบางครั้งเด็กจะพูดคําที่ไมเคยพูด 
หรือไมเคยถูกสอนใหพูดมากอนเลย แมแตในระยะเลนเสียงก็มิเปลงเสียงที่คลายคลึงกับคํานั้นจึง
สงสัยวาเด็กเรียนรูไดอยางไร ทฤษฎีน้ีจึงใหคําตอบในแงน้ี 
  ลิเบอรแมน (Liberman) ตั้งสมมติฐานไววา การรับรูทางการฟงขึ้นอยูกับการเปลง
เสียง จึงเห็นไดวาเด็กมักจะจองหนาเวลาพูดดวย ทํานองเดียวกับเด็กหูตึง การทําเชนนี้อาจเปน
เพราะเด็กฟง พูดซ้ําดวยตนเองหรือหัดเปลงเสียงโดยอาศัยการอานริมฝปากแลวจึงเรียนรูคํา 
  5. ทฤษฎีสภาวะติดตัวมาแตกําเนิด (Innateness Theory) ชอมสกี้ (Chomsky)  
นักภาษาศาสตรอเมริกันเปนผูคิดทฤษฎีน้ี เขาอธิบายวา เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับเครื่องมือในการ
เรียนรูภาษา (Language Acquisition Device) ซ่ึงเรียกวา แอล เอ ดี (L.A.D.) เครื่องมือน้ีจะเปน
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ฝายรับขอมูลทางภาษา ซ่ึงมาจากประโยคตางๆ เด็กจะเกิดการรูกฏตางๆทางไวยากรณที่มีใชใน
ภาษา กฏทางไวยากรณตางๆนี้คือ ความรูในภาษา (Competence) 
  6. ทฤษฎีความสัมพันธ (Interactiion Theory) ไดมีนักสังคมวิทยาศาสตรและ 
นักจิตวิทยาศาสตรกลุมหน่ึงเสนอขึ้น โดยกลาววา คนเราเกิดมานั้นจะตองมีบางสิ่งบางอยางติดตัว
มา ซ่ึงทําใหคนเปลี่ยนไปจากสัตวอ่ืน แตไมใช แอล เอ ดี สิ่งน้ันคือ ความสามารถในการเรียนภาษา 
(Language Capacity) และความรูเกี่ยวกับโลก (Cognitive Knowledge) พรอมทั้งมีความสัมพันธ
ตอกันกับคน เด็กก็จะเกิดการเรียนรูภาษาขึ้นมา 
  ทฤษฎีน้ีเนนวา พัฒนาการทางภาษาของคนเรานั้น จะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับพัฒนาการดานความรู เกี่ยวกับโลก และการเรียนรู ดังกลาว จะเกิดจากการที่ เ ด็กได มี
ความสัมพันธกับบุคคลในสังคมรอบๆตัว เด็กจะสรางระบบการพูด ระบบภาษาของตนเองขึ้นมา 
โดยมีแมเปนผูดูแลชวยเหลือระบบภาษาของเด็กจะคอยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เม่ือพัฒนาการทาง
ความรูเกี่ยวกบัโลกมีมากขึ้น ทฤษฎีน้ีเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางเพราะสมเหตุสมผลอยูมาก 
  นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาอื่นๆอีกเชน 
  - ทฤษฎีความบังเอิญจากการเลนเสียง (Bubble Luck) ซ่ึงธอรนไดค (Thorndike) 
เปนผูคิดอธิบายวา เม่ือเด็กกําลังเลนเสียงอยูน้ัน เผอิญมีบางเสียงไปคลายกับเสียงที่มีความหมายใน
ภาษาพูดของพอแม พอแมจึงใหรางวัลทันที ดวยวิธีน้ิเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาไปเรื่อย 
  - ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theory) ของเลนเนเบอรก (Lenneberg) เชื่อวา
พัฒนาการทางภาษานั้นมีพ้ืนฐานทางชีววิทยาเปนสําคัญ กระบวนการที่คนพูดได เกิดจากการที่คน
สามารถถายทอดภาษากันได 
  - ทฤษฎีการใหรางวัลของแม (Mother Reward Theory) จอหน  ดอลลารด (John  
Dollard)และมิลเลอร (Miller) เปนผูคิดตั้งทฤษฎีน้ี โดยย้ําเกี่ยวกับบทบาทของแมในการพัฒนา
ภาษาของเด็กวา ภาษาที่แมใชในการเลี้ยงดูเพ่ือสนองความตองการของลูก จะเปนเหตุใหเกิดภาษา
พูดแกลูก 
  จากที่นักการศึกษากลาวมานั้น สรุปไดวา พัฒนาการทางดานภาษาของเด็กเริ่มจาก
การที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก น่ันคือเร่ิมตนมาจากการที่พอแม และบุคคลที่อยู
รอบตัวไดพูดสื่อสารกับเด็ก มีการถายทอดความคิด ความเขาใจ และประสบการณตอผูอ่ืน ทําให
เด็กไดเกิดการเรียนรู และการพัฒนาทางดานภาษาขึ้น 
 
 2.5 โมเดลที่เก่ียวของกับการเรียนรูภาษาที่สอง  
  วรวรรณ  เหมชะญาติ (2542 : 29-36) ไดกลาววา เปนระยะเวลานานกวา ๔๐ ป 
(1920s-1960s) ที่นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรเชื่อกันวา การรูสองภาษาในเด็กจะทําใหเด็ก
สับสน ทั้งยังกอใหเกิดผลเสียทางสติปญญาในดานตางๆ ไดแก  
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  1. ดานความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางความหมายกับคํา 
  2. ดานการรูคําศัพทที่ต่ํากวามาตรฐาน 
  3. ดานความเขาใจในเรื่องโครงสรางทางภาษา เปนตน  
ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ระดับสติปญญาในการเรยีนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
ของนักการศึกษาและนักภาษาศาสตรในชวงป 1920s-1960s 

 
  เม่ือวิเคราะหอยางจริงจังจากงานวิจัยที่สนับสนุนความเชื่อในอดีตดังกลาว พบวามี   
ตัวแปรซอนมากมาย ไมวาจะเปนเรื่องความยากจน สถานภาพทางสังคมโอกาสทางการศึกษา หรือ
แมแตการแบงชั้นทางสังคมและการเมืองในยุคนั้นๆ เน่ืองจากเด็กที่รูสองภาษาเปนชนกลุมนอยซ่ึง
เปนเด็กที่อพยพยายถิ่นมาจากที่ อ่ืน จึงถูกมองวามีสติปญญาต่ํากวาเด็กที่ รูเพียงภาษาเดียว 
โดยเฉพาะพวกอพยพที่ไมมีพ้ืนความรูทางภาษาอังกฤษดีพอดีที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารกับเจาของประเทศ (Lambert.1977 ; Palij ; & Homel. 1987 ; Nanez , Padilla ; & 
Maez. 1992) ซ่ึงหลักฐานเหลานี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ความสนใจอยางแทจริงในการศึกษาถึง
ความสามารถทางภาษาที่สองของเด็กในยุคนั้นมีนอยมาก 
  ในป 1962 ความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียทางสติปญญาของเด็กที่ รูสองภาษานั้นได
เปลี่ยนไป เน่ืองจากการวิจัยนํารองทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษาของพีลและแลมเบิรท (Peal ; 
& Lambert, 1962) เขาไดควบคุมตัวแปรตางๆ เชน ความแตกตางในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เพศ อายุระบบการศึกษาในโรงเรียน หรือแมแตแบบประเมินผลทางสติปญญาใหเครงครัด
ยิ่งขึ้นและพบวาเด็กที่รูสองภาษาเทาๆกัน มีคะแนนทางสติปญญาทั้งในดานของการใชถอยคําและ
ทาทางสูงกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียวอยางชัดเจน 
  นอกจากนี้ งานวิจัยระยะยาวชิ้นสําคัญของแลมเบิรท ที่ใชเวลานานถึง 7 ปใน
การศึกษาเด็กที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 1 และภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่ 2 ที่เมืองมอนเทรอัล 
(Montreal) ประเทศแคนาดานอกเหนือจากการควบคุมตัวแปรอยูแตเดิมแลมบิรทยังไดเพ่ิมการ
ควบคุมตัวแปรในเรื่องของเจตคติในการเลือกเรียนภาษาที่ 1 หรือ 2 ของผูปกครองที่มีตอเด็กอีก
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ดวย จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ไดชี้ชัดวา แมจะไมพบความแตกตางระหวางเด็กทั้งสองกลุมทางการคิด
แบบเอกนัย (Convergent thinking) แตก็พบวาเด็กที่รูสองภาษามีความสามารถทางการคิดดาน
อเนกนัย (Divergent thinking) สูงกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียว ซ่ึงการคิดแบบอเนกนัยน้ันมี
ความสัมพันธกับความคิดสรางสรรคและความคิดแบบยืดหยุน ( Lambert. 1977) ดังภาพประกอบ 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 ระดับสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษามีความสามารถทางการคิดดานอเนกนัย 
(Divergent thinking) สูงกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียว ตามงานวิจัยของแลมเบิรท (Lambert) 

 
  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาเด็กที่มีประสบการณทั้งสองภาษามีความคิดแบบยืดหยุน 
และมีความเขาใจทางโครงสรางในการใชภาษาทั้งสองดีกวาเด็กที่มีประสบการณทางดานภาษาเพียง
ดานเดียว ซ่ึงเปนการยืนยันถึงผลดีทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษานั่นเอง จากการคนพบใหม
ของแลมเบิรทเกี่ยวกับผลดีทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษานี้ ไดกลายมาเปนที่มาของงานวิจัย
รวมสมัยอีกหลายชิ้น ซ่ึงสามารถสรุปรวมกันไดวา เด็กที่รูสองภาษานั้นจะมีคะแนนทางดาน
สติปญญาสูงกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียวในอีกหลายๆดาน (Ricciardelli. 1992 ; Valdes ; & 
Figueroa. 1994) ดวยกันคือ 
  1. ดานความคิดสรางสรรค 
  2. ดานความสามารถในการจดจําขอมูล 
  3. ดานความสามารถทางสติปญญาทั้งทางการใชถอยคําและทาทาง 
  4. ดานความสามารถในการแกปญหา 
  5. ดานความสามารถในการเขาใจคําสั่งที่ซับซอน 
  6. ดานความสามารถในการคนพบกฎเกณฑทางภาษา 
  7. ดานสามารถในการใชสัญลักษณแทนความหมาย 
  8. ดานความสามารถในการสรางความคิดรวบยอด เปนตน 
  หลังจากนั้นในป 1976 ไดมีงานวิจัยที่โตกลับการคนพบของแลมเบิรท งานวิจัยในครั้ง
น้ีพบวา เด็กที่รูสองภาษายังคงมีความบกพรองทางสติปญญา ตัวอยางงานวิจัยเชน ในการศึกษา
เด็กอพยพชาวฟนแลนดที่ใชภาษาสวิสในโรงเรียนเปนภาษาที่ 2 พบวาเด็กที่เคยไดรับการศึกษาใน
ฟนแลนดหลายปกอนที่จะอพยพมานั้น มีความสามารถในการรูทั้งสองภาษาเพียงระดับปานกลาง 
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แตเด็กที่อพยพมากอนอายุ 10 ป จะมีความสามารถในการรูทั้งสองภาษาต่ํากวาเด็กที่รูภาษา
ฟนแลนดหรือภาษาสวิสเพียงภาษาเดียว (Skutnabb-Kangas ; และ Toukomaa. 1976) และ
ผลงานวิจัยที่คลายคลึงน้ีไดเกิดขึ้นกับเด็กอพยพชาวตุรกีในประเทศเยอรมันเชนกันซึ่งพบวาเด็กชาว
ตุรกีที่รูทั้งสองภาษาไมมีพัฒนาการใดๆเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การรูสองภาษาเพิ่มขึ้นของเด็กก็ไมได
ชวยใหเด็กประสบความสําเร็จทางการเรียนแตอยางใด (Hoffmann. 1991) สรุปแลว ผลสัมฤทธิ์ทั้ง
ในภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 จะไมมีความสัมพันธกันเลยหากเด็กไดพัฒนาภาษาแมมากอนที่จะทํา
การอพยพยายถิ่นฐาน ดังภาพประกอบ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ระดับสติปญญาในการเรยีนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับพัฒนาภาษาแมมากอนที่จะทําการอพยพยายถิ่นฐาน 

 
  ในปถัดมา งานวิจัยของเบน-ซีฟ (Ben-Zeev. 1977) พบทั้งผลดีและผลเสียทางสติปญญา
ของเด็กที่รูสองภาษาผลดีคือ เด็กที่ รูสองภาษามีทักษะในดานจัดประเภท ดานการวิเคราะห
โครงสรางที่ซับซอนทางภาษา และดานการใชถอยคําดีกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียว สวนผลเสียคือ 
เด็กที่รูสองภาษามีความสามารถทางดานคําศัพทและดานการพัฒนาโครงสรางทางภาษาที่ต่ํากวา
เด็กที่รูเพียงภาษาเดียว ดังภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 ระดับสติปญญาในการเรยีนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
ตามผลงานวจัิยของเบน-ซีฟ (Ben-Zeev) 

 
  จากผลงานวิจัยที่ขัดแยงน้ีไดกลายเปนที่มาของโมเดลการเรียนรูภาษาที่สอง          
(Models of second language acquisition) ที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วโลก 3 โมเดลดวยกันคือ 
  1. โมเดลของแลมเบิรท ( Lambert, 1977) มีชื่อวา โมเดลการเพิ่ม / การลดของเด็ก 
ที่รูสองภาษา ( Additive / subtractive models) แลมเบริทพยายามที่จะอธิบายขอขัดแยง ดังกลาว
ขางตน โดยใชบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเขามาพิจารณารวมกับพัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กที่รูสองภาษา ตัวอยางของโมเดลการเพิ่มของเด็กที่รูสองภาษา (Additive model) น้ันจะใช
อธิบายในกรณีที่ครอบครัวและชุมชนทองถิ่นของเด็กมีการยอมรับวา ภาษาทั้งสองภาษานั้นมี
ความสําคัญเทาๆกัน ดวยเหตุน้ี ภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 จึงชวยสนับสนุนกันและกันในการพัฒนา
ทางภาษาของเด็ก ดวยสภาพแวดลอมเชนนี้ ภาษาของเด็ก ดวยสภาพแวดลอมเชนนี้ ภาษาที่ 2 จึง
ไมไดมีบทบาทเพื่อจะใชแทนที่ภาษาที่ 1 แตอยางใด ยิ่งไปกวานั้น แลมเบิรทยังเชื่อวา การอานออก
เขียนไดในภาษาที่ 1 จริงๆแลวยังชวยทําใหการอานออกเขียนไดในภาษาที่ 2 น้ันงายขึ้น และการ
อานออกเขียนไดในภาษาที่ 2 ก็มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันกับความสามารถทางสติปญญา และการ
คิดแบบยืดหยุนอยูเชนเดิม (Troike. 1984 ; Hamers ; & Balance. 1989) อันนับวาเปนขอ
ไดเปรียบทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษา ตัวอยางที่สามารถอธิบายโมเดลนี้ไดอยางชัดเจนคือ 
เด็กที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 1 ในประเทศแคนาดาที่กําลังศึกษาอยูในโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส 
เปนตน ดังแสดงในภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 โมเดลการเพิ่ม (Additive) 

ของเด็กที่รูสองภาษาของแลมเบิรท (Lambert) 
 
  สําหรับโมเดลการลดของเด็กที่รูสองภาษา (Subtractive models) น้ัน จะใชอธิบายใน
กรณีที่ภาษาที่ 1 ของเด็กไมไดเปนภาษาที่มีอิทธิพลตอสวนรวม ดังนั้นถึงแมวาเด็กจะใชภาษาที่ 1 
ที่บานหรือในชุมชนทองถิ่นบางก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการอานออกเขียนไดในภาษาที่ 1 ของ
เด็กนั้นจะไดรับการพัฒนาไปดวย แตตรงกันขาม การใชภาษาที่ 2 ในโรงเรียนกลับไดรับการพัฒนา
แทน ในกรณีน้ีไมเพียงแตมีการแขงขันกันระหวางภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 เทานั้นภาษาที่ 2 ยังเปน
ภาษาที่มีความสําคัญที่จะนํามาใชแทนที่การสื่อสารในภาษาที่ 1 อีกดวยการมีขอจํากัดทางภาษา
เชนนี้จึงทําใหเด็กที่มีประสบการณทางภาษาที่ 2 มากกวาภาษาที่ 1  น้ันมีความเสียเปรียบทาง
สติปญญา ซ่ึงเปนผลนําไปสูความบกพรองทางดานภาษาในที่สุด (Lambert. 1977 ; Hamers ; & 
Balance. 1989 ; Medina ; & Escamilla. 1992 ; Escamilla . & Medina. 1993) ดังจะเห็นตัวอยาง
ไดจาก การมีประสบการณทางการใชภาษาของชนกลุมนอยในประเทศตางๆ เปนตน ดัง
ภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 โมเดลการลด (Subtractive models) 
ของเด็กที่รูสองภาษาของแลมเบิรท (Lambert) 

 
  สรุปไดวา การพึ่งพากันทางภาษานี้มีผลตอการสงเสริมโครงสรางทางการใชภาษาซึ่ง
กันและกัน ความสามารถในการใชภาษาที่ 1 ซ่ึงชวยพัฒนาความสามารถการใชภาษาที่ 2 น้ัน เปน
ที่มาของโปรแกรมทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงอีกหลายโปรแกรม เชน Maintenance Bilingual 
Education Program (MBE) และ Carpintiera Preschool Program ซ่ึงสวนมากลวนแตให
ความสําคัญตอการใชภาษาที่ 1 หรือภาษาแมของเด็กทั้งสิ้น (Hamers ; & Balance. 1989 ; 
Medina ; & Escamilla. 1992) 
  2. โมเดลของคัมมินส ( Cummins.1979) ไดนําเรื่องการวิเคราะหทางภาษาศาสตรเขา
มาเปนหลักในการพิจารณารวมกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษาจึงทําใหโมเดลน้ีมี
ความละเอียดออนมากกวาโมเดลของแลมเบิรท สมมติฐานสองขอแรกของคัมมินส น้ันสอดคลองกับ
โมเดลการเพิ่ม/การลดของเด็กที่รูสองภาษาของแลมเบิรท ซ่ึงกลาววา เด็กที่มีระดับความสามารถ
ทางการใชทั้งภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2  ที่เหมาะสมกับระดับอายุน้ัน จะเกิดผลดีทางสติปญญาใน
การใชภาษาทั้งสอง และเด็กที่มีความจํากัดในการใชภาษาทั้งสอง และเด็กที่มีความจํากัดในภาษาที่ 
1 จะไดรับผลเสียทางสติปญญาสวนสมมติฐานขอสุดทายที่ตางไปนั้น คัมมินสกลาวเสริมไววา เด็กที่
มีระดับความสามารถทางการใชภาษาที่ 1 ที่เหมาะสมกับระดับอายุแตความสามารถทางการใช
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ภาษาที่ 2 กลับไมเหมาะสม ผลที่พบจึงเปนไปไดสองทางคือ เด็กอาจจะประสบกับผลดีหรือผลเสีย
ทางสติปญญาไมอยางใดอยางหนึ่งขึ้นอยูกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่ลอมรอบซ่ึงก็สอดคลองกับขอคนพบของ
งานวิจัยที่ตามมาในภายหลังของไบลี่สตอคและริคเซียติล (Bialystok. 1988 ; Ricciardille. 1992) 
ดังภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 โมเดลของคัมมินส (Cummins) 
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  3. โมเดลของไดแอส ( Diaz. 1985) พบผลที่ไมคาดคิดจากการตรวจสอบโมเดลของ 
คัมมินส จากผลงานการวิจัยระยะยาวของไดแอสที่ศึกษาความสัมพันธระหวางเด็กที่รูสองภาษากับ
ความสามารถทางสติปญญาในกลุมเด็กที่มีความสามารถทางการใชภาษาที่ 2 แตกตางกัน (ศึกษา
เฉพาะกับเด็กที่รูสองภาษา) น่ันคือไดแอสไดแยกเด็กที่มีทักษะในการใชการใชภาษาที่ 2 ต่ําออก
จากเด็กที่มีทักษะในการใชภาษาที่ 2 สูง และพบวามีความเห็นตรงขามกับโมเดลของคัมมินส ใน
เรื่องอัตราการพัฒนาทางสติปญญาที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนของเด็กที่มีทักษะในการใชภาษาที่ 2 
ต่ํา มากกวาเด็กที่มีทักษะในการใชภาษาที่ 2 อยูในระดับสูงกลาวคือ อัตราการพัฒนาทางสติปญญา
จะเปนตัวทํานายความสามารถทางสติปญญาของเด็กไดเด็กไดก็เฉพาะในกรณีที่เด็กยังไมมีความ
แคลวคลองในการใชภาษาที่ 2 เทานั้น ไมเชนนั้นแมวาความสามารถในการใชสองภาษาและ
สติปญญาของเด็กจะสูงขึ้นก็ตาม แตความสามารถในการใชสองภาษานั้นจะไมใชตัวทํานายที่ดีใน
เรื่องของความสามารถทางสติปญญาของเด็กอีกตอไป (Medina ; & Escamilla. 1992 ; Escamilla ; 
& Medina. 1994) ดังภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 9 โมเดลของไดแอส (Diaz) 

 
  จากโมเดลในเรื่องผลดีและผลเสียทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษาทั้ง 3 โมเดลที่
นําเสนอนั้น จะเห็นวา คัมมินสและไดแอสมุงเนนที่จะศึกษาแตเพียงในเรื่องของสติปญญาของเด็กที่รู
สองภาษาเปนหลัก ในขณะที่แลมเบิรทไดเนนความสามารถทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษาโดย
ดูจากบริบททางสังคมและสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษาเปนหลัก ในขณะที่แลมเบิรทไดเนน
ความสามารถทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษาโดยดูจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตัว
เด็กเอง น่ันหมายรวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากสังคม การเห็นคุณคาและความสําคัญของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและที่มองขามไมไดคือเจตคติของผูเรียน จากมุมมองนี้เองที่เปนการมองการ
เรียนรูภาษาที่ 2 วาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่มีเด็กเปนเจาของภาษาที่ 2 อยางสมบูรณ  การ
มองนอกเหนือจากเรื่องของความสามารถทางสติปญญาแตเพียงอยางเดียวนี้ชวยทําใหโมเดลของ 

 
 

                                                                ระดับ 
                                                                สติปญญา 

                         
 

                                        เด็กที่รูสองภาษา 
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แลมเบิรทมีอิทธิพลถึงความสัมพันธอยางชัดเจนระหวางผลดีและผลเสียทางสติปญญาของเด็กที่รู
สองภาษา 
  เน่ืองจากมนุษยเริ่มตนมาจากการหลอหลอมของสังคม กอนที่จะมีการพัฒนา
ความสามารถในการใชชีวิตไดดวยตนเอง ภาษาจึงถือวาเปนเครื่องมือสําคัญที่สังคมถายทอดมาสูตัว
เด็ก ดังน้ันถาเด็กที่รูสองภาษาเริ่มเรียนภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 ดวยวิธีและวัตถุประสงคที่แตกตาง
กัน เชน การใชภาษาที่ 1 และใชภาษาที่ 2 เพ่ือสังคมกับคนภายนอก ผลที่ตามมาอาจกอใหเกิด
ความสับสนกับเด็ก ทั้งในดานของโครงสรางการใชภาษา และดานการเลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่งให
ถูกตองตามกาลเทศะ แตในทางตรงกันขามถาเด็กไดเรียนรูภาษาทั้งสองภาษาเพื่อการสื่อสารที่
คลายคลึงกันเปนหลัก ภาษาทั้งสองก็จะกลายเปนเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพที่ชวยสงเสริมใหเด็กมี
ความคิดกวางไกลยิ่งขึ้นกวาเดิมน่ันเอง (Vygotsky. 1978)  
  ถึงแมวาผลงานการวิจัยสวนใหญพบวา เด็กที่รูสองภาษาจะมีความสามารถทาง
สติปญญาในดานความคิดแบบยืดหยุนเปนสําคัญ แตการรูสองภาษานั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสียทาง
สติปญญา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญในการเรียนรูภาษาที่สองนั่นคือ (1) การใหความสําคัญกับ
ภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 ทั้งที่บานและที่โรงเรียน (2) อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม อาทิ ครอบครัว
วัฒนธรรมและสังคม และ (3) วิธีการเรียนรูทางภาษาของเด็ก 
  จากดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาทฤษฎีและโมเดลที่เกี่ยวของกับการเรียนรูสองภาษา 
การเรียนรูภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน จะเนนในเรื่องของพัฒนาการ
ทางสติปญญาและความพรอมของเด็กเปนสําคัญ ซ่ึงการศึกษาถึงความสามารถทางภาษาที่สองของ
เด็กอยางลุมลึกนั้นจะสงผลที่ดีตอเด็กปฐมวัย ในเร่ืองของพัฒนาการทางภาษา และการเรียนรูสอง
ภาษาไดอยางสมดุลและสอดคลองตอไปในอนาคต 
 
 2.6 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
  พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยจะเจริญกาวหนาและพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วถาไดรับ
การเสริมสรางประสบการณทางภาษา ที่เต็มไปดวยกระบวนการแหงการเรียนรูที่ตอเน่ืองและ
เชื่อมโยงกัน การพัฒนาทางภาษาก็เหมือนกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ คือมีความเจริญงอกงามที่
ตอเน่ืองกัน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยจะเปนไปอยางรวดเร็ว เด็กแตละคนจะมีแบบแผนของการพัฒนา
ภาษาไมแตกตางกัน จะมีลําดับขั้นตอนของการเจริญงอกงามเหมือนกัน แตอัตราและประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาการนั้นแตกตางกันไป ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสามารถที่มีอยูเดิม 
ความถนัด อัตราของการพัฒนาประสบการณเดิม และความสนใจของเด็ก และไดมีผูสนใจ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลายทาน ไดใหความเห็นดังตอไปน้ี 
  ลี และรูบิน (มาณวิกา  ผลพิรุฬห. 2533 : 15 ; อางอิงจาก Lee ; & Rubin. 1979. 
Children and Language.) ไดแบงพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามเกณฑดังน้ี 
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  อายุ 0-2 ป จะเร่ิมทดลองการเลนเสียง ทดลองใชริมฝปาก ลิ้น สายเสียง กลองเสียงวา
ถาทําใหลมผาน แลวจะเกิดอะไรขึ้นและทดลองบังคับกลามเนื้อตางๆ ในการพูดจะเกิดการพูดคํา
แรกระหวางอายุ 10-18 เดือน  ในเด็กปกติจะเร่ิมใชประโยค 1-2 ประโยคได แตยังใชภาษาทาทาง
มากและชอบทําเสียงสูงๆต่ําๆซึ่งเปนการเลนเสียง 
  อายุ 2-5 ป ใชคําที่มีความหมายมากขึ้น ลักษณะการพูดเริ่มคลายผูใหญ ใชประโยค
ยาวขึ้นและมีความหมายมากขึ้น การใชคําและประโยคพบวามีการซับซอนและมีการพัฒนามากขึ้น
โดยเฉพาะในชวงปที่ 4-5 
  อายุ 5-7 ป ใชประโยคที่มีความยาวซับซอน เดนชัด อธิบายหรือบรรยายเหตุการณ
หรือรูปภาพไดมีความหมายมากขึ้น สามารถใชการเชื่อมโยงประโยคและอธิบายความคิดของตนเองได 
  สําหรับเนสเซล (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 207-208 ; อางอิงจาก Nessel. 1989. 
Thinking through the language arts.) ไดอางถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
วาประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  ขั้นที่ 1 เด็กอายุ 10 เดือน - 1 ป 6 เดือน จะควบคุมการออกเสียงคําที่จําไดสามารถ
เรียนรูคําศัพทในการสื่อสารถึง 50 คํา คําเหลานี้จะเกี่ยวของกับสิ่งของ สัตว คน หรือเร่ืองราวใน
สิ่งแวดลอม การที่เด็กออกเสียงคําหนึ่งคําหรือสองคํา อาจมีความหมายรวมถึงประโยคหรือวลี
ทั้งหมด 
  ขั้นที่ 2 เด็กอายุ 1 ป 6 เดือน - 2 ป การพูดจะเปนการออกเสียงคํา สองคํา หรือ วลี 
สั้นๆ และมีเฉพาะคําสําคัญสําหรับสื่อความหมาย เด็กเรียนรูคําศัพทมากถึง 300 คํา รวมทั้งคํากิริยา 
หรือคําปฏิเสธ เด็กจะสนุกสนานกับการพูดคนเดียวในขณะที่ทดลองพูดคําและโครงสรางหลายๆ
รูปแบบ 
  ขั้นที่ 3 เด็กอายุ 2 ป - 2 ป 6 เดือน จะเรียนรูคําศัพทเพ่ิมขึ้นถึง 450 คํา วลีจะยาวขึ้น 
พูดประโยคความเดียวสั้นๆมีคําคุณศัพทความอยูในประโยค 
  ขั้นที่ 4 เด็กอายุ 2 ป 6 เดือน - 3 ป คําศัพทจะเพ่ิมมากขึ้นถึง 1,000 คํา ประโยคเริ่ม
ซับซอนขึ้น เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษาจะแสดงใหเห็นถึงความเจริญงอก
งามทางดานจํานวนคําศัพทและรูปแบบของประโยคอยางชัดเจน 
  ขั้นที่ 5 เด็กอายุ 3-4 ป 6 เดือน สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในครอบครัว และ
ผูคนรอบขาง จํานวนคําศัพทที่เด็กรูประมาณ 2,000 คํา เด็กใชโครงสรางของประโยคหลายรูปแบบ 
เด็กจะพัฒนาพื้นฐานการสื่อสารดวยวาจาอยางม่ันคงและเริ่มตนเรียนรูภาษาเขียน 
  ปานตา  ใชเทียมวงศ (2535 : 79-85) กลาววาเด็กปฐมวัยเม่ือเขาสูระบบโรงเรียน 
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก ทั้งในดานการเรียนรูคําศัพทใหมๆ 
การพูดออกเสียงอยางชัดเจนการใชรูปประโยค เพ่ือติดตอใหเขาใจกันไดดีและมีการใชภาษาไดอยาง
มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้น การพูดถึงตัวเองลดนอยลง เร่ิมติดตอสัมพันธกับเพ่ือนและบุคคลอื่นๆ 
ความสามารถทางภาษาทางการพูดนี้ พิอาเจต (Piaget) ไดสรุปลักษณะการใชภาษาไวทั้ง 3 
รูปแบบ คือ 
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  1. การพูดซ้ําๆ (Repetition) คือ คําที่เด็กพูดซ้ําๆกันหลายครั้ง รวมถึงการเลียนแบบ
คําพูดของผูอ่ืนดวย เด็กอาจคิดวาคําพูดเหลานี้เปนคําพูดที่เราคิดขึ้นเอง พูดกับตัวเองซ้ําๆอยางพอ
อกพอใจ 
  2. การพูดคนเดียว (Monologue) คือ การที่เด็กชอบพูดคุยกับตัวเองดังๆ อาจจะเลา
เปนนิยายหรือสมมติเปนครู เปนพอแม การพูดลักษณะนี้ไมเกี่ยวกับการสื่อความเขาใจกับผูอ่ืนแต
อยางใด เปนการพูดเพื่อความเพลิดเพลินของตนเองเทานั้น 
  3. การสื่อความเขาใจ (Communication) คือ การที่เด็กพยายามทําความเขาใจโดย
การอธิบาย ซักถาม วิจารณ ลักษณะการพูดในขั้นนี้ แสดงถึงวิวัฒนาการดานการคิด การพูด และ
การใชภาษาที่สูงขึ้น (ปานตา  ใชเทียมวงศ. 2535 : 79-85 ; อางอิงจาก Piaget. n.d.) 
  ประมวญ  ดิคคินสัน (2535 : 131-132) กลาววาภาษาเปนเคร่ืองบงชี้พัฒนาการ
ทางดานสติปญญา และสังคม คุณประโยชนของภาษา คือ การติดตอสื่อสารและเพื่อไดรับการ
โตตอบจากสังคมที่อยูรอบตนเอง เด็กทารกเกิดมาทามกลางการพูดจาของผูคน จึงเปนแรงสนับสนุน
ใหรูจักการพูดจาเพื่อการเรียนรูทางสังคม จากผลการวิจัยบงชี้วา การใชภาษาในการเจรจาติดตอ 
เปนองคประกอบอันสําคัญยิ่ง การพูดในชีวิตของเด็กทําใหเรียนรูเกี่ยวกับระบบโครงสรางของภาษา
โดยไมรูตัว 
  เบิรนสไตน (Bernstien) กลาววาเด็กสามารถเรียนรูภาษาไดจากสิ่งที่ตนสนใจ และ
ภาษานั้นตองพบเห็นและใชโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสามารถจินตนาการเปนภาพได แตภาษา
ที่เปนระบบหรือภาษาที่ใชเปนทางการนั้น เด็กจะเรียนรูเหมือนกับการเรียนระบบของเครื่องจักร 
จะตองเรียนรูไปตามขั้นตอน ยากตอการเขาใจและทําใหลืมงาย (Winch. 1990 : 77-78 ; citing 
Bernstien. 1961. Educational Research.)  
  เด็กปฐมวัยสามารถเขาใจคําศัพทที่สัมพันธกับสิ่งของหรือภาพได และสามารถเขาใจ
คําศัพทซ่ึงเปนสัญลักษณที่ใชแทนวัตถุสิ่งของ เชนสามารถโยงคํา 2 คํากับสิ่งของ และสามารถพูด
ตอบคําถามไดถูกตอง ซ่ึงความสามารถทางภาษาในเด็กหญิงพัฒนาไดดีกวาเด็กชาย (Rich ; & 
Liebert. 1991 : 298) และวิณี  ชิดเชิดวงศ (2537 : 192) กลาววาพัฒนาการทางภาษาในวัยเด็กมี
ความสําคัญมาก เด็กพรอมที่จะฝกทักษะทางภาษาทั้งในดานการรูคําศัพท การออกเสียงคําให
ชัดเจน การใชประโยคในการติดตอสื่อสาร การบอกวัตถุสิ่งของเปนตน แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยาง เชน อายุ เพศ โอกาสและสิ่งแวดลอมที่จะมีสวนชวยพัฒนาความสามารถทางภาษา
ใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
  สรุปไดวา พัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเน่ืองและมี
ความเชื่อมโยงกัน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามลําดับขั้นพัฒนาการการเรียนรูที่ซับซอนของ
เด็กในแตละวัยอยางเหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่แวดลอมตัวเด็กแตละคน 
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 2.7 การเรียนรูภาษาและกระบวนการในการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 
  การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 
  ตามความเปนจริงเด็กมีประสบการณทางภาษาอยางผิวเผิน จากการมีปฏิสัมพันธโดย
ปราศจากการฝกสอนเปนพิเศษภายในเวลาอันสั้น ในขณะที่เด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาขั้น
แรกเริ่มของการใชเหตุผล แตเด็กสามารถเรียนรูภาษาในระดับลึกเปนนามธรรมและมีโครงสรางทาง
ภาษาศาสตรที่ซับซอนอยูในระดับสูง นอกจากจะเรียนรูโครงสรางทางภาษาในชุมชนของตนแลว 
เด็กยังเรียนรูกฎอันซับซอนซ่ึงเปนพ้ืนฐานการใชดวย เด็กเรียนรูวาจะพูด เม่ือไหร อยางไร พูดอะไร 
กับใคร (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 203-207)  
  ในทัศนะนักพฤติกรรมศาสตร (The Behaviorist View) กลาววา การเรียนรูภาษาของ
เด็กเปนการเรียนรูที่เกิดจากผลการปรับสิ่งแวดลอมของแตละบุคคลที่มีอยูในตนเองในขณะที่เด็ก
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แรงเสริมในทางบวกจะถูกนํามาใชเม่ือภาษาของเด็กใกลเคียง หรือถูกตอง
ตามภาษาผูใหญ ซ่ึงนักพฤติกรรมศาสตรมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาของเด็ก คือ   
  1. เด็กเกิดมาโดยมีศักยภาพในการเรียนรู ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการถายทอดทาง 
กรรมพันธุโดยปราศจากความสามารถพิเศษดานการเรียนดานใดดานหนึ่ง 
  2. การเรียนรู รวมทั้งการเรียนทางภาษาเกิดขึ้น โดยการที่สิ่งแวดลอมเปนผูปรับ 
พฤติกรรมผูเรียน 
  3. พฤติกรรมทั่วไปรวมทั้งพฤติกรรมภาษา ถูกปรับโดยแรงเสริมจากการตอบสนองที่
เกิดจากสิ่งเรา 
  4. ในการปรับพฤติกรรมที่ซับซอนอยางเชน ภาษา จะมีกระบวนการเลือกหรือทําให 
ตอบสนองเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยผานการใหแรงเสริมทางบวก ถึงแมวาการตอบสนองทั่วไปและชนิด
งายๆ จะไดแรงเสริมทางบวกตั้งแตตน แตการใหแรงเสริมในระยะหลังๆ จะถูกนํามาใชกับการ
ตอบสนองที่ซับซอนและใกลเคียงกับเปาหมายทางพฤติกรรมสูงสุด 
   ทัศนะของนักทฤษฎีสภาวะติดตัวโดยกําเนิด (The Nativist View) นักทฤษฎีเชื่อ
เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ หรือกฏเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาแตกําเนิด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา
ของเด็กแตกตางจากนักพฤติกรรมศาสตรสองประการสําคัญ คือ 
  1. การใหความสําคัญตอองคประกอบภายในบุคคลเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา 
  2. การแปลความบทบาทขององคประกอบทางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูภาษา 
  ซอมสกี้, แมคนีล และเล็นเบิรก (Chomsky, McNeil and Lenneberg. n.d.) เปนผูมี
ความเชื่อวา เด็กเกิดมาดวยความสามารถทางภาษา เด็กทุกคนเกิดมาโดยมีโครงสรางทาง
ภาษาศาสตรอยูในตัว ซ่ึงไดแก โครงสรางทางการเรียนรูดานความหมาย ประโยคและระบบเสียง 
เด็กจะมีขั้นของการพัฒนาทางรางกายและขั้นตอนทางภาษาเกี่ยวโยงและสัมพันธกันอยางใกลชิด 
โดยที่ความสามารถทางการเรียนภาษาของเด็กจะถูกวางโปรแกรมไวในตัวและมีความเกี่ยวของ
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สัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เด็กไดรับ (รุงนภา  วุฒิ. 2543 : 13 ; อางอิงจาก หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 
206)  
  ทัศนะของนักสังคมศาสตร (The Socialist View) นักทฤษฎีสังคมหรือทฤษฎี
วัฒนธรรมใหความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางภาษาผูใหญที่มีตอพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็ก ผลการวิจัยกลาววา วิธีการที่ผูใหญหรือพอแมปฏิบัติตอเด็กมีผลตอพัฒนาการทาง
ภาษา และพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก วิธีการเหลานั้นไดแก การอานหนังสือใหเด็กฟง การ
สนทนาระหวางรับประทานอาหาร การแสดงบทบาทสมมติการสนทนา เปนตน (Honic. 1982 : 36) 
  นักวิจัยไดพยายามศึกษาลักษณะของสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนภาษาเด็ก
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาของเด็กจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมสรุปได 4 หลักการ คือ        
(รุงนภา  วุฒิ. 2543 : 14 ; อางอิงจาก หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 204) 
  1. สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูของเด็ก การสงเสริมใหเด็กไดสํารวจ 
ปฏิบัติจริง กระทําดวยตนเอง อยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระรูจักสังเกต ตั้งสมมติฐาน ผูใหญไมควร
เปนผูออกคําสั่งอยางเดียว ควรใหเด็กเปนผูตั้งคําถามบาง 
  2. สิ่งแวดลอมที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเด็ก และบุคคลรอบขางเด็กควรไดสื่อสาร
แบบสองทาง ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการสื่อสาร บุคคลที่เด็กมีปฏิสัมพันธดวย ไดแก พอแม เพ่ือน 
ญาติพ่ีนอง เปนตน 
  3. สิ่งแวดลอมที่เนนความหมายกวาดานรูปแบบ พอแมหรือผูใหญควรยอมรับการ
สื่อสารของเด็กในรูปแบบตางๆกัน โดยคํานึงถึงความหมายที่เด็กตองการจะสื่อออกมาเปนสิ่งสําคัญ
กวาการพูดดวยรูปแบบไวยากรณที่ถูกตอง เรียงภาษาจากงายไปสูภาษาที่ซับซอน 
  4. สิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยความหลากหลาย ทั้งดานวาจาและไมใชวาจา เด็กควร
จะไดรับประสบการณและการมีปฏิสัมพันธในหลายๆรูปแบบ เพราะประสบการณจะมีสวนชวยดาน
การแสดงออกทางภาษา จะเห็นไดวาการเรียนภาษาของเด็กจะตองจัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ
การเรียนรูของเด็ก ใหเด็กมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธ ไดลงมือกระทํา ไดสังเกตสิ่งตางๆที่อยูรอบๆตัว 
เพราะส่ิงแวดลอมจะชวยปรับพฤติกรรมที่เรียนใหเกิดการเรียนรูตอไปไดอยางรวดเร็วและมี
ความกาวหนาทางดานภาษาตอๆไป 
  สรุปไดวา การเรียนรูภาษาของเด็กตามทัศนะของนักทฤษฎีมี 3 ทัศนะดวยกัน ไดแก 
ทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร นักทฤษฎีสภาวะติดตัวโดยกําเนิด และนักสังคมศาสตรลวนมีความ
คิดเห็นที่สอดคลองกันวา เด็กมีลักษณะการเรียนรูภาษามาจากตัวเด็กเองตั้งแตเกิดและมีสิ่งแวดลอม
เปนตัวชวยใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูและมีพัฒนาการทางภาษาตอๆไป 
  กระบวนการในการเรียนรูภาษา 
  กระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งสามารถใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารกันไดน้ัน มีลําดับดังน้ี ศรีเรือน  แกวกังวาล (ขจิตพรรณ  ทองคํา. 2536 : 29-30 ; 
อางอิงจาก ศรีเรือน  แกวกังวาล. 2519. จิตวิทยาฝายการศึกษา. หนา 127-133.) กลาววา 
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  1. การเลียนแบบ (Imitation) เปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรูภาษา เพราะเปนขั้น
ที่เด็กเลียนเสียงของเด็กและพูดตามเสียงที่ไดยิน 
  2. การเอาอยาง (Identification) เด็กมิไดเลียนแบบการออกเสียงอยางเดียวเทานั้น แต
จะเลียนแบบทาทาง นิสัยใจคอจากบุคคลตามเสียงที่ไดยินดวย 
  3. การเลียนแบบพฤติกรรมตอบสนองความพรอมกับสิ่งเรารอบตัว (Multiple 
Response Learning) เปนพฤติกรรมการตอบสนองที่เด็กพยายามทําตาม โดยลองใชอวัยวะเปลง
เสียงตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกัน ไดแก สวนสมองที่รับรู มองเห็น ไดยิน สะสมความจํา ควบคุมริม
ฝปาก สีหนา ทาทางและสายตา 
  4. การเรียนรูดวยสัมพันธภาวะ (Associative Learning) เด็กจะเรียนรูคําและ
ความหมายโดยอาศัยความสัมพันธระหวางเสียงหรือพฤติกรรม เชน เด็กเรียนรูคําวาตุกตา เม่ือแม
ยื่นตุกตาใหแลวบอกตุกตา เด็กจะเรียนรูเจากการเชื่อมโยงจากสิ่งของ 
  5. การเรียนรูถาม - ตอบ (Question - Answer) เม่ือเด็กไดเรียนรูภาษาแลว ก็จะเกิด 
ความรู ความคิดอยางมีระเบียบ รูจักใชเหตุผล จะมีความสงสัยและถามอยากรูอยากเห็น โดยการ
ถามคําถามของเด็กจะชวยใหพัฒนาภาษาของเด็กไดดียิ่งขึ้น 
  6. การลองผิดลองถูก (Trial and Error) เด็กปฐมวัยที่มีการลองปฏิบัติ อาจจะถูกบาง
ผิดบาง การเขาใจและการชมเชยเมื่อเด็กออกเสียงไดถูกตองจะทําใหเด็กเกิดความมั่นใจและชวยให
ภาษาพัฒนาไดรวดเร็วขึ้น 
  7. การถายทอดการเรียนรู (Transfer and Learning) การเรียนรูในเสียงใหมๆ จะงาย
ขึ้นถาผูเรียนมีความรูเกี่ยวพันกันมากอน เชน การรูจักไก แลวรูจักเปด หาน โดยชี้ใหเห็นความ
แตกตาง เด็กจะจดจําไดเร็วและมีความคิดตามลําดับอยางมีระเบียบ 
  ในขณะที่ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2550 : 35) กลาววา เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีวิธีการ
เรียนเฉพาะตัว ตางจากผูใหญ ตรงวิธีการการเรียนของเด็กเปนความเฉพาะของวัยแหงการเรียนรูที่
มีความเฉพาะที่สําคัญ สําหรับวิธีการเรียนภาษาของเด็กปฐมวัยจะเปนดังน้ี 
  1. เด็กเกงที่จะแปลความหมายสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงออกดวยทาทาง หรือ 
คําพูดเด็กจะเรียนรูและทําไดอยางรวดเร็ว 
  2. เด็กชอบสรางสรรคภาษา แมวาจะมีความจํากัดทางภาษา เด็กปฐมวัยชอบ คําใหม
สิ่งใหม เด็กอยากรูแมวาจะไมเขาใจ 
  3. เด็กปฐมวัยเรียนรูทางออมมากกวาทางตรง เด็กเรียนรูอยูตลอดเวลา ชอบชี้ ชอบ
พูด ชอบแสดง 
  4. เด็กชอบสิ่งที่ใหความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
  5. เด็กชอบเลียนแบบและชอบการพูด 
  6. เด็กเรียนรูเร็ว 
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  วิธีการเรียนและความคลองในการเรียนของเด็กปฐมวัย จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หรือไม อยูที่ครูสามารถจะเขาถึงวิธีการเรียนของเด็กกี่มากนอย การสอนภาษาเด็กตองใหเด็กอยูใน
บรรยากาศธรรมชาติของเด็ก จะทําใหเด็กสามารถเรียนรูภาษาไดอยางรวดเร็ว 
  ในขณะที่ ฉันทนา  ภาคบงกช (2539 : 70) กลาววา เด็กปฐมวัยไมอาจเรียนรูไดดีจาก
การเรียนดวยการจดจําและสอนสั่งหรือกรอกความรูใหแกเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กในวัยน้ีเรียนรู
ไดดีจากการลงมือเลนหรือกระทําสิ่งตางๆ โดยที่เด็กเปนผูริเริ่ม เด็กเรียนรูจากการไดเกี่ยวของกับ
ผูคนและสื่อตางๆ หรือสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก เพราะเด็กวัยน้ีพัฒนาดานรางกาย สังคม อารมณ 
และจิตใจไปพรอมๆกัน การทํากิจกรรมดดยการเลนอยางอิสระเสรีตามธรรมชาติจึงมีคุณคายิ่ง ใน
การเรียนรูภาษาตางประเทศก็เชนกัน เด็กเรียนรูไดดีจากการมีโอกาสพูดคุยโตตอบกับผูอ่ืนและใช
ภาษานั้นๆ ในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนภาษา การเรียนโดยทองจําและคัดเขียนจึง
สวนทางกับหลักพัฒนาการเด็ก และหลักในการสงเสริมภาษาอยางยิ่ง และจุดเดนของการพัฒนา
ภาษาตางประเทศตั้งแตเยาววัยคือเด็กจะมีสําเนียงชัดเจน 
  นอกจากนี้ จรรจา  สุวรรณทัตและคนอื่นๆ (Suvannathat ; & others. 1985 : 122) 
ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูภาษาวา เกิดจากความชํานาญ (Empericist  Approach) ซ่ึงเด็กจะได
เร่ิมเรียนรูภาษาอยางไมเปนกฎเกณฑ แตเรียนรูภาษาในลักษณะเกี่ยวกับการฝกทักษะความ
ชํานาญและความสามารถดานอ่ืนๆ การเรียนรูคําไดจากการไดยินคนอื่นพูดซ้ําๆแลวนํามาพูด ซ่ึง
เด็กจะเรียนรูไดเร็ว ถาคําศัพทที่เด็กไดเรียนรูเปนประสบการณใกลตัวเด็ก รูปแบบการเรียนรูที่
สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย คือ ตองมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ เชน ครูนําวัตถุ สิ่งของ ของเลน มาจัดใน
หองเรียน แลวตั้งคําถาม เม่ือเราใหเด็กหาคําตอบซึ่งเปนการใหเด็กสาํรวจวัตถุน้ันดวยตนเอง   
  จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา กระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
การเลียนแบบ การเรียนรู การทดลองและการสอน ซ่ึงกระบวนการเรียนรูทางภาษาจะเปนไป
ตามลําดับอยางมีระบบตามพัฒนาการทางภาษา และสามารถพัฒนาไดอยางดีในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม 
 
 2.8 การพัฒนาความสามารถทางภาษา และการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู 
สองภาษาของเด็กปฐมวัย 
  การพัฒนาความสามารถทางภาษา 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 111-113) ไดกลาววาภาษาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ทางปญญา เด็กวัยกอนเรียนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางภาษามากขึ้น รูคําศัพทมากขึ้น พัฒนาคําพูด
เด่ียวสูคําพูดที่เปนวลีและเปนประโยคมากที่สุด เชน เด็กเล็กมาเริ่มจากคําวาแม ตอมาเปนแมจา 
ตอมาเปนแมไปไหน เปนตน ในชวงระยะของการพัฒนาการทางภาษานี้ การพูดคุยและการสนทนา
กับเด็กเปนการกระตุนที่ดี เด็กสามารถพัฒนาความคิดไดเต็มที่ สังเกตจากการที่เด็กดูทีวีมาก จะพูด
เกงเปนเรื่องเปนราว เพราะเด็กไดคําสนทนาและภาษาจากโทรทัศน อยางไรก็ตาม การปลอยใหเด็ก
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ไดเรียนรูภาษาเองตามธรรมชาติ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษามาก คําถามของเด็กที่ถามวา “ทําไม” 
คือ การคนหาคําศัพท คนหาภาษา ฝกความจําและเหตุผล การตอบคําถามของผูใหญ ความสนใจ 
คําตอบจะมีมาก ถาผูใหญตอบ เด็กจะสนุกสนานและเรียนรูไปพรอมกัน 
  พัฒนาการทางภาษาของเด็กแตละขวบปจะมีความแตกตางกัน เริ่มจากการออกเสียง 
คําพูดเดี่ยว เชื่อมคํา เชื่อมประโยค การแสดงทาทางประกอบจนถึงการตอบโตกับผูอ่ืน แตละขั้นแต
ละอายุจะกาวหนาเปนขั้นๆ เด็กเรียนรูภาษามาตามลําดับขั้นพัฒนาการ เริ่มจากการรองไห รองฮูฮู 
ทําเสียง ทําปากบูๆ ตั้งแตวัยทารกแลวมาเปน ปาปา มามา หรือ พอ แม คําวาภาษาสามารถใหคํา
จํากัดความไดวา คือ คําพูดของคน การเขียนสัญลักษณแทนคําพูดหรือการสื่อสารอยางใดอยางหนึ่ง 
โดยภาษาจะพัฒนาตามลําดับวัย ความงอกงามทางภาษาตองใชอยูเสมอ คนที่ใชภาษาไดทั้งการ
เขียน การอาน การพูด และการฟงในระดับการสื่อสารไดเรียกวา รูหนังสือ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 
2542 : 111 ; อางอิงจาก Jackman. 1997. Early Education Curriculum : A Child’s Connection 
to the world. P.50) นอกจากนี้เด็กยังสามารถที่จะเรียนรูภาษาจากการสัมผัส การไดฟง การได
โตตอบ เด็กที่มาจากครอบครัวที่สนใจพูดกับเด็ก ไมวาเด็กจะเขาใจหรือยังไมเขาใจบางก็ตาม เด็ก
สามารถแสดงออกและไดประโยชนมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่พูดนอย ทั้งน้ี การที่เด็กไดพูด 
ไดสนทนาบอยๆ ทําใหเด็กไดเรียนคําศัพท ไดคิด ไดสื่อสาร ไดแสดงออก ซ่ึงมีผลตอพัฒนา
พฤติกรรมและสติปญญา และรวมถึงพัฒนาการทางสังคม (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2542 : 113 ; 
อางอิงจาก Fontana. 1995. Psychology for Teachers.) 
  นอกจากนี้กรรณิการ  พวงเกษม (รุงนภา  วุฒิ. 2535 : 16 ; อางอิงจาก กรรณิการ  
พวงเกษม. 2534 : 20- 21) กลาวถึงองคประกอบที่ทําใหเด็กมีความพัฒนาการทางดานภาษา ไว
ดังน้ี 
  1. วุฒิภาวะ เม่ือเด็กมีความพรอมขึ้นตามลําดับ ความสามารถในการพูด การเขียน
ยอมตามมา นับตั้งแตอายุ 15 เดือน ขึ้นไปแลว เด็กจะใชภาษาพูดมากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งอายุ 
36 เดือน จะสามารถใชคําพูด 376 คํา และเม่ืออายุ 48 เดือน จะพูดได 376 คําตอวัน และสามารถ
ใชคําวิเศษณและคําคุณศัพทเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ และนอกจากนั้นถาหากมีสมาธิดีก็จะจดจําในสิ่ง
ที่ไดยินไดฟงมาเลาตอใหคนอ่ืนทราบ 
  2. สิ่งแวดลอม ถาหากพอแม ผูปกครอง สนใจเอาใจใสพยายามพร่ําสอนใหเด็กไดพูด 
คุย และหัดอานหัดเขียนอยูตลอดเวลา เด็กจะมีความพรอมทางภาษามาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
การศึกษาสูง ยอมมีสวนสรางความเจริญทางภาษาใหเด็กไดดีกวาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซ่ึง
สวนมากไมคอยสนใจในเรื่องภาษาของบุตรหลานของตนเทาที่ควร 
  3. การเขาใจความหมาย ภาษาที่ใชพูด ถาอยูในวงแคบศัพทก็พ้ืนๆธรรมดา แตถา
หากอยูไกลหรืออยูในชุมชนที่กวางใหญ เด็กก็สามารถเขาใจคํา ประโยค วลีที่มีความหมายตางๆได
ดี ฉะน้ันการพูดอะไรก็ตามที่เด็กเลียนแตคําพูด เลียนเสียงพูด ผูใหญควรไดยอนถามเขาดูบางวาที่
พูดๆนั้น เขาใจเพียงใด เปรียบเหมือนคนไทยที่พูดคําตางประเทศเขา แตออกเสียงผิด ความหมายก็
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ยอมจะเปลี่ยนไปได ดังน้ันเพ่ือปองกันการผิดพลาดดังกลาว จึงควรยอนถามความหมายในสิ่งที่เด็ก
พูดไดแตไมเขาใจความหมายดวย  
  4. การใหมีการพัฒนาทั้งหมด เราจะตองใหเด็กมีรูปรางดี หนาตาสดใส สะอาดกายใจ  
สมองก็ตองใหดี สุขภาพสมบูรณ และสังคมก็ตองดี จึงจะทําใหเด็กมีความเจริญทางภาษาไดดี ไม
ควรเพียงแตวาใหอานใหเขียนไดเทานั้น เราเองควรคํานึงถึงหลักความตองการความสนใจจาก
เพ่ือนๆ ของเด็กดวย ถาหนาตาสกปรกเพื่อนๆก็ยอมไมพูดคุยดวย โอกาสที่มีความเจริญทางภาษา
พูดก็ยิ่งเสียเปรียบคนที่มีรูปรางหนาตาสะอาดสดใส 
  5. ขั้นตอนและการจัดชั้นเรียน การจัดโรงเรียนแบบไมมีชั้น แตอาศัยความสามารถ
ทางภาษาเปนแนว ก็นาจะลองจัดใหเปนตนแบบที่แพรหลายตอไป หลักสูตรและขั้นตอนการสอน
บางบทก็นาจะสับเปลี่ยนไปตามลําดับความสามารถและความพรอมของนักเรียน จึงมีขอที่นาสงสัย
วาบางแหงสอนบทเรียนที่ยากกอนแลวกลับมาสอนบทเรียนธรรมดาภายหลังโดยอางแตหลักสูตร 
ซ่ึงตามความเปนจริงแลว ครูผูสอนนาจะมีความสามารถในการวินิจฉัยในบทเรียนนั้นๆไดดวยตนเอง 
  6. การมีสวนรวม กิจกรรมใดๆก็ตาม เด็กๆควรมีสวนรวมทุกครั้ง ทุกคน ครูไมควร
เลือกที่รักมักที่ชัง จะตองพิจารณาความสามารถของเด็กเปนรายบุคคลและกําหนดงานใหทํารวมกับ
เพ่ือนๆตามสมัครใจ หรือครูกําหนดกลุมใหบางครั้ง การทํางานเปนกลุม การทํางานเปนกลุมยอย 
การรวมกิจกรรมตางๆมีสวนชวยใหเด็กมีความเจริญทางภาษาไดอยางมาก 
  สรุปวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กก็คือ การ
สงเสริมและการกระตุนความอยากรูอยากเห็นของเด็ก โดยเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมตางๆในการฝกพูด ฝกฟง ฝกการโตตอบแสดงความคิดเห็นและฝกการทํางานเปน
กลุม ในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็ก และสอดคลองกับลําดับ
ขั้นพัฒนาการของเด็ก ดังน้ันเด็กควรไดรับการจัดกิจกรรมตางๆดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะสงผล
ตอการพัฒนาของเด็กตลอดไป 
  การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
  การพัฒนาความสามารถทางภาษาควรเริ่มตั้งแตเด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ป 
เปนวัยที่พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว (อารี  สัณหฉวี. 2537 : 183) เด็กทุกคน
เกิดมาพรอมกับความสามารถในการเรียนรูภาษา โดยเด็กจะเรียนรูการใชภาษาของตนทั้งทางดาน
ความหมาย ประโยคและเสียงจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 206) ซ่ึง
สอดคลองกับสมาคมคหศาสตรแหงประเทศไทย (2528 : 123) ที่กลาววาเด็กรูคําศัพทมากเพียงใดก็
จะเขาใจคําชี้แจงหรือคําอธิบายของผูอ่ืนและเขาใจเรื่องราวตางๆที่อานหรือเลาใหฟงไดเพียงนั้น 
ภาษาไมเปนเพียงเครื่องมือสื่อสารเทานั้น แตยังเปนแนวทางในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ซ่ึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิตมนุษย การสงเสริมใหเด็กใชภาษาที่ถูกตอง จึงชวยใหเด็ก
สามารถแสดงความคิด ความเขาใจของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจไดดียิ่งขึ้น (เยาวพา  เดชะคุปต. 2528 : 
50) ในการพัฒนาดานการพูดและการฟง ควรเปดโอกาสใหเด็กไดฝกพูด ฝกฟงอยางอิสระในสภาพ
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ที่เปนจริง เพ่ือตอบสนองความสามารถทางการพูดการฟงอยางเหมาะสม ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานของ
ความสามารถในการอานและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
  วิลลิส (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 57 ; อางอิงจาก Willis. 1996) ไดเสนอวิธีการที่
เนนผลที่พึงประสงคในการสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาตางประเทศใหกับเด็กเล็ก 4 ประการ ดังน้ี 
ความคลอง (Fluency) เด็กเล็กจะเรียนรูภาษาอังกฤษไดดี เม่ือเด็กมีโอกาสที่ 
  1. จะใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร ตัวแปรการเรียนรู
ที่ไมไดอยูในกรอบที่ครูคาดหวังและกําหนดไววาจะตองแสดงออกทางภาษาในรูปแบบเฉพาะเจาะจง
อยางใดอยางหนึ่งตามระบบ PPP น่ันคือ การเสนอ (Presentation) การฝกฝน (Practice) และการ
แสดงออกทางภาษา (Production) 
  2. ความถูกตอง (Accuracy) เม่ือเด็กเล็กมีสวนรวมในการสื่อสาร โดยธรรมชาติของ
เด็ก เด็กจะคํานึงถึงความถูกตองและพยายามใชภาษาเดียวกับระบบภาษาแมของตน เพ่ือจะสื่อสาร
ในหมูผูเรียนใหถูกตอง ผูเรียนจะไมพิจารณาวาภาษาที่ใชเปนอยางไรในแงของไวยากรณ ตราบใดที่
ใชภาษาสื่อความหมายตามกาละเทศะ และสิ่งแวดลลอมได เด็กๆก็จะถือวาการสื่อสารนั้นเปน
ผลสําเร็จแลว 
  3. การวิเคราะห (Analysis) ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ
จะตองพยายามที่จะแสวงหาความสัมพันธระหวางรูปแบบและความหมายดวยตนเอง เด็กๆจะหา
กระสวนและความคงเสนคงวาในภาษา คือแสวงหาไวยากรณดวยตนเอง น่ันหมายความถึงวา เด็ก
เล็กเหลานี้จะตองมีความรูเกี่ยวกับภาษาแมของตนเองดี และทราบวาสามารถใชภาษาแมของตัว
อยางไร แลวจึงนําความรูจากภาษาแมน้ันมาประยุกตใชกับการเรียนรูภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเด็กจะไมสามารถเรียนภาษาอังกฤษไดดี ถาภาษาแมยังไมดีพอ 
  4. การเปนไปตามกฎเกณฑที่วางไว (Conformity) ครูผูสอนจําเปนตองจัดกิจกรรมที่
ครูสามารถควบคุมการทํางานของเด็กไดเต็มที่ กิจกรรมเหลานี้ทําใหเด็กออกเสียงไดอยางชัดเจน 
และจะชวยใหเด็กรูจักวลีตางๆ อันเปนสํานวนสวนใหญของภาษาอังกฤษ กิจกรรมซึ่งครูเปนผู
ควบคุมน้ีอาจจะจัดขึ้นเปนโครงรางหรือรูปแบบ (model) ที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองตลอดจน
เอ้ืออํานวย ตลอดจนใหความสนุกสนานแกเด็กๆ โครงราง (model) เหลานี้อาจจะเนนบางจุดบาง
ประเด็นของภาษาก็ได ทั้งน้ีโครงราง (model) ซ่ึงครูเปนผูจัดทํานั้น ควรมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
จากงายไปหายาก 
  ในขณะที่ พิอาเจต (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 65 ; อางอิงจาก Piaget. 1960) ยัง
แนะดวยวา เด็กตองการประสบการณตรง ไมใชอยูใตอิทธิพลของวัตถุตางๆ การฟงหรือการอาน
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงไมไดมีการสัมผัสโดยประสบการณตรงนั้น จะมีผลใหไมเกิดการเรียนรู ใน
ลักษณะที่เปนรูปธรรม 
  การเรียนภาษาที่สองนั้น ผูเรียนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษในการเรียนตามวัย
ใน 3 ดาน คือ (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 75) 
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  1. การพัฒนาคําศัพท 
  2. การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการจัดลําดับคําตางๆ 
  3. ความรูทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
  ในการสอนภาษาที่มีคุณภาพนั้น ควรใชแนวทางภาษาทั้งมวล (Whole Language 
Approach) คือ ผูสอนเปนผูเอ้ืออํานวย แยกแยะบทเรียนใหชัดเจน มีความสัมพันธกันทุกๆทักษะใน
การเรียนภาษา ภาษาที่ใชควรหลากหลายตามบริบททางภูมิศาสตร วัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ การ
เรียนไมจําเปนตองมีการจัดเปนขั้นตอนที่ตายตัว และไมเนนการแกไขความผิดพลาดของผูเรียน แต
เนนการรูภาษาใหนําไปใชสื่อสารไดจริง แนวทางนี้ตรงขามกับแนวทางเชิงปญญา (Cognitive 
Approach) ซ่ึงครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษคุนเคยและใชกันอยูทั่วปรเทศ คือ เนนวา ผูสอนเปน
ผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนเปนผูรับการฝกฝนทักษะทางภาษาตางๆ เชน การพูด การอาน การเขียน แยก
ออกจากกันได การสอนควรสอนพูดกอนอาน และอานกอนเขียน ความผิดพลาดทุกๆอยาง ตอง
แกไขทันที และเนนการพัฒนาทักษะตางๆ (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 75 ; อางอิงจาก Hakuta 
and Mclaughlin. 1996)  
  การแกไขความผิดพลาดของเด็ก (Error Correction) 
  พรชุลี  อาชวอํารุง (2541 : 66) กลาววา การสอนดวยวิธีการแกไขขอผิดพลาดของ
เด็ก (Error Correction) ก็เปนการสอนอีกวิธีหน่ึงที่จะกระตุนใหเด็กแกปญหาดวยตนเอง การพูด
โดยใชภาษาอังกฤษกับงานของตนเอง เทากับวา ครูยอมใหเด็กพูดผิดๆ หรือแสดงออกซึ่งความ
ผิดพลาดทางภาษา โดยไมเกรงกลัวความลมเหลว การแกไขเด็กระยะตนๆนี้ อาจลดทอนความ
ม่ันใจในตนเอง เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูภาษาใหมๆในตัวเด็กเล็ก เพราะเด็กเองจะมี
ความรูสึกกลัว และไมกลาเสี่ยงที่จะพูดในสิ่งที่เด็กไมรูจริงๆ เพราะกลัววาจะผิด ทําใหไมสามารถที่
จะเรียนรูไดดีขึ้น  
  อยางไรก็ดี เวลและฟนตัน (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 66 ; อางอิงจาก Vale and 
Feunteun. 1995) ชี้บงวา บางครั้งการแกไขความผิดพลาดก็เปนสิ่งจําเปน ครูจําเปนที่จะตอง
พิจารณาวาความผิดพลาดใดสําคัญ และจําเปนที่จะตองไดรับการแกไขโดยคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอความสนุกในการเรียนรูของเด็ก ประสบการณจะสอนใหทราบวาความผิดพลาดซึ่ง
เกิดขึ้นในการเรียนรูระยะตนนั้นยังไมฝงรากลึก และเด็กอาจจะสามารถปรับปรุงแกไขได โดยการ
แนะนําของครู เม่ือเด็กมีความสามารถและมีประสบการณในภาษาที่สองดีขึ้นแลวก็อาจจะสามารถ
แกไขตนเอง และทําใหเรียนรูที่จะศึกษาในภาษานั้นตอไปดวยตนเองไดอยางมีสัมฤทธิผลที่สูง 
  จะเห็นไดวา แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูสองภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน 
สามารถสงเสริมจากการใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออก ทั้งในดานการฟงและ
การพูด ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวนั 
 
 



 51 

 2.9 หลักในการสอนสองภาษา ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศใหกับเด็กปฐมวัย 
  สโปเดค และซาราโค (Spodek and Saracho) กลาววา การสอนสองภาษาตองเร่ิม
จากการสอนภาษาแมใหชัดเจนกอนแลวจึงตามดวยภาษาที่ 2 ทั้งนี้เพ่ือลดความเครียดของเด็ก
ปฐมวัยที่นอกจากเครียดและกังวลที่ตองแยกจากบานมาเขาโรงเรียนแลวยังไมรูภาษาที่ 2 อีกดวย 
ดังน้ันครูตองทําใหการเรียนอีกภาษาหนึ่งของเด็กเปนการบูรณาการแบบผสมกลมกลืน เปนการ
สนทนาแบบธรรมดา โดยใหเรียนภาษาแมใหเขาใจแลวตามดวยภาษาที่ 2 (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 
2545 : 31 ; อางอิงจาก Spodek ; & Saracho. 1995 : 31) เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูภาษาได 2 
ภาษาไปพรอมๆกันตามธรรมชาติ โดยไมตองสอน เม่ือเด็กอายุ 2 – 3 ขวบ เด็กจะจําแนกความ
แตกตางของภาษาไดและรูระบบภาษา ถาเด็กไดเรียนทั้ง 2 ภาษาอยางตอเน่ือง เด็กจะสามารถใช
ภาษาไดอยางเต็มศักยภาพทั้ง 2 ภาษา (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2545 : 31 ; อางอิงจาก Williams ; & 
Fromberg. 1992 : 222-223)  
  ไวกอตสกี ( Vygotsky) กลาววาการที่เด็กพูดกับตนเองเปนการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและปญญา ซ่ึงในการเรียนภาษาเด็กในวัยน้ี ไวกอตสกีมีความเห็นวาพัฒนาปญญาของเด็กจะ
งอกงามจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การแกจุดบอด (Zone of proximal) ซ่ึงเปนบริเวณที่
กิจกรรมทางปญญาไมสามารถจะใชไดตองมีผูใหญชวย เชนกันกับการสอนภาษาเด็ก ครูตองทําให
การสื่อสารของครูเปนสื่อของการเรียนรูของเด็ก ภาษามีบทบาทเปนหัวใจของการพัฒนาปญญา 
และการแกปญหาของเด็กที่สําคัญ การสอนภาษาอังกฤษจึงตองใชบรรยากาศของความเปนวิถี
ชีวิตประจําวันและชวยการเรียนรูใหกับเด็กมาก เพราะเด็กจะคุนเคยมีจุดบอดนอย การเรียนภาษา
จะงายและสนุกมากขึ้น การพัฒนาทักษะทางภาษาในการสื่อสารของเด็กคือ การใหโอกาสเด็กในการ
พูดและการฟง กอนที่เด็กจะอานเปน ใหเด็กหัดพูดและเลาเรื่อง เด็กจะชอบมากถาไดเลาเรื่อง
โดยเฉพาะประสบการณที่เด็กพบเห็นมา เด็กสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารไดทุกโอกาสแมแต
เวลาเลน ในขณะเด็กเลนผูใหญจะตองเขาไปถามใหความเห็น สนทนากับเด็กดวยการกระตุนเด็กให
พัฒนาทักษะภาษาสื่อสารดวยการใชภาษาสนองตอบที่จูงใจใหเด็กเกิดการรับรู และตองการสื่อสาร
โดยภาษาที่ใชกับเด็กนั้นตองแสดงถึงการยอมรับและนับถือความคิดและความรูสึกของเด็กใน
ทางบวก ที่กระตุนใหเด็กตอบสนอง เด็กถึงจะพฒนาทักษะการใชภาษาสื่อสารไดดี (กุลยา  ตันติ
ผลาชีวะ. 2550 : 39-40 ; อางอิงจาก Driscall. 2002 : 151) ตัวอยางการใชภาษาสนองตอบที่ดีกับ
พลังทักษะการสื่อสารกับการใชภาษาที่ตัดการสื่อสารของเด็ก  
  การสอนภาษาที่ดีอยาสรางความรูสึกดอยในภาษาใหกับเด็ก เด็กจะไมเรียน รูสึกอาย 
และเกลียดชังภาษาที่เรียน เชน เม่ือเด็กออกเสียง ร. ไมชัด ครูดุ เด็กจะไมชอบออกเสียง ร. อีก
ตอไป หรือเรียนภาษาอังกฤษผิด ครูดุแลวเรียกมายืนหนาชั้น ทําใหเด็กรูสึกอับอาย โอกาสการ
เรียนรูภาษาอังกฤษตอไปจะเปนศูนย เหตุผลเชิงกลไกทางสมอง พบวา การลงโทษทําใหเด็กรับรู
ผานสมองสวนอารมณที่เรียกวาศูนยลงโทษ (Punish Center) เด็กจะจําและโกรธ ครูจึงไมควรทํา 
การสอนภาษาที่ดีครูตองยอมรับศักยภาพของเด็ก พรอมพัฒนาดวยการใหกําลังใจ ใหความอบอุน 
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สรางความมั่นใจใหกับเด็กพรอมปรับแก เด็กจะเกิดความรักในภาษา เน่ืองจากการับรูผานสมองสวน
ศูนยรางวัล (Reward Center) ทําใหจําดวยความยินดี มีความสุข การสอนภาษาตองใชระบบหลอม
ละลายซึมลึก และเรียนรูภาษาทั้ง 2 ภาษาไปพรอมกันดวยบรรยากาศที่ผอนคลาย  
  การสอนสองภาษาควรเริ่มเม่ือเด็กสามารถฟงคําสั่งภาษาแมไดชัดเจน รวดเร็ว ครู
สามารถสอนภาษาที่สองใหเด็กไดทันที หรือถาเด็กตองการ ขอดีของการสอนสองภาษา คือ เด็กจะ
เรียนรู เปรียบเทียบภาษา และมีความมั่นใจในภาษาที่สองที่เรียนมากขึ้น ขอสําคัญหากเปนไปได
ครูผูสอนทั้ง 2 ภาษา ควรเปนคนเดียวกัน หรือถาจําเปนตองใชครู 2 คน การสอนแบบบูรณาการจะ
ใหผลมากกวา จากผลการศึกษาพบวา หากแยกครูสอนคนละภาษา ใหผลตอการเรียนรู 2 ภาษา
นอยที่สุด และการสื่อสารทางภาษาอยางสม่ําเสมอจะทําใหเด็กเรียนรูภาษาได ดี (กุลยา            
ตันติผลาชีวะ. 2545 : 31 ; อางอิงจาก Williams ; & Fromberg. 1992 : 222)  
  การสอนภาษาแมที่ดีน้ันครูผูสอนตองใหความสําคัญและคุณคาของภาษาแม สวนการ
สอนภาษาที่สอง เนนใหเด็กเรียนรูเพ่ือการศึกษา คนควาในอนาคต ในขณะเดียวกันตองสรางการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมของภาษาที่ 1 ดวย โรงเรียนที่สอนสองภาษาตองใหเสรีกับเด็กในการใชภาษา
ทั้งสองอยางอิสระ และสรางบรรยากาศใหเด็กคุนเคยกับภาษา เพราะเด็กจะแมนยําทั้งสองภาษา ครู
ตองใชความเหมือน ความเดนของสองภาษามาใหเด็กเกิดนิยม เชน การสอนภาษาใหกับเด็กไทยใน
สหรัฐอเมริกา คําวา กิน ภาษาอังกฤษงายใชคําเดียว คือ eat บางครั้งอาจจะมี have แตภาษาไทย
เปนภาษาศิลปะ คําวากินใชตางกันไปตามยศ ฐานะแหงบุคคล เชน เสวย ฉัน รับประทาน กิน แดก 
ยัด สวาปาม เปนตน ภาษาไทยเนนภาษาแหงความรูสึกและวัฒนธรรม ในการสอนภาษาตองทําให
เด็กที่เรียนดวยเกิดสุนทรียในภาษาที่เรียน  
  ลักษณะการสอนสองภาษามีความแปลกแยกใน 4 ลักษณะ คือ 
  1. การสอนหลายภาษา 
  2. การสอนสองภาษาแท 
  3. การสอนสองภาษา 
  4. การสอนภาษาที่สอง 
  สรุปไดวา ในการสอนสองภาษาใหแกเด็กปฐมวัยน้ัน ควรเริ่มหลังจากที่เด็กไดเรียนรู
ภาษาแมไดชัดเจนเสียกอน แลวจึงสอนภาษาที่ 2 ใหแกเด็กดวยบรรยากาศและความรูสึกที่ผอน
คลายและไมกดดัน มีการใหแรงเสริมทุกครั้งเม่ือเด็กทําไดถูกตอง ไมควรสรางความรูสึกที่กดดันและ
สรางความรูสึกดอยในภาษาใหกับเด็ก และครูควรยอมรับในศักยภาพการเรียนรูทางภาษาไป
พรอมๆกับการปรับแกไขใหถูกตองเหมาะสมในเด็กแตละคนดวยเชนกัน 
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 2.10 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษา และแนวทางในการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย 
  นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  
ดังตอไปน้ี 
  ประมวญ  ดิคคินสัน (2536 : 154) กลาววา การสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย ครูควรใชหลักการใหญๆ ดังตอไปน้ี 
  1. ถอยคําที่นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรนํามาจากนิทาน บทความ  
เรื่องราวที่เด็กสนใจ แลวหยิบคําที่นาสนใจจากเรื่องราวมาใชโดยอาจนําคํามาจัดหมวดหมูหรือนํามา
จัดเปนเรื่องราวขึ้นใหม 
  2. เด็กควรจะเรียนรูถอยคําจากใจความ เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําแจมแจงยิ่งขึ้น 
  3. เด็กเลนเกมโดยใชถอยคํา เชน ปริศนาอักษรไขว การทายประโยค จับคูคํากับภาพ  
เปนตน 
  นอกจากนั้นครูควรสงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน พูดขยายความหมายของถอยคําใหใชไดหลากหลาย ขยายความรูในการใช
โครงสรางทางภาษาใหถูกตอง รูจักแตงประโยคใหมีความหมายชัดเจน หาคําอ่ืนๆมาใชแทนกันได 
จินตนาการ นึกภาพจากคําบรรยายได รู จักการใหคําจํากัดความของถอยคํานั้น พัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาตามสถานการณตางๆทางสังคม ฉันทนา  ภาคบงกช (2538 : 1-2) 
กลาววา ภาษาสามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีการยอมรับ และไมถูกวิพากษวิจารณ 
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเด็กมีความกาวหนาทางภาษาอยางรวดเร็ว มีดังน้ี 
  1. การจัดสถาพแวดลอมทางภาษา ชั้นเรียนและโรงเรียนควรตกแตงดวยถอยคําหรือ 
ขอความ ซ่ึงเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
  2. การเลน การเลนของเด็กเปรียบไดกับการทํางานในโลกของผูใหญ การพัฒนา
ภาษาสวนมากเกิดจากประสบการณจริง จึงควรจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กไดเลน 
  3. การอาน การอานเปนสื่อของการเรียนรู ควรจูงความสนใจใหเด็กรักการอาน เชน 
อานนิทานใหเด็กฟง 
  4. การเขียน การอานมีความสัมพันธกับการเขียน ควรจัดกิจกรรมการเขียนใหสัมพันธ 
กับสิ่งที่เด็กอาน  
  5. การใชสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การสื่อขอความถึงกันและกัน ขอความ
ถึงเด็กและขอความถึงผูปกครอง การซื้อของ เปนตน 
  บังอร  พานทอง (2550 : 129) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานภาษาและสติปญญา ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานการเรียนรูศาสตรอ่ืนๆใน
อนาคต การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริมสติปญญาไดแก 
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  1. การเรียนรูภาษาจากวรรณกรรม ทําใหผูเรียนไดแบบอยางภาษาที่หลากหลาย 
เขาใจวิธีการขึ้นตนหรือสรุปเรื่อง ควรใชภาษารูปแบบไหน การอธิบายตัวละคร สภาพแวดลอม 
องคประกอบหรือฉากตางๆของเร่ือง การดําเนินเรื่อง การสรางปมปญหา การแกปญหา สํานวน
ภาษาและคําศัพทที่นาสนใจ ตลอดจนคติเตือนใจที่ไดจากการอานวรรณกรรมนั้นลวนสามารถ
นําไปใชเปนแบบอยางในอนาคตไดทั้งสิ้น 
  2. ควรสงเสริมใหรักการอาน โดยการจัดกิจกรรมการอาน หรือเลาเรื่องที่นาสนใจให
เด็กฟงเปนประจํา หรืออาจเปนกิจกรรมการอานหนังสือรวมกันทั้งเด็กและพอแมหรือครูไดมีโอกาส
ทํากิจกรรมรวมกัน ไดมีการซักถามโตตอบและอธิบายขยายความกอใหเกิดการคิดวิเคราะห การ
คาดเดาความหมายของเนื้อความภาษาที่อานนั้นอยูตลอดเวลา หากทําเปนกิจกรรมประจําเด็กจะ
เกิดความเคยชินและรักการอานในที่สุด 
  3. กิจกรรมการอานรวมกัน (Shared Book Experience) และการชวยเหลือดานการ
อาน (Assisted reading) เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมความรูดานภาษาและรูปแบบ
ภาษา การนําไปใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะหจากการเสริมตอการ
เรียนรู (Scaffolding) การตอบคําถาม การตั้งคําถาม ลวนเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนา
สติปญญาของเด็กทั้งสิ้น   
  การที่ทําใหเด็กมีแรงจูงใจระดับสูง และทําใหชั้นเรียนภาษาอังกฤษนั้นสนุกสนานเปน
ประสบการณที่ดีตอเด็ก ซ่ึง Phillips (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 65 ; อางอิงจาก Phillips. 1994) 
ไดแนะนําขอควรปฏิบัติที่สําคัญสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ ดังตอไปน้ี 
  1. กิจกรรมนั้นควรจะงายพอที่จะใหเด็กเขาใจและรูวาคาดหวังใหแกแสดงออกอยางไร 
  2. กิจกรรมนั้นควรเปนกิจกรรมที่เด็กมีความสามารถจะปฏิบัติได เพ่ือใหเด็กมี
ความรูสึกพอใจในผลงานตัวเอง 
  3. กิจกรรมควรเปนไปในลักษณะที่เนนการพูด และการตอบสนองดวยวาจา ซ่ึงเนนให 
เด็กเล็กมีกิจกรรมในการฟง และใชเวลาทํากิจกรรมเปนสวนใหญของเวลาในชั้นเรียน 
  4. กิจกรรมการเขียนกับเด็กเล็กๆ ควรใชใหนอยมากที่สุด เด็กนักเรียนซึ่งอายุ 6 – 7  
ขวบน้ัน จะยังไมมีสมรรถนะในการใชมือเพ่ือการเขียน แมกระทั่งการเขียนภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษา
ของตนเอง กิจกรรมที่ดีมากคือเกม และเพลง ซ่ึงมีการแสดงทาทางดวย น่ันหมายถึง อาจจะมีการ
ระบายสี การตัด การปะ มีการเลาเรื่องหรือนิทานซ้ําแลวซํ้าอีก ซ่ึงจะทําใหเด็กมีความสามารถใน
การฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดีในเรื่องที่คุนเคย และสามารถจําไดโดยไมจําเปนตอง
ทองจํา 
   เฮนริค (Henrick. 1980) ไดเสนอแนะวิธีการพื้นฐานเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กไว ดังน้ี รูจักรับฟงเด็กใหเด็กไดพูดคุยหรือสนทนากับเด็ก รูจักซักถามเพื่อใหเด็กใชภาษาได
อยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหเด็กรูจักฝกฝนการฟง รับปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเมื่อเด็กมี
ปญหา นอกจากนี้การสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กจะตองมีองคประกอบอ่ืนๆ เชน 
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ประสบการณที่สรางเสริม การฝกฝน ประสาทสัมผัส การยอมรับฟง
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เด็ก การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนๆ การมีผูใหญเปนแบบอยางที่ดี การตั้งใจฟงเด็ก การไมมีอคติตอการ
ใชภาษาของเด็ก และการที่เด็กไดมีโอกาสพูดคุยอยางสนุกสนาน เปนตน (นิตยา  ประพฤติกิจ. 
2539 : 162-163 ; อางอิงจาก Henrick. 1980. The Whole Child) 
  เฮอรวารด และออรแลนสกี้ (Heward ; & Orlansky. 1984) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
สงเสริมพัฒนาการทางภาษาดานการฟงและการพูดใหกับเด็กไวดังน้ี 
  1. การคุยกับเด็ก 
   1.1 คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่ทําขณะอาบน้ํา แตงตัวหรือขณะเลนกับเด็ก 
   1.2 ชวยเพ่ิมความรูคําศัพท โดยเรียกชื่อสิ่งตางๆใหสัมพันธกับความรูเดิม 
   1.3 ใหกําลังใจเม่ือเด็กใชภาษาได โดยการยิ้มหรือการพูดชม 
   1.4 ใชประโยคอธิบายคําใหม ซ่ึงจะชวยใหเด็กเขาใจประโยคมากขึ้น 
  2. การเลนเกมคําศัพทงายๆ 
   ใหเด็กเลนเกมบอกชื่อสิ่งตางๆทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานกับการใชภาษา 
  3. การอธิบาย 
   ใชอธิบายดวยถอยคํา ทั้งแนะนําและสนทนาในดานตางๆ จะเปนการขยาย
คําศัพทพรอมทั้งชวยใหเด็กมีระเบียบและเหตุผล 
  4. การใหเด็กแสดงออกทางภาษา 
   4.1 สงเสริมใหเด็กพยายามพูดดวยตนเอง ถึงแมวาบางครั้งอาจจะมีคําผิดๆบาง 
ครู พอ แม และผูเลี้ยงเด็ก จะตองเปนผูฟงที่ดี ถาเขมงวดดานการใชไวยากรณมาก เด็กจะรูสึกเบื่อ
หนาย 

4.2 ใหความสนใจความหมายที่เด็กพูด ถาเด็กใชภาษาผิดใหตอบถูก เด็กจะไดจํา 
รูปแบบการพูดที่ถูกตอง 
   4.3 เด็กจะเลียนแบบไดเร็ว ฉะน้ันไมตองการใหเด็กใชคําใดหรือประโยคใด เราไม
ควรพูดถึงสิ่งน้ันใหเด็กไดยินพยายามใชคําถามซึ่งใหเด็กตอบเติมประโยคบาง ไมเพียงแตตอบใช
หรือไมเพียงอยางเดียว 
  5. การพัฒนาแนวความคิดและภาษา 
   5.1 การสงเสริมใหเด็กเลาหรือพูดในสิ่งที่เขาคิด ถามเหตุผล ชวยเด็กเพื่อใชภาษา
ในการแสดงความคิด ไมจําเปนตองใหเด็กใชภาษาที่ถูกตองเสมอไป 
   5.2 พยายามใชคําแสดงรูปธรรมมากกวานามธรรม โดยเฉพาะเด็กเล็กใชประโยค
สั้นๆที่จําเปนในการแสดงความคิดเห็น 
  จากหนังสือสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา (สุโขทัยธรรมาธิราช. 2537 : 220-224) ได
กลาวถึงการเลนที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษาไววา เม่ือเด็กอยูในระดับอนุบาล ความสามารถใน
การใชภาษามีเพ่ิมขึ้น ความเขาใจประโยคยาวๆและเขาใจเรื่องราวที่ผูใหญพูดไดดี ดังน้ันจึงควร
หาทางสงเสริมเด็กใหสนุกกับการใชภาษาใหมากขึ้น กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ได เชน 
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  1. การเลนน้ิวมือ เปนการเลนที่งายและสนุก เด็กจะตองใชจินตนาการในขณะที่เลน 
และขณะเดียวกันก็ไดฝกทักษะทางภาษาไปดวย เพราะขณะที่เลนเด็กจะตองพูด และถาครูสามารถ
นําถอยคําและประโยคมาแตงใหคลองจองกัน และใหเด็กพูดขณะที่เลนไปดวยจะทําใหเด็กสนุกกับ
การพูดยิ่งขึ้น 
  2. เลนตอบคําถาม โดยใหเด็กดูรูปภาพหรือสิ่งของตางๆ แลวใหเด็กบอกวาเปนอะไร 
มีลักษณะประโยชนและวิธีใชอยางไร 
  3. เลนทายปญหาอะไรเอย 
  4. เลนรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลง 
  5. เลนแสดงตามเรื่องในนิทาน 
  สรุปวา การสงเสริมภาษาแกเด็กปฐมวัยน้ันมีหลากหลายวิธีซึ่งครูผูสอนจะตองเปด
โอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษา โดยใหเด็กไดฝกฝน ไดปฏิบัติจริง ไดเรียนรูที่จะพูดไดใช
ภาษาอยางถูกตอง  
  แนวทางการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
  แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนปรัชญาแนวคิด และระบบความเชื่อ ที่มีทฤษฎี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีวาดวยการอานเขียนในระบบภาษา การสอนภาษาแบบธรรมชาติจึงไมใช
วิธีการสอนภาษาอยางที่เขาใจผิดกัน เพราะจากแนวคิดดังกลาว ครู พอแม หรือผูใหญสามารถ
นําไปสูการสอนดวยวิธีการตางๆไดอยางหลากหลาย  
  นักการศึกษาไดชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการทางดานการคิดและการใชภาษาของเด็กโดย
การเรียนรูผานประสบการณตรงจากสิ่งที่เรียนอยางมีความหมาย เด็กจะซึมซับขอมูลทางภาษาจาก
สภาพแวดลอมในบริบทสังคม วัฒนธรรมและการใชภาษารวมกันกับผูคนที่อยูแวดลอมใกลชิด ซ่ึงจะ
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษาไดดีโดยจะไมเกิดความรูสึกยากลําบากในการเรียนรูเหมือนแนวการ
สอนภาษาในระบบโรงเรียนแบบเดิม แนวทางการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทางภาษาของเด็กใน
โรงเรียน จึงควรจัดใหตอบสนองกับธรรมชาติในการเรียนรูของเด็ก และเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการ
ของเด็กแตละวัย หลักการและแนวคิดแบบภาษาธรรมชาติน้ี สามารถใชเปนวิธีการเรียนการสอน
ภาษาในโรงเรียน เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรูภาษาอยางมีความหมายตอชีวิต (บุญ
ประคอง  ไมเขียว และกิตติมา  บุญยศ. 2550 : 474) 
  การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด 3 ประการ คือ 
(บุญประคอง  ไมเขียว และกิตติมา  บุญยศ. 2550 : 478) 
  1. เด็กมีรูปแบบการเรียนรูภาษาเปนของตนเอง และมีความพรอมที่จะเรียนรู 
หนังสือ เพราะเด็กตองการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เด็กสามารถซึมซับและเรียนรูไดจากการสังเกต การ
เห็น การใชเปนประจํา 
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  2. การสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษาที่กระตุนเราความสนใจ การ
แสดงออก และคุนเคย จะเปนการสรางสรรคการเรียนรูหนังสือใหกับเด็กมากขึ้น เชนเดียวกับการหัด
เดิน หัดพูด ที่เด็กจะคืบคลาน ยาง กาว ดวยตัวของเด็กเอง เปนการเรียนรูกลมกลืนประสานกันไป 
  3. ในการเรียนภาษาตองเปนการเรียนอยางบูรณาการทั้งการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน ซ่ึงหมายถึงทั้งหมดองครวม หรือ Whole ขณะเดียวกันตองอาศัยกระบวนการคิดเปน
แกนสําคัญ 
  กูดแมน ไดใหแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว 6 ประการ คือ  
  1. การเรียนภาษาตองเรียนจากสิ่งที่เปนจริงและเกี่ยวของสัมพันธกับผูเรียนดดยเรียน
ไปพรอมกันทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
  2. การเรียนภาษาผูเรียนตองไดรับประสบการณจริง เพ่ือใหเห็นกระบวนการการใช
ภาษาอยางหลากหลายในสถานการณตางๆ 
  3. การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจากทุกที่ ทุกแหง และทุกวิชา 
  4. การเรียนภาษาตองเกิดขึ้นจากตัวผูเรียนเอง โดยมีครูสนับสนุนและเปนตัวอยาง
ของการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตอง 
  5. การเรียนภาษาตองเปนการทํากิจกรรมทางภาษารวมกันระหวางครูกับผูเรียนเพื่อ
การแกไขที่ถูกตอง 
  6. การเรียนภาษาผูเรียนสามารถตัดสินใจในการพิจารณาการใชภาษาดวยตนเอง  
(กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2545 : 117-118)  
  ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษา
และในการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยน้ันควรใหเด็กไดมีการเรียนรูอยางแทจริง ผานการเรียนรู
ที่เปนไปอยางธรรมชาติ เพ่ือใหเด็กไดมีการเรียนรูและฝกฝนจากประสบการณจริง จากการมี
ปฏิสัมพันธ การสนทนาโตตอบ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 
 2.11 ปญหาในการสอนสองภาษา และการสอนสองภาษาสําหรับประเทศไทย 
  ปญหาในการสอนสองภาษา 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545 : 32) ไดกลาววา แมวาครูจะทําการสอนสองภาษาแบบ
บูรณาการแลวก็ตาม ยอมมีโอกาสที่จะเกิดปญหาดานการสอนไดเชนกัน ถาหากวาการเรียนการ
สอนน้ันไปเครงครัดอยูกับอีกภาษาหนึ่ง เด็กจะสับสนมาก ครูจะตองมีคุณภาพพอในการสอนสอง
ภาษาและใชภาษาถูกตอง วิธีการหนึ่งที่จะชวยใหการสอนสองภาษามีประสิทธิภาพ ครูอาจใชวิธี
สอนตามสภาพจริง (Authentic bilingual system) ซ่ึงหมายถึง การเรียนสองภาษา ในบรรยากาศที่
มีการใชภาษาทั้งสองในชีวิตประจําวัน ที่เด็กสามารถพบไดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ตัวอยางเชน การสอนภาษาอีสานควบคูกับการสอนภาษาไทยกลางในจังหวัดภาคอีสาน การสอน
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ภาษายะวีกับการสอนภาษาไทยกลางในจังหวัดภาคใตที่ใชภาษายะวีสื่อสารเปนหลัก หรือการสอน
ภาษาจีนในชุมชนจีน เปนตน 
  ครูไทยหรือครูทองถิ่นมักเกรงวาการสอนภาษาของตนจะใหผลสัมฤทธิ์นอยกวาการ
สอนของครูเจาของภาษา ความจริงแลวไมเปนเชนน้ัน หากครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ความหมายและพรอมตอวัยของเด็ก ผลสัมฤทธิ์จะมีเชนเดียวกับครูเจาของภาษา อาจมีปญหาบางที่
ออกเสียง ซ่ึงไมจําเปนตองกังวลหากเด็กรูและเขาใจ เม่ือโตขึ้นเด็กก็สามารถพัฒนาการออกเสียงได
เชนกัน (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2550 : 42) 
  คัมมินส และ สเวน (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 41 ; อางอิงจาก Cummins & Swain. 
1983 ; Edelsky et al. 1983) กลาววา ปญหาที่ควรคํานึงถึงสําหรับความไมพรอมในการสอนภาษา
ที่สอง ใมวาจะเปนความสามารถของครูผูสอน วิธีการสอน อุปกรณ ตํารา สถานการณที่จะใหผูเรียน
สรางความเขาใจในสภาวการณชีวิตประจําวัน และวัฒนธรรมของภาษาที่กําลังเรียนรูน้ัน เปนปญหา
หลักที่สงสัญญาณอันตรายใหแกการสอนภาษาที่สองเปนอยางยิ่ง ในดานทฤษฎีน้ัน เรียกปญหานี้วา 
semilingualism หรือ ภาษาครึ่งๆกลางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ Skutnabb-Kangas & Toukomaa (พรชุลี  
อาชวอํารุง. 2541 : 41 ; อางอิงจาก Skutnabb-Kangas ; & Toukomaa. 1976 ; Romaine. 1989) 
ที่กลาววา สภาวการณน้ีคือ ปญหาที่เด็กไมพัฒนาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไมวาจะเปนภาษาแมหรือ
ภาษาที่สองไดอยางเต็มที่ จึงไมรูอะไรดีสักอยางเดียว น่ันคือ ปราศจากสมรรถนะที่สมบูรณในทุกๆ
ภาษา  
  สวน เซนเทลลา (พรชุลี  อาชวอํารุง. 2541 : 41 ; อางอิงจาก Zentella. 1981) ได
กลาวถึง ขอควรคํานึงอีกประการหนึ่งซ่ึงยังโตแยงกันอยูก็คือ เปนไปไดหรือไมที่ผูรูสองภาษานั้น
จําเปนจะตองสลับการคิดเพื่อตีความของสัญลักษณของสองภาษากลับไปกลับมา ลักษณะนี้ 
กอใหเกิดความสับสนทางภาษา หรือเปนลักษณะของความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมรูปแบบ
การใชภาษาและการแสดงออกไดมากกวาหนึ่งภาษากันแน 
  สรุปไดวาปญหาในการเรียนสองภาษานั้น ยอมเกิดขึ้นได ถาเด็กไมมีความแมนยําใน
ภาษาแมของตนดีพอ และหากครูผูสอนไมมีความเชี่ยวชาญทั้งสองภาษาอยางแทจริง 
  การสอนสองภาษาสําหรับประเทศไทย 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 : 33-34) ไดกลาววา ประเทศไทยนับเปนประเทศที่มี
ปญหาทางดานภาษานอยที่สุด ทั้งน้ีเพราะภาษาอื่นๆที่ปนเขามาในภาษาไทยจะมีลักษณะคลาย
ภาษาไทย หรือมาดวยชนกลุมนอย ทําใหไมมีอิทธิพลทางภาษาการเมืองและการดํารงชีพ อีก
ประการหนึ่ง ความเขมแข็งของรัฐในการใชภาษาไทยกลาง ตั้งแตเร่ิมกอตั้งประเทศของพอขุน
รามคําแหงมหาราช ทําใหภาษาไทยมีอิทธิพลสูงกวาภาษาชนกลุมนอยที่เขามาอยูในประเทศไทย 
ประกอบกับกฎหมายของรัฐ ดังน้ันไมวาทั้งภาคอีสาน ภาคใต ตางใชภาษาไทยกลางไดอยาง
คลองตัว ตอมาถึงปจจุบันความแพรหลายทางภาษาและการยอมรับทางภาษามีมากขึ้น ทําใหคน
ไทยทั้งประเทศเริ่มคุนเคยกับภาษาของคนอีสาน ภาษาของคนใต และภาษาอังกฤษที่มากับการ
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ทองเที่ยว คอมพิวเตอร และสื่อตางๆมากขึ้น ทําใหเกิดการยอมรับความตางทางภาษา เราอาจจัด
สอนมากกวา 1 ภาษา ในโรงเรียนภาคอีสานและภาคใต โดยใชภาษาบาน (Home Language) ของ
คนแตละภาคควบคูไปกับภาษากลางซึ่งเปนภาษาราชการ ซ่ึงจากการศึกษาเชื่อวา สามารถชวยให
เด็กไทยเรียนภาษาที่สองไดดีขึ้น อีกทั้งเด็กอาจรักภาษาไทยมากขึ้นดวย  
  สําหรับการสอนภาษาตางประเทศ ในที่น้ีคือ ภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยอาจจะมี
ปญหาคอนขางมากและเด็กไมชอบภาษาอังกฤษ เพราะสิ่งแวดลอมในประเทศไทยไมมีการใช
ภาษาอังกฤษ โดยทั่วไป คนพูดแตภาษาไทยกับภาษาถิ่น แตมีขอสังเกตสิ่งหน่ึงที่ชวยได หากครูใช
บรรยากาศหรือสิ่งปรากฎของภาษาอังกฤษในบานเรา เชน ชื่อรานคา ชื่อถนน ชื่อสี่แยก โฆษณาที่
เราสามารถพบเห็นภาษาอังกฤษไดงายมากกวาหลายประเทศในโลก ซ่ึงเปนบรรยากาศทางภาษาที่
แปลกมาก ครูอาจนํามาใชผสมผสานในการสอน จะชวยใหเด็กไทยเรียนภาษาที่ 2 ที่เปน
ภาษาอังกฤษไดดีกวาการเรียนสองภาษาโดยบังเอิญ ซ่ึงเชื่อวาจะดีกวาการเรียนจากตําราและครู
อยางเดียว เพราะเปนการเรียนรูจากประสบการณ และที่สําคัญคือ การสอนสองภาษาที่แทจริงไมใช
การสอนภาษาที่สอง แตเปนการสอนที่มุงใหเด็กเรียนรูสองภาษาที่เอ้ือประโยชนแกการเรียนรูของ
เด็กในอนาคตและในบริบททางภาษาของเด็ก  
  การเรียนการสอนสองภาษาสําหรับประเทศไทยนั้น พบวาเกิดปญหานอยมากระหวาง
ภาษาทองถิ่นของชนกลุมนอยและจากภาคตางๆในประเทศไทย กับภาษาไทยกลาง ในขณะที่
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาจากประเทศอื่นๆ กลับพบปญหาคอนขางเยอะ 
เน่ืองจากภาษาตางประเทศไมคอยมีการใชกันอยางแพรหลายทั่วไปในชีวิตประจําวันในเมืองไทย 
ดังกลาว แตก็สามารถชวยพัฒนาทักษะทางภาษาใหเพ่ิมมากขึ้นไดจากการที่ครูผูสอน พยายามจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูสองภาษาสําหรับเด็กใหมากที่สุด เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ พรชุลี  
อาชวอํารุง (2541 : 54) ซ่ึงกลาววา ในประเทศไทยนั้น เราไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
อยางแทจริง จึงมีปญหาอยางยิ่งในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เพราะขาดตนแบบขแง
เจาของภาษาในชีวิตประจําวันของเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ในขณะที่ชนชั้นสูง จะมี
โอกาสไดสัมผัสกับคนตางชาติในสังคม และมีโอกาสที่จะมีอุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย เชน 
อินเตอรเน็ต โทรทัศนผานวงจรดาวเทียม ไดเรียนรูในโรงเรียนเอกชนที่มีความพรอมในการสอน
ภาษาอังกฤษ เปนตน เด็กที่อยูในระดับชนชั้นสูงน้ีจึงมีโอกาสที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษไดดี 
  นอกจากนั้น วรวรรณ  เหมชะญาติ (2542 : 35-36) กลาววา ความพยายามที่จะ
มุงเนนการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของคนไทย ไมควรมองแตเพียงวาจะใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการแขงขันในการคา และเพ่ือใหทัดเทียมประเทศเพื่อนบานเทานั้น เราควรเลือกใชภาษาให
เหมาะสมกับสถานการณและกาลเทศะ รูจักวัฒนธรรมและความละเอียดละไมในภาษาแมของตน 
และความตระหนักในภาระของการสืบทอดเชื้อสายของชนชาติไทย ตามความเปนจริงของการอยู
รอดในสหัสวรรษใหม ซ่ึงสอดคลองกับ ฉันทนา  ภาคบงกช (2539 : 71) กลาววา เม่ือมองสังคม
ปจจุบันอยางพินิจพิเคราะห พบวา เปนเรื่องนาหวง ขณะน้ี นอกจากอารยธรรมตะวันตกจะหลั่งไหล
เขามารวดเร็วมากจนตั้งรับแทบไมทัน แลวยังมีการยัดเยียดวัฒนธรรมตางประเทศแกเด็ก ตั้งแตยัง
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เยาววัยในรูปของภาษาตางประเทศในชวงวัยแหงการซึมซับทุกสิ่งทุกอยางไดมากที่สุดเชนน้ี จะมีที่
วางหลงเหลือใหกับความเปนไทยไดอยางไร 
  ดังกลาวขางตนสรุปไดวา ในขณะที่การเรียนการสอนสองภาษาในประเทศไทยไดเขา
มามีบทบาทในการเรียนรูกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น การหาครูที่มีคุณภาพในการสอนสองภาษาใหกับ
เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่ใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมถึงการ
จัดแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทในสังคมไทยก็เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางมาก
เชนกัน หากมุงเนนแตการสอนภาษาตางประเทศโดยไมคํานึงถึงบริบทของสังคมที่อยูรอบๆตัว ลืม
ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย และการใชภาษาไทยที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและกาลเทศะ 
อาจสงผลตอการคงไวซ่ึงภาษาและวัฒนธรรมไทยอยางแนนอน 
 
 2.12 โรงเรียนสองภาษา 
  ในป พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหโรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ วิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสารสาสนเอกตรา และโรงเรียนอุดมศึกษา 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program : EP) เพ่ือสงเสริมการศึกษาของประเทศใหเยาวชนมีโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะความ
สามรถดานภาษาอังกฤษใหทันตอสังคมโลก ซ่ึงกาวเขาสูการเปน “สังคมแหงการเรียนรู” เปนยุค
แหงขาวสารขอมูล ขาวสาร และเทคโนโลยีซ่ึงตางพัฒนาโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางทั้งสิ้น 
  ตอมาในป พ.ศ. 2541 โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ซ่ึงเปน
โรงเรียนแรกในภาครัฐที่เปดโครงการ English Program โดยเปดดําเนินการสอนโดยใชเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนแนวปฎิบัติ 
  English Program ไดรับการตอบรับจากผูปกครองเปนอยางดี และเพื่อสงเสริมใหการ
จัดการเรียนการสอน English Program เปนไปอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับหลักการและจุดหมาย
ของหลักสูตรแตละระดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีคําสั่งที่ วก 1065/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2544 เรื่ อง  ให ใชนโยบาย  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมตามคําสั่งที่ สพฐ 43/2546 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2546 โดยมีผลบังคับใชในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ในป พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายการดําเนินการโครงการ English 
program โดยจัดเปน 2 รูปแบบ คือ English Program : EP (โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดรวมสามัญศึกษา) และ Mini English Program : MEP 
(โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ) โดยมีความ
แตกตางที่คาใชจาย จํานวนเวลา และจํานวนกลุมสาระการเรียนรูที่สอนดวยภาษาอังกฤษ (EP 15 
ชม./สัปดาห อยางนอย 4 กลุมสาระโดยสําหรับ MEP 8-14 ชม./สัปดาห อยางนอย 2 กลุมสาระ)  
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  ตอมาในป พ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหมี
การจัดการศึกษา English Program ในสถานศึกษาภาครัฐใหมีเพียงรูปแบบเดียว คือ โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 
  ในปจจุบันมีโรงเรียนที่ดําเนินโครงการ English Program รวมทั้งสิ้น 197 โรงเรียน 
แบงเปนโรงเรียนเอกชน 122 โรงเรียน (ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา 111 โรงเรียน และระดับ
อาชีวศึกษา 11 โรงเรียน) และโรงเรียนของภาครัฐอีก 75 โรงเรียน นอกเหนือจากนั้น ยังมีโรงเรียน
ของภาครัฐจํานวนหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนบางวิชาเปนภาษาอังกฤษ ในระดับเขตพื้นที่ 
  การเรียนการสอน English Program 
  ระดับกอนประถมศึกษา : จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมเกินรอยละ 50 
ของเวลาที่จัดกิจกรรม 
  ระดับประถมศึกษา : จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเฉพาะวชิาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และพลศึกษา 
  ระดับมัธยมศกึษา : จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทุกวชิา ยกเวนวิชา
ภาษาไทย และวิชาสังคมศกึษา ในสวนทีเ่กี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทยประเพณีไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
   นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  
  แนบทายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1065/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2544 
  นโยบาย 
  เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดจัดเปนภาษาไทย สามารถ
จัดเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพมีความเทาเทียมและเปนธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดนโยบายดังน้ี 
  1. การจดัการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ถือวาเปนทางเลือกหนึ่งของการจัด 
การศึกษาโดยใหสถานศึกษาจัดไดเปนบางวิชาเทานั้น 
  2. ในกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีการเก็บคาใชจาย
เพ่ิมจากผูปกครองสถานศึกษาตองจัดเงินสวนหน่ึงเปนกองทุนสําหรับนักเรียนที่ผานเกณฑ
ความสามารถใหไดเรียนตามตองการ ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  3. การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอ้ือประโยชนไป
ยังระบบการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในเรื่องการใชสื่ออุปกรณการใชหองปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ หองปฏิบัติการวิชาอ่ืนๆและบุคลากรในสถานศึกษา 
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 4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองคงไวซ่ึงความมั่นคงของสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย 
  5. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
อยางเปนระบบ เปนระยะๆ เพ่ือการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
  6. การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนดและตรวจสอบคาใชจายที่เหมาะสม 
  7. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
   หลักการและวิธีการ 
  การบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษาที่มีความพรอมสามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได 
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาเปนตนไป สถานศึกษาใดประสงคจะจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ จะตองเสนอโครงการใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาตามลําดับขั้น ทั้งน้ีตองไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการกอนการเปดการสอน หนวยงานตนสังกัดตองกําหนดหัวขอเร่ือง 
และวิธีการในการเขียนโครงการ 
  2. การขออนุมัติโครงการ 
   2.1 สถานศึกษาเสนอโครงการตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ 
   2.2 หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมที่สถานศึกษา 

    2.4 คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ และแจงผลการประเมินตอหนวยงาน
ตนสังกัด 

   2.5 หนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบ 
   2.6 หนวยงานตนสังกัด เสนอขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. สถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการแลวใหดําเนินการภายใน 2 ป ถา 

ไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด 
  4. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ แลวมีความประสงคจะหยุด 
ดําเนินการ ตองแจงตอหนวยงานตนสังกัด และผูปกครองนักเรียนลวงหนาอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงการจบตัวประโยคของนักเรียนชั้นสุดทายที่เขารับเรียนดวย 
  5. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุม คือ กลุมที่จัดเปนภาษาไทย และกลุมที่ 
จัดเปนภาษาอังกฤษตองกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมที่จัดเปน
ภาษาไทยไวในโครงการอยางตอเน่ืองจนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารได
เหมือนเจาของภาษา  
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  6. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองจัดใหมีคณะกรรมการของ 
สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนน
คุณภาพของผูเรียน ทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวจัดทําเปนรายงานประจําป 
เสนอหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเน่ือง 
  7. เวลาและวิชาที่เปดสอน 
   7.1 ระดับกอนประถมศึกษา 

  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมเกินรอยละ 50 ของเวลาที่จัดกิจกรรม 
7.2 ระดับประถมศึกษา  

   จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะวิชา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และพลศึกษาโดยคํานึงถึงความรู ความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาของศาสตรน้ันควบคูกับภาษาอังกฤษ 
   7.3 ระดับมัธยมศึกษา 
   จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชายกเวนวิชาภาษาไทย และวิชา 
สังคมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย 
  8. ครูผูสอน 
   8.1 ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาครูผูสอนที่เปนชาวตางชาติ ตอง
สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตองตามสําเนียงของเจาของภาษา และการใชภาษาไทยในการ
สื่อสารงาย ๆ ได หรือจัดใหมีครูคนไทยที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเขาไปมีสวนรวม
ตลอดเวลา 

8.2 จัดใหครูผูสอนทําสัญญาปฏิบัติงานใหครบ 1 ปการศึกษาเปนอยางนอย และมี 
บทลงโทษที่เขมงวดหากละเมิดสัญญา 
   8.3 ครูผูสอนทุกคนตองจบปริญญาตรีเปนอยางนอย และตองมีหลักฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาที่จะสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
   8.4 ครูผูสอนที่ไมใชเจาของภาษาตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 
การฟง การพูด การอาน และการเขียนในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษา และไดคะแนนสอบ 
TOEFL ไมนอยกวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 
   8.5 ครูผูสอนทุกคนตองมีความรูความเขาใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีหลักฐานการศึกษาดานการสอนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   8.6 ครูผูสอนชาวตางประเทศ ตองไดรับการอบรมดานหลักสูตรของประเทศไทย  
ภาษาวัฒนธรรมไทย อยางนอย 15 ชั่วโมง 

8.7 สถานศึกษาตองจัดใหครูผูสอนทุกคนทั้งการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนผูสอนสําคัญที่สุด 
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   8.8 ครูผูสอนทุกคนตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับการฝกอบรมศึกษาดู
งานในประเทศหรือตางประเทศอยางนอย 3 ปตอครั้ง 
  9. การรับนักเรียน 

9.1 รับนักเรียนทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ 
   9.2 สถานศึกษาสามารถกําหนดเงื่อนไขความสามารถของผูเรียนไดตามความ 
เห็นชอบของหนวยงานตนสังกัด 
   9.3 ใหสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถผานเกณฑ ไดเขาเรียนโดย
ไมเก็บคาใชจายเพิ่มอยางนอย 3% ของจํานวนนักเรียนในโครงการ 

9.4 การจัดจํานวนนักเรียนแตละหองเรียนควรเปนดังน้ี 
- ระดับกอนประถมศึกษา ไมเกินหองละ 25 คน 

    - ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน-ปลายไมเกินหองละ 30 คน 
    - ระดับวิชาชีพ (ปวช.) ไมเกินหองละ 30 คน 
    - ระดับวิชาชีพ (ปวส.) ไมเกินหองละ 30 คน 

10. การเก็บคาเลาเรียน และการตั้งกองทุน 
  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเรียนคาธรรมเนียมอ่ืนในสถานศึกษา 
เอกชน และคาใชจายในการสวนที่เพ่ิมจากการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในสถานศึกษา
ของรัฐ ใหหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาเปนผูกําหนดในอัตราที่เหมาะสม 
   10.2 สถานศึกษาและและกรรมการสถานศึกษาตองจัดตั้งกองทุน เพ่ือสนับสนุน 
ใหนักเรียนที่ไมไดอยูในโครงการ และมีความสามารถผานเกณฑใหเขาเรียนในโครงการอยางนอย 
3% ของจํานวนนักเรียนแตละปและเพื่อใชดอกผลจากกองทุนสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมกันระหวางนักเรียนในโครงการกับนักเรียนทุกคนที่เรียนเปนภาษาไทย 
  11. การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 
   11.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษตอง 
บริหารจัดการ บุคลากรสื่อ วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และสถานที่ตางๆ ใหครูและนักเรียนทุกคน
ไดใชประโยชนรวมกัน และอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซ่ึงใชงบประมาณของรัฐ 
ตองดูแลใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง 
   11.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุม ตองจัดใหนักเรียนทํากิจกรรม 
รวมกัน เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมความ
เปนไทย สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  การจัดการเรียนการสอน 
  1. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
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  2. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดใหบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปน 
สากลโดยมุงเนนความรักทองถิ่น ประเทศชาติ และความเปนไทย 
  3. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนทุกวิชาโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ 
คานิยมที่ดีงามสรางความเขาใจ และสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาในการสื่อสาร 
  4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในระดับกอนประถมศึกษา ตองคํานึงถึง 
ความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาไทยของผูเรียน ความพรอม ความสนใจที่จะตองเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมงายๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จ เชน  การรองเพลง การฟงนิทาน
ประกอบภาพ การเลนบทบาทสมมุติ การเลนเกมการศึกษาเปนตน 
  สื่อการเรียนการสอน 
  1. สถานศึกษาตองจัดใหมีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับที่เปดสอนทั้งฉบับ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหครูทุกคนไดศึกษา 
  2. สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนที่เปนภาษาไทยครบถวนตามหลักสูตรที่ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอยางนอย 10 ชุด ไวในหองสมุด 
  3. ในกรณีที่สถานศึกษาจัดทําหนังสือเรียนขึ้นเองและมีการบังคับซ้ือหนังสือเรียนนั้น
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอน 
  4. สถานศึกษาตองจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอนหนังสือแบบฝกหัดหรือ 
หนังสืออานเพ่ิมเติมที่เปนภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจํานวนที่เหมาะสม และสอดคลองกับเน้ือหา
สาระตามหลักสูตรโดยระบุรายการจํานวนหนังสือทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
  5. สถานศึกษาตองจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ที่
ทันสมัย ใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่เรียนอยางครบถวนและเพียงพอ และจัดบริการใชสื่อดังกลาว
ใหผูเรียนสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ 
   หองปฏิบัติการอาคาร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีหองเรียน หองประกอบหองปฏิบัติการ และโรงฝกงานสําหรับ
นักเรียน ตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัดเปนอยางนอย 
  การวัดและประเมินผลการเรียน 
  1. การวัด และประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร/ขอกําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียน
เปนภาษาอังกฤษสําหรับผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอง
ใชการสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
  2. สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน มีการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขใหผูเรียนไดพัฒนาครบทุกดาน เต็มตามศักยภาพและจัดทําผลการประเมินไวเปน
หลักฐาน 



 66 

  การกํากับ ติดตาม และประเมินโครงการ 
  1. กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาตองจัดใหมีการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งในดานความพรอม ดาน
การเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษา และคุณภาพของ
ผูเรียน 
  2. กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน การลดคาใชจาย คุณภาพของครูผูสอน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  3. กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพใหมีการศึกษาวิจัย เพ่ือการ 
แกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  หมายเหตุ : สําหรับการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใหสถานศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหใชนโยบาย และหลักเกณฑวิธีการนี้จนกวาจะโอนไปอยู
ระดับอุดมศึกษา 
 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 43/2546 
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
  เรื่องแกไขเพิ่มเติมนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
  ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสมควรแกไข  และเ พ่ิมเติมขอความใน
เอกสารแนบทายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1065/2544 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2544 เรื่องให
ใชนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  1. ใหแกไขและเพิ่มเติมขอความในเอกสารแนบทายคําสั่งฯ เรื่องนโยบาย เปนดังน้ี 
  “เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับกอน 
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ และ
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา English Program : EP ไดอยางมีคุณภาพ มีความเทาเทียม และเปน
ธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย ดังน้ี” 
  2. ใหแกไขและเพิ่มเติมขอความในเอกสารแนบทายคําสั่งฯ เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการในหัวขอการบริหารจัดการ ขอ 2.6 ขอ 8.5 ขอ 10 และขอ 10.2 โดยใชขอความตอไปน้ีแทน 
  “ขอ  2 .6 หนวยงานตนสั งกัดเสนอขออนุ มัติตอกระทรวงศึกษาธิการ  โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” 
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  “ขอ 8.4 ครูผูสอนที่ไมใชเจาของภาษา ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทั้ง 
การฟง การพูด การอาน การเขียน ในการสื่อสารเหมือนเจาของภาษา และไดคะแนน TOEFL ไม
นอยกวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 หรือ TOEIC ไมนอยกวา 600 หรือไดรับหลักฐานการ
ทดสอบความรู ภ าษาอั งกฤษ เที ยบ เท า เ กณฑ ดั งกล า วข า งต น  จากสถาบั นภาษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง” 
  “ขอ 8.5 ครูผูสอนทุกคน ตองมีความรูความเขาใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีหลักฐานดานการสอน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือหลักฐานที่แสดงวาไดผานการอบรมดาน
วิชาการศึกษา จากหนวยงานหรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
หากยังไมไดรับการศึกษา ผอนผันใหเขารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป หรือมีประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู หรือมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 3 ป โดยไดรับการรับรองจากหนวยงานเดิม” 
  “ขอ 10 การเก็บคาเลาเรียน และการจัดสรรงบประมาณ” 
  “ขอ 10.2 สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งให 
เพียงพอตอการสนับสนุนใหนักเรียนที่ไมไดอยูในโครงการ และมีความสามารถผานเกณฑ ใหเขา
เรียนในโครงการอยางนอย 3% ของจํานวนนักเรียนแตละป และเพื่อใชสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของนักเรียนปกติ” 
  3. ใหแกไขและเพิ่มเติมขอความในเอกสารแนบทายคําสั่งฯ เรื่อง การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ขอ 1 โดยใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 1 การวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา 
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร/ขอกําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผลการ
เรียนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ตองใชการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด” 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ตารางแสดงจํานวน โรงเรียนสองภาษา 
  สําหรับจํานวนโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ตามสถิติการศึกษาเอกชนป
การศึกษา 2550 (ขอมูลเบื้องตน) ของกลุมพัฒนาสารสนเทศ กองทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน มีดังน้ี 
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ตาราง 3  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ในกรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโรงเรียน 
ชั้นปที่เปด

สอน 

จํานวนนักเรยีน
ในชั้นกอน

ประถมศึกษา 

โรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program) 

1. กรพิทักษศึกษา 
2. กรุงเทพคริสเตียนวทิยา 
3. กรุงเทพวิเทศศึกษา 
4. กวางเจา 
5. กสิณธรอนุสรณ 
6. คริสตธรรมวทิยา 
7. คริสตธรรมศกึษา 
8. จินดามณี 
9. ฉัตรวทิยา 
10. ชินวร  
11. โชคชัย 
12. เซนตโยเซฟคอนแวนต 
13. ฐานปญญา 
14. ดรุณพัฒน 
15. เด็กสากล 
16. เด็กสากลนิมิตใหม 
17. ทรงวิทยศึกษา 
18. ทิวไผงาม 
19. เทพสัมฤทธวทิยา 
20. นฤมลทิน ธนบุรี 
21. บางกอกทวิวทิย 
22. ปญญาศักดิ ์
23. ปญญาศักดิ์บางบอน 

 

 
 
 

อ.1 – ม.3 
ป.1 – ม.6 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – ม.6 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.6 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ม.3 
อ.1 – ม.6 
ป.1 – ป.6 
อ.1 – ม.6 
อ.1 – ม.3 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ม.3 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 

 
 
 

175 
0 
26 
56 
234 
28 
63 
123 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

114 
0 
25 
3 
0 
0 
0 
0 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ชื่อโรงเรียน 
ชั้นปที่เปด

สอน 

จํานวนนักเรยีน
ในชั้นกอน

ประถมศึกษา 
24. ปาณยา พัฒนาการ 
25. ปยพัฒน 
26. ไผทอุดมศึกษา 
27. พระมารดานิจจานุเคราะห 
28. พระแมมารีสาทร 
29. พระหฤทัยคอนแวนต 
30. พระหฤทัยพัฒนเวศน 
31. ภูมิสมิทธิ์ 
32. ยุวทตูศึกษา 
33. แยมสอาด 
34. เรวดี 
35. เลิศหลา 
36. เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก 
37. เลิศหลาถนนเกษตร-นวมินทร 
38. ศรีวิกรม 
39. ศิริเพ็ญ 
40. ศิริวัฒนวิทยา 
41. สตรีวรนาถบางเขน 
42. สมบุญวิทย 
43. สองภาษาลาดพราว 
44. สากลพัฒนา 
45. สาธิตพัฒนา 
46. สารสาสนพิทยา 
47. สารสาสนวิเทศธนบรีุ 
48. สารสาสนวิเทศนิมิตใหม 
49. สารสาสนวิเทศบางบอน 
50. สารสาสนวิเทศรมเกลา 

 

อ.1 – ม.6 
อ.1 – ม.3 
ป.1 – ม.3 
ป.1 – ป.6 
อ.2 – ป.6 
อ.2 – ม.6 
อ.2 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
อ.1 – ม.3 
อ.3 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
อ.3 – ม.3 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.6 
อ.1 – ม.6 

 

225 
71 
0 
0 
22 
10 
5 
44 
121 
0 
0 
23 
457 
391 
35 
0 
79 
13 
40 
173 
40 
0 
64 
536 
639 

1,044 
797 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ชื่อโรงเรียน 
ชั้นปที่เปด

สอน 

จํานวนนักเรยีน
ในชั้นกอน

ประถมศึกษา 
51. สารสาสนวิเทศสายไหม 
52. สารสาสนเอกตรา 
53. อนุบาลเจริญพงศ 
54. อนุบาลเด็กสากล 
55. อนุบาลประนนัทกิจ 
56. อนุบาลปาลินา 
57. อนุบาลเปลงประสิทธิส์ายลม 
58. อนุบาลสาริน 
59. อยูเย็นวิทยา 
60. อัสสัมชัญ 
61. อัสสัมชัญธนบุรี 
62. อัสสัมชัญแผนกประถม 
63. อํานวยศิลป 
64. อุดมศึกษา 
65. เอกบูรพา วเิทศศึกษา 
66. แอดเวนตีสเอกมัย 

อ.1 – ม.3 
อ.1 – ม.6 
อ.2 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – ป.6 
ม.1 – ม.6 
ป.1 – ม.3 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 
ป.1 – ม.6 
อ.1 – ป.6 
ป.1 – ป.6 

275 
386 
274 
91 
19 
79 
61 
56 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 

   
  สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติของผูปกครองใน
การเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสองภาษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จึงขอเสนอ
รายละเอียด จํานวนนักเรียนและรายชื่อของโรงเรียนสองภาษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน. 2550) ซ่ึงจะใชเปนตัวแทนกลุมประชากรที่จะใชศึกษาในการวิจัย  
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ตาราง 4  แสดงกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา 
 

ชื่อโรงเรียน 
ชั้นที่เปดการ

สอน 

จํานวนนักเรยีนใน
ชั้นกอน

ประถมศึกษา 

โรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program) 

1. กรุงเทพวิเทศศึกษา 
2. คริสตธรรมวทิยา 
3. พระแมมารีสาทร 
4. สองภาษาลาดพราว 
5. อนุบาลประนนัทกิจ 
6. อนุบาลปาลินา 
7. อนุบาลเปลงประสิทธิส์ายลม 
8. อนุบาลสาริน 
9. อยูเย็นวิทยา 
10. เอกบูรพา วิเทศศึกษา 

 
 
 

อ.1 – ม.3 
อ.1 – ป.6 
อ.2 – ป.6 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – อ.3 
อ.1 – ป.6 
อ.1 – ป.6 

 
 
 

26 
28 
22 
173 
19 
79 
61 
56 
120 
75 

 
  จํานวนนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาใน โรงเรียนสองภาษา ผูวิจัยรวบรวมจาก
เอกสาร หนังสือทําเนียบโรงเรียนเอกชน โรงเรียนประเภทนานาชาติ  กลุมพัฒนาสารสนเทศ กอง
ทะเบียน กระทรวงศึกษาธิการ 2550 และจากการสอบถามโรงเรียนบางแหงโดยผูวิจัยโทรศัพท
สอบถามดวยตัวเอง 
  สําหรับจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ในโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพฯ มีจํานวน
นักเรียนรวม 7,156 คน (กองสถิติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2550) 
 
3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคติของผูปกครอง และการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
    งานวิจัยในประเทศ 
  ศรัญ  ตติยากิตติ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงเจตคติของผูปกครองที่มีตอของเลน 
ซ่ึงกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองของเด็กที่มีอายุระหวางแรกเกิด - 12 ป จํานวน 120 คน ผล
การศึกษาพบวา ผูปกครองมีเจตคติตอของเลนอยูในเกณฑดี เม่ือพิจารณาเจตคติเปนรายดาน 
พบวา ผูปกครองมีเจตคติตอของเลนดานคุณคาและประโยชนอยูในเกณฑดีมาก และดานความ
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และดานความปลอดภัยอยูในเกณฑดี ทางดานความแตกตางในเรื่องของ
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เพศ ระดับอายุ จํานวนบุตร และรายไดที่ตางกันมีเจตคติตอของเลนไมตางกัน ในขณะที่ผูปกครองที่
มีระดับรายไดตางกันและระดับการศึกษาตางกัน มีเจตคติตอของเลนดานความคุมคาทางเศรษฐกิจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พรชุลี  อาชวอํารุง (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาถึง การเรียนรูภาษาที่สอง : 
ผลการวิจัยและเอกสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประมวลเอกสาร และวรรณคดีที่เกี่ยวของกับการสอน
ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาตางประเทศสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่หน่ึง เพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการวางนโยบายการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการศึกษาพบวา การเรียนรูภาษาที่สองหรือสองภาษานั้นมีตนกําเนิดมาจากตางประเทศ โดยการ
เรียนรูสองภาษาและภาษาที่สองนั้นตางก็เปนไปเพื่อการใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือการประกอบอาชีพ 
เพ่ือการเขาสังคม และเพ่ือการติดตอสื่อสารระหวางกัน 
  กรกฤช  มีมงคล (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการ
เรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อของโครงการโรงเรียนสองภาษา ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและ
ผูปกครองมีปญหาและอุปสรรคโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอยทั้งสี่ดาน คือ ดานหลักสูตร ดาน
การจัดการเรียนการสอน ดานสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล แตปญหาหลัก คือ นักเรียนตองศึกษาเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมเพ่ือจะนําไปศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น และโครงการควรไดรับการสนับสนุนดานสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ครูไมมีปญหาและอุปสรรคโดยรวมและรายดานทั้งสี่ดานเลย แตปญหาหลัก คือ ปญหาดาน
วิชาการและปญหาที่มาจากตัวนักเรียนเอง น่ันคือ ปญหาการปรับตัว รวมทั้งปญหาดานสื่อและวัสดุ
อุปกรณในการเรียนการสอนที่ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการใหบริการนักเรียน 
 งานวิจัยตางประเทศ 
  โกลดสไตน (Goldstein. 1994)  ไดศึกษาเรื่องเจตคติของผูปกครองที่มีตอสิ่งที่สราง
สาระบันเทิง (Children’s Entertainment) ใหกับเด็ก 4 ชนิด ไดแก โปรแกรมโทรทัศน (Television 
Program) การเลนดนตรี (Musical Preference) กิจกรรมอิสระ (Leisure Activities) และการเลน
ของเลน พบวา การเลนเปนสิ่งที่ผูปกครองสวนใหญละเลยมากที่สุด เพราะเห็นวาฟุมเฟอยไมเปน
ประโยชนกับเด็ก 
  แกซ และ แฮริงตัน (Gass. 1987 ; Harrington. 1987) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมของผูรูสองภาษา พบวา ระหวางซึ่งเริ่มเรียนภาษาที่สองนั้น ผูรับการทดลองจะใชการ
ถายโยงจากภาษาแรก เพ่ือชวยในการตัดสินใจในเรื่องของประโยคที่ขัดแยงกันระหวางสองภาษา 
ผลการวิจัยพบวา คนอิตาเลียนและคนญี่ปุนจะเชื่อความเปนจริงเกี่ยวกับตัวชี้นํา มากกวาความเปน
จริงที่ปรากฎตามตัวอักษร ซ่ึงถือไดวาเปนกระบวนการที่ใช โดยผูเปนเจาของภาษาเอง 
  จอหนสัน และ นิวพอรท (Johnson and Newport. 1989) ไดทําการศึกษาพิจารณา
ความสามารถที่จะตีความเชิงไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษโดยชาวจีนและชาวเกาหลี ซ่ึงเริ่ม
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เรียนภาษาอังกฤษตั้งแตอายุ 3ป ถึง 39 ป ผลการวิจัยพบวา (ก) การพิจารณาตัดสินเชิงไวยากรณ
ลดลงเร่ือยๆ ตั้งแตอายุ 5 ปไปจนถึงวัยรุน (ข) ความแตกตางระหวางบุคคลสูงมาก สําหรับผูซ่ึง
เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาหลังวัยรุน เม่ือเปรียบเทียบกับผูที่เดินทางมาเมื่ออายุนอยกวานั้น (ค) 
การแสดงออกซึ่งความสามารถทางภาษานั้นลดลงอยางรวดเร็ว ในหมูผูที่เดินทางมาถึงประเทศ
สหรัฐอเมริกากอนวัยรุน เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมซ่ึงมาถึงหลังวัยรุน 
  เพนฟลด โรเบิรต เลนนีเบิรก โอยามา และแพทโควสกี้ (Penfield and Robert, 1959 
; Lenneberg. 1967 Oyama.1976 ; Patkowski. 1980 ; Johnson and Newport. 1989) ได
ทําการศึกษาในกลุมผูเรียนภาษาแรก และกลุมผูอพยพยายถิ่นเขามาในประเทศสหรัฐอเมริกา มิได
ศึกษาผูเรียนภาษาที่สองโดยเฉพาะ และหลักฐานการวิจัยพบวา สัมฤทธิผลในการเรียนของกลุมที่
อายุเกิน “วัยวิกฤต” (คือชวงอายุประมาณ 13 ป หรือวัยรุน) พบวา กลุมเด็กกอนอายุ 13 ป ไม
แตกตางกัน เม่ือควบคุมกับการสัมผัสภาษาอังกฤษ (exposure to English) ผลงานวิจัยซ่ึงสรุปวา 
อายุเกิน 13 ป เรียนภาษาไมไดดีน้ัน ควบคุมเฉพาะอายุเม่ือผูรับการทดลองเดินทางมาถึงประเทศ
สหรัฐอเมริกาเทานั้น มิไดควบคุมระยะเวลาที่ไดสัมผัสภาษาอังกฤษมากอน การวิจัยอันเปนที่มาของ
ผล ยังสรุปเร่ือง “วัยวิกฤต” ในการเรียนภาษาจึงมีจุดออนที่ไมนาเชื่อถือ 
  ยูท รัสเซล ทราน และ เมยลวง (Youth, Russell L. ; Tran, MyLuong T. (1999 : 
Abstract) ไดทําการศึกษาเจตคติของผูปกครองชาวเวียดนามตอการเรียนรูสองภาษา โดยไดทําการ
สํารวจจากกลุมผูปกครองชาวเวียดนาม จํานวน 106 คน ในซานดิเอโก ซ่ึงในการวิจัยมิไดมีการระบุ
ระดับอายุของเด็กนักเรียน พบวา ผูปกครองชาวเวียดนามนั้นตองการใหบุตรของตนไดเรียนใน
หองเรียนที่มีการเรียนรูภาษาเวียดนามเปนสวนหนึ่งอยูในหลักสูตรการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย 
เน่ืองจากผูปกครองมีความเชื่อวา การเรียนรูสองภาษานั้นจะทําใหเด็กสามารถเก็บรายละเอียดใน
เน้ือหาสาระวิชาตางๆไดดีในขณะที่ตองการการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเชนกัน ซ่ึงการไดเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียนในภาษาแมของตนเองกอนน้ัน ยอมเปนผลทําใหสามารถเขาใจในเนื้อหาสาระดังกลาว
เวลาเรียนภาคภาษาอังกฤษไดงายและเขาใจมากขึ้น การเรียนสองภาษาชวยใหเด็กมีความกาวหนา
ในดานการประกอบอาชีพ และในดานการเรียนรูตางๆไดดีในอนาคต ในขณะเดียวกันนั้นเปนการ
รักษาและคงไวซ่ึงภาษาแมและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามอีกดวย 
  จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ กลาวไดวา 
การเรียนรูสองภาษาในเด็กปฐมวัยน้ัน นอกจากจะขึ้นอยูกับ ความแตกตางและพัฒนาการในการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัยแตละคนแลว ยังขึ้นอยูกับองคประกอบจากสภาพแวดลอมในการเรียนรูใน
ดานตางๆ เชน ปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง อันไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทาง
เศรษฐกิจ เปนตน รวมถึง วัฒนธรรม เจตคติ คานิยม ความจําเปน และบริบทในการใชภาษาในการ
สื่อสารของคนในสังคมไทย เปนตน 
  จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว พบวา การที่จะพัฒนาการเรียนรูสองภาษาในเด็ก
ปฐมวัยน้ัน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชน ผูมีหนาที่ในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยเฉพาะผูปกครอง เพ่ือชวยในการ
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สงเสริมใหเด็กไดมีการเรียนรูสองภาษาอยางเหมาะสม โดยที่เด็กยังคงดํารงความชื่นชมในความเปน
ไทย มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ในขณะเดียวกันก็สามารถซาบซึ้งและเรียนรูจัก
วัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆไดอยางมีความสมดุลและเหมาะสม เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาการ
ครบองครวม และเติบโตไปเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาในเรื่องของการเรียนรูสองภาษาในเด็กปฐมวัย เพ่ือเปนประโยชนสําหรับการศึกษาและ
คนควาเกี่ยวกับเรื่องสองภาษาในเด็กปฐมวัย และเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนรูสองภาษา
หรือการเรียนรูภาษาตางประเทศในเด็กปฐมวัยตอไป 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการศึกษาคนควา 

 
  การศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีจุดประสงคเพ่ือ

ศึกษาเจตคตขิองผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย มีรายละเอียดในการศึกษา
คนควา ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปน พอแม หรือผูที่ทําหนาที่เปนผูปกครองเด็กที่ 

กําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ปการศึกษา 2550 จากโรงเรียนเอกชน
สองภาษาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program : EP) ที่เปดสอนตั้งแตในระดับอนุบาลขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 43 โรงเรียน 
รวมทั้งหมด 7,156 คน  
 

  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูปกครองเด็กปฐมวัยที่มีบุตรเรียนอยูในชั้น

อนุบาลปที่ 1 - 3 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนเอกชนสองภาษาที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 486 คน ไดมาโดยวิธีการดังน้ี  

1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของศิริชัย   
กาญจนวาสี และคณะ (2537 : 106) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % คลาดเคลื่อน ±10 % ไดขนาดของ
กลุมตัวอยางจํานวน 378 คน ที่ขนาดประชากรจํานวน 7,000 คน 
 2. สุมเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากโรงเรียนที่ใหความ 
รวมมือ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 486 คน โดยมีรายละเอียดจํานวนกลุมตัวอยางดังน้ี  
  2.1 จํานวนโรงเรียนที่ติดตอขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ทั้งหมด 43 แหง 
  2.2 จํานวนโรงเรียนที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลทั้งหมด 9 แหง 
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  2.3 จํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บไดจากโรงเรียนที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล 
 2.3.1 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ  จํานวน  19 คน 
 2.3.2 โรงเรียนอนุบาลปาลินา   จํานวน  79 คน 
 2.3.3 โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์สายลม จํานวน  61 คน 
 2.3.4 โรงเรียนอนุบาลสาริน   จํานวน  56 คน 
 2.3.5 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา  จํานวน  28 คน 
 2.3.6 โรงเรียนพระแมมารีสาทร  จํานวน  22 คน 
 2.3.7 โรงเรียนอยูเย็นวิทยา   จํานวน         120 คน 
 2.3.8 โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา  จํานวน  75 คน 
 2.3.9 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา  จํานวน  26 คน 
      รวมจํานวน            486 คน 

 
  จากจํานวนกลุมตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางที่ทําการสงแบบสอบถามมี

จํานวนมากกวาจํานวนกลุมตัวอยาง ซ่ึงเหตุผลในการสงแบบสอบถามมากกวาจํานวนที่กําหนดนั้น 
เพราะผูวิจัยเกรงวา ในการตอบกลับของแบบสอบถามจะไดกลับคืนมาไมครบจํานวนที่ไดกําหนดไว 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการ

เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
  ลักษณะของเครื่องมือ  
  แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย โดยแบง

แบบสอบถามเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ความเกี่ยวของกับ

เด็ก ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และภาษาที่ใชในการสื่อสาร เปนตน ซ่ึงมีลักษณะ
แบบสอบถามเปนตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึง
ประกอบดวย แบบสอบถามเจตคติในดานความรู เจตคติดานความรูสึก และเจตคติดานการแสดง
พฤติกรรมของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย มีลักษณะเปนแบบสอบถามวัด  
เจตคติตามแบบของลิเคิรท (The Likert Technique) ซ่ึงประกอบดวย 

  1. ความรู     จํานวน 10 ขอ ไดแกขอ 1-10 
  2. ความรูสึก    จํานวน 10 ขอ ไดแกขอ 11-20 
  3. การแสดงพฤติกรรม   จํานวน 10 ขอ ไดแกขอ 21-30 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายเปด 
 

  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในเรื่องการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย จากเอกสาร 
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธกีารสรางเครื่องมือ ซ่ึงเปนแบบสอบถาม จากตํารา เอกสาร  
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 3. สรางแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเดก็ปฐมวัยให 
มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยทุกดาน  
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหประธานและกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบ แกไข  
ปรับปรุง เพ่ือใหขอคําถามมีความชัดเจนและถูกตอง 

 
  เกณฑการใหคะแนน 
  แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนสองภาษาของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยใหคะแนน

เปนรายขอ ดังน้ี 
เชิงบวก          เชิงลบ 

  เห็นดวยอยางยิ่ง คาคะแนน  5 คะแนน 1 คะแนน 
  เห็นดวย   คาคะแนน  4 คะแนน 2 คะแนน 
  ไมแนใจ    คาคะแนน  3 คะแนน 3 คะแนน 
  ไมเห็นดวย   คาคะแนน  2 คะแนน 4 คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง คาคะแนน  1 คะแนน 5 คะแนน 

 
 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน 

  การแปลความหมายของคะแนนเจตคติ โดยดัดแปลงจากหลักเกณฑการประเมินของ
วิเชียร  เกตุสิงห (2538 : 9) แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง เจตคติในระดับดีมาก / เห็นดวยอยางยิ่ง 
  คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง เจตคติในระดับดี / เห็นดวย 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เจตคติในระดับปานกลาง / ไมแนใจ 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เจตคติในระดับไมดี / ไมเห็นดวย 
  คาเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง เจตคติในระดับไมดีมาก / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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 การหาคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ
เด็กปฐมวัย 
 1. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเรื่องเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
เด็กปฐมวัย โดยแบงเปน 3 ดาน คือ ดานความรูเกี่ยวกับการเรียนรูสองภาษากับเด็กปฐมวัย ดาน
ความรูสึกและการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
จากเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษามา จํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอประธาน และคณะกรรมการผูควบคุม     
ปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและใหคําแนะนํา 
 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจดูความ 
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนผูเชี่ยวชาญใน
ดานการศึกษาปฐมวัย (การเรียนรูสองภาษา) ดังน้ี 

3.1 อาจารย จิรวรรณ  กาละดี  หัวหนางานปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล 
วัดปรินายก 

3.2 อาจารย ดร. ศรินธร  วิทยะสิรินันท ครูการศึกษาพิเศษ และครูวิชาภาษาและ 
วัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเซนต 
แอนดรูส 

3.3 อาจารย ธิดา  พิทักษสินสุข  อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตพัฒนา 
 
 4. นําแบบสอบถามที่ผานผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
โดยใชเกณฑตัดสิน ความคิดเห็นที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 คน จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 ขอ  ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยทั้งหมด โดยผูเชี่ยวชาญใหปรับปรุงการใชคํา บางขอคําถามให
กะทัดรัด ใชภาษาใหชัดเจน ไดแก สวนที่ 1 ขอที่ 2, 8 สวนที่ 2 ขอที่ 1, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 
28 สวนที่ 3 ขอที่ 2, 3 
 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) กับผูปกครองที่มีลักษณะเหมือนกับกลุม 
ตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) วิธีของครอนบัค (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 299) ได
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.89 
 6. แกไขคําผิดของแบบสอบถามในบางสวนอีกครั้งหน่ึง และจัดพิมพเปนรูปเลมของ 
แบบสอบถามกอนนําไปใชเก็บขอมูลจริง  
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ตาราง 5 รายการแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ 
 

รายการขอคําถามแตละระดับ ขอที่เปนเชิงบวก ขอที่เปนเชิงลบ รวม
จํานวน
ขอ 

1. ความรูของผูปกครองตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 
2. ความรูสึกของผูปกครองตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 
3. การแสดงพฤติกรรมของผูปกครอง
ตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 
รวม 8 ขอ 

 
12, 14, 15, 17, 18, 19, 

20 
รวม 7 ขอ 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 
รวม 10 ขอ 

4, 7 
 

รวม 2 ขอ 
11, 13, 16 

 
รวม 3 ขอ 

- 
 

รวม - ขอ 

 
 

10 
 
 

10 
 
 
-  

รวม (ขอ) 25 5 30 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ผูวิจัยไดไปยังสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอขอมูลจํานวนโรงเรียนสองภาษา และจํานวนนักเรียนในระดับชั้น
อนุบาลที่เรียนในโรงเรียนสองภาษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนําไปเสนอ 
หัวหนาสถานศึกษาที่ผูวิจัยใชเปนกลุมตัวอยางโรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูปกครองในการวิจัยดวยตนเอง ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว และผูวิจัยเปน    
ผูเก็บแบบสอบถามคืนจากหัวหนาสถานศึกษาโรงเรียนสองภาษาลาดพราวดวยตนเอง 
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตั้งแตวันที ่1 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2551  
จํานวน 486 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคนืและตรวจสอบความสมบูรณคงเหลือ 463 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 95.27 
 4. นําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ เพ่ือหาคารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ตรวจสอบความแตกตางของขอมูลตอไป 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences) ดังน้ี 
 1. ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม หรือขอมูลสวนตัว 
ของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ  
 2. ขอคําถามเกี่ยวกับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเดก็ปฐมวัย ดาน 
ความรู ความรูสึก และการแสดงพฤติกรรม วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3. ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนคาเฉลี่ยของกลุม 
ตัวอยางสองกลุมขึ้นไป 
 4. นําแบบสอบถามปลายเปดมาประมวลผล เพ่ือใชในการอภิปรายและเสนอแนะในการวิจัย 
 

  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. หาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบสอบถาม โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of  

Congruence : IOC) ระหวางเนื้อหากับจุดประสงค โดยใชสูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน 
(Rovinelli ; & Hambleton. 1977) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2547 : 179) 
 

     IOC = 
Ν
∑R

 

 
 เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะที ่
       ตองการวัด 
   ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

2. หาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2547 : 220)  
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( )
( )1ΝΝ

ΧΧΝ
S

22
2

−
−

= ∑∑

Σx
2Σx

  เม่ือ  ∝ แทน คาความเชื่อม่ัน  
    K  แทน จํานวนของขอคําถาม  
    ∑ 2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถาม 
       แตละขอ  

    2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คํานวณหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 118) 
 

      P   = 
N

f
 X 100 

 
  เม่ือ  P  แทน รอยละ 
    f  แทน ความถี่ทีต่องแปลงใหเปนรอยละ 
    N  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 

2. หาคาเฉลี่ย ( X ) โดยใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 36) 
 

      
N

X
X ∑=  

 

  เม่ือ  X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 

3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 55) 
 
 

       
  

 
   เม่ือ   S2  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน   

       N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
       แทน       ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
       แทน       ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 



 

 

82 

4. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Three way Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของกลุมตวัอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสตูร (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2541 : 330-331)  
 

     
W

ABC

MS
MSF =  

 
  เม่ือ  F  แทน ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป  
    MSABC แทน ความแปรปรวนของปฏิสัมพันธระหวาง A,B และ C  
    MSW แทน ความแปรปรวนภายในกลุม  
 
   เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู 
โดยใชวธิี เชฟเฟ (Sheffe’) (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 248 ; อางอิงจาก Bykit 2nd ed. 1975 : 276 -
277)  
     
    )n/2((F*)(MS )1k(CVd within)−=  

    
 เม่ือ  k   แทน จํานวนกลุมตวัอยาง  
   F*   แทน คา F ที่เปดจากตาราง 
    MSwithin แทน คา Mean Square within group 
   n   แทน จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง  
    
 
   
 
   
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย
ของการวิเคราะหขอมูลผูวจัิยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
   N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
   X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
   S  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   F  แทน คาเฉลี่ยที่ใชพิจารณา F - distribution 
   SS แทน คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
   MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
   df  แทน ระดับขั้นความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
   *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหตามลําดับ ตอไปน้ี 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครองกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่และหาคารอยละ 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัย จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง  
  ตอนที่ 4 การสรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัย วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและปจจัยพื้นฐานของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม 

  1.1 จํานวน และรอยละของผูปกครอง จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครองผูตอบ
แบบสอบถามและคูสมรส 

  การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามเจตคตขิองผูปกครองตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง และปจจัยพ้ืนฐานของคูสมรส 
จําแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยคิดเปน ความถี่ และรอยละ ดัง
แสดงในตาราง 6 และ ตาราง 7 
 
ตาราง 6 จํานวน และรอยละของผูปกครอง จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง 
 

ปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง จํานวน รอยละ 
ความเกี่ยวของกับเด็ก 
       บิดา  
       มารดา 
       อ่ืนๆ  

 
121 
315 
27 

 
26.10 
68.00 
5.80 

ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี 
       สูงกวาปริญญาตรี 

 
55 
278 
130 

 
11.90 
60.00 
28.10 

อาชีพ 
       รับจาง/เกษตรกร 
       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       ธุรกิจสวนตัว 
       อ่ืนๆ 

 
79 
96 
176 
112 

 
17.10 
20.70 
38.00 
24.20 

ฐานะทางเศรษฐกิจ 
       ต่ํากวา 50,000 บาท 
       50,001 – 100,000 บาท 
       มากกวา 100,000 บาท 

 
231 
207 
16 

 
49.90 
44.70 
3.50 
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  ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน มารดา รอยละ 
68.00 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 60.00 และ ทางดานอาชีพผูปกครองสวน
ใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 38.00 ทางดานฐานะทางเศรษฐกิจผูปกครองสวนใหญมีฐานะทาง
เศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท รอยละ 49.90 
 
ตาราง 7 จํานวน และรอยละของคูสมรสของผูปกครอง จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของคูสมรสของ 
    ผูปกครอง 
 

ปจจัยพ้ืนฐานของคูสมรสของผูปกครอง จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี 
       สูงกวาปริญญาตรี 

 
64 
250 
138 

 
13.80 
54.00 
29.80 

อาชีพ 
       รับจาง/เกษตรกร 
       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       ธุรกิจสวนตัว 
       อ่ืนๆ 

 
97 
84 
199 
72 

 
21.00 
18.10 
43.00 
15.60 

ฐานะทางเศรษฐกิจ 
       ต่ํากวา 50,000 บาท 
       50,001 - 100,000 บาท 
       มากกวา 100,000 บาท 

 
196 
213 
40 

 
42.30 
46.00 
8.60 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา คูสมรสของผูปกครองสวนใหญมีการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 54.00 และ ทางดานอาชีพคูสมรสของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 43.00 ทางดานฐานะทางเศรษฐกิจคูสมรสของผูปกครองสวนใหญมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ 50,000 - 100,000 บาท รอยละ 46.00 
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  1.2 จํานวน และรอยละผูปกครองผูตอบแบบสอบถามและคูสมรส จําแนกตาม
สภาพแวดลอมในการใชภาษาของผูปกครองและคูสมรส 

  การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะหสภาพแวดลอมในการใชภาษาของผูปกครอง และการใช
ภาษาของคูสมรสของผูปกครอง จําแนกตาม ภาษาที่หน่ึง ภาษาที่สอง ความสามารถในการใชภาษา
ที่หน่ึงและภาษาที่สองของผูปกครองและคูสมรส และภาษาที่ใชสื่อสารกับเด็กปฐมวัยเวลาอยูที่บาน 
โดยคิดเปน ความถี่ และรอยละ ดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 จํานวน และรอยละของผูปกครองและคูสมรสของผูปกครอง จําแนกตามสภาพแวดลอมใน 
    การใชภาษาของผูปกครองและคูสมรส  
 

ผูปกครอง คูสมรสของ
ผูปกครอง 

 
ปจจัยพ้ืนฐานทางดานภาษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ภาษาที่หน่ึงที่ใชในชีวิตประจําวัน 
       ไทย  
       อังกฤษ 
       จีน 
       อ่ืนๆ  

 
457 
4 
2 
- 

 
98.70 
0.90 
0.40 

- 

 
441 
8 
3 
- 

 
95.20 
1.70 
0.60 

- 
ภาษาที่ใชรองลงมาจากภาษาที่หน่ึง 
       ไทย  
       อังกฤษ 
       จีน 
       อ่ืนๆ  

 
162 
278 
20 
3 

 
35.00 
60.00 
4.30 
0.60 

 
166 
265 
21 
- 

 
35.90 
57.20 
4.50 

- 
ภาษาที่ใชสื่อสารกับบุตรหลานเวลาอยูที่บาน 
       ไทย  
       อังกฤษ 
       จีน 
       อ่ืนๆ  

 
439 
18 
4 
2 

 
94.80 
3.90 
0.90 
0.40 

 
415 
29 
1 
7 

 
89.60 
6.30 
0.20 
1.50 

ภาษาที่สงเสริมใหบุตรหลานใชในการสื่อสารเวลาอยูที่บาน
นอกเหนือจากภาษาที่ใชในการสื่อสารเปนประจํา 
       ไทย  
       อังกฤษ 

 
 

37 
408 

 
 

8.00 
88.10 

 
 

46 
384 

 
 

9.90 
82.90 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ผูปกครอง คูสมรสของ
ผูปกครอง 

 
ปจจัยพ้ืนฐานทางดานภาษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ภาษาที่สงเสริมใหบุตรหลานใชในการสื่อสารเวลาอยูที่บาน
นอกเหนือจากภาษาที่ใชในการสื่อสารเปนประจํา (ตอ) 
       จีน 
       อ่ืนๆ  

 
 

16 
2 

 
 

3.50 
0.40 

 
 

18 
4 

 
 

3.90 
0.90 

ความสามารถในการใชภาษาที่หน่ึงในการสื่อสาร 
       ฟง                                           ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 
       พูด                                          ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 
       อาน                                         ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 
       เขียน                                        ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 

 
393 
65 
5 

383 
76 
4 

338 
107 
18 
331 
108 
24 

 
84.90 
14.00 
1.10 
82.70 
16.40 
0.90 
73.00 
23.10 
3.90 
71.50 
23.30 
5.20 

 
393 
55 
4 

379 
67 
6 

355 
78 
19 
339 
94 
19 

 
84.90 
11.90 
0.90 
81.90 
14.50 
1.30 
76.70 
16.80 
4.10 
73.20 
20.30 
4.10 

ความสามารถในการใชภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่หน่ึง
กับบุตรหลานในการสื่อสาร เวลาอยูทีบ่าน 
       ฟง                                           ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 
       พูด                                          ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 
       อาน                                         ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 

 
 

111 
278 
74 
93 
283 
87 
99 
274 
90 

 
 

24.00 
60.00 
16.00 
20.10 
61.10 
18.80 
21.40 
59.20 
19.40 

 
 

146 
245 
61 
130 
252 
70 
126 
237 
89 

 
 

31.50 
52.90 
13.20 
28.10 
54.40 
15.10 
27.20 
51.20 
19.20 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ผูปกครอง คูสมรสของ
ผูปกครอง 

 
ปจจัยพ้ืนฐานทางดานภาษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ความสามารถในการใชภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่หน่ึง
กับบุตรหลานในการสื่อสาร เวลาอยูที่บาน (ตอ) 
       เขียน                                        ดีมาก 
                                                     ปานกลาง 
                                                     ออน 

 
 

84 
259 
120 

 
 

18.10 
55.90 
25.90 

 
 

116 
242 
94 

 
 

25.10 
52.30 
20.30 

โรงเรียนที่ทานพาบุตรหลานไปเรียนสอนภาษา 
       ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 
       ภาษาไทย / ภาษาจีน 
       ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน 
       อ่ืนๆ 

 
357 
2 

104 
- 

 
77.10 
0.40 
22.50 

- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวา ผูปกครองใชภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึงในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันมากที่สุด รอยละ 98.70 และผูปกครองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการ
สื่อสารมากที่สุด รอยละ 60.00 ผูปกครองมีการใชภาษาที่หน่ึงในการสื่อสารกับบุตรหลาน คือ 
ภาษาไทย รอยละ 94.80 และภาษาที่ผูปกครองสงเสริมใหบุตรหลานใชในการสื่อสาร คือ 
ภาษาอังกฤษ รอยละ 88.10 ผูปกครองมีความสามารถในการใชภาษาที่หน่ึงในดานการฟง พูด อาน 
และเขียนไดดี รอยละ 84.90, 82.70, 73.00 และ 71.50 ตามลําดับ และ ผูปกครองมีความสามารถ
ในการใชภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่หน่ึงกับบุตรหลานในการสื่อสาร เวลาอยูที่บานไดดี รอยละ 
24.00, 20.10, 21.40 และ 18.10 ตามลําดับ ในสวนของโรงเรียนสองภาษาที่ผูปกครองพาบุตร
หลานไปเรียน สอนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ รอยละ 77.10 
   ในขณะที่ คูสมรสของผูปกครองผูตอบแบบสอบถามใชภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึงในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันมากที่สุด รอยละ 95.20 และใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการสื่อสาร
มากที่สุด รอยละ 57.20 คูสมรสของผูปกครองผูตอบแบบสอบถามมีการใชภาษาที่หน่ึงในการสื่อสาร
กับบุตรหลาน คือ ภาษาไทย รอยละ 89.60 และภาษาที่คูสมรสของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม
สงเสริมใหบุตรหลานใชในการสื่อสาร คือ ภาษาอังกฤษ รอยละ 82.90 คูสมรสของผูปกครองผูตอบ
แบบสอบถามมีความสามารถในการใชภาษาที่หน่ึงในดานการฟง พูด อาน และเขียนไดดี รอยละ 
84.90, 81.90, 76.70 และ 73.20 ตามลําดับ และ คูสมรสของผูปกครองผูตอบแบบสอบถามมี
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ความสามารถในการใชภาษาอื่นที่สงเสริมใหบุตรหลานใชในการสื่อสาร ในดานการฟง พูด อาน และ
เขียนไดในระดับปานกลาง รอยละ 52.90, 54.40, 51.20 และ 52.30 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 

  2.1 ระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายดาน 
  การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรู

สองภาษาของเด็กปฐมวัยมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติเปนรายดานและ
รวมทั้งฉบับ ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
    เด็กปฐมวัย 
 

เจตคต ิ N X  S ระดับเจตคต ิ
1. ดานความรู 
2. ดานความรูสึก 
3. ดานการแสดงพฤติกรรม 

463 
463 
463 

3.39 
3.60 
4.00 

0.43 
0.42 
0.39 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

รวม 463 3.66 0.30 ดี 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัยโดยรวมทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรมอยูในระดับดี        
( X  = 3.66) เม่ือแยกเปนรายดานพบวา เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.39) สวนในดานความรูสึก และดานการแสดง
พฤติกรรม อยูในระดับดี ( X  = 3.60, 4.00 ตามลําดับ)  
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  2.2 ระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย รายขอ 
  การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรู 

สองภาษาของเด็กปฐมวัย มาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของผูปกครองตอ
การเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย จําแนกเปนรายขอ ดังแสดงในตาราง 10-12 

 
ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
    ดานความรู 
 

ขอ เจตคติดานความรู X  S ระดับเจตคต ิ
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 

การสอนสองภาษา (Bilingual Education) คือ การจัดการ
เรียนรูที่สอนภาษาที่หน่ึง ควบคูไปกับการเรียนภาษาที่สอง
ดวยเนื้อหาสาระอยางเดียวกัน เชน ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 
หรือ ภาษาอื่นๆ เปนตน 
การสอนภาษาตางประเทศ (Foreign Language Education) 
คือ การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ) ที่เสริมเขามานอกเหนือจากการ
เรียนภาษาที่หน่ึง โดยที่เน้ือหาสาระไมจําเปนตองเหมือนกัน 
หรือ ไมไดทําการสอนควบคูไปกับการเรียนภาษาที่หน่ึง 
การเรียนรูทั้งสองภาษาในเวลาเดียวกัน ทําใหเด็กปฐมวัย
สามารถใชภาษาทั้งสองภาษาในการสื่อสารไดดี 
การเรียนรูสองภาษา (Bilingual Education) สามารถเริ่ม
เรียนรูเม่ือไหรก็ได ที่เด็กเริ่มมีความชอบในภาษาตางประเทศ 
และมีความพรอมทางดานการใชภาษาเพียงพอ ไมจําเปนตอง
เริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย 
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (Foreign Language) สามารถ
เ ริ่ ม เ รี ย น รู เ ม่ื อ ไ ห ร ก็ ไ ด  ที่ เ ด็ ก เ ริ่ ม มี ค ว า มช อบ ใ น
ภาษาตางประเทศ และมีความพรอมทางดานการใชภาษา
เพียงพอ ไมจําเปนตองเร่ิมตั้งแตระดับปฐมวัย 
การเรียนรูสองภาษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะชวยให
เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูและพัฒนาการใชภาษาทั้งสอง
ภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การเรียนรูสองภาษาในเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กไมเขาใจ และ
เกิดความสับสนในการเรียนรูทั้งสองภาษา 

 
 
 

4.14 
 
 
 

 
3.53 
 
4.10 

 
 
 

2.48 
 
 

 
2.72 

 
 

4.40 
 

2.22 

 
 
 

0.84 
 
 
 

 
1.03 
 
0.73 

 
 
 

1.09 
 

 
 

1.19 
 
 

0.60 
 

0.89 

 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
 

ไมดี 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
ดี 
 

ไมดี 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ขอ เจตคติดานความรู X  S ระดับเจตคต ิ
8. 

 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 

เด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาที่หน่ึงของตนไดอยางเขาใจลึกซึ้ง 
สามารถใชภาษาที่หน่ึงของตนเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู และ
ทําความเขาใจในภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารได
เปนอยางดี 
ครูที่สอนภาษาที่สองใหกับเด็กปฐมวัยไมจําเปนตองเปน
เจาของภาษา แตควรมีความรูและมีความสามารถในการใช
ภาษาทั้งสองภาษาเปนอยางดี เพ่ือใหเด็กปฐมวัยสามารถ
เรี ยนรู แ ล ะ ใช ทั้ ง สองภาษาในการสื่ อสาร ได อย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
หลักสูตรการเรียนรูสองภาษาในโรงเรียนเอกชนที่จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) ในประเทศไทย คือ การใช
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
แลวจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย 

 
 

 
3.74 

 
 
 
 

3.28 
 
 
 

 
3.28 

 
 
 

0.85 
 
 
 
 

1.23 
 

 
 

 
0.9 

 
 
 
ดี 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 

 
   ผลการวิเคราะหตามตาราง 10 พบวา ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของ
เด็กปฐมวัย ดานความรู พบวา ขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดี มี 5 ขอ คือ ขอ 1 2 
3 6 และ ขอ 8 ( X  = 4.14, 3.53, 4.10, 4.40, 3.74 ตามลําดับ) ขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการ
มีเจตคติปานกลาง มี 3 ขอ คือ ขอ 5 9 และขอ 10 ( X  = 2.72, 3.28, 3.28 ตามลําดับ) สวนขอ
รายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ไมดี มี 2 ขอ คือ ขอ 4 และขอ 7 ( X  = 2.48, 2.22 
ตามลําดับ) 
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ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
    ดานความรูสึก 
 

ขอ เจตคติดานความรูสึก X  SD ระดับเจตคต ิ
11. 

 
 
 

 
12. 

 
 
13. 

 
 

14. 
 

 
 

15. 
 
 

16. 
 
 
 

17. 

การเรียนรูภาษาที่สองที่ดี ตองพาเด็กไปเรียนในโรงเรียน
เ อ ก ช น ที่ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ( ฺEnglish Program 
School) ที่มีครูชาวตางประเทศ (เจาของภาษา) เปนผูสอน 
หรือไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติเทานั้น 
ในการปูพ้ืนฐานทางดานภาษาที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัยในการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ควรเริ่มใหมีการเรียนรูทั้งสองภาษา 
(ไทย/อังกฤษ, ไทย/จีน, ฯลฯ) ตั้งแตปฐมวัย 
การเรียนรูสองภาษา (Bilingual Education) ไมวาในวัยใด ไม
สามารถพัฒนาไดดีเทียบเทากับการสงเสริมใหเรียนรูตั้งแตใน
ระดับปฐมวัย 
ทานรูสึกวาการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูสองภาษา
ในปจจุบัน เปนไปเพื่อตามกระแสสมัยนิยมในเร่ืองของ “ไบ
ลิงกวล” มากกวาเปนการสงเสริมความสามารถทางดาน
ภาษาตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยางจริงจัง 
การที่เด็กไดมีการเรียนรูหลายภาษาตั้งแตปฐมวัย จะทําให
เด็กสามารถเรียนรูและทําความเขาใจในขอมูลตางๆรอบตัว
ไดดีกวาเดก็ที่เรียนรูเพียงภาษาเดียว 
บุตรหลานของทาน เม่ือเขามาเรียนโรงเรียนเอกชนที่จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) แลวไมสามารถสื่อสาร
ออกมาไดดีทั้งสองภาษา 
บุตรหลานของทานเม่ือเขามาเรียนสองภาษาในโรงเรียน
เ อ ก ช น ที่ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 
แลว บุตรหลานของทานมีความสามารถในการสื่อสารได
ดีกวาเด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาที่หน่ึงเพียงภาษาเดียวใน
โรงเรียนเอกชนสามัญธรรมดา 

 
 
 

 
3.17 

 
 
4.40 

 
 

3.78 
 
 

 
2.75 

 
 

3.85 
 

 
 

2.40 
 
 
 
 
 

3.74 

 
 

 
 

1.09 
 

 
0.62 

 
 

1.04 
 

 
 

1.11 
 
 

0.94 
 

 
 

0.93 
 
 
 
 
 

0.83 

 
 

 
 

ปานกลาง 
 

 
ดี 
 
 
ดี 
 

 
 

ปานกลาง 
 
 
ดี 
 

 
 

ไมดี 
 
 
 
 
 
ดี 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ขอ เจตคติดานความรูสึก X  S ระดับเจตคต ิ
18. 
 
19. 
 
 
20. 

ทานรูสึกภาคภูมิใจ ที่บุตรหลานของทานมีความสามารถใน
การสื่อสารสองภาษาไดตั้งแตในระดับปฐมวัย 
การใชภาษาที่หน่ึงในสื่อสารกันของครอบครัวไทยเชื้อสาย
ตางประเทศ ที่แตกตางจากภาษาไทยในประเทศไทย มีผลตอ
การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูทั้งสองภาษา 
การเรียนรูและเขาใจทั้งสองภาษา จะทําใหเด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรูวัฒนธรรมประจําชาติของตนเอง และซึมซับไป
กับวัฒนธรรมตางประเทศไดเปนอยางดี ไดจากการรวม
กิจกรรมตามเทศกาลหรือประเพณีน้ันๆ 

 
4.30 

 
 
3.73 

 
 

 
3.88 

 
0.61 

 
 
0.83 

 
 

 
0.80 

 
ดี 
 

 
ดี 
 

 
 
ดี 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 11 พบวา ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัย ดานความรูสึก พบวา ขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดี มี 7 ขอ คือ ขอ 12 
13 15 17 18 19 และ ขอ 20 ( X  = 4.40, 3.78, 3.85, 3.74, 4.30, 3.72, 3.88 ตามลําดับ) ขอ
รายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติปานกลาง 2 ขอ คือ ขอ 11 และ ขอ14 ( X  = 3.17, 2.75 
ตามลําดับ) สวนขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ไมดี คือ ขอ 16 ( X  = 2.40)  
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ตาราง 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
    ดานการแสดงพฤติกรรม 
 

ขอ เจตคติดานการแสดงพฤติกรรม X  S ระดับเจตคต ิ
21. 

 
 

 
22. 

 
 
 

 
23. 

 
 

24. 
 
 

25. 
 
 

26. 
 
 
 

27. 
 
 
28. 

ทานมีการแสดงออกถึงอาการชื่นชม ยินดี และใหกําลังใจบุตร
หลานของทาน รวมถึงเด็กปฐมวัยคนอื่นๆทุกครั้ง ที่เด็กๆมี
สามารถพูดคุยและมีการสื่อสารออกมาไดทั้งสองภาษา หรือ
แสดงออกวาเขาใจทั้งสองภาษา 
ทานตองการใหบุตรหลานของทานมีความสามารถในการ
สื่อสารทั้งสองภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหบุตรหลาน
ของท านเรียนพิ เศษนอกเวลาเรี ยนปกติ  กับครูชาว
ตางประเทศ หรือครูไทย (ที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง
สองภาษาไดเปนอยางดี) 
ทานมักจะเลือกซื้อหนังสือนิทาน และสื่อการเรียนรูตางๆที่
ชวยเสริมพัฒนาการทางดานภาษาที่สองใหแกบุตรหลานของ
ทาน 
ทานมีการสื่อสารและพูดทั้งสองภาษากับบุตรหลานของทาน
ในบางเวลา เชน การเลานิทานกอนนอน การรองเพลง และ
การเลนเกมตางๆ เปนตน 
ทานปรึกษาและใหความรวมมือกับครู (ครูไทย และครูชาว
ตางประเทศ) ทุกครั้งในการสงเสริมพัฒนาการในการใชภาษา
ที่สองของเด็กปฐมวัย 
ทานใหความรวมมือกับนโยบายของทางโรงเรียน ติดตาม
ขอมูลขาวสารจากโรงเรียนถึงผูปกครอง และเขารวมกิจกรรม
การประชุมหรือการสัมมนากับทางโรงเรียนที่บุตรหลานของ
ทานไดศึกษาอยู 
เม่ือทานพบวาบุตรหลานของทานใชภาษาที่สองในการ
สื่อสารอยางไมถูกตอง ทานจะแกไขโดยการพูดซ้ําประโยคที่
บุตรหลานของทานพูดผิดในแบบที่ถูกตอง 
หากทานพบวาบุตรหลานของทานเริ่มมีปญหาในการใชภาษา
ที่หน่ึงและภาษาที่สองในการสื่อสาร ทานจะปรึกษากับ
ครูผูสอน และปรึกษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
การใชภาษาในเด็กปฐมวัย 

 
 

 
4.35 

 
 
 

 
3.58 

 
 

4.23 
 
 

4.15 
 
 

4.22 
 
 
 

4.25 
 

 
4.25 

 
 
 

4.19 

 
 

 
0.61 

 
 
 

 
1.14 

 
 

0.65 
 
 

0.72 
 
 

0.58 
 
 
 

0.61 
 

 
0.64 

 
 
 

0.71 

 
 

 
ดี 
 
 
 

 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 

 
ดี 
 
 
 
ดี 



 95 

ตาราง 12 (ตอ) 
 

ขอ เจตคติดานความรูสึก X  S ระดับเจตคต ิ
28. 

 
 

 
29. 

 
 

 
 
 
30. 

หากทานพบวาบุตรหลานของทานเริ่มมีปญหาในการใชภาษา
ที่หน่ึงและภาษาที่สองในการสื่อสาร ทานจะปรึกษากับ
ครูผูสอน และปรึกษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
การใชภาษาในเด็กปฐมวัย 
หากทานพบวาบุตรหลานของทานเริ่มมีปญหาในการใชภาษา
แมและภาษาที่สองในการสื่อสาร หลังจากพาไปศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 
ทานจะตัดสินใจพาบุตรหลานของทานกลับมาเรียนใน
โรงเรียนหลักสูตรธรรมดา 
หากทานเห็นวา โรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program) ที่บุตรหลานของทานไดศึกษาอยูน้ันมีการเปลี่ยน
ครูไทย และครูชาวตางประเทศบอย เกิน 2 ครั้ง/1 เทอม ทาน
จะทําการสอบถามกับผูปกครองดวยกัน และทานจะเขาไป
พูดคุยเพ่ือทําความเขาใจกับบุคลากรของทางโรงเรียนทันที 

 
 
 

4.19 
 
 
 
 

 
2.68 

 
 
 

 
 
4.07 

 
 
 

0.71 
 
 
 

 
 

1.01 
 
 
 

 
 

0.84 

 
 
 
ดี 
 
 
 

 
 

ปานกลาง 
 
 
 

 
 
ดี 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของ     

เด็กปฐมวัย ดานการแสดงพฤติกรรม พบวา ขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดีมี 9 ขอ 
คือ ขอ 21 - 28 และ ขอ 30 ( X  = 4.35, 3.58, 4.23, 4.15, 4.22, 4.25, 4.25, 4.19, 4.07 
ตามลําดับ) สวนขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติปานกลาง คือ ขอ 29 ( X  = 2.68)  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรู         
สองภาษาของเด็กปฐมวัย จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูปกครอง 

  การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําคาเฉลี่ยเจตคติของผูปกครองเก่ียวกับการเรียนรูสองภาษา
ของเด็กปฐมวัยมาเปรียบเทียบกัน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง จําแนกตามตัว
แปร ดังน้ี 

  3.1 การวิเคราะหการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวม ในดานความรู ดานความรูสึกและดานการแสดงพฤติกรรม 

  การวิเคราะหตอนนี้ เปนการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู ความรูสึกและการแสดงพฤติกรรม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ดังแสดงในตาราง 13 - 14 
 
ตาราง 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ  
    เด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู ความรูสึกและการแสดงพฤติกรรม จําแนกตาม 
    ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

ระดับการศึกษา / อาชีพ / ฐานะทางเศรษฐกิจ N X  S ระดับ 
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

52 
276 
126 

3.77 
3.64 
3.67 

0.32 
0.29 
0.32 

ดี 
ดี 
ดี 

อาชีพ รับจาง/เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ 

79 
96 
176 
103 

3.63 
3.67 
3.71 
3.60 

0.33 
0.31 
0.31 
0.25 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่ํากวา 50,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

231 
207 
16 

3.67 
3.64 
3.76 

0.30 
0.31 
0.32 

ดี 
ดี 
ดี 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 พบวา ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวมทั้งใน
ดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรมอยูในระดับดี ( X  = 3.77, 3.64, 3.67 
ตามลําดับ)  
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  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว และ
อ่ืนๆ มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวมทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และ
ดานการแสดงพฤติกรรม อยูในระดับดี ( X  = 3.63, 3.67, 3.71, 3.60 ตามลําดับ)  

  ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท และ 50,001 ถึง 100,000 บาท และ
ฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยรวมทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม อยูในระดับดี  ( X  = 3.67, 
3.64, 3.76 ตามลําดับ) 

 
ตาราง 14 การวิเคราะหความแปรปรวนเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
    โดยรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรมระหวาง   ระดับการศึกษา 
    อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระดับการศึกษา 0.33 2 0.17 1.90 .15 
อาชีพ 0.40 3 0.13 1.51 .21 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.32 2 0.16 1.84 .16 
ระดับการศึกษา * อาชีพ 0.74 6 0.12 1.42 .21 
ระดับการศึกษา * ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.21 3 0.07 0.81 .49 
อาชีพ * ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.52 3 0.18 2.00 .11 
ระดับการศึกษา * อาชีพ * ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

0.41 4 0.10 1.16 .33 

ความคลาดเคลื่อน 37.47 429 0.09   
รวม 6133.88 454    

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 14 เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน ไดแก ระดับ

การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพ และมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มี
ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ
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ตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึก 
และดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมี
ปฏิสัมพันธในตัวของมันเอง น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ
ตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึก 
และดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
  3.2 การวิเคราะหการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก ดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม 
  เม่ือผลการวิเคราะหความแปรปรวน เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัยโดยภาพรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึกและดานการแสดงพฤติกรรมแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิเคราะหเจตคติของผูปกครองตอ
การเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก ดานความรู ดานความรูสึก และดาน
การแสดงพฤติกรรม ปรากฎผลดังตารางที่ 15-25 ดังน้ี 

 
    3.2.1 การวิเคราะหการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ

เด็กปฐมวัย ในดานความรู ปรากฏผลดังตาราง 15 - 19 
 
ตาราง 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ  
    เด็กปฐมวัยในดานความรู จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

ระดับการศึกษา / อาชีพ / ฐานะทางเศรษฐกิจ N X  S ระดับ 
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

52 
276 
126 

3.62 
3.35 
3.37 

0.33 
0.43 
0.46 

ดี 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

อาชีพ รับจาง/เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ 

79 
96 
176 
103 

3.34 
3.46 
3.42 
3.31 

0.46 
0.45 
0.40 
0.43 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่ํากวา 50,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

231 
207 
16 

3.43 
3.33 
3.55 

0.45 
0.41 
0.33 

ปานกลาง 
ปานกลาง

ดี 
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  ผลการวิเคราะหตามตาราง 15 พบวา ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีมี  
เจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับดี ( X  = 3.62) ในขณะที่
ผูปกครองที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรี มีเจตคติตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.35, 3.37 ตามลําดับ) 

  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว และ
อ่ืนๆ มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับปานกลาง         
( X  = 3.34, 3.46, 3.42, 3.31 ตามลําดับ) 

  ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป มีเจตคติตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับดี ( X  = 3.55) ในขณะที่ผูปกครองที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท และ 50,001 - 100,000 บาท มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของ
เด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.43, 3.33) ตามลําดับ 
 
ตาราง 16 การวิเคราะหความแปรปรวน เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ           
    เด็กปฐมวัยในดานความรู ระหวางระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระดับการศึกษา 1.26 2 .63 3.67* .03 
อาชีพ .14 3 .05 .28 .84 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 1.03 2 .52 3.00 .05 
ระดับการศึกษา * อาชีพ 1.53 6 .26 1.48 .18 
ระดับการศึกษา * ฐานะทางเศรษฐกิจ .45 3 .15 .86 .46 
อาชีพ * ฐานะทางเศรษฐกิจ 1.48 3 .49 2.87* .04 
ระดับการศึกษา  * อาชีพ  * ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

.58 4 .15 .85 .50 

ความคลาดเคลื่อน 73.89 429 .17   
รวม 5308.47 454    

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 (p < .05) 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง 16  เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน ไดแก ระดับ
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานความรู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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  เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ
รวมกัน น่ันคือผูปกครองที่มีอาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษา
ของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 สวนระดับ
การศึกษากับอาชีพ และระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ 
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษากับอาชีพ และระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติ
ตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือผูวิจัยพบวา ดานอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธรวมกัน ผูวิจัยจึงนําไปสรุป
ความแตกตาง นําไปหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกตามอาชีพและฐานะทาง
เศรษฐกิจ นําไปหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนและนําไปทดสอบ
รายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’) 

  เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ดานระดับการศึกษา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
เจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .05 สวนในดานอาชีพ และดานฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

 เม่ือผูวิจัยพบวา ดานระดับการศึกษามีปฏิสัมพันธในตัวของมันเอง ผูวิจัยจึงนําไปสรุป
ความแตกตางและนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’)  
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ตาราง 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ  
    เด็กปฐมวัยในดานความรู จําแนกตามอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ N X  S ระดับ 
รับจาง/เกษตรกร ต่ํากวา 50,000 บาท 50 3.45 0.46 ปานกลาง 
 50,000 - 100,000 บาท 29 3.15 0.40 ปานกลาง 
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 73 3.52 0.44 ดี 

 50,000 - 100,000 บาท 21 3.33 0.45 ปานกลาง 
 มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 2 3.00 0.00 ปานกลาง 
ธุรกิจสวนตัว ต่ํากวา 50,000 บาท 58 3.37 0.41 ปานกลาง 
 50,000 - 100,000 บาท 104 3.42 0.41 ปานกลาง 
 มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 14 3.63 0.27 ดี 
อ่ืนๆ ต่ํากวา 50,000 บาท 50 3.37 0.48 ปานกลาง 
 50,000 - 100,000 บาท 53 3.26 0.36 ปานกลาง 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 17 พบวา  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร และมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท และ 50,000 - 100,000 บาท มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษา
ของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.45, 3.15 ตามลําดับ) 

  ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท 
มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับดี ( X  = 3.52) ในขณะที่
ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 50,000 - 100,000 บาท และมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป มี   
เจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.33, 
3.00 ตามลําดับ) 

  ผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท และ   
50,000 - 100,000 บาท มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับ
ปานกลาง   ( X  = 3.37, 3.42 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา 
100,000 บาทขึ้นไป มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับดี 
( X  = 3.63) 

  ผูปกครองที่ มีอาชีพ อ่ืนๆ  และมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํ ากว า  50 ,000 บาท  และ         
50,000 - 100,000 บาท มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู อยูในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.37, 3.26 ตามลําดับ) 
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ตาราง 18 การวิเคราะหความแปรปรวน เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ          
    เด็กปฐมวัยในดานความรู ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน จําแนกตามอาชีพ  
 

ดานอาชีพ แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
1. รับจาง / เกษตรกร 
  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.66 
14.78 
16.43 

1 
77 
78 

1.66 
.19 

8.62** .00 

2 . รั บ ราชการ  /  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.98 
18.08 
19.06 

2 
93 
95 

.49 

.19 
2.52 .09 

3. ธุรกิจสวนตัว ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.77 
27.70 
28.47 

2 
173 
175 

.39 

.16 
2.41 .09 

4. อ่ืนๆ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.34 
18.23 
18.57 

1 
101 
102 

.34 

.18 
 

1.90 .17 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p < .01) 
 
   ผลการวิเคราะหตามตาราง 18 เม่ือพิจารณาตามรายอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพ
รับจาง/เกษตรกร มีเจตคติในดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 สวน
ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว และอ่ืนๆ มีเจตคติในดานความรู
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   เม่ือพบวา อาชีพรับจาง/เกษตรกร มีความแปรปรวนกับฐานะทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยจึง
นําไปวิเคราะหโดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร และมีฐานะทาง
เศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท กับ ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร และมีฐานะทางเศรษฐกิจ
อยูระหวาง 50,001 – 100,000 บาท มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยดานความรู 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ        
    เด็กปฐมวัยดานความรู จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา Mean 
Difference 

Std.Error Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี .26** .06 .00 
ต่ํากวาปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี .24** .07 .00 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี .02 .04 .94 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง 19 พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดานความรู แตกตางจากผูปกครองที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 ในขณะที่
ผูปกครองที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดาน
ความรู แตกตางจากผูปกครองที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  3.2.2 การวิเคราะหการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัย ในดานความรูสึก ปรากฏผลดังตาราง 20 - 22 
 
ตาราง 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ  
    เด็กปฐมวัยในดานความรูสึก จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

ระดับการศึกษา / อาชีพ / ฐานะทางเศรษฐกิจ N X  S ระดับ 
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

52 
276 
126 

3.68 
3.60 
3.60 

0.41 
0.43 
0.41 

ดี 
ดี 
ดี 

อาชีพ รับจาง/เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ 

79 
96 
176 
103 

3.60 
3.60 
3.67 
3.48 

0.45 
0.42 
0.43 
0.36 

ดี 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่ํากวา 50,000 บาท 

50,000 - 100,000 บาท 
มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

231 
207 
16 

3.60 
3.60 
3.66 

0.42 
0.43 
0.36 

ดี 
ดี 
ดี 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 20 พบวา ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก
อยูในระดับดี ( X  = 3.68, 3.60, 3.60 ตามลําดับ) 

  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว มีเจตคติ
ตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึกอยูในระดับดี ( X  = 3.60, 3.60, 3.67 
ตามลําดับ) ในขณะที่ผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานความรูเชิงประเมินอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.48) 

  ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท และ 50,001 - 100,000 บาท และ
ฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานความรูสึกอยูในระดับดี ( X  = 3.60, 3.60, 3.66 ตามลําดับ) 
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ตาราง 21 การวิเคราะหความแปรปรวนเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
    เด็กปฐมวัยในดานความรูสึก ระหวางระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระดับการศึกษา .49 2 .25 1.42 .24 
อาชีพ 1.86 3 .62 3.57** .01 
ฐานะทางเศรษฐกิจ .34 2 .17 1.00 .38 
ระดับการศึกษา * อาชีพ .84 6 .14 .81 .57 
ระดับการศึกษา * ฐานะทางเศรษฐกิจ .93 3 .31 1.80 .15 
อาชีพ * ฐานะทางเศรษฐกิจ .36 3 .12 .69 .56 
ระดับการศึกษา * อาชีพ * ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

.76 4 .20 1.10 .36 

ความคลาดเคลื่อน 74.29 429    
รวม 5963.58 454    

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง 21 เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน ไดแก ระดับ
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานความรูสึกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มี
ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ดานอาชีพ ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 
สวนในดานระดับการศึกษา และดานฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือผูวิจัยพบวา ดานอาชีพมีปฏิสัมพันธในตัวของมันเอง ผูวิจัยจึงนําไปสรุปความแตกตาง
และนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’) 
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
    เด็กปฐมวัย ดานความรูสึก จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ อาชีพ Mean 
Difference 

Std.Error Sig. 

รับจาง / เกษตรกร รั บ ร า ช ก า ร  /  พ นั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจ 

0.00 0.06 1.00 

 ธุรกิจสวนตัว 0.07 0.06 .64 
 อ่ืนๆ 0.12 0.06 .29 
รับราชการ  /  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 0.07 0.05 .58 

 อ่ืนๆ 0.12 0.06 .25 
ธุรกิจสวนตัว อ่ืนๆ 0.19** 0.05 .00 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง 22 พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีเจตคติตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดานความรูสึก แตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืนๆอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 ในขณะที่ผูปกครองที่มีอาชีพรายคูที่นอกเหนือจากดังกลาว
ขางตน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดานความรูสึก แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

  3.2.3 การวิเคราะหการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัย ในดานการแสดงพฤติกรรม ปรากฏผลดังตาราง 23 - 25 
 
ตาราง 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ  
    เด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทาง 
    เศรษฐกิจ 
 

ระดับการศึกษา / อาชีพ / ฐานะทางเศรษฐกิจ N X  S ระดับ 
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

52 
276 
126 

4.01 
3.98 
4.04 

0.42 
0.39 
0.38 

ดี 
ดี 
ดี 

อาชีพ รับจาง/เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ 

79 
96 
176 
103 

3.94 
3.95 
4.05 
4.00 

0.40 
0.37 
0.41 
0.35 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่ํากวา 50,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

231 
207 
16 

4.00 
4.00 
4.06 

0.40 
0.38 
0.41 

ดี 
ดี 
ดี 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 23 พบวา ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดง
พฤติกรรม อยูในระดับดี ( X  = 4.01, 3.98, 4.04 ตามลําดับ)  

  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว และ
อ่ืนๆ มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม อยูในระดับดี    
( X  = 3.94, 3.95, 4.05, 4.00 ตามลําดับ)  

  ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท และ 50,001 - 100,000 บาท และ
ฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานการแสดงพฤติกรรม อยูในระดับดี ( X  = 4.00, 4.00, 4.06 ตามลําดับ)  
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ตาราง 24 การวิเคราะหความแปรปรวน เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ           
    เด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม ระหวางระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระดับการศึกษา 0.66 2 0.33 2.25 .11 
อาชีพ 1.36 3 0.45 3.04* .03 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.51 2 0.26 1.72 .18 
ระดับการศึกษา * อาชีพ 1.18 6 0.20 1.33 .24 
ระดับการศึกษา * ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.50 3 0.17 1.11 .35 
อาชีพ * ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.40 3 0.13 0.89 .46 
ระดับการศึกษา * อาชีพ * ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

1.37 4 0.34 2.31 .06 

ความคลาดเคลื่อน 63.75 429 0.15   
รวม 7324.32 454    

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 (p < .05) 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง 24 เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน ไดแก ระดับ
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มี
ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ดานอาชีพ ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
p < .05 สวนในดานระดับการศึกษา และดานฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

  เม่ือผูวิจัยพบวา ดานอาชีพมีปฏิสัมพันธในตัวของมันเอง ผูวิจัยจึงนําไปสรุปความแตกตาง
และนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’)  
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
    เด็กปฐมวัยดานการแสดงพฤติกรรม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ อาชีพ Mean 
Difference 

Std.Error Sig. 

รับจาง / เกษตรกร รั บ ร า ช ก า ร  /  พ นั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจ 

.01 .06 .99 

 ธุรกิจสวนตัว .12 .05 .19 
 อ่ืนๆ .06 .06 .77 
รับราชการ  /  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว .10 .05 .21 

 อ่ืนๆ .05 .05 .84 
ธุรกิจสวนตัว อ่ืนๆ .05 .05 .74 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 25 พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกัน มีเจตคติตอการ

เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตอนที่ 4 การสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ 
เด็กปฐมวัย 
   การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุปความถี่และหาคารอยละ
ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดังแสดงใน
ตาราง 26 
 
ตาราง 26 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง (ผูปกครอง) จําแนกตามความคิดเห็น และ 
    ขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. ทานคิดวาจําเปนหรือไมที่ตองมีการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย เพราะ
เหตุใด 
จําเปน เน่ืองจาก 

- เปนการสรางพื้นฐานและเสริมสรางพัฒนาการทางดานภาษาที่ดีตั้งแต
เด็กปฐมวัย เพราะสมองของเด็กในวัยน้ีมีการพัฒนา สามารถเรียนรู
และจดจําไดอยางรวดเร็ว 

- เพ่ือสรางความคุนเคย และฝกฝนทักษะดานการใชภาษาไปพรอมๆ
กับการเรียนรูในสภาพแวดลอมที่มีการใชภาษาทั้งสองภาษาในการ
สื่อสารอยางถูกตอง 

- เ พ่ือให เ ด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ กว างไกล  เ น่ืองจากการ
ติดตอสื่อสารในปจจุบันมีมากกวา 1 ภาษาขึ้นไป เปนการเพิ่มโอกาส
ทางสังคมในการเรียนรูขอมูลขาวสารรอบตัว และไดเปรียบกวาการรู
แคภาษาเดียว 

ไมจําเปน เน่ืองจาก 
- เด็กสามารถเรียนรูและพัฒนาเมื่อโตขึ้นได 
- ขึ้นอยูกับความพรอมของเด็กแตละคน 
- เด็กอาจสับสนในการใชภาษาในการสื่อสาร 

 

 
 

 
 

 
117 

 
 

48 
 
 
 

68 
 

18 
10 
3 

 
 
 

 
 

44.32 
 

 
18.18 

 
 
 

25.76 
 
6.82 
3.79 
1.14 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

2. ทานคิดวาการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยมีประโยชนหรือไม อยางไร 
มีประโยชน เน่ืองจาก 

- เปนการวางพื้นฐานดานภาษาในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว และในดาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะปจจุบันภาษาตางประเทศเริ่มเขามามี
บทบาท เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารในดานการพัฒนาประเทศในเกือบ
ทุกดาน จึงควรใหเด็กปฐมวัยไดมีการเรียนรูไวหลายๆภาษา และเพื่อมี
อาชีพการทํางานที่ดีในอนาคต  

- เพ่ือใหมีความเขาใจ และคุนเคยกับการเรียนรูภาษาที่หลากหลาย 
เรียนรูสําเนียงการพูดที่ถูกตอง และมีความกลาในการสื่อสารกับชาว
ตางประเทศ 

ไมมีประโยชน เน่ืองจาก 
-  

 

 
 
 
 
 
 

131 
 

 
133 

 
 
 
 
 
 
49.62 
 

 
50.38 
 

3. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยใน
ประเทศไทย คืออะไร 

- บุคลากรมีไมเพียงพอ และไมมีคุณภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย 

- ครูผูสอน (ครูไทย) ขาดความรูความสามารถทางดานการพูด และการ
ใชภาษาไดอยางถูกตอง 

- ครูตางประเทศไมมีคุณภาพ ไมมีวุฒิทางการศึกษาในดานการเรียนการ
สอนโดยตรง ไมเขาใจในธรรมชาติของเด็กไทย มีการเปลี่ยนแปลงบอย
และไมใชเจาของภาษาโดยตรง 

- ระบบการการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และหลักสูตรการสอน
ที่ไมมีความชัดเจนในดานเน้ือหาวิชาการ ไมมีความตอเน่ือง และไมมี
มาตรฐานไปในทางเดียวกัน 

- คาเลาเรียนสูง 
- มีการฝกใหเด็กสนทนาภาษาอังกฤษในระหวางคาบเรียนไดไมเต็มที่ 

และเนนเนื้อหาวิชาการจนเกินไป ทําใหเด็กเกิดความสับสน ไมเขาใจ 
และเบื่อหนาย  

 
 
 

28 
 

38 
 
 

48 
 

 
46 
67 
 
 

16 

 
 
 

10.61 
 

14.39 
 
 

18.18 
 

 
17.42 
25.38 
 

 
6.06 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ขอ 3. (ตอ)  
- ผูปกครองไมมีความสามารถพอที่จะสอนเอง และบางคนไมมีเวลา ทํา

ใหไมมีโอกาสนํากลับมาใชฝกฝนที่บาน 
- สภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัยสวนใหญยังคงใชแคภาษาเดียว ทําให

เด็กมีการเรียนรูที่จะใชสองภาษาเฉพาะที่โรงเรียน  
- เด็กปฐมวัยไมคุนเคยและไมกลาสื่อสารกับครูตางประเทศ  
- ผูปกครองผลักภาระใหกับทางโรงเรียนฝายเดียว ขาดความรวมมือที่ดี

จากผูปกครอง 
- ผูปกครองไมสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับครู

ตางประเทศได ทําใหไมสามารถเขาใจและเรียนรูวิธีที่จะสงเสริมเด็กใน
การใชภาษาไดอยางถูกตอง 

- โรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนแบบสองภาษายังมีจํากัดอยูในวง
แคบๆ และเนนไปในเชิงธุรกิจมากกวาการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

 
 

19 
 

35 
11 
 
1 
 
 
1 

 
 

2 

 
 
7.20 

 
13.26 
4.17 

 
0.38 

 
 

0.38 
 
 

0.76 
 

4. ขอเสนอแนะในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย 
- ภาครัฐ ควรมีการควบคุมดูแลในเรื่องหลักสูตร สื่อการสอน คาใชจาย

และสงเสริมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ (ครูไทยและครูตางประเทศ) ให
มีคุณภาพ และใหเพียงพอกับความตองการในดานการเรียนรูสองภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัยที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

- ภาครัฐ ควรมีการสนับสนุนใหการศึกษาระดับปฐมวัยมีการเรียนรูแบบ
สองภาษาในทุกแหงทั้งรัฐบาลและเอกชน เพ่ือปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเปนธรรมชาติ 

- ควรมีการศึกษาและนําหลักการการเรียนการสอนของตางประเทศมา
ปรับใชใหเขากับการเรียนรูของเด็กไทย 

- ควรมีการสงเสริมความรวมมือที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน เพ่ือการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

 
 

 
 

74 
 
 

19 
 

10 
 

12 

 
 
 
 

28.03 
 
 

7.20 
 
3.79 

 
0.45 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ขอ 4. (ตอ) 
- อยากใหทางโรงเรียนจัดสื่อการสอนที่สงเสริมการใชภาษาที่สอง เชน 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน หรือเพลงเด็ก ลงในแผนซีดี เพ่ือเปด
ฟงระหวางเด็กเดินทางไป – กลับ จากโรงเรียน 

- อยากใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสนุกสนาน มีการจัดทัศน
ศึกษานอกสถานที่ และเพ่ิมชั่วโมงในการเรียนภาษาตางประเทศให
มากกวานี้ เพ่ือใหเด็กมีความคุนเคยกับครูตางชาติ เพ่ิมความมั่นใจและ
กลาแสดงออก 

- ในระหวางคาบเรียน ทางโรงเรียนควรสนับสนุนและบังคับใหมีการพูด
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาในการสื่อสารกับเด็กอยางชาๆ และ
ชัดเจนตามความสามารถของเด็กแตละคน 

- ควรจัดใหมีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวตางประเทศเขามารวมเรียนกับเด็ก
นักเรียนไทย  

 
 

 
10 
 
 
 

45 
 
 

20 
 
1 

 
 

 
3.79 

 
 
 

17.05 
 
 

7.58 
 

0.38 
 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 26 ในขอ 1 พบวา ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาจําเปน

ที่ตองมีการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย เน่ืองจากตองการสรางพื้นฐานและเสริมสรางพัฒนาการ
ทางดานภาษาที่ดีตั้งแตเด็กปฐมวัย เพราะสมองของเด็กในวัยน้ีมีการพัฒนา สามารถเรียนรูและ
จดจําไดอยางรวดเร็ว มากที่สุด รอยละ 44.32 และเห็นวาไมจําเปน เนื่องจากเด็กสามารถเรียนรูและ
พัฒนาเมื่อโตขึ้นได รอยละ 6.82 
   ในขอ 2 พบวา ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย
มีประโยชน เน่ืองจากเปนการวางพื้นฐานทางดานภาษาในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว และในดาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะปจจุบันภาษาตางประเทศเริ่มเขามามีบทบาท เพ่ือใชในการ
ติดตอสื่อสารในดานการพัฒนาประเทศในเกือบทุกดาน จึงควรใหเด็กปฐมวัยไดมีการเรียนรูไว
หลายๆภาษา และเพ่ือมีอาชีพการทํางานที่ดีในอนาคต รอยละ 49.62  

  ในขอ 3 พบวา ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยในประเทศไทย 
มากที่สุดคือ คาเลาเรียนสูง รอยละ 25.38  
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  ในขอ 4 พบวา ขอเสนอแนะในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย สวนใหญ คือ ภาครัฐ 
ควรมีการควบคุมดูแลในเรื่องหลักสูตร สื่อการสอน คาใชจายและสงเสริมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ 
(ครูไทยและครูตางประเทศ) ใหมีคุณภาพ และใหเพียงพอกับความตองการในดานการเรียนรู      
สองภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต รอยละ 28.03  
 
 



บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผล 

 
   จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนในการศึกษาคนควา ดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในระดับ 
ชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย โดย 
จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง  
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองในการเรียนรูสองภาษาของ 
เด็กปฐมวัย 
  

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยอยูในเกณฑดี 
 2. ผูปกครองที่มีปจจัยพ้ืนฐานที่แตกตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก 
ปฐมวัยแตกตางกัน 
 
 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปน พอแม หรือผูที่ทําหนาที่เปนผูปกครองเด็กที่กําลัง 

เรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ปการศึกษา 2550 จากโรงเรียนเอกชนที่มี
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : 
EP) ที่เปดสอนตั้งแตในระดับอนุบาลขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 43 โรงเรียน จํานวน 
7,156 คน  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูปกครองเด็กปฐมวัยที่มีบุตรเรียนอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 1 - 3 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด 9 โรงเรียน มีจํานวน 486 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
การสงแบบสอบถาม ไดรับคืน 463 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.27  
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  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครอง จําแนกตาม ระดับ
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ตัวแปรตาม ไดแก เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับเจตคติ
ของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3 ตอนคือ แบบสอบถามขอมูล
พ้ืนฐานของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรู
สองภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาคนควา 
   เก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปขอความรวมมือจากโรงเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 9 โรงเรียน ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและวิธีตอบ
แบบสอบถาม ใหครูผูชวยแจกแบบสอบถามใหผูปกครองและทําการเก็บรวบรวม โดยผูวิจัยจะเขา
ไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง และนําแบบสอบถามที่สมบูรณ 463 ฉบับ มาดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences) โดยหา
คาสถิติ ดังน้ี 
 1. วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการคํานวณหาคารอยละ 
 2. วิเคราะหระดับเจตคติของผูปกครองโดยใชการคํานวณคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน 
มาตรฐานโดยรวมและรายดาน 
 3. เปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยจําแนกตาม 
ปจจัยพ้ืนฐานของผูปกครองโดยใชการทดสอบความแปรปรวนสามทาง (Three way Analysis of 
Varience) และถาหากพบวาผลการทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความ
แตกตางของคะแนนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’)  
 4. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
  จากการศึกษาผูปกครองผูตอบแบบสอบถามจํานวน 463 คน ที่เปนกลุมตัวอยางมี

ปจจัยพ้ืนฐานดานระดับการศึกษาผูปกครองผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 278 คน (รอยละ 60.00) ทางดานอาชีพผูปกครองสวนใหญ มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 176 คน (รอยละ 38.00) ทางดานฐานะทางเศรษฐกิจผูปกครองสวนใหญ มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต่ํากวา 50,000 บาท จํานวน 231 คน (รอยละ 49.90)  
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  ในดานของคูสมรสของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม ดานระดับการศึกษาคูสมรสสวน
ใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 250 คน (รอยละ 54.00) ทางดานอาชีพคูสมรสสวน
ใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว 199 คน (รอยละ43.00) ทางดานฐานะทางเศรษฐกิจคูสมรสสวนใหญมี
ฐานะทางเศรษฐกิจ 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 216 คน (รอยละ 46.00)  

  จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลเปนดังน้ี 
1. ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูในระดับที่ดี  

และจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานความรูอยูในระดับปานกลาง สวนดานความรูสึกและดานการ
แสดงพฤติกรรมอยูในระดับดี 

2. การเปรียบเทียบระดับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย  
จําแนกตามตัวแปร ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ปรากฏผลดังน้ี 

       2.1 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดาน
ความรู ดานความรูสึกและดานการแสดงพฤติกรรม เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน พบวา 
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวมทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษากับอาชีพ 
ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวมทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดง
พฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและฐานะทาง
เศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวมทั้งในดานความรู ดาน
ความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

2.2 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู เม่ือ
พิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ผูปกครองที่ มีอาชีพและฐานะทาง
เศรษฐกิจที่แตกตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยทางดานความรู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูปกครองที่มีระดับการศึกษากับอาชีพ และระดับการศึกษากับ
ฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนในดาน
ระดับการศึกษา และดานฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.3 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก  
เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึกแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษากับอาชีพ 
ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไม
แตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ดานอาชีพ ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ      
.01 สวนในดานระดับการศึกษา และดานฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
หรือไมแตกตางกัน 

2.4 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดง 
พฤติกรรม  เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมี
ฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดง
พฤติกรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน 

       เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษากับอาชีพ 
ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการ
เรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

       เม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ       
.05 สวนในดานระดับการศึกษา และดานฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

อภิปรายผล 
  จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก

ปฐมวัย พบวาผูปกครองมีเจตคติอยูในระดับปานกลางถึงในระดับดี น่ันคือ อยูในระดับไมแนใจถึงใน
ระดับเห็นดวย มีทั้งแตกตางกันและไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานทางดาน ระดับ
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังน้ี 

  1. ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในภาพรวม ดานความรู ดาน
ความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรมอยูในระดับดี ( X  = 3.66) สามารถอภิปรายไดวา ผูปกครอง
มีความคิด ความรูสึก และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในทางที่ดีหรือเห็นดวยตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากความกาวหนาของการสื่อสารของโลกในยุคปจจุบันที่มีการใชภาษา
หลายภาษาในการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันของบุคคลในสังคม จึงสงผลให
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ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ติดตอสื่อสารในโลกยุคปจจุบัน ประกอบกับทางภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
สงเสริมพัฒนาการในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้น มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการ
ผานทางสื่อตางๆ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และเครือขายอินเตอรเน็ตที่ใหความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการในแตละดานของเด็กปฐมวัย ความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวของเด็กปฐมวัย 
รวมไปถึงแนวทางและวิธีการในการสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดมีการ
พัฒนาทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล ดังที่ รัตนา    
กิจเกื้อกูล (2550 : 74) กลาวไววา เด็กในชวงอายุ 3-6 ป เปนวัยที่เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ และสติปญญา เด็กเกิดการเรียนรู มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเน่ือง โดยเฉพาะ
ในดานภาษา เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาตั้งแตแรกเกิด และเกิดการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ืองจนกระทั่ง
เขาสูระบบการเรียนรูในโรงเรียน สอดคลองกับ บังอร  พานทอง (2550 : 119) ที่กลาววา การ
พัฒนาการเรียนรูภาษาเริ่มตั้งแตเกิด และพัฒนาอยางตอเน่ืองจนสามารถสื่อสารไดดวยทักษะการ
ฟงและการพูด เด็กมีความสามารถในการสื่อสารระดับดังกลาวอยางดี กอนการเขาศึกษาในระบบ
โรงเรียน หากการพัฒนาดานภาษามีความตอเน่ืองและถูกวิธี จะเปนรากฐานการพัฒนาสติปญญา
ของเด็กอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรูสิ่งตางๆในทุกดาน และสอดคลองกับ เยาวพา  เดชะคุปต 
(2542 : 12) ที่กลาวไววา เด็กในระดับกอนประถมศึกษาหรือเด็กปฐมวัยน้ัน เปนวัยที่สําคัญที่สุด
สําหรับการพัฒนาชีวิตมนุษย สิ่งที่เด็กไดรับไมวาจะเปนประสบการณ และการเรียนรูในชวง 5 ปแรก 
ของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญตอบุคลิกภาพของเด็กที่จะเติบโตเปนผูใหญ ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ. 2546) ที่ยึดหลักการ
อบรมเลี้ยงดูคูกับการศึกษา มุงใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกตางระหวางบุคคล ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา และสามารถบรรลุ
มาตราฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค กลาวคือ รางกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู จึงทําใหผูปกครองมีเจตคติที่ดีในทุกๆดานทั้งดาน
ความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรมตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย สงผลให
ผูปกครองใหการสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดมีการเรียนรูสองภาษา ซ่ึงมีความสอดคลอง
กับคํากลาวของ จรรจา  สุวรรณฑัต (2547 : 13) ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับผูปกครองไววา พอแมบาง
คนเลี้ยงลูกเพื่อตอบสนองความตองการของตนในวัยเด็ก เชน ลูกอยากเรียนภาษาไทยแตพอแม
อยากใหเรียนภาษาอังกฤษเพราะหางานงาย และสอดคลองกับที่ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542ก : 
144 - 150) ที่กลาวไววา ความคาดหวังของพอแมมีอิทธิพลอยางมากตอเด็กในการอบรมเลี้ยงดู พอ
แมชอบหรือไมชอบส่ิงใดมักพยายามชักจูงใหเด็กเปนอยางที่ตนคิด จากผลการวิจัยครั้งน้ี เม่ือนํามา
จําแนกเปนรายดานสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
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     1.1 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู พบวา 
ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยดานความรู อยูในระดับปานกลาง       
( X  = 3.39) ความรู หมายถึง ความรูของบุคคลที่มีทิศทางวาสิ่งน้ันดีเลว หรือมีคุณ มีโทษมากนอย
เพียงใด (งามตา  วนินทานนท. 2535 : 212) ซ่ึงหมายความวา การมีความรูของคนที่มีผลตอ      
เจตคติน้ัน จะประกอบไปดวยเกณฑการประเมินที่จะทําใหผู น้ันเกิดความรูดานใดดานหนึ่ง 
เชนเดียวกับ ความรูในเรื่องสองภาษาของเด็กปฐมวัย เม่ือผูปกครองไดรับรูวา เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทางภาษาที่เจริญงอกงามและเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับการที่ผูปกครองมี
การศึกษาคนควาการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้น จึงสงผลใหผูปกครองมีเจตคติ
ดานความรูที่ดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดี  
หรือเห็นดวยเปนอันดับแรก คือ ขอ 6 การเรียนรูสองภาษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะชวยให
เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูและพัฒนาการใชภาษาทั้งสองภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.40)     
ซ่ึงอภิปรายไดวา สิ่งแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพัฒนาการทางดานการใชภาษาของเด็กเปนอยาง
มาก กลาวคือ เด็กอยูในสิ่งแวดลอมใด การใชภาษาของเด็กก็จะเปนไปตามสิ่งแวดลอมน้ันยิ่งอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดีเทาใด เด็กก็ยิ่งมีโอกาสเรียนรูคําศัพทแปลกๆใหมๆมากขึ้นเทานั้น (อนงค          
วรพันธุ. 2546 : 8 ; อางอิงจาก ศรียา  นิยมธรรม และ ประภัสสร  นิยมธรรม. 2541 : 42-47) และ
สอดคลองกับ หรรษา  นิลวิเชียร (2535 : 206) ที่กลาววา เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับความสามารถ
ในการเรียนรูภาษา โดยเด็กจะเรียนรูการใชภาษาของตนทั้งทางดานความหมาย ประโยคและเสียง
จากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และขอรายการที่ผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดีหรือเห็นดวยใน
อันดับตอไป คือขอ 3 การเรียนรูทั้งสองภาษาในเวลาเดียวกัน ทําใหเด็กปฐมวัยสามารถใชภาษาทั้ง
สองภาษาในการสื่อสารไดดี ( X  = 4.10) จากขอมูลน้ีมีความสอดคลองกับ กุลยา  ตันติผลาชีวะ    
(2545 : 31 ; อางอิงจาก Williams and Fromberg. 1992 : 222 - 223) ที่กลาววา เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรูภาษาได 2 ภาษาไปพรอมๆกันตามธรรมชาติ โดยไมตองสอน เม่ือเด็กอายุ 2 – 3 
ขวบ เด็กจะจําแนกความแตกตางของภาษาไดและรูระบบภาษา ถาเด็กไดเรียนทั้ง 2 ภาษาอยาง
ตอเน่ือง เด็กจะสามารถใชภาษาไดอยางเต็มศักยภาพทั้ง 2 ภาษา และสอดคลองกับ แลมเบิรท  
(Lambert. 1977) ที่กลาววา เด็กที่รูสองภาษามีความสามารถทางการคิดดานอเนกนัย (Divergent 
thinking) สูงกวาเด็กที่รูเพียงภาษาเดียว ซ่ึงการคิดแบบอเนกนัยน้ันมีความสัมพันธกับความคิด
สรางสรรคและความคิดแบบยืดหยุน กลาวคือ เด็กที่มีประสบการณทั้งสองภาษามีความคิดแบบ
ยืดหยุน และมีความเขาใจทางโครงสรางในการใชภาษาทั้งสองดีกวาเด็กที่มีประสบการณทางดาน
ภาษาเพียงดานเดียว ซ่ึงเปนการยืนยันถึงผลดีทางสติปญญาของเด็กที่รูสองภาษา จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน ยังสามารถใชในการอภิปรายถึงเจตคติของผูปกครองในดานความรู ที่ไมดี หรือไม
เห็นดวย น่ันคือ ขอ 4 การเรียนรูสองภาษา (Bilingual Education) สามารถเริ่มเรียนรู          
เม่ือไหรก็ได ที่เด็กเริ่มมีความชอบในภาษาตางประเทศ และมีความพรอมทางดานการใชภาษา
เพียงพอ ไมจําเปนตองเร่ิมตั้งแตระดับปฐมวัย ( X  = 2.48) และขอ 7 การเรียนรูสองภาษาในเด็ก
ปฐมวัย ทําใหเด็กไมเขาใจ และเกิดความสับสนในการเรียนรูทั้งสองภาษา ( X  = 2.22) ซึ่งจาก           
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ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ผูปกครองไมเห็นดวยกับการที่จะใหบุตรหลานของตนเองเริ่มเรียนรูสอง
ภาษาเมื่อไหรก็ได โดยไมจําเปนตองเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย เน่ืองจากความเปนจริงแลว การเรียนรู
สองภาษา (Bilingual Education) ควรเริ่มเรียนตั้งแตในระดับปฐมวัย ในขณะที่การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Foreign Language) สามารถเริ่มเรียนรูเม่ือไหรก็ได ที่เด็กเริ่มมีความชอบใน
ภาษาตางประเทศ และมีความพรอมทางดานการใชภาษาเพียงพอ ไมจําเปนตองเริ่มตั้งแตระดับ
ปฐมวัย อีกทั้งขอรายการเจตคติของผูปกครองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดีหรือเห็นดวย ในดาน
ครูผูสอน คือขอ 9 ครูที่สอนภาษาที่สองใหกับเด็กปฐมวัยไมจําเปนตองเปนเจาของภาษา แตควรมี
ความรูและมีความสามารถในการใชภาษาทั้งสองภาษาเปนอยางดี เพ่ือใหเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู
และใชทั้งสองภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.28) จากขอมูลดังกลาวสามารถ
อภิปรายไดวา ผูปกครองเริ่มมีความเชื่อม่ันในการสอนสองภาษาของครูไทยเพิ่มมากขึ้น โดยไม
จําเปนตองเปนครูเจาของภาษาเปนผูสอนภาษาตางประเทศใหเด็กเสมอไป ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว
ของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545 : 31 ; อางอิงจาก Williams and Fromberg. 1992 : 222) ที่กลาว
วา ครูผูสอนทั้ง 2 ภาษา ควรเปนคนเดียวกัน หรือถาจําเปนตองใชครู 2 คน การสอนแบบบูรณาการ
จะใหผลมากกวา จากผลการศึกษาพบวา หากแยกครูสอนคนละภาษา ใหผลตอการเรียนรู 2 ภาษา
นอยที่สุด และการสื่อสารทางภาษาอยางสม่ําเสมอจะทําใหเด็กเรียนรูภาษาไดดี อีกทั้งในภาวะที่มีครู
เจาของภาษาจํานวนจํากัด ครูไทยสามารถพัฒนาการสอนภาษาดวยตนเอง เพ่ือทําใหการสอน
ภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่ใกลตัว เด็กก็จะสนุกกับการเรียนรูภาษาไดดีไมแพการเรียนจากครู
เจาของภาษา 
  1.2 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยดานความรูสึก พบวา  
ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก อยูในระดับดี             
( X  = 3.60) ความรูสึกในแงเจตคติ หมายถึง อารมณหรือความรูสึกของบุคคลที่มีทิศทางวา      
ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ (งามตา  วนินทานนท. 2535 : 212) ซ่ึงหมายความวา เม่ือ
ผูปกครองมีความรูเรื่องสองภาษาของเด็กปฐมวัยอยูในระดับปานกลางถึงระดับดีแลว ความรูสึกของ
ผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย จะสัมพันธกับระดับความรูของผูปกครองดวย 
กลาวคือ ถาผูปกครองมีความรู ความเขาใจในระดับปานกลางถึงระดับดี จะสงผลใหผูปกครองเกิด
ความรูสึกดีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงจากขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม 
ดานความรูสึกในแงดีหรือผูปกครองมีความรูสึกเห็นดวย คือ ขอ 12  ผูปกครองมีความรูสึกวาในการ
ปูพ้ืนฐานทางดานภาษาที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรูภาษาตางประเทศ ควรเริ่มใหมีการ
เรียนรูทั้งสองภาษา (ไทย/อังกฤษ, ไทย/จีน, ฯลฯ) ตั้งแตปฐมวัย ( X  = 4.40)  สามารถอภิปราย   
ไดวา พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะเจริญกาวหนา และพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วถาไดรับ
การเสริมสรางประสบการณทางภาษา ที่เต็มไปดวยกระบวนการแหงการเรียนรูที่ตอเน่ืองและ
เชื่อมโยงกัน การพัฒนาทางภาษาก็เหมือนกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ คือมีความเจริญงอกงามที่
ตอเน่ืองกัน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยจะเปนไปอยางรวดเร็ว สอดคลองกับคํากลาวของ อารี  สัณหฉวี 
(2537 : 183) ที่กลาววา การพัฒนาความสามารถทางภาษาควรเริ่มตั้งแตเด็กปฐมวัย เพราะเด็ก
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ในชวงวัย 2-7 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว และมีความสอดคลอง
กับ ปานตา  ใชเทียมวงศ (2535 : 79-85) กลาววาเด็กปฐมวัยเม่ือเขาสูระบบโรงเรียน พัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก ทั้งในดานการเรียนรูคําศัพทใหมๆ การพูด
ออกเสียงอยางชัดเจนการใชรูปประโยค เพ่ือติดตอใหเขาใจกันไดดีและมีการใชภาษาไดอยางมี
ความหมายลึกซึ้งมากขึ้น การพูดถึงตัวเองลดนอยลง เร่ิมติดตอสัมพันธกับเพ่ือนและบุคคลอื่นๆ 
และขอรายการที่แสดงถึงความรูสึกในแงดีหรือผูปกครองมีความรูสึกเห็นดวยเพ่ิมเติม คือ ขอ 18 
ทานรูสึกภาคภูมิใจ ที่บุตรหลานของทานมีความสามารถในการสื่อสารสองภาษาไดตั้งแตในระดับ
ปฐมวัย ( X  = 4.30) สามารถอภิปรายไดวา ผูปกครองมีความรูสึกเห็นดวยกับขอรายการดังกลาว 
และรูสึกภาคภูมิใจทุกครั้ง เม่ือบุตรหลานสามารถสื่อสารสองภาษาตั้งแตระดับปฐมวัย ในขณะที่ขอ
รายการที่แสดงถึงเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดานความรูสึกในแง
ลบ คือ ขอ 16 บุตรหลานของทาน เม่ือเขามาเรียนโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) แลวไมสามารถสื่อสารออกมา
ไดดีทั้งสองภาษา ( X  = 2.40) ซ่ึงอภิปรายไดวา ผูปกครองมีความรูสึกไมเห็นดวยกับขอรายการ
ดังกลาว เน่ืองจากหลังจากที่ผูปกครองไดสงบุตรหลานเขาไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) แลว จะเห็นไดวา 
บุตรหลานของตนสามารถสื่อสารออกมาไดดีทั้งสองภาษา แตในขณะเดียวกันมีเด็กปฐมวัยบางสวน
ไมสามารถสื่อสารออกมาไดดีทั้งสองภาษา ซ่ึงสอดคลองกับ วรวรรณ  เหมชะญาติ (2542 : 35 ; 
อางอิงจาก Vygotsky. 1978) กลาวไววา ถาเด็กที่รูสองภาษาเริ่มเรียนภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 ดวย
วิธีและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เชน การใชภาษาที่ 1 และใชภาษาที่ 2 เพ่ือสังคมกับคนภายนอก 
ผลที่ตามมาอาจกอใหเกิดความสับสนกับเด็ก ทั้งในดานของโครงสรางการใชภาษา และดานการ
เลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่งใหถูกตองตามกาลเทศะ แตในทางตรงกันขามถาเด็กไดเรียนรูภาษาทั้ง
สองภาษาเพื่อการสื่อสารที่คลายคลึงกันเปนหลัก ภาษาทั้งสองก็จะกลายเปนเครื่องมืออันมี
ประสิทธิภาพที่ชวยสงเสริมใหเด็กมีความคิดกวางไกลยิ่งขึ้นกวาเดิม และสอดคลองกับคํากลาวของ
ศรียา  นิยมธรรม และ ประภัสสร  นิยมธรรม (อนงค  วรพันธุ. 2546 : 8 ; อางอิงจาก ศรียา  นิยม
ธรรม และ ประภัสสร  นิยมธรรม. 2541 : 42-47) ที่กลาววา การพูดหลายภาษา ทํ า ให เ ด็ ก เ กิ ด
ความสับสนในการพูด ไมสามารถพูดไดโดยเสรี ตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะพูดอยางไร จะถูกใน
โอกาสใด เด็กจะรูสึกมีปญหาในการปรับตัว กลัวถูกหัวเราะเยาะหรือเปนที่รําคาญของคนอื่น ไมกลา
พูดกับคนอ่ืนจนกลายเปนคนเก็บตัว อันเปนปญหาทางดานบุคลิกภาพ เด็กเหลานี้จะรูสึกดีขึ้นหาก
ไดอยูในภาวะที่มีคนอ่ืน ซ่ึงมีปญหาคลายคลึงกับตัวเอง 
  1.3 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยดานการแสดง
พฤติกรรม พบวา โดยเฉลี่ยแลว ผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย       
ดานการแสดงพฤติกรรมโดยรวม อยูในระดับดี ( X  = 3.99) สามารถอภิปรายไดวา การที่ 
ผูปกครองมีแนวโนมการแสดงพฤติกรรมตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยน้ัน เปนผลสืบเน่ือง
ที่สัมพันธกับดานความรู และดานความรูสึกของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก 
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ปฐมวัยในระดับปานกลางถึงระดับดีเชนกัน ( X  = 3.39, X  = 3.60 ตามลําดับ) สอดคลองกับงามตา  
วนินทานนท (2535 : 212) ที่กลาววา เม่ือบุคคลมีความรู และความรูสึกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
แลว บุคคลนั้นพรอมแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับความรูและความรูสึกของตนออกมา จาก
ผลการวิจัยยังพบวา การแสดงพฤติกรรมของผูปกครองดดยสวนใหญมีผลลัพธไปในทางบวก 
ดังเชนขอ 21 ผูปกครองมีการแสดงออกถึงอาการชื่นชม ยินดี และใหกําลังใจบุตรหลานของทาน 
รวมถึงเด็กปฐมวัยคนอ่ืนๆทุกครั้ง ที่เด็กๆมีสามารถพูดคุยและมีการสื่อสารออกมาไดทั้งสองภาษา 
หรือแสดงออกวาเขาใจทั้งสองภาษา ( X  = 4.35) ขอ 22 ทานตองการใหบุตรหลานของทานมี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งสองภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหบุตรหลานของทานเรียนพิเศษ
นอกเวลาเรียนปกติ กับครูชาวตางประเทศ หรือครูไทย (ที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้งสอง
ภาษาไดเปนอยางดี ( X  = 3.58) ขอ 24 ทานมีการสื่อสารและพูดทั้งสองภาษากับบุตรหลานของ
ทานในบางเวลา เชน การเลานิทานกอนนอน การรองเพลง และการเลนเกมตางๆ เปนตน ( X  = 
4.15) และขอ 28 หากทานพบวาบุตรหลานของทานเริ่มมีปญหาในการใชภาษาที่หน่ึงและภาษาที่
สองในการสื่อสาร ทานจะปรึกษากับครูผูสอน และปรึกษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการ
ใชภาษาในเด็กปฐมวัย ( X  = 4.19) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูปกครองมีการแสดงพฤติกรรมที่สงเสริม
และสนับสนุนที่ดีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย ดังเชน ฉันทนา  ภาคบงกช (2538 : 1 - 2) 
กลาววา ภาษาสามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีการยอมรับ และไมถูกวิพากษวิจารณ 
การจัดสถาพแวดลอมทางภาษา ชั้นเรียนและโรงเรียนควรตกแตงดวยถอยคําหรือขอความ ซ่ึง
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การเลน การเลนของเด็กเปรียบไดกับการทํางานในโลกของผูใหญ การ
พัฒนาภาษาสวนมากเกิดจากประสบการณจริง จึงควรจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กไดเลน และการอาน 
การอานเปนสื่อของการเรียนรู ควรจูงความสนใจใหเด็กรักการอาน เชน อานนิทานใหเด็กฟง และ
สอดคลองกับ เฮนริค (Henrick. 1980) ที่ไดเสนอแนะวิธีการพื้นฐานเพื่อสงเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กไว ดังน้ี รูจักรับฟงเด็กใหเด็กไดพูดคุยหรือสนทนากับเด็ก รูจักซักถามเพื่อใหเด็กใช
ภาษาไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหเด็กรูจักฝกฝนการฟง รับปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
เม่ือเด็กมีปญหา นอกจากนี้การสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กจะตองมีองคประกอบอ่ืนๆ 
เชน พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ประสบการณที่สรางเสริม การฝกฝน ประสาทสัมผัส การ
ยอมรับฟงเด็ก การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนๆ การมีผูใหญเปนแบบอยางที่ดี การตั้งใจฟงเด็ก การไมมี
อคติตอการใชภาษาของเด็ก และการที่เด็กไดมีโอกาสพูดคุยอยางสนุกสนาน เปนตน  

  2. เปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยจําแนกตาม 
ปจจัยพ้ืนฐานในดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานฐานะทางเศรษฐกิจ ปรากฏผลดังน้ี 
  2.1 จากการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
โดยรวมทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรมที่มีระดับการศึกษา อาชีพ 
และฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสามดาน ไดแก ระดับการศึกษา 
อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา 
อาชีพ และมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้ง
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ในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
หรือไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธทั้งสองดาน พบวา ระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับ
การศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน น่ันคือ 
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษากับอาชีพ ระดับการศึกษากับฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู 
ดานความรูสึก และดานการแสดงพฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมแตกตาง
กัน และเม่ือพิจารณาผลหลัก พบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีปฏิสัมพันธ
ในตัวของมันเอง น่ันคือ ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจตางกันมีเจตคติ
ตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวม ทั้งในดานความรู ดานความรูสึก และดานการแสดง
พฤติกรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว สามารถอภิปรายไดวา การที่ผูปกครองจะมีระดับการศึกษา อาชีพ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันหรือไมน้ัน ไมสงผลทําใหผูปกครองมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความกาวหนาของโลกแหงการสื่อสารในยุคปจจุบัน 
ตลอดจนการแขงขันในดานกับเวลาการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลที่ทันสมัยตางๆ ประกอบ
กับภาษาตางประเทศเขามามีบทบาทสําคัญและเปนเสมือนหน่ึงเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใชในการติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูกับผูอ่ืน (วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2542 : 28) จึงทําใหผูปกครองมีความรูที่
ใกลเคียงกันได 

      2.2 จากการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย
ในดานความรู ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน เม่ือพิจารณาพรอมกัน
ทั้งสามดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติตอ
การเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม
แตกตางกัน แตเม่ือนํามาพิจารณาเปนรายคู ปรากฏวา ผูปกครองที่มีอาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอภิปรายไดวา อาชีพของพอแมมีสวนอยางมากในการตัดสินใจนําบุตร
หลานเขาไปเรียนรูในโรงเรียนสองภาษา เน่ืองจาก ยิ่งสงใหบุตรหลานมีการเรียนรูไดหลายภาษายิ่ง
ไดเปรียบในการทํางานในอนาคต ในขณะเดียวกันผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งอยากสงให
ลูกเรียนในโรงเรียนสองภาษาเนื่องจากพอแมอยากใหสิ่งที่ดีที่สุดแกลูก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใน
ดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ
อภิปรายไดวา พอแมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็ก
ปฐมวัยอยูในเกณฑที่ดี ( X  = 3.62) ในขณะที่ผูปกครองที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ระดับปริญญาตรี มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.35, 3.37 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
และความรูนอยในดานภาษาอังกฤษนิยมสงใหลูกเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากรูสึกวาเปนปมดอย 
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และไมมีโอกาสเรียนรูในสมัยที่ตนเองเคยเปนเด็ก จึงตองการใหลูกเกงภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการปู
พ้ืนฐานในดานการศึกษาและการงานที่ดีในอนาคต (ยุวดี  ตนสกุลรุงเรือง. 2547 : 30) 
  2.3 จากการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
ในดานความรูสึก ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน เม่ือพิจารณาพรอม
กันทั้งสามดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีเจตคติ
ตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
หรือไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายไดวา เน่ืองจาก ผูปกครองไดมีความรูความเขาใจในเรื่องที่วา 
ภาษานั้นเปนเรื่องที่ตองเรียนรูแตเด็กเพื่อการพัฒนาอยางไดประสิทธิภาพที่สุด ไดทั้งการออกเสียงที่
เปนธรรมชาติตามแบบเจาของภาษา การซึมซับภาษาจนมีพ้ืนฐานที่แนนและไมลืมเลือนตาม
กาลเวลา จนกระทั่งมีความมั่นใจในการพูด อาน เขียน และบรรยากาศการเรียนรูแบบ multi-cultural 
environment (ยุวดี  ตนสกุลรุงเรือง. 2547 : 35) แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาชีพ 
ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานความรูสึก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอภิปรายไดวา ผูปกรองที่มีอาชีพแตกตาง
กัน ดังเชนครอบครัวที่รับราชการจะนิยมการศึกษาในแนวประเพณีนิยม เพราะตนเองสามารถ
ประสบความสําเร็จและมีความสุขกับการทํางานดวยระบบการศึกษาแบบพื้นฐานเดิม จึงไมเห็นวา
การศึกษาในระบบเดิมมีปญหาตรงไหน ในขณะที่ครอบครัวที่มีธุรกิจสวนตัวในระดับขามชาติหรือมี
การติดตอกับตางประเทศ มีความเห็นวา การศึกษาแบบเดิมไมอาจตอบสนองการทํางานได สวน
ครอบครัวที่เปนพนักงานบริษัท โดยเฉพาะลูกจางในบริษัทตางชาติ มีความเห็นวา การทํางานนั้นถา
รูภาษาจะไดเปรียบ ถึงมีความรูแตไมสามารถพูดภาษาตางประเทศได โอกาสที่จะไดรับจากการ
ทํางานจะนอยลง (ยุวดี  ตนสกุลรุงเรือง. 2547 : 32) 
  2.4 จากการเปรียบเทียบเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
ในดานการแสดงพฤติกรรม ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศษฐกิจแตกตางกันเม่ือ
พิจารณาพรอมกันทั้งสามดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ตางกัน มีเจตคติตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในดานการแสดงพฤติกรรมแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายไดวา เน่ืองจาก เม่ือผูปกครองมีความรู 
ความเขาใจ และมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยแลว การแสดงพฤติกรรมจึง
เปนไปในทางที่ตอบสนองและสนับสนุน กับความรูเชิงประเมินและความรูสึกของผูปกครองเชนกัน 
ดังเชน บังอร  พานทอง (2550 : 129) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูดานภาษาและสติปญญา ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานการเรียนรูศาสตรอ่ืนๆในอนาคต ไว
วา กิจกรรมการอานรวมกัน (Shared Book Experience) และการชวยเหลือดานการอาน (Assisted 
reading) เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมความรูดานภาษาและรูปแบบภาษา การ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะหจากการเสริมตอการเรียนรู 
(Scaffolding) การตอบคําถาม การตั้งคําถาม ลวนเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาสติปญญา
ของเด็กทั้งสิ้น 
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  3. จากการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการใชภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สอง
ของผูปกครอง พบวา ผูปกครองสวนใหญรอยละ 98.70 ใชภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึงในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน และผูปกครองรอยละ 60 ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการสื่อสาร และดาน
การใชภาษาในการสื่อสารกับบุตรหลาน พบวา ผูปกครองสวนใหญรอยละ 94.80 ใชภาษาไทยเปน
ภาษาที่หน่ึงในการสื่อสารกับบุตรหลาน และผูปกครองรอยละ 88.10 ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สองในการสื่อสารกับบุตรหลาน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดจากการที่ ไวกอตสกี (Vygotsky) กลาววา
การที่เด็กพูดกับตนเองเปนการพัฒนาทักษะทางภาษาและปญญา ซ่ึงในการเรียนภาษาเด็กในวัยน้ี 
ไวกอตสกีมีความเห็นวาพัฒนาปญญาของเด็กจะงอกงามจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การ
แกจุดบอด (Zone of proximal) ซ่ึงเปนบริเวณที่กิจกรรมทางปญญาไมสามารถจะใชไดตองมีผูใหญ
ชวย เชนกันกับการสอนภาษาเด็ก ครูตองทําใหการสื่อสารของครูเปนสื่อของการเรียนรูของเด็ก 
ภาษามีบทบาทเปนหัวใจของการพัฒนาปญญา และการแกปญหาของเด็กที่สําคัญ การสอน
ภาษาอังกฤษจึงตองใชบรรยากาศของความเปนวิถีชีวิตประจําวันและชวยการเรียนรูใหกับเด็กมาก 
เพราะเด็กจะคุนเคยมีจุดบอดนอย การเรียนภาษาจะงายและสนุกมากขึ้น การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาในการสื่อสารของเด็กคือ การใหโอกาสเด็กในการพูดและการฟง กอนที่เด็กจะอานเปน ใหเด็ก
หัดพูดและเลาเรื่อง เด็กจะชอบมากถาไดเลาเรื่องโดยเฉพาะประสบการณที่เด็กพบเห็นมา เด็ก
สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารไดทุกโอกาสแมแตเวลาเลน ในขณะเด็กเลนผูใหญจะตองเขาไปถาม
ใหความเห็น สนทนากับเด็กดวยการกระตุนเด็กใหพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารดวยการใชภาษา
สนองตอบที่จูงใจใหเด็กเกิดการรับรู และตองการสื่อสารโดยภาษาที่ใชกับเด็กนั้นตองแสดงถึงการ
ยอมรับและนับถือความคิดและความรูสึกของเด็กในทางบวก ที่กระตุนใหเด็กตอบสนอง เด็กถึง
จะพฒนาทักษะการใชภาษาสื่อสารไดดี (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2550 : 39 - 40; อางอิงจาก Driscall. 
2002 : 151) 

  4. จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของ
เด็กปฐมวัย พบวา 
  4.1 ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยมีความ 
จําเปน เพราะ ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาจําเปนที่ตองมีการเรียนรูสองภาษาในระดับ
ปฐมวัย เน่ืองจากตองการสรางพื้นฐานและเสริมสรางพัฒนาการทางดานภาษาที่ดีตั้งแตเด็กปฐมวัย 
เพราะสมองของเด็กในวัยน้ีมีการพัฒนา สามารถเรียนรูและจดจําไดอยางรวดเร็ว มากที่สุด รอยละ 
44.32 และเห็นวาไมจําเปน เน่ืองจากเด็กสามารถเรียนรูและพัฒนาเมื่อโตขึ้นได รอยละ 6.82 
  4.2 ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยมีประโยชน 
เน่ืองจาก ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยมีประโยชน 
เน่ืองจากเปนการวางพื้นฐานทางดานภาษาในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว และในดานการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น เพราะปจจุบันภาษาตางประเทศเริ่มเขามามีบทบาท เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารในดาน
การพัฒนาประเทศในเกือบทุกดาน จึงควรใหเด็กปฐมวัยไดมีการเรียนรูไวหลายๆภาษา และเพื่อมี
อาชีพการทํางานที่ดีในอนาคต รอยละ 49.62  
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  4.3 ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูสองภาษาใน 
ระดับปฐมวัยในประเทศไทย มากที่สุดคือ คาเลาเรียนสูง รอยละ 25.38 
  4.4 ผูปกครองสวนใหญมีขอเสนอแนะในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย สวนใหญ 
คือ ภาครัฐ ควรมีการควบคุมดูแลในเรื่องหลักสูตร สื่อการสอน คาใชจายและสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของ (ครูไทยและครูตางประเทศ) ใหมีคุณภาพ และใหเพียงพอกับความตองการในดานการ
เรียนรูสองภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต รอยละ 28.03 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา ผูปกครองมีเจตคติที่ดีและเห็นดวยตอการเรียนรูสองภาษา
ของเด็กปฐมวัย และทําใหทราบถึงแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชดังน้ีคือ 
 1. ทางโรงเรียนควรจัดใหมีการ Orientation หรือ การใหขอมูลความรูเบื้องตน ในสวนของ
ตนทุนและคาใชจายในการจัดการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยใหกับผูปกครองเนื่องจาก ใน
ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูสองภาษา
ในระดับปฐมวัยในประเทศไทย มากที่สุดคือ คาเลาเรียนสูง ถึงรอยละ 25.38 เพ่ือใหผูปกครองมี
ความรูความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องของคาใชจายดังกลาว และควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย ในเรื่องของหลักสูตร สื่อการสอน บุคลากรที่
เกี่ยวของ (ครูไทยและครูตางประเทศ) ที่มีคุณภาพ รวมทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยเชนกัน 
 2. ผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและสถานศึกษาระดับปฐมวัย ควรจัดใหมี 
การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครอง (parent education) ดานการเรียนรูสองภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
และการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู และตรงกับพัฒนาการที่
เหมาะสมของเด็กปฐมวัย 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องเดียวกันน้ีกับกลุมตัวอยางที่แตกตางไปจากกลุมเดิม ในเขต 
การศึกษาหรือภาคอื่นๆ และในโรงเรียนนานาชาติ 
 2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาถึงความรูสึกที่แทจริงของครูและผูปกครองที่จะ 
นําไปสูการพัฒนาในระบบการเรียนรูสองภาษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาถึงปญหาหรือความตองการของผูปกครอง เกี่ยวกับการเรียนรูสอง 
ภาษาของเด็กปฐมวัย 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัยในระยะยาววา 
หลังจากที่เด็กปฐมวัยไดมีการเรียนรูสองภาษาแลว เด็กจะยังคงมีการพัฒนาทักษะในการใชภาษา
ตอไปในอนาคต และสามารถนําทักษะดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม อยางไร 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

1. โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ   
2. โรงเรียนอนุบาลปาลินา    
3. โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์สายลม  
4 .โรงเรียนอนุบาลสาริน    
5. โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา    
6. โรงเรียนพระแมมารีสาทร    
7. โรงเรียนอยูเย็นวิทยา    
8. โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา   
9. โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 
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แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

คําชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาเจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนรู 
สองภาษาของเด็กปฐมวัย ที่เรียนอยูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนหลักสูตรสองภาษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนําผลการวิจัยครั้งนี้มาเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ผูปกครอง ใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาตางประเทศ และ
การเลือกสถานศึกษาที่เปดสอนเปนภาษาตางประเทศใหกับเด็กปฐมวัยไดตรงตามความตองการ
จําเปน สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน 

2. แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย แบงออก 
เปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูสอง

ภาษาของเด็กปฐมวัย  
      3. ในการตอบแบบสอบถามให  √  ลงใน  ตามความเปนจริง 
      4. ขอความรวมมือทานผูปกครอง พิจารณาตามสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด 
      5. โปรดตอบคําถามทุกขอคําถาม เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม 
      6. ผลการตอบแบบสอบถามของทาน ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยเปนภาพรวมซึ่งจะไม
สงผลตอทานหรือบุคคลอื่นแตอยางใด 
      7. ผูวิจัยขอรับรองวาจะเก็บคําตอบของทานไวเปนความลับ 
 

ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
             ดวงเนตร  เชยประเสริฐ 
      นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในแตละขอ แลวใสเครื่องหมาย √ ลงใน  และ/หรือ เติมขอความ
ลงในชองวางตามความเปนจริง 
 
สวนที่ 1    ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  (โปรดกรอกขอมูลในชองวาง  และกา  ใน 

 ที่ตองการ) 
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยในฐานะ 

  บิดา      
 มารดา 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ ..............................................  

 

ผูตอบแบบสอบถาม  คูสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน  2. ระดับการศึกษาสูงสุดของคูสมรส 

 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระบุ.................   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระบุ..................... 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาตรี  
 สูงกวาระดับปริญญาตรี ระบุ.................   สูงกวาระดบัปริญญาตรี ระบุ..................... 

3. อาชีพ  3. อาชีพ 
 รับจาง / เกษตรกร   รับจาง / เกษตรกร 
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ธุรกิจสวนตัว   ธุรกิจสวนตัว 
 อ่ืนๆ    อ่ืนๆ ระบุ  

4. ฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยตอเดือน  4. ฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยตอเดือน 
 ต่ํากวา 50,000 บาท   ต่ํากวา 50,000 บาท 
 50,001 - 100,000 บาท   50,001 - 100,000 บาท 
 มากกวา 100,000 บาท   มากกวา 100,000 บาท 

5. ภาษาที่หนึ่งที่ใชในชีวิตประจําวัน   5. ภาษาที่หนึ่งที่ใชในชีวิตประจําวัน  
 ไทย   จีน  ไทย   จีน 
 อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ.................   อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ........... 
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ผูตอบแบบสอบถาม  คูสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
6. ภาษาที่ใชรองลงมาจากขอ 5   6. ภาษาที่ใชรองลงมาจากขอ 5 

 ไทย   จีน   ไทย   จีน 
 อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ................   อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ............ 

7. ภาษาที่ใชสื่อสารกับบุตรหลานเวลาอยูที่
บาน 

 7.ภาษาที่ใชสื่อสารกับบุตรหลานเวลาอยูที่
บาน 

 ไทย   จีน   ไทย   จีน 
 อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ................   อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ............ 

8. ภาษาที่สงเสริมใหบุตรหลานใชในการสื่อสาร
เวลาอยูที่บาน นอกเหนือจากภาษาที่ใชสื่อสาร
เปนประจํา 

 8. ภาษาที่สงเสริมใหบุตรหลานใชในการ
สื่อสารเวลาอยูที่บาน นอกเหนือจากภาษาที่
ใชสื่อสารเปนประจํา 

 ไทย   จีน   ไทย   จีน 
 อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ...............   อังกฤษ  อ่ืนๆ ระบุ............ 

9. ความสามารถในการใชภาษาที่หนึ่งในการ
สื่อสาร 

 9. ความสามารถในการใชภาษาที่หนึ่งในการ
สื่อสาร 

ฟง:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  ฟง:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
พูด:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  พูด:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
อาน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  อาน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
เขียน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  เขียน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
10.ความสามารถในการใชภาษาที่
นอกเหนือจากภาษาที่หนึ่ง กับบุตรหลาน        
ในการสื่อสารเวลาอยูที่บาน 

 10. ความสามารถในการใชภาษาที่
นอกเหนือจากภาษาที่หนึ่ง กับบุตรหลาน     
ในการสื่อสารเวลาอยูที่บาน 

ฟง:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  ฟง:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
พูด:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  พูด:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
อาน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  อาน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
เขียน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน  เขียน:  ดีมาก  ปานกลาง  ออน 
11. โรงเรียนที่ทานพาบุตรหลานไปเรียน สอนภาษาอะไรบาง 

 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทย / ภาษาจีน 
 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน 
 อ่ืนๆ ระบุ ............................................ 
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สวนที่ 2 เจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสองภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามในสวนนี้จะเปนขอคําถามเกี่ยวกับเจตคติของผูปกครองตอการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย  
 

ในการตอบแบบสอบถาม โปรดอานขอความในแตละขอใหเขาใจ และแสดงความคิดเห็นตอ 
ขอความเหลานั้น โดยใชเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียว พรอมทั้งเขียนขอความลงในชองวางตามสภาพความเปนจริงและตามความคิดเห็นของ
ทาน โดยมีเกณฑใหเลือกตอบ ดังน้ี 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็น / ความรูสึก และพฤติกรรม 
การแสดงออกที่ตรงกับขอความนั้นมากที่สุด   

 เห็นดวย  หมายถึง ทานมีความคิดเห็น / ความรูสึก และพฤติกรรม 
การแสดงออกที่ตรงกับขอความนั้น 

ไมแนใจ   หมายถึง ทานไมแนใจวาทานมีความคิดเห็น / ความรูสึก  
และพฤติกรรมการแสดงออกที่ตรงกับขอความ 
น้ันหรือไม 

ไมเห็นดวย  หมายถึง ทานมีความคิดเห็น / ความรูสึก และพฤติกรรม 
การแสดงออกที่ไมตรงกับขอความนั้น 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็น / ความรูสึก และพฤติกรรม 
การแสดงออกที่ไมตรงกับขอความนั้นมากที่สุด 

 
เพ่ือใหทานไดตอบแบบสอบถามในสวนนี้ไดรวดเร็วงายดายขึ้น ขอเสนอแนะวิธีการตอบดังน้ี 

ขั้นที่ 1 อานขอความในแตละประโยคใหเขาใจ   
ขั้นที่ 2 ขีด  ในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 

 
ตัวอยาง 
 

0. ภาษาคือสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสาร เด็กจําเปนตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการคิดและสื่อความหมาย 
การปรับตัวรับความรูใหม และใชในการติดตอกับผูอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
การตอบเชนน้ี แสดงวาผูตอบเห็นดวยวาขอความดังกลาว ในระดบัปานกลาง 
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1. การสอนสองภาษา (Bilingual Education) คือ การจัดการเรียนรูที่สอนภาษาที่หน่ึง ควบคูไปกับการ
เรียนภาษาที่สองดวยเนื้อหาสาระอยางเดียวกัน เชน ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือ ภาษาอื่นๆ เปนตน 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
2. การสอนภาษาตางประเทศ (Foreign Language Education) คือ การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ) ที่เสริมเขามานอกเหนือจากการเรียนภาษาที่หน่ึง โดยที่เน้ือหา
สาระไมจําเปนตองเหมือนกัน หรือ ไมไดทําการสอนควบคูไปกับการเรียนภาษาที่หน่ึง  
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
3. การเรียนรูทั้งสองภาษาในเวลาเดียวกัน ทําใหเด็กปฐมวัยสามารถใชภาษาทั้งสองภาษาในการสื่อสาร
ไดดี  
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
4. การเรียนรูสองภาษา (Bilingual Education) สามารถเริ่มเรียนรูเม่ือไหรก็ได ที่เด็กเริ่มมีความชอบใน
ภาษาตางประเทศ และมีความพรอมทางดานการใชภาษาเพียงพอ ไมจําเปนตองเร่ิมตั้งแตระดับปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
5. การเรียนรูภาษาตางประเทศ (Foreign Language) สามารถเริ่มเรียนรูเม่ือไหรก็ได ที่เด็กเริ่มมี
ความชอบในภาษาตางประเทศ และมีความพรอมทางดานการใชภาษาเพียงพอ ไมจําเปนตองเริ่มตั้งแต
ระดับปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
6. การเรียนรูสองภาษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะชวยใหเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูและพัฒนาการ
ใชภาษาทั้งสองภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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7. การเรียนรูสองภาษาในเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กไมเขาใจ และเกิดความสับสนในการเรียนรูทั้งสองภาษา  
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
8. เด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาที่หน่ึงของตนไดอยางเขาใจลึกซึ้ง สามารถใชภาษาที่หน่ึงของตนเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู และทําความเขาใจในภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารไดเปนอยางดี 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
9. ครูที่สอนภาษาที่สองใหกับเด็กปฐมวัยไมจําเปนตองเปนเจาของภาษา แตควรมีความรูและมี
ความสามารถในการใชภาษาทั้งสองภาษาเปนอยางดี เพ่ือใหเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูและใชทั้งสอง
ภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
10.  หลักสูตรการเรียนรู สองภาษาในโรงเรียนเอกชนที่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ในประเทศไทย คือ การใชหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการมาแปลเปนภาษาอังกฤษ แลวจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
11. การเรียนรูภาษาที่สองที่ดี ตองพาเด็กไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ( ฺEnglish Program School) ที่มีครูชาวตางประเทศ (เจาของ
ภาษา) เปนผูสอน หรือไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติเทานั้น 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
12. ในการปูพ้ืนฐานทางดานภาษาที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรูภาษาตางประเทศ ควรเริ่มใหมีการ
เรียนรูทั้งสองภาษา (ไทย/อังกฤษ, ไทย/จีน, ฯลฯ) ตั้งแตปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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13. การเรียนรูสองภาษา (Bilingual Education) ไมวาในวัยใด ไมสามารถพัฒนาไดดีเทียบเทากับการ
สงเสริมใหเรียนรูตั้งแตในระดับปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
14. ทานรูสึกวาการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูสองภาษาในปจจุบัน เปนไปเพื่อตามกระแสสมัย
นิยมในเรื่องของ “ไบลิงกวล” มากกวาเปนการสงเสริมความสามารถทางดานภาษาตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยอยางจริงจัง 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
15. การที่เด็กไดมีการเรียนรูหลายภาษาตั้งแตปฐมวัย จะทําใหเด็กสามารถเรียนรูและทําความเขาใจใน
ขอมูลตางๆรอบตัวไดดีกวาเด็กที่เรียนรูเพียงภาษาเดียว 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
16. บุตรหลานของทาน เม่ือเขามาเรียนโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) แลวไมสามารถสื่อสารออกมาไดดีทั้งสอง
ภาษา 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
17. บุตรหลานของทานเมื่อเขามาเรียนสองภาษาในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) แลว บุตรหลานของทานมีความสามารถใน
การสื่อสารไดดีกวาเด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาที่หน่ึงเพียงภาษาเดียวในโรงเรียนเอกชนสามัญธรรมดา 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
18. ทานรูสึกภาคภูมิใจ ที่บุตรหลานของทานมีความสามารถในการสื่อสารสองภาษาไดตั้งแตในระดับ
ปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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19. การใชภาษาที่หน่ึงในสื่อสารกันของครอบครัวไทยเชื้อสายตางประเทศ ที่แตกตางจากภาษาไทยใน
ประเทศไทย มีผลตอการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูทั้งสองภาษา 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
20. การเรียนรูและเขาใจทั้งสองภาษา จะทําใหเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูวัฒนธรรมประจําชาติของตนเอง 
และซึมซับไปกับวัฒนธรรมตางประเทศไดเปนอยางดี ไดจากการรวมกิจกรรมตามเทศกาลหรือประเพณี
น้ันๆ 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
21. ทานมีการแสดงออกถึงอาการชื่นชม ยินดี และใหกําลังใจบุตรหลานของทาน รวมถึงเด็กปฐมวัยคน
อ่ืนๆทุกครั้ง ที่เด็กๆมีสามารถพูดคุยและมีการสื่อสารออกมาไดทั้งสองภาษา หรือแสดงออกวาเขาใจทั้ง
สองภาษา 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
22. ทานตองการใหบุตรหลานของทานมีความสามารถในการสื่อสารทั้งสองภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงใหบุตรหลานของทานเรียนพิเศษนอกเวลาเรียนปกติ กับครูชาวตางประเทศ หรือครูไทย (ที่มี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งสองภาษาไดเปนอยางดี) 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
23. ทานมักจะเลือกซื้อหนังสือนิทาน และสื่อการเรียนรูตางๆที่ชวยเสริมพัฒนาการทางดานภาษาที่สอง
ใหแกบุตรหลานของทาน 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
24. ทานมีการสื่อสารและพูดทั้งสองภาษากับบุตรหลานของทานในบางเวลา เชน การเลานิทานกอนนอน 
การรองเพลง และการเลนเกมตางๆ เปนตน 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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25. ทานปรึกษาและใหความรวมมือกับครู (ครูไทย และครูชาวตางประเทศ) ทุกครั้งในการสงเสริม
พัฒนาการในการใชภาษาที่สองของเด็กปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
26. ทานใหความรวมมือกับนโยบายของทางโรงเรียน ติดตามขอมูลขาวสารจากโรงเรียนถึงผูปกครอง 
และเขารวมกิจกรรมการประชุมหรือการสัมมนากับทางโรงเรียนที่บุตรหลานของทานไดศึกษาอยู 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
27. เม่ือทานพบวาบุตรหลานของทานใชภาษาที่สองในการสื่อสารอยางไมถูกตอง ทานจะแกไขโดยการ
พูดซ้ําประโยคที่บุตรหลานของทานพูดผิดในแบบที่ถูกตอง 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
28. หากทานพบวาบุตรหลานของทานเร่ิมมีปญหาในการใชภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองในการสื่อสาร 
ทานจะปรึกษากับครูผูสอน และปรึกษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการใชภาษาในเด็กปฐมวัย 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
29. หากทานพบวาบุตรหลานของทานเริ่มมีปญหาในการใชภาษาแมและภาษาที่สองในการสื่อสาร 
หลังจากพาไปศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) ทานจะตัดสินใจพาบุตรหลานของทานกลับมาเรียนในโรงเรียน
หลักสูตรธรรมดา 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
30. หากทานเห็นวา โรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) ที่บุตรหลานของทานไดศึกษาอยูน้ันมีการเปลี่ยนครูไทย และครูชาว
ตางประเทศบอย เกิน 2 ครั้ง/1 เทอม ทานจะทําการสอบถามกับผูปกครองดวยกัน และทานจะเขาไป
พูดคุยเพ่ือทําความเขาใจกับบุคลากรของทางโรงเรียนทันที 
         

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองในการเรียนรูสองภาษา
ของเด็กปฐมวัย 

คําชี้แจง คําถามในสวนนี้เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเรียนรูสอง
ภาษาของเด็กปฐมวัย ในการตอบแบบสอบถามสวนนี้ ทานสามารถแสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ ทานสามารถเขียนขอความที่ทานตองการไดอยางอิสระตามความคิดเห็นของทาน 

1. ทานคิดวาจําเปนหรือไมที่ตองมีการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
2. ทานคิดวาการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยมีประโยชนหรือไม อยางไร 

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
 
3. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัยในประเทศไทยคือ 

อะไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
4. ขอเสนอแนะในการเรียนรูสองภาษาในระดับปฐมวัย 

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

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

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

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

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีก่รุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งน้ี  
 
          ขอขอบคุณ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวดวงเนตร  เชยประเสริฐ 
วันเดือนปเกิด    15 พฤษภาคม 2522 
สถานที่เกิด    โรงพยาบาลเลิดสิน อําเภอบางรัก  

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   337/347 หมู 3 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง 

    จังหวัดนนทบุรี 11110 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครูผูชวย (Teacher Assistance) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส สาขาสามัคคี 
     St. Andrews International School, Samakee campus 
     9/10 Soi Tiwanond 48, Nondhaburi 11000. 
 
ประวัติการศึกษา    
     พ.ศ. 2544    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

วิชาเอกคหกรรมศาสตร  
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องแตงกาย  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     พ.ศ. 2546    ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
สถาบันภาษา 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

     พ.ศ. 2551    ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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