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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครองตอ

การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยั  กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวยัอายุ 4-5 ป  อยูชัน้

อนุบาล 1  โรงเรียนฉิมพลี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547  จํานวน 30 คน  

ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง และผูปกครองของเด็กกลุมดังกลาว  จากนั้นทําการทดสอบความ 

สามารถทางภาษาดานการฟงและการพดู แลวนาํคะแนนมาเรียงจากสูงไปต่ําเพื่อแบงเดก็เปนกลุมเกง

และกลุมออน กลุมละ 15 คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครัง้นี ้

คือ ชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกนัพัฒนาเด็ก” ซึ่งผูวิจยัพัฒนาข้ึนตามแนวความคิดการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูปกครองมีสวนรวม 

จํานวน 24 ชุด  และแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพดูของเด็กปฐมวัย ซึง่

มีคาความเชื่อมั่น 0.89   วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  สถิติที่ใช คอื การหาคาเฉลี่ย 

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที (t-test Dependent Sample และ t-test Independent 

Sample) 

 ผลการศึกษาพบวา 

1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง โดยใชชุดกิจกรรม 

“ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเดก็”  มคีวามสามารถทางภาษาโดยภาพรวมและจําแนกรายดาน 

สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. เด็กปฐมวยักลุมเกงและกลุมออน มกีารพฒันาความสามารถทางภาษา ทั้งดานการฟง 

การพูด และโดยภาพรวม แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถทาง

ภาษาของเด็กกลุมออนพัฒนาขึ้นมากกวาเด็กกลุมเกง 
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 The purpose of this research was to study the effect of parents’ involvement on preschool 

children language ability. The subject consisted of 30 preschool children aged 4 to 5, who were attending 

at Chimplee School, Bangkok Metropolitan in semester 2 of 2004 academic year, through custom random 

sampling, and their parents. All the sample group was assessed their language abilities by language 

ability test. Then the children were divided into the high score and low score group due to the score they 

earned from the language ability test. Each group consists of 15 children. The period for this experiment 

was eight consecutive weeks during January–March 2005. The instruments used in this study developed 

by the researcher included 24 parents’ involvement activities kit and language ability tests (0.89 of 

reliability).  The data were analyzed by using SPSS program. The mean, standard deviation, t-test 

Dependent Sample and t-test Independent Sample were used for data analysis. 

 The results revealed that: 

1. The language ability of preschool children who received the parents’ involvement activities 

were significant differences at .01 level, the posttest were higher than the pretest. 

2. The language ability of high score and low score preschool children groups were significant 

differences at .01 level, the low score preschool children group had development in language ability 

higher than the high score preschool children group. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางสงูจากทานอาจารย ดร.สุจินดา  

ขจรรุงศิลป  ประธานควบคมุปริญญานิพนธ และ รองศาสตราจารย ชศูรี  วงศรัตนะ  กรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ ทีก่รุณาใหคาํแนะนํา เปนที่ปรึกษา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยเมตตาธรรม 

ตลอดระยะเวลาทีท่ําปริญญานิพนธ  ผูวจิัยรูสึกซาบซึง้ในความกรุณา  และขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสงูมา ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. กุลยา  ตันติผลาชวีะ  และ อาจารย ดร. พัฒนา  

ชัชพงศ ทีก่รุณาเปนกรรมการสอบเพิม่เติม  ขอกราบขอบพระคุณทานผูเชีย่วชาญ อาจารย ดร. วรนาท  

รักสกุลไทย   ผูชวยศาสตราจารย ดารณ ี ศักดิ์ศิริผล   อาจารยมาณวกิา  ผลพิรุฬห   อาจารยอธิภัทร  

สายนาค   อาจารยศิรประภา  พงษไทย   และอาจารยกนิษฐา  ชูขันธ  ที่กรุณาตรวจเครื่องมือวิจัย และ

ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณทานผูบริหารและคณะครูโรงเรียนฉิมพล ีที่ไดชวยเหลือ อํานวยความ

สะดวก  และขอขอบพระคุณทานผูปกครองและนกัเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนฉมิพลีทุกทาน ที่ให

ความรวมมือในการทํากิจกรรม และใหขอมูลในการวิจัยอยางดยีิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ   อาจารย เยาวพา  

เดชะคุปต  อาจารยในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และอาจารยทุกทาน ที่ไดกรุณาสัง่สอนอบรม ให

ความรู   ขอกราบพระคุณ คุณพอสวง  พยอมแยม และคุณแมรักษิณา  จันทรมาล ี ผูใหกําเนิดชีวติ

อันมีคุณคา   ขอขอบคุณ คุณสัมฤทธิ ์และเด็กหญงิโชตกิา  เชยกลิ่นเทศ  ที่ใหกําลงัใจตลอดเวลาใน

การศึกษาปริญญาโท  ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ชาวปฐมวยัทกุคน ที่คอยชวยเหลือและใหกาํลังใจ

ในการศึกษาและทําปริญญานพินธ  และขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดเอยนามไว ณ ทีน่ี้  ที่มีสวน

ชวยเหลือใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณคาของปริญญานิพนธฉบับนี้   ขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย  ตลอดจน      

ผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน และประสทิธิ์ประสาทวทิยาการตางๆ ใหแกผูวิจัยมาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 โลกในยุคโลกาภิวัตน เปนยคุของการแขงขันในสังคมโลก  การพฒันาขีดความสามารถของ

คนเปนหัวใจและเปนกุญแจสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหกาวทันกับสังคมยุคใหม การปฏิรูปการ 

ศึกษาจงึเนนความสาํคัญกับผูเรียนมากที่สุด เพราะนัน่คือแนวหนา (Front Line) ที่แทจริงของ

การศึกษา  (รุง แกวแดง. 2541 : 35-37 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544ข : 179)  

การพัฒนาผูเรียนใหทนักับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกไรพรมแดน ตองให

ความสาํคัญกบัทักษะการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ นั่นคอืการพัฒนาดานภาษา เพราะภาษามี

ความสาํคัญอยางยิ่งตอการดําเนนิชีวิต  เปนเครื่องมือในการสื่อสาร  การคิด และการเรียนรู  (พัชรี  ผล

โยธิน. 2537 : 188)  ทั้งนี้การพัฒนาภาษาควรเริ่มมาตั้งแตเด็กปฐมวัย เพราะเด็กในวัย 2-7 ป เปนวัยที่

มีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว (อารี สัณหฉว.ี 2537 : 183)  เด็กจะใชภาษาเปน

เครื่องมือในการเรียนรูสภาพแวดลอมรอบตัว  ดงัที่เพียเจท (Hayakawa. 1972 : 146 ; citing Piaget. 

1962)  ไดกลาววา ภาษาและความคิดมคีวามสัมพันธกัน ภาษาคือส่ือของความคดิ กระบวนการคิด

ตองอาศัยภาษา การเขาใจภาษา การรูความหมายภาษา ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของกูดแมน 

(Goodman) ผูบุกเบิกแนวการสอนภาษาธรรมชาติแบบองครวมทีก่ลาววา ภาษาเปนเรื่องสาํคัญ

สําหรับชีวิตเด็ก เด็กตองเรียนรูภาษา และตองใชภาษาเพื่อการเรียนรู ครูตองตระหนกัในความสําคญันี้ 

(สํานักงานคณะกรรม การการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 9)  เพราะเด็กปฐมวัยเมื่อเขาสูระบบโรงเรยีน

พัฒนาการทางภาษาของเดก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ทัง้ในดานการเรียนรูคําศัพทใหมๆ การพูดออกเสียง

ไดชัดเจน การใชรูปประโยค  เพื่อติดตอใหเขาใจกันไดดี  และมีการใชภาษาอยางมีความหมายลกึซึง้

มากขึ้น  (ปานตา  ใชเทียมวงศ. 2535 : 79-85) 

 ลักษณะของการศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาทีจ่ัดใหกับเด็กในชวง 6 ขวบแรก  เปนวยัที่เด็ก

ตองการการดูแลและเตรียมความพรอมเพือ่การศึกษาในอนาคต การเรยีนการสอนจงึมุงไปทีก่าร

สงเสริมพฒันาการ และการสรางการเรียนรูใหกับเด็ก ซึ่งการเรียนรูภาษาที่ดีเปนพื้นฐานสาํคัญของการ

เรียนรูเมื่อโตขึน้ เด็กควรไดเรียนการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ ซึง่การเรียน

ภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) จะชวยเด็กไดมาก เพราะเปนการเรียนรูภาษาที่มพีื้นฐาน

การเรียนจากสิ่งที่เปนจริง และเกี่ยวของสมัพันธกับผูเรียน โดยใชสถานการณตางๆ ในทกุที่และทุกวชิา

มาบูรณาการ สรางความคุนเคยทางภาษา และเพิ่มประสบการณการเรียนรูดวยการเรียนทีเ่กิดจาก

ผูเรียนเอง โดยมีครูเปนผูสนับสนนุกิจกรรมการเรียนภาษา และรวมกันแกไขใหถกูตอง  และผูเรยีน   
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สามารถตัดสนิใจใชภาษาดวยตนเอง (กุลยา ตนัติผลาชวีะ. 2545 : 39; Goodman. 1986 : 26) 

 แนวการสอนภาษาธรรมชาติ เปนปรัชญาแนวคิดที่ครู พอแม หรือผูใหญ สามารถนาํไปสูการ

สอนดวยวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย  โดยตองเขาใจพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  ซึง่ประกอบไป

ดวยความสามารถทางภาษา 4 ดาน  คือ  การฟง  การพดู  การอาน  และการเขียน   ซึ่งมีกระบวนการ

คิดเปนแกนสาํคัญ  เพราะการใชภาษาของเด็กในรูปแบบตางๆ ลวนแลวแตมาจากความคิดทัง้สิน้  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 10, 15) ทั้งนี้การสอนภาษา ธรรมชาติแบบองค

รวม จาํเปนตองอาศัยการมปีฏิสัมพันธกับผูคนและสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก  ส่ิงที่เดก็พบเจอในชีวิต 

ประจําวนั และประสบการณของเด็กที่ไดเรียนรูโดยการลงมือกระทํา (Active Learning) ผานประสาท

สัมผัสทั้ง 5  ซึ่งทัง้ครูและผูปกครองมีสวนสําคัญในการจัดประสบการณตางๆ เหลานั้นใหกับเด็ก 

 พอแมเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการสงเสริมพัฒนาการของลูก  ดังรายงานการประชมุสมัชชา

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2544ค : 48-53)  ที่

ชี้ใหเหน็วา พอแม ผูปกครองมีบทบาทในการเรียนรูของลูกทั้งที่บาน ทีโ่รงเรียน และทุกเวลา ทุกสถานที ่ 

ความเอาใจใสของพอแม ผูปกครอง จะทําใหผลการเรียนของลูกดีข้ึน  ทั้งนี้เนื่องจากความสาํคัญของ

พอแมมีบทบาทตอลูกมาก  พอแมคือครูสอนภาษาคนแรกของลูก การโตตอบกับ  พอแมทําใหเด็ก

เรียนรูภาษา และการพูดกับเด็กตองสามารถสรางเสริมพฒันาการทางภาษาใหกับเดก็ (กุลยา ตนัติ

ผลาชีวะ. 2542 : 113) ดังนัน้การ สงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัตองเริ่มต้ังแตทีบ่าน

จนมาถึงเมื่อเด็กเริ่มเขาเรียน  แตเด็กจํานวนไมนอยที่ไดรับการสงเสรมิพัฒนาทางภาษาจากทางบาน

และทางโรงเรยีนไมมากเทาที่ควร จงึมีผลใหเด็กขาดประสบการณทางภาษา    (ทิศนา  แขมมณ.ี 2535 

: 137)  ประกอบกับความเชือ่ใหเรงเด็กเรยีนเขียนอานตัง้แตระดับปฐมวัย โดยขาดความเขาใจใน

พัฒนาการเด็ก  ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาภาษาไดอยางเหมาะสม เมื่อเติบโตขึ้นไปเรียนในชัน้ที่

สูงขึ้นกม็ักมีปญหาการเรียนเพราะเด็กขาดนิสัยรักการอาน รูสึกเบื่อหนายการเรียนเพราะถูกผูใหญ

บังคับ และไมเห็นประโยชนของสิ่งทีเ่รียนในชีวิตประจาํวัน 

 พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 24  กลาวถงึการจดั

กระบวนการเรยีนรูวา ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 

รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  รวมทั้งจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีาร

ประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทกุฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ  ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงควรมีแนวทางในการสงเสริมใหผูปกครองเกิดความเขาใจใน

พัฒนาการเด็ก  แนวการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน  ตลอดจนสงเสริมสนบัสนุนการเรียนรู

ของเด็กโดยผานกจิกรรมทางภาษาที่มีความหลากหลาย  เพื่อใหเด็กเติบโตอยางมีคณุภาพ สามารถใช

ภาษาเพื่อการสื่อสาร และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยทั้งครูและพอแมผูปกครอง
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จะตองปลูกฝงความรักการเรยีนรู และพัฒนาความสามารถทางภาษาใหเด็ก  เพื่อเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูตลอดชีวิต แตจากการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544ก : 5-10) พบวา พอแมไมมีโอกาสเรียนรูวธิีการเปนพอแมที่ดี 

และวิธีรักลูกในทางที่ถกูที่ควร  พอแมจํานวนหนึง่ยงัมีความเขาใจผิดในเรื่องการเลี้ยงดูลูก ขาดความ

เขาใจปรัชญาพื้นฐานที่มีตอมนุษยและชวงปฐมวยัของชวีิต จึงทาํใหไมมีความเขาใจสาเหตทุี่ตองจดั

ส่ิงแวดลอมและประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  นอกจากนี้ประชาชนและชุมชนตองมีสวนรวมและใส

ใจในการพัฒนาเด็กปฐมวยัใหมากขึ้น  เพือ่ใหพลังชุมชนและทองถิน่ เปนขุมกาํลังทีช่วยดูแลเด็กได

อยาง ตอเนื่องและมีคุณภาพ 

 จากงานวิจยัของนิตยา ใสงาม (2543 : บทคัดยอ) แสดงใหเหน็วา ผูปกครองตองการมีสวน

รวมทางการศึกษากบัทางโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึง่คูมือผูปกครองถือเปนสวนหนึง่ในการให

ความรู และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ทัง้นี้ครูสามารถสอดแทรกความรู

ในดานพัฒนาการเด็ก การจดักิจกรรมเพื่อสงเสริมพฒันาการเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมความสามารถ

ทางภาษา พอแมควรมีความรูเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนในการพัฒนาทางภาษา เพื่อจะหาวิธีสงเสรมิได

อยางถูกตองและเหมาะสม พอแมควรทาํความเขาใจวาเด็กเรียนรูไดอยางไร และพยายามสนับสนนุให

เด็กคอยๆ เรียนรูทีละนอย  โดยใชกิจกรรมที่ทาํรวมกันในการสงเสริมพฒันาการ  โดยเฉพาะความ 

สามารถดานการฟง ซึ่งถือเปนพัฒนาการพืน้ฐานทีม่ีความสําคัญที่สุดในการเตรียมความพรอมทาง 

การเรียนตัง้แตระดับปฐมวยั  และความสามารถดานการพูด  ซึ่งเปนสื่อในการแสดงความคิด ความ

ตองการ และความรูสึกของเด็ก เพื่อใหผูใหญเกิดความเขาใจเด็กและสงเสรมิพฒันาใหเต็มตาม

ศักยภาพได 

 จากสภาพปญหาและงานวิจยัที่ไดศึกษามา  ทําใหผูวจิัยในฐานะครูปฐมวัยคนหนึ่งทีม่ี

บทบาททัง้ในดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และเปนผูที่มีโอกาสไดใกลชิดกับผูปกครองของเด็ก ได

ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวการสอน

ภาษาธรรมชาติ  โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูปกครอง  ซึ่งครูจะตองสรางความเขาใจในแนวทางการ

สอนภาษาแบบธรรมชาติ  และใหแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเดก็อยางเหมาะสม

ดวยกิจกรรมทีม่ีความหลากหลาย  เนนใหเด็กมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติผานกระบวนการคิด  โดยใชชุด

กิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

โดยผูปกครองมีสวนรวม ซึง่ผลการวิจยัครั้งนี้จะสรางความเขาใจกบัผูปกครองในแนวทางการสอน

ภาษาที่เหมาะสมกับพฒันาการของเด็ก  อีกทั้งยังเปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย ไดใชเปนแนวทางในการสงเสรมิการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 

2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการพัฒนาความสามารถทางภาษาระหวางเด็กปฐมวัยกลุมเกงและ
กลุมออน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การวิจยัครั้งนีจ้ะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกีย่วของในการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดใชเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัใหสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตอไป 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
ประชากรที่ใชในการศกึษาคนควา 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย 

1. เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป กําลังศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547  

ของโรงเรียนฉมิพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 90 คน  จาก 3 หองเรียน 

2. ผูปกครองของเด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป   ทีก่ําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรียนที ่2  

ปการศึกษา 2547  ของโรงเรียนฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
กลุมตวัอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ประกอบดวย 

1. เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป  กําลังศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547   

ของโรงเรียนฉมิพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ที่ไดมาโดยการสุมหลายขัน้ตอน ดังนี ้

 1.1 สุมตัวอยางนกัเรียนมา 1 หองเรียนจาก 3 หองเรียน  โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง  

 1.2 ทดสอบความสามารถทางภาษากอนการทดลอง  แลวนําคะแนนที่ไดมาเรียงลาํดบั

จากสูงไปต่าํ  เพื่อแบงเด็กออกเปนกลุมเกง 15 คน และกลุมออน 15 คน 

2. ผูปกครองของเด็กปฐมวยัตามกลุมตัวอยางในขอ 1. 
เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
1. ชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเดก็”  จํานวน 24 ชุด  ซึ่งพัฒนาข้ึนตาม

แนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูปกครอง

มีสวนรวม   

2. แบบทดสอบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย 
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ตัวแปรที่ศกึษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2547  ใชระยะเวลา 8 

สัปดาห  สัปดาหละ 3 คร้ัง  โดยใชชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเด็ก”  จํานวน 24 ชุด  

ซึ่งพัฒนาข้ึนตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพือ่พัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัยโดยผูปกครองมีสวนรวม   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เด็กปฐมวยั  หมายถงึ  เด็กนกัเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ป  กาํลังศกึษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 1  

ภาคเรียนที ่2   ปการศึกษา 2547   โรงเรียนฉิมพล ี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ไดแบงเดก็เปน

กลุมเกงและกลุมออน  โดยพิจารณาจากคะแนนความสามารถทางภาษากอนการทดลอง 

2. ผูปกครอง   หมายถงึ  พอ แม ญาติพีน่อง หรือบุคคลอื่นที่อยูใกลชิดเดก็  ใหการอุปการะ

เลี้ยงดู ใหความรัก เอาใจใส  อบรมส่ังสอน  ตลอดจนใหการศึกษาแกเด็ก  ซึง่ในการวิจัยครั้งนี้อาจเปน

ผูปกครองคนใดคนหนึง่ในครอบครัว หรือหลายคนหมุนเวียนกนัทาํกิจกรรมรวมกับเด็กได 

3. การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั   

หมายถงึ กระบวนการที่ผูปกครองศึกษาหาความรูจากชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันา

เด็ก”  เพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัโดยผูปกครองมีสวนรวม ทีผู่วิจัยพฒันาขึน้

ตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ่งเนนองครวมของภาษา สงเสริมทกัษะทางภาษาทั้งดาน

การฟง พูด อาน และเขียนไปพรอมๆ กับกระบวนการคดิ เรียนรูจากการมีปฏิสัมพนัธกับส่ิงแวดลอม

ใกลตัวเด็ก  โดยผูปกครองทํากจิกรรมรวมกับเด็กที่บาน  ซึ่งรายละเอียดจะครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ 

ที่เกี่ยวของกบัการสงเสริมความสามารถทางภาษา อันไดแก การอานนิทานใหลูกฟงทุกวนั สนทนากับ

ลูกในเรื่องตางๆ  สรางสรรคผลงานศิลปะ บันทกึการทํากิจกรรม การตอบคําถาม และพัฒนา

สภาพแวดลอมในบานใหเอื้อตอการสงเสริมความสามารถทางภาษาตามศักยภาพทีม่ี  ทั้งนี้ครูมี

บทบาทเปนทีป่รึกษา สนับสนุน และใหคําแนะนาํในการทํากจิกรรมตางๆ  ซึง่ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษา

คุณภาพการมสีวนรวมของผูปกครองในการทํากิจกรรม  โดยพิจารณาความถี่ในการสงคืนเอกสาร 

ความสมบูรณของงานในการทํากิจกรรม  และความสัมพันธของผูปกครองกับเด็ก 
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4. ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั   หมายถงึ  การที่เด็กปฐมวัยใชประสาทสมัผัส

ทั้ง 5 รับขอมูลไปสูกระบวนการคิด แลวแสดงออกถึงความเขาใจและความสามารถในการใชภาษา ซึ่ง

การวิจยัครั้งนีศ้ึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 2 ดาน  ไดแก 

4.1 ความสามารถทางภาษาดานการฟง  หมายถึง  ความสามารถของเด็กในการจาํแนก
เสียงของคาํทีม่ีเสียงพยัญชนะตนหรือเสียงสระคลายกัน  การปฏิบัติตามคําสัง่ 3 ข้ันตอน  และการ

บอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง 

4.2 ความสามารถทางภาษาดานการพูด  หมายถงึ ความสามารถของเด็กในการบอกชือ่

ส่ิงของ  และการเลาเรื่องที่สอดคลองกับภาพ โดยใชประโยคที่สมบูรณวาใคร ทาํอะไร ที่ไหน 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

การจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง โดยใชชุดกจิกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกนัพฒันาเด็ก” 
 

 

 

ตัวแปรตาม 
 

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั 

1. ความสามารถทางภาษาดานการฟง 
- การจําแนกเสยีง 
- การปฏิบัติตามคําสั่ง 
- การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง 

2. ความสามารถทางภาษาดานการพูด 

- การบอกชื่อส่ิงของ 
- การเลาเรื่อง 

 

ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครองจะมีความสามารถทาง

ภาษาสงูขึ้น 

2. เด็กปฐมวยัในกลุมเกงและกลุมออน มีความสามารถทางภาษาสงูขึ้นแตกตางกนั 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี ้

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางภาษา 

1.1 ความหมายและความสาํคญัของภาษา 

1.2 ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา 

1.3 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 

1.4 กระบวนการในการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 

1.5 การพัฒนาความสามารถทางภาษาแกเด็กปฐมวัย 

1.6 ความสามารถทางภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัย 

1.7 ความสามารถทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัย 

1.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถทางภาษา 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
2.1 ความหมายและความสาํคญัของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

2.3 การสอนภาษาแบบธรรมชาติใหกับเด็กปฐมวัย 

2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กปฐมวัย 

3.1 ความหมายของผูปกครอง 
3.2 ความสาํคัญของผูปกครองเด็กปฐมวัย 

3.3 ความหมายของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
3.4 ความสาํคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
3.5 รูปแบบของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
3.6 บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการมสีวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.7 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวม 

3.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการมสีวนรวมของผูปกครอง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถทางภาษา 
1.1 ความหมายและความสาํคัญของภาษา 
ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสารระหวางมนุษย ซึง่ตองอาศัยทกัษะการฟงและ

การพูด อันเปนพืน้ฐานของการอานและเขียน ในการตดิตอทําความเขาใจกับผูอ่ืน ดังทีน่ักการศึกษา

หลายทานไดกลาวไวดงันี ้

หรรษา นิลวเิชยีร (2535 : 201) กลาววา ภาษาเปนสิง่ทีม่นุษยใชในการสื่อสารระหวางกัน 

ดวยวธิกีารหลายรูปแบบ ซึง่วิธีทีม่ีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการพูดและการเขียน ซึง่การพัฒนา

ดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในสิง่แวดลอมไดดีข้ึน 

บุษบง ตนัติวงษ (2535 : 40-47) กลาววา ภาษาเปนสัญลักษณในการสื่อสารที่ตองใชให

เหมาะกับเร่ืองที่ตองการสื่อสาร เด็กปฐมวยัเรียนรูภาษาแบบตางๆ ไดแก ภาษาศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหวรางกาย ละคร และคณิตศาสตร ซึ่งสามารถใชส่ือสารความคิดแตละเรื่อง โดยใชสัญลักษณ

หลายแบบผสมผสานสลับกนั 

ภาวาส บุญนาค (2538 : 15) กลาววา ภาษา หมายถึงระบบของเสียงสัญญาณหรอื

สัญลักษณตัวหนงัสือที่ส่ือออกมาแลวมีความหมาย และส่ือความเขาใจกับบุคคลอื่นเพื่อเปนประโยชน

ในการดําเนนิชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ (2535 : 107) ไดกลาวถงึความสาํคัญของภาษาไววา เด็ก

จําเปนตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการคิด และการสื่อความหมาย การปรับตัวรับความรูใหม เด็ก

สามารถใชภาษาในการติดตอกับผูอ่ืนทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกัน และมีนักทฤษฎีพฒันาการไดให

ความสาํคัญของภาษาวา ภาษาเปนสิง่ที่ชวยสงเสรมิพฒันาการทางสังคมและสติปญญาของเด็ก

ปฐมวัย 

ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  (2529 : 214-215)  กลาววา  ภาษามีความสาํคัญ 3 ประการ  ไดแก 

1) เด็กสามารถทีจ่ะใชภาษาในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น เปดโอกาสใหขบวนการสังคม

ประกิต (Socialization) 

2) เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดในรูปแบบของการคิด และในระบบของสัญลักษณ 

ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสาํคัญตอพัฒนาการทางภาษาในระดบัตอไป 

3) ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ดังนั้นเด็กจึงตองอาศัยการจัดกระทํากบัวัตถุจริงๆ 

เพื่อแกปญหา เด็กสามารถสรางจนิตนาการทางสมอง ซึ่งกอใหเกิดการทดลองขึ้น เด็กสามารถ

จินตนาการถึงวัตถุแมวาวัตถนุั้นจะอยูนอกสายตาหรืออยูในอดีต เด็กสามารถทําการทดลองในสมอง 

และทําไดเร็วกวาการจัดการกระทํากับวัตถุนัน้จริง ๆ  
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 สรุปไดวา ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึน้ในตัวเด็กในรูปแบบของการคิด และในระบบของ

สัญลักษณ ซึง่เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอพฒันาการทางภาษาในระดบัตอไป เพื่อใชในการติดตอ 

ส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน ดงันัน้ภาษาจึงควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตัง้แต

ระดับปฐมวัย อันจะนําไปสูการพัฒนาสงัคม และสติปญญา ชวยใหเกิดการเรียนรูในสิ่งตางๆ     
1.2 ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกบัพัฒนาการทางภาษา 
การที่เด็กแตละคนสามารถพัฒนาภาษาพูดและความสามารถในการฟงจนสามารถใชในการ

ติดตอส่ือสารกับผูอ่ีนไดนัน้ ไดมีผูใหความสนใจศึกษาและกําหนดเปนทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาไว

ดังนี ้

ศรียา นยิมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2519 : 31-35) ไดสรุปการศึกษาคนควาทฤษฎี

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาไวดังนี ้

1) ทฤษฎีความพงึพอใจแหงตน (The Autism Theory) หรือ (Autistic Theory) ทฤษฎีนีถ้ือ

วาการเรียนรูการพดูของเด็กเกิดจากการเลยีนเสียงอนัเนือ่งมาจากความพึงพอใจทีจ่ะทําเชนนั้น โมว

เรอร (Mowrer) เชื่อวาความสามารถในการฟงและความเพลินเพลนิจากการไดยินเสยีงของผูอ่ืนและ

เสียงของตนเองเปนสิง่สําคญัยิ่งตอการพฒันาการ 

2) ทฤษฎีการเลียนแบบ (The lmitation Theory) เลวิส (Lewis) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ

เลียนแบบในการพัฒนาการทางภาษาอยางละเอยีด ทฤษฎีนี้เชื่อวาพัฒนาการทางภาษานัน้ เกดิจาก

การเลียนแบบ ซึ่งอาจเกิดจากการมองเหน็หรือการไดยินเสียง 

3) ทฤษฎีการเสรมิแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีนีอ้าศัยจากหลกัทฤษฎีการเรยีนรู

ซึ่งถือวาพฤตกิรรมทั้งหลายถูกสรางขึน้โดยอาศัยการวางเงื่อนไข ไรนโกลด  (Rhiengold) และคนอื่น ๆ 

ศึกษาพบวา เด็กจะพูดมากขึ้นเมื่อไดรับรางวัล หรือไดรับการเสริมแรง 

4) ทฤษฎีการรับรู (Motor Theory of Perception) ลิเบอรแมน (Liberman) ตั้งสมมติฐานได

วา การรับรูทางการฟงขึน้อยูกับการเปลงเสียง จงึเห็นไดวาเด็กมักจองหนาเวลาเราพดูดวย การกระทํา

เชนนี้อาจเปนเพราะเด็กฟงและพูดซ้ํากับตนเองหรือหัดเปลงเสียงโดยอาศัยการอานริมฝปาก แลวจึง

เรียนรูคํา 

5) ทฤษฎีความบงัเอิญจากการเลนเสียง (Babble Buck) ซึ่งธอรนไดค (Thorndike) เปนผู

คิด โดยอธิบายวาเมื่อเด็กกาํลังเลนเสียงอยูนัน้ เผอิญมบีางเสยีงไปทาํใหเด็กพัฒนาภาษา 

6) ทฤษฎีชวีวทิยา (Biological Theory) เลนเนเบอรก (Lenneberg) เชื่อวาพัฒนาการทาง

ภาษานั้นมพีืน้ฐานชวีวทิยาเปนสําคัญ กระบวนการที่คนพูดไดข้ึนอยูกับการเปลงเสียง เดก็จะเริม่สง

เสียงออแอและพูดไดตามลาํดับ 
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7) ทฤษฎีการใหรางวัลของแม (Mother Reward Theory) ดอลลารด (Dollard) และมิลเลอร

(Miller) เปนผูคิดทฤษฎีนี ้โดยย้ําเกีย่วกับบทบาทของแมในการพัฒนาภาษาของเดก็วาภาษาที่แมใช

เปนการเลี้ยงดูเพื่อสนองความตองการของลูกนัน้เปนอทิธิพลทีท่ําใหเกิดภาษาพูดแกลูก 

 สรุปไดวา ทฤษฎีตางๆ ที่เกีย่วของกับพัฒนาการทางภาษา ไดพูดถงึการเรียนรูภาษาของเด็ก

เกิดจากหลายดาน  ไดแก  พืน้ฐานทางชีววทิยา  การเลนเสียง  การเลียนแบบ  การหดัเปลงเสียงแบบ

ตางๆ  และส่ิงที่สําคัญคือ การตอบสนองจากบุคคลใกลชิด ดวยการโตตอบ  ใหการเสริมแรง  และเปน

แบบอยางที่ดใีนการใชภาษา 
1.3  การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 
ตามความเปนจริงเด็กมีประสบการณทางภาษาอยางผวิเผิน จากการมปีฎิสัมพันธโดย

ปราศจากการฝกสอนเปนพิเศษภายในเวลาอันสัน้ ในขณะที่เด็กมพีฒันาการทางสติปญญาขั้นแรกเริ่ม

ของการใชเหตุผลแตเด็กสามารถเรียนรูภาษาในระดับลึกเปนนามธรรมและมีโครงสรางทาง

ภาษาศาสตรที่ซับซอนอยูในระดับสูง นอกจากจะเรียนรูโครงสรางทางภาษาในชุมชนของตนแลว เด็ก

ยังเรียนรูกฎอันซับซอนซึ่งเปนพืน้ฐานการใชดวย เดก็เรียนรูวาจะพูดเมือ่ไร อยางไร พดูอะไร กับใคร 

(หรรษา นิลวิเชียร. 2535 : 203-207) 

ทัศนะนกัพฤติกรรมศาสตร  (The Behaviorist View)  กลาววา การเรียนรูภาษาของเด็ก

เปนการเรียนรูที่เกิดจากผลการปรับส่ิงแวดลอมของแตละบุคคลที่มีอยูในตนเอง ในขณะที่เด็ก

เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แรงเสริมในทางบวกจะถูกนาํมาใชเมื่อภาษาของเด็กใกลเคียง หรือถูกตองตาม

ภาษาผูใหญ ซึ่งนกัพฤติกรรมศาสตรมีความเชื่อเกีย่วกบัการเรียนภาษาของเด็กคือ 

1) เด็กเกิดมาโดยมีศักยภาพในการเรียนรู  ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการถายทอดทางกรรมพันธุ 
โดยปราศจากความสามารถพิเศษดานการเรียนดานใดดานหนึง่ 

2) การเรียนรู ซึ่งรวมทัง้การเรียนทางภาษา เกิดขึ้นโดยสิ่งแวดลอมเปนผูปรับพฤติกรรมผูเรียน 

3) พฤติกรรมทัว่ไปรวมทัง้ภาษา ถกูปรับโดยแรงเสริมจากการตอบสนองที่เกิดจากสิง่เรา 

4) ในการปรับพฤติกรรมที่ซับซอนอยางเชนภาษา จะมกีระบวนการเลือก หรือทาํให

ตอบสนองเฉพาะเจาะจงขึน้ โดยผานการใหแรงเสริมทางบวก ถึงแมวาการตอบสนองทัว่ไปและชนิด

งายๆ จะไดแรงเสริมทางบวกตั้งแตตน แตการใหแรงเสรมิในระยะหลงัๆ จะถูกนํามาใชกับการ

ตอบสนองที่ซบัซอนและใกลเคียงกับเปาหมายทางพฤติกรรมสูงสุด 
ทัศนะของนกัทฤษฎีสภาวะติดตัวโดยกาํเนิด (The Nativist View) 
นักทฤษฎีเชื่อเกี่ยวกบักฎธรรมชาติ หรือกฎเกี่ยวกับส่ิงที่มมีาแตกําเนิด มีความคิดเหน็

เกี่ยวกับการเรียนรูภาษาของเด็กแตกตางจากนกัพฤติกรรมศาสตรสองประการสําคญั คือ 

1) การใหความสาํคัญตอองคประกอบภายในบุคคลเกี่ยวกบัการเรียนรูภาษา 
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2) การแปลความบทบาทขององคประกอบทางสิง่แวดลอมในการเรียนรูภาษา 

ชอมสกี,้ แมคนีล และเลน็เบิรก (Chomsky, McNeill and Lenneberg.n.d.)  เปนผูที่มีความ

เชื่อวา เด็กเกดิมาดวยความสามารถทางภาษา เด็กทกุคนเกิดมาโดยมีโครงสรางทางภาษาศาสตรอยู

ในตัว ซึง่ไดแก โครงสรางทางการเรียนรูทางดานความหมาย ประโยค และระบบเสียง เด็กจะมีข้ันของ

การพัฒนาทางรางกายและขั้นตอนทางภาษาเกี่ยวโยงและสัมพันธกนัอยางใกลชิด โดยที่

ความสามารถทางการเรียนภาษาของเด็กจะถูกวางโปรแกรมไวในตัวและมีความเกีย่วของสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทีเ่ด็กไดรับ (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 206) 

ทัศนะของนกัสังคมศาสตร  (The Socialist View) หรือทฤษฎีวัฒนธรรมใหความสนใจ

เกี่ยวกับผลกระทบของสิง่แวดลอมทางภาษาของผูใหญที่มีตอพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ผลการ 

วิจัยกลาววา วิธีการที่ผูใหญหรือพอแม ปฎิบัติตอเด็กมีผลตอพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทาง

สติปญญาของเด็ก วิธีการเหลานั้นไดแกการอานหนังสอืใหเด็กฟง การสนทนาระหวางรับประทาน

อาหาร การแสดงบทบาทสมมุติ การสนทนาเปนตน 

 นักวจิัยไดพยายามศึกษาลกัษณะของสิง่แวดลอมที่ดีทีสุ่ด สําหรับการเรียนภาษาเพื่อสงเสริม

การเรียนรูภาษาของเด็กจากการมีปฎิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  หรรษา นิลวิเชยีร (2535 : 204) ไดสรุป

หลักการไว 4 ประการ  ดังนี ้

1) ส่ิงแวดลอมทีส่อดคลองกับวิธีการเรียนรูของเด็ก การสงเสริมใหเด็กไดสํารวจ ปฏิบัตจิริง 

กระทําดวยตนเอง อยูในสิง่แวดลอมที่เปนอิสระ รูจักสงัเกต ตัง้สมมติฐาน ผูใหญไมควรเปนผูออกคําสั่ง

อยางเดยีว ควรใหเด็กเปนผูตั้งคําถามบาง 

2) ส่ิงแวดลอมทีส่งเสริมปฎิสัมพันธระหวางเด็กและบุคคลรอบขาง เด็กควรไดส่ือสารแบบ
สองทางซึง่เปนหวัใจสําคัญของการสื่อสาร บุคคลที่เด็กมีปฎิสัมพันธดวยไดแก พอแม เพื่อน ญาตพิี่

นอง เปนตน 

3) ส่ิงแวดลอมทีเ่นนความหมายมากกวาดานรูปแบบ พอแมหรือผูใหญควรยอมรับการ

ส่ือสารของเด็กในรูปแบบตาง ๆ กนั โดยคํานึงถึงความหมายที่เดก็ตองการจะสื่อออกมาเปนสิ่งสาํคัญ

กวาการพูดดวยรูปแบบไวยากรณที่ถูกตองเรียงภาษาจากงาย ๆ ไปสูทีซ่ับซอน 

4) ส่ิงแวดสอมทีป่ระกอบดวยความหลากหลาย ทั้งดานวาจาและไมใชวาจา เด็กควรจะ

ไดรับประสบการณและการมีปฏิสัมพันธในหลาย ๆ   รูปแบบเพราะประสบการณจะมีสวนชวยดานการ

แสดงออกทางภาษา จะเห็นไดวาการเรียนภาษาของเด็กจะตองจัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการ

เรียนรูของเด็กใหเด็กมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธไดลงมือกระทํา ไดสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเพราะ

ส่ิงแวดลอมจะชวยปรับพฤตกิรรมที่เรียนใหเกิดการเรียนรูตอไปไดอยางรวดเร็วและมคีวามกาวหนา

ทางดานภาษาตอ  ๆ ไป 
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 สรุปไดวา การเรียนรูภาษาของเด็กตามทัศนะของนักทฤษฎีหลายทานมีความคิดเหน็

สอดคลองกันวา เด็กมีลักษณะการเรียนรูภาษามาจากตัวเด็กเองตัง้แตเกิดและมีส่ิงแวดลอมเปนตัว

ชวยใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูทางภาษา โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่เนนความหมายมากกวา

รูปแบบของภาษา และมีความหลากหลาย 
 1.4 กระบวนการในการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 

กระบวนการเรยีนรูภาษาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งสามารถใชภาษาในการ

ติดตอส่ือสารกันไดนัน้มีลําดับดังนี ้

ศรีเรือน แกวกงัวาล (2519 : 127–133) 

1) การเลียนแบบ (Imitation) เปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรูภาษาเพราะเปนขัน้ที่เด็ก

เลียนเสยีงของเด็กและพูดตามเสียงที่ไดยนิ 

2) การเอาอยาง (ldentification) เด็กมิไดเลียนแบบการออกเสียงอยางเดียวเทานัน้ แตจะ

เลียนแบบทาทาง นิสัยใจคอจากบุคคลตามเสียงที่ไดยนิดวย 

3) การเลียนแบบพฤติกรรมตอบสนองความพรอมกับส่ิงเรารอบตัว (Multiple Response 

Learning) เปนพฤตกิรรมตอบสนองที่เด็กพยายามทาํตาม โดยลองใชอวัยวะเปลงเสยีงตาง ๆ เพื่อให

ทํางานรวมกัน ไดแก สวนสมองที่รับรู มองเห็น ไดยิน สะสมความจาํ ควบคุมริมฝปาก สีหนาทาทาง

และสายตา 

4) การเรียนรูดวยสัมพนัธภาวะ (Associative Learning) เด็กจะเรียนรูคาํและความหมาย

โดยอาศัยความสัมพนัธระหวางเสียงหรือพฤติกรรม เชน เด็กเรยีนรูคาํวาตุกตา เมื่อแมยื่นตุกตาใหแลว

บอกวาตุกตา เด็กจะเรียนรูไดจากการเชื่อมโยงกับส่ิงของ 

5) การเรียนรูถาม–ตอบ (Question – Answering) เมื่อเด็กไดเรียนรูภาษาแลวกจ็ะเกดิ

ความรูความคดิอยางมีระเบยีบ รูจักใชเหตผุล จะมีความสงสัยและถาม อยากรูอยากเหน็ โดยการถาม

คําถามของเดก็จะชวยใหพฒันาภาษาของเด็กไดดียิ่งขึน้ 

6) การลองผิดลองถูก (Trial and Error) เด็กปฐมวัยที่มกีารลองปฏิบัติ อาจถูกบางผิดบาง

การเขาใจและการชมเชยเมือ่เด็กออกเสียงไดถูกตองจะทําใหเด็กเกิดความมัน่ใจและชวยใหภาษา

พัฒนาไดรวดเร็วขึ้น 

7) การถายทอดการเรียนรู (Transfer and Learning) การเรียนรูในเสยีงใหม ๆ จะงายขึน้ถา

ผูเรียนมีความรู เกี่ยวพนักนัมากอน เชน การรูจักไก แลวรูจักเปด หาน โดยชี้ใหเห็นความแตกตาง เด็ก

จะจดจําไดเร็วและมีความคดิตามลําดับอยางมีระเบียบ 

นอกจากนี ้จรรจา สุวรรณทตัและคนอื่นๆ (2529 : 122) ไดกลาวถงึกระบวนการเรียนรูภาษา

วา เกิดขึ้นจากความชาํนาญ (Empiricist Approach) ซึ่งเด็กจะไดเร่ิมเรียนรูภาษาอยางไมเปน
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กฎเกณฑ แตเรียนรูภาษาในลักษณะเดียวกับการฝกทักษะความชํานาญและความสามารถดานอืน่ ๆ 

การเรียนรูคําไดจากการไดยินคนอืน่พูดซ้าํ ๆ แลวนํามาพูดซึ่งเด็กจะเรยีนรูไดเร็ว ถาคําศัพทที่เด็กเรียนรู

เปนประสบการณใกลตัวเด็ก รูปแบบการเรยีนรูที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย คือ ตองมปีฏิสัมพันธกับ

วัตถุ เชนครูนาํวัตถ ุส่ิงของ ของเลน มาจดัในหองเรียน แลวตั้งคําถาม เมื่อเราใหเด็กหาคําตอบ ซึ่งเปน

การใหเด็กสาํรวจวัตถนุั้นดวยตนเอง 

จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา กระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย การ

เลียนแบบ การเอาอยาง การลองผิดลองถกู การเรียนรูในสิ่งที่เกีย่วพันกับความรูเดิม และการสอน ซึ่ง

กระบวนการเรยีนรูทางภาษาจะเปนไปตามลําดับอยางมีระบบ โดยอาศัยการฝกทักษะความชาํนาญ 
1.5 การพัฒนาความสามารถทางภาษาแกเด็กปฐมวัย 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 : 11-113) ไดกลาววา ภาษาเปนสวนหนึง่ของการพัฒนาทาง

ปญญา เด็กกอนเรียนเปนวยัที่มพีัฒนาการทางภาษามากขึ้น รูคําศัพทมากขึ้น พัฒนาคําพูดเดี่ยวสู

คําพูดที่เปนวลีและเปนประโยคในที่สุด เชน เด็กเล็กมักเริ่มจากคําวาแม ตอมาเปนแมจา ตอมาเปนแม

ไปไหน เปนตน 

ในชวงระยะของการพัฒนาทางภาษานี ้การพูดคุยและการสนทนากบัเด็กเปนการกระตุนที่ด ี

เด็กสามารถพฒันาความคิดไดเต็มที่ การปลอยใหเด็กเรียนรูภาษาเองตามธรรมชาต ิเด็กจะมี

พัฒนาการทางภาษามาก คาํถามของเด็กที่ถามวา “ทําไม” คือการคนหาศัพท  คนหาภาษา ฝก

ความจาํและเหตุผล การตอบคําถามของผูใหญ ความสนใจ คําตอบจะมีมาก ถาผูใหญตอบเด็กจะ

สนุกสนานและเรียนรูไปพรอมกัน การเรียนรูภาษาเปนพัฒนาการตามธรรมชาติ จากความคุนเคยการ

ไดยินไดฟงแตถามีการเสริมสรางรวมดวย การพัฒนาทางภาษาจะงดงาม 

การพัฒนาความสามารถทางภาษาควรเริ่มต้ังแตเด็กในวัย 2-7 ป เปนวัยทีพ่ัฒนาการทาง

ภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว (อารี สัณหฉว.ี 2535 : 183) เด็กทกุคนเกิดมาพรอมกับความสามารถ

ในการเรียนรูภาษา  โดยเด็กจะเรียนรูการใชภาษาของตนเองทั้งทางดานความหมาย ประโยคและเสียง

จากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ  (หรรษา นลิวิเชียร. 2535 : 206 )  

ประมวญ ดิคคินสัน  (2536 : 154)  กลาววา  การสงเสรมิพัฒนาการทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัย ครูควรใชหลักการใหญ ๆ ดงัตอไปนี ้

1) ถอยคําที่นาํมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรนํามาจากนทิาน บทความ เร่ืองราวที่

เด็กสนใจแลวหยิบคําทีน่าสนใจจากเรื่องราวมาใชโดยอาจนาํคํามาจดัหมวดหมูหรือนํามาผูกเปน

เร่ืองราวขึ้นมาใหม 

2) เด็กควรจะเรียนรูถอยคําจากใจความ เพื่อใหเขาใจความหมายของคําแจมแจงยิง่ขึ้น 

3) เลนเกมโดยใชถอยคํา เชน ปริศนาอักษรไขว การทายประโยค จับคูคํากับภาพ เปนตน 
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นอกจากนัน้ครูควรสงเสริมใหเด็กทาํกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน เชน พูดขยายความหมายของถอยคําใหใชไดหลากหลาย ขยายความรูในการใช

โครงสรางทางภาษาใหถูกตอง รูจักแตงประโยคใหมีความหมายชัดเจน หาคําอ่ืน ๆ มาใชแทนกนัได 

จินตนาการ นกึภาพจากคําบรรยายได รูจกัใหคําจาํกัดความของถอยคาํนัน้ พัฒนาความสามารถใน

การใชภาษาตามสถานการณตาง ๆ ทางสงัคม ฉันทนา ภาคบงกช (2538 : 1-2) กลาววา ภาษา

สามารถพัฒนาไดดีในบรรยากาศที่ผอนคลายมีการยอมรับ และไมถกูวิพากษวิจารณ  ปจจัยสําคญัใน

การสงเสริมใหเด็กมีความกาวหนาทางภาษาอยางรวดเร็วมีดังนี ้

1) การจัดสภาพแวดลอมทางภาษา ชั้นเรียนและโรงเรียนควรตกแตงดวยคําหรือขอความ ซึง่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวนั 

2) การเลน การเลนของเด็กเปรียบไดกับการทํางานในโลกของผูใหญ การพัฒนาการภาษา

สวนมาก เกิดจากประสบการณจริง จึงควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเด็กไดเลน 

3) การอาน การอานเปนสื่อของการเรียนรู ควรจูงความสนใจใหเด็กรักการอาน เชน อาน

นิทานใหเด็กไดฟง 

4) การเขียน การอานมีความสมัพันธกับการเขียน ควรจัดกจิกรรมการเขยีนใหสัมพนัธกับส่ิง

ที่เด็กอาน 

5) การใชส่ิงที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวนั  เชน  การสื่อขอความถึงกนัและกัน  ขอความถึง

เด็ก และขอความถึงผูปกครอง การซื้อของ เปนตน 

   เฮนริค (Henrick. 1980) ไดเสนอแนะวิธีการพื้นฐานเพื่อสงเสริมพฒันาการทางภาษาของ

เด็กไวดังนี ้รูจกัรับฟงเดก็ใหเด็กไดพูดคุยถงึเรื่องราวที่เขาไดพบเหน็หรือไดฟงมา รูจกัพูดคุย หรือ

สนทนากับเดก็ รูจักซกัถามเพื่อใหเด็กไดใชภาษาไดอยางกวางขวางมากยิง่ขึ้น ใหเดก็รูจักฝกฝนการฟง 

รีบปรึกษาผูเชีย่วชาญโดยเฉพาะเมื่อเด็กมปีญหา นอกจากนีก้ารสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของ

เด็กจะตองมีองคประกอบอืน่ๆ เชน พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสังคม ประสบการณทีส่รางเสริม การ

ฝกฝน ประสาทสัมผัส การยอมรับฟงเด็ก การปฏิสัมพนัธกับเพื่อนๆ การมีผูใหญเปนแบบอยางทีด่ี การ

ตั้งใจฟงเด็ก การไมมีอคติตอการใชภาษาของเด็ก และการที่เด็กมีโอกาสไดพูดคุยอยางสนุกสนาน  

เปนตน  (นิตยา ประพฤติกิจ. 2539 : 162-163 ; อางองิจาก Henrick. 1980.) 

ดังนัน้จะเห็นวา การพัฒนาความสามารถทางภาษาเกิดจากวฒุิภาวะของเด็กที่มีความพรอม 

การฝกฝน ประกอบกับส่ิงแวดลอมทัง้ที่บานและโรงเรียน สงเสริมพฒันาใหเด็กเกิดความเขาใจ

ความหมาย สามารถใชถอยคําตางๆ ไดกวางขวางขึน้ มโีอกาสไดใชภาษาในชวีิตประจําวนัและการ

เลนของเด็ก  ทั้งนี้ผูใหญมีสวนสาํคัญในการจัดประสบการณที่หลากหลาย มีปฏิสัมพันธกับเด็ก และ

เปนแบบอยางที่ดี 
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 นอกจากนัน้มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ยงัไดกลาวถึงการเลนที่สงเสริมพฒันาการทาง

ภาษาในหนังสือส่ือการสอนระดับปฐมวยัศึกษา (2537 : 220–224) ไววา เมื่อเด็กอยูในระดับอนุบาล 

ความสามารถในการใชภาษามีเพิม่ข้ึน ความเขาใจประโยคยาวๆ และเขาใจเรื่องราวที่ผูใหญพูดไดดี 

ดังนัน้จึงควรหาทางสงเสริมเด็กใหสนกุกับการใชภาษาใหมากขึ้น กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทาง

ภาษาของเด็กได เชน 

1) การเลนนิ้วมือ เปนการเลนทีง่ายและสนุก เด็กตองใชจินตนาการในขณะที่เลน และ

ขณะเดียวกนัก็ไดฝกทักษะทางภาษาไปดวย เพราะขณะที่เลนเด็กจะตองพูด และถาครูสามารถนาํ

ถอยคําและประโยคมาแตงใหคลองจองกนั และใหเด็กพูดขณะที่เลนไปดวยจะทาํใหเด็กสนุกกับการ

พูดยิ่งขึน้ 

2) การเลนตอบคาํถาม โดยใหเด็กดูรูปภาพหรือส่ิงของตาง ๆ แลวใหเด็กบอกวาเปนอะไร มี

ลักษณะประโยชน และวิธีใชงานอยางไร 

3) เลนทายปญหาอะไรเอย 

4) เลนรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลง 
5) เลนแสดงตามเรื่องในนทิาน 
1.6 ความสามารถทางภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัย 
การฟงเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญยิง่ เพราะเปนทักษะที่ตองใชในชีวติประจําวนัมากที่สุด 

เด็กเรียนรูการฟงมาตั้งแตเกดิ การฟงของเด็กเปนการับรูโดยประสาทสมัผัสทางหู เดก็ฟงแลวสามารถ

รับรูสังเกต จําแนก เปรียบเทยีบสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กแลวสะสมเปนประสบการณ และสามารถดงึ

ประสบการณออกมาใชในการสื่อสารกับผูที่อยูใกลชิดได ทัง้ยังเปนทักษะพืน้ฐานในการพัฒนาทักษะ

ดานอื่น ๆ การพัฒนาทักษะทางดานการฟง จะสงผลดีตอการเรียนรูของเด็กในดานอื่น ๆ ตอไป 

 1.6.1 ความหมายของการฟง 

 การฟงมีความหมายแตกตางไปจากการไดยิน การไดยนิเกิดขึ้นเนื่องจากมีเสยีงมากระทบหู

เองโดยไมไดตั้งใจ คนหลายคนจึงไดยนิโดยมิไดฟง สวนการฟงนัน้หมายถงึการใชสมาธิและความตั้งใจ 

ที่จะจาํประเดน็ของสิ่งที่ไดยนิ (กิติยวดี บญุซื่อ. 2520 : 70) 

 วราภรณ รักวจิัย (2533 : 44) ไดกลาวถงึการฟงสําหรับเด็กปฐมวยัวา คือ การฝกฟงเสียง

ธรรมชาติ จงัหวะดนตรี เพือ่เตรียมใหพรอมในการฟงเรื่องราวตางๆ และสามารถถายทอดไดเปน

ประโยคที่เหมาะสม  มมีารยาทในการฟง  และมีสมาธิในการฟง 

 รองรัตน อิศรภักดี   (นิตยา ประพฤติกิจ. 2539 : 162-163 ; อางอิงจาก Henrick. 1980.) 

(2505 : 93) ไดกลาววาการฟงเปนสิ่งที่เหนือจากการไดยิน การฟงหมายถงึ 1) การติดตามเรื่องราวที่

ไดยิน 
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2) สามารถเกดิความเขาใจในสิ่งนั้น 

 3) จับขอความตาง ๆ ที่คลอยตามหรือโตแยง 

บันลือ พฤกษะวัน (2522 : 39) กลาววา การฟง หมายถึง การไดยินโดยมีความตัง้ใจรับ และ

เกิดความเขาใจตามเจตนาทีอี่กฝายหนึง่สือ่มา สวนการไดยินนัน้ไมไดมีความตัง้ใจหรือสนใจ การฟงจงึ

ลึกซึ้งกวามาก การฟงเกิดจากความตัง้ใจ การไดยิน และความเขาใจ การฟงตามความหมายดงักลาวนี้

ตองอาศัยกระบวนการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1) การไดยิน (Hearing) เปนกระบวนการรบัรูทางโสตขั้นแรกของการฟง 

2) การฟง (Listening) เมื่อหรัูบสัญญานเสยีงเขาไปแลว จะสงไปยงัสมอง เพื่อแปล

ความหมายของเสียงที่ไดยนิ ในขั้นนี้ตองใชสมาธิและความตัง้ใจอยางจริงจงั 

3) การรับรูความหมาย (Adding) เปนกระบวนการขั้นสูงของการฟง เมื่อฟงเสียงที่ไดยิน

แลว  ยงัตองทาํความเขาใจอยางลกึซึ้ง  และรูจักประเมนิคุณคาวาควรเชื่อถือเพียงใด  แลวจึงแสดง 

ปฏิกริยาโตตอบไปตามที่ตองการ 

 ดังนัน้จึงสรุปไดวา การฟงเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากการไดยิน เมื่อไดยินแลวมีการตั้งใจ

รับรูและแปลความหมายเพื่อความเขาใจในสิ่งที่ไดยนิ ทักษะในการฟงเปนสิ่งที่ควรสงเสริมแกเด็ก

ปฐมวัย โดยการฝกฟงเสียงธรรมชาติ จงัหวะดนตรี ฝกมารยาท และสมาธิในการฟง  เพื่อเตรียมพรอม

ในการฟงเรื่องราวตางๆ และสามารถถายทอดไดอยางเหมาะสม 

 1.6.2 ประเภทของการฟง 

 ไดมีผูจําแนกประเภทของการฟงไวตาง ๆ กันดงันี ้

เคเนดี้ (Kennedy. 1995 : 146) ไดจัดประเภทของการฟงไว 7 ประการ คือ 

1) การฟงทัว่ ๆ ไปในชีวิตประจาํวนั (Simple Listening) เชน การฟงการสนทนา การฟง

ทางโทรศพัท 

2) การฟงเพื่อจําแนกเสียง (Discriminative Listening) เชน การฟงเสียงสัตว เสียง

ยวดยาน เสียงที่แสดงความรูสึก 

3) การฟงเพื่อเปนการพักผอน (Listening for Relaxation) เชน การฟงบทกลอน การฟง

เร่ืองราวและนทิานตาง ๆ 

4) การฟงเพื่อจับสาระสําคัญ (Listening for Information) เชน การฟงประกาศ การฟง

ความคิดเหน็และการฟงเพื่อตอบคําถาม 

5) การฟงเพื่อจับความคิด (Listening to Organize Ideas) เชน การฟงการอภิปราย 

และการแสดงความคิดเหน็ตาง ๆ 

6) การฟงอยางพนิิจพิเคราะห (Critical Listening) 
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7) การฟงเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Listening) เชน การฟงดนตรี และ

การแสดงตาง ๆ 

จะเหน็ไดวาการฟงนัน้มีหลายประเภท และทุกประเภทลวนมีความสาํคัญความจาํเปนที่

จะตองฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะในการฟงประเภทนัน้ ๆ อยางเตม็ที ่

1.6.3 องคประกอบของการฟง 

 คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 2) ไดกลาวถงึองคประกอบในการฟงของเด็ก

ปฐมวัยไวดงันี ้

1) การจําแนกเสยีง 
2) การฟงคําพูด คําสั่งเขาใจ และปฏิบัติตามไดถูกตอง 

3) มารยาทในการฟง 
4) การฟงนทิานหรือเร่ืองราวแลวจับใจความได 
5) การฟงเพลง คาํคลองจอง และการเลนที่สรางเสริมประสบการณทางภาษา 

1.6.4 พัฒนาการทางภาษาดานการฟงของเด็กปฐมวัย 

 นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 178-179) และหรรษา นิลวิเชียร (2535 : 198-199) ไดกลาวถึง

ความสามารถทางภาษาดานการฟงของเด็กในแตละชวงอาย ุ ดงันี ้

 อายุ 0 – 2 ขวบ พยายามเลยีนเสียงที่ไดยิน เขาใจคาํและประโยคงาย ๆ ชอบฟงโฆษณาทาง

โทรทัศนและเสียงที่สะกิดใจ ชอบฟงเรื่องสัน้ ๆ และเพลงกลอมเด็ก 

 อายุ 3 ขวบ ชอบฟงเสยีงตาง ๆ ที่ไดยินอยูคุนหู เชน เสียงสัตว ยานพาหนะ เครื่องใชใน

ครัวเรือน ชอบฟงนิทานที่ผูใหญอานใหฟงแบบสองตอสอง ฟงไดนานและฟงอยางตัง้ใจ สามารถเขาใจ

ภาษาพูดงายๆ ของ   ผูใหญ เชน อยา ไม การปฏิบัติตามคําสัง่ของผูใหญยังไมสม่าํเสมอ สามารถ

เชื่อมโยงเสียงกับวัตถทุี่ใชทาํเสียงได 

 อายุ 4 ขวบ ฟงเรื่องไดนานขึน้ อาจเลือกหนังสือใหผูใหญอานใหฟงสามารถปฏิบัตติามคําสั่ง

งาย ๆ  ได   บางครั้งจะแกลงทาํเปนไมไดยิน  หรือไมสนใจคําสั่งหรือเสียงเรียก  ชอบฟงเรื่องซ้ํา ๆ  และ 

สามารถจาํแนกความแตกตางของเสยีงได 

 อายุ 5 ขวบ ตัง้ใจฟงนานขึน้ ชอบฟงนทิาน เพลง เลนหัวและคําคลองจอง สามารถปฏิบัติ

ตามคําสั่งไดมากขึ้น เขาใจคาํพูดขอความยาว ๆ ของผูใหญ 

 อายุ 6 ขวบ ชอบฟงเรื่องราวตาง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติปรากฏการณตาง ๆ  

 จากที่กลาวมา สรุปไดวา เดก็มีความสามารถทางการฟงมาตัง้แตแรกเกิดและพัฒนาเปน

ลําดับข้ันจากการฟงเสียงของบุคคลที่อยูใกลชิดเพื่อเลยีนแบบและเพื่อจําแนกมาเปนการฟงเพื่อปฏิบัติ

ตามคําสั่งและการฟงเปนเรื่องสั้น ๆ จนสามารถถายทอดเรื่องราวที่ไดฟงใหผูอ่ืนรับฟงและเขาใจได 
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1.7 ความสามารถทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวยั 
เด็กเล็กๆ มีความอยากรูอยากเหน็ และความตองการที่จะสื่อสารกับผูอ่ืนเปนสิง่เราใหเกิด

การแสดงออกในดานการพูด แตเด็กมีถอยคําในการสื่อสารที่คอนขางจาํกัด  จึงพยายามแสวงหาการ

ใชคําพูดดวยตนเอง ซึ่ง เนือ้นอง สนับบุญ (2544 : 11) ไดกลาวไววา ส่ิงเราทีม่ีประโยชนตอภาษาพูด

ของเด็ก คือ การเปดโอกาสใหเด็กพดูถึงสิง่ที่ชอบดวยคาํพูดของเขาเอง ดังนัน้ ครูผูสอนควรจะไดศึกษา

ถึงพฒันาการดานภาษา และความสามารถในการพูดของเด็กในแตละชวงอายุ  เพื่อจัดกิจกรรม

ตอบสนองความสามารถทางภาษาดานการพูดไดอยางเหมาะสมตอไป 

 พราวพรรณ เหลืองสวุรรณ (2537 : 90-93) ไดกลาวถงึความสามารถทางภาษาดานการพูด

ของเด็กในแตละชวงอายุไวดังนี ้

 อายุ 0 – 2 ป เด็กแรกเกิดจะสื่อสารกับบุคคลอื่นดวยภาษาทาทาง เมือ่พูดไดสามารถพูดคํา

บางคําไดชัดเจน แตไมเขาใจความหมายของคํา 18 เดือน พูดไดประมาณ 10 คํา และเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 

ถึง 30 คํา เมื่ออายุประมาณ  2 ขวบ ชอบต้ังคําถามวาอะไร ทําไม และสวนมากยังพดูไมชัด โดย

เฉพาะตวั ร,ล และคําควบกล้ํา บางครั้งยงัพูดกลับกนั ผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ไม

ควรกลาวลอเลียนหรือตําหนิ เพราะจะทาํใหเด็กพฒันาชา เด็กสามารถเขาใจความหมายและคํา

มากกวาสวนที่ตองการจะพดูออกมา 

 อายุ 3 ป มพีฒันาการทางภาษาเร็วมาก สามารถตัง้คําศัพทใหม ๆ หรือเรียกชื่อส่ิงใหมตาม

ความเขาใจของตน สามารถเขาใจคําพูดงาย ๆ ของผูใหญ เชน อยา ไม แตยังไมสามารถเขาใจสิง่ที่

มองไมเหน็ ดังนั้น การปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองของผูใหญจึงยังไมสม่ําเสมอ และยังไมลืมคําถามวา

ทําไม จะพยายามทําความเขาใจกับคําถามที่ตนเองถามไปเชนกนั 

 อายุ 4 ป ในดานภาษาเด็กวยันี้ เร่ิมเปนตวัของตัวเองมากขึ้น มีความสนใจคําพูดของผูใหญ 

และชอบเลียนแบบ เร่ิมพูดประโยคที่ยาว และใชคําถามทีม่ีเหตุผลมากขึ้นชอบฟงนทิานซ้าํ ๆ โดยไมเบื่อ 

 อายุ 5 ป สามารถเขาใจคําพูด ขอความยาว ๆ ของผูใหญไดดี และพยายามพูดยาว ๆ โดย

เลียนแบบผูใหญในการจะสรางประโยค ชอบฟงนิทานประเภทเทพนิยาย และชอบแสดงบทบาทสมมุติ

ประกอบ 

 อายุ 6 ป เด็กสวนใหญจะสนใจการพูด ชอบสนทนากับเพื่อน ๆ หรือผูใหญมากกวาการเลน

ส่ิงของและมีความสุขมากเมือ่ไดสนทนากบัผูอ่ืน และไมชอบถูกวิจารณตอหนาผูอ่ืนหรือชุมชน ชอบฟง

เร่ืองราวตางๆ โดยเฉพาะเกีย่วกับธรรมชาติ ปรากฏการณตาง ๆ เร่ิมสนใจในการอาน โดยเฉพาะเทพ

นิยายทีม่ีภาพประกอบ 

 ลี และรูบิน (มาณวิกา ผลพิรุฬห. 2533 : 15 ; อางองิจาก Lee and Rubin. 1979 ) ได

กลาวถึงความสามารถทางภาษาดานการพูดไวดังนี ้
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 อายุ 0 – 2 ป จะเริ่มทดลองเลนเสียง ทดลองใชริมฝปาก ล้ิน สายเสียง กลองเสยีง วาถาทํา

ใหลมผานแลวจะเกิดอะไรขึน้ และทดลองบังคับกลามเนื้อในการพูดตาง ๆ จะเกิดการพูดคําแรก

ระหวางอายุ 10 – 18 เดือน ในเด็กปกติจะเร่ิมใชประโยค 1 – 2 คําได แตยังนยิมใชภาษาทาทางมาก

และชอบที่จะทําเสยีงสงู ๆ ต่ํา ๆ  

 อายุ 2 – 5 ป ใชคําที่มีความหมายมากขึ้น ลักษณะการพดูเริ่มคลายผูใหญใชประโยคยาวขึ้น 

และมีความหมายมากขึน้ มกัพบวาจะมีพฒันาการอยางมากและซับซอนในการใชคําประโยค 

โดยเฉพาะชวงปที ่4 – 5 

 อายุ 5 – 7 ป ใชประโยคที่มีความซับซอนเดนชัด อธิบาย หรือบรรยายเหตุการณหรือรูปภาพ

ไดมีความหมายมากขึ้น สามารถใชการเชือ่มประโยคและอธิบายความคิดตัวเองได 

 จากที่กลาวมา สรุปไดวาเด็กสามารถใชภาษาไดตั้งแตแรกเกิดและมีพฒันาการทางภาษา

เปนลําดับข้ัน  โดยเริ่มจากการใชเสียง การใชคําตาง ๆ จนพฒันาเปนประโยคที่สมบูรณไดภายหลัง 
1.8 งานวจิัยที่เกีย่วของกับความสามารถทางภาษา 
งานวจิัยในตางประเทศ 

 วูดเวิรด คาโรลีน และเจอโรม (Woodward, Carolyne ; & Jerome. 1977 : 1) ไดศึกษา

รูปแบบการเริ่มเขียนของเดก็ระดับปฐมวยั พบวา เด็กมคีวามพรอมในการฟง การอานออกเสยีง และ

การผูกประโยค จะมีความสามารถในการเขียนสูงกวาเด็กที่ไมพรอมดานการฟง  การออกเสียง  และ

การผูกประโยค 

 ชอมสกี้ (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2539 : 28 ; อางองิจาก Chomsky.1998) รายงานวาเด็ก

หลายคนทีม่าจากครอบครัวที่แวดลอมไปดวยหนังสือ มพีอแมที่รักการอานเปนตนแบบ มีปฎิสัมพนัธที่

ดีในครอบครัว    จะทําใหเดก็เกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และเด็กมีหนังสือที่นาสนใจ

หลากหลายพรอมที่จะใหเด็กเลือก  เมื่อเดก็อยากเรียนรูอยากอาน 

 เรนส และเคนาดี้ (Raines ; &  Canady. 1990 : 224)   พบวา เด็กที่มปีระสบการณที่พอแม

อานหนงัสือใหฟงเปนประจาํ จะสามารถอานหนงัสือออกไดเอง ซึง่ทาํใหเกิดแนวคดิวาเด็กเรียนที่จะ

อานออกไดเองโดยธรรมชาติ  เชนเดียวกบัเด็กทารกเรียนพูดโดยพอแมมักจะไมเนนหรือตําหนเิมือ่ผิด 

พูดไมชัด แตจะคอยๆ สอนใหพูดชัดโดยทาํแบบอยาง แสดงความยินดีเมื่อพูดได และสงเสริมใหเด็ก

กลาพูดโดยการรับฟง ตั้งใจฟง จึงทําใหนกัวิจัยภาษากลุมนี้เกิดแนวคิดวาการเรียนการสอนภาษา

ทางดานอานเขียนของเด็กกค็วรจะใหเปนการเรียนรูตามธรรมชาติเชนเดียวกับการพูด 
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 งานวจิัยในประเทศ 
 ขจิตพรรณ ทองคํา (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการเลนบทบาทสมมติโดยเด็กมีสวน

รวมในการจัดสื่อการเลน ที่มีผลตอการคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางและความสามารถทางภาษา

ของเด็กปฐมวยั อายุ 5–6 ป จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจยัพบวา 

เด็กปฐมวยัทัง้ 2 กลุม มีความสามารถในการคลายยึดตนเองเปนศูนยกลางและความสามารถทาง

ภาษาแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติระดับ .01 

 รุงนภา วุฒ ิ(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรยีนรูโดย

ใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรงและการใชปริศนาคําทายทั่วไป ที่มีตอความสามารถทางภาษา

ของเด็กปฐมวยั อายุ 4–5 ป จํานวน 30 คน  ผลการศึกษาพบวา เด็กกลุมทดลองมคีวามสามารถทาง

ภาษาสงูกวากลุมควบคุม อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 

 เบญจะ  คาํมะสอน  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพูดของ

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเรื่องอยางตอเนื่องโดยใชภาพประกอบ  

พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเรื่องอยางตอเนื่องโดยใช

ภาพประกอบมีแนวโนมความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กอีกกลุม 

 สมศรี แสงธน ู(2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรง กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนอนุบาล 1 

จํานวน 12 คน ผลการศึกษาพบวาในแตละชวงสปัดาห เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางภาษาดานการ

ฟงและการพดูโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 และเพิ่มข้ึนตลอด

ชวงเวลา 8 สัปดาห 

 สิริมงคล  สุวรรณผา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดประสบการณพืน้ฐานทางดานภาษาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทดลองกับ

นักเรียนชัน้อนบุาล 3 ที่มีผลสัมฤทธิท์างภาษาต่าํจํานวน 20 คน  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ

ทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กกลุมทดลองมคีาสูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากงานวิจยัตางๆ สรุปวา พฒันาการทางภาษาของเด็กเกิดจากการมปีระสบการณตรงทาง

ภาษา การจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมทางภาษาที่กระตุนความสนใจ เพื่อพัฒนาความสามารถทาง

ภาษาอยางเหมาะสมกับอายุและประสบการณเดิมในบรรยากาศที่อิสระและผอนคลาย โดยมีการ

ยอมรับจะทาํใหเด็กมีความสามารถทางภาษาสูงขึน้  ซึ่งการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนนวัตกรรม

การสอนภาษาที่สอดคลองกับการเรียนรูของเด็กปฐมวยัและหลักการจัดประสบการณดังกลาว 
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2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 2.1 ความหมายและความสาํคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

ความหมายของการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
กูดแมน  (Goodman. 1986 : 10)  กลาวถึงความหมายของการสอนภาษาแบบธรรมชาติวา 

เปนการเรียนการสอนที่เนนการสอนภาษาอยางมีความหมาย โดยผูเรียนจะอาศัยประสบการณของ

ตนเองประกอบการเรียน ไมแบงภาษาเปนสวนยอย เปนการเรียนที่สนบัสนุนใหผูเรียนเกิดความกลา

และมั่นใจในตนเองในการทีจ่ะใชภาษา ไมเกรงวาจะผดิ  ทัง้นี้เพราะผูสอนไมเนนการลงโทษเมื่อเด็กใช

ภาษาผิด  แตพยายามชี้ใหเห็นขอบกพรองโดยทางออม  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแกไขตนเอง  การ

เรียนยึดนักเรยีนเปนศูนยกลาง 

มณีรัตน  สุกโชติรัตน  (2537 : 67)  กลาววา  การสอนภาษาแบบบูรณาการ (Whole 

Language Approach)  เปนแนวการสอนทกัษะทางภาษาสมัพนัธทีจ่ัดรวมทักษะทางภาษา คือ ฟง 

พูด อาน และเขียน ไปดวยกนัอยางมีระบบ  เนื่องจากการเรียนรูทกัษะทั้งสี่ไปพรอมๆ กัน จะชวยเสริม

พัฒนาทักษะซึ่งกนัและกนั 

พัชรี  ผลโยธนิ (2537 : 196)  กลาวถึงการสอนภาษาแบบธรรมชาติวาเปนการสอนที่

พยายามจะใชภาษาเปนศูนยกลางในการเรียนรู การสื่อสาร และการคิด โดยไมพยายามแยกภาษา

ออกเปนสวนยอยๆ  แตเปนการพยายามมองภาษาโดยรวม  สรางสรรคส่ิงแวดลอมหรือสถานการณ

จริงมาชวยทําใหภาษานัน้งายตอการเรียนรู ไมวาจะเปนการพูด การอาน การฟง และการเขียน  ถาเปน

ส่ิงที่มีความหมายมีประโยชนหรือเด็กสนใจและตองการ จะเปนสิ่งที่งายสําหรับการเรียนภาษา 

สรุปไดวา  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  หมายถงึการเรียนการสอนทีเ่นนการเรียนรูภาษา

อยางมีความหมาย  โดยเนนใหเด็กเรียนรูทักษะทางภาษาทกุดานไปพรอมๆ กนั ทัง้การฟง พูด อาน 

เขียน  โดยผานกระบวนการคิด  ไมแยกทกัษะยอยในการเรียน  เปนการเรียนการสอนทีย่ึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง และอาศัยประสบการณของผูเรียนเปนสวนสาํคัญในการเรยีนรู 
ความสาํคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
หรรษา  นิลวิเชียร  (2535 : 234)  กลาวถงึความสําคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติวา

เปนวธิีการสอนที่ชวยใหเด็กเกิดลักษณะทางการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางสมัพนัธ

ตอเนื่องกนั ไมแยกจากกนั  ถึงแมวาบางครั้งจะเนนทีท่กัษะหนึง่ทกัษะใดเปนพิเศษก็ตาม 

ฉันทนา  ภาคบงกช  (2537 : 2)  กลาวถงึความสาํคัญของการสอนภาษาแบบธรรรมชาติไว

ดังนี ้

1) ทําใหเด็กมีความสุขสนุกสนานในการเรียนภาษา  และมีทัศนคตทิี่ดีตอการเรียนรู 

2) ชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาภาษา ทัง้ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ครอบคลุมทุกดานและเต็มศักยภาพ 

 



22 

3) ทําใหครูและผูปกครองเกิดความเขาใจในการพัฒนาทางภาษาทั้งดานการเขียนเพิ่มข้ึน 

4) สนองความตองการของผูปกครองสวนมาก  ซึง่ตองการใหเด็กไดรับการพัฒนาภาษา

ในชวงปฐมวัย 

 อารี  สัณหฉว ี (2537 : 213)  กลาววา  การสอนภาษาแบบธรรมชาตทิําใหเด็กไดแสดงออก

โดยไมกลัวผิด  มีแบบอยางที่ดีในการฟง การพูด การอาน และการเขยีน จากผูใหญ  การเรียนรูภาษา

ของเด็กจะงายและสนุก  ไดมีประสบการณตรง  มีโอกาสไดอภิปรายพูดคุยในบรรยากาศที่อบอุน 

ยอมรับ เด็กจะเรียนรูภาษาไดดีถาเขาใจทั้งหมด  ชวยใหเด็กเรียนอยางมีความสุข และใฝเรียนดวย

ตนเอง 

 กลาวโดยสรุปจะเหน็วา การสอนภาษาแบบธรรมชาติทาํใหเด็กมทีัศนคติที่ดีตอการเรียน

ภาษา  เรียนภาษาไดงายขึ้น  เพราะการเรยีนมีความหมายตอผูเรียน  เกิดความสมัพันธทัง้ดานการฟง 

พูด อาน เขยีน  ซึง่จะทําใหเด็กปฐมวัยพฒันาความสามารถทางภาษาอยางเต็มศักยภาพ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎกีารสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ

 แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับเด็กปฐมวัย มพีื้นฐานมาจากทฤษฎีวาดวย

ธรรมชาติของภาษา  ดังนี้  (บุษบง  ตันตวิงศ. 2535 : 44-49) 

 1) ทฤษฎีวาดวยระบบภาษา 

 ภาษาประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย  ระบบไวยากรณ  และระบบเสยีง  หวัใจ

ของภาษาคือความหมาย  ไวยากรณและเสียงเปนเพยีงสวนประกอบ  สถานการณกาํหนดคําซึ่ง

กําหนดความหมายในการสือ่สารอีกทหีนึง่  เด็กจะไมพยายามเขียนดวยการสะกดคาํไปทีละตัว  แตเขา

จะคิดหาคําทีส่ื่อความหมายไดเหมาะสมที่สุดในสถานการณนัน้  ดวยเหตุนีจ้ึงไมจาํเปนตองรูจักเสียง

ของตัวอักษรกอนจึงจะสื่อความหมายโดยการเขียนได  เนื่องจากการเขียนเพื่อส่ือความหมายเปน

กระบวนการทีก่ําหนดโดยสถานการณ  การสอนเขียนสาํหรับเด็กปฐมวัยจึงไมควรแยกออกเปนทกัษะ

เดี่ยวๆ หลายๆ ทักษะ  แตควรใหเด็กไดสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว  และใชกระบวนการเขียนเพื่อศึกษาส่ิง

ที่เขาสํารวจ  ครูจะสอนทักษะเฉพาะที่จําเปนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวนัของเดก็  และถาเด็กไม

ตองการเรียนครูจะไมบังคับ  เพราะการบงัคับทาํใหเกิดทัศนคติที่ไมดตีอการเขียน  และจะสกัดกัน้

ความงอกงามของเด็กเมื่อเขาโตขึ้น และพรอมที่จะเรียนเขียนในชัน้ประถมศึกษา  ครูมีหนาที่ในการ

แนะนาํใหเขาใจภาษาในสถานการณตางๆ ที่เขาประสบในชีวิตประจาํวนั  เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู

ภาษาในหลายๆ สถานการณ เด็กจะไดทดสอบความสามารถในการตัดสินใจของตนโดยเสี่ยงกับความ

ลมเหลวนอยมาก  เพราะเขาสามารถแกไขขอบกพรองของตนไดเสมอ  จะไดทัง้ประสบการณและ    

ทัศนคติที่ดีตอภาษาไปพรอมๆ กัน  ครูจะตองระวังอยางยิ่งที่จะไมตัดสินใจแทนเด็กเพียงเพื่อปองกัน

ขอผิดพลาดในการเขียน  นอกจากนี้ ครูยงัมีหนาที่ในการจัดสภาพแวดลอมที่สรางประสบการณทาง
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ภาษา  เชิญชวนใหเด็กเรียนรูภาษาจากประสบการณนัน้ และสนับสนนุใหเขาสื่อสารแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูอ่ืน 

 2) ทฤษฎีวาดวยภาษา ความคดิ และสัญลักษณส่ือสาร 

 ภาษาเปนสัญลักษณส่ือสารที่ไมสามารถถายทอดความคิดทุกเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สัญลักษณที่ใชตองเหมาะกบัเร่ืองที่ตองการสื่อสาร  เดก็ตองคิดสัญลักษณเพื่อส่ือความคิดและ

ถายทอดประสบการณตางๆ   สัญลักษณที่สามารถสื่อความหมายไดมีหลายรูปแบบ  ไดแก  ภาษา  

ศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวรางกาย  ละคร  และคณิตศาสตร  การจัดประสบการณอานเขียนตาม

แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จงึรวมเอาศิลปะ ดนตรี และละคร เปนสวนสําคัญในการเรียนการ

สอน  เพราะสิง่เหลานีจ้ะกระตุนใหเด็กคนหาสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับส่ือความคิดในแตละเรื่อง  

เด็กจะไมถูกจาํกัดใหถายทอดความคิดเปนเพยีงภาษาเทานั้น  ศิลปะและละครเปนสัญลักษณส่ือสารที่

เด็กใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาสัญลักษณภาษา  จากทฤษฎีวาดวยภาษา ความคิด และ

สัญลักษณ  พบวาเด็กไมสามารถสื่อสารดวยภาษาเขียน  เด็กจะเปลี่ยนเปนวาดภาพแทน  ศิลปะ

สามารถชวยใหเด็กรวบรวมความคิดกอนจะเขียน และชวยใหเด็กทาํงานตอไปทั้งๆ ที่ความคิดในการ

เขียนหยุดชะงกั  การแสดงละครชวยใหเดก็เขาใจความรูสึกในเรื่องและทําใหคุณภาพการเขียนดีข้ึน  

ดนตรีชวยสรางอารมณสําหรับเร่ืองที่จะเขยีน  อุปกรณดนตรีและศิลปะหลายอยางสามารถใชประกอบ

กิจกรรมการเขียนได  เด็กอาจทาํอุปกรณดนตรีและศิลปะ  สําหรับกจิกรรมเขียนในมุมเขียนจะมีเครื่อง

เขียนหลายชนดิใหเด็กทดลองใชวิธีตาง ๆ ที่จะชวยใหสามารถสื่อความหมายไดดีที่สุด 

 3) ทฤษฎีวาดวยการอานเขียนในระบบภาษา 

 ทฤษฎนีี้มีความเชื่อเกี่ยวกับพัฒนาการในการเขียนวา  ทุกคนตองสะสมประสบการณทาง 

ภาษาไวเปนขอมูลสําหรับใชตอไป  ประสบการณจากภาษาพูดเปนขอมูลสําหรับภาษาเขียน  และ

ประสบการณจากภาษาเขียน เปนขอมูลสําหรับภาษาพดู  ความกาวหนาในการใชภาษาไมวาในดาน

ใด ตองอาศัยองคประกอบทางภาษาหลายดาน  การทีเ่ด็กเขียนเลาประสบการณทัง้ๆ ทีย่ังไมรูจักคํา  

และตองใหเดก็ไดเห็นวาเสยีงที่เขารูจกันัน้มีสัญลักษณตวัอักษรแทนได  เด็กจะเริ่มเขาใจในการสื่อ

ความหมายกบัผูอ่ืน  เขาตองใชอักษรที่มีทัง้รูปและเสียงแทนความหมาย  รูป เสยีง และความหมายที่

เขาใชตองสอดคลองกันในสายตาผูอ่ืน  มิฉะนัน้สิ่งที่เขาเขียนจะไมส่ือความหมาย  ในจุดนี้เองทีท่ําให

เด็กตองพยายามจําแนกและจดจํารูปอักษรที่เขาเห็นรอบๆ ตัวไปพรอมๆ กับจําแนกและจดจําเสยีง

ตัวอักษร  เมื่อเด็กยางเขาสูวยัเรียน เขากม็ปีระสบการณทางภาษาพรอมที่จะจาํแนกเสียงและรูปของ

ตัวอักษรไดอยางมีระบบมากขึ้น  เนื่องจากการอานเขียนเปนกิจกรรมทีต่องสื่อความหมายกับผูอ่ืน  

การคุยกับครูและเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองทีเ่ขียนไมวากอนจะเริ่มเร่ือง  กลางเรื่อง หรือหลงัเรื่อง จะชวยให

เด็กเหน็การตคีวามลักษณะตางๆ ตามความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ซึ่งจะชวยใหเขาเขาใจความหมายของ
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เร่ืองมากขึน้  การตีความเปนประสบการณจากการอานชวยในการสือ่ความหมายเมื่อเด็กเขียน  และ

การสื่อความหมายซึง่เปนประสบการณจากการเขียนชวยในการตีความเมื่อเด็กอาน การเขียนเปน

ประสบการณที่ใชเวลานาน และตองอาศัยสะสมประสบการณ อันเปนระบบที่ตองพึง่พาซึ่งกันและกัน  

สรุปไดวาทฤษฎีการเขียนในระบบภาษานัน้ เชื่อวา เด็กเรียนรูภาษาพดูและภาษาเขยีนจากการลองผิด

ลองถูกในการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัวและประสบการณการเขียน 

 จากกรอบความคิดของทฤษฎีที่เปนพื้นฐานทัง้ 3 ทฤษฎีดังกลาวแลว  ยังมีแนวความคิดของ

นักจิตวทิยาและนักการศึกษาที่อธิบายเรื่องธรรมชาติของภาษาและการเรียนรูของเด็ก ในแงมุมที่มี

รายละเอียดตางๆ ดงันี ้

 จอหน ดิวอ้ี  (อารี สัณหฉว.ี 2535 : 20 ; อางอิงจาก Dewey. 1943)  กลาววา  เด็กเรียนรูจาก

ประสบการณ  จากการกระทํา  และหลักสูตรควรจะบูรณาการใหเหน็ความสัมพันธซึ่งกนัและกนั 

 เพียเจท  (อารี  สัณหฉว.ี 2535 ; อางอิงจาก Piaget. 1955)  มีอิทธพิลตอการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ  เพราะเพียเจท กลาววา  เด็กจะเรียนรูจากกจิกรรมการเคลื่อนไหวของตนเอง และการได

สัมผัสกับส่ิงของภายนอก  เด็กคิดสรางสรรคความรูข้ึนภายในตน หรืออีกนัยหนึง่เด็กตองเปนผูกระทํา 

(Active) ในการเรียนรู ในการคิด การเรียนมิใชส่ิงที่รับเขาไปเฉยๆ (Passive)  ซึ่งการเขียน เด็กจะสราง

กระบวนการเขียนดวยลกัษณะเดียวกับที่เรียนรูส่ิงอืน่ ผานการทดลองปฏิสัมพันธและเกี่ยวของกับ

ประสบการณทางภาษาของเด็ก  และเดก็ตองการสิ่งแวดลอมที่จะสงเสริมใหเด็กสรางกฎ ระบบเสียง 

ระบบคํา ระบบประโยค และความหมายของภาษาดวยตนเอง 

 ดอน  เกรฟ  (Goodman. 1986 : 119 ; citing Graves. 1983)  สรุปจากผลงานวิจัยดานการ

เรียนรูที่จะเขียนของเด็กวา  เด็กอยากเขียน ถาไดเขียนเพือ่ส่ือสาร ในบรรยากาศที่สนบัสนุนใหกาํลงัใจ 

 กูดแมน  (Goodman. 1986 : 123-124)  พบวา  การสอนภาษาที่ไดผลนั้น  เด็กจะตองรูสึก

วาไดรับการยอมรับนับถือเปนเอกัตบุคคล  และบรรยากาศของการเรียนมีความเปนชุมชนทีม่ีการ

ยอมรับความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน  ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจปลอดภัยไมกลัวผิด  เร่ืองที่

เรียนเปนเรื่องที่นาสนใจสาํหรับเด็ก  เพราะฉะนั้นครูจะตองมีความสามารถในการสังเกตเด็ก และสราง

หลักสูตรการสอนจากความสนใจของนกัเรียน 

 ไวกอตสกี้  (Vygotsky. 1978)  กลาววา  การเรียนรูภาษาของเด็กเปนการไดรับอิทธิพลของ

บุคคลอื่น  และสังคมมีผลตอการเรียนของเด็ก  ถงึแมเดก็จะตองรับผิดชอบในการคิดสรางโครงความรู

ความคิดของตน  แตบุคคลอื่น เชน เพื่อนและครู มีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก  อนึ่งกิจกรรม

อ่ืนๆ เชน  การพูด  การสนทนา  การวาด  การเขียน  การอาน  ตลอดจนการเลน ชวยในการเรียนรู

ภาษาของเด็ก  เพราะกจิกรรมเหลานี้เปนการใชสัญลักษณ (Symbol Using Media)  ซึ่งการที่เด็ก

เรียนรูภาษาจากผูอ่ืนนัน้ เดก็จะเรียนรูทีละนอยโดยการไดรับคําแนะนาํจากผูอ่ืน จนเด็กสามารถคิด 
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เกิดเปนความรูภายในตนได  แนวความคดินี้ตอมา บรูเนอร และคนอืน่ๆ (Bruner and others) ขยาย

เปนแนวการสอนที่เรียกวา การพัฒนาทีละคืบ  วธิีสอนแบบนี้ชวยเสริมและสนับสนนุผูเรียนจากระดับ

พัฒนาการที่มอียูไปสูระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น  ซึง่เปนการเรียนรูจากการที่ผูสอนและผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกนั (Interaction)  ดังนัน้ การสอนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole 

Language Approach) จึงเนนการใหมีปฏิสัมพันธ  การสนทนาโตตอบในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 กูดแมน  (Goodman. 1986 : 26)  เปนผูนําทางความคดิคนสําคัญของการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ (Whole Language)  กลาววา  ภาษาของมนษุยเปนตวัแทนความคิดของผูใชภาษา  บคุคล

สามารถรวบรวมสัญลักษณ อันไดแกเสียงในภาษาพูดและอักษรในภาษาเขียน มาเปนคําเพื่อใช      

ทดแทนสิง่ตางๆ แทนความรูสึกและความคิด  ใชภาษาโดยมีจุดประสงคเพื่อการสื่อสาร  นอกจากนี้ยัง

ใชภาษาเปนเครื่องมือในการคิดและในการเรียนรู  กูดแมน ไดกลาวถงึวิธกีารสอนภาษาแบบธรรมชาติ

ไวดังนี ้

1) ภาษาที่ใชตองมีความหมายสมบูรณ  มีใจความครบถวน และเนนความสําคัญของการฟง 

การพูด การอาน และการเขยีน  การเรียนทักษะยอยของภาษา เชน การฝกสะกดคํา การคัดลายมอื จะ

ทําตอเมื่อเด็กตองการ และการเรียนทักษะยอยนัน้สามารถชวยใหเดก็สื่อความหมายไดสมบูรณข้ึน  

เรียนจากสิ่งที่เปนจริงและเกีย่วของสัมพันธกับผูเรียน 

2) เนื้อหาในการเรียนภาษาสําหรับเด็ก คือ ประสบการณจริงที่เด็กจะไดศึกษากระบวนการ

ใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายในสถานการณที่หลากหลาย 

3) การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจากการใชภาษาในทกุรายวิชา โดยใชภาษาใน

ส่ิงแวดลอมทางภาษาที่มีความหมาย 

4) การสอนภาษาตองใหความสําคัญแกกิจกรรมที่เด็กริเร่ิมข้ึนเอง  ครูเปนผูสนับสนนุ
กิจกรรมนัน้  นอกจากนี้ครูเปนแบบอยางในการใชภาษาพูดและภาษาเขียนในชีวิตประจําวนั 

5) การสอนภาษาตองอยูบนพืน้ฐานของการทํากจิกรรมทางภาษารวมกนัระหวางครูกับเด็ก  

โดยครูมองขอผิดพลาดของเด็กวาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู และสนับสนนุใหเด็กกลาพูด 

กลาทาํ เพื่อจะไดเรียนรูเพิ่มข้ึน 

6) ผูเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจดวยตนเองในการพิจารณาวาใชภาษาเมื่อไร 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 15)  ไดกลาววาการสอนภาษาอยาง

ธรรมชาติแบบองครวมนัน้ เร่ิมจากครูตองเขาใจจุดเนนของการเรียนรูภาษาแนวธรรมชาติ คือ ตอง

เขาใจพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  ซึ่งประกอบไปดวย ความสามารถทางภาษา 4 ดาน คือ การฟง 

การพูด การอาน และการเขยีน  ซึง่มีกระบวนการคิดเปนแกนสําคัญ  เพราะการใชภาษาของเด็กใน

รูปแบบตางๆ ลวนแลวแตมาจากความคดิทั้งสิน้   
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 ฟง  พูด 

 

  คิด 

 

 อาน    เขียน 
 

ภาพประกอบ 2      การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ 
 

 กลาวโดยสรุป  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) เปนปรัชญาแนวคิดที่มี

พื้นฐานจากทฤษฎีที่วาดวยระบบของภาษา  ซึ่งจะเนนองครวมของภาษา  นั่นคือการสงเสริมทักษะทาง

ภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขยีน ไปพรอมๆ กัน โดยมีกระบวนการคิดเปน

แกนสําคัญ เดก็ไดเรียนรูอยางมีความหมาย โดยอาศัยประสบการณที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม จนสามารถสรางองคความรูข้ึนไดดวยตนเอง  เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษา มีความ

มั่นใจในการใชภาษา และเรียนอยางมีความสุข 
2.3 การสอนภาษาแบบธรรมชาติใหกับเด็กปฐมวัย 

 การสอนภาษาแบบธรรมชาติในบริบทของการศึกษาปฐมวัย  ไดมีนกัการศึกษาเสนอแนะ

แนวทางการนาํไปใชสําหรับเด็กปฐมวยั  ดังนี ้

 นฤมล  เนียมหอม  (2540) ; และ อําพร  ศรีหรัญ  (2540 : 65-66)  ไดกลาวถงึการสอนภาษา

แบบธรรมชาติในโรงเรียนอนบุาล  ดงันี ้
 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) กิจกรรมสงเสริมการอานและใหคุนเคยกับตัวหนงัสือ  ไดแก 

- ครูอานหนังสอืใหเด็กฟงทกุวัน  การอานอาจนาํเลมเกามาอานใหฟง  ถาเด็กขอรอง  

อาจจะอานในชวงเลนเสรี 4-5 คนก็ได 

- หนงัสือที่อานถานาํมาจากหองสมุด เมื่ออานเสร็จควรนําไปไวในหองสมุด เพื่อเด็กจะได

ตามไปอาน 

- ครูสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับหนงัสือกับเด็ก ใหเด็กไดคิด พูดออกความคิดเห็น 

- ตามมุมตางๆ ของหองเรยีน  ครูควรหาของจริงที่มีตวัหนังสือมาวางใหเด็กเลน 

2) กิจกรรมการเลนเสรี 
การเลนเสรหีรือศูนยตาง ๆ  จําเปนอยางยิง่ในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  เพราะทกุวันเด็ก

มีโอกาสตัดสนิใจดวยตนเองวาจะเลือกกจิกรรมมุมใด  และในแตละมมุจะมีวัสดุอุปกรณสงเสริมภาษา  

เชน  มุมบาน ครูเพิ่มส่ิงของเครื่องใชในบานใหมีของที่มตีัวหนงัสือ  มมุบล็อค ครูจะหาสิง่ทีม่ีตัวหนังสือ
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มาประกอบการเลนบล็อค และสรางเรื่องราว  มุมวิทยาศาสตร ครูอาจเขียนบัตรคําบอกชื่อส่ิงตางๆ ไว  

มุมหองสมุด จดัใหมีบรรยากาศสบายๆ มีมมุเขียนอยูใกลๆ   มุมคณิตศาสตรจัดใหมีตัวเลข ตัวหนังสอืที่

ของเลน  เปนตน  การเลนเสรีของเด็กนี้เปนโอกาสที่ครูจะไดสังเกตเดก็และสนทนาซักถามเด็กไดทีละ

คน  พยายามชักชวนใหเด็กทํากจิกรรมหลากหลาย 

3) การสอนเปนหนวยบรูณาการ 
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ    จะใชวิธีสอนเปนหนวยบูรณาการ     เพื่อใหประสบการณที่ม ี

ความหมายกบัเด็ก  เพราะไดเห็นความสมัพันธ  ตัวอยางเชน  “การเจริญเติบโตของพืช”  แสดงใหเหน็ 

ถึงการบูรณาการเนื้อหาในหนวยการเรียน  (Strickland and Morrow. 1989 : 142)  ประกอบดวย

กิจกรรมดังนี ้

- กิจกรรมหาความรู  เชน  การเพาะถัว่  สังเกตการเติบโต  วัดความเจรญิเติบโตและ

บันทกึ  แกะเมล็ดในถั่ว ดู อภิปราย  ศึกษาตนไมนอกสถานที ่ ฯลฯ 

- กิจกรรมครูอานหนังสือใหฟง  เชน  อานนทิานเรื่อง “หัวผักกาดยกัษ”  แลวเปรียบเทยีบ

วิธีการปรุงหวัผักกาดเปนอาหารแบบตางๆ  ฯลฯ 

- กิจกรรมทีท่ําแลวนาํมาเลาสูกันฟง  เชน  เด็กไปทดลองเพาะพืชที่บานแลวนํามาเลา 

- กิจกรรมเขียนอานรวมกัน  เชน  ชวยกนัทาํชารท วาพชืตองการอะไร  อานบทกลอน

เกี่ยวกับตนไม ดอกไม  ฯลฯ 

- กิจกรรมเขียนตามลําพัง  เชน  วาดหรือเขียนเรื่องเกี่ยวกบัพืช และการปลูกตนไม 

- กิจกรรมอานตามลําพัง  เชน  อานหนงัสือเกี่ยวกบัตนไมในมุมหองสมุด 

- กิจกรรมดนตรแีละจังหวะ  เชน  รองเพลงและแสดงทาทางเกี่ยวกับพชื 

- กิจกรรมศิลปะ  เชน  ปน วาด เกีย่วกับพชื 

- กิจกรรมคณิตศาสตร  เชน  เปรียบเทียบการเติบโตของพชื  ฯลฯ 

- กิจกรรมการเลนกลางแจง  เชน  เลน “ขายดอกไม” 

จะเหน็วาการสอนภาษาแบบธรรมชาติมทีั้งสวนที่เด็กเรียนรูโดยอิสระตามความสนใจของ

เด็กเอง และมทีั้งสวนที่ครูเสนอแนะการใชภาษาที่บูรณาการกับหนวยการเรียน 
 การจัดสภาพแวดลอม 
 การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เปนสวนหนึง่ที่สะทอนความเชื่อหรือปรัชญาของผูจัด  

ทั้งนี้ตองเปนสภาพแวดลอมที่สามารถสงเสริมการเรียนภาษาของเด็ก  สรุปไดดังนี ้

1) สภาพแวดลอมทางภายภาพ 

 ในหองเรียนทีส่อนภาษาแบบธรรมชาติจะจัดใหมีมุมประสบการณตางๆ  โดยมีมุมที่เดนชัด 

คือ  มุมหองสมุด  มมุอาน  มุมเขียน  สวนมุมอ่ืนๆ ที่อาจจัดไวไดแก  มมุบทบาทสมมตุิ  มุมบล็อก    
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มุมวทิยาศาสตร ฯลฯ  โดยมุมทุกมุมสามารถจัดใหเอื้อตอการเรียนภาษาได โดยจดัใหมีปายสัญลักษณ 

หรือเครื่องหมายตางๆ ทีม่ีความหมายในการสื่อสารกับเด็ก มวีัสดุอุปกรณที่สามารถกระตุนใหเดก็

ตองการทีจ่ะเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูภาษาของเด็ก 

2) บรรยากาศภายในหองเรียน 

 ในหองเรียนทีส่อนภาษาแบบธรรมชาติ จะมีบรรยากาศของการเรียนรูแบบรวมมือ  เด็กมี

โอกาสและเวลาที่จะตัดสนิใจเลือกลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  เด็กๆ สนใจทีจ่ะอาน

และเขียนจากความเขาใจ และประสบการณ   ทั้งนี้จะตองเปนหองเรียนที่เด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข 
 บทบาทคร ู
 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เนนการฟง พูด อาน เขยีน โดยมีการคิดเปนแกนสาํคญั  ซึ่ง

การเรียนการสอนจะเปนลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ซึง่ครูจะตองปรับบทบาทดงันี ้

 1) ครูเปนผูอํานวยความสะดวก 

 ครูจะตองเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม การจัดหา จัดซื้อ และใชทรัพยากร

ตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดตอประสบการณของเด็ก  และตัดสินใจเกี่ยวกับบริบทของการเรียนรู  ซึง่

ไดแก  การใหเด็กมีโอกาสเลอืกทํากิจกรรม  การสนับสนนุใหเด็กแสดงความคิดเหน็  การใหโอกาสเด็ก

ในการสรางความหมายจากการอานเขียน โดยใหเด็กไดเปนผูเรียนอยางกระตือรือรน  การสนบัสนุนให

ทดลองอานเขยีน และตรวจสอบดวยตนเอง  และการตอบสนองในทางบวก  ซึง่ปฏิสัมพันธระหวางครู

กับเด็กเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก 

 2) ครูเปนแบบอยาง 

 ลักษณะการเรียนรูของเด็กเปนการเลยีนแบบ และมาจากการมีปฏิสัมพันธ  ดงันัน้ครูจึง

สามารถเปนแบบอยางใหแกเด็ก 2 ทางดวยกัน คือ ครูเปนผูรวมทํากิจกรรมตางๆ ทีแ่สดงใหเด็กเห็น

คุณคาและประโยชนของการรูหนังสือในชีวิตประจําวนัของผูใหญ  และครูเปนผูสาธติ แสดงแบบอยาง

การใชภาษาหลายๆ ลักษณะ  เชน  ขณะอานหนงัสือเลมใหญ  เลานิทาน  ชวงเวลาการอานเงียบๆ 

ตามลําพัง  การอานจากบริบทการเรียนรูจริง  การเขียนรวมกัน  การเชื่อมโยงระหวางการเขียนและการ

อาน  จากการสังเกตและมีประสบการณเปนนกัอาน นักเขียนของเด็ก  เด็กจะสามารถสังเกต

องคประกอบของทักษะการรูหนังสือ และรวมเขาดวยกนัเปนองครวม 

 3) ครูเปนผูจัดการ 

 ครูจะเปนผูจัดการเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในหองเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ  ควรใหเด็กได

เรียนรูแบบรวมมือและทาํงานรวมกนั  ครูกเ็ปนผูรวมเรยีนรู และเปนผูมีสวนรวมอยางกระตือรือรน

เชนกนั  นอกจากนี้ควรใหความสําคัญกับบทบาทของผูปกครองและชมุชนที่มีตอการเรียนรูของเด็ก 
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 4) ครูเปนผูประเมิน 

 ครูเปนผูประเมินพฒันาการเด็ก เปนผูเก็บรวบรวมหลกัฐานงานที่แสดงการเรียนรูของเด็ก  ซึง่

ครูจะตองทราบวาเด็กอยูในระดับใด ประสบการณเดิมและสิ่งที่เขารูแลว และเด็กจะกาวหนาไประดับใด 

ครูจะชวยใหเด็กพัฒนาไปไดอยางไร ส่ิงสาํคัญของการประเมินคือเพือ่สงเสริมเด็กไดอยางเหมาะสม 
 บทบาทเดก็ 
 ในหองเรียนทีส่อนภาษาแบบธรรมชาติ  เด็กจะมีบทบาทดังนี ้

1) เด็กเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง  เดก็ไดเรียนรูเกี่ยวกบั
การอานและการเขียน  ดวยการอานและการเขียนอยางมีความหมายจริง ๆ 

2) เด็กมีสวนรวมในการเรียนรู  ตั้งแตการสรางหวัขอที่จะเรยีนรวมกัน  การตัดสินใจเลอืกทํา

กิจกรรมที่ตรงกับความตองการและใชในชีวิตจริงของเด็ก  และการประเมินผลงานของตัวเอง 

3) เด็กเรียนรูโดยการทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อนและครู  ซึง่เปนการสนับสนุนการเรียนรูซึ่งกนั
และกัน  เด็กไดเรียนรูแบบรวมมือมากขึ้น 

 การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ   สามารถ

สรุปไดดังนี้ 

1) การประเมนิตองเปนไปตามธรรมชาติการรูหนังสือของเด็ก  ครูตองศกึษาพัฒนาการดาน

การฟง การพดู การอาน และการเขียนของเด็กแลวนําหวัขอเหลานี้มาสรางเปนตัวบงชี้  (Indicators)  

ในการประเมนิ 

2) การประเมนิเปนสวนหนึง่ของการจัดการเรียนการสอน และตองประเมินอยางตอเนือ่ง  ซึ่ง

จะทําใหครูทราบพัฒนาการของเด็ก  เขาใจเด็ก  และรูวาจะพฒันาเดก็อยางไร 

3) การประเมนิพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  ควรเปนการประเมนิแบบไมเปน

ทางการ  เพื่อใหไดผลการประเมินที่แทจริง  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม คือ การใชแฟมสะสม

งาน (Portfolio)  ซึ่งจะตองมีทั้งการสงัเกตแลวบันทกึอยางเปนระบบ และการเก็บตัวอยางงาน  โดยครู

จะตองแปลผล (Interpret) ขอมูลอยางรอบคอบ เพื่อใหผลการประเมนิมีความตรงและความเที่ยง 

 ทั้งนี้  การประเมินที่ไมสอดคลองกับปรัชญาและหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ คอื การ

ประเมินโดยใชแบบทดสอบ  จากการที่สทอลแมนและเพียรสัน (Stallman and Pearson)  ไดนํา

แบบทดสอบความพรอมดานการอานที่ใชในอเมริกามาวิเคราะห พบวา แบบทดสอบสวนใหญมี

ลักษณะประเมินทกัษะยอยๆ  ผลจากการทดสอบไมสามารถสะทอนความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการดาน

การรูหนังสือได 
 การมสีวนรวมของผูปกครอง 
 ผูปกครองมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูของเด็ก  จึงจาํเปนตองจัดใหผูปกครองมีสวน 
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รวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปลีย่นแปลงมาเปนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ     

นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในโรงเรียนที่สอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ  สรุปไดดังนี ้

1) ผูปกครองควรศึกษาเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และการเรียนรูในโรงเรียนอนบุาล  

ซึ่งครูควรเปนผูที่ส่ือสารใหผูปกครองรับทราบดวยวิธีการตางๆ  การที่โรงเรียนแจงใหผูปกครองทราบ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และแนวทางทีผู่ปกครองควรปฏิบัติ จะทาํใหผูปกครองสามารถพัฒนาเด็กใน

ทิศทางเดียวกนักับทางโรงเรยีน  ทัง้นี้ ผูปกครองควรใจเยน็ และมีความอดทนเพียงพอที่จะเฝารอดู

ผลงานของเดก็ ซึ่งจะพฒันาขึ้นทีละนอย 

2) ผูปกครองอาจมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยการรวมกิจกรรมของโรงเรียน  เชน  เขา

รวมประชุมกบัทางโรงเรียน เยี่ยมชมชัน้เรยีน สังเกตการสอน หรือใหความชวยเหลือและสนับสนนุการ

ดําเนนิการของโรงเรียน เชน ใหขอมูลเกีย่วกบัความกาวหนาของเด็ก  เปนอาสาสมัครในการอาน

หนงัสือใหเด็กฟงที่โรงเรียน ฯลฯ 

3) ผูปกครองสามารถชวยพฒันาภาษาของเด็กไดโดยการสนทนาและตอบคําถามของเด็ก
อยางสม่ําเสมอ  จัดหาหนงัสือนิทานใหเดก็  อานหนังสอืใหเด็กฟงเปนประจําทุกวนั  สงเสริมใหเด็ก

อานจากสิง่แวดลอม  เชน  ปายโฆษณา กลองสินคา ปายประกาศ ฯลฯ  จัดใหเด็กมโีอกาสอานและ

เขียนทกุวนั  ใหความสนใจในสิ่งที่เด็กอานหรือเขียน เพื่อเปนกาํลังใจแกเด็ก และเพื่อใหเด็กมทีัศนคติที่

ดีตอการอานและเขียน  พยายามไมวิพากษวิจารณหรือตําหนส่ิิงที่เด็กเขียน เพราะจะทําใหเด็กขาด

ความมัน่ใจวาตนเองมีความสามารถในการอานและเขียน  และผูปกครองควรเปนแบบอยางที่ดีในการ

ใชภาษา 

 จากที่กลาวมาจะเหน็วา แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติใหกับเดก็ปฐมวัย จะตองให

ความสาํคัญทกุสวน ตั้งแตกจิกรรมการเรียนการสอน ใหเด็กคุนเคยกับตัวหนงัสือ ใชภาษาอยางมี

ความหมาย ทัง้ในการสอนตามหนวยบูรณาการและการเลนเสรี โดยจัดสภาพแวดลอมในมุมตางๆ ที่

สงเสริมการเรียนภาษาของเด็ก มีบรรยากาศที่กระตุนใหเด็กอยากเรียนรู  ทั้งนี้ครูจะตองปรับบทบาท

เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูจัดการ เปนผูประเมนิพัฒนาการ ทั้งดานการฟง พดู อาน และเขยีน  

และเปนแบบอยางที่แสดงใหเด็กเห็นคุณคาของการรูหนังสือ  นอกจากนัน้หากผูปกครองมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา ทั้งที่บานและที่โรงเรียน ก็จะทาํใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดสอดคลองกันในการ

พัฒนาเด็กตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
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3) งานวจิัยที่เกีย่วของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 งานวจิัยในตางประเทศ 
 ซิมสัน  (Simpson. 1988 : abstracts)  ไดทําการศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็กวยัอนุบาล 

4 ป ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานทิานแบบเลาเรื่องซ้ํา  ผลการวิจัยพบวา การเลาเรื่องซ้ําชวย

สงเสริมความสามารถดานการสื่อสารมากขึ้นอยางมนีัยสําคัญ  กลาวคือ ชวยใหเดก็พัฒนา

ความสามารถในการถายทอดภาษาใหชัดเจน ละเอียดลออ ครอบคลุมความหมายทีต่องการสื่อใหผูอ่ืน

ไดรับรูและเขาใจ  ซึง่ความสามารถนี้วัดไดเปนจํานวนคําตอประโยค (Length of a T-Unit)  ไมไดวัดที่

ปริมาณคํา  ซึง่มิลเลอร (Miller. 1951) ถือวาความสามารถนี้เปนเครื่องมือที่สามารถวดัความซับซอน

ของรูปประโยคไดเปนอยางดี 

 เครส (Cress. 1989 : abstracts)  ไดศึกษาการตอบสนองของเด็กอนบุาลตอการเขยีนบนัทกึ

ทุกวนั  กรณทีีศ่ึกษาเปนเด็ก 5 คน ที่เขียนบันทกึกับเพื่อนในมมุการเขยีนในหอง  ครูจะเขียนตอบงาน

ของเด็กแตละคนทุกวัน  ผลการวิจยัพบวา การเขียนบนัทึกสงเสริมใหเด็กเขาใจวาการเขียนสามารถ

เปนวธิีส่ือสารได  เด็กสามารถที่จะสนทนาในเรื่องที่เขียนกับครู 
 งานวจิัยในประเทศ 
 สุภัทรา  คงเรอืง  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมการอานตามแนวการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีตอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนงัสือของเดก็วัยอนุบาล  

ผลการวจิยัพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมคีะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนงัสอืสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 

 อําพร  ศรีหรัญ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสนใจในการอานและการเขียนของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูภาษาแบบธรรมชาติ  ผลการวิจยัพบวา เด็กกลุมทดลอง

มีความสนใจในการอานและการเขียนสงูขึน้ และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคญัทางสถติ ิ

 นฤมล  เนียมหอม  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการสอนภาษาธรรมชาติ

ในโรงเรียนอนบุาลในกรงุเทพมหานคร ที่ระบุวาจัดการสอนภาษาแบบธรรมชาติในปการศึกษา 2539-

2540  จํานวน 17 โรง  พบวา  1) โรงเรียนสวนใหญผูบริหารเปนผูตัดสินใจในการนาํการสอนภาษา

แบบธรรมชาติมาใช  แตครูไมมีความตองการที่แทจริงในการนํามาใช   2) ผูบริหารและครูสวนใหญไม

เขาใจหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติอยางกระจางชดั   3)  ผูบริหารพยายามพัฒนาครูใหมีความรู

เร่ืองการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  โดยเนนทีก่ารจัดกิจกรรมมากกวาพัฒนาครูใหเขาใจหลักการ 

 กนิษฐา  ชูขันธ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแนวการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติโดยใชแกนนําในหนวยการสอนที่มตีอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  

ผลการวิจยัพบวา  เด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรรคสูงขึ้นอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ
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 ศิรประภา  พงศไทย  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสงเสริม

การสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับครูอนุบาลโดยใชวธิีการไตรตรองสารนิทัศน  กลุมตัวอยางเปนครู

อนุบาล 17 คน จากโรงเรียนเอกชน 2 โรง  กระบวนการเรียนรูของครูเร่ิมจากการแลกเปลี่ยน

ประสบการณเดิมเกี่ยวกับการสอน  การเกบ็รวบรวมสารนิทัศน  การไตรตรองสะทอนความคิด  การ

ปฏิบัติที่สะทอนการกอรูปความรูความเขาใจ  ผลการทดลองใชโปรแกรมฯ พบวา ครูมีพฤติกรรมการ

สอนสะทอนหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติสูงขึ้น และอยูในระดับ 3 ข้ึนไปทุกรายการ   ครูและ

ผูบริหารทัง้หมดมีความพึงใจในระดับมาก 

 มยุรี  กันทะลอื  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการ

สอนภาษาแบบธรรมชาติตอพัฒนาการดานการอานภาษาไทยของเดก็ปฐมวยัทีพู่ดภาษาถิน่ อายุ

ระหวาง 5-6 ป จํานวน 10 คน   ผลการวจิัยพบวาหลังการทดลอง เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการดานการ

อานภาษาไทยสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 พนิดา  ชาตยาภา  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษากระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายของ

เด็กปฐมวยัโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา  ผูวจิัยมกีารปรับบทบาทตนเองทุกสปัดาห  เด็กมี

พัฒนาการสื่อความหมายเพิม่ข้ึนทกุดาน ทั้งการฟง พูด อาน เขียน 

 นฤมล  เฉยีบแหลม  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ  กลุมตัวอยางเปนเด็กอนบุาล 1  อายุ 4-5 ป  

จํานวน 10 คน  ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูภาษาแบบ

ธรรมชาติ มพีฒันาการดานการเขียนสงูขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 จากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  จะเหน็ไดวาแนวคิด

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ สามารถนาํมาจัดกิจกรรมอยางบูรณาการใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยาง

หลากหลาย ในทกุกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  การปรับ

บทบาทครู และบทบาทเด็ก ใหเด็กมีอิสระในการเรียนรูอยางมีความหมาย  ดวยทกัษะทางภาษาทั้ง

การฟง การพดู การอาน และการเขียน ผานกระบวนการคิด  ซึ่งจะทาํใหเด็กมพีัฒนาการทางภาษา  

ตลอดจนความคิดสรางสรรคสูงขึ้น  ทัง้นีต้องอาศัยการมีสวนรวมของผูปกครอง ทั้งในดานการศึกษา

ทําความเขาใจแนวการสอน ใหความรวมมือในดานตางๆ สงเสริมใหเด็กมีความสนใจภาษา และเปน

แบบอยางที่ดใีนการใชภาษาดวย 
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3. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กปฐมวัย 
3.1 ความหมายของผูปกครอง 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ระบุวา  ผูปกครอง  หมายถงึ พอแม 

หรือบุคคลอื่น  อาจเปนญาตมิิตรหรือผูอ่ืนซึ่งพอแมไววางใจ  ที่มหีนาทีอ่บรมเลี้ยงดูตลอดจนให

การศึกษาแกเด็ก 

ทรงพร  สุทธิธรรม  (2534 : 31)  กลาววา  ผูปกครอง  หมายถงึ  พอแม หรือบุคคลที่รับเด็กไว

ในความดูแล โดยทําหนาทีอุ่ปการะเลี้ยงดู อบรมส่ังสอนดวยความรกัและเอาใจใสตลอดจนให

การศึกษาแกเด็ก 

มอริสัน (Morrison. 1988 : 414)  กลาววา  พอ แม พี ่ปา นา อา คนรูจัก หรือคนที่ไมรูจักก็ได 

ที่ทาํหนาที่ดูแลชีวิตพืน้ฐาน นําแนวทาง สนับสนนุ ชวยเหลือและแนะนําเด็ก ถือวาบุคคลนั้นเปน

ผูปกครอง 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 : 3)  ไดจําแนกผูปกครองไว 5 ประเภท คือ 

1. ผูปกครองตามกฎหมาย   พอ แม จัดเปนผูปกครองตามกฎหมาย  ตองเลี้ยงดูลูกจนโต

บรรลุนิติภาวะ สามารถชวยเหลือตนเองได ประกอบอาชพีได บางครั้งเราจะพบวา ผูปกครองไทยให

การดูแลเด็กจนโตเปนผูใหญจนถงึตายกม็ี 

2. ผูปกครองโดยกฎหมาย   หมายถงึ  ผูรองขอตอเจาหนาที่ทางกฎหมาย เพื่อเปนผูปกครอง 

เชน ผูที่ขอเด็กมาเลี้ยงเปนบตุรบุญธรรม  มีความพรอมและตั้งใจที่จะดูแลเด็กอยางแทจริง 

3. ผูปกครองอุปถัมภ  เปนผูปกครองชั่วคราวที่รับเลี้ยงดูดวยความรูสึกเมตตา สงสาร อยาก

ชวยเหลือ เชน ผูปกครองในสถานสงเคราะห  ลักษณะของความผูกพนัเปนแบบผวิเผิน  ส่ิงที่เด็กไดจาก

ผูปกครองอุปถัมภคือกําลังใจ 

4. ผูปกครองทางชีวภาพ (Biological parent)  เปนผูปกครองที่เกิดขึ้นในยคุของเทคโนโลยี

การผสมพนัธุในหลอดแกว  ผูปกครองประเภทนี้ม ี2 ประเภท คือ แบบแรกเปนเจาของยีนส  อีกแบบ

หนึง่เปนแบบฝากครรภ  ทัง้สองแบบมีความผูกพันทางพันธกุรรมสูง  แตการเลี้ยงดอูยูกับผูทาํหนาที่

ผูปกครอง  ความสัมพันธกับเด็กมีลักษณะเชนเดียวกับผูปกครองทัว่ไป 

5. ผูปกครองโดยบังเอิญ  พบไดในกรณีเด็กหลงแลวตองรับเลี้ยง พอแมเด็กตาย เดก็ถกู

นํามาฝากเลี้ยง  ความเกี่ยวของผูกพนัระหวางเด็กและผูปกครองนอยมาก 

สรุปไดวา  ผูปกครอง หมายถึง พอแม ญาติพี่นอง รวมถงึบุคคลอื่นที่อยูใกลชิดเด็ก  อุปการะ

เลี้ยงดู  ใหความรัก  เอาใจใส  หวงใย  ตลอดจนใหการศึกษาแกเดก็ 
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3.2 ความสาํคัญของผูปกครองเด็กปฐมวยั 
นักการศึกษาและนักจิตวทิยาหลายทาน ไดเนนใหเหน็ถึงความสําคญัของการอบรมเลี้ยงดู

ของพอแมวามีผลตอพัฒนาการของเดก็ปฐมวัยในดานตางๆ ดังนี ้

ทฤษฎพีัฒนาการของอีริคสัน (Steinberg; & Meyer, 1995: 193-194; อางอิงถงึ Erickson) 

บงชี้อยางชัดเจนถงึอิทธพิลของการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองที่มีอิทธิพลตอจิตสังคมของเด็กตามระยะ

ของพัฒนาการวา ในระยะปฐมวัย เด็กตองการสรางความรูสึกไววางใจ หากผูปกครองใหโอกาสแกเด็ก 

ใหเด็กไดคิดริเร่ิม ใหเด็กมีความมัน่ใจ เดก็จะเจริญเติบโตดวยความมัน่ใจ และมีความเปนมิตรดวย 

มอนเตสซอรี่ (ฉันทนา  ภาคบงกช. 2537 : 4-5; อางอิงถงึ Montessori)  กลาววา  พอแมเปน

บุคคลสําคัญในการเตรียมเด็กใหพรอมทีจ่ะอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข  เพราะพอแมเปนบุคคลแรก

ที่เด็กรูจัก เปนผูใกลชิดกับเดก็มากที่สุด  สามารถตอบสนองความตองการพืน้ฐานในการดํารงชวีิต 

และใหความรักความอบอุนแกเด็ก  เดก็จะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพเชนไร ข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยง

ดูทางบานเปนสําคัญ 

จรรจา สุวรรณทัต และคนอื่นๆ (2537 ; 52-57) กลาววา การอบรมเลี้ยงดูเด็กมีความสําคัญ 

เพราะเด็กจะตองเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคต และจะเปนผูใหกาํเนิดเด็กรุนตอไปอยางไมมทีี่

ส้ินสุด  ดงันัน้ ครอบครัวซึ่งเปนหนวยแรกของเด็ก จงึมีความสาํคัญอยางยิง่ตอพัฒนาการของเดก็  

ตั้งแตวัยแรกเริ่มและวัยตอๆ มา  เพราะหนาที่ที่สําคัญที่สุดของครอบครัวคือ การอบรมเลี้ยงดูบตุร 

เพื่อใหเด็กของตนเปนคนทีม่ีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  ซึง่ผลิตผลของการอบรมเลี้ยงดูนีจ้ะ

เปนเสมือนฐานรองรับบทบาทอืน่ ๆ ตอไป 

ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2543 : คํานาํ -1)  กลาววา  ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยนัน้ พอแม ผูดูแลเด็ก ควรตระหนกัถึงความสาํคญั และเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาสมองของเด็กในวัยนีใ้หเจริญเติบโต และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่ออนาคตของเด็ก และ

ประเทศชาติตอไป 

สรุปไดวา  พอแมผูปกครองมีความสาํคัญตอพัฒนาการของเด็ก ทั้งทางดานรางกาย  

อารมณ  สังคม  และสติปญญา  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถอืเปนพืน้ฐานในการพัฒนาบคุลิกภาพใน

อนาคต  พอแมผูปกครองจาํเปนจะตองมคีวามรูความเขาใจ ใหความรักความอบอุน อบรมเลีย้งดูให

เด็กเติบโตอยางสมบูรณ เพือ่เปนอนาคตของสังคมตอไป 
3.3 ความหมายของการมสีวนรวมของผูปกครอง 
หรรษา  นิลวิเชียร  (2535 : 25)  กลาววา  การมีสวนรวมของผูปกครอง  หมายถงึ  การทีพ่อ 

แม ครู และบคุคลในชุมชน ทํางานรวมกันตั้งแตการวางแผนการทํางาน การเรียนรู และการตดัสินใจ  

ทั้งนี้เพื่อประโยชนทางการศึกษาของเด็ก 
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อรุณี  หรดาล  (2536 : 6)  กลาววา  การมสีวนรวมของผูปกครอง หมายถึง การที่ผูปกครอง

ไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมพฒันาการและการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก  ดวยการใชเทคนิค

และวิธีการตางๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว  ผูปกครองอาจจะกระทําดวยตนเอง หรือใหความรวมมอืที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก 

ฉันทนา  ภาคบงกช  (2537 : 25)  กลาววา  การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถงึ การที่

ผูปกครองใหความรวมมือในการชวยใหเดก็ไดรับการพฒันาอยางถูกตอง และสอดคลองกับโรงเรยีน 

นิตยา  ประพฤติกิจ  (2539 : 264)  กลาววา  การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง การ

รวมมือกนัระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง  โดยเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีบทบาทมากขึ้นในการ

ชวยพฒันาและจัดการศึกษาแกบุตรธิดาของตน  รวมทั้งใหแกตนดวย 

นภเนตร ธรรมบวร (2541 : 31) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง ผูปกครอง 

โรงเรียน และชุมชน รวมมือกันเพื่อประโยชนของเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปไดวา  การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถงึ การทีผู่ปกครองเขามามีบทบาทในการจัด

การศึกษาของทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพ โดยการทํางานรวมกนัระหวางผูปกครอง 

โรงเรียน และชุมชน   
3.4 ความสาํคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
นักการศึกษาไดกลาวถงึความสําคัญของความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน ในการ

รวมกันพัฒนาเด็ก  ดงันี ้

ทรงพร  สุทธิธรรม  (2534 : 36)  กลาววา  ความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนในการ

อบรมเลี้ยงดู สงเสริมพฒันาการแกเด็กทกุดาน จะมีสวนชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม  

และเปนทิศทางเดียวกนั  ทัง้นี ้ทัง้พอแมและครูตางเปนผูใกลชิดเด็ก  และเปนผูมีบทบาทสําคัญที่ราย

ลอมใหเด็กไดเติบโตขึ้นตามทิศทางที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ 

อรุณี  หรดาล  (2536 : 9-12)  กลาวถงึ  ความสาํคัญของการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอ

เด็กและโรงเรยีน  ดังนี ้

1) ความสาํคัญตอเด็กปฐมวยั  มีดังนี ้  

- เด็กมีความรูสึกปลอดภัยขณะอยูที่โรงเรียน เพราะผูปกครองมีความคุนเคยสนทิสนมกับ

บุคคลในโรงเรยีน   

- เด็กมีพฤตกิรรมที่พงึประสงค และมีความสนใจในการทาํกิจกรรมตางๆ   

- เด็กมีความสัมพันธใกลชิดกบัผูปกครอง การที่ผูปกครองมีความสมัพนัธกับเด็กไดรวม
กิจกรรมตางๆ กับเด็ก  ทําใหเด็กมีสติปญญาสูงขึ้น 

2) ความสาํคัญตอผูปกครอง  มีดังนี ้
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- ผูปกครองสามารถแสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ แกสถานศกึษา อันเปนประโยชนตอ

บุตรหลานของตน   

- ผูปกครองมีความกระตือรือรนในการรวมมือชวยกิจกรรมตางๆ มากขึน้   

- ผูปกครองมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา เพราะไดเหน็ปญหาและอุปสรรคตางๆ 

- ผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพฒันาเด็ก  หลักการอบรมเลี้ยงดู  ซึ่ง

สามารถนํามาประยุกตใชในการสงเสริมความรูและประสบการณใหเดก็ที่บานมากขึน้ 

3) ความสาํคัญตอสถานศกึษาปฐมวัย  มีดังนี ้

- สถานศกึษาปฐมวัยรูถงึความตองการความสนใจของผูปกครอง สามารถจัดกิจกรรม
ตางๆ ไดตรงตามความตองการ 

- การที่ผูปกครองอาสาสมัครเขามาชวยในสถานศกึษา ทาํใหอัตราสวนจํานวนผูใหญตอ

เด็กถูกตองตามหลักวิชาการ 

- สถานศกึษาปฐมวัยอาจใหผูปกครองที่มีความสามารถพเิศษเฉพาะทางเปนแหลง
ความรูใหแกเด็กและครูได 

- การมีสวนรวมของผูปกครองทําใหคาํนงึถงึตัวเด็ก (Child Oriented) มากกวาความรู

ดานวชิาการทีจ่ะใหเด็ก (Text Oriented)   

- การใหขอมูลยอนกลับของผูปกครอง ชวยใหครูปรับปรุงการทาํงาน  และภาคภูมิใจใน

การทาํงานมากขึ้น 

 กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2542 : 23-24)  กลาววา คุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยจะดีได ตองมี

ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการกบัเด็ก  โรงเรียนไมสามารถสอนโดยแยกเดก็ออกจาก

ครอบครัว  เด็กควรไดเรียนรูรวมกันทัง้ทางโรงเรียนและผูปกครอง  การที่โรงเรียนทําใหผูปกครองเขามา

มีสวนรวมไดจะมีประโยชนมาก  ส่ิงที่เกิดจากความรวมมอืระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คือ คุณคา

ของความสมัพันธของผูปกครองกับโรงเรยีนที่กอใหเกิดประโยชนแกผูปกครอง นักเรยีน และโรงเรยีน  

คือ 

1) ผูปกครองและโรงเรียนไดเรียนรูซึ่งกนัและกนั เกี่ยวกับสถานการณทางบานและโรงเรยีน

ของเด็กที่ผูปกครองสามารถบอกครู  ครูสามารถบอกผูปกครองที่จะนําไปสูการพัฒนาเด็กอยางมี

คุณภาพได  ลดขอขัดแยงระหวางครูและผูปกครอง 

2) ผูปกครองและโรงเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกับการพัฒนาเด็ก การสอนเด็ก 

หลักสูตร และการดําเนินการเชิงบริหารงานการศึกษารวมกันระหวางครูและโรงเรียน 
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3) โรงเรียนสามารถใชโอกาสการมีสวนรวมของผูปกครองกบัโรงเรียน ในการจัดการศึกษา

สําหรับผูปกครอง ทัง้ทางดานการเลีย้งดู พัฒนาการ การรวมแกปญหาเด็กกับการเลี้ยงดูและ

ส่ิงแวดลอม  รวมถงึการสอนตอการเรียนของเด็ก ระหวางโรงเรียนและบานดวย 

 สุมาลี  คุมชัยสกุล  (2543 : 12)  ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา

วา นอกจากจะมีความสําคญัตอพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กแลว  ยังเกิดประโยชนตอครูและโรงเรียน   

ตลอดจนผูปกครองกันเองอกีดวย    ดังนี ้

1) ในดานประโยชนตอครูและโรงเรียน  การมสีวนรวมของผูปกครองกระตุนใหการ

ดําเนนิงานของครูและโรงเรียน เปนไปโดยคํานงึถงึคุณภาพ ตามปรัชญา หลกัการ ความคาดหวงั 

หลักสูตร ทั้งในสวนของการกําหนดแนวนโยบาย แผนงาน และการตรวจสอบติดตามผล  โดย

ผูปกครองที่มศีักยภาพหรือประสบการณทางดานการศกึษาปฐมวัย  สามารถมีสวนรวมในระดับปฏิบัติ

กิจกรรม หรือมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับผูปกครองคนอื่นๆ เกีย่วกับกิจกรรมการ

ดําเนนิงานของโรงเรียน หรือแมแตเปนหลกัในการสรางเครือขายเชื่อมโยงใหผูปกครองที่รูจักกันอยูแลว 

มีความเขาใจในบทบาทของผูปกครองที่ควรจะเปน และชวยใหเกิดการขยายกลุมของผูปกครองใหเขา

มามีสวนรวมมากขึ้นได 

2) ในดานประโยชนตอผูปกครองเอง  ผูปกครองที่มีบทบาทในการมีสวนรวมจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และมคีวามมัน่ใจมากขึ้นในการแสดงบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดเรียนรูเกีย่วกับเดก็ปฐมวัย และสามารถนาํความรูไปใชในการอบรม

เลี้ยงดูลูกของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3) ประโยชนของการมีบทบาทในการมีสวนรวมของผูปกครองยังสามารถพัฒนาสูระดับ
อุดมการณได  กลาวคือ การมีสวนรวมอยางมีความหมาย จริงจงั ตอเนื่อง สม่ําเสมอ จะทาํใหเกิดการ

เรียนรูและเกิดเครือขายของผูปกครอง และอาจรวมถึงครูและชุมชน  ซึง่สามารถนาํไปสูความรวมมือ

ในระดับที่กวางขึ้น และสงผลตอพัฒนาการของเด็กไดสอดคลองกับสภาพชีวิตในความเปนจริงที่เด็ก

ดํารงอยู 

 สรุปไดวา  ผูปกครองมีสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กรวมกับครูและทางโรงเรียน เพราะ

ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กที่บานใหตอเนื่องจากทางโรงเรียน  ทัง้ยังเกิดประโยชนตอ

ครู โรงเรียน และผูปกครองเองดวย  ซึง่ทางโรงเรียนตองพยายามชี้ใหผูปกครองเหน็ความสาํคัญและ

ประโยชนของการมีสวนรวม 
 3.5 รูปแบบของการมสีวนรวมของผูปกครอง 
 หรรษา  นิลวิเชียร (2535 : 245-250)  ไดกลาววา รูปแบบการมีสวนรวมของพอแม  ม ี2 แบบ 

คือ 
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1) โปรแกรมครอบครัวศึกษาทีย่ึดบานเปนฐาน  หมายถงึ โปรแกรมที่ครูเปนฝายไปหาพอแม

ผูปกครองที่บาน เพื่อชวยใหพอแมเรียนรูเร่ืองการอบรมเลี้ยงดู และการจัดประสบการณที่สงเสริม

พัฒนาการใหแกเด็กทุกดาน  รวมทัง้การจดัหา จัดทําวัสดุตาง ๆ 

2) โปรแกรมครอบครัวศึกษาทีย่ึดโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง โปรแกรมทีผู่ปกครองเปนฝาย

มาหาครูที่โรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู ทกัษะ และเจตคติตอการพัฒนาตนเองใหเปนพอแมที่มี

ประสิทธิภาพในการเลีย้งดูลูก 

 อรุณี  หรดาล  (2536 : 6)  ไดอธิบายรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองไวดังนี ้

1) การมีสวนรวมที่บาน  หมายถึง  การที่ผูปกครองใหความรวมมือกับสถานศึกษาปฐมวัยใน

การใหขอคิดเห็นเสริมประสบการณและการเรียนรู สรางลักษณะนิสัยที่ดี รวมทัง้การเตรียมความพรอม

ใหกับเด็กขณะอยูบาน  ซึ่งผูปกครองสามารถทาํไดหลายวธิี  เชน การอานหนงัสือใหเด็กฟง ใหเดก็หัด

ชวยเหลือตัวเอง ชวยใหคาํแนะนาํเด็กเกีย่วกับการทาํงานที่ครูมอบหมาย การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เปนตน 

2) การมีสวนรวมในสถานศึกษา  หมายถงึ การที่ผูปกครองเขาไปรวมกิจกรรม หรือชวยเหลือ

งานของสถานศึกษาปฐมวัยที่จัดขึ้น เชน การเขารวมประชุมผูปกครอง การไปทัศนศกึษารวมกับ

สถานศกึษา การรวมกิจกรรมในวนัหยุด  เปนตน 

 พัชรี  สวนแกว (2536 : 73-75)  ไดกลาววาความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองและครูนั้น จะ

เกิดขึ้นได  ก็ตอเมื่อทั้งทางบานและโรงเรียนมีการติดตอประสานสัมพนัธกนัอยูตลอดเวลา โดยคํานึงถงึ

ความสาํเร็จและพัฒนาการที่พงึประสงคของเด็กเปนสําคัญ  หากแตสภาพความพรอมของโรงเรียน    

ผูปกครอง ชุมชนในแตละแหงมีความแตกตางกนั  ดงันัน้ กจิกรรมที่จะเสริมความสมัพันธที่ดีระหวาง  

ผูปกครองและครูจึงยอมแตกตางกนัไป  โดยทั้งผูปกครองและครูสามารถเลือกกิจกรรมที่จะดาํเนนิการ

รวมกันไดตามความเหมาะสม   

 รูปแบบการติดตอระหวางผูปกครองกับครูควรทําสองทาง คือ จากบานถึงโรงเรียน และจาก

โรงเรียนถึงบาน  ซึ่งวิธีการทีค่รูและผูปกครองจะติดตอกนัอาจทําไดโดย 

1) การเยี่ยมเยียนโดยไมตั้งใจ  ซึ่งตอนเชาเวลาที่ผูปกครองมาสงเด็กและพบครูโดยบังเอิญ 

อาจทาํใหครูทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเดก็ดวย 

2) การที่ครูไปเยีย่มบานเด็กและผูปกครอง  เพื่อเปดโอกาสใหครูทราบสภาพครอบครัว สราง

ความคุนเคยกบัผูปกครองและเด็ก 

3) การที่ผูปกครองมาเยี่ยมโรงเรียน  ซึ่งควรทําตอนทีน่ําเด็กมาฝากใหม ๆ เพราะเดก็ยังไม

คุนเคยกับโรงเรียน 

4) การจัดใหมกีารอภิปรายกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน 
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5) การเชิญผูปกครองเขารวมกจิกรรมของโรงเรียน 

6) การสนทนาทางโทรศัพท  เพราะการปรึกษาทางโทรศัพทสามารถชดเชยการเยี่ยมเยียนได 
 มอริสัน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542 : 33-34 ; อางอิงจาก Morrison. 2000 : 364-365)  

กลาวถึงวิธีการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองวา ครูสามารถจัดกิจกรรมที่จะใหผูปกครองเขามามี

สวนรวมไดอยางนอย 4 วิธี คือ 

1) วิธีใหมสีวนรวมในการทํางาน  เปนวิธทีี่มุงใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

ตามความสามารถของผูปกครองเอง  เชน  การเปนผูชวยครู  การเปนพี่เลี้ยงเด็ก  การหาทนุ  การรวม

ทํางานธุรการ 

2) วิธีการใหมีสวนรวมโดยเนนกระบวนการ  เปนการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
จัดการศึกษาเปนผูใหแนวคดิ เสนอแนะการจัดการศึกษา เชน การวางแผนหลักสูตร การคัดเลือกตํารา 

การวางมาตรฐานการทาํงาน  วิธกีารนีก้ําลังแพรหลาย เพราะผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมอยาง

แทจริง ในการตัดสินใจทางการศึกษา 

3) วิธีการมีสวนรวมโดยเนนการพัฒนา  เปนการมีสวนรวมที่มุงพัฒนาคณุภาพครอบครัว

เปนหลกั ซึง่เปนประโยชนกับผูปกครองโดยตรง  เพราะผูปกครองที่เขารวมจะไดเรียนรู และวิธีการ

ปฏิบัติที่เปนการสรางเสริมครอบครัว 

4)   วิธีการมีสวนรวมแบบสมบรูณ  คือ การประมวลวธิีการดังกลาวขางตนมาประสานกัน  

โดยเนนครอบครัวเปนศูนยกลาง  ใหครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียน 

 สรุปไดวารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองมี 2 สวนหลักๆ คือ การมสีวนรวมที่บานในการ

เตรียมความพรอมใหกับเด็กทุกๆ ดาน  และการมีสวนรวมในสถานศึกษา  เชน  การเขารวมประชุม 

รวมกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการปรึกษา เยีย่มเยียนซึง่กนัและกัน  การมสีวนรวมในการทํางาน เสนอ

แนวคิด และรวมตัดสินใจทางการศึกษา 
3.6 บทบาทและหนาทีข่องผูปกครองในการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 ผูปกครองมีอิทธิพลตอเด็กดานการเรียนรูและพัฒนาการ  การที่เดก็ไปโรงเรียน เด็กยังคงอยู

ภายใตบริบทของผูปกครอง ครอบครัว และส่ิงแวดลอมทางบาน  การดูแลการกระทาํและปญหาตางๆ 

ของผูปกครอง เด็กมีสวนรับรู หากผูปกครองเขาใจและใชวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกตองยอมเกิดผลดีกับเด็ก 

(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542 : 25) 

 อารี  รังสนินัท  (2524 : 165-177)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครองในฐานะของผูสงเสริม

พัฒนาการเด็กไวดังนี ้
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1) การเลี้ยงดูเด็กใหเจริญเติบโตในสังคมโดยตอบสนองความตองการทางดานรางกายและ
จิตใจ ไดรับความรัก ความอบอุน ไมวาพอแมจะยากจนหรือรํ่ารวย  ตอบสนองความตองการพื้นฐานให

เด็กอยางเพยีงพอ 

2) การอบรมและใหการศึกษาเบื้องตน  ไดแก  การอบรมใหเด็กรูจักระเบียบของสังคม 

วัฒนธรรม เพือ่ใหเด็กสามารถปรับตัวอยูในสังคมได การปลูกฝงคุณลักษณะที่ด ีการปลูกฝงมารยาท 

และเจตคติที่ดีใหกับเด็ก 

3) การสงเสริมความสนใจของลูก  เดก็วัยนี้มคีวามสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยจัดหา

อุปกรณที่ลูกมคีวามสนใจ  เชน  อุปกรณระบายส ี หนงัสือนิทาน  เครือ่งเลนที่เหมาะสม  หรือพาไป

ทัศนศึกษา 

4) การสงเสริมทางสติปญญา  โดยสงเสริมความคิดและการแกปญหาตาง ๆ สงเสริมใหเด็ก

มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  สงเสริมใหเด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สงเสริมทักษะ

ทางภาษา  เพือ่ใหเด็กมีความพรอมทีจ่ะเรยีนรูในระดับตอไป 

5) การถายทอดวฒันธรรมทางสังคม  อบรมใหเขาใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย  เพือ่ให

เด็กไดรูจักคุณคามรดกวัฒนธรรมไทย 

 อรุณี  หรดาล  (2536 : 55-68)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครองในฐานะผูมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาไวดังนี ้

1) ผูปกครองมีบทบาทในฐานะผูรวมกิจกรรมในสถานศึกษา  กิจกรรมทีสํ่าคัญที่ผูปกครอง

ควรหาโอกาสเขารวมกับสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมใหความรูแกผูปกครอง  ผูปกครองมีบทบาทของผู

ริเร่ิม  แสดงความคิดเห็น  และบทบาทสมาชิกกลุมที่ดี  เปนผูฟงและเปนผูตามที่ด ี

2) ผูปกครองมีบทบาทในฐานะเสริมสรางประสบการณใหแกเด็กทัง้ที่บานและโรงเรียน  

ไดแก  การสงเสริมใหเด็กมนีสัิยรักการอาน   สนทนากับเด็กเกี่ยวกับส่ิงที่เด็กไดเรียนรูจากโรงเรียน  

กระตุนหรือเตอืนใหเด็กทํากจิกรรมตามทีค่รูไดมอบหมาย รวมทัง้คอยแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ  

เปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลอืตนเอง  หรืออาจมอบหมายหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบานที่เด็ก

สามารถทําได  การสงเสริมประสบการณใหเด็กทีโ่รงเรยีน  ไดแก  การเปนผูชวยครูดูแลเด็กขณะทํา

กิจกรรม  การชวยวางแผนการสอน ชวยจดัเตรียมสื่อและอุปกรณ  และการเปนวทิยากรพิเศษ เพือ่

พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับอาชพีที่ตนถนัด  เพือ่ตอบสนองความสนใจและความอยากรูอยากเหน็ของเด็ก 

3) ผูปกครองมีบทบาทในฐานะผูชวยเหลือและสนับสนุน  ไดแก  การชวยเหลือในเรื่องของ

วัสดุส่ิงของ ทรัพยสิน แรงงาน รวมทัง้การใหคําแนะนาํ และการเปนที่ปรึกษาใหกับผูบริหารโรงเรียนใน

เร่ืองตางๆ ตามความสามารถ ความเหมาะสม และความถนัด  เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศกึษา

เปนไปดวยความเรียบรอย 
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พัชรี  สวนแกว  (2536 : 56)  กลาวถงึบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการมีสวนรวม ดังนี ้

1) ในฐานะเปนครูของลูกหลาน  โดยปกติพอแมผูปกครองคือครูคนแรกของลูก  ดวยการเริ่ม

จากการอบรมเลี้ยงดูและการเปนตัวแทนการปลูกฝงคานยิมและเจตคติตางๆ การอบรมสั่งสอนนี้เร่ิม

ตั้งแตเด็กยังไมเขาโรงเรียน จนกระทั่งเขาไปในโรงเรียน  มีความกาวหนาทางการศึกษาเพิม่ข้ึนอยาง

มากมาย  ผูปกครองสามารถที่จะเลือกใชความรูตางๆ มาจัดสอนใหกับเด็ก  เพื่อทีจ่ะใหเด็กมีความ

พรอมที่จะกาวไปสูการเรียนอยางมีระบบตอไป 

2) ในฐานะผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน  ผูปกครองบางคนมีความรูความสามารถพเิศษเฉพาะ

ดาน  เชน  สถาปนิก นักธุรกจิ วิศวกร ฯลฯ  ซึง่ทางโรงเรยีนอาจจะเชญิมาเปนวทิยากรใหความรูแกครู

และนักเรียนในโรงเรียน  รวมทั้งผูปกครองคนอืน่  นอกจากจะเปนการเพิ่มพนูความรูแกเด็กโดยตรง

แลว ยงัเปนการเผยแพรความรู และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองและครู  และระหวาง

ผูปกครองดวยกัน 

3) ในฐานะอาสาสมัครของโรงเรียน  ซึ่งอาจเปนผูปกครองที่ไมไดทํางาน   ทางโรงเรียนขอ

ความรวมมือใหมาชวยกิจกรรมพิเศษตางๆ ของโรงเรียน 

4) ในฐานะผูกาํหนดวัตถุประสงค  ในบางครั้งผูปกครองจะเขามามีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคตางๆ ของโรงเรยีน  การดําเนนิงานโดยเฉพาะโรงเรียนในชุมชนนั้นจะมกีารบริหารงาน

โดยเฉพาะโรงเรียนมีคณะกรรมการ  ซึง่ประกอบไปดวยบุคลากรในโรงเรียน ผูนาํทองถิ่น และตัวแทน

ของผูปกครอง  ซึง่คณะกรรมการเหลานี้จะเปนผูรวมกําหนดวัตถุประสงคทางการศึกษาอนัจะสงผลตอ

เด็กโดยตรง 

 วราภรณ  รักวจิัย  (2533 : 15-16)  กลาววา  หนาที่ของผูปกครองที่ดีนัน้ นอกจากจะใหการ

อบรมเลี้ยงดูแลว ตองใหทัง้ความรัก ความเอาใจใส จัดประสบการณ และส่ิงแวดลอมที่จะชวยใหเด็ก

เกิดการเรียนรูและพัฒนาทุกๆ ดาน เพื่อเดก็จะไดเติบโต และสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของ

สังคม  สามารถจะแกปญหาตางๆ และอยูในสังคมอยางมีความสุข  ซึง่บทบาทของผูปกครองมีดังนี ้

1) ใหการอบรมเลี้ยงดู และปจจัย 4 

2) ใหการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

3) ฝกอบรมเด็กใหสามารถชวยเหลือตนเองได 
4) ถายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนบทบาทหนาที่ในครอบครัวใหแกเด็ก 

5) ชวยแกไขปญหาและอบรมสรางวนิัยอนัดใีหแกเด็ก 

6) จัดประสบการณและส่ิงแวดลอม เพื่อชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและพฒันาทุกๆ ดาน 

7) เปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก 

8) เสริมสรางบุคลิกภาพและการสรางสรรค 
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9) ปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก 

 สรุปไดวา  ผูปกครองจะตองรูบทบาทและหนาที่ของตน  ทัง้ในฐานะผูอบรมเลี้ยงดูเด็ก  ให

การศึกษา และสงเสริมพัฒนาการ  โดยเฉพาะการมีสวนรวมกบัสถานศึกษาในลักษณะตางๆ ที่

เหมาะสมกับบริบทของตน เพื่อการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 3.7 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวม 
 แฮมมอนดและคนอื่น ๆ (พัชรี  สวนแกว. 2536 : 65-66 ; อางองิจาก Hammond ; &  others. 

1979)  ไดเสนอวิธีการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนควรจัดขึ้น ไดแก 

1) การจัดประชุมหรือการจัดพบผูปกครอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเกีย่วกบัตัว
เด็ก  ผูปกครองไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกนัและกนั 

2) จัดใหมีการสนทนา เพื่อเพิม่พูนความรูใหผูปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการ

ของเด็ก และปญหาตางๆ ของเด็กปฐมวยั 

3) จัดใหมีการอภิปรายกลุมโดยผูปกครองและครู อาจใหมกีารพบปะเปนครั้งคราว เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนั 

4) จัดใหมีการพบผูปกครอง  เพื่อใหผูปกครองเตรียมของเลนใหกบัเด็ก  ใหผูปกครองมี

ความรู และมคีวามสามารถในการทําเครือ่งเลนงาย ๆ ไปเลนกับเดก็ทีบ่านโดยไมเสยีคาใชจาย 

5) จัดใหมีการติดตอกับผูปกครองเปนการสวนตัว  เชน  การสนทนาทางโทรศัพท  ครูไป

เยี่ยมบานเดก็  การติดตอกันทางจดหมาย  ฯลฯ 

6) การจดบันทึกภายหลงัการพูดคุยหรือการพบปะ  ครูควรมีการจดบนัทึกเพื่อเปนขอมูล 

7) การใหคําแนะนําในการสงัเกตเด็ก 

8) การเชิญผูปกครองเขารวมกจิกรรมหรือเปนอาสาสมัครในโรงเรียน 

 ซัมซั่น และยอนเน  (ชมแข  พงษเจริญ. 2542 : 43 ; อางอิงจาก Sumption ; & Yvonne)  

กลาววา ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา คือ การที่ผูปกครองหรือ

ประชาชนมีสวนรวมในโรงเรยีน โดยการสนับสนนุดานความคิดเห็น การตัดสินใจ สละแรงงานและ

เวลาใหโรงเรียนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การติดตอส่ือสารระหวางบานกบัโรงเรียน การ

แกปญหา พฒันา และสนบัสนุนดานการเงิน การประเมินผลการทาํงาน  ซึง่แบงออกเปน 2 ประการ 

คือ 

1) การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ  คือ  การมีสวนรวมอยางอิสระ  มีสวนรวมอยางไมมี

กฎระเบียบ ประเพณี และขอตกลงรองรับ  การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการโดยปจเจกบุคคลคือ การ

เกี่ยวของเฉพาะคราว เชน ในฐานะผูชาํนาญพิเศษในสาขาอาชพี 
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2) การมีสวนรวมอยางเปนทางการ  คือ  การมีสวนรวมโดยมีกฎหมาย ระเบียบประเพณี 

และขอตกลงรวมกนั  การมสีวนรวมอยางเปนทางการ คอืปจเจกบุคคล  เชน  การไดรับเลือกเปน

ตัวแทน และเกี่ยวของโดยตรง  การมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยกลุมบุคคล เชน สมาคมผูปกครอง

และครู  สมาคมวิชาชีพ 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2542 : 34-36)  ไดกลาวถงึแนวทางการจัดกจิกรรมใหผูปกครองมี

สวนรวมไวดังนี ้

1) กิจกรรมโรงเรยีน  ไดแก  กิจกรรมที่เนนใหผูปกครองมีสวนรวม  โดยทางโรงเรียนเปนฐาน

ในการจัดกิจกรรม  เชน  การประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อแนะนําโรงเรียน  กิจกรรมการฝกอบรม  กิจกรรม

การแสดงของนักเรียน  กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึน้ในโอกาสพิเศษตาง ๆ 

2) กิจกรรมสานสัมพันธ  เปนกจิกรรมที่เนนการสรางความสัมพันธ และความคุนเคยกนัใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็  การสนทนา  การเยีย่มเยยีน  เชน  การประชุมปรึกษา เปนวธิีการทีช่วย

ใหผูปกครองมามีสวนรวมในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับโรงเรยีน  พรอมๆ กบัการแลกเปลีย่นความรูกนั  

การแกปญหารวมกัน  การเยี่ยมบาน เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สรางสานความสัมพันธบานและโรงเรยีน 

การเยี่ยมบานจะไมทําบอยนัก อาจเปนภาคเรียนละ 1 คร้ัง หรือปละ 1 คร้ังตามความเหมาะสม 

3) กิจกรรมการสือ่สารสนเทศ  กิจกรรมนี้จะเนนใหผูปกครองเปนผูรับขอมูลเปนหลักสวน

ใหญ  เปนขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  ซึง่มหีลายรูปแบบ เชน โทรศัพทสายดวน จดหมายขาว โฮมเพจ 

แผนพับขอมูลโรงเรียน 

4) กิจกรรมการศกึษา  เปนกิจกรรมที่ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เปน

กิจกรรมที่ผูปกครองเขาถงึชั้นเรียน  ทัง้เปนผูสอน เปนผูชวยครู ตลอดถึงเปนที่ปรึกษาสําหรับผูปกครอง

ดวยกนั 

5) กิจกรรมบริการ  เปนกิจกรรมที่โรงเรยีนจดัขึ้นเพื่อเปนบริการแกสังคมและครอบครัว  

ไดแก  หองสมดุของเลน  ศูนยดูแลเด็ก  ศนูยแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ผูปกครองเหลือใช 

6) กิจกรรมการตดัสินใจ  เปนกจิกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองระดับสูงที่ผูปกครองจะมี

สวนรวมกับทางโรงเรียนในการตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม คือ การวางนโยบาย

โรงเรียน การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอน  และการพฒันาหลักสูตร  

เปนตน 

 สุมาลี  คุมชัยสกุล  (2543 : 34-35)  กลาววา  การมีสวนรวมในเนื้อหาหรือระดับใดก็ตาม  

ฐานคิดที่สําคญัที่ตองทาํความเขาใจและถือเปนหลักการสําคัญในการทํางานรวมกัน คือ หลกัการลด 

ละ การใชความสัมพนัธเชงิอาํนาจ ในการทํางาน หรือความพยายามสรางความสัมพันธเชิงอาํนาจ  

และหลักการทํางานทีถ่ือวาประสบการณรวมกันเปนกระบวนการที่ทาํใหเกิดการเรียนรูซึ่งกนัและกนั  
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และนําไปสูการพัฒนาทัง้ในดานความสัมพันธแบบมีสวนรวม และผลที่จะเกิดขึน้กบัเด็กเปนสาํคัญ  

หากความสมัพันธแบบมีสวนรวมไดรับการพัฒนามาจากฐานของความเทาเทยีม เสมอภาค และ

รับผิดชอบในบทบาทหนาทีร่วมกัน ในบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย  อาจเปนผลใหเกิด “สภาครู-

ผูปกครอง” ที่เขมแข็งได 

 สรุปไดวา  หลกัการและแนวทางในการจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวมนัน้อยูบนพืน้ฐาน

ความคิดของการสรางความสัมพนัธอันดี  กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นอยูกบัทางโรงเรียนจะเลือกให

เหมาะสมกับสภาพสังคม ครอบครัว  เจตคติและความเชื่อของผูปกครอง  โดยอาจจดัหลายกิจกรรม

ประกอบกัน ทัง้นีท้างโรงเรียนตองชี้ใหผูปกครองเหน็ความสําคัญของการมีสวนรวม และจัดกิจกรรมให

ตรงตามความตองการของผูปกครอง 
 3.8 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการมีสวนรวมของผูปกครอง 
 งานวจิัยในตางประเทศ 
 เกล (Gail. 1981 : abstracts)  ไดทําการวจิัยโดยใชชื่อโครงการวา Mother Start  ซึ่งมี

วัตถุประสงคทีจ่ะใหพอแมมคีวามรูสึกวาตนเปนผูมีอิทธพิลสําคัญตอการเรียนรูของลูก  โดยใหชื่อ

โครงการวา Home Visiting ใชเวลา 3 ป  โดยใหครูที่มีประสบการณเกีย่วกับทารกและเตรียมอนุบาล 6 

คน ออกไปเยีย่มแม 11 คน ซึ่งมีลูกระหวาง 2-3 ป  กิจกรรมที่ใชมีลักษณะที่เมื่อคณะกรรมการออกไป

เยี่ยมแมที่บานก็จะพูดคุยกบัแมเกี่ยวกับการเลี้ยงดู และแนะนําใหแมใชภาษาที่ถูกตองกับลูก จัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมโดยใหแมมีสวนรวมดวย และใหหนงัสือและวัสดุตางๆ เชน ดินน้าํมัน 

กระดาษสี ไวใหแมเลนกับลูกที่บาน  นอกจากนี้ เมื่อมีโอกาสจะเชิญแมมาเยีย่มทีโ่รงเรียน เพื่อใหแมมี

โอกาสรวมทาํงานกับลูกในหองเรียน และใหแมมีสวนรบัผิดชอบกิจกรรมที่จัดในโรงเรียน เชน ชวยหา

เงิน สนับสนนุกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เปนตน  ผลการศึกษาของเกล สรุปไดวา การจัดโปรแกรมให

ความรูดวยวิธกีารเยี่ยมบานมีผลเปนอยางมากในการชวยใหพอแมและลูกมีสัมพันธกันอยางใกลชดิ

มากขึ้น  และจะชวยสงเสรมิการเรียนรูของลูกไดอยางเหมาะสมยิง่ขึน้ 

 คราวว  (Crowe. 2000 : abstracts)  ไดศึกษาการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกบั

ผูปกครอง เพือ่เปนเครื่องมอืใหความชวยเหลือในการเรยีนของเด็กอยางมีคุณภาพ  โดยไดทดลอง

ศึกษาการติดตอส่ือสารระหวางพอแมกับทางโรงเรียน จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา การ

ติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองเปนเครื่องมอืที่สําคัญที่จะสงผลใหนักเรยีนมีผลสําเร็จ

ทางการเรียนสูงขึ้น ทัง้ทางดานสติปญญา รางกาย การแสดงออก เพิ่มศักยภาพดานตางๆ ของนักเรียน 

เชน ดานสงัคม ลดความกาวราว รวมมือกบัทางโรงเรียน เปดโอกาสใหพอแมไดมีสวนเกี่ยวของในการ

พัฒนาการเรียนของลูก 
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 สมิท  (Smith. 2000 : abstracts)  ไดศึกษาการใหกําลังใจและการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ที่สงผลใหเด็กที่มีปญหามีผลการเรียนดีข้ึน  จากการศึกษาตรวจสอบสภาพการเรียนของเด็กที่มปีญหา

ทางการเรียนอยางกวางๆ ทั่วไป และส่ิงแวดลอมทางโรงเรียนและทางบานมีความสัมพนัธกนัอยาง

ใกลชิด  สงผลใหเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียนมากขึน้  ซึ่งพอแมเดก็ที่มี

ปญหาทางการเรียนจะมกีารตอบสนองกบัทางโรงเรียนในระดับสูง  สวนเด็กปกติจะมีการตอบสนองใน

ระดับปานกลางปกต ิ
 งานวจิัยในประเทศ 
 กานต  รัตนพนัธ  (2532 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่

ผูปกครองใชจดหมายขาวแบบสื่อสารสองทาง  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวยัที่ผูปกครองใชจดหมาย

ขาวแบบสื่อสารสองทาง มคีวามสามารถทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวยัที่ผูปกครองไมใชจดหมายขาว

แบบสื่อสารสองทาง 

 อโณทัย  อุบลสวัสด์ิ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของกิจกรรมการใหความรูผูปกครองที่

มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กวยักอนเรียน  โดยการจัดกิจกรรมการใหความรูแก

ผูปกครองเด็กกอนวยัเรียนจาํนวน 30 คน  ประกอบดวยกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติ

โดยใชชุดฝกปฏิบัติ การรับคําแนะนําและการนิเทศเปนรายบุคคล  การประชุมสรุปและการประเมนิผล  

ผลการวิจยัสรุปวา  ผูปกครองที่เขารวมกจิกรรมมีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรแกบุตรหลานของตนสงูขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .005  และ

สูงกวาผูปกครองที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .0025  สวนดานทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรของเด็กกอนวัยเรียนที่ผูปกครองเขารวมกจิกรรม สูงขึน้ อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .005  และสูงกวาเด็กที่ผูปกครองไมไดเขารวมกิจกรรม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .0025 

 เสาวคนธ  สาเอี่ยม  (2537 : 100)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจาํแนก

ประเภทของเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองใชชุดสงเสริมความรูแกผูปกครอง  และเด็กปฐมวัยที่ผูปกครอง

สงเสริมดวยกจิกรรมอิสระในชีวิตประจาํวนั  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนอาย ุ4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้น

อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค  จํานวน 30 คน  โดยกลุมทดลอง 15 คน กลุมควบคุม 15 คน  

ปรากฏวา กลุมทดลองที่ผูปกครองใชกิจกรรมชุดสงเสริมความรู มีความสามารถในการจําแนกประเภท

สูงกวากลุมทีผู่ปกครองสงเสริมดวยกิจกรรมอิสระในชีวติประจําวนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 กฤษณี  ภูพัฒน  (2538 : 8)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบวนิัยในตนเองระหวางเด็กปฐมวยัที่

ผูปกครองใชชดุใหความรูผูปกครองสงเสรมิความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวนั กับเดก็

 



46 

ปฐมวัยที่ผูปกครองใชชุดกิจกรรมตามปกติในชีวิตประจาํวนั  กลุมตัวอยางเปนเด็กและผูปกครองของ

เด็กที่มีอายุระหวาง 5-6 ป  จํานวน 60 คน  ที่กาํลงัศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนบุาลสามเสน  

เปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน  ผลปรากฎวาเด็กปฐมวยัทั้งสองกลุมมีวินยัสูงกวากอน

ทดลองอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปทมศริิ  ธีรานรัุกษ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการมีสวน

รวมของผูปกครองเพื่อสงเสริมการรูหนังสือข้ันตนของเด็กวัยอนุบาล  ผลการวิจยัพบวา  หลงัการ

ทดลองใชโปรแกรม  ผูปกครองกลุมทดลองมีคะแนนความรูความเขาใจในการสงเสริมการรูหนังสือ

ข้ันตนสูงกวาผูปกครองกลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  และผูปกครองกลุมทดลอง

มีคะแนนความรูความเขาใจสูงกวากอนการทดลองใชโปรแกรม อยางมีนยัสําคัญทีร่ะดับ .01 

 สุมาลี  คุมชัยสกุล  (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่องบทบาทของครูและการมสีวนรวม

ของผูปกครองในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ในเขตเมืองเชยีงใหม  เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีเปนกลุม 

(Focus Group)  สัมภาษณผูปกครองและครูโรงเรียนอนบุาลของรัฐและเอกชนที่มนีโยบายและการ

ดําเนนิงานดานการมีสวนรวมของผูปกครอง  กิจกรรมทีส่งเสริมการมสีวนรวมของผูปกครอง ไดแก 

กจิกรรมที่เกี่ยวของกับการจดัประสบการณภายในหองเรียน ในเนื้อหาของหลกัสูตร ซึ่งสามารถนาํไปสู

การพัฒนาความสัมพันธและกระบวนการทํางานรวมกันของผูปกครองและครู โดยครูจําเปนตองมี

ความกลาและทาทายในการแสดงบทบาทในฐานะผูออกแบบและวางแผนกิจกรรม ผูประสานงาน 

ผูดําเนนิการ ผูสังเกตการณที่คอยสนับสนนุและใหกาํลังใจในการมีสวนรวม  ตลอดจนเปนผูเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาการทํางานรวมกนั และการพฒันาเดก็โดยองครวม 

 จากเอกสารและงานวจิัยทีก่ลาวมานัน้  จะเหน็ไดวา การมีสวนรวมของผูปกครองไมวาจะ

เปนการใหการศึกษาแกผูปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้นในรูปแบบตางๆ หรือการที่ผูปกครองเขารวมกจิกรรม

ตางๆของโรงเรียน  มีความหมายและสําคัญมากในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธภิาพ  ทั้งนีท้าง

โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตองใหความสําคัญของการมีสวนรวม และดําเนินงานรวมกนั เพื่อ

หาทางพฒันาเด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเดก็

ปฐมวัย ซึ่งจะเปนพืน้ฐานของการเรียนรู  จาํเปนตองอาศยัการสงเสริมทั้งจากทางบานและโรงเรียน 

โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูปกครองเปนสําคัญ 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจยัดําเนนิการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี ้

1. กําหนดประชากร และการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. แบบแผนการทดลอง และวธิีดําเนนิการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย 

1.1 เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป กําลังศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 

2547  ของโรงเรียนฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 90 คน  จาก 3 หองเรียน 

1.2 ผูปกครองของเด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป   กําลังศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที ่1  ภาคเรียนที ่

2  ปการศึกษา 2547  ของโรงเรียนฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
2. กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ประกอบดวย 

 2.1 เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป  กําลังศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2547  ของโรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน ที่ไดมาโดยการสุมหลาย

ข้ันตอน ดงันี ้

2.1.1 สุมตัวอยางนกัเรียนมา 1 หองเรียนจาก 3 หองเรียน  โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง  

2.1.2 ทดสอบความสามารถทางภาษากอนการทดลอง  แลวนําคะแนนที่ไดมา

เรียงลําดับจากสูงไปต่ํา  เพือ่แบงเด็กออกเปนกลุมเกง 15 คน และกลุมออน 15 คน 

2.2 ผูปกครองของเด็กปฐมวยัตามกลุมตัวอยางในขอ 1. 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
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1. ชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเดก็”  ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการสอน

ภาษาแบบธรรมชาติ   เพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูปกครองมีสวนรวม  

จํานวน 24 ชุด  ดําเนนิการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนตอไปนี ้

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลกัการสอน และการจัด 

กิจกรรมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 

1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการมสีวนรวมของผูปกครอง การสอนแบบ
โฮมสคูล  และการจัดกิจกรรมรวมกนัในครอบครัว   เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา 

1.4 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ตลอดจนคูมือการจัดกิจกรรม  

และแผนการจดัประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1 ของหนวยศึกษานเิทศก สํานักการศึกษากรงุเทพมหานคร 

1.5 สรางชุดกิจกรรมสําหรับผูปกครองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม แลวปฏิบตัิกิจกรรม

รวมกับเด็ก พรอมทั้งบนัทกึผลการปฏิบัติกิจกรรม และการพูดคุยตอบคําถามของเด็ก  โดยใชชื่อวา 

“ครอบครัวสุขสันต  รวมกนัพัฒนาเด็ก”  ซึ่งมทีั้งหมด 24 ชุด  โดยมีสวนประกอบสาํคัญ 4 สวน  คือ   

  1)  เติมความรู..คูแนวคิด  (ใหความรูแกผูปกครอง) 

2)  กิจกรรม “เด็กผูใหญ รวมใจทํางาน” 

3)  บอกหนอยซิ  ลูกคิดอะไร 

4)  เพลงเพลนิใจ  หรือ  คําคลองจอง 

1.6 นําชุดกจิกรรมที่สรางขึน้เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหาและกิจกรรม  เพื่อปรับปรุงแกไข  โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ดังนี ้

1) ดร. วรนาท  รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) 

   2) อาจารยศิรประภา  พงศไทย คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา 

   3) อาจารยกนิษฐา  ชูขันธ โรงเรียนอนุบาลหนนูอย 

1.7 ผูเชี่ยวชาญแนะนาํใหวิเคราะหวัตถุประสงคของกิจกรรม  แลวปรับกจิกรรมใหมี

ความสอดคลองกับตัวแปรตามมากขึ้น  และปรับปรุงกจิกรรมตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

มากขึ้น  โดยใหมีความตอเนื่อง  เปนเรื่องที่ใกลตัวเด็ก  เนนใหเด็กมีความสุขสนุกสนานกับการเรยีนรู  

และปรับคําถามเพื่อใหเด็กคิด และเนนใหใชภาษาทัง้ดานการฟงและการพูดมากขึ้นดวย 

1.8 ปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 

1.9 นําชุดกจิกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกนัพัฒนาเด็ก” ทีผ่านการตรวจคุณภาพ

ข้ันตนแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครองและเด็กอนุบาล 1 ทีไ่มใชกลุมตัวอยาง ชุดละ 3 คน 
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แลวนําผลการปฏิบัติกิจกรรม และความคดิเห็นของผูปกครองตอการทาํกิจกรรม มาศึกษาแลวปรบัปรุง

เนื้อหาและรายละเอียดของกิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึน้ 

2. แบบทดสอบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย   

ดําเนนิการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

โดยเฉพาะดานการฟงและการพูด 

2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดและประเมนิพัฒนาการและความพรอมทางการ
เรียนของเด็กปฐมวัย 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพดู  จํานวน 35 

ขอ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

   ตอนที่ 1 ความสามารถทางภาษาดานการฟง  ประกอบดวย 

    1.1 การจําแนกเสยีง จํานวน  7  ขอ 

    1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน  7  ขอ 

    1.3 การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง จํานวน  7  ขอ 

   ตอนที่ 2 ความสามารถทางภาษาดานการพูด  ประกอบดวย 

2.1 การบอกชื่อส่ิงของ จํานวน  7  ขอ 

2.2 การเลาเรื่อง จํานวน  7  ขอ 

2.4 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

โดยประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค  ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน  ไดแก 

1) ผศ.ดารณี  ศกัดิ์ศิริผล ภาควิชาการศึกษาพิเศษ   

  คณะศึกษาศาสตร  มศว. 

   2) อาจารยมาณวิกา  ผลพิรุฬห โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

   3) อาจารยอธิภัทร  สายนาค กองวิชาการ  สํานักการศึกษา  กทม. 

2.5 ผูเชี่ยวชาญแนะนาํใหปรับรูปภาพของแบบทดสอบใหมคีวามชัดเจน เปนไปใน

แนวทางเดียวกัน และปรับคําถามใหครอบคลุมการใชภาษาไดมากขึน้  ปรับคําสั่งใหมีระดับความยาก

งายเทากนัทุกขอ  และการปฏิบัติไมซ้ําซอนกนั   ดานการจําแนกเสยีง ใหเนนที่ความแตกตางของเสียง

พยัญชนะตนหรือเสียงวรรณยุกตที่คลายกัน  และดานการเลาเรื่อง ใหปรับเปนภาพที่เด็กเคยมี

ประสบการณ และเราความสนใจใหเด็กอยากพูด 
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2.6 ปรับแกแบบทดสอบบางสวนใหเหมาะสมตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ แลวนํา

ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  คัดเลือกขอที่มีคา IOC  

ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  จํานวน 30 ขอ 

2.7 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจคุณภาพขั้นตนแลว ไปทดลองใช (Try Out)  กับ

เด็กอนุบาล 1  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน แลวนาํผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 

คือ ตอบถูกได 1  ตอบผิดได 0  แลวนํามาวิเคราะหคาความยากงาย และหาคาอาํนาจจาํแนก  คัด

ขอสอบที่มีคาความยากงาย .40 ถงึ .70  และมีคาอํานาจจําแนก .25 ถึง .60  จาํนวน 25 ขอ จัดทาํเปน

แบบทดสอบ  โดยแบงเปน 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 ความสามารถทางภาษาดานการฟง     จาํนวน 15 ขอ   ประกอบดวย 

    1.1 การจําแนกเสยีง จํานวน  5  ขอ 

    1.2 การปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน  5  ขอ 

    1.3 การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง จํานวน  5  ขอ 

   ตอนที่ 2 ความสามารถทางภาษาดานการพูด     จาํนวน 10 ขอ   ประกอบดวย 

2.3 การบอกชื่อส่ิงของ จํานวน  5  ขอ 

2.4 การเลาเรื่อง จํานวน  5  ขอ 

2.8 หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดย

วิธีของคูเดอร-ริชารดสัน  โดยใชสูตร KR.–20  ไดคาความเชื่อม่ันเทากบั 0.89 

2.9 นําแบบทดสอบไปทดสอบกบัเด็กที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  ตามแบบ

แผนการทดลอง 

 

แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi-experimental Design)  ผูวิจัยดาํเนนิการ

ทดลองโดยใชการวิจยัแบบทดลองกลุมเดียว แลววัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest 

– Posttest Design)  มีลักษณะดังตารางตอไปนี้   (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ. 2538 : 249) 

 

 กลุมทดลอง  T1 X T2

 

เมื่อ T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางภาษาดานการฟงและการพูด 
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 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางภาษาดานการฟงและการพูด 

 X  แทน การมีสวนรวมของผูปกครองตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  โดยใชชุด

กิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต  รวมกนัพฒันาเด็ก” 
 

 การดําเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังนี ้

 1. เลือกหองเรียนอนุบาล 1  จํานวน 1 หองเรียน จาก 3 หองเรียน 

 2. ประชุมผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อสรางความเขาใจและใหความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  พรอมทัง้ขอความรวมมือในการดําเนนิการวิจัย  แนะนาํ

วิธีการใชเอกสารการจัดกิจกรรม  และกาํหนดขอตกลงในการดําเนนิงานรวมกนั 

 3. เก็บขอมูลกอนการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟง

และการพูด ทีผู่วิจัยสรางขึ้นกับเด็กกลุมตัวอยาง 

4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการทดลองมาเรียงลําดับ  เพื่อแยกเด็กกลุมตัวอยาง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเกง 15 คน และกลุมออน 15 คน 

5. ดําเนนิการทดลอง โดยใชชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัโดยผูปกครองมสีวนรวม ที่ผูวจิัยสรางและพฒันาขึน้ตามแนว 

คิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และใหแทนการบานสปัดาหละ 3 วนั คือ วันจันทร พุธ ศกุร เพือ่ให

ผูปกครองศึกษาและทาํกิจกรรมรวมกับเด็กที่บาน  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  ในชวงเดือนมกราคม ถึง 

มีนาคม 2548 

 6. ผูวิจัยบนัทกึระยะเวลาในการสงคืนชุดกจิกรรม และคุณภาพของการปฏิบัติกิจกรรม  

รวมทัง้ความสมัพันธระหวางเด็กกับผูปกครองทีท่ํากิจกรรมแตละชุด  ตลอดระยะเวลาการทดลอง 

 7. เมื่อส้ินสุดการทดลอง  เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการ

ฟงและการพดู กับเด็กที่เปนกลุมตัวอยางทัง้กลุมเกงและกลุมออน 

 8. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธกีารทางสถิติ  เพื่อสรุปผลการวิจยัตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยเกบ็ขอมูลที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของ

กลุมตัวอยาง  โดยทําการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แลวนําขอมลูที่ไดไปวิเคราะห

ตามวิธกีารทางสถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะห และหาคุณภาพดวยวธิีการทางสถิต ิ ดังนี ้
 
 1. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  1.1 การคํานวณหาคาความยากงาย (Difficulty)  โดยใชสูตร  (ลวน สายยศ และ

อังคณา สายยศ. 2538 : 210) 
 

       R 
    P = -- 
       N 
 

  เมื่อ  P แทน คาความยากงาย 

    R แทน จํานวนคนทีท่าํขอนั้นถูก 

    N แทน จํานวนคนทีท่าํขอนั้นทัง้หมด 
 

  1.2 การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination)  โดยใชสูตร  (ลวน สายยศ และ

อังคณา สายยศ. 2538 : 211) 

       R  - RU
  

L
    D =     N 
           2 
 

  เมื่อ  D แทน คาอํานาจจาํแนก 

    RU แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถกูในกลุมเกง 

    RL แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถกูในกลุมออน 

    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 

  1.3 การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยใชสูตร KR.–20  (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ. 2538 : 197-198) 
 

∑         n        pq 
     rt                   

   =                 1 –            rtt st

    } 
2

{
 

  เมื่อ  n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

    p แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหนึง่ๆ นัน่คือสัดสวนของคนทาํถูก

กับคนทัง้หมด 

    q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ  นัน่คือ 1–p  

    S t
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 

n - 1   
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 2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows  ทาํการวิเคราะหดงันี ้

  2.1 การคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  โดยใชสูตร  (ลวน สายยศ และ

อังคณา สายยศ. 2538 : 73) 
 
    _   ∑ X 
    X =  
         N 
 

  เมื่อ  X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

    ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน จํานวนนักเรียน 
 

  2.2 การคํานวณหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  โดยใชสูตร   

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 79) 
 

                   2         2
∑ (∑ X) 

    
       N  X  – 

     S =  
          N (N–1) 
 

  เมื่อ  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน จํานวนนักเรียน 

 
 3. สถิติในการทดสอบสมมตฐิาน 
  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows  ทาํการวิเคราะหดงันี ้

  3.1 เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลงัทาํการทดลอง 

โดยคํานวณจากสูตร  t – test  แบบ  Dependent  Sample   (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546 : 193) 
 

                  ∑D 

    t =   n∑D2 – (∑D)2  

                n – 1  √ 

√ 

 
  เมื่อ  D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    n แทน จํานวนคู 
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  3.2 เปรียบเทียบคะแนนการพฒันาความสามารถทางภาษาระหวางกลุมเกงและกลุม

ออน โดยคาํนวณจากสูตร  t – test  แบบ  Independent  Sample   (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546 : 173) 
 

         x 1 – x 2
 

  t =     n1 – 1 S1
2  +  (n2 – 1) S2

2      1      1 
                n1 + n2 – 2               n1     n2

{ -- + -- } 

 

  เมื่อ x 1  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนการพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็ก

กลุมเกง  (D 1) 

   x 2 แทน คาเฉลี่ยของคะแนนการพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็ก

กลุมออน  (D 2) 

   n1 แทน จํานวนเดก็กลุมเกง 

   n2 แทน จํานวนเดก็กลุมออน 

   S1 แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาของเด็กกลุมเกง 

   S2 แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาของเด็กกลุมออน 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง  และการแปลความหมายจากการวิเคราะห

ขอมูลเปนทีเ่ขาใจตรงกนั  ผูวิจัยจงึไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดงัตอไปนี ้

 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 

 k แทน จํานวนขอสอบ 

 X แทน คะแนนที่ไดจากการทดสอบความสามารถทางภาษา 

 X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 SD แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 D แทน คาเฉลี่ยของคะแนนผลตาง 

 df แทน คาชั้นความเปนอิสระ 

 t แทน คาวิกฤตทิี่ใชในการแจกแจงแบบ t 

 p แทน คาระดับนัยสาํคัญทางสถิต ิ

 ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลาํดับข้ันตอนดงัตอไปนี ้

1. การวิเคราะหคาสถิติพืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั 

2. การเปรียบเทยีบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง 

3. การเปรียบเทยีบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยกลุมเกง 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง 

4. การเปรียบเทยีบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยกลุมออน 

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง 

5. การเปรียบเทยีบการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยักลุมเกงและกลุมออน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง  ปรากฏผลดังนี ้
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ตาราง 1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั ทัง้กลุมเกง  กลุมออน  

และกลุมตัวอยางทัง้หมด กอนและหลงัการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง  

กลุมตัวอยาง 
 

N 
X SD X SD 

กลุมตัวอยางกลุมเกง 15 19.20 2.76 23.40 1.40 

กลุมตัวอยางกลุมออน 15 12.33 1.99 20.47 2.61 

กลุมตัวอยางทั้งหมด 30 15.77 4.22 21.93 2.54 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 1 ปรากฏวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางภาษาของกลุม

ตัวอยางทัง้หมดสูงขึ้น 6.17 คะแนน  คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยางกลุมเกง

สูงขึ้น 4.20 คะแนน  และคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยางกลุมออนสงูขึ้น 8.14 

คะแนน 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยักลุมเกง กลุมออน  

และกลุมตัวอยางทัง้หมด กอนและหลงัการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

19.2
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21.93
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คะแนนเฉล่ีย
คะแนนเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 กอนการทดลอง

 หลังการทดลอง

 
 
 
 

กล กุมเกง กลุมออน ลุมทดลอง    กลุมตัวอยางกลุมเกง         กลุมตัวอยางกลุมออน         กลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 

ภาพประกอบ 3    แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยักลุมเกง  

 กลุมออน และกลุมตัวอยางทั้งหมด กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุมตัวอยางทัง้หมด กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

กอน หลัง  

ความสามารถทางภาษา 

 

k 
X SD X SD 

 

D 
 

t 
 

p 

ดานการฟง 15 9.43 2.57 12.86 1.93 3.43 10.48** .000 

- การจาํแนกเสียง 5 4.33 .84 4.63 .49 .30 2.76** .010 

- การปฏิบัติตามคําสัง่ 5 2.03 1.33 3.77 1.10 1.73 9.69** .000 

- การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง 5 3.07 1.20 4.47 .77 1.40 6.14** .000 

ดานการพูด 10 6.33 1.94 9.07 .98 2.73 8.07** .000 

- การบอกชื่อส่ิงของ 5 3.43 1.01 4.30 .79 .87 5.28** .000 

- การเลาเรื่อง 5 2.90 1.47 4.77 .43 1.87 6.91** .000 

รวมความสามารถทางภาษา 25 15.77 4.22 21.93 2.55 6.17 10.95** .000 
 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที ่.01 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 2  ปรากฏวา ความสามารถทางภาษาของกลุมตัวอยางทั้งหมด

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครองแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  โดยหลังการทดลองคะแนนความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยรวมสูงขึน้ 6.17 

คะแนน และเมื่อแยกวิเคราะหรายดาน ปรากฏวาความสามารถทางภาษาทั้งดานการฟงและการพูด 

กอนและหลังการทดลองแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยความสามารถดานการ

จําแนกเสยีง  การปฏิบัติตามคําสั่ง  การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง  การบอกชือ่ส่ิงของ  และการ

เลาเรื่อง หลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุมตัวอยางทัง้หมด 

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
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คะแนนเฉล่ียคะแนนเฉลี่ย 

กอนการทดลอง

หลงัการทดลอง

จ ป บ เาํแนกเสยีง ฏบิติัตามคาํส่ัง บอกประเดน็ฯ อกชือ่ส่ิงของ ลาเรือ่ง จําแนกเสียง     ปฏิบัติตามคําสั่ง   บอกประเด็นฯ    บอกช่ือสิ่งของ        เลาเรื่อง 

 
ภาพประกอบ 4 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุม

ตัวอยางทัง้หมด กอนและหลงัการจัดกจิกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุมตัวอยางกลุมเกง  กอน

และหลังการจดักิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

กอน หลัง  

ความสามารถทางภาษา 
 

k 
X SD X SD 

 

D 
 

t 
 

p 

ดานการฟง 15 11.40 1.80 14.00 1.00 2.60 7.45** .000 

- การจาํแนกเสียง 5 4.73 .59 4.80 .41 .07 .56 .582 

- การปฏิบัติตามคําสัง่ 5 2.93 1.03 4.33 .72 1.40 5.96** .000 

- การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง 5 3.73 1.22 4.87 .35 1.13 3.37** .005 

ดานการพูด 10 7.80 1.32 9.40 .74 1.60 5.53** .000 

- การบอกชื่อส่ิงของ 5 4.07 .70 4.60 .51 .53 2.78** .015 

- การเลาเรื่อง 5 3.73 .88 4.80 .41 1.07 5.17** .000 

รวมความสามารถทางภาษา 25 19.20 2.76 23.40 1.40 4.20 7.83** .000 
 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที ่.01 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3  ปรากฏวา ความสามารถทางภาษาของเด็กกลุมเกง กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

หลังการทดลองความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยกลุมเกงโดยรวมสูงขึน้ 4.20 คะแนน   และเมื่อ

แยกวิเคราะหรายดาน ปรากฏวา ความสามารถทางภาษาทัง้ดานการฟงและการพดู กอนและหลงัการ

ทดลองแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยความสามารถดานการจําแนกเสยีง  การ

ปฏิบัติตามคําสั่ง  การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง  การบอกชื่อส่ิงของ  และการเลาเรื่อง หลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุมตัวอยางกลุมเกง 

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
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กอนการทดลอง

หลงัการทดลอง

จาํแนกเสยีง ปฏบิตัติามคําสัง่ บอกประเดน็ฯ บอกช่ือสิง่ของ เลาเรือ่ง
จําแนกเสียง     ปฏิบัติตามคําสั่ง  บอกประเด็นฯ     บอกช่ือสิ่งของ        เลาเรื่อง 

 
ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุม

ตัวอยางกลุมเกง  กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุมตัวอยางกลุมออน  กอน

และหลังการจดักิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

กอน หลัง  

ความสามารถทางภาษา 
 

k 
X SD X SD 

 

D 
 

t 
 

p 

ดานการฟง 15 7.47 1.46 11.73 1.98 4.27 9.03** .000 

- การจาํแนกเสียง 5 3.93 .88 4.47 .52 .53 3.22** .006 

- การปฏิบัติตามคําสัง่ 5 1.13 .92 3.20 1.15 2.07 8.33** .000 

- การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง 5 2.40 .74 4.07 .88 1.67 5.49** .000 

ดานการพูด 10 4.87 1.19 8.73 1.10 3.87 8.47** .000 

- การบอกชื่อส่ิงของ 5 2.80 .86 4.00 .93 1.20 4.94** .000 

- การเลาเรื่อง 5 2.07 1.49 4.73 .46 2.67 6.50** .000 

รวม 25 12.33 1.99 20.47 2.61 8.13 11.80** .000 
 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที ่.01 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4  ปรากฏวา ความสามารถทางภาษาของเด็กกลุมออน กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยหลงัการทดลองมีคะแนนความสามารถทางภาษาโดยรวมสูงขึน้ 8.13 คะแนน  และเมื่อแยก

วิเคราะหรายดาน ปรากฏวา ความสามารถทางภาษาทัง้ดานการฟงและการพูดกอนและหลงัการ

ทดลอง แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   โดยความสามารถดานการจําแนกเสียง  

การปฏิบัติตามคําสั่ง  การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ไดฟง  การบอกชือ่ส่ิงของ  และการเลาเรื่อง หลัง

การทดลองสงูกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุมตัวอยางกลุมออน       

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
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คะแนนเฉลีย่คะแนนเฉลี่ย 

กอนการทดลอง

หลงัการทดลอง

จาํแนกเสยีง ปฏบิติัตามคาํสัง่ บอกประเด็นฯ บอกช่ือสิง่ของ เลาเรือ่งจําแนกเสียง     ปฏิบัติตามคําสั่ง  บอกประเด็นฯ     บอกช่ือสิ่งของ        เลาเรื่อง 

 
ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในแตละดานของกลุม

ตัวอยางกลุมออน  กอนและหลังการจัดกจิกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 

 

 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบการพฒันาความสามารถทางภาษาระหวางเด็กปฐมวัยกลุมเกงและ

กลุมออน 
 

กลุมเกง กลุมออน  

ความสามารถทางภาษา 
D SD

D SD

 

t 
 

P 

ความสามารถทางภาษาดานการฟง 2.60 1.35 4.27 1.83 -2.84** .008 

ความสามารถทางภาษาดานการพูด 1.60 1.12 3.87 1.77 -4.19** .000 

รวมความสามารถทางภาษา 4.20 2.08 8.13 2.67 -4.50** .000 
 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที ่.01 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5  ปรากฏวา การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเดก็กลุมเกง

และกลุมออน ทั้งดานการฟง การพูด และโดยภาพรวม  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที ่.01  
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ทั้งนี้ ความสามารถทางภาษาโดยรวมของเด็กกลุมออน (D = 8.13)  พฒันาขึน้มากกวาเด็กกลุมเกง  

(D = 4.20)  และเมื่อวิเคราะหรายดานปรากฏวา ดานการฟง เดก็กลุมออน (D = 4.27) พัฒนาขึ้น

มากกวาเด็กกลุมเกง (D = 4.27)  และดานการพูด เด็กกลุมออน (D = 3.87) พัฒนาขึ้นมากกวาเดก็

กลุมเกง (D = 1.60)  เชนกัน 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการพฒันาความสามารถทางภาษาระหวางเด็กกลุมเกงและกลุมออน 
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กลุมเกง กลุมออน

 
   กลุมเกง                กลุมออน 

ค คว ารถทางภาษาดานการพดู รวมความ ถทางภาษาวามสามารถทางภาษาดานการฟง ามสาม สามาร

 
  ความสามารถทางภาษาดานการฟง  ความสามารถทางภาษาดานการพูด            รวมความสามารถทางภาษา 

ภาพประกอบ 7 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการพฒันาความสามารถทางภาษาระหวางเด็กกลุม

เกงและกลุมออน 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั้งนี ้เปนการศึกษาความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง  ซึง่สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี ้
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 

2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการพฒันาความสามารถทางภาษาระหวางเด็กปฐมวัยกลุมเกง
และกลุมออน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การวิจยัครั้งนีจ้ะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกีย่วของในการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดใชเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัใหสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตอไป 
 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครองจะมีความสามารถทาง

ภาษาสงูขึ้น 

2. เด็กปฐมวยัในกลุมเกงและกลุมออน มีความสามารถทางภาษาสงูขึ้นแตกตางกนั 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั  ไดแก 

 1.1 เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ป  กําลังศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที ่1  ภาคเรียนที ่2               

ปการศึกษา 2547   ของโรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน  ที่ไดมาโดยการ

สุมหลายขั้นตอน ดังนี ้

1) สุมตัวอยางนกัเรียนมา 1 หองเรียนจาก 3 หองเรียน  โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง  

2) ทดสอบความสามารถทางภาษากอนการทดลอง  แลวนําคะแนนที่ไดมา

เรียงลําดับจากสูงไปต่ํา  เพือ่แบงเด็กออกเปนกลุมเกง 15 คน และกลุมออน 15 คน 

 1.2 ผูปกครองของเด็กปฐมวยัตามกลุมตัวอยางในขอ 1.1 
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 

 2.1 ชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเดก็”  จํานวน 24 ชุด  ซึ่งพัฒนาข้ึน

ตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดย

ผูปกครองมีสวนรวม   

  2.2 แบบทดสอบความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย  ซึ่ง

มีคาความเชื่อมั่น  .89 

3. วิธีดําเนินการทดลอง   

  3.1 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi-experimental Design)  ผูวิจัย

ดําเนนิการทดลองโดยใชการวิจัยแบบทดลองกลุมเดียว แลววัดผลกอนและหลงัการทดลอง (One 

group Pretest – Posttest Design)   

  3.2 เก็บขอมูลกอนการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดาน

การฟงและการพูด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกบัเด็กกลุมตัวอยาง  แลวนําคะแนนที่ไดมาเรียงลําดับจากสงูไปต่ํา  

เพื่อแยกเด็กกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเกง 15 คน และกลุมออน 15 คน 

  3.3 ประชุมผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อสรางความเขาใจและใหความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  พรอมทั้งขอความรวมมือในการดําเนินการวจิัย  

แนะนาํวิธกีารใชชุดกิจกรรม  และกาํหนดขอตกลงในการดําเนินงานรวมกนั 

  3.4 ดําเนนิการทดลอง โดยใชชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” เพื่อ

พัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูปกครองมีสวนรวม ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึน้

ตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และใหแทนการบานสัปดาหละ 3 วนั คือวันจนัทร พุธ ศุกร 

เพื่อใหผูปกครองศึกษาและทํากจิกรรมรวมกับเด็กที่บาน  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  ในชวงเดือน

มกราคม ถึง มีนาคม 2548 

  3.5 ผูวิจัยบนัทกึระยะเวลาในการสงคืนชุดกจิกรรม และคุณภาพของการปฏิบัติ

กิจกรรม  รวมทั้งความสัมพนัธระหวางเดก็กับผูปกครองทีท่ํากิจกรรมแตละชุด  ตลอดระยะเวลาการ

ทดลอง 

  3.6 เมื่อส้ินสุดการทดลอง  เก็บขอมูลหลังการทดลองโดยใชแบบทดสอบวดั

ความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูด  แลวนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถติิ 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 สถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถทางภาษา  ( x )  และคา

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (SD) 
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 4.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน  ไดแก  การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั กอนและหลงัการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง   

โดยใชสูตร  t-test แบบ  Dependent Sample  และเปรียบเทียบความแตกตางของการพัฒนาความ 

สามารถทางภาษาระหวางเด็กกลุมเกงและกลุมออน  โดยใชสูตร  t-test  แบบ  Independent Sample 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง โดยใชชุดกิจกรรม 

“ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเดก็”  มคีวามสามารถทางภาษาโดยภาพรวมและจําแนกรายดาน 

สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. เด็กปฐมวยักลุมเกงและกลุมออน มกีารพฒันาความสามารถทางภาษา ทั้งดานการฟง 

การพูด และโดยภาพรวม แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถทาง

ภาษาของเด็กกลุมออนพัฒนาขึ้นสงูกวาเด็กกลุมเกง 

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัครั้งนี ้เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของผูปกครอง  โดยใชชุด

กิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก”  ที่มีตอความสามารถทางภาษาดานการฟงและการ

พูดของเด็กปฐมวัย   ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี ้

1. ความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย หลงัการจัดกิจกรรม

แบบมีสวนรวมของผูปกครอง โดยภาพรวมและจําแนกรายดาน สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมแบบมี

สวนรวมของผูปกครองอยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี ่.01  แสดงใหเห็นวา ความรูและกิจกรรมจากชุด

กิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” ชวยใหผูปกครองมีความรูความสามารถในการ

สงเสริมความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพดูของเด็กปฐมวัยไดดี  สอดคลองกับงานวิจยั

ของกานต รัตนพนัธ (2532 : 67 – 69) ที่พบวาเด็กปฐมวยัที่ผูปกครองใชจดหมายขาวแบบสื่อสารสอง

ทาง มีความสามารถทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไมไดใชจดหมายขาวแบบสื่อสารสอง

ทาง  ทัง้นี้ชุดกจิกรรมจะประกอบดวยสวน “เติมความรูคูแนวคิด” ซึง่เปนการนําเสนอความรูเกีย่วกบั

พัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมความสามารถทางภาษา อันจะทาํใหผูปกครองเขาใจธรรมชาติ

การเรียนรูทางภาษาของเด็กมากขึ้น  รวมทั้งเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญของครอบครัวในการ

สงเสริมพฒันาการและความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยได  เพราะโรงเรียนไมสามารถสอนโดย

แยกเด็กออกจากครอบครัว เด็กควรไดเรียนรูรวมกนัทัง้ทางโรงเรียนและผูปกครอง  ส่ิงที่เกิดจากความ

รวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คือคุณคาของความสัมพนัธของผูปกครองกับโรงเรยีนที่กอให 
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เกิดประโยชนทั้งแกผูปกครอง นักเรียน และโรงเรียน (กลุยา  ตันติผลาชีวะ. 2546 : 21)  ทัง้นี้

ผูปกครองเปนผูที่มีบทบาทสาํคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กในระยะปฐมวยั  โดยเฉพาะพัฒนาการทาง

ภาษา  เพราะผูปกครองเปนบุคคลที่ใกลชดิเด็กมากที่สุด  เด็กมกัจะพดูคุยกับผูปกครองไดทุกเรื่อง  

ผูปกครองจึงเปนผูสงเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางด ี ดังที่ ภรณี คุรุรัตนะ 

(2535 : 17-18) ไดกลาวไววา ความสามารถในการใชภาษาของเด็กนั้น ยอมเปนผลเนื่องมาจาก

โอกาสที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น  สอดคลองกับไวกอสกี้ (Vygotsky) ที่กลาววา เด็กจะเกิดการ

เรียนรูทางภาษาหรือพัฒนาสติปญญาขึ้น เมื่อมีปฏิสัมพนัธ (Interaction) และทํางานรวมกบัเพื่อน

และคนอื่นๆ กลาวคือ เด็กจะเรียนรูทีละนอยโดยการไดรับคําแนะนาํจากผูอ่ืน จนสามารถคิดเกิดการ

เรียนรูภายในตนเองได (อาร ีสัณหฉว.ี 2535 : 20)  นอกจากนี้ พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะเปนไป

ดวยดี เมื่อเดก็ไดมีผูปฏิสัมพันธทางภาษาดวยอยางสม่าํเสมอ ไดเลนกบัเสียงชนิดตางๆ มีโอกาสไดยิน

ไดฟงเสียงตางๆ ทีห่ลากหลาย  รวมทั้งมีโอกาสไดใชภาษาตามวัยของตน  เพื่อแสดงความรูสึกนกึคิด 

ความตองการ ไดฝกใชอวัยวะการออกเสยีง และทดลองเปลงเสียงตางๆ ตามที่ไดยนิมา  ไดรับการ

ตอบสนองในทางบวกเมื่อแสดงความสนใจที่จะใชภาษา  ไดรับการฝกฝนใหใชภาษาอยางถูก

กาลเทศะและเหมาะสม (เยาวพา  เดชะคปุต. 2540 : 22)  ซึ่งกระบวนการเหลานี้จาํเปนจะตองทาํ

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  เพือ่ใหเด็กมพีัฒนาการขึ้นตามลําดับ 

  นอกจากนี ้ชุดกิจกรรมไดพฒันาขึน้จากพืน้ฐานแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

โดยผานกระบวนการที่ผูปกครองมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเด็กที่บาน  ทาํใหเด็กมี

ประสบการณตรง ไดฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน คิด และลงมือปฏิบัติ ในเรื่องทีเ่ด็กสนใจ เปนเรื่อง

ใกลตัว และตรงกับจิตวทิยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ซึ่งชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกนั

พัฒนาเด็ก” ประกอบดวยสถานการณและกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถทางภาษาที่มีความ

หลากหลาย เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนาน เกดิประสบการณทางภาษาที่

สอดคลองกับหลักการสอนภาษาธรรมชาติแบบองครวม ในสวนของการจัดประสบการณสราง

ความคุนเคย ไดแก การจัดสิ่งแวดลอมใหเด็กคุนเคยกับการเรียนรูภาษาที่ตอเนื่องสม่ําเสมอ และการ

จัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการฟง การพูด การอาน และการเขียน  ประสบการณที่จัดไดแก การ

สนทนา การตอบโต การตอบคําถาม การไดเห็นตัวหนงัสือ การออกเสยีงคํา ฝกฟงเสียงดนตรีและ

เพลง การเลนเกมทางภาษา ฝกการฟงอยางเขาใจ เชน การเลานิทานตอ สนทนาหลังการเลานทิาน 

หรือเลาเรื่องตามดวยการทบทวน  การวาดภาพหรอืเขียนเปนตวัหนังสือ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545ก 

: 120)  ดังนัน้เมื่อผูปกครองไดศึกษาชุดกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนาํทําใหผูปกครองมี

ความเขาใจวิธกีารสงเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กไดมากขึ้น   เมื่อเด็กกับผูปกครองปฏิบัติ

กิจกรรมรวมกนั ไดรวมกนัคดิ พูดคุยปรึกษากนั ทําใหเด็กไดพัฒนาความสามารถทางภาษาจากการมี
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ปฏิสัมพันธกับผูปกครอง  ฉะนั้น การที่ผูปกครองมีความรูความเขาใจถงึว ิธีการสงเสริมพัฒนาการทาง

ภาษาใหกับเดก็ และมีปฏิสัมพันธทางภาษากับเดก็อยางสม่ําเสมอ  รวมถงึการที่เดก็ไดรับคําชมเชย

และกําลังใจจากความสําเรจ็ในการทํากิจกรรม  จงึสงผลใหความสามารถทางภาษาดานการฟงและ

การพูดของเดก็ปฐมวยัพัฒนาขึ้นได  เพราะการสนทนาพูดคุยของผูปกครองกับเด็กในการทํากจิกรรม

ที่บาน จะทาํใหเด็กเกดิความเชื่อมั่นในตนเอง  ทาํใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางถูกตอง และสอดคลองกับทางโรงเรยีนมากขึ้น (ฉันทนา  ภาคบงกช. 

2537 : 11)  ทัง้นี ้การมีสวนรวมของผูปกครองเด็กปฐมวยัโดยใชชุดกิจกรรมสามารถพัฒนา

ความสามารถทางภาษา (กานต รัตนพนัธุ. 2532 : 67-69)   พฒันาการทางสติปญญา (พวงเลก็ วรกุล 

; และทัศนีย ประธาน. 2547 : บทคัดยอ) ความคิดสรางสรรค (นิตินันท วิชิตชลชัย. 2535 : 67)  

ความสามารถในการจาํแนกประเภท (เสาวคนธ สาเอีย่ม. 2537 : 61)  ความสามารถในการสังเกต 

(ชุลีพร พิศทุธิศ์ุภฤทธิ์. 2537 : 61)  ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก (รัชน ีรัตนา. 2534 : 55)  

พฤติกรรมการชวยเหลือ (ศิรินารถ  วัฒนกลุ. 2537 : 42)  การมีวนิัยในตนเอง (กฤษณี ภูพัฒน. 2538 : 

40)  การรูหนังสือข้ันตน (ปทมศิริ  ธีรานุรักษ. 2539 : บทคัดยอ) รวมทัง้การใหความรูผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ตสามารถพฒันาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยได (วรารัตน นิยม

ไทย. 2547 : บทคัดยอ) ดังนั้นการมีสวนรวมของผูปกครอง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือการ

มีสวนรวมในรปูแบบใดก็ตาม ใหประโยชนแกทัง้ครู เดก็ โรงเรยีน และผูปกครอง  ทาํใหการจัด

การศึกษามีคณุคา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ผูปกครองเปนทั้งทรพัยากรบุคคล ผูสรางสรรค

บรรยากาศชัน้เรียนที่ด ีและที่สําคัญทาํใหการจัดหลักสตูรการศึกษามีคุณคาตอเด็ก และมี

ประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 2544 : 36) 

  จากการวิเคราะหความสามารถทางภาษาจําแนกรายดาน  พบวา ความสามารถ

ทางภาษาทัง้ดานการฟงและการพูด สูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ .01  โดยความสามารถทาง

ภาษาดานการฟง มีผลตางเฉลี่ย 3.43 คะแนน  ซึง่สูงกวาดานการพูดที่มีผลตางเฉลีย่ 2.73 คะแนน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสนอง  สุทธาอามาตย (2545 : 52) ที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ

ทางภาษาของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยการประกอบอาหาร พบวา 

ความสามารถทางดานการฟงมีแนวโนมสูงกวาทางดานการพูด  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเด็กในวัย 4-5 ป 

มีความเขาใจภาษาผูใหญ เรียนศัพทใหมไดเร็ว เขาใจคําถาม มีเหตุผล มีความสามารถในการฟง

ไดมากขึ้น นานขึ้น ชอบฟงนิทาน เพลง ฟงสองตอสองได และปฏิบัติตามคําสั่งได  ซึ่งชุดกิจกรรมที่

ผูปกครองมีสวนรวมนี ้เปนสื่อใหผูปกครองมีความเขาใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้น  หลงัการปฏิบัติ

กิจกรรมจะมีคาํถามที่สอดคลองกับส่ิงที่เดก็ไดเรียนรู  มกีารสอดแทรกคําคลองจองหรือเพลงใหเด็กได

ฝกการฟงมากขึ้น  มีการฝกใหจําแนกเสียงตางๆ  การฝกฟงและปฏิบัตติามคําสั่ง และการบอก
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ประเด็นของเรือ่งราวที่ไดฟง  โดยเฉพาะการเลานทิานใหเด็กฟงเปนประจํา  สามารถสงเสริม

พัฒนาการทางภาษาของเดก็ไดอยางดียิง่   การที่ผูปกครองใหความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด และ

ชวยสงเสริมพฒันาการที่เหมาะสม  จะทาํใหเด็กสามารถพัฒนาความสามารถทางดานการฟงขึ้นได  

ซึ่งการฟงเปนพื้นฐานของความสามารถทางภาษาดานอื่นๆ  เปนทักษะที่ตองใชในชีวิตประจําวันมาก

ที่สุด  เดก็เรียนรูการฟงมาตัง้แตเกิด  การฟงของเดก็เปนการรับรูโดยประสาทสัมผัสทางห ู เมื่อเด็กฟง

แลวสามารถรับรู สังเกต จําแนก เปรียบเทยีบสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กได อีกทั้งยังเปนทกัษะพืน้ฐานในการ

พัฒนาทักษะดานอื่นๆ (สนอง  สุทธาอามาตย. 2545 : 50)  ถาเด็กไดรับการสงเสรมิใหมีความพรอม

ทางดานการฟง เด็กก็จะสามารถพฒันาความสามารถทางภาษาดานการพูด การอาน และการเขยีน

ในระดับที่สูงขึ้นได  ซึง่สอดคลองกับบันลือ  พฤกษะวัน (2522 : 39) ที่กลาววา การพฒันาทักษะ

ทางดานการฟงจะสงผลตอการเรียนรูของเด็กในดานอื่นๆ ตอไป   

  อยางไรก็ตาม ความสามารถทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลีย่สูงขึ้น

เชนกนั  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากขณะที่เด็กทาํกิจกรรมรวมกับผูปกครอง จะมีการพูดคุยสื่อสารกัน

ตลอดเวลา เดก็จะไดเรียนรูคําศัพท การสรางประโยค และมารยาทการพูดจากผูปกครอง  รวมทัง้ได

ฝกทักษะการพูดของตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  โดยมีผูปกครองเปนผูคอยชีแ้นะ แนะนาํ 

ชวยเหลือ และสะทอนความคิดกลับใหเด็กเกิดการเรียนรูมากขึน้ ดงัที่รูท (Ruth. 1985 : 50-52) กลาว

วา การทํางานรวมกันจะชวยใหเด็กมีประสบการณในการแกปญหาตางๆ ไดแลกเปลีย่นความคิดเห็น

ซึ่งกนัและกนั ชวยเหลือกนั เด็กสามารถพฒันาภาษาอยางมีความหมายและเปนธรรมชาติ ซึง่รวมถึง

การทาํกิจกรรมรวมกับผูปกครองดวย เพราะความสามารถในการเรียนรูดานการพูดของเด็กเปนผลมา

จากการที่เด็กไดมีโอกาสในการปฏิสัมพนัธ พูดคุย สนทนารวมกับผูอ่ืนเสมอ การพดูบอยๆ จะชวยให

เด็กไดฝกออกเสียงตางๆ และฝกการนําคาํมาเรียงเปนประโยคอีกดวย (ราศี ทองสวัสด์ิ. ม.ป.พ. : 7-

10)  ซึง่กจิกรรมตางๆ ที่เด็กและผูปกครองไดทํารวมกนั ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน สราง

ความสัมพันธอันดีในครอบครัว  เด็กมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู  รูจกัการตัง้ใจฟงสิ่งที่

ผูปกครองอธบิาย เลาเรื่องราว เด็กมีความมั่นใจในการพูด ตอบคําถาม และถายทอดความคิดของตน

มากขึ้น  ดงันัน้ผลจากการทํากจิกรรมที่ผูปกครองมีสวนรวมโดยใชชดุกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต 

รวมกันพัฒนาเด็ก”  จงึทําใหเด็กมีความ สามารถทางภาษาดานการพดูสูงขึ้นได 

  นอกจากนีย้ังพบวาเด็กปฐมวัยมคีวามสามารถทางภาษาดานการเลาเรื่องสูงขึน้มากที่สุด  

รองลงมาคือดานการปฏิบัติตามคําสั่ง  การบอกประเด็นของเรื่องราวทีไ่ดฟง  การบอกชื่อส่ิงของ  และ

การจําแนกเสยีง ตามลําดับ  ทั้งนี้เพราะเดก็ในวยั 4-5 ป เปนชวงที่กําลงัพัฒนาความสามารถดานการ

เลาเรื่องโดยใชคําศัพทและการเรียบเรียงประโยค โดยผานกระบวนการคิดใหมากขึ้น  ซึง่คําที่เด็กปฐมวัย

ทั้งควรและจะตองรูนั้น จะตองไดมาจากคําที่เด็กเคยใช และคุนเคยในชีวิตประจําวัน เพราะเปนคาํที่เด็ก
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เขาใจไดดี และจําเปนตอการพัฒนาพืน้ฐานประสบการณทางภาษาของเด็กวยันี้เปนอยางยิง่ (บนัลือ 

พฤกษะวนั. 2543 : 14-15)   อีกทั้งกิจกรรมที่เด็กและผูปกครองไดทํารวมกัน มทีั้งการสนทนาซักถาม  

การแสดงบทบาทสมมุติ การสรางผลงานศิลปะและพดูคุยเกี่ยวกับผลงาน  รวมถงึการเลาเรื่องราวหรือ

ประสบการณซึ่งกนัและกนั  ทาํใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท รูปแบบประโยค ไดพัฒนาความสามารถในการ

ฟง การคิด และการสื่อสารความคิดดวยการพูดและการปฏิบัติ  ทัง้นีก้อนการทดลอง วิธกีารเลาเรื่องของ

เด็กเปนการพดูคําศัพทชื่อส่ิงที่เด็กรูจกัและเหน็ในภาพ โดยมิไดเรียบเรียงคําพูดเปนประโยคที่มีความ

ตอเนื่องและสอดคลองกับเร่ืองราวในภาพ  ซึง่แตกตางกบัการเลาเรื่องหลังการทดลอง ที่เด็กสามารถใช

คําศัพทไดมากขึ้น และสามารถเรียบเรียงคําพูดเปนประโยคไดอยางถกูตองและสอดคลองกับเร่ืองราวใน

ภาพมากขึ้น  จึงทาํใหคะแนนความสามารถทางภาษาดานการเลาเรื่องหลงัการทดลองสูงขึ้นมากที่สุด 

 2. จากการเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาระหวางเดก็ปฐมวยักลุมเกง

และกลุมออน พบวา เด็กกลุมออนมีการพฒันาความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดสงูขึ้น

มากกวาเด็กกลุมเกง  โดยเดก็กลุมออนมีคะแนนเฉลีย่สูงขึ้น 8.13 คะแนน  สวนเดก็กลุมเกงมีคะแนน

เฉล่ียสูงขึ้น 4.20 คะแนน  แสดงใหเห็นวา เด็กกลุมออนมีความสามารถทางภาษาสูงขึ้นอยางมาก  

เมื่อไดรับความเอาใจใส และไดรับการสงเสริมอยางถูกตองเหมาะสมจากผูปกครอง  โดยเฉพาะความ 

สามารถทางภาษาดานการฟงของเดก็กลุมออนมีคะแนนเฉลี่ยสงูขึ้นมาก คือ 4.27 คะแนน สวนเดก็

กลุมเกงมีคะแนนเฉลีย่สูงข้ึนเพียง 2.60 คะแนน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกอนการทดลอง เด็กกลุมออน

ยังไมไดรับการสงเสริมความสามารถทางภาษาอยางถกูตองเหมาะสม  แตเมื่อผูปกครองเกิดความ

ตระหนักและเห็นความสาํคญัของตนในการสงเสริมพฒันาการเด็ก และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” อยางสม่าํเสมอ  จึงทาํใหเด็กกลุมออน

มีโอกาสไดใชภาษาจากการสงเสริมที่เหมาะสมกับพัฒนาการมากขึ้น  สงผลใหมีความสามารถทาง

ภาษาสงูขึ้น  ดังที่โฟรเบล (Froebel) กลาวไววา เด็กทุกคนมีความสามารถซอนอยูภายใน เมื่อไดรับ

การเรา การเสริมแรงจากบุคคลใกลชิด ดวยกิจกรรมและวิธีการที่เหมาะสม กจ็ะแสดงความสามารถ

นั้นออกมา (วาสี ปรุงสงิห. 2524 : 17)  สอดคลองกับพฒันา  ชชัพงศ และกุลยา  ตันติผลาชวีะ (2546 

: 13, 31-32)  ที่กลาวไววา  การสอนภาษาใหแกเด็กตองสัมพนัธกับพฒันาการทางภาษาตามวัยของ

เด็ก  การเปดโอกาสใหเดก็พดูจะพัฒนาภาษาเด็กไดมาก  เด็กควรไดพูดคําเกา และพูดถึงคาํใหม 

ศัพทใหม โดยเสริมตามลําดบัความสามารถดวยการสนทนาหรือเลนเกมคํา  การใหเด็กไดเห็นความ 

สัมพันธของคาํหรือมโนทัศน  เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยของการพฒันาสมอง ความสามารถทางภาษา

ของเด็กจะเพิม่ข้ึนตามลาํดับ  ผูปกครองควรฝกใหเด็กฟงเด็กพูดดวยการเลานทิาน ตั้งคาํถาม ฟง

คําตอบ และฝกใหเด็กเขียนดวยการวาดภาพ  ซึง่การสอนภาษาสามารถทําไดทกุที ่ รวมถึงกิจกรรมที่

เด็กทํารวมกับผูปกครองตามคําแนะนําในชุดกิจกรรม เด็กจะไดเรียนรูภาษาไปพรอมกับการเรียนรูดาน
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อ่ืนๆ ดวยประสาทสัมผัสทัง้ 5  ทาํใหเด็กไดเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดี  ประกอบกับมีผูปกครองคอยกระตุน 

ใหกําลังใจ และสนองตอบความสนใจของเด็ก ทาํใหเดก็เกิดความมั่นใจ รูสึกภาคภูมใิจกับการที่มี

ความอยากรูอยากเหน็  ซึ่งการเรียนรูที่ดีควรไดรับจากประสบการณตรง เด็กจะไดแสดงความคิด 

จินตนาการ การรับรูส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดพฒันาการทางสตปิญญา และภาษาไดเปนอยางดี  

(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2543 : 74)  สอดคลองกับงานวิจยัของ NEA (2003-2004, Website) 

พบวา ผูปกครองที่มีสวนรวมกับเด็กที่บาน เปนตัวชวยใหเด็กเปนนักเรียนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้น  

ทั้งการเรียนในและนอกชัน้เรยีน  ผูปกครองเด็กอนุบาลตางเห็นวางายและสนุกกับวธิีการทาํงานกบั

โรงเรียนโดยการใชวัสดุที่บานในการสรางทักษะใหกับเด็ก (กุลยา ตนัตผิลาชีวะ. 2546 : 58)   ดังนัน้ 

การมีสวนรวมของผูปกครองโดยใชชุดกิจกรรมตามแนวคดิการสอนภาษาแบบธรรมชาติจึงสงผลตอ

การพัฒนาความสามารถทางภาษาทัง้ดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเดก็กลุมออน 

ใหมีความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดสงูขึ้นอยางเห็นไดชัด 

  อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหคะแนนความสามารถทางภาษาหลังการทดลองของเด็ก

ปฐมวัยกลุมเกงและกลุมออน  พบวา เด็กกลุมเกงยงัมคีะแนนความสามารถทางภาษาทั้งดานการฟง

และการพูดสูงกวาเดก็กลุมออน  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเดก็กลุมเกงมพีืน้ฐานทางภาษาในระดับทีสู่ง

กวากลุมออนอยูแลว ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยกอนการทดลองของเดก็กลุมเกงเทากับ 19.20 คะแนน  

สวนเด็กกลุมออนมีคาเฉลีย่กอนการทดลองเทากับ 12.33 คะแนน  และหลังการทดลองกลุมเกงมี

คาเฉลี่ย 23.40 คะแนน  สวนกลุมออนมีคาเฉลี่ย 20.47 คะแนน  จะเหน็วาระยะเวลาการทดลองเพียง 

8 สัปดาห อาจไมสามารถทาํใหเด็กกลุมออนมีความสามารถทางภาษาทัดเทียมกับเด็กกลุมเกงได  

ทั้งนี้เพราะการสงเสริมพัฒนาการของเดก็ปฐมวยัจะตองมีความตอเนื่องสม่าํเสมอ  การที่ผูปกครอง

เห็นความสาํคญั ใหความเอาใจใส และสงเสริมพัฒนาการทางภาษามาตั้งแตแรกเกดิ จะทาํใหเดก็มี

พื้นฐานทางภาษาที่ดี และสามารถพัฒนาสูงขึ้นตามลาํดับตอไปได 
 

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ 
 1. ในการวิจัยครัง้นี ้ผูปกครองใหความรวมมอืในการศึกษาชุดกิจกรรม และปฏิบัติ

กิจกรรมตามคาํแนะนําไดดี  แมวาจะเปนภาระงานที่เพิม่ข้ึนของผูปกครอง  แตก็เต็มใจทําเพื่อพฒันา

ความสามารถของเด็กในทุกๆ ดาน  ทั้งนี้เพราะผูปกครองทุกคนเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็ก 

ประกอบกับมคีวามคาดหวงัวาบุตรหลานของตนจะพัฒนาขึ้น  ทัง้นี้ครูเปนผูทีม่ีบทบาทสาํคัญ ครูตอง

เปนผูนาํใหเหน็ความ สําคัญของการพัฒนาเด็ก และเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนาํ ในการศึกษาและ

ปฏิบัติกิจกรรม  ในชวงแรกผูปกครองบางทานยงัไมเขาใจ ก็สามารถสอบถามจากครู ทั้งโดยการ

พบปะพูดคุยกนัโดยตรง และการติดตอทางโทรศัพท  ซึง่เมื่อครูใหคําแนะนาํเพิ่มเติม ผูปกครองกม็ี
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ความเขาใจมากขึ้น และสามารถทาํกิจกรรมไดอยางดี   จะเหน็ไดวาการมีสวนรวมของผูปกครองกบั

ครูมีความสําคัญอยางยิง่  หากครูและผูปกครองมีความสัมพนัธที่ดีตอกัน มีความเขาใจกัน และ

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั จะสงผลตอการพฒันาเดก็ปฐมวัยไดอยางมาก 

 2. ความเอาใจใสของผูปกครองที่แตกตางกัน มีผลตอการพฒันาความสามารถทางภาษา

ของเด็กในระดับที่แตกตางกัน  จากการศึกษาคะแนนความสามารถทางภาษากอนการทดลอง จะเหน็

ไดวาเด็กปฐมวัยที่ไดคะแนนในระดับสูง (กลุมเกง) เปนเด็กที่ไดรับความเอาใจใสจากผูปกครองอยาง

สม่ําเสมอ   และเด็กที่ไดคะแนนความสามารถทางภาษากอนการทดลองอยูในระดบัตํ่า (กลุมออน)  

บางคนไมไดรับความเอาใจใสจากผูปกครอง  แตเมื่อผูปกครองปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม  หนั

มาเหน็ความสาํคัญของการทํากจิกรรม และใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนาํในชุด

กิจกรรม  ทาํใหเด็กไดคะแนนความสามารถทางภาษาหลังการทดลองสูงขึ้นอยางเหน็ไดชัด 

 3. ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมตางๆ อยูในระดับดี ถึงดีมาก  และเห็น

ควรใหมีกิจกรรมลักษณะนี้อยางสม่ําเสมอ  เพราะผูปกครองไดความรูเพิ่มข้ึน  สามารถสงเสริมความ 

สามารถทางภาษาและพัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็กในปกครองของตนเอง  รวมทั้งเปนการสรางความ 

สัมพันธอันดีระหวางเด็ก ผูปกครอง และครู   การปฏิบัติกิจกรรมในชดุกิจกรรม ทาํใหผูปกครองและครู

ไดเห็นพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง  และสามารถนาํมาเปนพื้นฐานในการสงเสรมิพัฒนาการเด็ก

เปนรายบุคคลได  แตการวิจยัครั้งนี้มีเวลานอยเพียง 8 สัปดาห  โดยใชชุดกิจกรรม 24 ชุด  ผูปกครอง

จะตองปฏิบัติกิจกรรมรวมกบัเด็กสัปดาหละ 3 ชุด  ซึ่งบางครั้งผูปกครองไมมีเวลา ทาํใหการศึกษา

เอกสาร และการปฏิบัติกิจกรรมไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางเตม็ที ่ แตเนื่องดวยชุดกิจกรรมที่

พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เอือ้ตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

จึงสงผลใหความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองสงูขึ้นอยางชัดเจนได 

 4. จากแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จะเห็นไดวาเพลงหรือคําคลองจองเปนสิง่ที่

ชวยใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรยีนรูไดงายขึ้น เพราะเด็กมีความสุขสนุกกบัการเรียนรู  เด็กไดเคลื่อนไหว

รางกาย แสดงทาทางที่สัมพนัธกับเนื้อเพลงหรือคําคลองจอง  ทาํใหเดก็เขาใจเนื้อหาในบทเพลงหรอื

คําคลองจองไดดีข้ึน  รูจักคาํศัพทมากขึ้น ไดพัฒนาทักษะการจําแนกเสียง  ทัง้ยงัเปนพืน้ฐานความ

เขาใจภาษาทัง้ดานการฟง การพูด  รวมถงึดานการอานและการเขียนในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. การมีสวนรวมของผูปกครองสามารถทําไดหลายรูปแบบ  ทัง้การประชมุ  ปฐมนิเทศ  

การสรางเครือขายผูปกครอง  การเชิญผูปกครองเปนวิทยากรพเิศษ  และการรวมกิจกรรมตางๆ ของ

สถานศกึษา  ซึ่งการใชชุดกจิกรรมที่ครูสรางขึ้นแลวใหเปนการบาน เพื่อใหผูปกครองศึกษาหาความรู
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จากชุดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเดก็ มีการสนทนาและบันทึกอยางเปนระบบ  เปนวธิีการหนึ่งที่

ผูปกครองจะมีสวนรวมในการสงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัยไดทกุดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจติใจ 

สังคม และสตปิญญา   ซึ่งครูที่สนใจใชชุดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กควรตั้งวัตถุประสงคใหสงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัอยางครอบคลุมทุกดาน 

2. การมีสวนรวมของผูปกครองโดยใชชุดกิจกรรมไมควรใหทุกวนั แตควรใหเปนการบาน

สัปดาหละ 1-2 คร้ังตามความพรอมของผูปกครอง  เพือ่ใหผูปกครองมีเวลาศกึษาเอกสาร ทําความ

เขาใจ และปฏบิัติกิจกรรมไดบรรลุผลตามวตัถุประสงคของกิจกรรมมากขึ้น  ทั้งนี้ควรมีการติดตามผล

การปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอในระยะยาว  โดยใชแบบบนัทกึวนัที่สงคนืชุดกิจกรรม  แบบ

บันทกึคุณภาพการปฏิบัติกจิกรรม และแบบบันทกึความสัมพนัธระหวางเด็กกับผูปกครอง  เพื่อใหได

ขอมูลในการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงควบค ู กันไป 

3. ชุดกิจกรรมในแตละสัปดาห ควรสอดคลองกับสาระความรูหรือประสบการณที่เด็กได
เรียนรูจากทางโรงเรียน  เพือ่ใหเด็กไดทบทวนความรู ประสบการณ หรือเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่อง และ

พัฒนามากขึน้จากการเรียนที่โรงเรียน  อีกทั้งยังทําใหผูปกครองเกิดความเขาใจวิธกีารจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรยีนมากขึ้นดวย   ทัง้นี้ควรวางแผนเรียงลาํดับกิจกรรมจากงายหรือใชเวลานอย ไปสู

กิจกรรมทีย่ากหรือใชเวลามากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ศึกษาการจัดกิจกรรมการมสีวนรวมของผูปกครองโดยใชชุดกิจกรรม  เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาดานการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย 

2. ศึกษาการจัดกิจกรรมการมสีวนรวมของผูปกครองโดยใชชุดกิจกรรมทีม่ีพื้นฐานแนวคิด
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ  เพื่อพัฒนาความสามารถหรือสงเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวัยดาน

อ่ืนๆ  เชน  ดานคณิตศาสตร  มิติสัมพันธ  วิทยาศาสตร  หรือคุณลักษณะที่พงึประสงค  เปนตน 

3. ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองที่มพีื้นฐานแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติใน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมนิสัย  

รักการอาน 

4. ควรมีการศึกษาอยางลุมลึกเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองที่แตกตางกนั 

วาสงผลตอการสงเสริมพัฒนาการของเดก็มากนอยเพยีงใด 
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- รายชื่อชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” 

- คูมือการใชชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก”  

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัโดยผูปกครองมีสวนรวม 

- ตัวอยางชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกนัพฒันาเด็ก” 

 



รายช่ือชุดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” 
 

ชุดที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม 

1 ก ไก ของหน ู วาดรูปไก คิดคําที่ขึ้นตนดวยเสียง ก , หา+นับคํา กไก จากเนื้อเพลง 

2 ตัว..ตอ..คํา เด็กคิดคําที่มีพยัญชนะตนตรงกับคําที่เด็กสนใจ , วาดภาพประกอบ 

3 ชื่อใครเอย ? ตัดตัวอักษรจากนิตยสารมาติดเปนชื่อสมาชกิในบาน 

4 หนูโตแลวจะ คนหาภาพตนเองตั้งแตเล็กๆ เรียงลําดับจนโต  เลาเรื่องราว + เขียน 

5 ครอบครัวของเรา ติดภาพญาติพี่นองลงแผนผัง เขียนชื่อ พูดคุยถึงคนในครอบครัว 

6 สรางบานกันเถอะ พับกระดาษเปนบาน วาดภาพตอเติม เลาเรื่องประกอบภาพ 

7 จดหมาย...ไปรษณีย ทําบัตรอวยพร เนื่องในวันแหงความรัก เตรียมไปสงไปรษณยี 

8 ตัดเลย ชับ ชบั ชับ ตัดภาพสินคาจากใบโฆษณา  เขียนขอความ บอกลักษณะสิง่ของ 

9 โทรศัพทส่ือสาร เลนบทบาทสมมุติ พูดคุยโทรศัพท ส่ังซื้อสินคา และจดบันทึกสินคา 

10 ลาสมบัติ ซอนของเลนที่ลูกชอบ แลวบอกใบทิศทางใหลูกหา / ผลัดกันเลน 

11 ตนไมในบาน สํารวจตนไมรอบบาน เลือกใบไมมาติด/สเตนซิล เขียนบรรยาย 

12 นิทานอานสนุก อานนิทาน “หนูมากับหนูม”ี สังเกตคําคลองจอง แลวแตงนทิานตอ 

13 กระตายกับเตา เลานิทานปากเปลา  ลวใหลูกเรียงลําดับภาพ และเลาดวยตนเอง 

14 กวีนอยแตงกลอน คิดคําเติมในคําคลองจอง และวาดภาพประกอบ 

15 หุนนิ้วอารมณดี วาดรูปหนาคนบนนิ้วมือ เลนละครหุนนิ้วกัน 

16 อะไรหายไป ? ผาคลุมของที่ใสถาดไว แอบเอาออกใหทายวาอะไรหายไป 

17 แมงมุมลาย ทองคําคลองจอง พิมพรอยนิว้มือ ตอเติมเปนรูปแมงมุม และแตงนิทาน 

18 เพลงพาเพลิน ฟงเพลง ปรบมอื เตนรําดวยกัน คิดทาทางประกอบ สนทนาสรุป 

19 จ้ําจี้ผลไม เลือกคําที่มีเสียงสระเดียวกัน มาเติมในคําคลองจอง วาดภาพผลไม 

20 หนูจอมซน ติดภาพหนูสีตางๆ ในตําแหนงที่บอก สนทนา และอานคําคลองจอง 

21 สีแสนสวย จับคูภาพที่คําคลองจองกับชือ่สี  ระบายสีตามนั้น (เชน สีสม--รม) 

22 รูปทรงหรรษา ตัดกระดาษสีใหเปนรูป ○∆□  นํามาประกอบเปนภาพ  แตงเรื่อง 

23 เสียงอะไร ? ปดตา ฟงเสียงที่พอแมพูด ทายวาเปนภาพไหน สนทนาเกี่ยวกับส่ิงนั้น 

24 กุกตัวนอย ชวยแมทําอาหารตามขั้นตอน บันทึกวัสดุอุปกรณ  ขั้นตอนการทํา 



คูมือการใชชดุกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพัฒนาเด็ก” 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูปกครองมีสวนรวม 

 

จุดมุงหมาย 
 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยใหเด็กนําไป

ใหผูปกครองไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชุดกิจกรรมรวมกับเด็กที่บาน  ทั้งนี้

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวยั 
 

คําชี้แจง 
1. เอกสารสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาดานการ

ฟงและการพูดของเด็กปฐมวยั  ใชชือ่วา “ครอบครัวสุขสันต รวมกันพฒันาเด็ก”  มีทั้งหมด 24 ชุด 

2. ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม  ใชเวลาทั้งส้ิน 8 สัปดาห ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือน

มีนาคม 2548   ใชชุดกิจกรรมสัปดาหละ 3 ชุด  โดยครูจะแจกใหเด็กในวันจันทร พุธ ศุกร 

3. ลักษณะของชดุกิจกรรม  มีสวนประกอบสําคัญ 4 สวน  ไดแก 

3.1 เติมความรู..คูแนวคิด  เปนสวนที่ใหความรูผูปกครองในเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การสงเสริมพัฒนาการทางภาษา ตลอดจนแนวคิดในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสม 

3.2 กิจกรรม “เด็ก..ผูใหญ รวมใจทาํงาน” เปนวิธีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันของ

ผูปกครองกับเด็ก  เชน  การเลนเกม การทดลอง การสํารวจ การแตงนิทาน หรืองานศิลปะตางๆ  เปนตน 

3.3 บอกหนอยซิ ..ลูกคิดอะไร  เปนสวนของการพูดคุย ซักถาม และเขียนบันทึกคําตอบ 

หรือผลการปฏิบัติกิจกรรม 

3.4 เพลงเพลินใจ / คําคลองจอง  เปนเนื้อเพลงหรือคําคลองจองที่เด็กไดเรียนใน

หองเรียน ใหเด็กไดฝกอาน รองเพลง ทําทาทางประกอบเพลง  สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง หรือวาด

ภาพประกอบเพลง 
 

วิธีการใชชุดกจิกรรม 
1. ครูเขียนชื่อของเด็กที่หนาปกชุดกิจกรรมใหเรียบรอยกอนแจกใหเด็กนํากลับบาน 

2. ครูแจกชุดกิจกรรมใหเด็กแทนการบานในวันจันทร พุธ ศกุร  โดยใหผูปกครองศึกษาหา

ความรู  และศึกษาวิธีการปฏบิัติกิจกรรมใหเขาใจ 

3. ผูปกครองลงเวลาและวันที่เร่ิมปฏิบัติกิจกรรม  แลวใหปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเด็กที่บาน  

พรอมทั้งเขียนบันทึกการสนทนา หรือการตอบคําถามทายกิจกรรม  และเมื่อปฏบิัติกิจกรรมเสร็จแลวให

ลงเวลาและวันที่เสร็จกิจกรรมดวย 

4. การบันทึกโดยผูปกครองใหใชปากกา สวนผลงานที่เด็กทํากิจกรรมรวมกบัผูปกครอง จะใช

ดินสอ ปากกา ดินสอสี (สีไม) หรือสีเทียน  ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 

5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ สงคืนชุดกิจกรรมในวันรุงขึ้น หรือ 2 วัน ภายหลังไดรับชุดกิจกรรมนัน้

ไป    



6. ถาผูปกครองไมเขาใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรม  สามารถขอคาํแนะนําจากครูโดยวิธีการพูดคุย

กัน  ใชจดหมายสื่อสาร หรือโทรศัพทที่หมายเลข ... 
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บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

1. ดร. วรนาท  รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) 

2. อาจารยศิรประภา  พงศไทย คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา 

3. อาจารยกนิษฐา  ชูขันธ โรงเรียนอนุบาลหนนูอย 

4. ผศ. ดารณี  ศกัดิ์ศิริผล ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร                        

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

5. อาจารยมาณวิกา  ผลพิรุฬห โรงเรียนอนบุาลสามเสน 

6. อาจารยอธิภัทร  สายนาค กองวิชาการ  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางธีรนุช   เชยกลิ่นเทศ 

วันเดือนปเกิด 22  กรกฎาคม  2516 

สถานที่เกิด อําเภอบางกรวย   จงัหวัดนนทบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน 42/8   หมู 2   แขวงบางพรม   เขตตลิ่งชนั   กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน อาจารย 1   ระดับ 5 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั โรงเรียนฉมิพลี   ถนนสวนผกั   แขวงฉิมพลี   เขตตลิ่งชนั   

กรุงเทพมหานคร   10170    โทร. 0-2448-4900 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2531 ประถมศึกษาปที่ 6    จากโรงเรียนมหาสวสัด์ิ   จ.นนทบรีุ 

 พ.ศ. 2533 มัธยมศึกษาปที่ 6   จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง    

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2536 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   การศึกษาปฐมวัย   

  จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 พ.ศ. 2549 การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)   การศึกษาปฐมวัย       

 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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