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Abstract
 Purpose: To develop the model of promoting language development in children aged 2-4 years 
old by parents or caregivers. 
 Design: Participatory action research. 
 Methods: Key informants were 7 participants, including 5 parents or caregivers and 2 teachers. 
Data were collected using in-depth interviews, focus group and reviewing data documentation. 
Content analysis was used to analyze the data.
 Main findings: Model of promoting language development in children aged 2-4 years old by 
parents or caregivers comprised of 3 main components. The first one is to spend time together  
between parents and children in any activities interested to the children i.e. singing, reading or  
telling story. Also asking questions which leading those children to analyze wider. The second  
component is to give an opportunity for children to show their ability through doing activities  
together with parents or caregivers, persuade them to help themselves in their daily lives activities. 
Another way is to assign them to do easy tasks e.g. sweeping the floor or watering the plants.  
The last component is to give positive reinforcement and give them compliments. 
 Conclusion and recommendation: Parents or caregivers, teachers and others who provided 
care for children will be able to use result to apply and use it as the guideline in different way for 
promoting especially in language development for children aged 2-4 years old.  
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี	โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก	7	คน	ได้แก่	บิดามารดาหรือผู้ดูแลจำานวน	5	คน	ครูจำานวน	

2	คน	การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่ม	และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา	

 ผลการวิจัย:	 รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	 ปี	 โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล	 มี	3	องค์

ประกอบสำาคัญ	องค์ประกอบแรก	 คือ	การให้เวลา	 ในการทำากิจกรรมท่ีเด็กสนใจร่วมกันกับบิดามารดาหรือผู้ดูแล	 เช่น	

การเล่น	เล่านิทาน	ร้องเพลง	หรืออ่านหนังสือ	การพูดคุยซักถามส่ิงท่ีเด็กได้พบเห็น	ด้วยการต้ังคำาถามปลายเปิดกระตุ้น

ให้เด็กคิดหาคำาตอบ	 องค์ประกอบท่ี	 2	 การให้โอกาส	 เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง	 

ด้วยการทำากิจกรรมร่วมกันกับบิดามารดาหรือผู้ดูแล	 ชักชวนให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวัน	 ฝึกให้ช่วย

ทำางานบ้าน	พร้อมกับมอบหมายหน้าท่ีง่ายๆ	ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	กวาดบ้าน	รดนำา้ต้นไม้	องค์ประกอบสุดท้าย	การให้

แรงเสริมทางบวก	เป็นการทำาให้เด็กกเกิดความภูมิใจ	พร้อมกับพูดช่ืนชมเม่ือเด็กปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม	เม่ือเด็กทำางาน

ได้สำาเร็จ	 เด็กเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง	 อันจะเป็นพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะส่งผลต่อความสำาเร็จในอนาคต

ของเด็ก	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	บิดามารดาหรือผู้ดูแล	ครูและบุคคลท่ีให้การดูแลเด็ก	สามารถนำาผลการวิจัยน้ีไปประยุกต์

เป็นแนวทางในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้แก่เด็กวัย	2-4	ปี	

คำาสำาคัญ:	พัฒนาการด้านภาษา	เด็ก	การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
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ความสำาคัญของปัญหา 

	 ภาษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด	 ความรู้สึก	

ทำาให้มนุษย์เข้าใจซ่ึงกันและกัน	 การส่ือภาษาจึงมีความ

สำาคัญย่ิงต่อการดำารงชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคต	 

การพัฒนาด้านภาษาของเด็กปฐมวัยข้ึนอยู่กับประสบการณ์

ท่ีเด็กได้รับ	 การพัฒนาจะเปล่ียนแปลงเป็นลำาดับข้ัน	 

เร่ิมจากการได้ยินเสียงต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา	 ในช่วง

ไตรมาสท่ีสามของการต้ังครรภ์	ทารกสามารถติดต่อส่ือสาร

ได้ต้ังแต่แรกเกิดด้วยการร้องไห้	ส่งเสียงอือ	อา	อ้อแอ้	ท่ีไม่

เป็นคำาพูด	ปราศจากความหมายท่ีแท้จริง	ทารกเร่ิมเรียนรู้

ภาษาจากการได้ยิน	ได้ฟังภาษาพูด	พัฒนาตามวัย	จนกระท่ัง

เลียนเสียง	 เปล่งเสียงเป็นคำา	และส่ือสารด้วยภาษาพูดท่ีมี

ความหมาย	ซับซ้อนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง1	พัฒนาการทาง

ภาษาแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	ด้านแรก	คือ	ด้านการรับรู้ภาษา	

(receptive	language)	โดยผ่านทางประสาทรับความรู้สึก

ท่ีสำาคัญ	 คือ	 การได้ยินและการมองเห็น	 ทำาให้สามารถ

แยกแยะความแตกต่างของเสียง	 ค้นหาความหมาย	 

แปลความหมายจากเสียงท่ีได้รับ	และเข้าใจความหมายของ

เสียงได้	 ด้านท่ีสอง	 คือ	 ด้านการแสดงออกทางภาษา	 

(expressive	language)	เป็นการสร้างหรือออกเสียงพูดท่ี

มีความหมาย	 พัฒนาการด้านภาษาถือเป็นจุดเร่ิมต้น 

สำาหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้เพ่ือนำาไปสู่การสร้างเสริม

พัฒนาการด้านอ่ืนๆ	 หากเด็กไม่ได้รับการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษา	หรือมีทักษะทางภาษาล่าช้าต้ังแต่

ปฐมวัย	 อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการของการเรียนรู้	 สติ

ปัญญา	จิตใจ	อารมณ์	และสังคมตามมา	ขณะเดียวกันหาก

ให้การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาอย่างเหมาะสมตาม

ช่วงอายุ	จะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาภาษาอย่าง

เต็มศักยภาพ	ช่วงปฐมวัยจึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและ

มีความสำาคัญมากท่ีสุดสำาหรับการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก	

เน่ืองจากเป็นระยะท่ีสมองกำาลังมีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว	มีความสามารถในการปรับตัวสูง	โดยเฉพาะระบบ

ประสาท	และเซลล์สมองจะเจริญเติบโตเต็มท่ีถึงร้อยละ	80	

จึงเป็นระยะท่ีเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด2	ถือเป็นช่วงสำาคัญ

ท่ีสุดของชีวิต3 

	 อย่างไรก็ตาม	ผลการสำารวจท่ีผ่านมายังคงพบเด็กไทย

มีปัญหาพัฒนาการด้านต่างๆ	 ไม่สมวัย	 โดยเฉพาะ

พัฒนาการด้านภาษา	 ดังเช่น	 ผลการสำารวจของคณะ

กรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติคร้ังแรกในปี	 พ.ศ.	 2534	

พบเด็กไทยวัย	2-60	เดือน	มีพัฒนาการด้านการส่ือสารและ

การใช้ภาษาล่าช้าร้อยละ	5	สถิติของสำานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	ปี	พ.ศ.	2536	พบเด็กไทยวัย	0-5	ปี	มีพัฒนาการ

ด้านภาษาล่าช้าร้อยละ	8.6	 ในปี	พ.ศ.	 2542	กรมอนามัย	 

เร่ิมทำาการสำารวจพัฒนาการเด็กไทยท่ัวประเทศ	และดำาเนิน

การอย่างต่อเน่ืองทุก	 3	 ปี	 ในปี	พ.ศ.	 2542	พ.ศ.	 2546	 

พ.ศ.	2550	และคร้ังล่าสุดในปี	พ.ศ.	2553	เก็บข้อมูลในรูป

แบบการวิจัย	สุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศประมาณ	1,600	

คนในแต่ละคร้ัง	 ผลการคัดกรองพัฒนาการของเด็กท้ัง	 4	

คร้ัง	ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก	โดยพบว่าพัฒนาการด้าน

ภาษาล่าช้าในสัดส่วนท่ีสูงกว่าพัฒนาการด้านอ่ืนๆ	 ถึง 

ร้อยละ	13.7	ร้อยละ	16.1	ร้อยละ	21.8	และร้อยละ	18.88	

ตามลำาดับ4	 จึงกล่าวได้ว่าแนวโน้มสถิติตลอด	15	 ปีท่ีผ่าน

มา	เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าในสัดส่วนค่อนข้าง

สูงอย่างต่อเน่ือง	

	 การมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า	จะส่งผลกระทบเชิง

ลบต่ออารมณ์และบุคลิกภาพ	 ขัดขวางการเรียนรู้ทำาให้

พัฒนาการด้านสติปัญญา	และพัฒนาการด้านอ่ืนๆ	 ล่าช้า

ด้วย	นอกจากน้ียังพบความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้าน

ภาษาล่าช้ากับความเส่ียงท่ีจะมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า

ต่อเน่ือง5	 การมีต้นทุนด้านภาษาท่ีแตกต่างกันต้ังแต่วัย

ทารก	ทำาให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงรอบตัว	ความเข้าใจ

ภาษาน้อยกว่า	 การส่ือสารบอกความต้องการได้น้อยกว่า	

ส่งผลถึงช่วงวัยประถมศึกษา	ทำาให้เรียนรู้ได้น้อยกว่า	 เด็ก

จะมีปัญหาด้านการเรียนรู้	 ปัญหาพฤติกรรม	 ปัญหาการ

เรียน	ท้ังการอ่าน	การเขียน	การคิดคำานวณ	และระดับสติ

ปัญญาตำา่6

	 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 

จึงมีนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษาปฐมวัยรอบ	 2	 

(พ.ศ.	2552-2561)	ด้วยมาตรการหลักให้ส่งเสริมบทบาท

ของครอบครัว	 และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้วย

การให้ความรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในครอบครัว	

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติ	และ
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พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน	สอดคล้องกับข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายในการพัฒนาด้านภาษา	 และสร้างเสริม 

การเรียนรู้แก่เด็ก	ขององค์กรด้านเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา	

(Zero	to	Three	National	Center	for	Infants	Toddlers	

and	Families)	ในปี	พ.ศ.	2554	 ท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์

ภายในครอบครัว	 การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของ

บุคลากรสาธารณสุขท่ีทำางานกับเด็ก	และการให้ความรู้แก่

บิดามารดา	ผ่านส่ือต่างๆ	ท่ีหลากหลาย7	แต่ปัญหาท่ีพบใน

ปัจจุบัน	คือ	ผู้ปกครองบางส่วนยังคงขาดความรู้	มีปัญหา

และอุปสรรคในการสร้างเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมแก่เด็ก

ตามวัย	 มีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง	 โดยเช่ือว่าการปล่อยให้เด็ก

อยู่หน้าจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เด็กฉลาดและพูด

ได้เร็ว8	 สำาหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยบิดามารดาหรือ 

ผู้ดูแล	พบว่าเป็นงานวิจัยท่ีอยู่ในรูปแบบของการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองท่ีมีการกำาหนดเทคนิควิธีต่างๆ	ใน

การพัฒนาด้านภาษาไว้แล้ว	และให้ผู้ปกครองนำาไปปฏิบัติ

ต่อเด็กท่ีบ้าน	 การท่ีผู้ปกครองไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้

ปัญหา	 และร่วมวางแผนกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของตนเอง	 อาจทำาให้ขาดความตระหนักรู้ในความ

สำาคัญของกิจกรรมท่ีปฏิบัติ	 และอาจไม่ก่อให้เกิดความ

ย่ังยืนในการปฏิบัติ	ซ่ึงตามแนวทางของ	Developmental-

Individual	Relationship	based	Model	(DIR	/	Floor	

time)	 ให้ความสำาคัญกับการกระตุ้นระบบประสาทด้วย 

ส่ิงเร้า	 โดยเน้นการใช้สัมพันธภาพ	ความรัก	 ความอบอุ่น	

และความผูกพันภายในครอบครัว9	ซ่ึงผู้ปกครองเป็นบุคคล

ท่ีสำาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ	การศึกษาคร้ังน้ี	 คณะ 

ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

(Participatory	Action	Research:	PAR)	ตามแนวคิดน้ีท่ี

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทุก

ข้ันตอน	 ต้ังแต่การสำารวจสภาพปัญหาและความต้องการ	

ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา	 วางแผน	 ลงมือปฏิบัติ	 และ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติร่วมกัน	 ตลอดจนปรับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติจนประสบผลสำาเร็จ	 แนวคิดน้ีเช่ือว่า 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีย่ังยืนของบุคคลต้องเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงท่ีตัวบุคคลเอง	แต่ละบุคคลล้วนมีศักยภาพ

ในตนเอง	 หากได้รับการเสริมพลังจะทำาให้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง	 เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีนำาสู่การเปล่ียนแปลงท่ี

ย่ังยืนได้10

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาสำาหรับเด็กอายุ	 2-4	 ปี	 ด้วย

กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของบิดามารดาหรือ

ผู้ดูแล	 โดยการจัดกิจกรรมท่ีจูงใจให้บิดามารดาหรือผู้ดูแล

อยากเรียนรู้	และหาแนวทางปฏิบัติด้วยตนเองในการสร้าง

เสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กให้มีประสิทธิภาพ	 และ

เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 และเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านราชคราม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีศึกษา	

เน่ืองจากเป็นศูนย์ฯ	 พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ท่ีได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริม

ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย	แต่พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา	

และการใช้ภาษาของเด็กระดับช้ันอนุบาล	 1	 ของศูนย์

พัฒนาเด็กฯ	 แห่งน้ี	 ในปี	พ.ศ.	 2556	 ยังคงมีพัฒนาการ 

ไม่สมวัยถึงร้อยละ	2011 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา

แก่เด็กอายุ	2-4	ปี	โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	บิดามารดาหรือผู้ดูแล

ของเด็กอายุ	 2-4	 ปี	 ท่ีมาใช้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านราชคราม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 รวมท้ังครูหรือ 

ผู้ดูแลเด็ก	การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง	

(purposive	sampling)	โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักจำานวน	7	คน	

ได้แก่	 บิดามารดาหรือผู้ดูแลจำานวน	5	คน	ครูหรือผู้ดูแล

เด็กประจำาระดับช้ันอนุบาล	1	จำานวน	2	คน	โดยมีเกณฑ์

ดังน้ี

	 1.	เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย	 (inclusion	



J Nurs sci   Vol 34 No 2 April - June 2016

Journal of Nursing Science38

criteria)	 ในส่วนของบิดามารดาหรือผู้ดูแล	กำาหนดเกณฑ์

ดังน้ี	คือ	1)	เป็นบิดามารดาหรือผู้ดูแลท่ีมีอายุ	18	ปีข้ึนไป	

และอาศัยอยู่บ้านเดียวกับเด็กอายุ	 2-4	 ปี	 โดยท่ีเด็กไม่มี

ปัญหาสุขภาพท่ีขัดขวางต่อพัฒนาการด้านภาษา	หรือได้รับ

การวินิจฉัยว่ามีโรคทางพันธุกรรมท่ีทำาให้พัฒนาการล่าช้า

แต่กำาเนิด	 2)	 บิดามารดาหรือผู้ดูแลไม่มีปัญหาด้านการ

ส่ือสาร	 สามารถพูด	 อ่าน	 และเขียนภาษาไทยได้	 และ	 

3)	เด็กในความดูแลได้รับการประเมินด้วยแบบคัดกรองและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5	ปี	(Thai	Development	

Skills	Inventory	for	children	from	birth	to	five	years:	

TDSI)	พบว่ามีพัฒนาการด้านภาษาท้ังด้านการเข้าใจภาษา

และการใช้ภาษาตำา่กว่าเกณฑ์อายุ	ส่วนครูหรือผู้ดูแลเด็กมี

การกำาหนดเกณฑ์ดังน้ี	คือ	1)	เป็นครูหรือผู้ดูแลเด็กประจำา

ระดับช้ันอนุบาล	1	ท่ีรับผิดชอบดูแล	และจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แก่เด็ก	2)	มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กแห่งน้ีมาอย่างน้อย	6	เดือน

	 2.	เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย	 (termination	

criteria)	 เม่ือบิดามารดาหรือผู้ดูแลไม่สามารถเข้าร่วมการ

สนทนากลุ่มครบท้ัง	2	คร้ัง	และไม่ได้นำารูปแบบการสร้าง

เสริมพัฒนาการด้านภาษาท่ีได้จากการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี	1	

ไปปฏิบัติกับเด็ก	เป็นเวลาครบท้ัง	1	เดือน	หรือเด็กในความ

ดูแลลาออกจากศูนย์พัฒนาเด็กและครูหรือผู้ดูแลเด็ก	ผู้เข้า

ร่วมการวิจัยย้ายหรือลาออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เคร่ืองมือการวิจัย   

	 ประกอบด้วย	1)	แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของบิดา

มารดาหรือผู้ดูแล	 2)	 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของครู/	

ผู้ดูแลเด็ก	 3)	 แนวคำาถามสำาหรับการสนทนากลุ่มบิดา

มารดาหรือผู้ดูแล	4)	แนวคำาถามสำาหรับสัมภาษณ์เชิงลึกครู	

และ	 5)	 เคร่ืองบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์การบันทึกผู้ดูแล	

โดยแนวคำาถามในการสนทนากลุ่ม	และการสัมภาษณ์เชิง

ลึก	ผู้วิจัยสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน	 3	 คน	คำาถามในการสนทนากลุ่มจำานวน	 15	 ข้อ	

และสำาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจำานวน	 12	 ข้อ	 โดยเป็น

คำาถามเก่ียวกับ	 มุมมองและความคิดเห็นของบิดามารดา

หรือผู้ดูแลเก่ียวกับพัฒนาการด้านภาษา	 การสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาของเด็ก	กิจกรรมท่ีสร้างเสริมพัฒนาการ

ด้านภาษา	 การมีส่วนร่วมระหว่างบิดามารดาหรือผู้ดูแล 

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	 ปัญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวาง 

การสร้างเสริมพัฒนาการ	 และความต้องการการสนับสนุน 

ในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา	เป็นต้น

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 งานวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	(หมายเลขเอกสาร	IRB-NS2014/246.0508)	ผู้วิจัย

เชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ	 ในขณะ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พูดคุยจะใช้ภาษาและ

คำาพูดท่ีให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย	 การไม่ละเมิดสิทธ์ิ 

ผู้เข้าร่วมวิจัย	หากผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลใดอีก	

สามารถยุติการให้ข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลกับผู้วิจัย	

การยุติการเข้าร่วมวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เข้าร่วม

การวิจัยและเด็กท่ีจะได้รับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ข้ันตอนท่ี	 1	 การสำารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการ	 ในข้ันตอนน้ี	 ผู้วิจัยได้ทบทวนข้อมูลท่ีได้จากการ

ทำาโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถ่ินในการดูแล

เด็กวัย	2-5	ปี	พ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก	ศึกษาผล

การวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	พบประเด็นปัญหาในเร่ืองพัฒนาการ

ของเด็กท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบคัดกรองและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 โดย

พัฒนาการท้ังด้านความเข้าใจภาษา	และการใช้ภาษา	ตำา่กว่า

เกณฑ์ถึงร้อยละ	20	และจากการทำานโยบายสาธารณะร่วม

กันระหว่างภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ได้ข้อ

สรุปร่วมกันว่าบิดามารดาหรือผู้ดูแลควรมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเด็กมากข้ึน	 จึงนัดหมายครู/ผู้ดูแลท่ีเก่ียวข้องในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กร่วมทำาสนทนากลุ่มเพ่ือทบทวนปัญหาท่ีเกิดข้ึน

อีกคร้ัง

	 ข้ันตอนท่ี	 2	 การออกแบบรูปแบบการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 โดยในข้ันตอนน้ี	 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการด้วยแบบคัดกรอง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด	–	5	ปี	ของเด็กระดับ

ช้ันอนุบาล	 1	 ท่ีเร่ิมเข้าเรียนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
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ราชคราม	ในปี	พ.ศ.	2557	พบว่ามีเด็กจำานวน	8	คนท่ีมี

พัฒนาการด้านภาษาตำา่กว่าช่วงอายุท่ีเหมาะสม	เด็กท้ัง	8	

คนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการโดยครูหรือผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชครามอย่างต่อเน่ือง	 และเม่ือ 

คัดกรองซำ้าอีกคร้ังภายหลังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ 

ท่ีศูนย์ฯ	1	เดือน	พบว่ามีเด็กจำานวน	5	คน	จากท้ังส้ิน	8	คน	

ยังคงมีพัฒนาการด้านภาษาตำ่ากว่าช่วงอายุท่ีเหมาะสม	

ส่วนพัฒนาการด้านอ่ืนเหมาะสมกับอายุ	จึงวางแผนร่วมกัน

กับครู/ผู้ดูแลเพ่ือดำาเนินการเชิญบิดามารดาหรือผู้ดูแลท่ี

เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าร่วมการวิจัย	 เพ่ือออกแบบรูปแบบ

การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กร่วมกัน	ผู้วิจัยได้

ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกครู/ผู้ดูแลจำานวน	2	คนท่ีรับผิดชอบ

ดูแลเด็กเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน	จากน้ันทำาการสนทนากลุ่ม

กับบิดามารดาหรือผู้ดูแลเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

พัฒนาการด้านภาษาเด็กอายุ	2-4	ปี	และพัฒนาการด้าน

ภาษาของเด็ก	 จากน้ันร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนา 

รูปแบบของกิจกรรมในการสร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็ก	

โดยได้แนวทางในสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา	 โดยมี 

รูปแบบในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาท่ีปฏิบัติกับ

เด็กในเบ้ืองต้น	มีการกำาหนดกิจกรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ว่าจะปฏิบัติอย่างไร	ใครเป็นผู้ปฏิบัติ	 เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีมี

ความเหมาะสม	 สามารถปฏิบัติได้จริงท่ีบ้านและมีความ

เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว	 การสนทนากลุ่มใช้เวลา

ประมาณ	1	ช่ัวโมง	ดำาเนินการสนทนาในห้องท่ีสงบ	มีความ

เป็นส่วนตัว	ในวันเวลาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสะดวก	

	 ข้ันตอนท่ี	3	การนำารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการ

ด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี	ไปทดลองใช้ปฏิบัติจริงกับเด็ก	

โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแลเป็นผู้ท่ีทำากิจกรรมต่างๆ	ในการ

สร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาเป็นเวลา	1	เดือน	และขอ

ให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลทำาการจดบันทึกกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านภาษาท่ีได้ปฏิบัติกับเด็กทุกวัน																

	 ข้ันตอนท่ี	4	การประเมินผล	ภายหลังการนำารูปแบบ

การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาไปใช้เป็นเวลา	1	เดือน	

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการด้านภาษาของ

เด็กท่ีเข้าร่วมการวิจัย	 จากน้ันดำาเนินการสนทนากลุ่มกับ

บิดามารดาหรือผู้ดูแล	 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติและ

วิเคราะห์บันทึกกิจกรรมท่ีปฏิบัติกับเด็ก	แล้วจึงร่วมกันปรับ

รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้เกิดความ

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน	

	 ข้ันตอนท่ี	5	 ข้ันสรุปและปรับปรุงรูปแบบฯ	ผู้วิจัยได้

นำาข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์	สนทนากลุ่ม	บันทึก

ภาคสนาม	การบันทึกกิจกรรมของบิดามารดาหรือผู้ดูแล	

มาทำาการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา	 สรุปเป็นรูปแบบการสร้าง

เสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	2-4	ปี	ทำาการสนทนา

กลุ่มกับครู/ผู้ดูแลอีกคร้ังเพ่ือพิจารณารูปแบบการสร้าง

เสริมพัฒนาการด้านภาษา	แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ	

เพ่ือช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องมากข้ึน	หลังจากน้ันได้นำาเสนอ

รูปแบบและวิธีการในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา

ให้แก่บิดามารดาผู้ดูแล	 และคนในชุมชน	 ได้รับทราบโดย

ท่ัวกันในวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยการ

วิเคราะห์เชิงเน้ือหาเป็นหลัก	 โดยผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยถอดเทป

การสัมภาษณ์	 และการสนทนากลุ่ม	 อ่านทบทวน	 

วางเค้าโครงของข้อมูลแบ่งเป็นประเภท	คำานึงถึงบริบทของ

ข้อมูล	 นำามาลงรหัสข้อมูล	 และหลังจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลครบแล้ว	 ถอดรหัสข้อมูล	 นำามาสร้างข้อสรุปเป็น

ประเด็นย่อย	เช่ือมโยงข้อมูลสรุปเป็นประเด็นหลัก	ซ่ึงเน้น

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และใช้การ

วิเคราะห์ท้ังในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ	และการ

วิเคราะห์เร่ืองราว12	โดยในข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลได้มี

การตรวจทานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย	 ผู้วิจัยร่วม	 

และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทำางานวิจัยเชิงคุณภาพ	 ซ่ึงช่วยให้ได้

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีถูกต้องมากข้ึน	 รวมท้ังนำา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ไปสอบถามมารดาของเด็ก	1	คน	

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลอีกคร้ัง

ผลการวิจัย

	 ผู้ให้ข้อมูล	คือ	บิดามารดาหรือผู้ดูแลจำานวน	5	คน	ครู

หรือผู้ดูแลเด็กประจำาระดับช้ันอนุบาล	 1	 จำานวน	 2	 คน	 

โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแลมีอายุระหว่าง	30-47	ปี	เป็นบิดา	
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1	คน	มารดา	2	คน	และย่ายาย	2	คน	การศึกษาสูงสุดอยู่

ในระดับประถมศึกษาถึงระดับอาชีวศึกษา	โดยมีอาชีพเป็น

พนักงานบริษัท	 3	 คน	 แม่บ้าน	 2	 คน	 รายได้ครอบครัว	

5,000-10,000	 บาท/เดือน	 จำานวน	 3	 ครอบครัว	 และ	

10,000-30,000	บาท/เดือน	จำานวน	2	ครอบครัว	ส่วนครู/

ผู้ดูแลเด็กมีอายุ	ระหว่าง	30-44	ปี	ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี	มีรายได้ครอบครัว	10,000-30,000	บาท/เดือน	

 ระยะพัฒนารูปแบบ

	 ในวงรอบแรกของการสำารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการ	 เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนารูปแบบเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจท้ังปัญหาและบริบท	 บิดามารดา/ผู้ดูแล	 และ

ครู/ผู้ดูแลเด็กได้สะท้อนมุมมองความคิดเห็นเก่ียวกับ

พัฒนาการด้านภาษา	 และการสร้างเสริมพัฒนาการด้าน

ภาษาแก่เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ี 

ขัดขวางพัฒนาการด้านภาษา	โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 ด้านภาษา และการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา

แก่เด็กอายุ 2-4 ปี 

	 ในมุมมองของบิดามารดาหรือผู้ดูแล	ได้ให้ความหมาย	

“พัฒนาการด้านภาษา”	ของเด็กอายุ	2-4	ปี	คือ	การท่ีเด็ก

อ่านเขียน	 ก-ฮ	 หรือตัวเลข	 1-10	 การรู้คำาศัพท์	 และ 

การบอกความต้องการของตนเองได้	 และทุกคนต่างมอง

ตรงกันว่าการสร้างเสริมพัฒนาการเป็นหน้าท่ีของครู	บิดา

มารดาหรือผู้ดูแลเป็นเพียงผู้สนับสนุนการสอนของครู	 

ด้วยการหม่ันให้เด็กทบทวนส่ิงท่ีครูสอนและดูแลให้ทำาการ

บ้านเท่าน้ัน	โดยมีคุณยายของเด็กคนหน่ึงบอกว่า	“โรงเรียน

เป็นคนสอน	ส่วนเราเป็นคนคอยทบทวนให้ต่อ	จะได้ช่วยกัน

ท้ัง	 2	 ทาง”	 เช่นเดียวกับท่ีมารดาของเด็กคนหน่ึงเล่าว่า	 

“ครูจะมีเทคนิควิธีการสอน	มีส่ือ	เราให้ลูกทบทวนก่อนนอน	

ให้ลูกท่อง	ก-ฮ	1-10	ให้ฟังหน่อย	เพ่ือให้เขาจำาได้	 พูดให้

เขาซึมซับทุกวัน”	ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ

ด้านภาษาให้กับเด็ก	บิดามารดาหรือผู้ดูแลระบุว่าเป็นการ

สอนอ่าน	เขียน	พยัญชนะ	หรือตัวเลขจากหนังสือ	Tablet	

ส่ือการสอนจาก	DVD	การสอนเรียกช่ือคน	 สัตว์	 ส่ิงของ	

มารยาทในสังคมจากส่ิงต่างๆ	 ท่ีพบในชีวิตประจำาวันเป็น

ส่วนใหญ่	 โดยบิดาของเด็กคนหน่ึงได้เล่าถึงวิธีการของ

ตนเองว่า	 “ผมให้เขาดูภาพ	 ตัวอักษร	 แล้วออกเสียงตาม 

ให้ชัดเจน	สอนด้วย	Tablet	บางคร้ังก็สอนให้เรียกช่ือคน	

สัตว์	ส่ิงของต่างๆ	ตามในหนังสือหรือในชีวิตประจำาวันท่ีเห็น”	

	 สำาหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาแก่เด็ก	ในส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็ก

ได้ดำาเนินงานตามหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน	ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้	 เร่ืองราว

เก่ียวกับตัวเด็ก	 เก่ียวกับบุคคลและส่ิงแวดล้อม	 ธรรมชาติ

รอบตัวเด็ก	ส่ิงต่างๆ	รอบตัวเด็ก	และวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน	ผ่านกิจกรรม	6	หลัก	คือ	กิจกรรมการเคล่ือนไหว

และจังหวะ	กิจกรรมสร้างสรรค์	กิจกรรมเสรี	กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 และกิจกรรมเกม 

การศึกษา	 ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้เรียนรู้พัฒนาการ

ด้านภาษา	ท้ังด้านความเข้าใจภาษาและการแสดงออกทาง

ภาษา	 แต่ปัญหาท่ีพบ	 คือ	 คำาศัพท์บางคำาท่ีสอนกับแบบ 

คัดกรองพัฒนาการท่ีใช้ในการประเมินเด็กไม่เหมือนกัน	

เช่น	คำาว่า	“และ”	 กับ	“แล้ว”	คำาว่า	“หน้า-หลัง”	และ	

“แรก-สุดท้าย”	 เด็กไม่เข้าใจ	 ทำาให้ผลการคัดกรอง

พัฒนาการด้านภาษาของเด็กตำา่กว่าเกณฑ์	ดังน้ัน	ครูหรือ

ผู้ดูแลเด็ก	 จึงต้องปรับประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้คำา 

ท่ีแตกต่างให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน	โดยครูคนหน่ึงเล่าว่า	“ใน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์	 ครูก็จะสอดแทรกในเน้ือหาท่ี

สอน	หรือกิจกรรมประจำาวัน	และเปล่ียนคำาส่ังท่ีเคยใช้ใหม่	

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ท่ีมีความซับซ้อนของการ 

กระทำามากข้ึน	เช่น	ล้างมือ	ล้างแก้ว	แล้วไปบ้วนปาก”	

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวางการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษา

	 บิดามารดาหรือผู้ดูแล	 ต่างประสบปัญหาท่ีคล้ายกัน

ว่า	รู้สึกไม่ม่ันใจในการตอบคำาถามของเด็กในบางคำาถามท่ี

เก่ียวข้องกับความรู้ทางวิชาการ	เน่ืองจากไม่มีความรู้	กลัว

ว่าจะตอบคำาถามผิด	 ดังท่ีคุณยายของเด็กคนหน่ึงเล่าว่า	

“เขาถามว่า	 พระอาทิตย์ข้ึนแล้วจะไปลงท่ีไหน	 วันไหน

หมอกลงเยอะ	 แล้วก็จะถามว่าควันอะไรเต็มไปหมด	พอ

บอกเขาว่าเรียกว่า	หมอก	เขาก็จะถามต่ออีกว่า	หมอกคือ

อะไร	เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง”	และหลายคร้ังท่ีเด็กถามด้วย

คำาถามเดิม	 ถามซำ้าๆ	 ทำาให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลอาจ 
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ไม่ใส่ใจในการตอบคำาถาม	การสนทนาระหว่างเด็กกับบิดา

มารดาหรือผู้ดูแลจึงยุติ	 โดยมารดาของเด็กคนหน่ึงเล่าว่า	

“เขาชอบถามว่าทำาไม	แล้วถามไปเร่ือยๆ	เร่ืองเดิม	คำาถาม

เดิมซำา้ๆ	 เราก็คอยตอบ	แต่บางคร้ังเราก็เบ่ือท่ีจะอธิบาย”	

นอกจากน้ีการทำางานนอกบ้าน	ทำาให้บิดามารดาไม่มีเวลา

ให้กับเด็ก	จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สูงอายุในครอบครัวท่ีจะคอย

ดูแลหลาน	ดังท่ีมารดาคนหน่ึงบอกเล่าว่า	“เดือนนึงจะหยุด

แค่สองวัน	ออกแต่เช้า	กว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดแล้ว	แต่ก็ยัง

ดีท่ีมีคุณชวดดูทำาการบ้าน	 อยู่กับคนแก่	 เขาก็ไม่ได้ให้ทำา

อะไร”

	 สำาหรับการมีส่วนร่วมกับศูนย์ฯ	บิดามารดาหรือผู้ดูแล

ต่างมองว่า	 ในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็ก

เป็นส่ิงสำาคัญ	และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาหรือผู้ดูแล	

ก็คือการดูแลให้เด็กทบทวนส่ิงท่ีครูสอน	ดูแลให้ทำาการบ้าน	

และการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีศูนย์ฯ	จัดข้ึน	 ซ่ึงบิดา

มารดาหรือผู้ดูแลต่างให้ความร่วมมือ	 และปฏิบัติเป็น

กิจวัตรประจำา	ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ	

 ระยะการนำารูปแบบไปใช้

	 ในช่วงวงรอบท่ีสอง	 เม่ือบิดามารดาหรือผู้ดูแลได้ 

ข้อสรุปร่วมกันเก่ียวกับแนวทางการสร้างเสริมพัฒนาการ

ด้านภาษา	 และเห็นชอบร่วมกันท่ีจะนำาแนวทางน้ัน 

ไปปฏิบัติกับเด็กเป็นเวลา	1	เดือน	โดยมีรูปแบบการสร้างเสริม

พัฒนาการแก่เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 ซ่ึงรูปแบบการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาฯ	 มีองค์ประกอบสำาคัญ	 3	ประเด็น

หลัก	คือ	1)	การให้เวลา	2)	การให้โอกาส	และ	3)	การให้

แรงเสริมทางบวก	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

	 1.	การให้เวลา	 เป็นการให้เวลาแก่เด็กในการทำา

กิจกรรมท่ีเด็กสนใจร่วมกัน	 บิดามารดาหรือผู้ดูแลต้องอยู่

กับเด็กแล้วเล่นด้วย	อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ฟัง	พูดคุย

ซักถามส่ิงท่ีได้พบเห็น	 ผลัดกันต้ังคำาถามโต้ตอบ	หม่ันต้ัง

คำาถามปลายเปิดกระตุ้นให้เด็กตอบ	อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน	โดยปฏิบัติได้ในช่วงวันหยุด	ตอน

เช้าก่อนมาโรงเรียน	หรือก่อนนอน		

	 2.	การให้โอกาส	 เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้แสดง

ความสามารถของตนเอง	 ด้วยการทำากิจกรรมร่วมกัน	

ชักชวนให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวัน	 

ฝึกให้ช่วยทำางานบ้าน	พร้อมกับมอบหมายหน้าท่ีง่ายๆ	ในชีวิต

ประจำาวัน	 เช่น	 เก็บของเล่น	กวาดบ้าน	 พับผ้า	รดนำา้ต้นไม้	

ขณะทำากิจกรรมเด็กได้มีโอกาสได้ส่ือสาร	2	ทาง	ช่วยกันคิด

แก้ปัญหาง่ายๆ	ร่วมกัน	เกิดการเรียนรู้ทักษะต่างๆ	และเม่ือ

เด็กทำาได้สำาเร็จจะทำาให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ	 และเห็น

คุณค่าในตนเอง	อันจะเป็นพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะส่งผลต่อความ

สำาเร็จในอนาคตของเด็ก	โดยจะปฏิบัติได้ในทุกวัน

	 3.	การให้แรงเสริมทางบวก	เป็นการทำาให้เด็กเกิดความ

ภาคภูมิใจและอยากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน	 ด้วยการสร้าง

บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย	 ใช้นำา้เสียงท่ีอ่อนโยน	 สีหน้าย้ิมแย้ม	

พร้อมกับพูดช่ืนชมเม่ือเด็กปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม

	 ภายหลังการนำารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริม

พัฒนาการด้านภาษาไปปฏิบัติแก่เด็กเป็นเวลา	 1	 เดือน	 

โดยบันทึกกิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละวัน	 บิดามารดาหรือ 

ผู้ดูแลต่างพอใจในผลลัพธ์ท่ีได้	กล่าวคือ	กิจกรรมสามารถ

ปฏิบัติกับเด็กได้จริง	เป็นกิจกรรมท่ีปฏิบัติได้ง่าย	กลมกลืน

ไปกับชีวิตประจำาวัน	 ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระท่ีต้องปฏิบัติเพ่ิม

จากชีวิตประจำาวัน	บิดามารดาหรือผู้ดูแลทุกคนต่างเห็นถึง

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก	 จากผลการคัดกรอง

พัฒนาการ	 เด็กทุกคนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ	 ก้าวหน้า

อย่างชัดเจน	ไม่เพียงพัฒนาการด้านภาษาเท่าน้ัน	แต่ยังพบ

ความก้าวหน้าของพัฒนาการด้านสติปัญญา	การช่วยเหลือ

ตนเองและสังคม	อารมณ์	เด็กรู้จักเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้จาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาหรือผู้ดูแลมาใช้ในการแก้

ปัญหาง่ายๆ	 ในชีวิตประจำาวัน	 รับฟังเหตุผล	 ไม่แสดง

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์	 มีจิตอาสาท่ีจะช่วยงานบ้านเอง 

โดยไม่ต้องร้องขอ	 โดยมารดาของเด็กคนหน่ึงเล่าว่า	 “ทำาให้

เขามีนำา้ใจ	ช่วยงานบ้านมากข้ึน	มาบอกแม่ว่า	เด๋ียวหนูช่วย

เก็บผ้าให้แม่นะ	แล้วก็แยกเส้ือผ้าพ่อ	แม่	และเขาใส่ตะกร้า	

แต่ยังพับไม่เป็นหรอก	แค่น้ีเราก็ช่ืนใจแล้ว”	และมารดาอีกคน

เล่าว่า	“เวลาดูหนัง	รู้จักถาม	เข้าใจเร่ืองราว	และเล่าให้ฟังได้

เป็นฉากๆ”	 ซ่ึงผลท่ีได้ทำาให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลมีความสุข

กับการปรับเปล่ียนการปฏิบัติเพียง	1	 เดือน	 โดยมารดาคน

หน่ึงกล่าวว่า	“รู้สึกมีความสุขไปอีกแบบ	เราใส่ใจ	ดูแลเขามาก

ข้ึน	 เขาก็ดูเก่งข้ึน	 แล้วย่ิงเราชมเขา	 เขาก็จะย้ิมดีใจ	 ดูเขามี 

ความสุขแล้วเวลาเราบอกอะไร	เขาก็เช่ือฟังเรา”
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 ระยะปรับปรุงรูปแบบภายหลังการนำาไปใช้

	 ในวงรอบท่ีสามในช่วงของการคืนข้อมูลให้กับบิดา

มารดา	 ผู้ดูแลและคนในชุมชน	สามารถสรุปรูปแบบสร้าง

เสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 โดยพบว่า

การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็ก	

เพียงวันละ	30	นาที	-	1	ช่ัวโมง	ด้วยการให้เวลาในการเล่น	

เล่านิทาน	ร้องเพลง	อ่านหนังสือ	พูดคุยถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

ในศูนย์ฯ	 และอธิบายส่ิงท่ีพบเห็นกับเด็กให้มากข้ึน	 ให้

โอกาสเด็กได้เรียนรู้และแสดงความสามารถของตนเอง	ด้วย

การร่วมทำากิจกรรมประจำาวันภายในบ้าน	และให้แรงเสริม

ทางบวก	ด้วยการสร้างบรรยากาศในการปฏิสัมพันธ์ท่ีผ่อน

คลาย	 ด้วยนำ้าเสียงและท่าทางท่ีอ่อนโยน	 สีหน้าย้ิมแย้ม	

พร้อมการให้คำาชม	ซ่ึงสรุปเป็นรูปแบบได้ดังน้ี

การอภิปรายผล

	 ผลการศึกษาพบว่า	บิดามารดาหรือผู้ดูแล	ยังมีความ

เข้าใจท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับพัฒนาการด้านภาษา	 และ

บทบาทของตนเองในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา

ให้กับเด็ก	โดยเข้าใจว่าพัฒนาการด้านภาษาเด็กอายุ	2-4	ปี	

คือ	 การอ่านออก	 เขียน	ก-ฮ	หรือตัวเลข	 1-10	 ได้	 และ

การสร้างเสริมพัฒนาการเป็นหน้าท่ีของครู	บิดามารดาหรือ

ผู้ดูแลเป็นเพียงผู้สนับสนุนการสอนของครู	ด้วยเหตุน้ีจึงให้

แผนภาพท่ี 1	รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา

	 	 แก่เด็กอายุ	2-4	ปี	โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล

ความสำาคัญกับการหม่ันให้เด็กทบทวนส่ิงท่ีครูสอน	

การสอนอ่านเขียนและสอนทำาการบ้านเท่าน้ัน	ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษาท่ีพบว่า	 ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้	

มีปัญหา	 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันในการ

สร้างเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมแก่เด็กตามวัย	 มีทัศนคติ

ท่ีไม่ถูกต้องในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา	โดยเช่ือว่า	

การปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์จะช่วยให้

เด็กฉลาดและพูดได้เร็ว	และผลการสำารวจการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ภาษาแก่เด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง	 ท่ีพบว่าผู้ปกครองไม่

สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็กได้	เน่ืองจากไม่มี

เวลา	 ไม่มีอุปกรณ์	 ขาดความรู้ในการส่งเสริมให้เด็ก

รักการอ่าน8

	 สำาหรับรูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่

เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแลท่ีพัฒนาข้ึนน้ี	

ทำาให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลตระหนักรู้ถึงปัญหา	 เลือกวิธี

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเอง	เห็นประโยชน์จาก

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ	เรียนรู้	และปรับเปล่ียนวิธีการ	จนประสบ

ผลสำาเร็จได้ด้วยตนเอง	จึงเห็นบทบาทสำาคัญของตนเองว่า

สามารถสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้กับเด็กได้ไม่ยาก	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ดูแลจะทำาให้เด็กเลียนแบบการ

พูด	และเกิดการเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ	ด้วยกิจกรรมท่ีตนเอง

เป็นผู้กำาหนด	 เป็นกิจกรรมประจำาวันภายในบ้าน	 เด็กได้

เรียนรู้ภาษาในขณะรับประทานอาหาร	ร่วมกิจกรรมภายใน

ครอบครัว	ซ่ึงเหมาะสมกับบริบทของตนเอง	ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวคิดของ	เบลล์	ท่ีกล่าวว่า	งานหรือกิจกรรมส่วนใหญ่

ท่ีทำาให้เด็กเกิดการงอกงามทางสติปัญญา	คือ	งานในหน้าท่ี

ประจำาวันภายในบ้าน	 เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ภาษาในขณะ

รับประทานอาหาร	 ร่วมกิจกรรมภายในครอบครัว	 บิดา

มารดาสามารถสอนเด็กด้วยวิธีท่ีไม่ต้องมีแบบแผน	

เพียงแค่ให้เวลา	เล่น	เล่านิทาน	ร้องเพลง	อ่านหนังสือ	และ

พูดคุยถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในศูนย์พัฒนาเด็ก	บอก	อธิบาย

ส่ิงท่ีพบเห็นกับเด็กให้มากข้ึน	 ก็จะช่วยให้เด็กจดจำา

ส่ิงเหล่าน้ันได้ดี	 และเกิดการเรียนรู้ภาษาจากครอบครัวได้

อย่างเป็นธรรมชาติ13

	 รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับ
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บริบทของพ้ืนท่ี	 ด้วยการให้เวลา	 ให้โอกาส	และแรงเสริม

ทางบวก	 ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการเล่นแบบองค์รวม	

หรือ	Developmental-Individual	Relationship	based	

model	 (DIR/Floor	 time)9	 ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ในการ 

ส่งเสริมพัฒนาการบนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจใน

ความแตกต่างของความสามารถในด้านต่างๆ	 ของเด็ก

แต่ละคน	เช่ือว่าบิดามารดา	คือ	ผู้ท่ีเข้าใจพฤติกรรม	และ

การแสดงออกของเด็กมากท่ีสุด	 ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก

ได้อย่างเหมาะสม	จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีบ้าน

ผ่านการเล่นและการพูดคุย	เพ่ือให้เด็กสามารถส่ือสาร	คิด	

และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	 เน้นให้บิดามารดาเห็นความ

สำาคัญของการให้เวลากับเด็ก	 การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีภายใน

ครอบครัว	 บิดามารดาร่วมเล่นกับเด็ก	 ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก

พูดคุย	โต้ตอบ	ทำากิจกรรมร่วมกันในชีวิตประจำาวัน	ซ่ึงจะ

เป็นรากฐานสำาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน	 ท้ัง

ด้านภาษา	สติปัญญา	อารมณ์-สังคม	Floor	Time	เป็นเวลา

พิเศษท่ีบิดามารดาให้กับบุตร	 อย่างน้อยวันละ	 30	 นาที	

แบบไม่เป็นทางการ	โดยกิจกรรมหรือเร่ืองราวการสนทนา

ต่างๆ	 เกิดข้ึนตามบริบท	 หรือสถานการณ์จริงตามความ

สนใจของเด็กในบรรยากาศท่ีอบอุ่น	สนุกสนาน	มีความสุข	

และรู้สึกปลอดภัย	กล่าวคือ	การให้เวลาร่วมกันในครอบครัว	

พูดคุยเร่ืองท่ีเด็กสนใจ	เล่านิทาน	เล่น	ชักชวนเด็กให้ส่ือสาร

โต้ตอบ	โดยบิดามารดาเข้าไปเล่นกับเด็ก	ให้เด็กเป็นผู้นำาใน

การเล่น	และคิดกิจกรรม	ใช้เวลาร่วมกันทำากิจกรรมท่ีเด็ก

ชอบด้วยการชักชวนให้ลงมือทำา	หรือช่วยงานต่างๆ	ในบ้าน	

คอยหาจังหวะกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารโต้ตอบกลับ 

ไปมา	ต้ังคำาถามกระตุ้นให้เด็กค้นหาคำาตอบด้วยตัวเอง	เด็ก

จะค้นหาคำาศัพท์เพ่ือต้ังคำาถามและตอบคำาถามในส่ิงท่ี

ตนเองสงสัย	สนใจ	ความสนุกจากการเล่น	หรือการปฏิบัติ

กิจกรรมจะกระตุ้นให้เด็กอยากพูดคุย	 อยากตอบคำาถาม	

อยากคิดแก้ปัญหา	และอยากเรียนรู้ต่อไป	ทำาให้พัฒนาการ

ด้านภาษา	และด้านอ่ืนๆ	พัฒนามากข้ึนตามมา	สอดคล้อง

กับงานวิจัยท่ีพบว่าครอบครัวท่ีพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ	 ด้วย

ความรัก	การแสดงถึงความผูกพัน	การพูดคุยด้วยนำา้เสียง

ท่ีอ่อนโยน	 และท่าทีท่ีดี	 การย้ิมรับพยักหน้าหรือการพูด

ตอบกลับด้วยการอธิบายเพ่ิมเติม	จะช่วยให้ภาษาของเด็ก

พัฒนาเร็วย่ิงข้ึน	โดยเด็กจะมีโอกาสได้รับรู้จำานวนคำาต่างๆ	

ท่ีเกิดข้ึนได้ถึง	13	ล้านคำา	และครอบครัวท่ีไม่ค่อยได้พูดคุย

กับเด็ก	เด็กจะรับรู้จำานวนของคำา	น้อยกว่าครอบครัวท่ีพูด

คุยกับเด็กบ่อยๆ	 ถึง	8	 ล้านคำา	หรือน้อยกว่าร้อยละ	627 

นอกจากน้ียังพบว่า	 การให้โอกาสเด็กได้คิด	 แก้ปัญหา	

ส่ือสารโต้ตอบ	ทบทวน	และเข้าใจอารมณ์	ความรู้สึกของ

ตนเอง	เป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีย่ังยืน	เด็กจะควบคุม

ตัวเองได้	 เป็นพ้ืนฐานในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก9	

การมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบิดามารดาหรือผู้ดูแลด้วย

การให้เวลา	และโอกาส	กับเด็กอย่างมีคุณภาพ	จึงเป็นหัวใจ

สำาคัญท่ีทำาให้เด็กรู้สึกอบอุ่น	เป็นสุข	และปลอดภัย	ทำาให้

เด็กเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง	 สามารถเรียนรู้	 และปฏิบัติ

ทักษะต่างๆ	 ได้ดี	การให้แรงเสริมทางบวกอย่างสมำา่เสมอ	

ด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายให้เด็กรู้สึกอิสระ	 

การชมเชย	ให้กำาลังใจ	 ช่ืนชมในกิจกรรมท่ีเด็กได้พยายาม

ทำา	 กล่าวคำาชมผลงาน	 คำาตอบท่ีดี	 ถูกต้อง	 พฤติกรรมท่ี

เหมาะสม	คำาพูดเชิงบวกในการสนทนา	 เหล่าน้ีจะกระตุ้น

ให้เด็กเกิดความสนใจ	และอยากรู้	 เป็นการบอกกล่าวโดย

นัยให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมท่ีทำาเป็นส่ิงท่ีดี	ควรแสดงพฤติกรรม

น้ันต่อไป14

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ด้านการวิจัย	 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ใน

ชุมชนก่ึงเมือง	จึงควรมีการศึกษาในชุมชนท่ีมีบริบทอ่ืน	เช่น	

ชุมชนเมือง	หรือชนบท	 โดยศึกษาติดตามพัฒนาการของ

เด็กในระยะยาว	เพ่ือดูความย่ังยืนของรูปแบบฯ

	 2.	ด้านการพัฒนาการบริการ	บุคลากรท่ีเก่ียวข้องควร

นำาองค์ความรู้ท่ีได้รับไปวางแผนให้บริการท่ีตอบสนอง 

ต่อปัญหาและความต้องการในการสร้างเสริมพัฒนาการ 

ในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก	 

ซ่ึงถือเป็นปัญหาพัฒนาการท่ีไม่สมวัยในสัดส่วนท่ี 

ค่อนข้างสูงอย่างต่อเน่ืองของเด็กไทย

	 3.	ด้านการศึกษา	สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดูแลเด็กปฐมวัย	 ควรนำารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการ

ด้านภาษาแก่เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 ไปสอดแทรกหรือเป็นกรณี

ศึกษาในการเรียนการสอน
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	 4.	ด้านการพัฒนาเชิงนโยบาย	องค์กร	หรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง	 ควรนำารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้าน

ภาษาแก่เด็กอายุ	 2-4	 ปี	 ท่ีได้จากการวิจัยไปกำาหนด

มาตรฐานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กท่ีให้บิดามารดาหรือผู้ดูแล

มีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
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