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Model of Promoting Language Development
in Children Aged 2-4 Years Old by Parents or
Caregivers: A Case Study in Child Care Center*
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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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รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี
โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก*
ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล, ศศ.ม.1 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยบิดามารดาหรือผูด้ แู ล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 7 คน ได้แก่ บิดามารดาหรือผูด้ แู ลจำ�นวน 5 คน ครูจ�ำ นวน
2 คน การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
ผลการวิจยั : รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยบิดามารดาหรือผูด้ แู ล มี 3 องค์
ประกอบสำ�คัญ องค์ประกอบแรก คือ การให้เวลา ในการทำ�กิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจร่วมกันกับบิดามารดาหรือผูด้ แู ล เช่น
การเล่น เล่านิทาน ร้องเพลง หรืออ่านหนังสือ การพูดคุยซักถามสิง่ ทีเ่ ด็กได้พบเห็น ด้วยการตัง้ คำ�ถามปลายเปิดกระตุน้
ให้เด็กคิดหาคำ�ตอบ องค์ประกอบที่ 2 การให้โอกาส เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง
ด้วยการทำ�กิจกรรมร่วมกันกับบิดามารดาหรือผูด้ แู ล ชักชวนให้เด็กได้ชว่ ยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำ�วัน ฝึกให้ชว่ ย
ทำ�งานบ้าน พร้อมกับมอบหมายหน้าทีง่ า่ ยๆ ในชีวติ ประจำ�วัน เช่น กวาดบ้าน รดนํา้ ต้นไม้ องค์ประกอบสุดท้าย การให้
แรงเสริมทางบวก เป็นการทำ�ให้เด็กกเกิดความภูมใิ จ พร้อมกับพูดชืน่ ชมเมือ่ เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องเหมาะสม เมือ่ เด็กทำ�งาน
ได้ส�ำ เร็จ เด็กเกิดความภาคภูมใิ จและเห็นคุณค่าในตนเอง อันจะเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อความสำ�เร็จในอนาคต
ของเด็ก
สรุปและข้อเสนอแนะ: บิดามารดาหรือผูด้ แู ล ครูและบุคคลทีใ่ ห้การดูแลเด็ก สามารถนำ�ผลการวิจยั นีไ้ ปประยุกต์
เป็นแนวทางในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้แก่เด็กวัย 2-4 ปี
คำ�สำ�คัญ: พัฒนาการด้านภาษา เด็ก การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม
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ความสำ�คัญของปัญหา
ภาษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรูส้ กึ
ทำ�ให้มนุษย์เข้าใจซึ่งกันและกัน การสื่อภาษาจึงมีความ
สำ � คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การดำ � รงชี วิ ต และการเรี ย นรู้ ใ นอนาคต
การพัฒนาด้านภาษาของเด็กปฐมวัยขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์
ที่เ ด็ ก ได้ รับ การพั ฒ นาจะเปลี่ย นแปลงเป็ น ลำ � ดั บ ขั้น
เริ่มจากการได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ในช่วง
ไตรมาสทีส่ ามของการตัง้ ครรภ์ ทารกสามารถติดต่อสือ่ สาร
ได้ตง้ั แต่แรกเกิดด้วยการร้องไห้ ส่งเสียงอือ อา อ้อแอ้ ทีไ่ ม่
เป็นคำ�พูด ปราศจากความหมายทีแ่ ท้จริง ทารกเริม่ เรียนรู้
ภาษาจากการได้ยนิ ได้ฟงั ภาษาพูด พัฒนาตามวัย จนกระทัง่
เลียนเสียง เปล่งเสียงเป็นคำ�  และสือ่ สารด้วยภาษาพูดทีม่ ี
ความหมาย ซับซ้อนมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง1 พัฒนาการทาง
ภาษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านแรก คือ ด้านการรับรูภ้ าษา
(receptive language) โดยผ่านทางประสาทรับความรูส้ กึ
ที่สำ�คัญ คือ การได้ยินและการมองเห็น ทำ�ให้สามารถ
แยกแยะความแตกต่ า งของเสี ย ง ค้ น หาความหมาย
แปลความหมายจากเสียงทีไ่ ด้รบั และเข้าใจความหมายของ
เสียงได้ ด้านที่สอง คือ ด้านการแสดงออกทางภาษา
(expressive language) เป็นการสร้างหรือออกเสียงพูดที่
มีความหมาย พัฒนาการด้านภาษาถือเป็นจุดเริ่มต้น
สำ�หรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรูเ้ พือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างเสริม
พั ฒ นาการด้ า นอื่นๆ หากเด็กไม่ได้รับการสร้างเสริ ม
พัฒนาการด้านภาษา หรือมีทักษะทางภาษาล่าช้าตั้งแต่
ปฐมวัย อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการของการเรียนรู้ สติ
ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามมา ขณะเดียวกันหาก
ให้การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาอย่างเหมาะสมตาม
ช่วงอายุ จะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้พฒ
ั นาภาษาอย่าง
เต็มศักยภาพ ช่วงปฐมวัยจึงถือเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมและ
มีความสำ�คัญมากทีส่ ดุ สำ�หรับการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก
เนื่องจากเป็นระยะที่สมองกำ�ลังมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีความสามารถในการปรับตัวสูง โดยเฉพาะระบบ
ประสาท และเซลล์สมองจะเจริญเติบโตเต็มทีถ่ งึ ร้อยละ 80
จึงเป็นระยะทีเ่ กิดการเรียนรูไ้ ด้มากทีส่ ดุ 2 ถือเป็นช่วงสำ�คัญ
ทีส่ ดุ ของชีวติ 3
อย่างไรก็ตาม ผลการสำ�รวจทีผ่ า่ นมายังคงพบเด็กไทย
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มี ปั ญ หาพั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ ไม่ ส มวั ย โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านภาษา ดังเช่น ผลการสำ�รวจของคณะ
กรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2534
พบเด็กไทยวัย 2-60 เดือน มีพฒ
ั นาการด้านการสือ่ สารและ
การใช้ภาษาล่าช้าร้อยละ 5 สถิตขิ องสำ�นักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2536 พบเด็กไทยวัย 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการ
ด้านภาษาล่าช้าร้อยละ 8.6 ในปี พ.ศ. 2542 กรมอนามัย
เริม่ ทำ�การสำ�รวจพัฒนาการเด็กไทยทัว่ ประเทศ และดำ�เนิน
การอย่างต่อเนือ่ งทุก 3 ปี ในปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550 และครัง้ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 เก็บข้อมูลในรูป
แบบการวิจยั สุม่ กลุม่ ตัวอย่างทัว่ ประเทศประมาณ 1,600
คนในแต่ละครัง้ ผลการคัดกรองพัฒนาการของเด็กทัง้ 4
ครัง้ ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก โดยพบว่าพัฒนาการด้าน
ภาษาล่าช้าในสัดส่วนที่สูงกว่าพัฒนาการด้านอื่นๆ ถึง
ร้อยละ 13.7 ร้อยละ 16.1 ร้อยละ 21.8 และร้อยละ 18.88
ตามลำ�ดับ4 จึงกล่าวได้วา่ แนวโน้มสถิตติ ลอด 15 ปีทผ่ี า่ น
มา เด็กไทยมีพฒ
ั นาการด้านภาษาล่าช้าในสัดส่วนค่อนข้าง
สูงอย่างต่อเนือ่ ง
การมีพฒ
ั นาการด้านภาษาล่าช้า จะส่งผลกระทบเชิง
ลบต่ออารมณ์และบุคลิกภาพ ขัดขวางการเรียนรู้ทำ�ให้
พัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา และพัฒนาการด้านอืน่ ๆ ล่าช้า
ด้วย นอกจากนีย้ งั พบความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้าน
ภาษาล่าช้ากับความเสีย่ งทีจ่ ะมีพฒ
ั นาการด้านภาษาล่าช้า
5
ต่อเนื่อง การมีต้นทุนด้านภาษาที่แตกต่างกันตั้งแต่วัย
ทารก ทำ�ให้ขาดโอกาสในการเรียนรูส้ ง่ิ รอบตัว ความเข้าใจ
ภาษาน้อยกว่า การสือ่ สารบอกความต้องการได้นอ้ ยกว่า
ส่งผลถึงช่วงวัยประถมศึกษา ทำ�ให้เรียนรูไ้ ด้นอ้ ยกว่า เด็ก
จะมีปญ
ั หาด้านการเรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการ
เรียน ทัง้ การอ่าน การเขียน การคิดคำ�นวณ และระดับสติ
ปัญญาตํา่ 6
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึ ง มี น โยบายปฏิ รู ป การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย รอบ 2
(พ.ศ. 2552-2561) ด้วยมาตรการหลักให้สง่ เสริมบทบาท
ของครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้วย
การให้ความรูใ้ นการพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กในครอบครัว
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ ต่ี อบสนองต่อธรรมชาติ และ
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พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน สอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายในการพัฒนาด้านภาษา และสร้างเสริม
การเรียนรูแ้ ก่เด็ก ขององค์กรด้านเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Zero to Three National Center for Infants Toddlers
and Families) ในปี พ.ศ. 2554 ทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์
ภายในครอบครัว การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคลากรสาธารณสุขทีท่ �ำ งานกับเด็ก และการให้ความรูแ้ ก่
บิดามารดา ผ่านสือ่ ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย7 แต่ปญ
ั หาทีพ่ บใน
ปัจจุบนั คือ ผูป้ กครองบางส่วนยังคงขาดความรู้ มีปญ
ั หา
และอุปสรรคในการสร้างเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสมแก่เด็ก
ตามวัย มีทศั นคติทไ่ี ม่ถกู ต้อง โดยเชือ่ ว่าการปล่อยให้เด็ก
อยูห่ น้าจอทีวหี รือคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เด็กฉลาดและพูด
ได้เร็ว8 สำ�หรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยบิดามารดาหรือ
ผูด้ แู ล พบว่าเป็นงานวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบของการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผปู้ กครองทีม่ กี ารกำ�หนดเทคนิควิธตี า่ งๆ ใน
การพัฒนาด้านภาษาไว้แล้ว และให้ผปู้ กครองนำ�ไปปฏิบตั ิ
ต่อเด็กที่บ้าน การที่ผ้ปู กครองไม่ได้มสี ่วนร่วมในการรับรู้
ปัญหา และร่วมวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง อาจทำ�ให้ขาดความตระหนักรูใ้ นความ
สำ�คัญของกิจกรรมที่ปฏิบัติ และอาจไม่ก่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิ ซึง่ ตามแนวทางของ DevelopmentalIndividual Relationship based Model (DIR / Floor
time) ให้ความสำ�คัญกับการกระตุ้นระบบประสาทด้วย
สิง่ เร้า โดยเน้นการใช้สมั พันธภาพ ความรัก ความอบอุน่
และความผูกพันภายในครอบครัว9 ซึง่ ผูป้ กครองเป็นบุคคล
ทีส่ �ำ คัญในการส่งเสริมพัฒนาการ การศึกษาครัง้ นี้ คณะ
ผูว้ จิ ยั จึงใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
(Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดนีท้ ่ี
มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทุก
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่การสำ�รวจสภาพปัญหาและความต้องการ
ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติจนประสบผลสำ �เร็จ แนวคิดนี้เชื่อว่า
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีย่ ง่ั ยืนของบุคคลต้องเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงทีต่ วั บุคคลเอง แต่ละบุคคลล้วนมีศกั ยภาพ

ในตนเอง หากได้รบั การเสริมพลังจะทำ�ให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่นี ำ�สู่การเปลี่ยนแปลงที่
ยัง่ ยืนได้10
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
พั ฒ นาการด้ า นภาษาสำ � หรั บ เด็ ก อายุ 2-4 ปี ด้ ว ย
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมของบิดามารดาหรือ
ผูด้ แู ล โดยการจัดกิจกรรมทีจ่ งู ใจให้บดิ ามารดาหรือผูด้ แู ล
อยากเรียนรู้ และหาแนวทางปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองในการสร้าง
เสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กให้มปี ระสิทธิภาพ และ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีศกึ ษา
เนือ่ งจากเป็นศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กทีจ่ ดั ประสบการณ์การ
เรี ย นรู้เ พื่อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรูด้ า้ น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่พฒ
ั นาการด้านความเข้าใจภาษา
และการใช้ภาษาของเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ของศูนย์
พัฒนาเด็กฯ แห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ยังคงมีพฒ
ั นาการ
11
ไม่สมวัยถึงร้อยละ 20
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา
แก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยบิดามารดาหรือผูด้ แู ล
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บิดามารดาหรือผูด้ แู ล
ของเด็กอายุ 2-4 ปี ทีม่ าใช้บริการในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทัง้ ครูหรือ
ผูด้ แู ลเด็ก การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักจำ�นวน 7 คน
ได้แก่ บิดามารดาหรือผูด้ แู ลจำ�นวน 5 คน ครูหรือผูด้ แู ล
เด็กประจำ�ระดับชัน้ อนุบาล 1 จำ�นวน 2 คน โดยมีเกณฑ์
ดังนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั (inclusion
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criteria) ในส่วนของบิดามารดาหรือผูด้ แู ล กำ�หนดเกณฑ์
ดังนี้ คือ 1) เป็นบิดามารดาหรือผูด้ แู ลทีม่ อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไป
และอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับเด็กอายุ 2-4 ปี โดยทีเ่ ด็กไม่มี
ปัญหาสุขภาพทีข่ ดั ขวางต่อพัฒนาการด้านภาษา หรือได้รบั
การวินจิ ฉัยว่ามีโรคทางพันธุกรรมทีท่ �ำ ให้พฒ
ั นาการล่าช้า
แต่กำ�เนิด 2) บิดามารดาหรือผู้ดูแลไม่มีปัญหาด้านการ
สื่อสาร สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ และ
3) เด็กในความดูแลได้รบั การประเมินด้วยแบบคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี (Thai Development
Skills Inventory for children from birth to five years:
TDSI) พบว่ามีพฒ
ั นาการด้านภาษาทัง้ ด้านการเข้าใจภาษา
และการใช้ภาษาตา่ํ กว่าเกณฑ์อายุ ส่วนครูหรือผูด้ แู ลเด็กมี
การกำ�หนดเกณฑ์ดงั นี้ คือ 1) เป็นครูหรือผูด้ แู ลเด็กประจำ�
ระดับชัน้ อนุบาล 1 ทีร่ บั ผิดชอบดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรูแ้ ก่เด็ก 2) มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กแห่งนีม้ าอย่างน้อย 6 เดือน
2. เกณฑ์การยุตกิ ารเข้าร่วมการวิจยั (termination
criteria) เมือ่ บิดามารดาหรือผูด้ แู ลไม่สามารถเข้าร่วมการ
สนทนากลุม่ ครบทัง้ 2 ครัง้ และไม่ได้น�ำ รูปแบบการสร้าง
เสริมพัฒนาการด้านภาษาทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ ครัง้ ที่ 1
ไปปฏิบตั กิ บั เด็ก เป็นเวลาครบทัง้ 1 เดือน หรือเด็กในความ
ดูแลลาออกจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กและครูหรือผูด้ แู ลเด็ก ผูเ้ ข้า
ร่วมการวิจยั ย้ายหรือลาออกจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เครือ่ งมือการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของบิดา
มารดาหรือผูด้ แู ล 2) แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของครู/
ผู้ดูแลเด็ก 3) แนวคำ�ถามสำ�หรับการสนทนากลุ่มบิดา
มารดาหรือผูด้ แู ล 4) แนวคำ�ถามสำ�หรับสัมภาษณ์เชิงลึกครู
และ 5) เครือ่ งบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์การบันทึกผูด้ แู ล
โดยแนวคำ�ถามในการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั จากผูท้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 คน คำ�ถามในการสนทนากลุม่ จำ�นวน 15 ข้อ
และสำ�หรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจำ�นวน 12 ข้อ โดยเป็น
คำ�ถามเกีย่ วกับ มุมมองและความคิดเห็นของบิดามารดา
หรือผู้ดูแลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษา การสร้างเสริม
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พัฒนาการด้านภาษาของเด็ก กิจกรรมทีส่ ร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษา การมีส่วนร่วมระหว่างบิดามารดาหรือผู้ดูแล
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง
การสร้างเสริมพัฒนาการ และความต้องการการสนับสนุน
ในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา เป็นต้น
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (หมายเลขเอกสาร IRB-NS2014/246.0508) ผูว้ จิ ยั
เชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ ในขณะ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พดู คุยจะใช้ภาษาและ
คำ�พูดที่ให้เกียรติแก่ผ้เู ข้าร่วมการวิจัย การไม่ละเมิดสิทธิ์
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ประสงค์จะให้ขอ้ มูลใดอีก
สามารถยุตกิ ารให้ขอ้ มูลได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลกับผูว้ จิ ยั
การยุตกิ ารเข้าร่วมวิจยั จะไม่สง่ ผลกระทบต่อตัวผูเ้ ข้าร่วม
การวิจยั และเด็กทีจ่ ะได้รบั บริการจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้น ตอนที่ 1 การสำ � รวจสภาพปั ญหาและความ
ต้องการ ในขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ทำ�โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิน่ ในการดูแล
เด็กวัย 2-5 ปี พืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันตก ศึกษาผล
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบประเด็นปัญหาในเรือ่ งพัฒนาการ
ของเด็กทีไ่ ด้จากการประเมินด้วยแบบคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี ในปี พ.ศ. 2556 โดย
พัฒนาการทัง้ ด้านความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา ตํา่ กว่า
เกณฑ์ถงึ ร้อยละ 20 และจากการทำ�นโยบายสาธารณะร่วม
กันระหว่างภาคีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ขอ้
สรุปร่วมกันว่าบิดามารดาหรือผูด้ แู ลควรมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาเด็กมากขึน้ จึงนัดหมายครู/ผูด้ แู ลทีเ่ กีย่ วข้องในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร่วมทำ�สนทนากลุม่ เพือ่ ทบทวนปัญหาทีเ่ กิดขึน้
อีกครัง้
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบรูปแบบการสร้างเสริม
พัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยในขัน้ ตอนนี้
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการด้วยแบบคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ของเด็กระดับ
ชั้นอนุบาล 1 ที่เริ่มเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
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ราชคราม ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีเด็กจำ�นวน 8 คนทีม่ ี
พัฒนาการด้านภาษาตํา่ กว่าช่วงอายุทเ่ี หมาะสม เด็กทัง้ 8
คนได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการโดยครูหรือผูด้ แู ลเด็กของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านราชครามอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่
คัดกรองซ้าํ อีกครั้งภายหลังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทีศ่ นู ย์ฯ 1 เดือน พบว่ามีเด็กจำ�นวน 5 คน จากทัง้ สิน้ 8 คน
ยังคงมีพัฒนาการด้านภาษาต่ํากว่าช่วงอายุท่ีเหมาะสม
ส่วนพัฒนาการด้านอืน่ เหมาะสมกับอายุ จึงวางแผนร่วมกัน
กับครู/ผู้ดูแลเพื่อดำ�เนินการเชิญบิดามารดาหรือผู้ดูแลที่
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเข้าร่วมการวิจยั เพือ่ ออกแบบรูปแบบ
การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กร่วมกัน ผูว้ จิ ยั ได้
ทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึกครู/ผูด้ แู ลจำ�นวน 2 คนทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลเด็กเพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน จากนัน้ ทำ�การสนทนากลุม่
กับบิดามารดาหรือผู้ดูแลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านภาษาเด็กอายุ 2-4 ปี และพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็ก จากนั้นร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบของกิจกรรมในการสร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็ก
โดยได้แนวทางในสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยมี
รูปแบบในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาทีป่ ฏิบตั กิ บั
เด็กในเบือ้ งต้น มีการกำ�หนดกิจกรรมให้ชดั เจนเป็นรูปธรรม
ว่าจะปฏิบตั อิ ย่างไร ใครเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้รปู แบบทีม่ ี
ความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริงที่บ้านและมีความ
เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว การสนทนากลุ่มใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ดำ�เนินการสนทนาในห้องทีส่ งบ มีความ
เป็นส่วนตัว ในวันเวลาทีผ่ เู้ ข้าร่วมการวิจยั สะดวก
ขัน้ ตอนที่ 3 การนำ�รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี ไปทดลองใช้ปฏิบตั จิ ริงกับเด็ก
โดยบิดามารดาหรือผูด้ แู ลเป็นผูท้ ท่ี �ำ กิจกรรมต่างๆ ในการ
สร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาเป็นเวลา 1 เดือน และขอ
ให้บดิ ามารดาหรือผูด้ แู ลทำ�การจดบันทึกกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษาทีไ่ ด้ปฏิบตั กิ บั เด็กทุกวัน                
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผล ภายหลังการนำ�รูปแบบ
การสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาไปใช้เป็นเวลา 1 เดือน
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ผลการประเมินพัฒนาการด้านภาษาของ
เด็กทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั จากนัน้ ดำ�เนินการสนทนากลุม่ กับ
บิดามารดาหรือผู้ดูแล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและ

วิเคราะห์บนั ทึกกิจกรรมทีป่ ฏิบตั กิ บั เด็ก แล้วจึงร่วมกันปรับ
รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ สรุปและปรับปรุงรูปแบบฯ ผูว้ จิ ยั ได้
นำ�ข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุม่ บันทึก
ภาคสนาม การบันทึกกิจกรรมของบิดามารดาหรือผูด้ แู ล
มาทำ�การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สรุปเป็นรูปแบบการสร้าง
เสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี ทำ�การสนทนา
กลุ่มกับครู/ผู้ดูแลอีกครั้งเพื่อพิจารณารูปแบบการสร้าง
เสริมพัฒนาการด้านภาษา แล้วส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ
เพือ่ ช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากขึน้ หลังจากนัน้ ได้น�ำ เสนอ
รูปแบบและวิธกี ารในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา
ให้แก่บดิ ามารดาผูด้ แู ล และคนในชุมชน ได้รบั ทราบโดย
ทัว่ กันในวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นหลัก โดยผู้วิจัยทำ�การวิเคราะห์
ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ถอดเทป
การสั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม อ่ า นทบทวน
วางเค้าโครงของข้อมูลแบ่งเป็นประเภท คำ�นึงถึงบริบทของ
ข้อมูล นำ�มาลงรหัสข้อมูล และหลังจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครบแล้ว ถอดรหัสข้อมูล นำ�มาสร้างข้อสรุปเป็น
ประเด็นย่อย เชือ่ มโยงข้อมูลสรุปเป็นประเด็นหลัก ซึง่ เน้น
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และใช้การ
วิเคราะห์ทง้ั ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการ
วิเคราะห์เรือ่ งราว12 โดยในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้มี
การตรวจทานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ที ำ�งานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ได้
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากขึน้ รวมทัง้ นำ�
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ไปสอบถามมารดาของเด็ก 1 คน
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ขอ้ มูลอีกครัง้
ผลการวิจยั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ บิดามารดาหรือผูด้ แู ลจำ�นวน 5 คน ครู
หรือผูด้ แู ลเด็กประจำ�ระดับชัน้ อนุบาล 1 จำ�นวน 2 คน
โดยบิดามารดาหรือผูด้ แู ลมีอายุระหว่าง 30-47 ปี เป็นบิดา
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1 คน มารดา 2 คน และย่ายาย 2 คน การศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับประถมศึกษาถึงระดับอาชีวศึกษา โดยมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทั 3 คน แม่บา้ น 2 คน รายได้ครอบครัว
5,000-10,000 บาท/เดือน จำ�นวน 3 ครอบครัว และ
10,000-30,000 บาท/เดือน จำ�นวน 2 ครอบครัว ส่วนครู/
ผูด้ แู ลเด็กมีอายุ ระหว่าง 30-44 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีรายได้ครอบครัว 10,000-30,000 บาท/เดือน
ระยะพัฒนารูปแบบ
ในวงรอบแรกของการสำ�รวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจทัง้ ปัญหาและบริบท บิดามารดา/ผูด้ แู ล และ
ครู/ผู้ดูแลเด็กได้สะท้อนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านภาษา และการสร้างเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่
ขัดขวางพัฒนาการด้านภาษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านภาษา และการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา
แก่เด็กอายุ 2-4 ปี
ในมุมมองของบิดามารดาหรือผูด้ แู ล ได้ให้ความหมาย
“พัฒนาการด้านภาษา” ของเด็กอายุ 2-4 ปี คือ การทีเ่ ด็ก
อ่านเขียน ก-ฮ หรือตัวเลข 1-10 การรู้คำ�ศัพท์ และ
การบอกความต้องการของตนเองได้ และทุกคนต่างมอง
ตรงกันว่าการสร้างเสริมพัฒนาการเป็นหน้าทีข่ องครู บิดา
มารดาหรือผู้ดูแลเป็นเพียงผู้สนับสนุนการสอนของครู
ด้วยการหมัน่ ให้เด็กทบทวนสิง่ ทีค่ รูสอนและดูแลให้ท�ำ การ
บ้านเท่านัน้ โดยมีคณ
ุ ยายของเด็กคนหนึง่ บอกว่า “โรงเรียน
เป็นคนสอน ส่วนเราเป็นคนคอยทบทวนให้ตอ่ จะได้ชว่ ยกัน
ทั้ง 2 ทาง” เช่นเดียวกับที่มารดาของเด็กคนหนึ่งเล่าว่า
“ครูจะมีเทคนิควิธกี ารสอน มีสอ่ื เราให้ลกู ทบทวนก่อนนอน
ให้ลกู ท่อง ก-ฮ 1-10 ให้ฟงั หน่อย เพือ่ ให้เขาจำ�ได้ พูดให้
เขาซึมซับทุกวัน” ส่วนกิจกรรมทีช่ ว่ ยสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาให้กบั เด็ก บิดามารดาหรือผูด้ แู ลระบุวา่ เป็นการ
สอนอ่าน เขียน พยัญชนะ หรือตัวเลขจากหนังสือ Tablet
สือ่ การสอนจาก DVD การสอนเรียกชือ่ คน สัตว์ สิง่ ของ
มารยาทในสังคมจากสิง่ ต่างๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจำ�วันเป็น
ส่วนใหญ่ โดยบิดาของเด็กคนหนึ่งได้เล่าถึงวิธีการของ
ตนเองว่า “ผมให้เขาดูภาพ ตัวอักษร แล้วออกเสียงตาม
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ให้ชดั เจน สอนด้วย Tablet บางครัง้ ก็สอนให้เรียกชือ่ คน
สัตว์ สิง่ ของต่างๆ ตามในหนังสือหรือในชีวติ ประจำ�วันทีเ่ ห็น”
สำ�หรับการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริม
พัฒนาการด้านภาษาแก่เด็ก ในส่วนของครูหรือผูด้ แู ลเด็ก
ได้ด�ำ เนินงานตามหลักสูตรศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ เรือ่ งราว
เกีย่ วกับตัวเด็ก เกีย่ วกับบุคคลและสิง่ แวดล้อม ธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก สิง่ ต่างๆ รอบตัวเด็ก และวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ผ่านกิจกรรม 6 หลัก คือ กิจกรรมการเคลือ่ นไหว
และจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิ จ กรรมกลางแจ้ ง และกิ จ กรรมเกม
การศึกษา ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาการ
ด้านภาษา ทัง้ ด้านความเข้าใจภาษาและการแสดงออกทาง
ภาษา แต่ปญ
ั หาทีพ่ บ คือ คำ�ศัพท์บางคำ�ทีส่ อนกับแบบ
คัดกรองพัฒนาการที่ใช้ในการประเมินเด็กไม่เหมือนกัน
เช่น คำ�ว่า “และ” กับ “แล้ว” คำ�ว่า “หน้า-หลัง” และ
“แรก-สุ ด ท้ า ย” เด็ ก ไม่ เข้ า ใจ ทำ � ให้ ผ ลการคั ด กรอง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กตํา่ กว่าเกณฑ์ ดังนัน้ ครูหรือ
ผู้ดูแลเด็ก จึงต้องปรับประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้คำ�
ทีแ่ ตกต่างให้เด็กได้เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ โดยครูคนหนึง่ เล่าว่า “ใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูกจ็ ะสอดแทรกในเนือ้ หาที่
สอน หรือกิจกรรมประจำ�วัน และเปลีย่ นคำ�สัง่ ทีเ่ คยใช้ใหม่
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คำ�ศัพท์ใหม่ท่มี ีความซับซ้อนของการ
กระทำ�มากขึน้ เช่น ล้างมือ ล้างแก้ว แล้วไปบ้วนปาก”
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางการสร้ า งเสริ ม
พัฒนาการด้านภาษา
บิดามารดาหรือผูด้ แู ล ต่างประสบปัญหาทีค่ ล้ายกัน
ว่า รูส้ กึ ไม่มน่ั ใจในการตอบคำ�ถามของเด็กในบางคำ�ถามที่
เกีย่ วข้องกับความรูท้ างวิชาการ เนือ่ งจากไม่มคี วามรู้ กลัว
ว่าจะตอบคำ�ถามผิด ดังที่คุณยายของเด็กคนหนึ่งเล่าว่า
“เขาถามว่า พระอาทิตย์ข้นึ แล้วจะไปลงที่ไหน วันไหน
หมอกลงเยอะ แล้วก็จะถามว่าควันอะไรเต็มไปหมด พอ
บอกเขาว่าเรียกว่า หมอก เขาก็จะถามต่ออีกว่า หมอกคือ
อะไร เราก็ไม่รจู้ ะตอบยังไง” และหลายครัง้ ทีเ่ ด็กถามด้วย
คำ�ถามเดิม ถามซ้ําๆ ทำ�ให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลอาจ
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ไม่ใส่ใจในการตอบคำ�ถาม การสนทนาระหว่างเด็กกับบิดา
มารดาหรือผูด้ แู ลจึงยุติ โดยมารดาของเด็กคนหนึง่ เล่าว่า
“เขาชอบถามว่าทำ�ไม แล้วถามไปเรือ่ ยๆ เรือ่ งเดิม คำ�ถาม
เดิมซา้ํ ๆ เราก็คอยตอบ แต่บางครัง้ เราก็เบือ่ ทีจ่ ะอธิบาย”
นอกจากนีก้ ารทำ�งานนอกบ้าน ทำ�ให้บดิ ามารดาไม่มเี วลา
ให้กบั เด็ก จึงเป็นหน้าทีข่ องผูส้ งู อายุในครอบครัวทีจ่ ะคอย
ดูแลหลาน ดังทีม่ ารดาคนหนึง่ บอกเล่าว่า “เดือนนึงจะหยุด
แค่สองวัน ออกแต่เช้า กว่าจะกลับถึงบ้านก็มดื แล้ว แต่กย็ งั
ดีท่มี ีคุณชวดดูทำ�การบ้าน อยู่กับคนแก่ เขาก็ไม่ได้ให้ทำ�
อะไร”
สำ�หรับการมีสว่ นร่วมกับศูนย์ฯ บิดามารดาหรือผูด้ แู ล
ต่างมองว่า ในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็ก
เป็นสิง่ สำ�คัญ และการมีสว่ นร่วมของบิดามารดาหรือผูด้ แู ล
ก็คอื การดูแลให้เด็กทบทวนสิง่ ทีค่ รูสอน ดูแลให้ท�ำ การบ้าน
และการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ทีศ่ นู ย์ฯ จัดขึน้ ซึง่ บิดา
มารดาหรือผู้ดูแลต่างให้ความร่วมมือ และปฏิบัติเป็น
กิจวัตรประจำ� ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาใดๆ
ระยะการนำ�รูปแบบไปใช้
ในช่วงวงรอบที่สอง เมื่อบิดามารดาหรือผู้ดูแลได้
ข้อสรุปร่วมกันเกีย่ วกับแนวทางการสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้ า นภาษา และเห็ น ชอบร่ ว มกั น ที่จ ะนำ � แนวทางนั้น
ไปปฏิบตั กิ บั เด็กเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีรปู แบบการสร้างเสริม
พัฒนาการแก่เด็กอายุ 2-4 ปี ซึ่งรูปแบบการสร้างเสริม
พัฒนาการด้านภาษาฯ มีองค์ประกอบสำ�คัญ 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) การให้เวลา 2) การให้โอกาส และ 3) การให้
แรงเสริมทางบวก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การให้เวลา เป็นการให้เวลาแก่เด็กในการทำ�
กิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจร่วมกัน บิดามารดาหรือผูด้ แู ลต้องอยู่
กับเด็กแล้วเล่นด้วย อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ฟงั พูดคุย
ซักถามสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็น ผลัดกันตัง้ คำ�ถามโต้ตอบ หมัน่ ตัง้
คำ�ถามปลายเปิดกระตุน้ ให้เด็กตอบ อธิบายเพิม่ เติมเพือ่ ให้
เกิดการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ โดยปฏิบตั ไิ ด้ในช่วงวันหยุด ตอน
เช้าก่อนมาโรงเรียน หรือก่อนนอน  
2. การให้โอกาส เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้แสดง
ความสามารถของตนเอง ด้วยการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ชักชวนให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำ�วัน

ฝึกให้ชว่ ยทำ�งานบ้าน พร้อมกับมอบหมายหน้าทีง่ า่ ยๆ ในชีวติ
ประจำ�วัน เช่น เก็บของเล่น กวาดบ้าน พับผ้า รดนํา้ ต้นไม้
ขณะทำ�กิจกรรมเด็กได้มโี อกาสได้สอ่ื สาร 2 ทาง ช่วยกันคิด
แก้ปญั หาง่ายๆ ร่วมกัน เกิดการเรียนรูท้ กั ษะต่างๆ และเมือ่
เด็กทำ�ได้ส�ำ เร็จจะทำ�ให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จ และเห็น
คุณค่าในตนเอง อันจะเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อความ
สำ�เร็จในอนาคตของเด็ก โดยจะปฏิบตั ไิ ด้ในทุกวัน
3. การให้แรงเสริมทางบวก เป็นการทำ�ให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจและอยากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่นื ด้วยการสร้าง
บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย ใช้นา้ํ เสียงทีอ่ อ่ นโยน สีหน้ายิม้ แย้ม
พร้อมกับพูดชืน่ ชมเมือ่ เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องเหมาะสม
ภายหลั ง การนำ � รู ป แบบกิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม
พัฒนาการด้านภาษาไปปฏิบัติแก่เด็กเป็นเวลา 1 เดือน
โดยบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวัน บิดามารดาหรือ
ผูด้ แู ลต่างพอใจในผลลัพธ์ทไ่ี ด้ กล่าวคือ กิจกรรมสามารถ
ปฏิบตั กิ บั เด็กได้จริง เป็นกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย กลมกลืน
ไปกับชีวติ ประจำ�วัน ไม่รสู้ กึ ว่าเป็นภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พิม่
จากชีวติ ประจำ�วัน บิดามารดาหรือผูด้ แู ลทุกคนต่างเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก จากผลการคัดกรอง
พัฒนาการ เด็กทุกคนมีพฒ
ั นาการในด้านต่างๆ ก้าวหน้า
อย่างชัดเจน ไม่เพียงพัฒนาการด้านภาษาเท่านัน้ แต่ยงั พบ
ความก้าวหน้าของพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา การช่วยเหลือ
ตนเองและสังคม อารมณ์ เด็กรูจ้ กั เชือ่ มโยงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ าก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาหรือผู้ดูแลมาใช้ในการแก้
ปัญหาง่ายๆ ในชีวิตประจำ�วัน รับฟังเหตุผล ไม่แสดง
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ มีจติ อาสาทีจ่ ะช่วยงานบ้านเอง
โดยไม่ตอ้ งร้องขอ โดยมารดาของเด็กคนหนึง่ เล่าว่า “ทำ�ให้
เขามีนา้ํ ใจ ช่วยงานบ้านมากขึน้ มาบอกแม่วา่ เดีย๋ วหนูชว่ ย
เก็บผ้าให้แม่นะ แล้วก็แยกเสือ้ ผ้าพ่อ แม่ และเขาใส่ตะกร้า
แต่ยงั พับไม่เป็นหรอก แค่นเ้ี ราก็ชน่ื ใจแล้ว” และมารดาอีกคน
เล่าว่า “เวลาดูหนัง รูจ้ กั ถาม เข้าใจเรือ่ งราว และเล่าให้ฟงั ได้
เป็นฉากๆ” ซึง่ ผลทีไ่ ด้ท�ำ ให้บดิ ามารดาหรือผูด้ แู ลมีความสุข
กับการปรับเปลีย่ นการปฏิบตั เิ พียง 1 เดือน โดยมารดาคน
หนึง่ กล่าวว่า “รูส้ กึ มีความสุขไปอีกแบบ เราใส่ใจ ดูแลเขามาก
ขึน้ เขาก็ดเู ก่งขึน้ แล้วยิง่ เราชมเขา เขาก็จะยิม้ ดีใจ ดูเขามี
ความสุขแล้วเวลาเราบอกอะไร เขาก็เชือ่ ฟังเรา”
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ระยะปรับปรุงรูปแบบภายหลังการนำาไปใช้
ในวงรอบที่สามในช่วงของการคืนข้อมูลให้กับบิดา
มารดา ผูด้ แู ลและคนในชุมชน สามารถสรุปรูปแบบสร้าง
เสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยพบว่า
การมีปฏิสมั พันธ์ทใ่ี กล้ชดิ ระหว่างบิดามารดาหรือผูด้ แู ลเด็ก
เพียงวันละ 30 นาที - 1 ชัว่ โมง ด้วยการให้เวลาในการเล่น
เล่านิทาน ร้องเพลง อ่านหนังสือ พูดคุยถึงกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
ในศูนย์ฯ และอธิบายสิ่งที่พบเห็นกับเด็กให้มากขึ้น ให้
โอกาสเด็กได้เรียนรูแ้ ละแสดงความสามารถของตนเอง ด้วย
การร่วมทำากิจกรรมประจำาวันภายในบ้าน และให้แรงเสริม
ทางบวก ด้วยการสร้างบรรยากาศในการปฏิสมั พันธ์ทผ่ี อ่ น
คลาย ด้วยนำ้าเสียงและท่าทางที่อ่อนโยน สีหน้ายิ้มแย้ม
พร้อมการให้คาำ ชม ซึง่ สรุปเป็นรูปแบบได้ดงั นี้

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา
แก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยบิดามารดาหรือผูด้ แู ล
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า บิดามารดาหรือผูด้ แู ล ยังมีความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษา และ
บทบาทของตนเองในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา
ให้กบั เด็ก โดยเข้าใจว่าพัฒนาการด้านภาษาเด็กอายุ 2-4 ปี
คือ การอ่านออก เขียน ก-ฮ หรือตัวเลข 1-10 ได้ และ
การสร้างเสริมพัฒนาการเป็นหน้าทีข่ องครู บิดามารดาหรือ
ผูด้ แู ลเป็นเพียงผูส้ นับสนุนการสอนของครู ด้วยเหตุนจ้ี งึ ให้
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ความสำ า คั ญ กั บ การหมั่น ให้ เ ด็ ก ทบทวนสิ่ง ที่ค รู ส อน
การสอนอ่านเขียนและสอนทำาการบ้านเท่านัน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่พบว่า ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้
มีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันในการ
สร้างเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสมแก่เด็กตามวัย มีทศั นคติ
ทีไ่ ม่ถกู ต้องในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยเชือ่ ว่า
การปล่อยให้เด็กอยูห่ น้าจอทีวหี รือคอมพิวเตอร์จะช่วยให้
เด็กฉลาดและพูดได้เร็ว และผลการสำารวจการส่งเสริมนิสยั
รักการอ่านทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาแก่เด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ที่พบว่าผู้ปกครองไม่
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็กได้ เนือ่ งจากไม่มี
เวลา ไม่ มีอุปกรณ์ ขาดความรู้ใ นการส่ ง เสริ มให้ เ ด็ ก
รักการอ่าน8
สำาหรับรูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่
เด็กอายุ 2-4 ปี โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแลที่พัฒนาขึ้นนี้
ทำาให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลตระหนักรู้ถึงปัญหา เลือกวิธี
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับบริบทของตนเอง เห็นประโยชน์จาก
กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ เรียนรู้ และปรับเปลีย่ นวิธกี าร จนประสบ
ผลสำาเร็จได้ดว้ ยตนเอง จึงเห็นบทบาทสำาคัญของตนเองว่า
สามารถสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้กบั เด็กได้ไม่ยาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับผูด้ แู ลจะทำาให้เด็กเลียนแบบการ
พูด และเกิดการเรียนรูไ้ ด้โดยอัตโนมัติ ด้วยกิจกรรมทีต่ นเอง
เป็นผูก้ าำ หนด เป็นกิจกรรมประจำาวันภายในบ้าน เด็กได้
เรียนรูภ้ าษาในขณะรับประทานอาหาร ร่วมกิจกรรมภายใน
ครอบครัว ซึง่ เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เบลล์ ทีก่ ล่าวว่า งานหรือกิจกรรมส่วนใหญ่
ทีท่ าำ ให้เด็กเกิดการงอกงามทางสติปญ
ั ญา คือ งานในหน้าที่
ประจำาวันภายในบ้าน เด็กปฐมวัยจะเรียนรูภ้ าษาในขณะ
รับประทานอาหาร ร่วมกิจกรรมภายในครอบครัว บิดา
มารดาสามารถสอนเด็ ก ด้ ว ยวิ ธี ท่ี ไ ม่ ต้ อ งมี แ บบแผน
เพียงแค่ให้เวลา เล่น เล่านิทาน ร้องเพลง อ่านหนังสือ และ
พูดคุยถึงกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก บอก อธิบาย
สิ่ง ที่พ บเห็ น กั บ เด็ ก ให้ ม ากขึ้น ก็ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก จดจำ า
สิง่ เหล่านัน้ ได้ดี และเกิดการเรียนรูภ้ าษาจากครอบครัวได้
อย่างเป็นธรรมชาติ13
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นรูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสมกับ
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บริบทของพืน้ ที่ ด้วยการให้เวลา ให้โอกาส และแรงเสริม
ทางบวก ซึง่ สอดคล้องกับกระบวนการเล่นแบบองค์รวม
หรือ Developmental-Individual Relationship based
model (DIR/Floor time)9 ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจใน
ความแตกต่างของความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็ก
แต่ละคน เชือ่ ว่าบิดามารดา คือ ผูท้ เ่ี ข้าใจพฤติกรรม และ
การแสดงออกของเด็กมากทีส่ ดุ ย่อมมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก
ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทีบ่ า้ น
ผ่านการเล่นและการพูดคุย เพือ่ ให้เด็กสามารถสือ่ สาร คิด
และแก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตนเอง เน้นให้บดิ ามารดาเห็นความ
สำ�คัญของการให้เวลากับเด็ก การมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ภี ายใน
ครอบครัว บิดามารดาร่วมเล่นกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กรูจ้ กั
พูดคุย โต้ตอบ ทำ�กิจกรรมร่วมกันในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ จะ
เป็นรากฐานสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้ง
ด้านภาษา สติปญ
ั ญา อารมณ์-สังคม Floor Time เป็นเวลา
พิเศษทีบ่ ดิ ามารดาให้กบั บุตร อย่างน้อยวันละ 30 นาที
แบบไม่เป็นทางการ โดยกิจกรรมหรือเรือ่ งราวการสนทนา
ต่างๆ เกิดขึน้ ตามบริบท หรือสถานการณ์จริงตามความ
สนใจของเด็กในบรรยากาศทีอ่ บอุน่ สนุกสนาน มีความสุข
และรูส้ กึ ปลอดภัย กล่าวคือ การให้เวลาร่วมกันในครอบครัว
พูดคุยเรือ่ งทีเ่ ด็กสนใจ เล่านิทาน เล่น ชักชวนเด็กให้สอ่ื สาร
โต้ตอบ โดยบิดามารดาเข้าไปเล่นกับเด็ก ให้เด็กเป็นผูน้ �ำ ใน
การเล่น และคิดกิจกรรม ใช้เวลาร่วมกันทำ�กิจกรรมทีเ่ ด็ก
ชอบด้วยการชักชวนให้ลงมือทำ� หรือช่วยงานต่างๆ ในบ้าน
คอยหาจังหวะกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารโต้ตอบกลับ
ไปมา ตัง้ คำ�ถามกระตุน้ ให้เด็กค้นหาคำ�ตอบด้วยตัวเอง เด็ก
จะค้นหาคำ�ศัพท์เพื่อตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามในสิ่งที่
ตนเองสงสัย สนใจ ความสนุกจากการเล่น หรือการปฏิบตั ิ
กิจกรรมจะกระตุน้ ให้เด็กอยากพูดคุย อยากตอบคำ�ถาม
อยากคิดแก้ปญ
ั หา และอยากเรียนรูต้ อ่ ไป ทำ�ให้พฒ
ั นาการ
ด้านภาษา และด้านอืน่ ๆ พัฒนามากขึน้ ตามมา สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่พบว่าครอบครัวที่พูดคุยกับเด็กบ่อยๆ ด้วย
ความรัก การแสดงถึงความผูกพัน การพูดคุยด้วยนํา้ เสียง
ทีอ่ อ่ นโยน และท่าทีทด่ี ี การยิม้ รับพยักหน้าหรือการพูด
ตอบกลับด้วยการอธิบายเพิม่ เติม จะช่วยให้ภาษาของเด็ก

พัฒนาเร็วยิง่ ขึน้ โดยเด็กจะมีโอกาสได้รบั รูจ้ �ำ นวนคำ�ต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ถงึ 13 ล้านคำ� และครอบครัวทีไ่ ม่คอ่ ยได้พดู คุย
กับเด็ก เด็กจะรับรูจ้ �ำ นวนของคำ� น้อยกว่าครอบครัวทีพ่ ดู
คุยกับเด็กบ่อยๆ ถึง 8 ล้านคำ�  หรือน้อยกว่าร้อยละ 627
นอกจากนี้ยังพบว่า การให้โอกาสเด็กได้คิด แก้ปัญหา
สือ่ สารโต้ตอบ ทบทวน และเข้าใจอารมณ์ ความรูส้ กึ ของ
ตนเอง เป็นการแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมทีย่ ง่ั ยืน เด็กจะควบคุม
ตัวเองได้ เป็นพืน้ ฐานในการสร้างวินยั ในตนเองให้กบั เด็ก9
การมีปฏิสมั พันธ์ใกล้ชดิ ระหว่างบิดามารดาหรือผูด้ แู ลด้วย
การให้เวลา และโอกาส กับเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงเป็นหัวใจ
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้เด็กรูส้ กึ อบอุน่ เป็นสุข และปลอดภัย ทำ�ให้
เด็กเกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถเรียนรู้ และปฏิบตั ิ
ทักษะต่างๆ ได้ดี การให้แรงเสริมทางบวกอย่างสมํา่ เสมอ
ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้เด็กรู้สึกอิสระ
การชมเชย ให้ก�ำ ลังใจ ชืน่ ชมในกิจกรรมทีเ่ ด็กได้พยายาม
ทำ�  กล่าวคำ�ชมผลงาน คำ�ตอบทีด่ ี ถูกต้อง พฤติกรรมที่
เหมาะสม คำ�พูดเชิงบวกในการสนทนา เหล่านีจ้ ะกระตุน้
ให้เด็กเกิดความสนใจ และอยากรู้ เป็นการบอกกล่าวโดย
นัยให้เด็กรูว้ า่ พฤติกรรมทีท่ �ำ เป็นสิง่ ทีด่ ี ควรแสดงพฤติกรรม
นัน้ ต่อไป14
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการวิจัย เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้อยู่ใน
ชุมชนกึง่ เมือง จึงควรมีการศึกษาในชุมชนทีม่ บี ริบทอืน่ เช่น
ชุมชนเมือง หรือชนบท โดยศึกษาติดตามพัฒนาการของ
เด็กในระยะยาว เพือ่ ดูความยัง่ ยืนของรูปแบบฯ
2. ด้านการพัฒนาการบริการ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องควร
นำ�องค์ความรู้ท่ีได้รับไปวางแผนให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการในการสร้างเสริมพัฒนาการ
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั ญ หาพั ฒ นาการที่ ไ ม่ ส มวั ย ในสั ด ส่ ว นที่
ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนือ่ งของเด็กไทย
3. ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดูแลเด็กปฐมวัย ควรนำ�รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี ไปสอดแทรกหรือเป็นกรณี
ศึกษาในการเรียนการสอน
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4. ด้านการพัฒนาเชิงนโยบาย องค์กร หรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรนำ�รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี ที่ได้จากการวิจัยไปกำ�หนด
มาตรฐานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทีใ่ ห้บดิ ามารดาหรือผูด้ แู ล
มีสว่ นร่วมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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