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The objectives of this doctoral dissertation are (1) to construct a Phonics Learning 
Program for parents to support English reading skills in primary level students, and (2) to evaluate 
the Parental Support Program in Phonics Teaching for primary pupils. The phonics learning 
program for parents in this study comprises tasks on letter sounds, blending skills and segmenting 
skills which are important skills for emerging readers and writers. 

 

The subjects in this study were eleven Thai parents of Year 1 children age five to six from 
St. Andrews International School Samakee, Academic year 2010. After attending a Parents’ 
Workshop, parents spent five weeks, at least 3 times a week, working through the program with 
their children and the children’s performance was evaluated before and after attending the program 
with the use of specific criteria. To evaluate the phonics teaching program, parents were interviewed 
by the researcher to obtain data on parents’ satisfaction, any problems, and suggestions about the 
program. The findings revealed that parents were very enthusiastic about their participation in the 
workshop because of their interest in this area. They learned new skills and gained more confidence 
in carrying out the training procedures with their child. Parents were satisfied with the phonic 
teaching program even though some had to learn to cope with difficulty in conducting the program 
activities at home. Problems encountered by parents concerned themselves, their child’s readiness, 
and working environments. Children’s performance gain in reading via phonics was statistically 
significant at .01 after their parents had attended the phonics teaching program. The results of the 
study point to the efficiency of the phonics learning program via parental support for primary level 
students’ language learning.            
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ภาษาเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อกัน เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด 

และทัศนคติต่างๆ  ภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ในการสื่อสารกับผู้อื่น เราพบภาษาในทุกหนทุก
แห่ง ในชีวิตประจ าวันที่เราด าเนินไป  ในเกือบทุกกิจกรรมที่เราท าล้วนเกี่ยวข้องกับภาษาแล ะการ
สื่อสาร แต่ภาษาของมนุษย์ต้องเกิดจากการเรียนรู้ จากการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของมนุษย์ ท าให้
พบว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษามาตั้งแต่ ก าเนิด  และการเรียนรู้ภาษาเกิดจากการที่เด็กมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลต่ างๆ ในสังคมรอบตัว เด็กจะสร้างระบบภาษาของตัวเองขึ้นมาโดยมีพ่อแม่
หรือคนใกล้ชิดคอยช่วยเหลือ ดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กเป็นส่วนที่ส าคัญ
ส่วนหน่ึงในการพัฒนาเด็ก เป็นความสามารถส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ (อารยา วานิลทิพย์ , 2550 ; 
Hoff, 2005) 

 
ส าหรับเด็กแล้ว ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการน าเด็กเข้าสู่โลกใหม่อัน

จะเป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาขั้นต่อไป นักจิตวิทยาส่วนมากจัดภาษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
พัฒนาการทางสติปัญญา โดยมีพัฒนาการเป็นล าดับขั้นเช่นเดียวกันกับพัฒนาการทางด้านอ่ืนๆ เช่น  
พัฒนาการทางร่างกาย และจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับพัฒนาการด้านอ่ืน ผลงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติ
ในการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาตั้งแต่เป็นทารก และการรู้หนังสือ
ของเด็กจะค่อยๆ ปรากฏขึ้น เมื่อเด็กเร่ิมให้ความสนใจ  แสดงความคิดเห็น ความ รู้สึก และพยายามท า
ความเข้าใจกับความหมายของสิ่งแวดล้อมด้วยการอ่านและเขียน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เด็กจะเรียนการ
อ่านการเขียนไปพร้อมๆ กันจากสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายส าหรับเด็กในชีวิตประจ าวัน (จิตตินันท์ เต
ชะคุปต,์ 2537; พนมพร ศิริถาพร, 2553; Hancock, 2007) 

 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการว่า ในช่วงต้นของชีวิต คือ 

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาการทางภาษาและบุคลิกภาพ ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงต้ น



ของชีวิตมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความพร้อมส าหรับการพัฒนาในขั้นต่อไปของเด็ก และผู้ที่จะช่วย
ให้เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีและเหมาะสม คือ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  และโรงเรียน เนื่องจากเป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับเด็กตั้งแต่เล็ก ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องประสานความร่วมมือกัน เพื่อร่ วมกันพัฒนาเด็กตาม
ศักยภาพ แม้ว่าเด็กปฐมวัยใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมง แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในสามของ
เวลาที่เด็กอยู่กับครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
ดังนั้นพ่อแม่จึ งควรมีความรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็ กได้เรียนรู้และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ สมดุลใน
ทุกๆ ด้าน (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2536; เกศรินทร์ ชุ่มจิตต,์ 2551; Dicker, 1993)  

 
พ่อแม่มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้ง 5 

ด้าน คือ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม หมายถึง เป็นผู้แข็งแรง  คล่องแคล่ว เรียนรู้ได้ดี 
ฉลาด รู้จักคิด รู้จักสื่อภาษา รู้จักท าสิ่งต่างๆ รู้จักแก้ปัญหา ปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์ จิตใจ อารมณ์ดี 
มั่นคง รู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบตนเอง ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ และอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข ถ้าพ่อแม่ตระหนักและปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักและ
ความเข้าใจก็จะตอบสนองความต้องการทุกด้านของเด็กได้อย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ (สุรัสวดี กองสุวรรณ์,  2539; สุมาลัย วงศ์เกษม, 2551)  

 
นักจิตวิทยาแ ละนักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

ของเด็ก  และเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลครอบคลุมชีวิตยิ่งกว่าอิทธิพลอ่ืนใด ดังเช่น Freud กล่าวว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูเด็กกับเด็กมีความส าคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก Goodman กล่าว
ว่า ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมพั ฒนาการทางภาษาของเด็ก คือ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการใช้ภาษาในกิจวัตรประจ าวัน ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งจะแสดงให้เด็กเห็น
ความส าคัญของภาษาและการใช้อย่างถูกต้อง และ  Piaget กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีส่วน สร้างเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กว่า ผู้เลี้ยงดูเด็กมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอย่างมาก (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541; Hall & Moats, 1999) 

 
คณะกรรมการการพั ฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก กล่าวถึงปัญหาของการพัฒนาทาง

สติปัญญาของเด็กไทย ในรายงานภาวะวิกฤตของเด็กไทยว่า ปัญหาหน่ึงที่ท าให้พัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็กไทยเป็นไปค่อนข้างช้า คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูและให้
การส่งเสริมของผู้ปกครอง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวัยอย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ว่าภาวะทางพัฒนาการของเด็กจะเป็นเช่น



ไร การให้ความรู้ผู้ปกครองก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
(อโณทัย อุบลสวัสดิ์, 2536; สุมาลัย วงศ์เกษม, 2551) 

 
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้  เจตคติ  และทักษะ

ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะต้องเข้าใจสภาพปัญหาและก าหนดว่าควร
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในสาระใดและรูปแบบใด  จึงจะสามารถช่วยให้ความรู้ดั งกล่าวบังเกิดผลต่อ
การพัฒนาเด็ก  (กุลยา   ตันติผลาชีวะ , 2551) ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นกระบวนการที่ท า
ให้ผู้ปกครองและครูมีโอกาสลงมือท างานร่วมกัน  นับแต่ช่วยกันวางแผนการท างาน  และตัดสินใ จ
เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างรวดเร็วและบังเกิดผล ถ้าหากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ของโรงเรียน  การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนับว่าเป็นการสนับสนุน  (ซึ่งเป็นเสมือนกรอบหรือขอบข่าย
ของการจัดโครงการ ) ให้ผู้ปกครองช่วยกันพัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกับทางโรงเรียน  (อรุณี  
หรดาล, 2537; เกศรินทร์ ชุ่มจิตต,์ 2551) 

 
เน่ืองด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การติดต่อสื่ อสาร การสืบค้นข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากขึ้น และสิ่งที่ส าคัญซึ่งเปรียบเหมือนเคร่ืองมือหลักในการ
ติดต่อสื่อสาร คือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  (อันเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ) เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น เนื่องจากภาษาเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพียงอ ย่างเดียว  ที่ท าให้ความแตกต่างระหว่าง
ชนชาติในโลกกลายมาเป็นความคุ้นเคย และความเข้าใจกันได้ (วรวรรณ เหมชะญาติ , 2542 ) 
ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลและถือเป็นภาษาที่สองในหลายประเทศ  การเรียนรู้ภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศไม่ว่าภาษาใดก็ตามล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ส าหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน  ผู้ปกครอง
ให้ความสนใจต่อการพัฒนาภาษาที่สองของเด็กมาก  พ่อแม่ผู้ปกครองไทยส่วนใหญ่จึงต่ืนตัว ต้องการ
ให้เด็กมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และให้ความส าคัญกั บการพัฒนาภาษาของเด็กตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย เน่ืองจากปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเร่ิมต้น  เป็นวัยแห่งการเรียนรู้  เป็นวัยที่มีความส าคัญมากที่สุด
ของชีวิตมนุษย์  เพราะพัฒนาการแต่ละด้านของเด็กจะพัฒนาและเติบโตอย่าง รวดเร็ว  เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์  ดังค ากล่าวว่า การที่เด็กได้รู้ได้เห็นการท างานของผู้ใหญ่หรือแม้แต่การ
เล่นการพูดคุยของเด็กเอง ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างดีส าหรับเด็กแล้ว  และถ้าการเล่นหรือการเห็นนั้น
ท าให้เด็กได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 ได้แก่ การฟัง การดม การเห็น การสัมผัส  และการชิมรส 
การที่เด็กได้เรี ยนรู้ด้วยการกระท า  ลงมือปฏิบัติตามความต้องการของตนเอง  และการที่เด็กได้อยู่ใน
บรรยากาศของการเรียนรู้ที่อบอุ่น  ปลอดภัย และเป็นอิสระ  จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น  (กัลยาณี ค า



มุลนา, 2553) สอดคล้องกับแนวคิดของ  ดวงเนตร เชยประเสริฐ  (2550) ที่กล่าวว่า  การพัฒนาภาษาที่
สองตั้งแต่ปฐมวัยนี้  ผู้ปกครองเชื่อว่าจะท าให้เด็กใช้ภาษาได้ดีและออกส าเนียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษา  เพราะเด็กฝึกการใช้ลิ้นในการออกเสียงได้ง่ายกว่า  จึงมีการส่ง ลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
นานาชาติต้ังแต่เล็ก เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษมากขึ้น  

 
ขณะเดียวกัน ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการรู้หนังสือ (Literacy) มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา หลายประเทศได้หันมาพัฒนาการรู้หนังสือตามแนวการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
แก่เด็กอย่างกว้างขวาง เนื่อง ด้วยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวการสอนที่มีประสิทธิภาพส าหรับการอ่าน
เขียนเบื้ องต้น เพราะเป็นการปูพื้นฐานทางภาษาให้แก่เด็กมีความมั่นใจในการอ่านและเขียนค าศัพท์
ต่างๆ ด้วยตนเอง  การสอนภาษาแบบโฟนิกส์เป็น รูปแบบการเรียนภาษาโดยการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ของอักษรและ เสียงอักษร  ซึ่งมีหน่วยเสียงที่สัมพันธ์กัน เป็นแนวทางหนึ่งในการสอนการอ่านเสียง
และการสะกดค า โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง มักใช้ในการสอนระดับ
เบื้องต้นหรือระดับประถมศึกษา (Harris & Hodges, 1995 as cited in Jannuzi, 1997; Rayner, and 
others, 2002; Hancock, 2007; Ukrainetz, et al., 2011)  

 
โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลื อกที่จะใช้วิธีการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ในการสอนอ่าน

เขียนเบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคีก็เช่นกัน  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์
สามัคคี  (St. Andrews International School Samakee) ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนที่ใช้
หลักสูตรแห่งชาติสหราชอาณาจั กร (British National Curriculum) และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใช้แนว
การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคีจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่
อายุ 1 ปีครึ่งจนถึง 10 ปี (ระดับชั้น Toddlers ถึง Year 6) ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนประมาณ 120 คน 
นักเรียนที่เข้าเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ (อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ไทย )วัฒนธรรม และ
ภาษา แต่ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนการสอนคือ ภาษาอังกฤษ จึงมีผู้ปกครองชาวไทย
จ านวนไม่น้อยที่ส่ง ลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยความมุ่งหวังให้เด็กมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ  

 
เน่ืองด้วยการออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานส าคัญในการสะกดและประสมค าใน

การอ่านเขียน ต้องฝึกฝนให้มีความแม่นย าในการออกเสียงอักษรแต่ละตัว การเรียนรู้ตามแนวการสอน
ภาษาแบบโฟนิกส์ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ (Yesil-Dagli, 2011) พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่
เป็นผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและใช้เวลากับเด็กมากที่สุด จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ควรมีความรู้เพื่อส่งเสริม



การเรียนรู้ของเด็กให้สอดคล้องไปกับการเรียนการสอนที่โรงเรียน  แต่พ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยส่วน
ใหญ่ผ่านการเรียนการสอนมาในวิธีที่แตกต่างกั น จึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสอน
ภาษาแบบโฟนิกส์ และไม่สามารถส่งเสริมให้เด็ก ฝึกการออกเสียง อักษร ตามที่โรงเรียนสอนได้  
ก่อให้เกิดความสับสนแก่เด็กและการอ่านไม่พัฒนาเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาโปรแกรมการให้
ความรู้ทางการสอนภาษาแบบโฟนิกส์แก่ผู้ปกคร องชาวไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความสามารถที่จะส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กขณะอยู่ที่บ้าน  

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
การวิจัย เร่ืองการพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี มีวัตถุประสงค์  

 
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ในเร่ือง เสียงอั กษร  (Letter 
Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting 
Skills) และ 

 
2) เพื่อประเมินการใช้โปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ

เด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ของผู้ปกครองไทย โรงเรียนนานาชาติเซ นต์แอนดรูส์ 
สามัคคี   

 



1.3 ค าจ ากัดความในการวิจัย 
 

ส าหรับการวิจัยนี้มีค าศัพท์ 6 ค าที่มีความหมายซึ่งใช้เฉพาะในการวิจัยนี้ ดังต่อไปนี้  

1) โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง  หมายถึง การให้ความรู้ ในเร่ือง เสียงอักษร
ภาษาอังกฤษ  (Letter Sounds) และแนวทางการจัด กิจกรรมส่งเส ริมส าหรับฝึกและพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงอักษร การผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting 
Skills) เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแนวการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
(Phonics) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล็งเห็นควา มส าคัญของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการให้ความรู้แบบผสมผสาน ด้วยวิธีการ
บรรยายโดยใช้สื่อประกอบ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่ม   

 
2) ผู้ปกครองไทย หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กั บเด็กโดยอยู่ร่วมกันใน

ครอบครัว หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแทนบิดามารดา โดยเป็นผู้ที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 

 
3) การส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  หมายถึง การสนับสนุน และเอาใจ

ใส่ ด้วยการ จัดกิจกรรมส่งเสริม ส าหรับ ฝึกและพัฒนา ความสามารถในการแปลถอดรหัสเสียงจาก
สัญลักษณ์ทางอักษรภาษาอังกฤษ และอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษที่มีพยางค์เดียวได้อย่างถูกต้อง 

 
4) เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิง  มีอายุระหว่าง 5-6 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่

ระดับชั้น Year 1 (เทียบเท่าระดับชั้นอนุบาล 3 ในระบบการศึกษาไทย ) ในโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูส์ สามัคคี ที่ผู้ปกครองเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ไทย เร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 
5) การสอนภาษาแบบโฟนิกส์  หมายถึง การจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ ฝึกและ

พัฒนาการออกเสียงอักษร สระ และค าในภาษาอังกฤษ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการสะกดและประสม
ค าในการอ่านและเขียน โดยมุ่งเน้นในเร่ือง เสียงอักษร  (Letter sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า 
(Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า (Segmenting Skills)  



6) โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี  หมายถึง โรงเรียน ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา  (Toddlers ถึง Year 6) ที่มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ  (อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย 
ไทย) วัฒนธรรม และภาษา ทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และภาษาที่สอง โดยมีการเรียนก ารสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณถนนสามัคคี อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนประมาณ 120 คน   

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองชาวไทยของนักเรียนปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น  Year 1 (เทียบเท่าชั้นอนุบาล 3 ในระบบการศึกษาไทย ) ปีการศึกษา 2553 
ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี จังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้จ านวน 11 คน ด้วยการก าหนดลักษณะส าคัญของกลุ่มตัวอย่าง คือ 

1.1)  มีลูกศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.2) มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (First Language) 

1.3) สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
2) เน้ือหาของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ประกอบด้วย 

2.1) ความรู้ในเร่ืองเสียงอักษร  (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending 
Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า (Segmenting Skills) 

2.2) แนว ทางการจัด กิจกรรมส่งเสริม ส าหรับฝึก และพัฒนา ทักษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  

 
3) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 9 สัปดาห์ แบ่งการด าเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นที่ 1 การทดสอบความสามารถทางโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการฟังเสียงอักษร การ
ผสมเสียง การแยกแยะเสียง และการถอดรหัสเสียง อักษรในค าที่ไม่คุ้นเคย ของเด็กปฐมวัย  ก่อนการ
ทดลอง (สัปดาห์ที่ 1) 
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ขั้นที่ 2 การประชุมปฏิบัติการ การให้ความรู้ผู้ปกครองไทยที่เข้าร่วมการวิจัย เร่ืองการ
สอนภาษาแบบโฟนิกส์ และการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแบบโฟนิกส์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมส าหรับฝึก
และพัฒนาทักษะ (สัปดาห์ที่ 2)   

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการ ใช้กิจกรรมส่งเสริม ส าหรับฝึกและพัฒนาทักษะ ของเด็กปฐมวัย 
ตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทย (สัปดาห์ที่ 3-7) 

ขั้นที่ 4 การทดสอบความสามารถทางโฟนิกส์ ด้วยการฟังเสียงอักษร การผสมเสียง การ
แยกแยะเสียง และการถอดรหัสเสียงอักษรในค าที่ไม่คุ้นเคยของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง  (สัปดาห์
ที่ 8) 

ขั้นที่ 5 และประเมิน ผลการปฏิบัติตาม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางโฟนิกส์โดย
ผู้ปกครองไทย โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (สัปดาห์ที่ 8-9) 

 
4) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   

4.1) โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  โดยการประชุมปฏิบัติการเร่ืองการสอน
ภาษาแบบโฟนิกส์ และการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแบบโฟนิกส์ด้วย กิจกรรมส่งเสริมส าหรับฝึกและ
พัฒนาทักษะ 

4.2) แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

4.3) แบบสัมภาษณ์ประเมินการใช้โปรแกรมของผู้ปกครองชาวไทย 
 

1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เร่ืองการพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ
ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ือง การส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการ
สอนภาษาแบบโฟนิกส์ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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1)  การศึกษาข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากต ารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2)  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะส าคัญของ กลุ่มตัวอย่าง และคัดเลือกผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยที่มี
อายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น  Year 1 (เทียบเท่าชั้นอนุบาล 3 ในระบบการศึกษาไทย ) ที่
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี ปีการศึกษา 2553 ด้วยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้จ านวน 11 คน 

 
3)  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
- โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  

- แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- แบบสัมภาษณ์ประเมินการใช้โปรแกรมของผู้ปกครองชาวไทย 
 

 4)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ 
 
5)  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอในรูปตารางส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอในรูปการ
บรรยายแบบความเรียงส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 



1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
ด้วยวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์
ของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา ดังนี้ 

 
1) โปรแกรมการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติแก่ผู้ปกครองไทยเพื่อส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ และแผนการด าเนินการใช้โปรแกรมที่ได้
จากการวิจัยนี้ โรงเรียนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้ าใจในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องไปกับการ
เรียนการสอนของทางโรงเรียน 

 
2) โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเพื่อส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ

ของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่มี
ลักษณะและแนวการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพและความพร้อม
ของโรงเรียนนั้นๆ 

 
3) ช่วยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการมีบทบาททางการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 

1.7 ความสรุป 
 

จากที่กล่าวมาในบทนี้จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยเล็ง เห็นความส าคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาสากลตั้งแต่ระดับปฐมวัยที่เป็นรากฐานส าคัญของชีวิต และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการและทักษะของผู้ปกครอง จะช่วยให้เด็กปฐมวัยพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น  แต่ผู้วิจัยพบปัญหา ว่าใน
การเรียนภาษาแบบโฟนิกส์ ต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ า เสมอ การเรียนที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่
พอ แต่ผู้ปกครองชาวไทยส่วนใหญ่ผ่านการเรียนการสอนมาในวิธีที่แตกต่างกันจึงยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ และไม่สามารถส่งเสริมให้เด็ก ฝึกการออกเสียง อักษร
ตามที่โรงเรียนสอนได้  ก่อให้เกิดความสับสนแก่เด็กและการอ่านไม่พัฒนาเท่าที่ควร  ผู้วิจัยจึงก าหนด
วัตถุประสงค์ส าคัญส าหรับการวิจัยนี้คือเพื่อ พัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้แก่
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ผู้ปกครองไทยเร่ือง การส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษา
แบบโฟนิกส์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ อันจะกล่าวถึงใน
บทต่อไป ‘บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ความน า 

 
การวิจัย เร่ืองการพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  ด้วยการสอน
ภาษาแบบโฟนิกส์ ในเร่ืองเสียงอักษร (Letter sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) 
และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) และเพื่อประเมินการใช้โปรแกรมการส่งเสริม
ทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ของ
ผู้ปกครองไทย โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัย
ต่างๆ เพื่อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อันเป็นความรู้
พื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 5 หัวเร่ืองน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 
1) การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย 

การเรียนรู้ภาษาแม่  
การเรียนรู้ภาษาที่สอง 
แนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่รู้สองภาษา 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
ทฤษฏีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 

2) การอ่าน  
การอ่านกับกระบวนการถอดรหัส 
พัฒนาการทางการอ่านของเด็กปฐมวัย  
ทักษะการอ่าน  
การอ่านออกเสียง 



การเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนการอ่าน 
การส่งเสริมการอ่านของเด็ก 
 

3) ผู้ปกครองกับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความส าคัญของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง    
ความส าคัญของการให้ความรู้ผู้ปกครอง  
วิธีการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
 

4) การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 
 
5) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
 

2.2 การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย 
 
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยทั้งภาษาแม่และภาษาที่สอง  ว่ามีรูปแบบ

และองค์ประกอบใดบ้างที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาเหล่านี้ได้ดี  จากนั้นกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ เด็กที่รู้
สองภาษาว่ามีผลต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กหรือไม่ และแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับลักษณะ กระบวนการ และวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  และตอบค าถามที่ว่าเด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
2.2.1 การเรียนรู้ภาษาแม่  
 
ภาษา คือ เคร่ืองมือสื่อความหมายที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ภาษาช่วยให้มนุษย์ได้เข้าใจ

ตรงกัน เป็นเคร่ืองมือที่จะถ่ายทอดความนึกคิดของมนุษย์แต่ละคนไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าภาษาเป็นสิ่งที่มีความหมาย เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ของมนุษย์ ภาษา
จึงเป็นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ต้องใช้ประกอบกิจกรรมประจ าวัน  นักทฤษฎีหลายคน
กล่าวว่าคนเราสามารถเรียนรู้ภาษาได้ เพราะมีความสามารถทางภาษาที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด คนเรา



สามารถเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างง่ายดาย เพราะมีองค์ความรู้อยู่ในจิตใต้ส านึกเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ภาษา 

 
การเรียนภาษาเป็นเร่ืองยากมากทีเดียว เราตระหนักว่าภาษาแต่ละภาษานั้นประกอบด้วยค า

จ านวนมาก  จากการศึกษาในเด็กเล็กพบว่า เด็กเล็กสามารถเรียนรู้ค าใหม่ได้วันละ 5 ค า การเรียนรู้
ความหมายของค าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เด็กจะต้องผ่านกระบวนการได้มาซึ่งมโนทัศน์จ านวนมาก 
และเป็นงานที่หนัก ลักษณะการเรียนภาษาแม่นี้ยากกว่าการเรียนภาษาที่สอง โดยที่ผู้เรียนภาษาที่สอง
นั้นสามารถที่จะน าเอาการเรียนรู้จากภาษาแม่มาถ่ายโอนความหมายไปยังอีกภาษา หนึ่งได้ แม้ว่าการ
เพิ่มพูนศัพท์หรือการเรียนรู้ศัพท์นั้นเป็นส่วนส าคัญในการเรียนภาษา แต่การเลียนเสียงและการ
เรียงล าดับของค าในภาษายังซับซ้อนกว่า และต้องใช้เวลาและความพยายามสูงกว่าด้วย (อรวรรณ วงศ์
ค าช,ู 2542) 

 
ในการเรียนภาษาแม่นั้น ถ้าเด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคล รอบตัว เด็กจะไม่สามารถเรียนรู้

ภาษาได้เลย ถึงจะมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในสมองก็ตาม Bandura (1977 อ้างถึงใน สุมาลี เรือง
ศิลป์กลการ , 2536) กล่าวว่า คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราอยู่เสมอ การเรียนรู้
ภาษาของคนเราก็เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่า งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งทั้งผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลต่อกันและกัน สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ชนิดของสิ่งของ วัตถุ หรือ
ชนิดของกิจกรรมที่ส่งผลต่อช่วงความสนใจ การมีปฏิสัมพันธ์และรูปแบบการสนทนาในระหว่างการ
เล่นหรือการท ากิจกรรมของเด็ก และเด็กจะสร้างรหัสหรือก าหนดสัญลักษณ์ของสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้มา
เพื่อเก็บไว้ในความจ าระยะยาว และสามารถเรียกใช้เมื่อเด็กต้องการโดยใช้ภาษาเป็นสื่อ จากการที่เด็ก
เรียนรู้ภาษาจากคนรอบข้าง แต่ละประโยคที่เด็กได้ยินจะสัมพันธ์กับกฎทางภาษาหลายกฎร่วมกัน เพื่อ
ก าหนดให้เป็นประโยคนั้นๆ องค์ประกอบของประโยคจะต้องได้รับการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ
ว่าอะไรถูกอะไรผิดด้วยตัวของเด็กเอง เด็กจะเรียนภาษาแม่ได้ดีโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ค าพูดที่ผิด ทั้งทางเสียง ล าดับของค า และไวยากรณ์ มีหลักฐานทางการวิจัยยืนยันว่าเด็กมี
ความสามารถที่จ ะได้มาซึ่งภาษาของตัวเองโดยไม่ต้องมีใครสอน การเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็กนั้น
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นกระบวนการท าความเข้าใจกับระบบเสียง และกฎเกณฑ์ทางภาษาที่ซับซ้อน 
มีเพียงเฉพาะคนเราเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะท าได้  

2.2.2 การเรียนรู้ภาษาที่สอง 
 



การเรียนรู้ภาษาแม่ นั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับเด็กทุกคน หากเด็กคนนั้นไม่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและสมองและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ แต่การเรียนรู้ภาษาที่
สองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายกับทุกคนเหมือนการเรียนภาษาแม่ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีช่วงระยะเวลา
การเรียนมากกว่ากั นก็ตาม บางคนอาจประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาที่สองมากกว่าคนอ่ืน  
แม้ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลต่อการเรียน
ภาษาที่สอง เช่น อายุ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการว่าคนอายุน้อยสามารถเรียนภาษาได้ดีกว่าคน
อายุมาก นอกจากนี้บุคลิกของแต่ละคนก็มีส่วนในการเรียนภาษาที่สอง คนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง
จะเรียนภาษาได้ดีเพราะมีความกล้าที่จะใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิด (อรุณี วิริยะจิตรา, 2532) 

 
Krashen and Terrel (1983) ได้กล่าวถึงสมมติฐานในการเรียนรู้ภาษาที่สอง  สรุปความได้ 5 

ประการ ดังนี้  
       

1) The Acquisition Learning Hypothesis การรู้ภาษา (Language Acquisition) เป็นวิธีการ
เรียนรู้ภาษาที่สองที่มีกระบวนการคล้าย กับการเรียนรู้ภาษาแม่ เป็นการเรียนภาษาจากการใช้ภาษาใน
การสื่อสารจริง การเรียนแบบนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในตัวภาษาขึ้ นตามธรรมชาติ ส่วนการเรียน
ภาษา (Language Learning) เป็นวิธีการเรียนแบบไม่เป็นธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์
ของภาษา ผู้เรียนรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าก าลังเรียนอะไร เป็นการเรียนในลักษณะที่ไม่ใกล้เคียงกับการ
เรียนภาษาแบบรู้ภาษา  

 
2) The Natural Order Hypothesis การเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษาจะเป็นไปตามล าดับ

ก่อนหลังตามธรรมชาติ คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างของภาษาบางอย่างได้ก่อนโครงสร้างอื่นๆ 
และล าดับขั้นตอนการเรียนรู้กฎเกณฑ์นี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันในผู้เรียนทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่
ผู้สอนจะเร่ิมสอนหรือแก้ ค าผิดของกฎเกณฑ์บางอย่างในขณะที่ผู้เรียนยังไม่อยู่ในขั้นที่จะรับรู้
กฎเกณฑ์นั้นๆ ได้ 
 

3) The Monitor Hypothesis การเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษา ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาได้น้อยมาก เพราะมีส่วนเพียงช่วยตรวจแก้ภาษาเท่านั้น เมื่อเรากล่าวข้อความในภาษาที่
สองเรามุ่งความสนใจไปที่เน้ือหามากกว่าตัวภาษา กฎเกณฑ์ของภาษาจึงไม่ช่วยให้เราพูดภาษาคล่อง
ขึ้น แต่มีบทบาทเพียงตรวจแก้ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาเท่านั้นและการตรวจแก้นี้เกิดขึ้นได้ภายใต้



เงื่อนไข 3 ประการ คือ ผู้ใช้ภาษามีเวลาเพียงพอ ให้ความสนใจในเร่ืองรูปแบบและความถูกต้ องของ
ภาษา และรู้กฎเกณฑ์ในภาษา  
 

4) The Input Hypothesis มนุษย์เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จากภาษาที่ตนได้รับฟัง
หรืออ่านอย่างเข้าใจ สามารถเรียนรู้ตัวภาษาโดยไม่รู้ตัว คือ ผู้เรียนภาษาที่สองเรียนรู้ภาษาจากข้อมูล
ทางภาษาที่ได้รับ (Input) ข้อมูลที่จะท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ภาษาเพิ่มขึ้นนั้นควรเป็นข้อมูลที่ใช้ภาษาใน
ระดับสูงกว่าระดับความรู้ทางภาษาที่ผู้เรียนมีอยู่เล็กน้อย 
 

5) The Affective-filter Hypothesis ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
เรียนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนแบบธรรมชาติ ผู้เรียนที่มีแร งจูงใจในการเรียนหรือมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองจะเรียนภาษาได้ดี เพราะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาอยู่เสมอ  

 
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการเรียนการสอนภาษาอีกท่านคือ Stevick (1980 อ้างถึงใน อรุณี 

วิริยะจิตร, 2532) มีความเห็นว่าการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ และการเรียนภาษาแบบไม่เป็นธรรมชาติ
มีส่วนอยู่ในขบวนการเดียวกันและต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะในการใช้ภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเราต้องสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษา 
ผู้สอนจึงควรให้ผู้เรียนมีโอกาสทั้งรับรู้ (Acquire) และเรียนรู้ (Learn) เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
การเรียนรู้ภาษาแม่เป็นการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของเด็ก ส่วนการเรียนรู้ภาษาที่สองมัก

เกิดจากการสอนที่อาจจะเป็นการสอนแบบเป็นแบบแผนที่ครูและโรงเรียนจัดให้ หรืออาจจะเกิดจาก
การเรียนรู้ที่ ผู้ปกครองให้อย่างเป็นระบบ และในการส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้และสื่อสารได้ในภาษาที่สอง ครูหรือผู้ปกครองควรสนใจศึกษาถึงลักษณะการเรียนรู้ภาษาที่
สองและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ภาษาแม่และการเรียนรู้ภาษาที่สองด้วย 

 
สุทธิดา ปกป้อง (2545) สรุปไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กนั้นคล้ายคลึงกับ

กระบวนการเรียนรู้ภาษาแม่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ ขั้นแรกเป็นขั้นส ารวจ เด็กจะพยายามออกเสียงทุก
ชนิดทั้งง่ายและยาก มีผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กจะสามารถออกเสียงที่ยากได้ ซึ่งในบางครั้งไม่
สามารถออกได้เมื่อโตขึ้น ในขั้นที่สอง ขั้นการเลียนแบบ เด็กจะฟังผู้ใหญ่พูดและพยายามเลียนแบบ 
ขั้นที่สามขั้นการเปรียบเทียบและสรุปกฎ เด็กจะพยายามเชื่อมโยงค าศัพท์ต่างๆ กับสิ่งของหรือคน 



และพยายามจะจับคู่และจ ารูปแบบประโยค และในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสร้างค าศัพท์ห รือ
รูปแบบประโยคของตนตามความเข้าใจที่ตนสรุปได้ ขั้นสุดท้าย ขั้นการศึกษาอย่างเป็นแบบแผน 
การศึกษาอย่างเป็นแบบแผนหรือเป็นระบบจะช่วยขยายประสบการณ์และความสามารถที่เด็กมีอยู่ให้
กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 
ส่วนทางด้านความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาแม่และภาษาที่สองนั้น นักการศึกษาภาษา

ที่สอง Prator (1969 อ้างถึงใน อรรวรรณ วงศ์ค าชู , 2542) ได้อธิบายถึงความแตกต่างของการเรียนรู้
ภาษาแม่และภาษาที่สองไว้ 10 ด้านด้วยกัน ดังน้ี 

1) ด้านเวลา  เวลาของการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้นจ ากัด ในขณะที่เวลาของการเรียนรู้ภาษาแม่
นั้นมีอยู่ตลอดเวลา ตลอดวัน 

2) ด้านความรับผิดชอบของครู เน่ืองจากเวลาที่จ ากัด ความรับผิดชอบของผู้สอนภาษาที่สอง
จึงมีขอบเขตกว้างขวาง ในขณะที่ผู้สอนภาษาแม่ใช้วิธีการสอนที่เร้าใจให้เด็กเกิดความอยากเรียนและ
มีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น ผู้สอนภาษาที่สองจะต้องรับผิดชอบในทุกด้ านของการเรียน
การสอนภาษาที่สอง 

3) ด้านเนื้อหาที่ก าหนด เน่ืองจากเวลาที่ใช้ในการเรียนภาษาที่สองเป็นไปอย่างจ ากัด ดังน้ัน 
เน้ือหาของภาษาที่สองที่นักเรียนจะต้องเรียนนั้น ครูจะต้องวางแผนล าดับเน้ือหาไว้เป็นอย่างดี
ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนภาษาที่สองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ด้านกิจกรรมที่เป็นแบบแผน  ในห้องเรียนภาษาที่สองผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะต้องมีความสามารถที่จะต้องควบคุมและน าการฝึกการใช้
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การเรียนภาษาแม่ของนักเรียนอาจจะไม่ต้องเน้นกิ จกรรม
ดังกล่าวมากนัก 

5) ด้านแรงเสริม เด็กที่เรียนภาษาแม่และภาษาที่สองนั้นจะมีแรงเสริมที่แตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด แรงเสริมส าคัญของเด็กที่เรียนภาษาแม่นั้นได้แก่ ความหิว ความกลัว ความต้องการความรัก 
และความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสาร ในทางตรงกันข้าม ครูที่สอนภาษาที่สองต้องใช้ความพยายามที่จะชัก
จูงโน้มน้าวให้เด็กเห็นความส าคัญของภาษาที่สองที่เรียน ตลอดจนชักจูงให้เด็กเห็นคุณค่าและบทบาท
ที่ส าคัญในสังคมของภาษานั้นๆ ด้วย 



6) ด้านประสบการณ์ชีวิต  ประสบการณ์ที่เด็กจะต้องใช้ในการเรียนภาษาที่สองนั้นมี
ขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้ง ในก ารเรียนการสอนครูจะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การเรียนในช่วงนั้น และให้เหมาะกับระดับความสามารถของภาษาและความคิดรวบยอด
ของเร่ืองที่เรียนด้วย จึงจะท าให้การเรียนการสอนภาษาที่สองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) ด้านล าดับของทักษะในการเรียนรู้ภาษา  ในการเรียนรู้ภาษาแม่นั้นเด็กจะเรียนรู้ได้
ตามล าดับการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง 

8) ด้านการเปรียบเทียบและการสรุปหลักเกณฑ์  กระบวนการเปรียบเทียบและสรุป
หลักเกณฑ์ของการเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็กนั้นสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาที่สองได้ ทั้งนี้เพราะ
จากการศึกษาพบว่าถ้าเด็กเข้าใจกฎหรือไวยากรณ์ของภาษาที่เรียนแล้วก็จะสามารถเรียนได้ดีและ
รวดเร็วขึ้น 

9) ด้านความเข้าใจผิดด้านวัฒนธรรม  ในการสอนภาษาที่สองให้แก่เด็กนั้น เด็กจะเรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากของตนเอง  ดังนั้นครูจึงควรระมัดระวังในด้านนี้ให้มาก การสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อภาษาที่เรียนนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก 

10) ด้านอุปสรรคทางด้านภาษาศาสตร์  ในการเรียนภาษาที่สองนั้นเด็กจะมีความรู้ภาษาแม่
อยู่ก่อนแล้ว อิทธิพลของภาษาแม่นี้จะมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กเ ป็นอย่างมาก 
ดังนั้นครูควรค านึงถึงจุดน้ีให้มากในการจัดโปรแกรมการสอนสองภาษา 

 
จากความแตกต่างของการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาที่สองที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พ่อแม่

ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้เด็ก
ใช้ภาษาที่สองในเวลาอ่ืนนอกเหนือจากเวลาเรียนที่โรงเรียน และใช้ในการแสดงความรู้สึกและความ
ต้องการพื้นฐานของตนเอง ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาที่สองตามธรรมชาติและสามารถน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน ในประสบการณ์ต่างๆ และควรส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาที่สองอีก
ด้วย 

 



2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่รู้สองภาษา 
 
นักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์เมื่อ 50 กว่าปีก่อน เชื่อว่าการที่เด็กรู้สองภาษานั้นท าให้เกิด

ความสับสนและก่อให้เกิดผลเสียทางสติปัญญา แต่ต่อมาความเชื่อนี้ก็เปลี่ยนไป เนื่องจากการศึกษา
วิจัยของ Peal and Lambert (1972 อ้างถึงใน วรวรรณ เหมชะญาติ, 2542) พบว่าเด็กอายุเท่า กันที่รู้สอง
ภาษามีคะแนนทางสติปัญญาทั้งในเร่ืองของการใช้ถ้อยค าและท่าทางดีกว่าเด็กที่รู้เพียงภาษาเดียวอย่าง
เห็นได้ชัด เนื่องจากการมีประสบการณ์รู้ทางภาษาทั้งสองระบบท าให้เด็กมีความยืดหยุ่นทาง
สติปัญญาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการใช้ภาษาที่ดีกว่า หากวิเคราะห์ในแง่บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมในการพิจารณาถึงความสามารถในเด็กที่รู้สองภาษา จากการศึกษาข้างต้น Lambert ได้
เสนอโมเดลการเพิ่ม /การลดในเด็กที่รู้สองภาษา เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สองภาษาของเด็กซึ่ง
อธิบายได้ดังนี ้

 
1) โมเดลการเพิ่มในเด็กที่รู้สองภาษา (Additive Bilinguals)  
เชื่อกันว่า การพัฒนาภาษาสองภาษาของเด็กเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าของภาษาทางสังคม 

และการเคารพแบบแผนการใช้ของแต่ละภาษาในสังคม อธิบายได้ว่า ในกรณีที่ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่นของเด็กยอมรับว่าภาษาทั้ง สองนั้นคือ ‚สิ่งที่มีค่าต่อการเรียนรู้ ‛ ภาษาแม่และภาษาที่สองจะ
ช่วยเหลือสนับสนุนกันในทางที่ดีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวภาษา
ที่สองไม่ได้ถูกน าเข้ามาแทนที่ภาษาแม่ นอกจากนี้ Lambert ยังเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ 
จะช่วยให้การอ่านออกเขียนได้ในภาษาที่สองนั้นง่ายดายขึ้น และการอ่านออกเขียนได้ในภาษาที่สอง
ยังมีความเกี่ยวโยงกันกับความสามารถทางสติปัญญาและความยืดหยุ่นอยู่เช่นเดิม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ทางสติปัญญาของเด็กที่รู้สองภาษา 

 
2) โมเดลการลดในเด็กที่รู้สองภาษา (Subtractive Bilinguals)  
เชื่อว่าหากนโยบายการศึกษาของชาติเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาหลักของชาติที่ตน

อาศัยอยู่ และแรงกดดันทางภาษาในสังคมรูปแบบต่างๆ บีบบังคับให้เด็กที่มีสองภาษาต้องละทิ้งภาษา
ประจ าเชื้อชาติของตน (ภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่ง ) เพื่อมาเรียนภาษาที่สองที่เป็นภาษาของชาติที่ ตน
อาศัยอยู่ ความสามารถทางภาษาของเด็กจะปรากฏออกมาในลักษณะของการลบความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมประจ าเชื้อชาติของตนออกไปเสีย และน าความรู้อ่ืนเข้ามาแทนที่ กล่าวคือ ในกรณีที่ภาษา
แม่ของเด็ก ซึ่งเด็กใช้ที่บ้านหรือในชุมชนไม่ได้เป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อส่วนรวม ไม่ได้ถู กน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงที่โรงเรียน ทักษะทางภาษาในภาษาแม่ของเด็กนั้นจะไม่ได้รับการพัฒนาไปด้วย แม้ว่าเด็กจะ



ใช้ภาษานั้นที่บ้านและในชุมชนก็ตาม แต่ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาทางภาษาอย่างมีระบบนั้นกลับ
เกิดขึ้นในการใช้ภาษาที่สองซึ่งถูกใช้ในโรงเรียน และในกรณีน้ีไม่เพียงแ ต่จะมีการแข่งขันระหว่าง
ภาษาแม่และภาษาที่สองเท่านั้น ภาษาที่สองยังถูกมองว่ามีความส าคัญในการที่จะใช้แทนการสื่อสาร
ในภาษาแม่อีกด้วย ดังนั้นแม้ว่าเด็กจะใช้ภาษาแม่ที่บ้านหรือในชุมชนท้องถิ่นก็ตาม ก็ไม่ได้
หมายความว่าทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ของเด็กนั้นจะได้รับการพัฒนาไปด้วย แต่ตรงกัน
ข้ามการพัฒนานั้นกลับเกิดขึ้นในการใช้ภาษาที่สองในโรงเรียน ข้อจ ากัดทางภาษานี้น าไปสู่ความ
เสียเปรียบทางสติปัญญาของเด็กที่รู้สองภาษา ผลจึงกลายเป็นความบกพร่องทางด้านภาษาของเด็กใน
ที่สุด ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ทางภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ  

 
บังอร พานทอง (2550) ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ด้านภาษาและสติปัญญา  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืนๆ  ในอนาคต  การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสติปัญญาได้แก่ 

1) การเรียนรู้ภาษาจากวรรณกรรม ท าให้ผู้เรียนได้แบบอย่างภาษาที่หลากหลายเข้าใจวิธีการ
ขึ้นต้นหรือสรุปเร่ือง  ควรใช้ภาษารูปแบบไหน  การอธิบายตัวละคร  สภาพแวดล้อมองค์ประกอบหรือ
ฉากของเร่ือง  การด าเนินเร่ือง  การสร้างปมปัญหา  การแก้ปัญหา  ส านวนภาษา  และค าศัพท์ที่น่าสนใจ  
ตลอดจนคติเตือนใจที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนั้นล้วนสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในอนาคตได้
ทั้งสิ้น 

2) ควรส่งเสริมให้รักการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมการอ่าน  หรือเล่าเร่ืองที่น่าสนใจให้เด็กฟัง
เป็นประจ า  หรืออาจเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือร่วมกันทั้งเด็กและพ่อแม่หรือครู  ได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน ได้มีการซักถามโต้ตอบและอธิบายขยายความ  ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์  การคาดเดา
ความหมายของเนื้อความภาษาที่อ่านอยู่ตลอดเวลา  หากท าเป็นกิจกรรมประจ าเด็กจะเกิดความเคยชิน
และรักการอ่านในที่สุด 

3) กิจกรรมการอ่านร่วมกัน  (Shared Book Experience) และการช่วยเหลือด้านการอ่าน  
(Assisted reading) เป็นกิจกรรมที่เหมาะส าหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมความรู้ด้านภาษาและรูปแบบภาษา  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกทักษะการสังเกต  การคิดวิเคราะห์จากการเสริมต่อการเรียนรู้  
(Scaffolding) การตอบค าถาม การตั้งค าถาม  ล้วนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาสติปัญญาของ
เด็กทั้งสิ้น 

 



จากแนวคิดทางการเรียนรู้ภาษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการพึ่งพากันทางภาษานับว่าเป็น
การส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Bi-directional) คือความสามารถในการใช้ภาษาแม่จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาที่สองนั่นเอง 

 
2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 
Moon (2000) อธิบายว่า เด็กปฐมวัยเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1) ในวิธีธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่เด็กเรียนภาษาแม่ 
2) ผ่านการถูกกระตุ้น ซึ่งการกระตุ้นนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของครู (Teacher’s Style) ถ้าครู

กระตุ้นเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
3) โดยการฟังและท าซ้ า 
4) โดยการเลียนแบบครู 
5) โดยการลงมือปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์กับบุคลลอ่ืนในบรรยากาศของความไว้วางใจและ

การยอมรับผ่านความสนใจที่หลากหลายและกิจกรรมที่สนุกสนานซึ่งเด็กสามารถเห็น
เป้าหมายได้ 

6) ผ่านการแปลประโยคไปยังภาษาของตน 
 
McLaughlin (1985 ) กล่าวว่า วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  (Preschool 

Children) นั้นมีวิธีการเดียวกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่ของเด็กเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
Krashen (1987 อ้างถึงใน สุมิตร อังวัฒนกุล , 2535) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีกระบวนการ
คล้ายคลึงกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่ คือ เป็นการเ รียนรู้อย่างไม่รู้ตัว (Subconscious) เด็ก
ไม่ได้คิดว่าก าลังเรียนภาษาอยู่เพราะมุ่งที่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเท่านั้น เด็กมักไม่รู้ตัวว่าเรียนรู้
กฏเกณฑ์ของภาษานั้นแล้ว เพราะไม่ได้เน้นเร่ืองกฏเกณฑ์ดังกล่าว การเรียนรู้แบบนี้จึงมีลักษณะเป็น
ธรรมชาติและไม่เป็นทางการ 

 
McIntoch (1965 อ้างถึงใน แรมสมร อยู่สถาพร, 2538) เชื่อว่า เด็กจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม

กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่ง กล่าวคือ ในขั้นแรกเด็กจะมีโอกาสรับฟังภาษาที่จะเรียนให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ และสามารถแยกแยะความแตกต่างของค าที่ได้ยินและสามารถออกเสีย งได้ถูกต้อง ใน
ขั้นที่สองเด็กสามารถเลียนแบบค า วลี หรือรูปประโยค และในขั้นสุดท้ายเด็กจะพยายามออกเสียงและ
พูดออกมาให้ถูกต้องและเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยตนเอง ซึ่งคล้ายคลึงกับ Asher (1972 อ้างถึงใน แรม



สมร อยู่สถาพร , 2538) ที่เสนอว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กนั้ นควรเลียนแบบการเรียนรู้ภาษาที่
หนึ่ง โดยเป็นไปตามล าดับธรรมชาติของทักษะภาษา ซึ่งได้แก่การฟัง พูด อ่าน และเขียน และในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการฟังต้องมาก่อนทักษะการพูด เพราะความเข้าใจในด้านการฟังจะช่วย
วางโครงร่างของการเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดในอนาคต เพ ราะสมองและระบบประสาทของมนุษย์เรา
นั้นถูกก าหนดมาให้ฟังก่อนพูด นักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กนั้น
คล้ายคลึงกับกระบวนการเรียนรู้ภาษาแม่คือ Prator (1969 อ้างถึงใน แรมสมร อยู่สถาพร , 2538) โดย
กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้น้ันไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าภาษาแม่นั้นเด็กจะเรียนรู้เองโดยธรรมชาติ แต่
ความสามารถในภาษาอังกฤษของเด็กนั้นเกิดจากการเรียนการสอนของครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าเด็กอนุบาลเรียนรู้

ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการและกระบวนการเดียวกับการเรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาไทย จากการฟังแล้ว
จึงพัฒนาสู่การพูด การอ่าน และการเขียน ตามล าดับ 

 
2.2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 
เด็กปฐมวัยเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเดียวกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งหรือภาษาไทย 

ซึ่งนักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเกี่ย วกับวิธีการเรียนรู้ภาษาของเด็ก โดยถามค าถามที่ว่า เด็กเรียนรู้
ภาษาได้อย่างไร นักจิตวิทยาแต่ละคนก็เสนอแนวคิดทางทฤษฎีของตนแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาการเรียนรู้ภาษาของเด็ก มีแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approach)  
 
ธนวรรณ วิศรุตานันท์ (2545 ) ได้กล่าวถึงแนวคิดทางพฤติกรรมนิยมที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาภาษา ซึ่งเชื่อว่า การเรียนรู้ภาษาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยยึดหลักการเลียนแบบ การฝึกหัด 
และการใช้แรงเสริม เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสัญลั กษณ์การพูดและ
ล าดับขั้นของสัญลักษณ์ ภายใต้กระบวนการที่ผู้ปกครองหรือผู้ที่อยู่แวดล้อมเด็กเป็นบุคคลส าคัญที่จะ
เป็นแบบอย่างวิธีการพูดที่เหมาะสมซึ่งเด็กจะได้เลียนแบบและฝึกหัด ช่วยขัดเกลาการพูดของเด็ก 
จนกระทั่งการพูดน้ันเป็นการพูดที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเป็นที่ยอมรับ 

 



ผู้น าในการเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาในแนวนี้ คือ Skinner (1954 อ้างถึงในธนวรรณ วิศรุ
ตานันท์, 2545) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษา เหมือนกับการเรียนรู้พฤติกรรมอื่นๆ และอธิบาย
ว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระท า และถูกคว บคุมโดยผลของการ
กระท าที่ตามมา นั่นคือหลังจากที่เด็กได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและผลของการกระท านั้นได้รับการ
เสริมแรง เด็กก็จะท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก หรือพูดค าๆ นั้นอีก แต่ถ้าเด็กพูดค าใดออกมาแล้วถูกลงโทษ
หรือถูกเพิกเฉย เด็กก็จะพูดค าดังกล่าวน้อยลงและในที่สุดก็จะเลิกพูดค า ๆ นั้น ดังนั้นพฤติกรรมทาง
ภาษาของเด็กจึงถูกควบคุมจากผลที่ได้รับหลังจากที่เด็กได้พูดค าๆ นั้นออกมาแล้ว 

 
แนวคิดทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์ (Psycholinguistic Approach)  
 
ภารดี วงศ์บุญเกิด (2545) ได้กล่าวถึงแนวคิดทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์ ที่เชื่อว่าเด็กมีสิ่งที่ได้

ก าหนด ไว้ล่วงหน้าติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพื่อประยุกต์ใช้กฎทางภาษา และทารกได้เชื่อมโยงเข้าสู่
พัฒนาการทางภาษา โดยเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า Chomsky (1965) อธิบายว่าเด็กแต่ละคนเกิดมา
พร้อมกับกลไกทางภาษา ซึ่งเรียกว่า เคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาหรือ LAD (Language Acquisition 
Device) ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาของชอมสกี้เป็นทฤษฎีที่แตกต่างจากทฤษฎีของสกินเนอร์ ซึ่งชอมสกี้
กล่าวว่าที่จริงแล้วการเรียนรู้เป็นเร่ืองที่ซับซ้อน ไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้สิ่งเร้ากับการตอบสนอง
เท่านั้น ต้องค านึงถึงโครงสร้างภายในตัวเด็กด้วย เพราะบางครั้งเด็กพู ดค าใหม่โดยไม่ได้รับแรงเสริม
มาก่อนเลย เขาอธิบายการเรียนรู้ภาษาของเด็กว่า เมื่อเด็กได้รับประโยคหรือกลุ่มค าต่างๆ เข้ามาเด็กจะ
สร้างระบบไวยากรณ์ขึ้นโดยใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ซึ่งได้แก่อวัยวะ
เกี่ยวกับการพูด การฟัง และสมอง เคร่ืองมือใ นการเรียนรู้ภาษาของเด็กจะน าข้อมูลที่ได้จาก
สิ่งแวดล้อมทางภาษามาจัดระบบแล้วต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับกฎของภาษาของตนเองขึ้นด้วยการลด
เสียง ลดค า เปลี่ยนที่ หรือแทนที่ การเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู่ทุกภาษา ซึ่งแต่ละภาษาก็มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างกัน ผู้เรียนจะใช้ความสามารถเฉพาะต นสร้างหลักไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่การที่เด็ก
ได้รับรางวัลหรือแรงเสริมหลังจากพูดประโยคที่ถูกไวยากรณ์ และถูกเพิกเฉยทุกคร้ังที่พูดผิด จะไม่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้กฎไวยากรณ์ตามค าอธิบายของสกินเนอร์เลย เพราะการที่เด็กรู้ว่าสิ่งที่ตนพูด
ออกมานั้นมีข้อผิดพลาดไม่ไ ด้ชี้สิ่งที่ผิดให้เด็กเห็นอย่างชัดเจน และไม่สามารถบอกให้เด็กรู้ว่าคราว
ต่อไปจะต้องพูดอย่างไร ดังนั้นชอมสกี้จึงมีความเห็นว่า การเรียนรู้ภาษาด้วยการเสริมแรงดังค าอธิบาย
ของสกินเนอร์นั้นไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ในภาษา ชอมสกี้เชื่อว่ า
การเรียนรู้ไวยากรณ์เกิดจากโครงสร้างภายในที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดมากกว่า และเมื่อถึงวุฒิภาวะมนุษย์
ทุกคนจึงมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาได้เท่าเทียมกัน  



 
แนวคิดทางปัญญา ที่เน้นความหมายของภาษา (Cognitive Approach)  
 
Bloom (1976 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541 ) กล่าวว่า เด็กสามารถแสดงออกถึง

ความหมายต่างๆ ได้นานก่อนที่เด็กจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และความหมายที่เด็ก
แสดงออกมานั้นก็อยู่บนพื้นฐานความรู้ทางสติปัญญาของตน และได้มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากที่
อาศัยแนวคิดของบลูมศึกษาสิ่งต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไขทางสติ ปัญญาในการเรียนรู้ทางภาษาของเด็ก และ
ได้มีการย้อนศึกษางานของ Piaget ซ้ าใหม่ และเร่ิมมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
ความเข้าใจที่เด็กมีในช่วงต้นๆ ของพัฒนาการทางสติปัญญากับการก่อตัวของภาษาในช่วงต้น ซึ่ง
พบว่าเด็กเร่ิมใช้ภาษาในการแสดงออกเพื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้และความรู้น้ีสัมพันธ์กับประสบการณ์
ที่ได้จากประสาทสัมผัสต่างๆ ของเด็ก และเด็กพูดเฉพาะสิ่งที่ตนรู้ว่าจะหมายความว่าอย่างไร 

 
ตามแนวคิดของ Piaget (1971 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541) เชื่อว่าพัฒนาการทาง

ภาษาขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา ของเด็ก โดยเด็กเป็นผู้กระท าการเรียนรู้ในการคิดด้วยตนเอง 
(Active Learner and Thinker) เด็กสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการท างานกับสิ่งของต่างๆ หรือ
ความคิด เด็กสามารถหาเจตนาหรือจุดมุ่งหมายในสิ่งที่เขาเห็นผู้คนก าลังท าอยู่ แล้วน าเอาความรู้หรือ
ประสบการณ์ เดิมขอ งพวกเขาเพื่อพยายามท าความเข้าใจถึงการกระท าและภาษาของคนอ่ืน 
กระบวนการน้ีเรียกว่าการปรับตัว (Adaption) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ 2 อย่างคือ การซึม
ซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็จะซึม
ซาบหรือดูดซึมประสบการ ณ์ใหม่ให้เข้ารวมอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา (Cognitive Structure) 
และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) หมายถึง การเปรียบแบบโครงสร้างของเชาว์
ปัญญาที่มีอยู่ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมให้
สอดคล้องกับความคิดใหม่  

 
จากแนวคิดของ Piaget (1971) ท าให้สามารถคิดไปได้ว่าการคิดมีหลายระดับซึ่งขึ้นกับปัจจัย

หลายด้าน  การจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับระดับการคิดนั้น  ๆเพื่อสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถใน
การคิดระดับนั้นจริงหรือไม ่ 
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Bloom (1956 อ้างถึงใน Lorin, and others, 2001) นักจิตวิทยาการศึกษาอเมริกัน เสนอทฤษฏี
แยกแยะทางความคิด  (The Taxonomy Theory) โดยมองว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์ในด้าน
การคิดจะมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนในการจดจ า  เข้าใจ และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ  อย่างเป็นระบบ ซึ่ง  
Bloom แบ่งความสามารถการคิดออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งเป็นความสามารถของมนุษย์ในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ต่าง  ๆ

2) จิตพิสัย (Affective Domain) ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ถูกรับรู้กับทัศนคติ
ต่าง  ๆที่เป็นผลจากทุนทางปัญญาของมนุษย์ 

3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นกิจกรรมทางกายภาพ (Physical) อันเป็นผลจาก
การคิด  

Bloom แยกการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัย (Cognitive Processes) เป็น 6 ขั้น คือ ความรู ้(Knowledge) 
ความเข้าใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) และ การประเมินค่า (Evaluation) โดยอธิบายด้วยรูปที่ 2.1 การเรียนรู้ทางพุทธิพิสัย 6 ขั้น ตาม
แนวคิดของ Bloom’s Taxonomy ดังนี ้ 
 
 
 

 
การประเมินค่า 

การสังเคราะห์ 

การวิเคราะห ์

การน าไปใช้ 

ความเข้าใจ 

ความรู ้

 
รูปที่ 2.1 การเรียนรู้ทางพุทธิพิสัย 6 ขั้น ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy   

(Lorin, and others, 2001) 



Bloom (1956) ยังอธิบายต่อไปว่าพุทธิพิสัยทั้ง 6 ยังสัมพันธ์กับจิตพิสัย (Affective Domain) อีก 
5 ด้าน คือ การรับรู้ (Receiving) การโต้ตอบ (Responding) การให้คุณค่า (Valuing) การจัดการความรู้ 
(Organizing) และการสร้างอัตลักษณ์  (Characterizing) ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่มนุษย์จัดการ
ความรู้เพื่อสร้างตัวตน (Characterizing) หรืออัตลักษณ์ (Identity) ของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการแสดง
ความเป็นตัวตนออกมาสู่สังคม (Psychomotor) 

 
ระหว่าง ปีค.ศ. 1990 มีนักจิตวิทยากลุ่มใหม่ น าโดย  Lorin Anderson และ David Krathwohl 

ได้ปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น (Cognitive Processes) ขึ้นมาใหม่ 
และสะท้อนผลงานในศตวรรษที่ 21 ด้วยแผนภาพที่ เป็นตัวแทนของค ากริยาใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับ Bloom’s Taxonomy ที่คุ้นเคยมาเป็นเวลานาน แผนภาพใหม่ เปลี่ยนจากนามเป็นกริยาเพื่ออธิบาย
ระดับที่แตกต่างกันของกลุ่มพฤติกรรรม  ดังรูปที่ 2.2 แผนภาพเปรียบเทียบ Bloom’s Taxonomy 
แบบเดิมปีค.ศ. 1956 และแบบใหม่ปีค.ศ. 2001  

 
 

 
 

รูปที่ 2.2 แผนภาพเปรียบเทียบ Bloom’s Taxonomy แบบเดิมปี 1956 และแบบใหม่ปี 2001  
(Leslie, 2011) 

 



แนวคิดที่เน้นการใช้ภาษาในสังคม (Pragmatic Approach)  
 
ภารดี วงศ์บุญเกิด (2545) กล่าวว่าเน่ืองด้วยความต้องการสื่อสารน้ันแสดงออกในบริบททาง

สังคม กลุ่มแนวคิดน้ีจึงมองพัฒนาการทางภาษาภายในกรอบของพัฒนาการทางสังคม Bruner ได้
อธิบายว่า เด็กเรียนรู้ภาษาเพื่อเข้าสังคมและเพื่อก ากับควบคุมพฤติกรรมของผู้อ่ืน ปฏิสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กได้มีกรอบความคิด
เพื่อที่จะเข้าใจและสร้างเนื้อหาและแบบแผนทางภาษา  ตามแนวคิดนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูเด็ก
กับเด็กนับว่าเป็นพลังเร่ิมต้นที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ภาษา ขณะที่ผู้เลี้ยงดูต อบสนองต่อพฤติกรรรม
อัตโนมัติและท่าทางต่างๆ ของทารก ทารกก็จะเรียนรู้ที่จะสื่อสารความต้องการของตน ทารกจะ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเหล่านี้โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารกับผู้เลี้ยงดูเด็กซ้ าแล้วซ้ าเล่า  

 
Vygotsky (1924 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541) เชื่อว่า พัฒนาการและการเรียนรู้ของ

เด็กเกิดขึ้นในบริบทของสังคม (Social Context) กล่าวคือ ผู้ใหญ่เป็นตัวประสาน (Mediation) โลก
ส าหรับเด็กและท าให้โลกเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายขึ้นส าหรับเด็ก ความสามารถในการเรียนรู้ผ่านการสอน
และการเป็นตัวประสานเป็นลักษณะของสติปัญญามนุษย์ ด้วยการช่วยเหลือของผู้ใหญ่นี้ท าให้เด็ก
สามารถท าและเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจาก Vygotsky เห็นความส าคัญของการ
สอนหรือการช่วยเหลือเด็กให้พัฒนาเชาว์ปัญญาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน จากงานวิจัยของ 
Vygotsky ในเร่ืองนี้พบว่า เด็กบางคนสามารถเรียนรู้ สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วย 
เด็กบางคนไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็
สามารถท าได้ แต่เด็กบางคนก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือ ซึ่ง Vygotsky 
อธิบายว่าเด็กแต่ละคนที่อยู่ใน วัยเดียวกันจะมีบริเวณของความใกล้เคียงกันในพัฒนาการเชาว์ปัญญา 
(Zone of Proximal Growth) แตกต่างกัน บางคนอยู่เหนือ Zone of Proximal Growth บางคนอยู่
ระหว่าง บางคนอยู่ต่ ากว่า ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบเด็กอายุ 5 ขวบ 2 คน ด้วยการให้ตอบค าถาม 
ปรากฏว่าเด็กทั้งสองตอบปั ญหาได้เท่ากัน ผู้ทดสอบมักจะสรุปว่าเด็กทั้งสองมีระดับเชาว์ปัญญาไม่
ต่างกัน แต่ถ้าผู้ทดสอบให้เด็กทั้งสองตอบปัญหาของเด็กอายุ 7 ขวบโดยให้ความช่วยเหลือ เช่น 
อธิบายหรือชี้แนะ ปรากฏว่าเด็กคนหนึ่งตอบปัญหาของเด็กอายุ 7 ขวบได้ แต่อีกคนหนึ่งตอบไม่ได้ ก็
แสดงว่าเด็กคนที่ ตอบไม่ได้อยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Growth ซึ่งการช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้น้ี
เรียกว่า “Scaffolding” ซึ่งหมายความว่า การให้ความช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาหรือ
การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเด็กไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  



แนวคิดนี้เน้นแง่มุมทางสังคมของภาษา และก าหนดให้การใช้ภาษาเป็นขั้น ศูนย์กลาง
แนวคิดนี้เจาะจงคุณค่าของตัวป้อนทางภาษาที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและบทบาทของผู้เลี้ยงดูเด็กในการ
เป็นแบบอย่างและให้ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนี้แนวคิดนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการวิจัยในเร่ืองเงื่ อนไข
และบริบทที่การสื่อสารเกิดพัฒนาขึ้น คุณค่าทั้งหมดนี้เป็นประเด็นต่างๆ ของพื้นฐานการสื่อสาร
โดยทั่วไปซึ่งพัฒนาขึ้นในตัวเด็กมาก่อนที่เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาในการแสดงออก 

 
จากแนวคิดการเรียนรู้ภาษาที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าแต่ละแนวคิดมีจุดเน้นในการมองกา ร

เรียนรู้ภาษาของเด็กที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละแนวคิดต่างก็มีที่มา คุณค่า และข้อจ ากัด ทั้งนี้การน า
แนวคิดแต่ละแนวคิดมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาษาแก่เด็กนั้นขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของเด็ก 
และวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 แนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก  

 
ตารางที่ 2.1   ตารางแสดงแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาของเด็ก (Hoff, 2005) 

 

แนวคิดทางทฤษฎ ี
(ผู้น าเสนอ) 

แหล่งก าเนิดหลักของการพัฒนาภาษา กลไกการท างานของพัฒนาการ 

แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม 
(Skinner)  

อิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
การฝึกฝน 

การเลียนแบบ 
การวางเงื่อนไข 

แนวคิดทางจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์  
(Chomsky) 

พันธุกรรม 
ความสามารถที่มีมาแต่ก าเนิด : กลไก
การรับภาษา (LED) 

วุฒิภาวะ 
การเรียนรู้ค า 
การท าแผนที่ของกลไกการรับรู้
ภาษา 

แนวคิดทางปัญญา ที่เน้น
ความหมายของภาษา  
(Piaget, Bloom) 

ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก 
การท างานร่วมกันของสติปัญญาของ
เด็กกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 

การซึมซาบหรือดูดซึม
ประสบการณ์ (Assimilation) 
การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 
(Accommodation) 

แนวคิดที่เน้นการใช้ภาษาใน
สังคม  
(Bruner, Vygotsky) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่
พรั่งพร้อมไปด้วยภาษา 
การร่วมกิจกรรมกับผู้ใหญ่ 

บริบทของการใช้ภาษา 
การท างานร่วมกันของ Zone of 
Proximal Growth 



ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีรูปแบบหรือแนวคิดการเรียนรู้ภาษาใดที่สมบูรณ์ ย่อมถือว่าแต่ละ
แนวคิดเหมาะที่สุดในการอธิบายขั้นใดขั้นหน่ึงหรือมากกว่านั้นของพัฒนาการของมนุษย์ในขณะที่
เด็กก้าวผ่านพัฒนาการขั้นต่างๆ เหล่านี้ไป อาจมีการเน้นแง่มุมของการเรียนรู้ภาษาที่แตกต่างกันไป  

 
2.2.6 พัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 
จากแนวคิดที่ว่าเด็กอนุบาลเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเดียวกับการเรียนรู้ภาษาแม่หรือ

ภาษาไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลโดยการเปรียบเทียบจาก
แนวคิดเกี่ยวกับล าดับขั้นการได้มาซึ่งภาษาที่สองกับแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ดังนี้ 

 
ล าดับขั้นการได้มาซึ่งภาษาที่สอง  
(Stages of Second Language Acquisition) 

 
Richard-Amato (1996) ได้อ้างถึงล าดับขั้นการได้มาซึ่งภาษาที่สองจาก American Council 

on the Teaching of Foreign Languages ที่สอดคล้องกับ Northwest Regional Educational Laboratory 
(2009) ได้กล่าวถึงแนวคิดหนึ่งซึ่งรับรองโดยนักทฤษฎีปัจจุบันเกี่ยวกับการได้มาซึ่งภาษาที่สอง 
(Second Language Acquisition) นั่นคือแนวต่อเน่ืองของการเรียนรู้ (Continuum of Learning) ใน
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กจากที่ไม่มีความรู้ในภาษาใหม่ไปยังระดับความสามารถที่คล้ายคลึงกับ
เจ้าของภาษา ดังรปูที่ 2.3 การจัดหมวดหมู่ของระดับความสามารถทางภาษา  
 
 
 



 

BEGINNING 

INTERMEDIATE 

ADVANCED 

 

 

รูปที่ 2.3 การจัดหมวดหมู่ของระดับความสามารถทางภาษา (Richard-Amato, 1996) 
  
 

Beginning, Intermediate และ Advanced คือ ระดับของเด็กที่มักจะถูกจัดเพื่อมอบหมายให้
ท างานในภาษาที่สอง Comprehension, Early Speech Production, Speech Emergence และ Toward 
Full Production (ซึ่งประกอบด้วยขั้น  Intermediate Language Proficiency และ Advanced Language 
Proficiency) คือขั้นต่างๆ ที่อยู่ในระดับความสามารถทางภาษานั้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 2.2 
ตารางแสดงแบบฉบับพฤติกรรมทางภาษาของนักเรียนที่มีระดับคว ามช านาญหลากหลายใน
กระบวนการได้มาซึ่งภาษาในชั้นเรียน 

Comprehension  

Early 
Speech 

Production  

 

Speech 
Emergence 

 
 
 

 
Toward 

Full 
Production 



ตารางที่ 2.2  ตารางแสดงแบบฉบับพฤติกรรมทางภาษาของนักเรียนที่มีระดับความช านาญ
หลากหลายในกระบวนการได้มาซึ่งภาษาในชั้นเรียน (Richard-Amato, 1996) 

ระดับความช านาญ ลักษณะของพฤติกรรม (Typical Behaviors) 

นักเรียนทีม่ีความช านาญ 
น้อย 

(Beginning Student) 
 

ระดับต่ า 
-  อาศัยการแสดงออกของร่างกาย ได้แก่ การแสดงอากัปกิริยา การแสดงสีหน้า 
ส่ิงของ และบ่อยครั้งผู้แปลพยายามที่จะท าความเข้าใจ 

-  อาจจะเข้าใจค าและวลีเป็นบางครั้ง 

ระดับปานกลาง 
-  เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นต่อเมื่อผู้พูดบ อกใบ้ด้วยท่าทาง หรือพูดช้ามากๆ หรือใช้
ส่ิงของที่เห็นได้ชัดๆ และการพูดซ้ าๆ  

-  พูดอย่างตะกุกตะกัก 
-  อาจจะสามารถเขียนถ้อยค าส้ันๆ ได้ 

ระดับสูง 
-  สามารถเข้าใจการสนทนาในสังคมได้มากขึ้น แต่ด้วยความยากล าบาก 
-  พูดเพื่อแสดงความต้องการง่ายๆ แต่ยังคงมีความลังเลใ จ มีความผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และการออกเสียง และบ่อยครั้งที่เงียบ 

-  สามารถอ่านข้อความง่ายๆ ได้ 
-  สามารถเขียนได้เล็กน้อย แต่สามารถใช้โครงสร้างและค าศัพท์ได้จ ากัดอย่าง
มาก 

นักเรียนที่มีความช านาญ 
ปานกลาง 

(Intermediate Student) 

ระดับต่ า 
-  ลักษณะของพฤติกรรมเช่นเดียวกับความสามารถในระดับสูงของนักเรียนที่มี
ความช านาญน้อย 

ระดับปานกลาง 
-  อาจมีประสบการณ์ในการเพิ่มพูนค าศัพท์ทั้งจากการพูดและการเขียน 
-  มีความยากล าบากในการเข้าใจส านวนต่างๆ  
-  บ่อยครั้งจะรู้ว่าตนเองต้องการพูดอะไร แต่จะพยายามหาถ้อยค าที่ยอมรับได ้
-  มีความผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และการออกเสียงบ่อยๆ 
-  มักจะขอร้องให้พูดซ้ าอยู่เสมอและมักจะเข้าใจผิด 



ตารางที่ 2.2  ตารางแสดงแบบฉบับพฤติกรรมทางภาษาของนักเรียนที่มีระดับความช านาญ
หลากหลายในกระบวนการได้มาซึ่งภาษาในชั้นเรียน (ต่อ) 

ระดับความช านาญ ลักษณะของพฤติกรรม (Typical Behaviors) 

นักเรียนที่มีความช านาญ 
ปานกลาง 

(Intermediate Student)   

ระดับสูง 
- เริ่มเข้าใจส่วนของใจความของการส่ือสารปกติ แต่บ่อยครั้งร้องขอให้พูดช้าๆ 
และมีส่วนร่วมในการสนทนาทางวิชาการในระดับปกติได้ 

- เริ่มมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการพูดมากขึ้น ยังมีการพูดผิดพลาดบ้าง
แต่ไม่บ่อย 

- สามารถอ่านและเขียนข้อความที่มีค าศัพท์และโครงสร้างซับซ้อนขึ้น แต่ยังมี
ความยากล าบากในการใช้ภาษาที่เป็นนามธรรม 

นักเรียนที่มีความช านาญ 
มาก 

(Advanced Student) 

ระดับต่ า 
- ลักษณะของพฤติกรรมเช่นเดียวกับความสาม ารถในระดับสูงของนักเรียนที่มี
ความช านาญปานกลาง 

ระดับปานกลาง 
- เข้าใจการสนทนาปกติและการสนทนาทางวิชาการได้ในระดับปกติ บางครั้ง
อาจขอร้องให้พูดซ้ า และการใช้ส านวนยังยากล าบากอยู่ 

- อาจมีประสบการณ์ในการเพิ่มพูนค าศัพท์ทั้งจากการพูดและการเขียน 
- มีความยากล าบากในการเข้าใจส านวนต่างๆ 
- บ่อยครั้งจะรู้ว่าตนเองต้องการพูดอะไร แต่จะพยายามหาถ้อยค าที่ยอมรับได้ 
- มีความผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และการออกเสียงบ่อยๆ 
- มักจะขอร้องให้พูดซ้ าอยู่เสมอและมักจะเข้าใจผิด 
- พูดคล่องแคล่วขึ้นแต่ก็ผิดพลาดเป็นบางครั้งบางคราว เข้าใจความหมายชัดเจน
ขึ้น บางเวลาอาจใช้ค าศัพท์หรือโครงสร้างได้ไม่เหมาะสม 

- อ่านและเขียนด้วยเนื้อหาที่ยากมากขึ้น เป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา
ของตัวนักเรียนเอง 

ระดับสูง 
- เข้าใจการสนทนาปกติและการสนทนาทางวิชาการด้วยความยากล าบาก
น้อยลง และเข้าใจส านวนส่วนใหญ่แล้ว 

- พูดได้อย่างคล่องแคล่วในสถานการณ์ส่วนใหญ่ด้วยความผิดพลาดที่เล็กน้อย 
และเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจน แต่ความช านาญอาจถดถอยเป็นบางครั้ง 

- อ่านและเขียนทั้งเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ สามารถเปลี่ยนแปลง
ภาษาให้เหมาะสมด้วยความง่ายดาย 



จากแบบฉบับพฤติกรรมทางภาษาข องนักเรียนที่มีระดับความช านาญหลากหลายใน
กระบวนการได้มาซึ่งภาษาในชั้นเรียน ที่แบ่งตามระดับความสามารถทางภาษา จะเห็นได้ว่าเป็นภาวะ
ต่อเน่ืองกันของการเรียนรู้ ซึ่งล าดับขั้นของการได้มาซึ่งภาษาที่สองสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
1) ขั้นการสร้างความเข้าใจในภาษา (The Comprehension Stage)  

ขั้นนี้อยู่ในช่วง 10 ชั่วโมงถึง 6 เดือน ต้ังแต่เร่ิมเรียนรู้ภาษาที่สอง เด็กจะมีวงค าศัพท์
ประมาณ 500 ค า ซึ่งเด็กสามารถเข้าใจได้แต่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวก ขั้นนี้เรียกว่า “ระยะ
เงียบ” (Silent Period) ซึ่งในระยะนี้เด็กอาจจะไม่พูดแต่พยายามท าคว ามเข้าใจกับสิ่งที่เด็กก าลังได้ยิน 
และสามารถตอบสนองโดยใช้วิธีการที่หลากหลายรวมไปถึงการชี้ไปที่วัตถุ รูปภาพ หรือคน การ
แสดงการกระท า เช่น ยืนขึ้น  หรือปิดประตู การแสดงอากัปกิริยาหรือก้ม ศีรษะ  หรือตอบสนองกับ
ค าถาม ใช่ /ไม่ใช่ ในขั้นน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Tabors and Snow (1994 ) ซึ่งได้อธิบายถึง
กระบวนการที่ไม่ใช้ภาษา 2 กระบวนการส าคัญของเด็กอนุบาลที่เรียนภาษาที่สอง กระบวนการแรก
เรียกว่า “Spectating” คือ การสังเกตอย่างกระตือรือร้นของเด็กที่เรียนรู้ภาษาที่สอง เมื่อเด็กได้ใกล้ชิด
กับบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษและเด็กให้ความสนใจกับภาษาซึ่งก าลั งถูกใช้อยู่ กระบวนการน้ีเน้นที่การ
ท าความเข้าใจกับข้อมูลทางภาษาอังกฤษ (English Input) กระบวนการที่สองเรียกว่า “Rehearsing” คือ 
พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กซึ่งยังไม่ปรากฏเป็นการสื่อสาร แต่สามารถระบุได้ว่าพวกเขาก าลังสร้างความ
เข้าใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็ กอาจจะพูดซ้ าถ้อยค าที่เขาได้ยินแต่ไม่สามารถใช้การพูดซ้ านี้ในการ
สื่อสารได ้

 
2) ขั้นการเร่ิมผลิตภาษา (The Early Speech Production Stage)  

ขั้นนี้อยู่ในช่วงหลังจากระยะแรกเร่ิม 6 เดือน เด็กจะพัฒนาวงค าศัพท์ประมาณ  1,000 ค า ซึ่ง
เด็กสามารถเข้าใจและน าไปใช้ได้ ในขั้นน้ีเด็กสามารถพูดได้ 1-2 วลี และสามารถแสดงความเข้าใจใน
เน้ือหาใหม่โดยให้ค าตอบง่ายๆ เช่น ใช่/ไม่ใช่ หรือค าถาม ใคร/อะไร/ที่ไหน 

 
3) ขั้นการพัฒนาภาษาออกมาเป็นค าพูด (The Speech Emergence Stage)  

ขั้นนี้อยู่ในช่วง 1 ปีถัดมา เด็กจะพัฒนาวงค าศัพท์ประมาณ 3,000 ค า และสามารถใช้วลีสั้นๆ 
หรือประโยคง่ายๆ เพื่อสื่อสาร เด็กสามารถตอบค าถามง่ายๆ เด็กสามารถผลิตประโยคได้ยาวขึ้น แต่
อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 



4) ขั้นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด (The Intermediate Language Proficiency 
Stage)  

ขั้นนี้อยู่ในช่วง 1 ปี หลังจากขั้นการผลิตภา ษา เด็กจะพัฒนาวงค าศัพท์ถึง 6,000 ค า และเร่ิม
สร้างค าพูดที่ซับซ้อน เพื่อการชี้แจงทัศนะ การถามเพื่อความกระจ่าง การแลกเปลี่ยนความคิด และ
สามารถพูดได้ยาวขึ้น 

 
5) ขั้นการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (The Advance Language Proficiency Stage)  

ขั้นนี้อยู่ในช่วง 5-7 ปี ในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ในขั้นน้ีเด็กจะมีการพัฒนาวงค าศัพท์เฉพาะ
เน้ือหา เด็กสามารถพูดโดยใช้ไวยากรณ์และค าศัพท์ได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดียวกับเด็กอายุเดียวกัน
ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ในขั้นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Cummins (1984 อ้างถึงใน Bunce, 
1995) ซึ่งได้บันทึกไว้ว่าเด็กชั้นประถมศึกษา (Elementary-age Children) ผู้ซึ่งเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษ
เมื่ออายุ 5 ปี ปรากฏความส าเร็จในการสนทนาได้ดีหลังจาก 2 ปีผ่านไป Cummins เสนอแนะว่าอาจจะ
ต้องใช้เวลา 5-7 ปี ส าหรับเด็กที่จะพูดภาษาที่สองได้ถึงระดับเดียวกับความสามารถในการใช้ภา ษาแม่
ในการพูด 

 
ศีรยา-ประภัสสร นิยมธรรม (2541) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาของเด็กไว้ว่า ก้าวแรก

ของการเรียนรู้ของคนอาศัยการฟังหรือการได้ยิน ขั้นแรกเด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มี
ความหมายต่อเขา การเรียนรู้ของเด็กเร่ิมจากการมีความคิดทางภาษาอยู่ภายใน แล้วจึงพัฒ นาเป็นการ
คิดค า อาศัยการลองผิดลองถูกจากการเล่นเสียง เด็กก็จะจัดจ าพวกเสียงที่มีความหมายได้และสามารถ
พูดกับตนเองได้ เด็กจึงมีภาษาของตัวอยู่ภายในใจก่อนที่จะเข้าใจค าพูด หลังจากที่เด็กมีภาษาอยู่ในใจ
แล้วก็จะเร่ิมเข้าใจภาษาได้ เด็กจะเร่ิมโยงความสัมพันธ์ความหมายของค า  ตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ของภาษาแม่ที่ใช้กันอยู่ คร้ังแรกจะเข้าใจค าต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ  ตัว เช่น การกิน การ
เคลื่อนไหว หรือการเลียบแบบบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เด็กต้องอาศัยการฟังเป็น
ส าคัญอันที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจหรือการรับรู้ทางภาษา หลั งจากมีการรับรู้ทางภาษาจนสามารถ
เข้าใจค าพูดได้แล้ว เด็กก็จะเร่ิมเป็นฝ่ายแสดงออกด้วยการพูดบ้าง การพูดของเด็กในขั้นแรกจะเป็นไป
ในท านองเดียวกับการรับรู้ คือ ค าพูดง่ายๆ พูดในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การเรียกชื่อสัตว์สิ่งของ เป็น
ต้น การเร่ิมใช้ค านี้เป็นรากฐานส าคัญข องการใช้ภาษาพูดในขั้นต่อไป ขณะเดียวกันการได้ยินเสียงที่
ตนเองพูดสะท้อนกลับมาก็มีบทบาทส าคัญในการช่วยให้เด็กรับรู้และคิดถึงสิ่งที่ตนพูดด้วย ดังแผนภูมิ
แสดงล าดับของพัฒนาการทางภาษาของมนุษย์ต่อไปนี้ 



 
 

        
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
  

 
รูปที่ 2.4 ล าดับของพัฒนาการทางภาษาของมนุษย์ (ศีรยา-ประภัสสร นิยมธรรม, 2541) 

 
จากรูปที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานขั้นต้นในการเรียนรู้ภาษาก็คือประสบการณ์ดังที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น เมื่อผ่านขั้นต่าง ๆ ของประสบการณ์แล้วก็จะเลือกเอาสิ่งที่มีความหมายมาเก็บไว้ จน
สามารถแยกแยะการใช้สัญลักษณ์ทางภาษาจากประสบการณ์ต่างๆ เช่น ในการเรียนรู้ค าว่า “หมา” เด็ก
ต้องอาศัยประสบการณ์หลายคร้ังของสิ่งที่ใช้แทนหมา เช่น หมาตัวจริง รูปหมา เป็นต้น จนพอเข้าใจ
เป็นบางส่วน แม้จะไม่เข้าใจความหมายทุกแง่ของค านี้ได้ การเรียนรู้ความหมายของค าจึงต้องมากก่อน
การเรียนรู้ค านั้น ค าที่ไม่มีความหมายไม่จัดว่าเป็นค าที่ใช้ในภาษา 

 
จากความรู้ในเร่ืองล าดับขั้นการได้มาซึ่งภาษาที่สองและพัฒนาการทางภาษาของเด็ก จะเห็น

ได้ว่าล าดับขั้นการได้มาซึ่งภาษาที่สอง และพัฒนาการทางภาษาของเด็กมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน 
จึงอาจกล่าว ได้ว่าเด็กอนุบาลเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยอาศัยการฟัง โดยในขั้นแรกเด็กจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่มีความหมายต่อเขา และพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งที่ตนเองได้ยิน ซึ่งในขั้นแรกเด็ก

การใช้สัญลักษณ์ทางค าพูด 

การใช้ภาษาโดยอาศัยสายตา (การเขียน) 

การรับรู้ภาษาโดยอาศัยสายตา (การอ่าน) 

การใช้ภาษาโดยอาศัยการฟัง (การพูด) 

การรับรู้ภาษาโดยอาศัยการฟัง (การเข้าใจคนอ่ืนพูด) 

การมีอยู่ภายใน (การใช้สัญลักษณ์ทางการฟัง-ประสบการณ์) 

ประสบการณ์ 



อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อการฟังภาษาอังกฤษโดยการพูด แต่สามารถที่จะตอบสนองโดยการ
แสดงออกด้วยวิธี การหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชี้ไปที่วัตถุหรือคน การแสดงออกโดยการกระท า 
หรือการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ  ซึ่งก็คือการตอบสนองโดยการใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารนั่นเอง 
หากเด็กจะพูดก็เป็นการพูดซ้ าในสิ่งที่คนอื่นพูด เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งจนเด็กเร่ิมมีประสบการณ์
มากพอแล้วเด็กจะสามารถผลิตค าพูดเพื่อสื่อสารได้ 

 

2.3 การอ่าน 
 
ภายใต้หัวข้อนี้เราจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนา และการส่งเสริมที่

เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยจะ กล่าวถึงการอ่านว่าการอ่านหมายถึงอะไร การอ่านกับกระบวร
การถอดรหัสเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พัฒนาก ารทางการอ่านของเด็กปฐมวัย ปัจจัยและทักษะที่ใช้
ในการอ่าน การอ่านออกเสียง และการส่งเสริมการอ่านของเด็ก รวมถึงการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะ
อ่าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
2.3.1 การอ่านกับกระบวนการถอดรหัส  
 
การอ่านเป็นการท าความเข้าใจภาษาที่เขียนไว้ เป็นกระบวนการของคว ามคิด การใช้

จินตนาการ เป็นทักษะส าคัญที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ ดังนั้นจึงมีนักการ
ศึกษาหลายๆ คนให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของการอ่านไว้ต่อไปนี้ 

 
บันลือ พฤกษะวัน (2538) ได้ให้ความหมายของการอ่านเป็น 4 นัย ดังนี้ คือ 

1) การอ่านเป็นการแปลสัญ ลักษณ์ออกมาเป็นค าพูด โดยการผสมเสียงเพื่อใช้ในการออก
เสียงให้ตรงกับค าพูด เป็นการอ่านที่เรียกว่า การอ่านออก 

2) การอ่านเป็นการใช้ความสามารถในการผสมผสานของ อักษร ออกเสียงเป็นค า หรือเป็น
ประโยค ซึ่งเรียกว่า อ่านได้ 

3) การอ่านเป็นการสื่อความหมายที่จะถ่ายโยงความคิด ความรู้ จากผู้เขียนถึงผู้อ่าน ซึ่ง
เรียกว่า อ่านเป็น (เบื้องต้น) 



4) การอ่านเป็นการพัฒนาความคิดโดยผู้อ่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน เป็นการอ่าน
ที่เรียกว่า อ่านเป็น  

โกชัย สาริกบุตร (2529) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็นพฤติกรรมทางการใช้
ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นพิเศษ ไม่เหมือนกับการพูด การฟัง การเขียน การอ่านหมายถึงการแปล
ความหมายของ อักษรออกมาเป็นถ้อยค าและความคิด แล้วน าความคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ อักษร
เป็นเพียงเคร่ืองหมายแทนค าพูด และค าพูดก็เป็นเพียงเสียงที่ใช้แทนของจริงอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้น
หัวใจของการอ่านจึงอยู่ที่การเข้าใจความหมายของค าที่ปรากฏในข้อความนั้นๆ  

 
พาณี พิทักษา (2532) กล่าวว่า การอ่าน  หมายถึง กระบวนการซับซ้อนซึ่งสามารถถ่ายทอด

ความคิด ความรู้สึก และจินตนาการของผู้เขียนผ่านการแปลความหมายจาก อักษร เคร่ืองหมาย และ
สัญลักษณ์ต่างๆ โดยอาศัยประสบกา รณ์เดิมของผู้อ่านเป็นพื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน
เร่ืองราวที่อ่าน และสามารถน าความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านไม่ว่า

จะเป็นภาษาแม่ ภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาที่สองก็ตาม หมายถึง การสื่อความหมายระหว่างผู้เขียน
กับผู้อ่าน และในระหว่างที่อ่านจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ส าคัญบางอย่างระหว่างภาษากับความคิดเกิดขึ้น 
กล่าวคือ ผู้เขียนจะลงรหัสความคิดหรือความหมายบางอย่างออกมาในรูปของภาษา แล้วผู้อ่านก็จะ
ถอดรหัสจากตัวภาษานั้นให้กลั บออกมาเป็นหน่วยความคิด หรือความหมายตามที่ผู้เขียนต้องการจะ
สื่อจนเป็นที่เข้าใจกันอีกทีหนึ่ง 

 
Hildreth (1965 ) กล่าวว่า การอ่านคือ กระบวนการทางสมองที่จะแปลสัญลักษณ์ต่างๆ ที่

มองเห็นให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
 
Bush and Heubner (1991) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็นกระบวนการ

คิด การที่ผู้อ่านออกเสียงหรือ อักษร ออกมาโดยที่ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์หรืออักษร
เหล่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการอ่านที่แท้จริง เป็นเพียงแต่การฝึกฝนทักษะหนึ่งในหลากหลายทักษะ
เท่านั้น 

 
จากความหมายที่ได้ศึกษามาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านคือ กระบวนการทาง

สมองอย่างหนึ่ง ที่ถอดรหัสสัญลักษณ์ต่างๆ หรือ อักษรออกมาเป็นค าพูด และถ่ายทอดเพื่อให้เกิด



ความเข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยที่หัวใจของการอ่าน คือ การเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน 
และการพิจารณาน าความหมายที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการที่จะเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ผู้อ่านจะต้อง
สามารถรับสารและถอดสาร โดยอาศัยความรู้ในด้านสัญลักษณ์ของภาษา โครงสร้างของภาษา การจับ
ใจความส าคัญ และการน าเอาประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองที่อ่านได้เร็ว
ขึ้น   

 
การอ่านมีลัก ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการถอดรหัส กล่าวคือ ผู้เขียนเขียนเคร่ืองหมาย

ต่างๆ ลงบนหน้ากระดาษ (Encode) เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่าน ผู้อ่านต้องถอดรหัสเหล่านั้น 
(Decode) ในวิธีที่คล้ายๆ กันกับการถอดรหัสเสียงพูด แต่แทนที่จะใช้หูเป็นสื่อน าเคร่ืองหมายนั้นไปสู่
สมอง ตากลับท าหน้าที่นั้นแทน 

 
ผู้ที่เร่ิมอ่านในขั้นแรกจะต้องเรียนรู้ว่าจะถ่ายทอดค าพูดซึ่งมาในรูปของตัวพิมพ์หรือตัวเขียน

ได้อย่างไร ในระยะแรกก็จะเหมือนกับการถอดรหัสทั้งหลาย คือ จะด าเนินไปอย่างช้าๆ ก่อนจนกว่า
จะได้มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอแล้วจึงจะสามารถท าได้เร็วขึ้นในภายห ลัง เมื่อรู้จักและเข้าใจรหัสมาก
ขึ้นแล้ว รหัสต่างๆ ดังกล่าวก็จะค่อยๆ หายไป แต่จะมีค าและประโยคเข้ามาแทนที่ ในขั้นนี้ผู้อ่าน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่า อักษรที่เอามาเรียบเรียงเข้าด้วยกันนั้นก็เพื่อแทนเสียงพูด ถ้าหากมีการ
ฝึกฝนไม่เพียงพอในระยะนี้ อาจจะมีผล กระทบท าให้โครงสร้างทั้งหมดซึ่งเป็นรากฐานการอ่านไม่ดี
ในภายหลังได้ (สมุทร  เซ็นเชาวนิช, 2542) 

 
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2536) ได้กล่าวว่า ความเจริญเติบโตของการอ่านในปีแรกๆ ที่เด็ก

ควรจะได้รับ เร่ิมมาแต่ความเจริญเติบโตหรือการพัฒนาทางร่างกาย ความคล่องแคล่วของการใช้
กล้ามเนื้อต่างๆ ทักษะทางการรับรู้และเข้าใจเร่ืองราว สติปัญญาทางสมองและประสบการณ์ทางสังคม
ของเด็กแต่ละคน อันเป็นพื้นฐานสืบเนื่องของเด็กแต่ละคน เตรียมพร้อมที่จะรับประสบการณ์จากการ
เรียนการสอนอ่านในชั้นต่อไป ซึ่งในขั้นต้นเด็กจะสนใจและมีความอยากเรียนเฉพาะค าที่มี
ความหมายต่อตัวเด็กที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เด็กจะสนใจเฝ้าดูการเขียนค าต่างๆ วิธีลากเส้น อักษร 
รูปร่างของอักษร การเปล่งเสียงค านั้นๆ และอ่านเสียงของพยัญชนะตัวนั้นๆ เด็กจะพอใจในการอ่าน
ตามเป็นค า วลี ประโยค และจะพอใจในภาษาที่ใช้เรียนด้วย 

 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านในภาวะแรกๆ ของเด็ก ควรให้ประสบการณ์อย่าง

กว้างขวางอันเหมาะกับวัย มิใช่ไปอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะอ่านออก หรืออ่านได้เพียงอย่างเดียว มีกิจกรรม



ทางภาษาอีกมากมายหลายอย่าง เช่น การอ่านบทกลอนง่ายๆ การมีเพลงกล่อมเด็กร้อง มีนิทานสนุก 
เล่าเร่ืองต่างๆ ที่ให้ภา พพจน์และจินตนาการแก่เด็ก  เหล่านี้เป็นกิจกรรมทางภาษาที่ควรจัดให้กับเด็ก 
เพื่อน าไปสู่ความรู้สึกรับผิดชอบ สนุก และอยากเรียนภาษาไปด้วย ประสบการณ์จากกิจกรรมทาง
ภาษาอย่างกว้างขวางเช่นนี้จะน าไปสู่เน้ือหาทางความมุ่งหมายในการอ่านออกเขียนได้ในโอกาส
ต่อไป หรือเป็นพื้นฐ านอันเป็นแบบแผนทางภาษาที่ควรจะฝึกต่อไป เช่น การฝึกออกเสียงโดยการ
เปล่งเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การแจกลูก การสะกดค า การเขียนค า วลี เขียนประโยคสั้นยาว 
เขียนบทความหลายๆ ประโยค และหลายบรรทัดได้ถูกต้อง ตามทฤษฎีของเพียเจท์มีขั้นของการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาการอ่าน ดังนี ้

 
ขั้นที่ 1 ความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางกายและจิตวิทยา ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันนับแต่เร่ิม

ปฏิสนธิ ได้แก่ ระบบเซลล์ประสาท และเซลล์สมอง การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในเร่ืองสุขภาพอนามัย การ
ให้อาหาร การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 
ขั้นที่ 2 การช่วยส่งเสริมให้ประสบการณ์ใ นเร่ืองการจัดสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เพื่อส่งเสริมการ

เจริญเติบโตทางสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และความเฉลียวฉลาด ด้วยเหตุเช่นนี้ผลจาการทดลอง
เอาเด็กมาเลี้ยงและศึกษาเกี่ยวกับอายุสมอง ปรากฏว่า อายุสมองเด็ก 2 คนที่เกิดจากมารดาที่มี
สติปัญญาต่ าทั้งคู่ I.Q. 46 และ 35 ตามล าดับ เมื่อส่งเด็กไปอยู่ในสถานบ าบัดเกี่ยวกับสติปัญญาทราม
เป็นเวลา 8 เดือน I.Q. ของเด็กเปลี่ยนเป็น 77 และ 87 และพอ 1 ปีให้หลัง สติปัญญาของเด็กเปลี่ยนมา
เกือบเท่าคนธรรมดา วิธีการเลี้ยงดู คือ จัดหาผู้หญิงมาดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความอบอุ่น ร้องเพลงให้ฟัง 
ให้ของเล่น พาเดินดูอะไรต่ออะไร เด็กได้รับความสนใจ ความรัก ความเอ็นดู ความอบอุ่น สิ่งเหล่านี้
เป็นแรงขับให้เด็กเปลี่ยนได้ และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเรียนภาษา การเรียนอ่านเป็นอย่างมาก ฉะนั้น 
ผลการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ช่วยสนับสนุนให้เห็นว่า เด็กวัยก่อนเรียนนั้นมีความต้อง การเป็นอย่างมากใน
เร่ืองที่ครู โรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือแม้แต่ในบ้านของเด็กเอง พ่อแม่ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงเด็ก
จ าเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กวัยนี้ก่อน จึงจะช่วยปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนอ่านของเด็ก 
ตลอดจนการเรียนภาษาของเด็กในโอกาสต่อไป 

 
ขั้นที่ 3 คือการประสมกลมกลืนระหว่างการจัดประสบการณ์ทางภาษาในส่วนกว้างๆ เพื่อ

เสริมประสบการณ์และเพื่อพัฒนาในทางการอ่าน กิจกรรมทางภาษาต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การท่อง
กลอน การร้องร าท าเพลง การเล่นเกม การเชิดหุ่น เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีพื้นฐานทาง
ภาษากว้างขวางขึ้น ในทางทักษะการเรียนภาษาโดยเฉพาะ เช่น การออกเสียงและการเขียนพยัญชนะ 



สระ วรรณยุกต์ อ่านค า วลี ประโยคได้ สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะโดยตรงเกี่ยวกับการอ่านการเขียน เป็น
กิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่เห็นสมควรว่าจะน ามาสอนเด็กได้ในระยะใด 

 
ขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการเรียนภาษานั้น ควรจะเร่ิมจากจุดสนใจของเด็ก ความสนุกเพลิดเพลิน 

ความพอใจ และสนใจอยากเรียน ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่จะต้องจัดกิจกรรมซ้ าๆ ให้เด็กเล่น 
เรียน อยู่บ่อยๆ สม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมการเรียนและกระตุ้นให้อยากเรียน 

 
ขั้นที่ 5 สมรรถภาพในการเรียน การอ่ านจะดีหรือไม่ดีก็ตาม มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย 

อย่าง อาจซับซ้อนและไม่ซับซ้อน แต่เป็นปัญหาสืบเนื่องเกี่ยวข้องกัน 
 
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น เพื่อทราบสถานการณ์ขณะนั้น ครูและผู้เลี้ยงดู

จะต้องศึกษาสาเหตุ และทราบข้อมูลของปัญหาด้วย 
 
ขั้นที่ 7 วางวัตถุประสงค์ของความมุ่งหมายในเร่ืองการสอนอ่าน หรือการแนะแนวการอ่าน 

ว่าจะสอนอ่านหรือแนะแนวการอ่านเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอะไร 

1) เพื่ออ่านออก เพื่อทักษะในการอ่านเท่านั้น 

2) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้อ่านในเร่ืองกระบวนการอ่าน กล่าวคือ อ่านได้ มีทักษะดี เยี่ยม 
มีความสนใจ เข้าใจความหมาย และเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านในการพัฒนาตนเอง 

3) เพื่อที่จะรู้จักเลือกอ่านสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อตนได้ 
 
2.3.2 พัฒนาการทางการอ่านของเด็กปฐมวัย 
 
Bush and Heubner (1991) กล่าวไว้ว่า ระดับการอ่านของคนทั่วไปนั้น ควรจะ แยกออกได้

เป็น 6 ระดับ ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับการศึกษาของไทยได้ดังนี้ 
 
ระดับที่หนึ่ง – ระดับเตรียมการ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประถมศึกษาปีที่ 1    

ควรพิจารณาถึงพฤติกรรมในการอ่านของเด็กอายุประมาณ 1 – 6 ปี มักจะสนใจพฤติกรรม
ในการอ่านที่ออกมาเป็นรูปภาพ ขนาดใหญ่ ชอบอ่านตามเป็นค าๆ และประโยคสั้นๆ เด็ก 3 – 4 ปี ดู



โทรทัศน์และจ าบางค าในนั้น มักจะสนใจกับกิจกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัว เด็กจะเรียนรู้จากรูปและ
จ าค าบอกกล่าวเกี่ยวกับรูปภาพนั้นจากผู้ใหญ่ 

 
ระดับที่สอง – ระดับเร่ิมต้นการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  

เร่ิมมีการเรียน การอ่านในโรงเรียน มักจะเป็นระดับอนุบาลหรือบางคนอาจจะอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับนี้เด็กเร่ิมมีความพร้อมที่จะอ่านบ้างตามสิ่งที่ถูกแนะน า ความแตกต่างใน
การอ่านของเด็กจะเร่ิมมีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางบ้าน บางคนอาจเคยเห็นรูปภาพหรือ
ตัวหนังสือเหล่านั้นผ่านสายตามาแล้วจากทางบ้าน เท่ากับเด็กมีประสบการณ์เดิมเป็นทุนอยู่แล้ว ง่าย
ต่อการเร่ิมอ่าน  

 
ระดับที่สาม – ระยะเร่ิมแรกของการอ่านตามล าพัง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  

ระยะนี้เด็กเร่ิมรู้จักการที่จะหาอ่านตาม ที่ชอบ เด็กเร่ิมรู้ค ามากขึ้น เร่ิมรู้จักสนใจกับเร่ื องราว
ของหนังสือ ฟังการเล่า การบอกอย่างเป็นระเบียบ สนใจค าคล้ายๆ กัน ซึ่งจะปรากฏในหนังสือที่อ่าน
ในภาษาอังกฤษ ถ้ามีห้องสมุดเด็กจะเร่ิมไปค้นอ่าน หาวัสดุอ่านเองตามใจชอบในระยะนี้ 

 
ระดับที่สี่ – ระยะของการเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

อ่านมากขึ้น เนื้อหากว้ างขึ้น เร่ืองที่อ่านจะยาวขึ้น เด็กจะต้องการการช่วยเหลือในการอ่าน 
ถ้าเด็กติดขัดเมื่อเกิดความจ าเป็น เร่ิมจับใจความได้ รู้จักตอบค าสั้นๆ ง่ายๆ ของตัวเองจากหนังสือนั้น 
รู้จักเก็บความคิดง่ายๆ  

 
ระดับที่ห้า – ระยะกลางหรือขั้นต่ าของวุฒิภาวะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 

 เร่ิมแสดงออกถึงการอ่านอย่างเต็มที่ เด็กเร่ิมมีแววแยกแยะอย่างเห็นได้ชัด รู้จักเก็บแนวคิด
จุดส าคัญ และเน้นรายละเอียดเป็นบางตอน และเร่ิมเข้าใจหลักการวิจารณ์อย่างง่าย สิ่งส าคัญคือรู้จัก
เลือกวัสดุอุปกรณ์การอ่าน หน้าที่ที่จ าเป็นที่จะส่งเสริมการอ่านคือต้องจั ดห้องสมุด จัดวัสดุอุปกรณ์
การอ่านให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
 
ระดับที่หก – ระยะการอ่านที่ก้าวหน้า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป  



เร่ิมมีวุฒิภาวการณ์อ่านเต็มที่ ควรจะได้อ่านนวนิยาย หนังสือที่มีศัพท์แปลกๆ การอธิบาย
แนวคิดอย่างกว้างขวาง หนังสือต ารา หนังสือหลักวิช าการทั่วไป และจัดวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาหา
ความรู้ให้เต็มที่ กว้างขวาง จะช่วยให้เด็กเร่ิมวิชาการอ่าน สนใจการอ่านมากขึ้น 

 
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2536) ได้กล่าวถึงลักษณะพัฒนาการทางการอ่านของเด็กปฐมวัย 

(2 – 5 ปี) ไว้ดังนี ้

1) อ่านโดยอาศัยการจ าสิ่งที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟั ง หลังจากที่เด็กได้ฟังข้อความหรือเร่ืองราวที่
ครูอ่านให้ฟัง เด็กจะท าท่าอ่านโดยพูดค าที่จ าได้ 

2) อ่านโดยอาศัยภาพ เด็กจะอ่านโดยอาศัยภาพในการเดาข้อความ ในขณะที่อ่านเด็กจะดู
ภาพเป็นส่วนใหญ่ เด็กที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังพร้อมชี้ข้อความให้ดูไปด้วย อาจจะสนใจดูหรือชี้ข้อความ ที่
เขาประทับใจบ้างเป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะถ้าข้อความนั้นสัมพันธ์กับภาพ 

3) อ่านโดยการเดาเนื้อหา เด็กรู้ว่าเนื้อหาควรจะเป็นไปในท านองใด และไม่เป็นไปใน
ท านองใด หรืออะไรควรคู่กับอะไร เด็กจะท าท่าอ่านโดยอาศัยยความรู้เดิมในการเดา 

 
2.3.3 ทักษะการอ่าน 

 
Gray and Robinson (1968 อ้างถึงใน ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์, 2524) ได้สรุปทักษะด้านต่าง

ที่ใช้ในการอ่าน ไว้ดังนี้ 

1) ทักษะในการรู้ค า ตลอดจนการรู้เกี่ยวกับการออกเสียงและความหมาย 
2) ทักษะความเข้าใจ ซึ่งรวมความสามารถในการจับใจความได้อย่างถูกต้อง 
3) ทักษะในการตอบสนอง และประเมินผลความคิดเห็นของผู้เขียน 
4) ทักษะในการรับและผสมกลมกลืนของสิ่งที่ได้อ่าน ระหว่างความคิดใหม่กับความคิด

เดิม 
 
สามารถกล่าวได้ว่า ทักษะการรู้จักค า การออกเสียง และการเข้าใจความหมายของค าเป็น

ทักษะเบื้องต้นในการอ่านทุกชนิดและทุกระดับ ถ้าผู้อ่านขาดทักษะในด้านนี้แล้ว การอ่านก็ไม่
สามารถจะเกิดขึ้นได้ ทักษะในด้านนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและสามารถจับใจความจากเร่ือง
ที่อ่านได ้



 
Goodman (1967 อ้างถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล , 2540) กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่

ซับซ้อนและการอ่านให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1) ความรู้ทางภ าษา (Linguistic Knowledge) โดยในระยะเร่ิมเรียนนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับ อักษร และความหมายของค าแต่ละค า เมื่อมีประสบการณ์ใน
การอ่านมากขึ้นผู้เรียนจะสามารถอ่านเพื่อความเข้าใจได้มากขึ้น 

 

2) ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน (Schema) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและ
สิ่งที่ผู้เรียนมีอยู่เดิม 
 

3) ความสมบรูณ์ของเน้ือเร่ืองหรือข้อเขียน (Conceptual or Semantic Completeness) ผู้อ่าน
จะไม่เข้าใจสิ่งที่อ่านถ้าเนื้อเร่ืองที่อ่านน้ันมีเน้ือความที่ไม่สมบูรณ์ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ผู้อ่านมีควา มรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านมาก่อน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์จากการเรียนรู้ 
 

4) ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของเน้ือเร่ือง (Text Schema) เน้ือเร่ืองหรือ
ข้อเขียนแต่ละชิ้นจะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันและยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อและวัฒนธรร ม
ของผู้เขียน แต่หากเนื้อเร่ืองเสนอเร่ืองราวที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมและประสบการณ์ของผู้อ่าน 
การอ่านก็อาจจะไม่ประสบความส าเร็จได้ 

 
วิไลพร ดอกจันทร์ (2529 อ้างถึงใน วิญญูวดี กุลจลา , 2544 ) ได้พบว่า การอ่านอย่างมี

ประสิทธิภาพมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) ผู้อ่านจะต้องเป็นผูรู้้ภาษานั้นๆ ดีแล้วก่อนจะมีการอ่าน คือ มีความเข้าใจและพูดภาษานั้น
ได้ในระดับหนึ่งที่เพียงพอก่อนที่จะมีการฝึกอ่าน เพราะจุดประสงค์ของการอ่าน คือ การช่วยให้ผู้รับ
สารจากตัวหนังสือที่คล้ายกับสารซึ่งเขาจะเข้าใจได้ถ้าส่งเสียงพูด 

 

2) ผู้อ่านจะต้องรู้จักวิเคราะห์หรือแย กแยะค า (Dissect) โดยดูว่าประกอบขึ้นด้วยเสียง
อะไรบ้าง ไม่ถึงกับจะต้องรู้เร่ืองระบบเสียง (Phonetics) แต่ควรรู้ว่าเสียงนั้นๆ แทนด้วยตัวหนังสือ
อย่างไรในการสะกดค า และเราจะประกอบค าได้อย่างไร 

3) ผู้อ่านจะต้องเรียนรู้ลักษณะของค า นึกออก และแยกแยะ อักษรได้แม้จะเขียนแบบต่ างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ ตัวเขียนหวัด หรือบรรจง และแม้จะอยู่ในรูปของค าประสมหรือค าสมาส 

 



4) ผู้อ่านจะต้องเรียนรู้ลักษณะการอ่านที่มีหลักอยู่ว่าอ่านจากซ้ายไปขวา หรือหลักอย่าง
อ่ืนๆ ตามลักษณะของภาษา 
 

5) ผู้อ่านต้องเรียนรู้ว่ามีระบบความสัมพันธ์ระหว่าง อักษรกับเสียง ซึ่ งจะช่วยให้สามารถ
อ่านค าหรืออกเสียงค าอื่นๆ แม้ค าที่ไม่รู้จักมาก่อนได้ 
 

6) ผู้อ่านจะต้องเรียนรู้วิธีเข้าใจและระลึกสัญญาณ หรือแนวแนะ (Cues) ในการที่จะอ่าน
ออกเสียง หรือในการที่จะรู้ความหมายของค า การเข้าใจและระลึกได้นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเพียงแค่รู้
ว่าค านี้เคยพบมาก่ อนหรือไม่เท่านั้น แต่หมายความถึง การสามารถอ่านค านั้นออกและเข้าใจ
ความหมาย ซึ่งแสดงว่าผู้อ่านสามารถเทียบค าเขียนกับเสียงพูดได้ 
 

7) ผู้อ่านต้องเรียนรู้ว่า อักษรเป็นสิ่งแทนค าพูด และมีความหายเปรียบเทียบกันได้ ขณะที่
อ่านนั้นเท่ากับการถอดสัญลักษณ์อักษรให้เป็นค าพูดที่ เสมอกัน ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่ง
ที่อ่านเท่าๆ กับการได้ฟัง อาจเป็นการเข้าใจภายใน เช่นการอ่านในใจ หรือบางทีจะต้องอ่านออกเสียง
ก่อนแล้วจึงจะอ่านในใจก็ได้ 
 

8) ผู้อ่านจะต้องเรียบรู้การใช้เหตุผลและความนึกคิดต่อสิ่งที่อ่านภายในขอบเขตความหมาย 
รู้สติปัญญาและประสบการณ์ของเขา 

 
2.3.4 การอ่านออกเสียง 
 
การอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงจากการอ่านตามแนวคิดของ ล ะม้ายมาศ ศรทัต ต์ (2526 

อ้างถึงใน ศรีรัตน์ เจ่ิงกลิ่นจันทร์ , 2536 ) สรุปพฤติกรรมในการอ่านออกเสียงหรืออ่านฟังเสียงว่า
ประกอบด้วย 

1) ความสามารถในการรับรู้ (Perception) ได้แก่ การใช้สายตาสังเกต เห็นอักษรแล้วจ าได้ว่า
เคยพบเคยอ่านมา หรือมิเช่นน้ันก็จะต้องใช้การดูภาพ การอ่านภาพที่มีสัญลักษณ์นั้นช่วยในการฝึก
อ่านเร่ิมแรก และพร้อมที่จะออกเสียงออกมาตามที่เห็น 
 

2) การออกเสียง (Vocalization) คือ อาการที่จะพ่นลมออกมาผ่านเส้นเสียงตามที่เห็ นอักษร
นั้นๆ 
 



3) การท าให้เสียงผสมกลมกลืน ได้แก่ การใช้อวัยวะต่างๆ เช่น ลิ้น ปาก ฟัน หรือส่วนใด
ส่วนหน่ึงที่จะท าให้เสียงพ่นออกมา ถูกท าให้เกิดการผสมกลมกลืนทั้งพยัญชนะ สระ ตัวสะกด หรือ
วรรณยุกต์แล้วแต่กรณี มุ่งให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง 
 

4) การฟังและวิเคราะห์เสียงที่ตน อ่าน (Auditory Discrimination) ผู้อ่านจะต้องใช้หูของตน
ฟังอย่างพินิจว่าถูกต้องตามเจตนาที่จะออกเสียงอ่านค านั้นๆ หรือไม่ หากมีความผิดเพี้ยนแต่อย่างใด
อย่างหนึ่งจะต้องแก้ไข โดยการเร่ิมต้นอ่านค านั้นใหม่ 
 

5) ความเข้าใจความหมายของค าหรือประโยคที่อ่าน (Comprehension) หูนอกจากฟังเสียงที่
อ่านแล้วยังต้องท าหน้าที่ฟัง โดยใช้สติปัญญาแปลความหมายหรืออาจอาศัยประสบการณ์เดิมช่วยแปล
ประโยคและข้อความที่อ่าน แต่ในบางคร้ังก็จ าเป็นต้องสร้างประสบการณ์ตรงเช่น ลองปฏิบัติตามที่
อ่านจึงจะเข้าใจได ้
 

6) ความสามารถในการจดจ า (Recognition) การจดจ า ในที่นี้หมายถึง การจ ารูปค า การจ า
สัญลักษณ์ได้ว่าออกเสียงอย่างไร รวมทั้งการจ าประโยคที่อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที การจ าเหล่านี้ย่อม
เป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการอ่านในครั้งต่อๆ ไปด้วย  
 

2.3.5 การเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนการอ่าน 
 
พนมพร ศิริถาพร (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอ บของการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่าน 

ซึ่งก็คือทักษะที่ส าคัญ 6 ประการที่เด็กควรมีก่อนการเรียนอ่าน ดังนี้ 
 
1) แรงจูงใจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ (Print Motivation) เพื่อให้เด็กพัฒนาความสนใจในหนังสือ

และการเรียน รวมถึงมีความสนุกในการอ่าน สิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติกับเด็กแต่ละช่วงอายุเพื่อให้เด็กเกิด
แรงจูงใจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่างๆ มีดังนี้ 
 

 วัยแรกเกิด – 2 ขวบ 

- เร่ิมอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ยังเล็ก ถึงแม้ว่าเด็กแรกเกิดก็จะชอบให้พ่อแม่หรือคน
ดูแลอ่านหนังสือให้ฟัง 

- พยายามหาหนังสือที่มีความแข็งแรงหรือหนังสือที่ท าจากผ้าเพื่อให้เด็กเ ปิดดู หรือเล่น
กับหนังสือได้โดยไม่เป็นอันตราย 



- พ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้เด็กเห็นเป็นประจ า และควรพาเด็กไปห้องสมุดเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 
 

วัย 2 – 4 ขวบ 

- พ่อแม่ควรพยายามให้เวลากับหนังสือด้วยการดูหนังสือ เลือกหนังสือ ทั้งของตนเอง
และของเด็ก 

- พ่อแม่ควรตระหนักถึงความส าคัญขอ งการให้เด็กได้มีโอกาสเห็นขณะที่พ่อแม่อ่าน
หนังสือ ตลอดจนการพาเด็กไปห้องสมุดเป็นประจ า 

 
2) ทักษะการบรรยาย – เร่ืองราว (Narrative Skills) เด็กควรมีพื้นฐานในการบรรยายสิ่ง

ต่างๆ และเล่าเร่ืองราวต่างๆ ได้ เพื่อพัฒนาไปสู่การบอกเล่าเหตุการณ์ ความรู้สึกของตนเอง สิ่งที่พ่ อ
แม่ควรปฏิบัติมีดังนี ้

 
วัยแรกเกิด – 2 ขวบ 

- เล่าเร่ืองให้เด็กฟัง 
- สนับสนุนให้เด็กมีความกล้าในการแสดงออกด้วยการพูด โดยการให้เด็กลองเล่า
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ฟัง แม้ว่าเด็กจะยังไม่พูดหรือพูดไม่ชัดเจน พ่อแม่ควรพยายามและ
ตั้งใจฟังขณะที่เด็กออกเสียง พร้อมตั้งค าถามถามเด็ก 

- อ่านหนังสือที่เด็กชอบให้ฟังบ่อยๆ และลองตั้งค าถามถามเด็กว่า “เหตุการณ์ต่อไปจะ
เป็นอย่างไร” 
 

วัย 2 – 4 ขวบ 

- พ่อแม่ควรฟังเด็กพูดอย่างตั้งใจ 
- เมื่อเด็กวาดภาพ พ่อแม่ควรให้เด็กอธิบาย บอกเล่าเกี่ยวกับภาพที่เด็กวาด 
- อ่านหนังสือร่วมกับเด็ก และใช้ค าถามถามเด็กเกี่ ยวกับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ใดเกิด
ก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง และจะเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ต่อไป 

- เปลี่ยนบทบาทหน้าที่กันโดยการให้เด็กเป็นผู้อ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟัง 
- ตั้งค าถามโดยใช้ค าถามปลายเปิดกับเด็ก เช่น ในภาพนี้อะไรก าลังจะเกิดขึ้น 



- ให้เด็กเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองกับหนังสือ เช่น จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราไป
เที่ยวชาดหาด 

 
3) การสังเกต อักษร  (Letter Awareness) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่า อักษร แต่ละตัวมีความ

แตกต่างกัน รวมถึงการเรียนรู้ชื่อและการออกเสียงของอักษรสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติกับเด็กมีดังนี้ 
 
วัยแรกเกิด – 2 ขวบ 

- ฝึกให้เด็กสังเกตและสัมผัสเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ  
- พูดคุยกับเด็ก โดยให้เด็กเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างของ 2 สิ่ง 
- อ่านอักษรแต่ละตัว จากหนังสือหัดอ่านให้เด็กฟัง 
- ชี้ให้ดอัูกษรจากเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ ของเล่น หรือสิ่งของต่างๆ 
 
วัย 2 – 4 ขวบ 

- เขียนค าที่เด็กสนใจ เช่น รถบรรทุก ผีเสื้อ 
- แสดงให้เด็กเห็นว่าอักษรเดียวกันอาจจะดูแล้วมีความต่างกันได้ เช่น A กับ a 
- ปั้นอักษรด้วยดินเหนียว หรือให้เด็กเล่นกับอักษรแม่เหล็ก 
- ชี้และบอกชื่อของอักษรบนเคร่ืองหมาย ของเล่น และสิ่งของต่างๆ 

 
4) การสังเกตเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ (Print Awareness) เพื่อให้เด็ก สังเกตเกี่ยวกับ อักษรและค า 

สามารถอ่านค าในหนังสือ และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหยิบจับหนังสือ สิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติเพื่อให้เด็ก
มีทักษะการสังเกตเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มีดังนี้ 

 
วัยแรกเกิด – 2 ขวบ 

- เลือกหนังสือที่มีค าไม่มาก และชี้ไปที่ค าเหล่านั้นพร้อมกับอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง 
- เปิดโอกาสให้เด็กหยิบจับหนังสือและพลิกหน้าของหนังสือ 
 
 



วัย 2 – 4 ขวบ 

- อ่านสิ่งพิมพ์หลายๆ ประเภท โดยการอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง เช่น ป้ายบอกชื่อถนน  
กล่องใส่ขนม และรายการต่างๆ โดยขณะที่อ่านพ่อแม่ควรชี้ค าๆ นั้นให้เด็กดูด้วย 

- ให้เด็กมีโอกาสหยิบจับหนังสือ พลิกหน้าหนังสือ และเล่าเร่ือง 
- พ่อแม่ลองถือหนังสื อโดยการกลับด้าน และสังเกตว่าเด็ กจะกลับหนังสือให้ถูกต้องได้
หรือไม่ 

 
5) ค าศัพท์ (Vocabulary) เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวชื่อของสิ่งของต่างๆ ซึ่งพื้นฐานของการ

เรียนรู้ด้านค าศัพท์จะมีส่วนช่วยในการ พัฒนาทักษะทางภาษาด้านอ่ืนๆ ของเด็กต่อไป พ่อแม่ควรช่วย
ให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านค าศัพท์โดยปฏิบัติ ดังน้ี 

  
วัยแรกเกิด – 2 ขวบ 

- พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเหตุการณ์สิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น และสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก 
- พูด ร้องเพลงโดยมีท่วงท านอง จังหวะของเพลง 
- เมื่อเด็กเร่ิมหัดพูด หรือพูด พ่อแม่ควรตั้งใจฟัง ตอบค าถาม และพูดคุยกับเด็ก 
- พ่อแม่ต้องพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที่ชัดเจน โดยใช้ประโยคสั้นๆ และพูดซ้ าๆ หากเด็ก
แสดงความสนใจ 

- อ่านหนังสือร่วมกับเด็กทุกๆ วัน โดยใช้หนังสือที่มีรูปภาพที่น่าสนใจ พร้อมทั้งพูดคุย
กับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในภาพและใช้มือชี้ไปด้วย 

 
วัย 2 – 4 ขวบ 

- พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นและสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว 
- เมื่อเด็กพูดกับพ่อแม่ พ่อแม่ควรพูดเสริมโดยการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองที่เด็ก
พูด 

- พ่อแม่ควรใช้ค าถามถามเด็กมากๆ 
- อ่านหนังสือร่วมกับเด็กทุกวัน 
- เรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก โดยการอ่านหนังสือที่เด็กชอบ 

 



6) การสังเกตเกี่ยวกับการออกเสียง (Phonological Awareness) เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ
การฟัง และการเล่นกับเสียงในค าต่างๆ สิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการสังเกต
เกี่ยวกับการออกเสียงมี ดังนี้ 
 

วัยแรกเกิด – 2 ขวบ 

- ร้องเพลงกล่อมเด็ก โดยมีการเน้นเสียงที่สัมผัสคล้องจอง หรือในบางคร้ังพ่อแม่อาจ
สร้างเสียงที่สัมผัสคล้องจองขึ้นมาเอง 

- พ่อแม่ควรร้องเพลงให้เด็กฟัง แม้ว่าในบางครั้งพ่อแม่อาจคิดว่าตนเองร้องเพลงไม่เป็น 
และในขณะที่ร้องเพลงควรใส่ท่าทางประกอบเพลงไปด้วย 
 

วัย 2 – 4 ขวบ 

- ถามเด็กเกี่ยวกับค า 2 ค าว่ามีเสียงพ้องหรือสัมผัสกันหรือไม่ 
- ร้องเพลงให้เด็กฟัง แม้ว่าพ่อแม่อาจจะคิดว่าเสียงของตนเองไม่ดีก็ตาม แต่สิ่งที่ส าคัญก็
คือ ในการร้องเพลงนั้นควรร้องเพลงที่มีท่วงท านอง และร้องเพลงที่ตนเองถนัด 

- เล่นเกมที่เกี่ยวกับค า เช่น ค าอะไรที่มีเสียงพ้องกับค าว่า เป็ด หรือมีค าอะไรบ้างที่ขึ้นต้น
ด้วยค าว่า มะ... เป็นต้น 

 
การที่จะเตรียมเด็กให้พร้อม ก่อนการ อ่านนั้น จะต้องส่งเสริมพัฒนาการในด้านอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากพัฒนาการทางการอ่าน ดังนี้ (บันลือ พฤกษะวัน, 2538) 
 
ด้านการฟังและการพูด 

- ผู้ใหญ่เล่านิทานสั้นๆ ใช้ค าพูดง่ายๆ ใช้ท่าทางประกอบ ใช้ค าพูดให้เหมาะสม 
- ผู้ใหญ่อ่านเร่ืองสั้นให้ฟัง 
- ผู้ใหญ่พูดค าที่เป็นเสียงแตกต่างกันตามเสียงนั้น ตามเสียงทั้งห้าแห่งการผัน เช่น แมว ไก่ 
ม้า เม่น หมี เพื่อให้เด็กลองสังเกตความแตกต่างของเสียง 

- ให้เด็กเล่าสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเอง 
- หัดให้พูดถามตอบ เติมประโยคตามหนังสือ 
- จัดเป็นละครง่ายๆ 



ด้านการคิดและสังเกต 

เด็กจะต้องใช้มโนภาพในการอ่าน การหัดให้เด็กมองดูสิ่งใดด้วยการสังเกต และบันทึกภาพ
นั้นไว้ในสมอง เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นการอ่าน เด็กที่มีความสังเกตดีจะอ่านได้เร็วซึ่งมีแนวทางฝึกให้
คิดและสังเกต ดังน้ี 

- ให้ดูของหลายๆ อย่างบนโต๊ะในเวลาจ ากัด 
- ให้ต่อภาพที่ตัดเว้าๆ แหว่งๆ  
- ให้เล่นเกมที่ใช้การสังเกต เช่น เอาผ้าผูกตาใช้มือคล า 
- การเล่นต่อรูปที่ยังขาดหรือตัดส่วนเด่นออก 
- การเล่นทาย ให้ใช้มือคล าโดยปิดตาและทายว่าอะไร 
- เล่นบัตรค า โดยให้ดูในเวลาจ า กัด แล้วให้เขียนไม่ผิดเพี้ยน ให้เด็กอ่าน ให้เด็กดูว่าต่างกัน
ตรงไหน 

 
2.3.6 การส่งเสริมการอ่านของเด็ก 
 
นพพร เพียรพิกุล (2523 อ้างถึงใน ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน , 2547) ได้แนะน าการส่งเสริม

การอ่านของเด็กว่ามีอยู่หลายวิธี และสามารถส่งเสริมได้หลายโอกาส หลายสถานที่ด้ว ยกัน สถานที่
ส าคัญที่ควรส่งเสริมการอ่านของเด็กอย่างยิ่งควรมีดังนี้ 

 
1) บ้าน  

บ้านเป็นสถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่น และให้ความสุขแก่เด็กได้เป็นแห่งแรก บ้านที่
พรั่งพร้อมไปด้วย พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ย่อมท าให้เด็กมีความสุขและความมั่นคง การส่งเสริมให้เด็กอ่าน
นั้น ควรเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง อันได้แก่ พ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ สิ่งที่ผู้ใหญ่ที่บ้านควรท าอย่างยิ่ง
คือ การจัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดภายในบ้าน เพราะการมีหนังสือมากๆ ผู้ใหญ่หยิบอ่านบ่อยๆ ย่อม
เป็นตัวอย่างที่เด็กจะท าตามได้อย่างดี นอกจากนั้น ผู้ใหญ่อาจจะบอกให้เด็กอ่านหนั งสือให้ฟังโดยอาจ
ให้รางวัลบ้าง หรือบอกถึงหนังสือดีๆ ที่เพิ่งซื้อมา หรือพูดถึงหนังสือต่างๆ อยู่บ่อยๆ แม่บางคนอาจจะ
ให้ลูกนอนหนุนตักหยิบหนังสือมาอ่านให้ลูกฟัง ให้เด็กดูรูป เด็กจะชอบใจมาก สิ่งเหล่านี้จะเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านขั้นต้นที่ได้ผล 

 



2) โรงเรียน  
โรงเรียนเป็นแหล่งที่สองที่เด็กจะคุ้นเคยด้วย ครูควรมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือ 

เพราะนอกจากจะท าให้เด็กอ่านหนังสือแล้ว ยังท าให้เด็กรักการเรียน รักการศึกษาค้นคว้าอีกด้วย การ
ส่งเสริมการอ่านของเด็กนั้นมีหลายวิธี เช่น การมอบหมายให้เด็กอ่านหนังสือที่ครูก าหนด ให้ หรือครู
น าหนังสือให้เด็กเลือก เมื่ออ่านจบแล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟังตามโอกาส ก็จะพัฒนาการอ่านและการ
พูดของเด็กอีกด้วย โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ต่ืนเต้น 
น่าติดตาม โดยอาจเป็นการแข่งขันบ้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจการอ่านและปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน
ด้วยเช่นกัน 

 

2.4 ผู้ปกครองกับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
หัวข้อนี้จะมุ่งเน้นในเร่ืองของผู้ปกครองกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยจะกล่าวถึง

บทบาทของผู้ปกครองและความส าคัญของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ การให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองว่าเหตุใดจึงมีความส าคัญและวิธีการ ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ

โรงเรียนโดยครูเป็น ผู้สอนแล้ว บ้านยังเป็นสถานที่อีกแห่งหน่ึงซึ่งมีความส าคัญในการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็ก เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความส าคัญ มีอิทธิพล และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
เด็ก ดังนั้นผู้ปกครองจึงเปรียบเสมือนครูคนแรกของเด็ก (ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์, 2539) 

 
ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้ง 

5 ด้าน คือ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม หมายถึง ผู้ที่แข็งแรงคล่องแคล่ว เรียนรู้ได้ดี ฉลาด 
รู้จักคิด รู้จักสื่อภาษา และรู้จักท าสิ่งต่างๆ แก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างสร้างสรร ค์ จิตใจ อารมณ์ดี 
มั่นคง รู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบตนเอง ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ และอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข ถ้าผู้ปกครองตระหนักและปฏิบัติต่อลูกด้วยความรัก
ความเข้าใจก็จะตอบสนองความต้องการทุกด้านของลูกได้อย่างเหม าะสม เป็นการส่งเสริมให้ลูกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ (สุรัสวดี กองสุวรรณ์, 2539) 

 



นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ของเด็กและเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลครอบคลุมชีวิตยิ่งกว่าอิทธิพลอ่ืนใด ดังเช่น Freud (1948 อ้าง
ถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูเด็กกับเด็กมีความส าคัญที่
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และ Piaget (1971 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่มีส่วนสร้างเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กว่า การถ่ายทอดความ รู้ทางสังคมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญซึ่งผู้ปกครองหรือบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นผู้ก าหนดความรู้หรือสอนให้ 
นอกจากนี้ผู้เลี้ยงดูเด็กยังมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็กอย่างมาก ดังนั้น การศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งที่จัดขึ้นโดยค รูในโรงเรียนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้าน
เท่านั้น แต่การศึกษาถือเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือ
ของบ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองจึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาด้วย
เช่นกัน (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2544) 

 
Manz and others (2011) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนอ่านเขียนที่

บ้านว่า นอกเหนือจากการให้การส่งเสริมโดยผู้ปกครองแล้ว จ านวนหนังสือที่บ้าน การไปห้องสมุด 
เวลาที่อ่านหนังสือร่วมกับลูก และอายุของเด็กที่เร่ิมอ่านหนังสือร่วมกับพ่อแม่ ก็สามารถที่ จะแสดง
ช่วยให้ท านายประสิทธิผลทางการอ่านเขียนของเด็กนั้นๆ ได้ 

 
ได้มีนักการศึกษาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียนไว้ดังนี้ 
 
จากแนวคิดของ Cronbach (1977) ที่ได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยาใน

ครอบครัว ด้านบทบาทของบิดามารดาที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียนมีดังนี้  
 
- ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเรียน (Encouraging Achievement)  
- ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนภายในบ้าน (Educational Activities)  
- ด้านการอุทิศเวลาให้แก่การเรียนของนักเรียน หรือให้ความสนใจในการเรียนของนักเรียน 

(Educational Interests)  
- ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ (Rewards and Punishments) 
 



Fullan (1982) ได้จ าแนกบทบาทของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการเรียนไว้ 4 ด้าน คือ ด้าน
การให้ค าชี้แนะเกี่ยวกับโรงเรียน ด้านการให้ค าชี้แนะที่ บ้าน ด้านการติดต่อกับโรงเรียน และด้านการ
ให้การบริการชุมชน 

 
นอกจากนี้ Bloom (1981) ได้สรุปถึงบทบาทของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของ

นักเรียน ดังนี ้

1) การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนในการสร้างนิสัยในการท างาน 

2) การแนะแนวและการสนับสนุนทางวิชาการ 

3) การกระตุ้นให้ส ารวจและอภิปรายความคิด 

4) การช่วยพัฒนาภาษาภายในบ้าน 

5) ความคาดหวังทางด้านวิชาการ 
 

Epstein (1995) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของ
นักเรียนไว้ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนทั้งทางบ้าน และทาง
โรงเรียน ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ส่งเสริมการเรียน การจัดการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน และการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในบ้านโดยช่วยนักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนหรือเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

 
จากข้อความดังกล่าว อาจสรุปได้ว่าบทบ าทของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของ

นักเรียนจะเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียนทั้งทางบ้านและทางโรงเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน
ภายในบ้าน ได้แก่ การสร้างนิสัยในการท างานให้แก่นักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การแนะแนวด้านการเรียน ช่วยท า กิจกรรมด้านการเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรีย นได้แก่ การติดต่อกับครูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนร่วมกัน
เพื่อความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักเรียน 

 
2.4.1 บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญและอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างยิ่ง 

การเรียนรู้ของเด็กจะมีคุณภาพอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับการส่งเสริมของผู้ปกครอง ดังนั้น เราจึงควรจะ



ทราบถึงบทบาทของผู้ปกครองในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้
ให้ความสนใจและได้ให้ความหมายของบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

 
Cronbach (1977) ได้ให้ความหมาย บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ว่า หมายถึง 

การที่ผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภายในบ้าน เพิ่มพูนพัฒนาการทางความรู้ 
ความคิดของเดก็  

 
Bloom (1981) ได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ว่า

หมายถึง การที่ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก โดยการดูแลเอาใจใส่ จัด
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็ก ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
โรงเรียนเป็นคร้ังคราว 

 
ก่อ สวัสดิพาณิชย์ (2519) ได้ให้ความหมายบทบาทของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ว่า หมายถึง การให้การศึกษาแก่นักเรียน รับผิดชอบผลการเรียนของนักเรียน 
รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในขั้นสุดท้าย 

 
จากความหมายที่ กล่าวมาทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ

เรียน หมายถึง การที่ผู้ปกครองให้การศึกษา ให้การส่งเสริมสนับสนุน และเอาใจใส่ต่อการเรียนของ
นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน และจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียน เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการทางความรู้ ความคิดของนักเรียนตลอดจนส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนด้วยความเต็มใจ พอใจ และเต็มความสามารถ รับผิดชอบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
และติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงเรียน  

 
2.4.2 บทบาทของผู้ปกครองด้านการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
ในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 
 
Gardner (1973) จ าแนกบทบาทของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เป็น 2 ชนิด คือ 



 
1) บทบาทที่ปรากฏการกระท า (Active Role) บทบาทชนิดนี้หมายถึง ก ารที่บิดา มารดา 

หรือผู้ปกครองแสดงพฤติกรรม เช่น การกระตุ้นเด็กให้เรียนรู้ สอนภาษาให้เด็ก ส่งเสริมเด็กด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งให้รางวัลและให้การเสริมแรงเมื่อเด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

 
2) บทบาทที่ไม่ปรากฏการกระท า (Passive Role) บทบาทชนิดนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับทัศนคติ

ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีต่อชนชาติที่ใช้ภาษาที่เด็กเรียน บทบาทชนิดน้ีของผู้ปกครองจะ
ช่วยจูงใจให้เด็กเรียนรู้ภาษา หรือจะเป็นสาเหตุให้เด็กลดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษานั้น เนื่องจาก
ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการช่วยสร้างทัศนคติให้ แก่เด็กและทัศนคติของเด็กจะสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของผู้ปกครอง 

 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2527 อ้างถึงใน เตือนใจ แก้วโอภาส 

(2530) ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

1) จัดหาหนังสือ แบบฝึกหัด และอุปกรณ์การเรียนอย่างครบครัน 
2) สนทนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3) ช่วยทบทวนบทเรียน 
4) จัดหาหนังสืออ่านประกอบง่ายๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน 
 
ซึ่งสอดคล้องกับเตือนใจ แก้วโอภาส (2530) ที่ได้จ าแนกบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

1) สร้างความพร้อมในการเรียน ภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก โดยผู้ปกครองจะต้องคอยส ารวจ
ลูกหลานของตนอยู่เสมอว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ 

2) สร้างแรงจูงใจและเป้าหมายที่ดีให้แก่เด็ก ผู้ปกครองจะต้องให้ก าลังใจเด็ก โดยหมั่น
สนทนาไต่ถามเกี่ยวกับการเรียน 

3) ช่วยทบทวนบทเรียนให้ตามความเหมาะสม ส าหรับผู้ปกคร องที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ
อาจจะทบทวนสิ่งที่เด็กเรียนรู้มาแล้วจากโรงเรียน 

4) จัดหาหนังสืออ่านประกอบภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่นหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน 



5) พบปะกับครูเพื่อรับทราบปัญหาอันเกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กและ
หาวิธีการเพื่อร่วมมือแก้ไข  
 

2.4.3 ความส าคัญของบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน 
 
ปัจจุบันการให้การศึกษาแก่นักเรียนมีขอบเขตกว้างขวาง นักเรียนจะมีโอกาสได้ศึกษาทั้ง

จากในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่ละวันน้ัน แม้จะเป็นการให้
การศึกษาส่วนหน่ึงแล้ว แต่เ มื่อกลับถึงบ้าน นักเรียนควรจะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมด้วย การศึกษา
เพิ่มเติมที่บ้าน มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ การให้การศึกษาในเชิงการเรียนรู้ชีวิตภายในครอบครัว
และนอกครอบครัว ซึ่งเกิดจากการพูดคุยสนทนากับผู้ใหญ่ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ 
ซักถามผู้ อ่ืน เป็นต้น การศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านในลักษณะที่สอง คือ  การศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียน
ได้เล่าเรียนมาจากโรงเรียน ทั้งในแง่ของเน้ือหาวิชาการ และการสอน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่
ผู้ปกครองควรจะได้มีส่วนส่งเสริม (ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ 2538) 

 
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า บิดามารดา ผู้ปกครอง เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ

ยิ่งต่อนักเรียน เพราะบทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะการเลี้ยงดูเท่านั้น 
บทบาทส าคัญที่ผู้ปกครองต้องกระท าคือ ให้การสนับสนุนด้านการเรียนแก่นักเรียนทั้งทางบ้านและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการเรียน
ของนักเรียน  

 
Wentzel (1994) กล่าวถึง ความส าคัญของบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนว่า 

บทบาทที่ส าคัญของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน คือ การที่ผู้ปกครองมีบทบาทในกา รส่งเสริม
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
Hoover–Dempsey and Sandler (1997) ได้กล่าวสรุปถึงเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ 

(เป้าหมายที่ 8) ของประเทศอเมริกาว่า ในปี 2000 โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องส่งเสริมความร่วมมือกัน
ในการช่วยเพิ่ม ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองในการส่งเสริมความ
เจริญงอกงามด้านอารมณ์ สังคม และการศึกษาของนักเรียน  

Epstein (1995) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของบทบาทของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนว่า มีความส าคัญในด้านการพัฒนาแรงจูงใจและทัศนคติ เกี่ยวกับการเรียนและการ



ปรับปรุงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียนที่มุ่งเน้นผลการเรียนของนักเรียนเป็นส าคัญ เช่น การ
เพิ่มคะแนนในการทดสอบ การเพิ่มระดับคะแนนและการเพิ่มอัตราการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นเรียน
ระดับที่สูงขึ้น 

 
จากข้อความข้างต้น อาจสรุปความส าคัญของบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน

ได้ว่า ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการช่วยนักเรียนให้เกิดการพัฒนาความเจริญงอกงามด้าน
สติปัญญา ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน รวมทั้งปัจจัยด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เช่น แรงจูงใจในการเรียนและพฤติกรรมที่แสดงในชั้นเรียนเป็นส าคัญ 

 
2.4.4 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
 
ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาตราบปัจจุบัน  พ่อแม่ผู้ปกครองล้วนได้รับการสืบทอดความรู้

เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกจากคนรุ่นก่อนและจากชุมชน  การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวอาจเรียกได้
หลายอย่าง  ความหมายของ การให้ความรู้ แก่ผู้ปกครอง หรือการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง  (Parent 
Education) ค่อนข้างกว้างและมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย จึงท าให้ยากที่จะให้
ความหมาย ซึ่ง  Harman and Brim (1980 อ้างถึงใน อรุณี หรดาล , 2537) ได้นิยามไว้ว่าเป็นการใช้
กระบวนการและเทคนิคทางการศึกษาเพื่อมุ่ งให้ผู้ปกครองสามารถท าห น้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ผู้ปกครองในที่นี้อาจเป็นผู้ปกครองที่มีลูกหรือก าลังจะมีครอบครัว 

 
ค าว่า  ผู้ปกครอง (Parent) จากพจนานุกรมให้ความหมายหนึ่งว่า หมายถึง พ่อแม่ แต่

ความหมายตามนัยของการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง (Parent Education) ค าว่าผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ 
แม่ พี่ ป้า น้า อา คนรู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักก็ได้ถ้าคนที่กล่าวนี้ท าหน้าที่ดูแลชีวิตพื้นฐาน น าแนวทาง 
สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะแนวแก่เด็กถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้ปกครอง (Morrison, 1998 อ้างถึงใน 
กุลยา ตันติผลาชีวะ , 2551) จากความหมายดั งกล่าวจะเห็นว่าผู้ ปกครองมีความหมายกับเด็กมากกว่า
การเป็นผู้ให้การเลี้ยงดูให้น้ าให้อาหาร หน้าที่ของผู้ปกครองครอบคลุมถึงการอบรมสั่งสอนและ
พัฒนาเด็กด้วย การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองจึงเป็นการเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ผู้ปกครองที่ดีต้องมีทักษะ มี
ความสามารถ มีความเชี่ย วชาญในการเลี้ยงเด็ก และเข้าใจเด็กอย่างแท้จริง เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ท า
หน้าที่เลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามศักยภาพและพัฒนาการ 

ฉันทนา ภาคบงกช (2528) กล่าวว่า ผู้ปกครองเป็นบุคคลส าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
เด็กมากที่สุด สามารถที่จะสนองความต้องการขั้นพื้นฐา นแก่เด็ก และมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็ก 



การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองจะช่วยลดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองยังช่วยให้ทางบ้านและ
โรงเรียนมีความเข้าใจที่ตรงกันในการส่งเ สริมให้เด็กพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม มีความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท าให้เด็กไม่ต้องประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูและผู้ปกครอง 

 
ดังนั้นการให้ความรู้ผู้ปกครอง จึงหมายถึง การจัดการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็กวิธีการอบรมเลี้ยงดู  แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างของเด็ก 
ตลอดจนการด าเนินชีวิตครอบครัวในวิธีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองมีขอบข่ายค่อนข้างกว้างเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทุกด้าน และขยาย

ไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและโภชนาการ รวมทั้งธรรมชาติของผู้ป กครองในฐานะของ
ผู้รับความรู้ ดังนั้นจึงต้องมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครองโดยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม    

 
เน่ืองจากกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วม

ตามความสมัครใจ ดังนั้นเนื้อหาความรู้ที่จะจัดจะต้องมีลักษณะพิเศษต่างจาก กิจกรรมอื่นๆ ดังที่ นิภา 
ทองไทย (2525) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1)  เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ปกครองก าลังประสบอยู่ 
2)  เป็นเร่ืองที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ 
3)  เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย และวิธีการให้เลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
4) เป็นเร่ืองที่เหมาะสมกับพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของผู้ปกครอง 
 
2.4.5 ความส าคัญของการให้ความรู้ผู้ปกครอง   
 
กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นวิธีหนึ่งที่สถานศึกษาปฐมวัยจะสามารถช่วยผู้ปกครอง

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็ก วิธีการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตลอดจนเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่และเห็นความส าคัญของตนเองที่มีต่อเด็ก นอกจากนี้การให้ความรู้ผู้ปกครองยัง
สามารถช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการให้การศึกษาแก่เด็ก ดังที่อรุณี หรดาล (2536 ) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความคุ้นเคยระหว่างครูกับผู้ปกครองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางการศึกษาซึ่งกันและ



กัน อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่อกัน ที่อาจเป็นสาเหตุให้เด็กเกิดความสับสน  ดังนั้นการเข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อผู้ปกครอง ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ 

1) ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ 
ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมของเด็กได้ดียิ่งขึ้น 

2) ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูการเตรียมความพร้อม  
และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

3) ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงผลของการกระท าหรือพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อเด็กอันจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

4) ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
ลักษณะ  ประเภทและวิธีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก 

5) ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ และฝึกทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู และการด าเนินชีวิตของครอบครัวให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

6) ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองซึ่งจะมีผลต่อตัวเด็กโดยตรง 

 
2.4.6 วิธีการให้ความรู้ผู้ปกครอง   
 
การให้ความรู้ผู้ปกครองสามารถกระท าได้อย่างหลากหลายแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

รูปแบบ  คือ แบบเป็นทางการ  (Formal) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การโต้วาที เป็นต้น และแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal) เช่น การระดมสมอง การประชุมโต๊ะกลม  การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น  
โดยอาจใช้บ้าน หรือสถานศึกษาปฐมวัยเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ 

 
ส าหรับรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยควรมีลักษณะผสมผสาน

ระหว่างรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เน้ือหาความรู้ และขนาดของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโดยทั่วไปจะมี 5 ลักษณะคือ 

 
1) เป็นรายบุคคล  การให้ความรู้เป็นรายบุคคลส่วนมากจะจัดแบบไม่เป็นทางการ เช่น การ

เยี่ยมบ้าน  การสนทนาซักถาม เป็นต้น  เน้ือหาความรู้จะมีลักษณะแคบเฉพาะที่ผู้ปกครองผู้นั้นสนใจ



หรืออาจเป็นปัญหาที่ก า ลังเผชิญอยู่ เช่น กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสร้างสรรค์ให้เด็ก วิธีการ
ฝึกหัดขับถ่ายให้เด็ก  วิธีแก้ปัญหาเด็กที่ไม่ยอมกินผัก การแก้ปัญหาเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอน เป็นต้น 
 

2) กลุ่มขนาดเล็ก  รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองในกลุ่มขนาดเล็กส่วนมากจะจัดแบบไม่
เป็นทางการ เช่น การพบปะสนทนา การประชุมกลุ่มย่ อย การประชุมโต๊ะกลม การระดมสมอง  เป็น
ต้น  เน้ือหาความรู้จะเป็นเร่ืองที่สมาชิกในกลุ่มมีความสนใจร่วมกัน เช่น อิทธิพลของรายการโทรทัศน์
ที่มีต่อเด็ก  การอิจฉาริษยาระหว่างพี่น้อง การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่เด็ก วิธี สร้างบริ โภค
นิสัยที่ดีให้แก่เด็ก เป็นต้น 
 

3) กลุ่มขนาดใหญ่  รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองในกลุ่มขนาดใหญ่อาจจัดได้หลาย
รูปแบบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การอภิป ราย การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น  หัวข้อความรู้ที่จัดจะเป็นเร่ืองที่คนส่วนใหญ่มีความต้อง การและมีความสนใจ
ร่วมกัน เช่น วิธีการเล่นกับเด็กที่บ้าน กิจกรรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เด็กจะท าที่บ้าน 
กิจกรรมช่วงวันหยุด ลักษณะอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ลักษณะ พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย  
เป็นต้น 
 

4) ระดับชุมชน การให้ความรู้ผู้ปกครองในชุมชนหรือสังคมวงกว้างอาจจัดได้หลายรูปแบบ 
เช่น การบรรยาย การปาฐกถาหมู่ การโต้วาที การอภิปรายกลุ่ม การสนทนา  เป็นต้น หัวข้อความรู้ที่จะ
ให้เผยแพร่ผู้ปกครองในชุมชนจะเป็นเร่ืองที่มีประโยชน์ ผู้ปกครองสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
โรคที่เกิดบ่อยในเด็ก การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน วิธีส่ งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก บทบาท
ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เป็นต้น 
 

5) ระดับมวลชน  การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปกครองโดยผ่านสื่อมวลชนอาจกระท าได้
หลายทาง  เช่น วิทยุ เทปเสียง วี ดิทัศน์ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  เป็นต้น หัวข้อความรู้ที่อาจเผยแพร่ให้
ผู้ปกครองผ่านสื่อมวลชน เช่น โรคติดต่อให้เด็ก ลักษณะของอุปกรณ์ของเล่นที่ดี คุณลักษณะของ
โรงเรียนอนุบาลที่ดีลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นต้น 
 

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นกลุ่มจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมหรือการแสดงบทบาทของสมาชิกที่ เข้าร่วมกิจกรรม  ว่าได้แสดงบทบาทของตนเองได้
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความผู้ปกครอง ผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็น



สมาชิกคนหน่ึงของกลุ่มควรแสดง 2 บทบาท คือ บทบาทของผู้ใฝ่หาความรู้ และบทบาทของสมาชิก
กลุ่มที่ดี 

 
1) บทบาทของผู้ใฝ่หาความรู้  หมายถึง บทบาทของผู้ปกครองในฐานะของสมาชิกกลุ่มที่

ต้องการศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเป็นและประสบการณ์กับสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเอาไว้ ผู้ปกครองจึงมีบทบาทที่
ส าคัญ  6  ประการ คือ 

- การเป็นผู้ริเ ร่ิมหรือผู้น า หมายถึง การริเร่ิมหรือการน าการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม 

- การให้ข้อเท็จจริง หมายถึง การให้ข่าวสารและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงประเด็นกับเร่ืองที่
กลุ่มก าลังอภิปรายกันอยู่ 

- การให้ค าอธิบายและขยายความเพิ่มเติม หมายถึง การให้อธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังอภิปรายกันอยู่ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้น 

- การถาม หมายถึง การซักถามข้อมูลทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดจากสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

- การแสดงความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง ซึ่งความคิดเป็นน้ันอาจเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ 

- การสรุป หมายถึง การประมวลข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มเพื่อ
ดูความก้าวหน้าของกลุ่มทั้งในระหว่างการประชุมและเพื่อสิ้นสุดการประชุม 

2) บทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดี  หมายถึง บทบาทของผู้ปกครองในฐานะของสมาชิกที่
ต้องการให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  และมีทัศนคติที่ดีต่อ
กัน ผู้ปกครองจึงต้องแสดงบทบาทที่ส าคัญ 5 ประการคือ 

- การสนับสนุนให้ก าลังใจ หมายถึง การให้เกียรติ ให้ก าลังใจ และค าชมเชยกับสมาชิก
ภายในกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิก
ผู้นั้นมีก าลังใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น 



- การประนีประนอม หมายถึง ก ารเป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจเพื่อให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองในกลุ่ม ซึ่งอาจกระท าโดยการพูดไกล่เกลี่ยเสนอแนวทางที่จะผนวกแนวความคิดที่
แตกต่างกันเข้าหากันหรืออาจใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยคลี่คลายบรรยากาศที่ก าลังตึงเครียด 

- การเป็นผู้ฟังที่ดี หมายถึง การมีส่วนร่วมใน การอภิปราย แม้ในขณะที่ไม่ได้พูดโดยการ
แสดงให้ผู้พูดเห็นว่าก าลังตั้งใจฟังซึ่งอาจกระท าได้โดยการประสานสายตา หรือการใช้ภาษาทางกาย 

- การเป็นผู้ตามที่ดี หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการอภิปรายกลุ่มด้วยการแสดงการ
ยอมรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของสมาชิกภายในกลุ่ม 

- การสังเกตและการจดบันทึกข้อมูล หมายถึง การสังเกตและจดบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็น
ข้อเท็จจริง  ความคิดเห็น  และมติของกลุ่ม  เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีต่อ
กัน 

 
ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเป็นการสนับสนุนให้ทางบ้านช่วยสา น

ต่อด้านการพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับทางโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้การพัฒนาเด็กเป็นไป
อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองควรเน้นการมองอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์ว่าผู้ปกครองยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในเร่ืองใดเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอ งได้รับความรู้และ
น าไปปรับปรุงการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ    

 

2.5 การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 
 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ความส าคัญและ

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ และกระบวนการเรียนการสอนภาษาแบบโฟ
นิกส์ เพื่อให้เกิ ดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบโฟนิกส์เพิ่มมากขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
การเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ได้มีการสอนและพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจาก

ความซับซ้อนของตัวภาษา มีการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับโฟนิกส์ขึ้นมาเป็นจ านวนมากเพื่อช่วยในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น McGuffey’s Eclectic First Reader for Young Children ซึ่ง
ถูกน าไปใช้จากปี 1830 s จนถึง 1920 s หลังจากนั้นโรงเรียนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้หันมานิยม



วิธีการสอนแบบ “Look-and-say” โดย Scott Foresman ได้ตีพิมพ์หนังสือชุด “Dick and Jane” ขึ้น เพื่อ
ใช้สอนการอ่าน โดยการเรียนรู้ค าแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน (Handcock and Wingert, 1996) ‚Look-and-
say‛ เป็นวิธีการสอนอ่านที่เน้นการจดจ าค า (Memorization of sight words) เป็นค าๆ ไป จากค าที่
ก าหนดให้ แต่ผู้เรียนไม่ได้รับการสอนเกี่ยวกับเสียงหรือสัญลักษณ์ของเสีย งของตัวสะกด (Krashen, 
2000) 

 
อย่างไรก็ตามต่อมา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่  1 นั้น 25% ของเด็กในสหรัฐอเมริกาไม่

สามารถอ่านและเขียนในระดับง่ายๆ ได้ และจากการทดสอบด้วยระบบการวัดคะแนนมาตรฐานแบบ
ใหม่ พบว่านักเรียนที่เรียนในระดับเกรดแปด (Eight-grade) มีระดับเปอร์เซ็น ต์ความสามารถในการ
อ่านเทียบเท่านักเรียนที่เรียนในระดับเกรดสาม (Third-grade) หลังจากนั้นความนิยมในวิธีการสอน
แบบ Look-and-say จึงค่อยๆ เสื่อมความนิยมลง ในปี ค .ศ. 1955 วิธีการสอนแบบโฟนิกส์กลับมา
ได้รับความนิยมอีกครั้ง  แต่มีการปรับปรุงวิธีการสอนให้เข้มข้นขึ้นโดย การใช้การสอนที่เป็นระบบ
แบบแผนมากขึ้น (Systematic Phonics Instruction or Teacher Direct) จากนั้นการสอนการอ่าน
กลายเป็นเร่ืองเกี่ยวกับธุรกิจ เกิดสถาบันรับอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน โรงเรียน จ านวนมากจ้างครู
ผู้ช่วยมาสอนเสริมอ่าน แต่ต่อมาในปี ค .ศ. 1980 ได้มีผู้ริ เร่ิมน าวิธีสอน แนวใหม่ คือ การสอนภาษา
แบบองค์รวม (Whole Language) และมีผู้สนับสนุนวิธีการสอนแนวนี้อย่างมาก เน่ืองจาก ผู้สอน
จ านวนไม่น้อยอึดอัดกับการสอนพูดตามแบบซ้ าๆ บางคนกล่าวว่า การสอนแบบโฟนิกส์เป็นเพียงการ
ฟื้นฟูการสอนแบบ Look-and-say อย่างไรก็ตามยังคงมีครูรุ่ นเก่าและสถาบันการอบรมครูหลายแห่ง
ยังให้การยอมรับการสอนแบบโฟนิกส์ ในขณะที่ครูรุ่นใหม่เห็นด้วยและสนับสนุนการสอนภาษาแบบ
องค์รวม หนังสือเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เร่ิมหายาก ครูรุ่นใหม่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
การสอนแบบโฟนิกส์ แต่หลังจากนั้นไม่นานปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการอ่านก็ เกิดขึ้นอีกครั้ง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาการอ่านกลายเป็นสงคราม เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในวงกว้าง  ไม่เฉพาะ
วงการการ ศึกษาแต่รวมถึงวงการเมืองและศาสน า เน่ืองจากความไม่สมหวังที่เด็ กๆ ไม่มีพัฒนาด้าน
ทักษะทางภาษาอย่างเพียงพอ พ่อแม่ต่างเห็นว่าทักษะการสะกดค าด้อยลงอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดจาก
การทดสอบข้อสอบมาตรฐานของรัฐ ดังนั้นพวกเขาจึงหันกลับมาใช้การสอนแบบเก่า คือ การสอน
แบบโฟนิกส์ ท าให้ธุรกิจการขายหนังสือโฟนิกส์และโรงเรียนโฟนิกส์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง รัฐ
แคลิฟอร์เนียถึงกับประกาศให้ต้องมีการสอนโฟนิกส์ในโรงเรียน จากนั้นรัฐอ่ืน ในสหรัฐอเมริกาจึงท า
ตาม (Wilson, 2000)  

  
2.5.1 ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 



 
วิชา “สัทศาสตร์” (Phonetics) เป็นการศึกษาธรรมชาติของเสียงพูด กระบวนการเปล่งเสียง

และการออกเสียง นักสัทศาสตร์จะศึกษาลักษณะของการออ กเสียงตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
ออกเสียง ส่วนการศึกษาเสียงในค าพูดเรียกว่า Phonology ซึ่งศึกษาความเกี่ยวโยงของเสียงในภาษา 
นักการศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงของเสียงเหล่านี้ ในการน าเสนอความสัมพันธ์ของเสียง
และอักษร เพื่อน ามาช่วยในการสอนอ่าน ความสั มพันธ์ของเสียงและ อักษรนี้ค่อนข้างจะซับซ้อน 
เน่ืองจากการออกเสียงไม่ได้ก าหนดว่าอักษรแต่ละตัวสามารถออกเสียงได้เพียงเสียงเดียว แต่ความเป็น
จริงแล้วอักษร 1 ตัว อาจสามารถออกเสียงได้หลายเสียง ดังนั้นวิธีการที่น า อักษรแต่ละตัวมาผสมกัน
เป็นค าก็สามารถออกเสียงเป็นค าศัพท์ ต่างๆ ได้ (Lapp and Flood,1992) นักการศึกษาได้น าความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาเสียงเหล่านี้มาเป็นส่วนช่วยน าไปสู่การสอนความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ อักษร 
และพัฒนาเป็นวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 

 
Weaver (1994) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ว่าเป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยพั ฒนา

ความสามารถในการอ่านและสะกดค า ดังนั้นการสอนเด็กในระดับเร่ิมต้นจึงควรเร่ิมที่การสอนหน่วย
เสียงเพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะที่ยากขึ้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ Morrison (1968) ได้กล่าวถึงโฟนิกส์ว่า
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีต่างๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้วิเค ราะห์เสียงและรู้ค าศัพท์ วิธีนี้
จะเน้นที่การสรุปกฏเกณฑ์และน าไปใช้เมื่อนักเรียนพบค าที่มีความคล้ายกัน การสอนหน่วยเสียงนี้
เน้นการฝึกฝนหน่วยย่อยของอักษรและค าศัพท์ซึ่งจะสอนก่อนที่จะมีการสอนอ่านอย่างจริงจัง วิธีการ
นี้จึงเหมาะส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษา ซึ่ง Bloomfield และ  Barhnart นักภาษาศาสตร์ผู้ซึ่ง
ส่งเสริมวิธีการที่เน้นหน่วยเสียง เชื่อว่าค าหรือกลุ่มค าเป็นพื้นฐานส าหรับผู้เร่ิมเรียนที่จะฝึกวิเคราะห์
เสียง เพื่อช่วยให้เด็กสามารถวิเคราะห์ค าอื่นได้ด้วยต่อไป (Morrison,1968) 

 
ความต้องการการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์วางอ ยู่บนพื้นฐานที่ค่อนข้างได้รับการ

ยอมรับที่ว่า ความต ระหนักในหน่วยของเสียง (Phonetic Awareness) นั้นเป็นทักษะก่อนการอ่านที่
จ าเป็นส าหรับการรู้จักอักษรในภาษาเขียน ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเขียนในภาษาอังกฤษนั้นระบบการ
ออกเสียงและหน่วยของเสียงของเสียงที่สอดคล้องกันไ ม่ค่อยจะตรงกันนัก ซึ่งบางคร้ังอาจท าให้เกิด
ความสับสนส าหรับผู้เรียนหลายคนทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาเอง หรือผู้เรียนซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยพื้นฐานแล้วในภาษาอังกฤษประกอบด้วยอักษรโรมัน 26 ตัว ซึ่งใช้แทนเสียง
ต่างๆ มากกว่า 40 เสียงในการสร้างสรรค์หลา ยร้อยรูปแบบการสะกดค า และมีบางคร้ังมีค าที่ใช้
โดยทั่วไปหลายค าที่ไม่เข้ากับกฎการสะกดทั่วไป ซึ่งท าให้การเรียนการสอนแบบโฟนิกส์มีประโยชน์ 



ส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นั้น การแยกค ามาเป็นพยางค์มักเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่
ทักษะของการวิเคราะห์ภาษาในรูปหน่วยเสียง  (Phonemes) นั้นต้องมีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับพื้นฐานของเสียง (Jannuzi,1997) 

 
Yesil-Dagli (2011) ได้กล่าวไว้ว่าการตระหนักรู้ในหน่วยเสียง (Phonological awareness) 

เป็นความสามารถที่จะแยกแยะและสร้างเสียงเป็นค าพูด โดยปกติ ขั้นแรกของการตระหนัก รู้ในหน่วย
เสียงคือการแยกแยะเสียงต้นค า ความคล่องแคล่วในการบอกเสียงต้นของค าจะดูได้จากความเร็วใน
การระบุเสียงในเวลาอันสั้น เช่น ใน 3 วินาที การศึกษาของ Yesil-Dagli ยังชี้ให้เห็นอีกว่านักเรียนที่มี
การตระหนักรู้ในหน่วยเสียงเป็นอย่างดีจะแสดงให้เห็นความสามารถในการอ่านในระดับปฐมวัย  

 
Chall (1983 อ้างถึงใน  Yesil-Dagli, 2011) ได้กล่าวถึงระดับขั้นของพัฒนาการทางการอ่าน

เขียน ขั้นแรกคือขั้นก่อนการอ่าน เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้ว่าภาษาพูดประกอบด้วยเสียง และภาษาเขียน
ประกอบด้วยอักษร และบางค ามีเสียงขึ้นต้นหรือเสียงลงท้ายเหมือนกั น ขั้นต่อมาคือ ขั้นริเร่ิมการอ่าน 
ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในวัยอนุบาลและประถม ศึกษาปีที่ 1 เด็กจะมุ่งเน้นไปที่ความคล่องแคล่วในการ
อ่านเขียน แต่ละขั้นจะพัฒนามาจากขั้นก่อนหน้าและสามารถท านายถึงขั้นต่อไปได้  

 
นอกจากนี้  Jannuzi (1997) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายหลักของการสอน ภาษาแบบโฟนิกส์ว่าเป็น

วิธีการสอนที่อธิบายความกระจ่างและเพิ่มเติมการเรียนรู้ของความตระหนักในหน่วยพื้นฐานของเสียง 
(Phonemic Awareness) ซึ่งคือ การตระหนักว่าภาษาพูดนั้นประกอบด้วยการเรียงล าดับต่อเน่ืองของ
หน่วยพื้นฐานของเสียงต่างๆ และจากนั้นจึงเกี่ยวโยงความสัมพั นธ์ถึงแบบแผนการสะกดค าในภาษา
เขียน ซึ่งการเรียนการสอนส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลอาจเป็นสะพานแห่งความรู้ความเข้าใจจากความ
ตระหนักในหน่วยพื้นฐานของเสียงถึงการถอดรหัสของสัญลักษณ์ในระบบภาษาเขียน และการเร่ิมต้น
ที่แท้จริงของความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Glazer (1998) 
ที่กล่าวว่า การสอนภาษาแบบโฟนิกส์มีความจ าเป็นต่อการสะกดค าด้วยเช่นกัน 

 
Anderson and Others เป็นผู้เขียนหนังสือชุด Becoming a Nation of Readers (1985 อ้างถึง

ใน Chard and Odborn, 1999) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ว่า ไม่ใช่เพียงแค่
เด็กจะสามารถบอกถึงกฎความสัมพันธ์ของเสียงและ อักษรได้เท่านั้น แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ 
ต้องการให้เด็กเข้าใจหลักการว่าเสียงและ อักษร นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เมื่อ



ความสัมพันธ์พื้นฐานของเสียงและ อักษร ได้รับกา รสอนแล้ว วิธีการที่ดีที่ สุดต่อเด็กต่อมาคือ 
กระบวนการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 
2.5.2 กระบวนการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ 
 
Hughes (1972) กล่าวถึงการสอนภาษาในระหว่างศตวรรษที่ 19 ว่าเร่ิมต้นด้วยการสอน 

ระบบ อักษร  การด าเนินการสอนแบบโฟนิกส์นั้นเพื่อดึงความสนใจของเด็กให้รู้จัก อักษร ที่เป็น
ตัวพิมพ์ในภาษาเขียน และบอกเขาถึงเสียงของอักษรเหล่านั้น แม้ในการอ่านจริง เด็กได้เห็นค าและเดา
ค าจากบริบทช่วยหรือจากภาพประกอบ แต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่อาจเลี่ยงกับการเผชิญค าต่างๆ ที่เขาไม่
เคยรู้หรือจดจ าโดยการมองเห็นมาก่อน ซึ่งชัดเจนว่าเด็กต้องการตัวช่วยที่จ าเป็นเพื่อ ถอดรหัสค าที่ไม่
คุ้นเคย 

 
ทุกคนต้องการการสอนแบบโฟนิกส์ในการอ่าน บางคนอาจเรียนรู้ทักษะการออกเสียงอย่าง

ง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการการสอนการออกเสียงเพียงเล็กน้อย แต่บางคนอาจต้องการ
การออกเสียงหรือโฟนิกส์ตั้งแต่ระดับเร่ิมต้น  เพื่อความก้าวหน้าในการออกเสีย งค า การวิเคราะห์ค า  
และการใช้พจนานุกรม เด็กหลายคนจะได้รับประโยชน์อย่างมากใ นการสอนการออกเสียงอย่างเป็น
ระบบและด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา (Fitzgerald and Fitzgerald, 1967) 

 
Bloomfield and Barnhart (1961 อ้างถึงใน Vacca, J.A. and others, 1995) กล่าวว่าการสอน

ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์นั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ การสอนโฟนิกส์แบบวิเคราะห์เสียง (Analytic Phonics 
หรือ Implicit Phonics) โดยการจ าแนกหรือแยกแยะ และการสอนโฟนิกส์แบบสร้างค า (Synthetic 
Phonics หรือ Explicit Phonics)   

 
การสอนโฟนิกส์แบบวิเคราะห์เสียง ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเสียงและ อักษร

จากทั้งค าก่อน เช่น การสอนอักษรคู่ที่ออกเสียงเดียวกันอย่างเช่น ในค าว่า “shell” และ “dash” มีเสียง
ที่คล้ายกันคือ /sh/ ซึ่ง Hampenstall (2002) แห่ง Department of Psychology and Disability Studies, 
Royal Melbourne Institute of Technology กล่าวสอดคล้องกันว่า การสอนโฟนิกส์แบบวิเคราะห์เสียง
นั้นเป็นการเสนอค าทั้งค า จะไม่มีการแยกเสียงที่ประกอบเป็นค านั้นออกจากกัน โดย Morrison (1968) 
ได้เสนอว่าการสอนเสียงนั้นต้องเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมส าหรับหน่วยเสียง กล่าวคือ  ต้องให้
นักเรียนเห็นศัพท์ทั้งค า นักเรียนจึงจะสังเกตเห็นส่วนย่อยของค าได้ เมื่อนักเรียนเห็นค าศัพท์แล้วจึงจะ



เรียนรู้เสียงของอักษรในค า ปัญหาของวิธีการสอนรูปแบบนี้ คือการสันนิษฐานที่ไม่ถูกต้องว่าเสียงใน
ค านั้นเป็นเสียงอะไรจึงไม่สามารถอ่านค าค านั้นได้ ซึ่งเกิดจากผู้เรียนขาดทักษะเกี่ยวกับความตระหนัก
ในหน่วยของเสียงแต่ละเสียงที่มาประกอบเป็นค า 

 
รูปแบบที่สองคือการสอนโฟนิกส์แบบสร้าง ค า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงจากการ

สร้างค าของ อักษรแต่ละตัวที่น ามาประสมกัน ผู้สอนแสดงให้ผู้เรียนในระดับต้นทราบว่า อักษรตัว
หนึ่งๆ แทนด้วยเสียงใดบ้าง เช่น “b” อ่านว่า /b/ , “a” อ่านว่า /æ/  และ “t” อ่านว่า /t/ เมื่อน ามาผสมกัน
จะได้ค าว่า “bat” (Vacca, J.A and others ,1995) เช่นเดียวกับที่ Hempenstall (2002) ได้กล่าวว่าการ
สอนโฟนิกส์แบบสร้างค านี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ อักษรต่างๆ ที่สอดคล้อง
กัน แล้วจึงสอนกระบวนการผสมค าและอ่านออกเสียง เช่น /m/ + /ææ/ + /n/ = man การรู้ถึงส่วนต่างๆ 
ของโครงสร้างของภาษาหนึ่งๆ ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้ที่ไม่มีความรู้ในการจัดกลุ่มหรือประสม
ส่วนประกอบของค าในภาษานั้นอย่างเหมาะสม 

 
ในส่วนของ Fitzgerald, J.A. and Fitzgerald, P.G. (1967) ได้ให้ค าแนะน าเฉพาะในการสอน

ภาษาแบบโฟนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

1) การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ควรเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 

2) การเห็นค าศัพท์ พัฒนาจากค าที่มีความหมาย ค าที่มีประโยชน์ที่สุดและการเร่ิมการอ่าน 
เป็นส่วนส าคัญพื้นฐานส าหรับการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

3) การฝึกการฟัง ควรได้รับการสอนและฝึกฝนในระยะแรก เพื่อช่วยการจ า เช่น man และ 
me และการแยกความแตกต่างของเสียง mine, fine, line เป็นต้น 

4) ทิศทางของกระบวนการสอนในการวิเคราะห์ค า ต้องมาจากซ้ายไปสู่ขวา และความ
สนใจต้องเร่ิมจากเสียงต้น กลาง และเสียงท้าย 

5) ผู้เรียนอาจใช้บริบท ต าแหน่ง และตัวช่วยอ่ืนขณะที่เร่ิมฝึกออกเสียง 

6) การสอนการจดจ าหลักการพื้นฐานเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยในค าที่จ าเป็น การแปลเสียงและ
การสะกดค า 



7) การแทนที่ อักษรของเสียงต้นในค า เป็นกิจกรรมที่ให้ผลดี เช่น จากค าว่า can ผู้เรียนอาจ
ค้นพบค าอ่ืน เช่น man, pan, fan, van 

8) การจับคู่เสียงและสัญลักษณ์อาจไดรับการฝึก ครูอาจออกเสียงค า เช่น cap และผู้เรียน
อาจบอกค าที่เป็นตัวเขียนในระหว่างกลุ่มค าว่า map, gap, tap, nap 

9) ผู้เรียนควรแยกแยะ Phonogram เช่น –and ในค าว่า hand  และ land หรืออาจประสมค า

ควบกล้ าและรูปของเสียงเพื่อสร้างค า br- ในค าว่า brow หรือ –ing ในค าว่า bring  และ ring 

10) ผู้เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นเมื่อพบว่า สามารถถอดรหัสค าใหม่ๆ ได้ด้วยความรู้
ด้านโฟนิกส์ 

 
นอกจากนี้ Hughes (1972) ก็ได้เสนอล าดับขั้นในการสอนเสียงต่างๆ ซึ่งควรเร่ิมสอนจาก

เสียงที่เปล่งได้ง่ายไม่ซับซ้อนก่อน ดังนี้ 

1) เสียงพยัญชนะเดี่ยว (กลุ่มที่ 1) ได้แก่ “t, b, n, r, m, d, s, c, p, g” 

2) เสียงสระ 

2.1) สระหน้า ได้แก่   a เช่นใน  “apple” 
    e “  “egg” 
    i “  “ink” 
    o “  “orange” 
    u “  “umbrella” 

2.2) สระกลาง ได้แก่  a เช่นใน  “bat” 
    e “  “pet” 
    i “  “tin” 
    o “  “hot” 
    u “  “jug” 

2.3) เสียง “y” เช่นใน “baby”, “fly” 

3) เสียงพยัญชนะเดี่ยว (กลุ่มที่ 2) ได้แก่ “t, l, y, h, w, j, k, z” 



4) เสียงพยัญชนะคู่ ได้แก่ “bb, dd, ff, gg” รวมถึง “ck” 

5) เสียงพยัญชนะประสม ได้แก่ “ch, sh, th, wh, gu” 

6) เสียงพยัญชนะควบกล้ า ได้ แก่ “st, sp, sc, sk, sm, sw” , “br, cr, dr, tr,gr, fr” และ “bl, pl, 
pt, fl, gl”  

7) เสียงสระประสม ได้แก่  “ai, ay” 
     “oi, oy” 
     “oo, oa, ow, ou” 
     “ee, ue” 
     “ei” 
     “ie” 
 
Lapp and Flood (1992) ได้ให้ค าแนะน าในการน าเสนอวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

1) เสียงที่มีมากในการพูด คือ เสียงพยัญชนะ ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่น าเสนอก่อนเป็นอันดับ
แรกตามหลักการสอนแบบโฟนิกส์ ได้แก่ 

1.1) เร่ิมต้นด้วยพยัญชนะที่มีลักษณะการเขียนและเสียงคล้ายกัน (s, m, p) 
1.2) ไม่ควรสอนพยัญชนะที่คล้ายกันพร้อมกันในคร้ังเดียว เพราะจะท าให้เกิดความ

สับสน (b, d, p, m, n) 
1.3) ควรสอนพยัญชนะที่มีเสียงไม่ชัดเจนในตอนท้าย (c, g, h, w) 

2) เร่ิมต้นด้วยการสอนพยัญชนะต้น 

3) สอนเสียงเด่ียวก่อนเสียงพยัญชนะคู่ (sh, ch, th, ph) 

4) สอนพยัญชนะคู่พยัญชนะประสม (bl, fr, str, sl) 

5) การสอนแบบโฟนิกส์ ควรเร่ิมจากกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้ฝึ กทักษะการฟัง โดยได้
ฝึกการฟังและการแยกแยะความแตกต่างของเสียงต่างๆ การฝึกลักษณะนี้ควรท าโดยอาศัยบริบท 
นักเรียนจะไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าได้รับการฝึกจากเสียงที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังน้ันจึงควรฝึกด้วย
การใช้บริบท หรือฝึกเป็นค านั่นเอง 



 
วิญญูวดี กุลจลา (2545) ได้เสนอแนะกรอบความคิดในการพัฒนาการสอนแบบโฟนิกส์โดย

ใช้ร่วมกับผังใยแมงมุม ดังรูปที่ 2.5 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2.5 กรอบความคิดในการพัฒนาการสอนแบบโฟนิกส์โดยใช้ร่วมกับผังใยแมงมุม   
 
จากแผนภูมิดังกล่าว ขั้นตอนแรกในการพัฒนาการสอนแบบโฟนิกส์คือ การแยกเสียงสระ

และพยัญชนะโดยใช้ร่วมแผนผังใยแมงมุม จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เสียงตามหลักสัทศาสตร์เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการออกเสียงสระและพยัญชนะแต่ละตัวให้ถูกต้องก่อนที่จะผสมผสานเป็นค า 
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และอ่านออกเสียงค าศัพท์แล้ว นักเรียนจะได้ฝึกสร้างแผนผัง (Web) ใน
รูปแบบของตัวเอง โดยจดจ าจากตัวอย่างแผนผังที่ครูผู้สอนได้น าเสนอไป พร้อมกับฝึกอ่านออกเสียง
โดยการช่วยเหลือจากครูผู้สอน เพื่อและการใช้สื่อการสอน เช่น เทปบันทึกเสียง 

 
งานวิจัยของ Hill (1999) ซึ่งได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโฟนิกส์ ความตระหนัก

ในหน่วยเสียง และค วามสามารถในการสะกดค าของนักเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 50 คน จาก
เมืองในชนบทในทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ ผลการศึกษาปรากฏว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโฟนิกส์ตลอดจนมีความตระหนักใน
เสียงและสามารถสะกดค า ระบุสระและพยัญชนะได้ 

 
ส่วนงานวิจัยของ Adam (1998) ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ยังสรุปได้

ว่าวิธีการสอนแบบโฟนิกส์สามารถช่วยพัฒนาการอ่านของผู้อ่านในระดับเร่ิมต้น ดังจะเห็นได้จาก

แยกเสียงสระและ
พยัญชนะในรูปแบบ Web 

ผสมผสาน 
เป็นค า 

วิเคราะห์เสียงตาม
หลักสัทศาสตร์ 

จดจ า 
แบบ Web 

ช่วยสร้าง ช่วยเสริม ครู 
เพื่อน เทป 



ความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ กับนักเรียนที่ ไม่ได้รับการฝึกด้วย
วิธีนี้ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Evans (1985) จากมหาวิทยาลัย Guelph ใน Canada และ Carr (1985 
อ้างถึงใน  Rayner and others, 2002) แห่งมหาวิทยาลัย  Michigan ซึ่งได้ท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
การสอน 2 แบบที่ใช้ในห้องเรียนในระดับเกรด 1 จ านวน 20 ห้อง นักเรียนกลุ่มแรกใช้วิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ นักเรียนกลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการสอนอ่านแบบดั้งเดิม นักเรียนสองกลุ่มนี้ใช้เวลาเท่ากันในการ
เรียนรู้การอ่าน หลังจากการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ แล้ว  นักวิจัยจึงท าการทดสอบเพื่อวัด
ความรู้และความสามารถทางด้านภาษาของนักเ รียน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มแรกมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มที่สอง และในงานวิจัยของ Adam (1990) พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ อักษร  
รูปแบบการสะกดค า และเรียนรู้ค าศัพท์ ซึ่งทักษะทั้ง 3 นี้เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการอ่าน
และการเรียนรู้ภาษา นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่านักเรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านทักษะการออก
เสียง 

 
Rayner and others (2002) ได้อ้างถึงงานวิจัยของนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ได้จ าลองหรือเลียนแบบ

จากวิธีการที่มนุษย์เรียนรู้การอ่าน โดยนักวิจัยท าการฝึกนักดนตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ให้
อ่านสัญลักษณ์ที่ไม่คุ้นเคยบางตัว เช่น อักษรอารบิก ซึ่งให้กลุ่มแรกเรียนรู้หน่วยย่อยของเสียงซึ่ง
ประกอบด้วย อักษรอารบิกทีละตัว (ใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ) ขณะที่อีกกลุ่มเรียน รู้อักษรอารบิก
จากทั้งค า (Whole-word) หลังจากนั้นจึงให้นักศึกษาจากทั้งสองกลุ่มอ่านชุดของค าที่ไ ม่เคยเห็นมา
ก่อน ผลจากการทดลองครั้งนี้แสดงออกมาว่า นักศึกษาที่ได้เรียนกฎต่างๆ ของวิธีการเรียนการสอน
แบบโฟนิกส์สามารถอ่านค าใหม่ๆ ที่ให้อ่านได้มากกว่านักศึกษาที่ฝึกฝนการอ่านแบบ Whole-word 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนอีกหลายชิ้น ซึ่งเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบโฟนิกส์กับวิธีการสอน
ภาษาแบบ Whole-word หรือ Whole Language ผลที่ได้ค่อนข้างชัดเจนว่า การสอนภาษาแบบโฟนิกส์
อย่างเป็นระบบก่อให้เกิดผลสัมฤทธิผลต่อการอ่านสูงกว่าวิธีการอ่ืน ส าหรับผู้อ่านระยะแรกเร่ิม 

 
ในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการศึกษาเช่นกัน งานวิจัยในชั้นเรียนของ  วิญญูวดี กุลจลา (2545) 

ได้ศึกษาทักษะการอ่านและเขียนค าเสียงสั้นพยางค์เดียวด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ โดยใช้ร่วมกับ
ผังใยแมงมุม (Web-phonogram) โดยได้ท าการทดลองกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งได้รับการสอนอ่านออกเสีย งตามหลักการของวิธีสอนแบบโฟ
นิกส์โดยใช้ผังใยแมงมุมมาช่วยในกิจกรรมการฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านเสียงสระ พยัญชนะ และค าเสียงสั้นพยางค์เดียวสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกการอ่านในรูป ของผังใยแมงมุม และได้สร้างผัง



ใยแมงมุมของตัวเอง ท าให้นักเรียนแยกแยะเสียงพยัญชนะ สระ และสะกดค าได้โดยการผสมเสียงเข้า
ด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้งยังท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนค าศัพท์ได้ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด และในงานวิจัยของ จารุวรรณ สายสิงห์ (2546) ซึ่งได้ท าการศึกษาความสามารถใน
การอ่านออกเสียง ความเข้าใจในการอ่าน การเขียนสะกดค า และความคิดเห็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการผสมผสานการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และการสอน
ภาษาโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสี ยงและความสามารถในการเขียนค า
ของผู้เรียนสูงขึ้น ความเข้าใจในการอ่านระดับเบื้องต้นของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนั้น
ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษในทางบวกหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยการผสมผสาน
การเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และการสอนภาษาโดยรวม 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะทางภาษาในระดับชั้นปฐมวัยที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนจะช่วยให้
นักเรียนสามารถมีความพร้อมทางด้านการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมถึง
การศึกษาเอกสารแ ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการเรียนการ
ด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก ถ้าผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
อักษรและเสียงไปวิเคราะห์ค าที่พบ อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนต้องมาจากความร่วมมือของครู
และนักเรียน ครูต้องเป็นผู้ที่ชักจูงท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน  และใน
การจัดการเรียนการสอนนั้นครูต้องค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนด้วย ดั งนั้นใน
การจัดการเรียนการสอนย่อมมีความแตกต่างกันตามสถานการณ์และสภาพของผู้เรียน ครูต้องน าแนว
การสอนไปใช้ในวิธีของตนเพื่อให้เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด 

 

2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
 
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 
มีงานวิจัยในประเทศไทยจ านวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้

ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยหรือระดับอนุบาลในด้านต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมมา
น าเสนอดังนี้  

 



นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล (2545) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้
ผู้ปกครอง เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก พบว่าหลังการทดลองใช้โปรแกรมผู้ปกครองมี
คะแนนความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองยาเสพติดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและผู้ปกครองมีคะแนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลลูกให้พ้นภัยยาเสพติดสูงกว่าการเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่าเกณฑ์ การ
ประเมินโปรแกรม คือ 80% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
สุณิสา เฮงสวัสดิ์ (2542) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียโดยใช้วิธีกรณีตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวั ยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียที่มารับบริการที่คลินิกโรคเลือด โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียที่ถูกต้องตามหลักการ แพทย์ที่สูงขึ้น และหลัง
การทดลอง ผู้ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นโรค       ธาลัส
ซีเมียไปในทางที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ 

 
เจนจิรา คงสุข (2540) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาส าหรับผู้ปกครองในการ

ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยอนุบาล ด้วยรูปแบบการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการดูแลการแปรงฟันของเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรม
จากการที่ไม่ได้ติดตามดูแลการแปรงฟันของเด็กหรือติดตามอย่างไม่สม่ าเสมอ มาเป็นการติดตามดูแล
การแปรงฟันของเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับเด็กในด้านการแปรง
ฟันและการให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมจากการ
ปล่อยให้เด็กเลือกซื้ออาหารเอง และรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าของสารอาหารตามความชอบมา
เป็นพฤติกรรมดูแลการรับประทานอาหารของเด็ก ด้วยการซื้ออาหารที่มีประโ ยชน์ให้เด็กได้รับ
ประทาน คอยดูแลการเลือกซื้อและการรับประทานอาหารของเด็กอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการได้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเด็กในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

 
กิตติศักดิ์ เกตุนุติ (2540) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง

ในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่แรกเร่ิมแบบครอบครัวเป็นฐานส าหรับเด็กสมองพิการ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยเป็นกรณีศึกษา คือผู้ปกครองเด็กสมองพิการที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง 3 คน จาก 4 คน มีค่าร้อยละของคะแนนความ
ถูกต้องในการให้ ความช่วยเหลือเด็กในระยะก่อนการทดลองต่ ากว่าร้อยละ 50 ผู้ปกครองทุกคนมีค่า



ร้อยละของคะแนนความถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือเด็ กสูงขึ้นกว่าเดิมและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
75 ในระยะระหว่างและหลังการทดลอง ทั้งนี้ ค่าร้อยละของคะแนนของแต่ละคนแตกต่างกันไปตาม
ค่าร้อยละของคะแน นในระยะก่อนการทดลอง และผู้ปกครองมีค่าร้อยละของจ านวนคร้ังในการให้
ความช่วยเหลือในระยะระหว่างและหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65  

 
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ (2539) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอ นุบาล  โดยการจัดประชุม การท ากิจกรรมกับลูก การ
บันทึกพฤติกรรมการรู้หนังสือและการรายงานความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองใช้
โปรแกรม ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นสูง
กว่าผู้ปกครองกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทา งสถิติที่ระดับ .01 ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นหลังการทดลองใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
อโณทัย อุบลสวัสดิ์ (2535) ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลของกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ ปกครองที่มี

ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนวัยเรียน ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง
ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ ลูกของตน
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนวัยเรียนที่ผู้ป กครองเข้า
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญด้วย  

 
2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
งานวิจัยต่างประเทศได้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง การ

อบรมผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาและรวบรวมมาน าเสนอดังนี้  

 
Bronstein (1994) ได้ศึกษาโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองแบบโรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อ

ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการตัดสินใจของผู้ปกครองและเด็กโดยการใช้วิธีให้การฝึกอบรม
ผู้ปกครอง 2 วิธี ผู้ปกครองกลุ่มที่ 1 จะได้รับการสอนและการส่งเสริมให้เป็ นตัวแบบของการใช้
เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหากับเด็ก เพื่อช่วยเด็กแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และผู้ปกครอง
อีกกลุ่มหนึ่งได้รับการสอนให้ใช้การต้ังค าถามชี้น าในการกระตุ้นการแก้ปัญหาของเด็กและมีการ



ประเมินพฤติกรรมการเข้าแทรกของครูในการสอนที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ผลก ารศึกษาพบว่า เด็กที่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโปรแกรมวิธีการแบบใดก็ตาม ไม่ได้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัดสินใจมากกว่าเด็กอื่น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าผลรวมระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ
การเข้าแทรกแซงในระดับต่ าของครูมีความสัมพันธ์กับความถี่ของการใช้ทั กษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการตัดสินใจ นอกจากนี้ผู้ปกครองที่เป็นตัวแบบได้รายงานว่า มีการใช้ทักษะของโปรแกรมใน
สถานการณ์ที่ไม่ได้มีการอบรมสั่งสอนบ่อยขึ้น และเด็กมีปัญหาน้อยลงหนึ่งเดือนหลังจากเร่ิมใช้
โปรแกรม  ส่วนผู้ปกครองในกลุ่มการต้ังค าถามกระตุ้น รายงานว่าประสบค วามส าเร็จสูงขึ้นในการ
ประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหากับปัญหาส่วนตัวของตน 

 
Paulson (1994 อ้างถึงใน เจนจิรา คงสุข , 2540 ) ได้ศึกษาผลของการให้การศึกษาแก่

ผู้ปกครองในเร่ืองการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ กับลูกที่ตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า (แรกเกิด – 3 ปี) โดยการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างมารดา 60 คน และลูกซึ่ง
มีอายุเฉลี่ย 19 เดือน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ให้บริการ โดยประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่างใน 2 เร่ือง คือ 1) การมีส่วนร่วมในโรงเรียนของมารดา ซึ่งวัดจากการเข้า ร่วมกิจกรรม 
คุณภาพของการเข้าร่วมกิจกรรม และความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ให้บริการที่สังเกตเห็น 2) 
คุณภาพของกลยุทธ์การสอนของมารดา ซึ่งวัดจากทักษะการสอนของมารดา ผลการศึกษา พบว่า 
วิธีการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้มข้นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใ ห้บริการ สามารถ
เพิ่มคุณภาพของการมีส่วนร่วมในโรงเรียนของมารดา และพบว่ามารดามีกลวิธีในการสอนเชิงบวก
มากขึ้น 

 
Dicker (1993) ได้ศึกษาถึงความต้องการในการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่

ด้อยโอกาสและศึกษารูปแบบของการฝึกอบรมผู้ปกครอง จากการวิจัยพบว่า ผู้ปกคร องมีความ
ต้องการเรียนรู้ในเร่ืองการให้การเลี้ยงดูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 1) พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และการดูแลทางการแพทย์ของเด็กที่เจ็บป่วย 2) การอบรมเลี้ยงดูทางด้านจิตใจ การ
จัดการกับความกลัวและความกังวลใจของเด็ก และการส่งเสริมการรับรู้ของเด็กใน เชิงบวก 3) การ
อบรมเลี้ยงดูทางด้านสติปัญญา ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความคิดรวบยอดพื้นฐาน พัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวและการรับรู้ พัฒนาการทางภาษา การวางแผนตารางการดูโทรทัศน์ และการส่งเสริม
พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ และ 4) การอบรมเลี้ยงดูทางด้านสังคม การใช้อ านาจและ กฎระเบียบ 
การเข้าสังคม การสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวที่อบอุ่น บทบาทของเด็ก และการใช้เวลาว่าง  

 



Floyd (1992) ได้พัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการอ่านของเด็กวัย
อนุบาลตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษา
แบบธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้ผู้ปกครองได้รับความสะดวกมากขึ้นในการท ากิจกรรมร่วมกับลูกที่
บ้าน และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความสามารถในการเลือกหนังสือที่มีคุณภาพมาใช้กับลูก ในระหว่างการ
ทดลอง 12 สัปดาห์ ผู้ปกครองได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ หลังการ
ประชุมปฐ มนิเทศ ผู้ปกครองและเด็กจะอ่านหนังสือร่วมกันที่บ้าน และความรู้ที่ได้รับมาใช้กับ
กิจกรรมการอ่าน ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโปรแกรมได้จากแบบสอบถาม แบบส ารวจ และบันทึกที่
ผู้ปกครองตอบกลับมาทุกสัปดาห์ 

 
Parenteau (1990) ได้ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและเด็ก และการมีส่วน

ร่วมอย่างต่อเน่ืองในการให้การศึกษาเด็กที่มีผลต่อพัฒนาการการรู้หนังสือ โดยผู้วิจัยได้ผลิตเอกสาร
เพื่อให้ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่านเขียนให้ลูก ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่อยู่ใน
กลุ่มทดลองมีผลการทดสอบสูงกว่าเด็กกลุ่มควบคุม ทั้งในด้านการอ่ านและการเขียน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 
การสอน การกระตุ้น การสนับสนุน และการให้ค าชมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และยัง
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อพัฒนาการการรู้หนังสือ และการ
ประสบความส าเร็จของเด็กในการเรียนที่โรงเรียน 

2.7 ความสรุป 
 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องตามที่น าเสนอในบทนี้ สา มารถ
สรุปได้ว่า เด็กเรียนรู้ภาษาได้จากการ ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งสิ่งแวดล้อมและบุคคล
ใกล้ชิด ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาภา ษาของ
เด็ก ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษา
และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น ส่วนการอ่านเป็นกระบวนการถอดรหัสสัญลักษณ์ออกมา
เป็นค าและทักษะในการถอดรหัสนี้ก็นับเป็นทักษะส าคัญในการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิ กส์ ซึ่ง
การเรียนการสอนแบบนี้จะช่วยให้เด็กสามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่คุ้นเคยได้ และจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับกับการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษา ของเด็ก 
ผลการวิจัยส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า การสอน การกระตุ้น การสนับสนุน และการให้ค าชม จากผู้ปกครอง
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกา รการเรียนรู้ภาษา  และยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองที่มีต่อพัฒนาการการรู้หนังสือและการประสบความส าเร็จของเด็กในการเรียนที่โรงเรียน  
ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยผู้ปกครองจะช่วยให้พัฒนาการของเ ด็กมีการพัฒนาไปใน



ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อสรุปได้ดังนี้ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยและสาระที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในบท
ต่อไป “บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
3.1 ความน า 

 
การวิจัย เร่ืองการพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแ ละประเมินการใช้โปรแกรม การ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
ด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี  โดยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  จึงก าหนดการวัดผลส าเร็จของการวิจัยใน 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 เป็น
โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ผู้ปกครองการสอนภาษาแบบโฟนิ กส์ซึ่งจะมุ่งเน้น ในเร่ือง เสียง
อักษร (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  
(Segmenting Skills) และจะท าการวัดผลด้วยการสังเกตการณ์โดยผู้วิจัยถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ของผู้ปกครองไทยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการใช้โปรแกรมการ
ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ของ
ผู้ปกครองไทย  และการประเมินผลการน าโปรแกรมที่ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริม ทักษะทางการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟ นิกส์ไปปฏิบัติใช้ที่บ้านกับเด็ก
ปฐมวัย ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองโดยผู้วิจัยเป็นรายบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน า
โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ไปปฏิบัติใช้ที่บ้านกับเด็ก
ปฐมวัย ทั้งด้านความพึงพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โปรแกรม และการวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบชุดเดียว  วัดก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบ โฟนิกส์ เพื่อประเมินผลการ
ใช้โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ    โฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทย 

 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอรายละเอียดในการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 



1) การศึกษาข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

2) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3) การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอ งไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  

- แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- แบบสัมภาษณ์ประเมินการใช้โปรแกรมของผู้ปกครองชาวไทย 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

3.2 การศึกษาข้อมูลเพือ่ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ข้อมูลเบื้องต้น จากต ารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปได้  
ดังนี ้

3.2.1 การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย   

การเรียนรู้ภาษาของคนเราเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  การ
เรียนรู้ภาษาแม่นั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับเด็กทุกคน ที่ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายและสมอง  
และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ แต่การเรียนรู้ภาษาที่สองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดาย
เหมือนการเรียนภา ษาแม่  วิธีการเรียนรู้ภา ษาที่สองที่มีกระบวนการคล้ายคลึง หรือเหมือนกันกับการ
เรียนรู้ภาษาแม่ คือ เป็นการเรียนภาษาจากการใช้ภาษาในการสื่อสารจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ตัวภาษาขึ้นตามธรรมชาติ ในการเรียนการสอนภาษาผู้สอนจึงควรให้ผู้เรียนมีโอกาสทั้งรับรู้ (Acquire) 
และเรียนรู้ (Learn) เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เด็ก
อนุบาลเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  (เป็นภาษาที่สอง ) โดยอาศัยการฟัง โดยขั้นแรกเด็กจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่มีความหมาย และพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ยิน เด็กอาจจะยัง ไม่ตอบสนองโดย



การพูด แต่สามารถที่จะตอบสนองโดยการแสดงออกด้วยวิธีการหลากหลาย  ด้วยการใช้ภาษาท่าทาง
ในการสื่อสาร จน เมื่อ เด็กเร่ิมมีประสบการณ์มากพอแล้วเด็กจะสามารถผลิตค าพูดเพื่อสื่อสารได้  
ดังนั้นสรุปได้ว่า  เด็กอนุบาลเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  (เป็นภาษาที่สอง ) โดยใช้วิธีก ารและกระบวนการ
เดียวกับการเรียนรู้ภาษาแม่ จากการฟัง พัฒนาสู่การพูด การอ่าน และการเขียน ตามล าดับ 

    
3.2.2 การอ่าน   

การอ่าน คือ กระบวนการทางสมองที่ถอดรหัสสัญลักษณ์หรือ อักษรออกมาเป็นค าพูด และ
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยอาศัยความ รู้ในด้านสัญลักษณ์ของภาษา 
โครงสร้างของภาษา การจับใจความส าคัญ และการน าเอาประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ เพื่อช่วยให้
เข้าใจเร่ืองที่อ่านได้เร็วขึ้น  ผู้ที่เร่ิมอ่าน  ในขั้นแรกจะต้องเรียนรู้ว่าจะถ่ายทอดค าพูดซึ่งมาในรูปของ
ตัวพิมพ์หรือตัวเขียนได้อย่างไร ระยะแรกก็จะเหมือนกับการถอดรหัสที่จะด าเนินไปอย่างช้าๆ จนกว่า
ได้มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอแล้วจึงจะสามารถท าได้เร็วขึ้น ห ากฝึกฝนไม่เพียงพอในระยะนี้ อาจมี
ผลกระทบท าให้โครงสร้างทั้งหมดซึ่งเป็นรากฐานการอ่านไม่ดีในภายหลังได้  ทักษะการรู้จักค า การ
ออกเสียง และการเข้าใจความหมายของค าเป็นทักษะเบื้องต้นในการอ่านทุกชนิดและทุกระดับ ถ้าขาด
ทักษะในด้านนี้การอ่านก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้    การส่งเสริมให้เด็กอ่าน นั้น ควรเป็นหน้าที่ของ
ผู้ปกครองและโรงเรียน ซึ่งจะท าให้เด็กรักการเรียน และรักการศึกษาค้นคว้า   

 
3.2.3 ผู้ปกครองกับการส่งเสริมการเรียนรู้   

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ของเด็กและเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลครอบคลุมชีวิตยิ่งกว่าอิทธิพลอ่ืนใด  เน่ืองจากผู้ปกครองเป็นผู้
ที่มีความส าคัญ มีอิทธิพล เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก และเปรียบเสมือนครูคนแรกข องเด็ก 
การศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งที่จัดขึ้นโดยครูในโรงเรียนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านเท่านั้น แต่การศึกษาถือ
เป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของบ้านและโรงเรียน 
ผู้ปกครองจึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาด้ วย บทบาทของผู้ปกครองต่อ
การพัฒนาภาษามี 2 แบบคือ  บทบาทที่ปรากฏการกระท า (Active Role) คือการที่ผู้ปกครองแสดง
พฤติกรรมส่งเสริมเด็กเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา และบทบาทที่ไม่ปรากฏการกระท า (Passive Role) คือ
เป็นเร่ืองทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อภาษาที่เด็กเรียน ผู้ปกค รองจะช่วยจูงใจหรือลดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ภาษาของเด็กก็ได้ เน่ืองจากทัศนคติของเด็กจะสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ปกครอง  การให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู และให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ



พัฒนาเด็ก นอกจากนี้การให้ความรู้แก่ผู้ปกค รองยังช่วยให้ทางบ้านและโรงเรียนมีความเข้าใจที่
ตรงกันในการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท าให้เด็ก
ไม่ต้องประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูและผู้ปกครอง  รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองที่
เหมาะสมกับสังคมไทยควรมีลักษณะผสมผสานระห ว่างรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาความรู้ และขนาดของกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองช่วยให้การพัฒนาเด็ก
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นควรวิเคราะห์ว่าผู้ปกครองยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง
ในเร่ืองใดเพื่อจัดกิจกรรม ให้ผู้ปกครองได้รับความรู้และน าไปปรับปรุงการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้ มี
คุณภาพ  

 
3.2.4 การสอนภาษาแบบโฟนิกส์   

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1  เด็กจ านวน 25% ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถ อ่านและเขียนใน
ระดับง่ายๆ  พ่อแม่ต่างเ ห็นว่าทักษะการสะกดค าด้อยลงอย่างมาก ดังนั้นพวกเขาจึง ต้องการการสอน
แบบโฟนิกส์  นักการศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเสียงเป็นส่วนช่วยน าไปสู่การสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ อักษรและพัฒนาเป็นวิธีการสอนแบบโฟนิกส์  ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่
สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและสะกดค า โฟนิกส์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
วิธีต่างๆ  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้วิเคราะห์เสียงและรู้ค าศัพท์ วิธีนี้จะเน้นที่การสรุป กฎเกณฑ์ และ
น าไปใช้เมื่อนักเรียนพบค าที่มีความคล้ายกัน  ดังนั้นการสอนเด็กในระดับเร่ิมต้นจึงควรเร่ิมที่การสอน
หน่วยเสียงเพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะที่ยากขึ้นต่อไป เน้นการฝึกฝนหน่วยย่อยของ อักษรและค าศัพท์ซึ่ งจะ
สอนก่อนที่จะมีการสอนอ่านอย่างจริงจัง วิธีการนี้จึงเหมาะส าห รับเด็กในระดับประถมศึกษา 
จุดมุ่งหมายหลักของการสอนภาษาแบบโฟนิกส์คือเป็นวิธีการสอนที่อธิบายความกระจ่างและเพิ่มเติม
การเรียนรู้ของความตระหนักในหน่วยพื้นฐานของเสียง (Phonemic Awareness) การแยกค ามาเป็น
พยางค์มักเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่ทักษะของการวิเคราะห์ภาษาในรูปหน่วยเสียง (Phonemes) นั้น
ต้องมีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเสียง  จากนั้นจึงเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ถึง
แบบแผนการสะกดค าในภาษาเขียน  และเป็นการเร่ิมต้นที่แท้จริง ของความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ ในการอ่านจริง เด็กต้องเผชิญค าที่ไม่คุ้นเคย โฟนิกส์เป็นตัวช่วยเพื่อถอดรหัสค าเหล่านั้น การ
สอนโฟนิกส์ ผู้เรียนจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ อักษรต่างๆ ที่สอดคล้องกัน แล้วจึงสอน
กระบวนการผสมค าและอ่านออกเสียง  ล าดับขั้นในก ารสอนเสียงต่างๆ ซึ่งควรเร่ิมสอนจากเสียงที่
เปล่งได้ง่ายไม่ซับซ้อนก่อน แยกเสียงสระและพยัญชนะ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เสียงเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้หลักการออกเสียงสระและพยัญชนะแต่ละตัวให้ถูกต้องก่อนที่จะผสมผสานเป็นค า   

 



3.2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มีงานวิ จัยทั้งในและต่างประเทศจ านวนหน่ึงที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยหรือระดับอนุบาลในด้านต่างๆ  ผลการทดลองส่วนใหญ่ พบว่าหลัง
การทดลองใช้โปรแกรมผู้ปกครองมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  หลังการทดลองใช้โปรแกรม และ เด็กที่อยู่ในกลุ่มทดลองมีผลการทดสอบสูงกว่า
เด็กกลุ่มควบคุม ทั้งในด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การสอน การกระตุ้น การสนับสนุน 
และการให้ค าชม ของผู้ปกครอง มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อพัฒนาการการรู้หนังสือ และการประสบความส าเร็จของเด็กใน
การเรียนที่โรงเรียน  

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (รายละเอียดในบทที่ 2) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก

ปฐมวัย การอ่าน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ และความส าคัญและบทบาทของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์  โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิด 
หลักการ และจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ว่าส่วนใดเป็นส่วนที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ สามารถสรุปได้ 3 ส่วนส าคัญอัน
เป็นแกนหลักของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ        โฟนิกส์  คือ  เร่ืองเสียง
อักษร (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  
(Segmenting Skills) จากนั้นผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เนื้อหาใน เร่ืองการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย  การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาโดยผู้ปกครอง   และแนวทางการให้ความรู้ผู้ปกครอง แล้วจึงได้ข้อสรุปว่า
ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการ พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยทั้ง บทบาทที่ปรากฏการกระท า 
(Active Role) คือการที่ผู้ปกครองแสดงพฤติกรรมส่ง เสริมเด็กเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา  และบทบาทที่
ไม่ปรากฏการกระท า (Passive Role) คือทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อภาษาที่เด็กเรียน  จึงเป็นส่วน
ส าคัญที่จะให้ผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนในโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟ
นิกส์ และพบว่า รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกคร องที่เหมาะสมจะต้องผสมผสานระหว่างรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เบื้องต้นผู้วิจัยจึงได้ สร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 3.1  

 
 

 



ส่วนส าคัญของโฟนิกส์ 
1. เสียงอักษร  

    (Letter sounds)  
2. ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า    

    (Blending skills)  
3. ทักษะการแยกเสียงในค า  

    (Segmenting skills) 

บทบาทของผู้ปกครองต่อการ
เรียนรู้ภาษาของเด็ก 

1. บทบาทที่ปรากฏการกระท า 
(Active Role) แสดงพฤติกรรม
ส่งเสริม 
2 . บทบาทที่ไม่ปรากฏการ
กระท า (Passive Role) ทัศนคติ
ต่อภาษา 

รูปแบบการให้ความรู้
ผู้ปกครองที่เหมาะสม 
ผสมผสานระหว่าง 

1. รูปแบบที่เป็นทางการ  
    (การบรรยายให้ความรู้) 
2. รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
    (เกมการแข่งขัน  
     กิจกรรมกลุ่มย่อย) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 
รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.3 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้ปกครองชาวไทยของ เด็กปฐมวัยอายุ 5–6 ปี ที่ก าลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้น  Year 1 (ซึ่งเทียบเท่าระดับชั้นอนุ บาล 3 ในระบบการศึกษาไทย ) โรงเรียนนานาชาติ
เซนต์แอนดรูส์ สามัคคี ปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งสิ้น 14 คน ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้จ านวน 11 คน ด้วยการก าหนดลักษณะส าคัญของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

 

1) ผู้ปกครองมีลูกศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ สามัคคี มาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี เพื่อที่เด็กจะมีความคุ้นชินกับระบบการสอนภาษาแบบโฟนิกส์และปรับตัวเข้ากับการเรียนการ
สอนในโรงเรียนนานาชาติแล้ว   

2) ผู้ปกครองมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (First language)  
3) ผู้ปกครองสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไท ยและภาษาอังกฤษ  เพื่อที่จะสามารถศึกษา

เน้ือหาที่สร้างขึ้นในโปรแกรมได้ 
 



3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.4.1 โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 
ผู้วิจัยได้ พิจารณา แผนการเ รียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ระดับชั้น  Year 1 โรงเรียน

นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคีในหนึ่งปีการศึกษา ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  ตารางแสดงแผนการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ระดับชั้น  Year 1 โรงเรียน

นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ในหนึ่งปีการศึกษา 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
Week 1 s    t Week 18 ng 
Week 2 a Week 19 ch 
Week 3 p    n Week 20 sh 
Week 4 i Week 21 th 
Week 5 ck    h Week 22 Initial sound 
Week 6 e Week 23 Ending sound 
Week 7 r    d Week 24 Blending CVC 
Week 8 o Week 25 Segmentation CVC 
Week 9 m    g Week 26 Decoding CVC 
Week 10 u Week 27 ai 
Week 11 l    b Week 28 ee  
Week 12 f     j Week 29 ie  
Week 13 z    w Week 30 oa  
Week 14 v    x Week 31 or  
Week 15 y Week 32 ar  
Week 16 qu Week 33 ir  
Week 17 oo Week 34 oi  

จากการสังเกตของผู้วิจั ยและการสอบถามครูผู้ประสบการณ์ทางการสอนโฟนิกส์ เห็น
ตรงกันว่าตลอดการเรียนในแต่ละปีการศึกษา มีอยู่ 5 เร่ืองที่เด็กมักจะประสบปัญหาในการเรียนรู้ มาก
ที่สุด ได้แก่ Initial sound, Ending sound, Blending CVC, Segmentation of CVC, และ Decoding 



CVC อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาทักษะทางการอ่านในระดับที่สูงขึ้นไป ผู้วิจัยจึงต้องการจะใช้
ทั้ง 5 เร่ืองนีม้าเป็นแกนหลักของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  

 
ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทั้ง 5 เร่ืองข้างต้น  คือ 1) Initial 

sound, 2) Ending sound, 3) Blending CVC, 4) Segmentation of CVC, และ 5) Decoding CVC จาก 
Guidance Curriculum and Standards: Primary National Strategy – Playing with Sounds: a 
Supplement in Progression in Phonics (Department of Education and Skills, 2004) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ ง
ของหลักสูตรแห่งชาติสหราชอาณาจักร (British National Curriculum) ในคู่มือนี้มีแบบ Screening ซึ่ง
เป็นแบบประเมินเด็กที่มีพัฒนาการไม่ถึงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (Screening for Potentially ‘at risk’ 
Children) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้ง 5 เร่ืองข้างต้น ผู้วิจัยจึงน าแบบ Screening นี้มาเป็นฐานในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริม ส าหรับฝึกและพัฒนา ทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ใน
โปรแกรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิ กส์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองชาวไทย  
โดยก าหนดเป็น 5 กิจกรรมส่งเสริม ดังนี ้

 
1) Initial sound in CVC word     

(การฝึกฟังเสียงต้นของค า เช่น cat – เสียงต้น = c) 

2) Ending sound in CVC word    

(การฝึกฟังเสียงท้ายของค า เช่น cat – เสียงท้าย = t) 

3) Blending CVC word    

(การฝึกผสมเสียงให้เป็นค า เช่น c-a-t = cat) 

4) Segmentation of CVC word   

(การฝึกแยกเสียงในค า เช่น cat = c-a-t) 

5) Decoding CVC word   
(การฝึกถอดรหัสอักษรในค าที่ไม่คุ้นเคย เช่น jif = j-i-f = jif) 

  
ในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด ทุกขั้นตอนที่ผู้ปกครองต้องท าเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ของเด็ก โดย ตั้งอยู่บนหลักการเรียนรู้ภาษ าอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย  เมื่อก าหนดเน้ือหาในโปรแกรม แล้วผู้วิจัย จึงวางแผนการให้ความรู้



ผู้ปกครองในทุกเร่ืองที่ผู้ปกครองต้องรู้เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อที่จะสามารถน าโปรแกรม ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการให้ความรู้ผู้ปกครองมีดังนี ้

 
1) การประชุมเชิง ปฏิบัติการ  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมทักษะ

ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ในเร่ืองเสียงอักษร  
(Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) ทักษะการแยกเสียงในค า  
(Segmenting Skills) และบทบาทของผู้ปกครองและวิธีการส่งเสริม ทักษะทางการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ให้แก่ลูกของตน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 
 

1.1) การบรรยายโดยครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับ ความเป็นมาและความส าคัญของการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ด้วยโฟนิกส์จะเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการอ่านออกเขียนได้ บทบาทและความส าคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์   โดยการให้
ความส าคัญกับการอ่านหนังสือทุกวันวันละอย่างน้อย 30 นาที การเป็นแบบอย่างที่ ดีในการอ่าน
หนังสือ การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอ้ือหรือสนับสนุนการรักการอ่าน  
 

ในกิจกรรมนี้ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดย เน้ือหาที่ใช้
ในการบรรยายมีทั้งวีดีทัศน์สั้น (Video Clip) เกี่ยวกับความส าคัญและรูปแบบการเรียนการสอนภาษา
แบบโฟนิกส์ การออกเสียงอักษร (Letter Sounds) โดยคุณครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) การให้
ความรู้ว่าท าไมเราจึงสอนโฟนิกส์ โฟนิกส์คืออะไร และค านิยามของศัพท์บางอย่างที่เกี่ยวกับโฟนิกส์ 
เช่น Phoneme, Grapheme รวมถึงการที่ผู้ปกครองกับโรงเรียนจะร่วมมือกันได้อย่างไร ความส าคัญ
ของการอ่าน และการส่งเสริมการอ่านที่บ้าน (ภาคผนวก ก.1) 

 
1.2) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็ก

ปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ผ่านการเรียนรู้ การฝึกฝน และ เกมการแข่งขัน โดยผู้ปกครอง
ได้ฝึกออกเสียงอักษรแต่ละตัว และเล่นเกมบอกเสีย งให้ตรงกับ อักษร แข่งกันบอกเสียงต้นและเสียง
ท้ายค า และผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย ด้วยการฝึกผสมเสียงอักษรให้เป็นค า ฝึกแยกเสียงอักษรในค า และ
ฝึกถอดรหัสเสียงอักษรในค าที่ไม่คุ้นเคย 
 



 ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้เรียนรู้และทบทวนการฝึกออกเสียงอักษร
แต่ละตัว โดยผู้วิจัยแจกแผ่นภาพ Letter Sounds (ภาคผนวก ก.4) และฝึกออกเสียงอักษรทีละตัวพร้อม
ท าท่าประกอบ จากนั้นผู้วิจัยยกตัวอย่างค าให้ผู้ปกครองเขียนเสียงต้นและเสียงท้ายของแต่ละค าลงใน
กระดาษ หลังจากตรวจค าตอบแล้วจึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คนฝึกผสมเสียงอักษรให้เป็นค า
ตามใบงานที่ผู้วิจัยแจกให้ แล้วจึงเล่นเกมการแข่งขันด้วยการส่งตัวแทนคร้ังละ 1 คน  เกมที่ 1 เป็นเกม
บอกเสียงอักษร โดยผู้วิจัยหยิบบัตรอักษรขึ้นมาทีละตัว ตัวแทนทีมใดที่บอกเสียงได้ถูกต้องจะได้ 1 
คะแนน เกมที่ 2 เป็นเกมแยกเสียงอักษรในค า โดยผู้วิจัยพูดค าศัพท์ทีละค า ตัวแ ทนทีมใดสามารถแยก
เสียงอักษรทุกตัวในค าได้อย่างถูกต้องจะได้โจทย์ละ 2 คะแนน เกมสุดท้ายเป็นเกมถอดรหัสค า โดย
ผู้วิจัยแสดงค าศัพท์ที่ผู้แข่งขันไม่คุ้นเคย (ซึ่งไม่ใช่ค าศัพท์จริง เช่น kif) ให้ผู้แข่งขันออกเสียงทีละตัว
และผสมเสียงให้เป็นค า ตัวแทนทีมใดตอบได้ถูกต้องได้โจ ทย์ละ 3 คะแนน ทีมใดที่ได้รับคะแนน
สูงสุดได้รับรางวัล (ภาคผนวก ก.5) กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยกิจกรรมกลุ่มย่อยและ
เกมการแข่งขันนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจที่ผู้ปกครองได้รับจากเรียนรู้
เกี่ยวกับเร่ืองเสียงอักษร  (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) ทักษะการ
แยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) อันเป็นส่วนส าคัญในโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ที่ผู้ปกครองต้องน าไปปฏิบัติที่บ้านกับเด็กปฐมวัย   
 

1.3) การบรรยายและสาธิตการใช้ กิจกรรมส่งเสริม ในโปรแกรม โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการ
สอนภาษาแบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครอง  และการด าเนินตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน กิจกรรมส่งเสริม อัน
เป็นส่วนส าคัญของโปรแกรม 
 
 ในกิจกรรมนี้ ผู้ปกครองจะรับฟังบรรยายแล ะชมการสาธิตการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด โดยผู้วิจัยแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ปกครองและให้ผู้ปกครอง
เป็นอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติเป็นเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
โปรแกรมอย่างละเอียดและครบถ้วนตามล าดับ (ภาคผนวก ก.3) เพื่อให้ผู้ปกครองที่ชมการสาธิตเข้าใจ
ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน  จากนั้นผู้ปกครองมีโอกาสทดลองด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมทุกกิจกรรม ด้วย
ตนเองกับเพื่อนโดยจับคู่กันแสดงบทบาทสมมติและสลับบทบาทกัน ระหว่างผู้ปกครองแสดงบทบาท
สมมติเป็นคู่นี้ ผู้วิจัยคอยสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าเมื่อพบการด าเ นินกิจกรรมส่งเสริมที่ไม่ถูกต้อง
ตามขั้นตอน  หรือผู้ปกครองประสบปัญหาในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรม  กิจกรรมนี้
แบ่งเป็น 2 ช่วง รวมเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที 



 
 

แผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และบทบาทของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ว่า
ผู้ปกครองถือเป็น ส่วนส าคัญที่จะช่วยเด็กในการพัฒนาทักษะ ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ได้ 

2) เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในกา รเร่ืองการสอนภาษาแบบ         
โฟนิกส์ ทั้งเร่ืองเสียงอักษร เสียงต้น-เสียงท้ายค า ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า ทักษะการแยกเสียง
ในค า  และขั้นตอนการด าเนิน โปรแกรมการส่งเสริมทักษะ ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ
เด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  

3) เพื่อให้ผู้ปกครองสาม ารถด าเนิน กิจกรรมส่งเสริม ตามโปรแกรม  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง
และด้วยความมั่นใจ   
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม 

1) ผู้ปกครองเข้าใจถึงความส าคัญและบทบาทของตนในการส่งเสริมทักษะ ทางการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ให้แก่เด็ก 

2) ผู้ปกครองเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่า งถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในโปรแกรม 
 
วัน เวลา ในการประชุม 
 วันเสาร์ที่   24   เมษายน   2553   เวลา   9.00 – 15.30   น. 
 
 
สถานที่ 
 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี อ.เมือง จ.นนทบุรี 
 



ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
9.00 – 9.30 ต้อนรับ ทักทาย และสร้างความคุ้นเคย 
9.30 – 11.30 การบรรยาย เร่ือง ‚การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ - Phonics Teaching Approach‛  
  (ภาคผนวก ก.1) 
13.00 – 14.00 การบรรยายและสาธิตเกี่ยว กับหลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนภาษา

แบบ    โฟนิกส์ โดยเน้นในเร่ืองเสียงอักษร (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้
เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) 
(ภาคผนวก ก.2) 

14.00 – 14.30 กิจกรรมกลุ่มย่อยและเกมการแข่งขัน  เกี่ยวกับ เสียงอักษร  การผสมเสียงให้เป็นค า 
และการแยกเสียงในค า เพื่อให้ผู้ปกครองได้ฝึกปฏิบัติจนคุ้นเคย (ภาคผนวก ก.5) 

14.30 – 15.00 ฝึกปฏิบัตกิิจกรรมส่งเสริมที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจให้กับผู้ปกครองในการด าเนินการที่บ้าน (ภาคผนวก ก.3) 

15.00 – 15.30 สรุปผลและเปิดโอกาสให้ซักถาม นัดหมายการพบกันรายสัปดาห์เพื่อรับ กิจกรรม
ส่งเสริมประจ าสัปดาห์ 

 
 
2) การด าเนินโปรแกรม เพื่อให้ผู้ปกครองได้ด าเนินการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียง

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ในเร่ือง เสียงอักษ ร (Letter Sounds) 
ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) 
ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมดังนี ้  

 
2.1) Initial sound in CVC word    

(การฝึกฟังเสียงต้นของค า เช่น cat – เสียงต้น = c) 

2.2) Ending sound in CVC word    

(การฝึกฟังเสียงท้ายของค า เช่น cat – เสียงท้าย = t) 

 

2.3) Blending CVC word    

(การฝึกผสมเสียงให้เป็นค า เช่น c-a-t = cat) 

2.4) Segmentation of CVC word    



(การฝึกแยกเสียงในค า เช่น cat = c-a-t) 

2.5) Decoding CVC word    

(การฝึกถอดรหัสอักษรในค าที่ไม่คุ้นเคย เช่น jif = j-i-f = jif) 

 
 

แผนการด าเนินโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน กิจกรรม ส่งเสริม ที่ก าหนดไว้ใน
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษา
แบบโฟนิกส์ 

2) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตาม กิจกรรม ส่งเสริม ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมอย่าง
ถูกต้องและด้วยความมั่นใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโปรแกรม  

1) ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการด า เนินกิจกรรมส่งเสริมที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม
เพื่อส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 

2) เด็กปฐมวัยได้รับการ ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
ด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ โดยกิจกรรมส่งเสริมที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม 
 
ระยะเวลา 

 ใช้เวลาทั้งสิ้น   5   สัปดาห์   ตั้งแต่   26   เมษายน   2553   ถึง   28   พฤษภาคม   2553 
 
ขั้นตอนด าเนินงานตามโปรแกรม 

1) นัดหมายพบกันทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 – 14.30 น. เพื่อรับ กิจกรรม ส่งเสริม ประจ า
สัปดาห์ พร้อมทั้งค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม โดยผู้วิจัยเป็นผู้แนะน า 



2) ผู้ปกครองน า กิจกรรมส่งเสริม ไปปฏิบัติที่บ้าน  โดยท ากิจกรรมนี้อย่างน้อย 3 คร้ัง ใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (ไม่ใช่ในวันเดียวกัน) 

3) ผู้ปกครองน าใบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมส่งคืนผู้วิจัยในวันนัดหมายสัปดาห์ถัดไป 
 

 
3.4.2  แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ผู้วิจัยน าเนื้อหาจากโปรแกรม การส่งเสริม ทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟ
นิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ปกครองชาวไทย  กล่าวคือ ค าศัพท์ที่ใช้ในแต่ละ กิจกรรมส่งเสริมมา
สร้างเป็นแบบทดสอบโดยอิ งวัตถุประสงค์จาก กิจกรรมส่งเสริมทั้ง 5  มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชุด
เดียว เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
ทดลอง แบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 

 
ตอนที่ 1   Initial sound in CVC word 

ตอนที่ 2   Ending sound in CVC word 

ตอนที่ 3   Blending CVC word 

ตอนที่ 4   Segmentation of CVC word 

ตอนที่ 5   Decoding CVC word 
 

จากนั้นน าแบบทดสอบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และครูผู้มีประสบการณ์ทางการสอน
ภาษาแบบโฟนิกส์ พิจารณาตรวจสอบความยากง่ายของ เน้ือหา  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้กับ เด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่ตัวอย่างประชากรจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ยากง่ายของเน้ือหา น าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชากร 

 
3.4.3  แบบสัมภาษณ์ประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ือ งการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
 



 ผู้วิจัย จัดท าแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ประเมินการใช้
โปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ปกครอง
ชาวไทย โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ สามัคคี ประเด็นค าถาม ประกอบด้วย ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองในการประเมินการใช้โปรแกรมการส่งเสริม ทักษะทางการอ่าน ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ปกครองชาวไทย ครอบคลุมถึงการด าเนิน การ  ปัญหาที่ พบ และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 
- ท่านมีการด าเนินขั้นตอนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างไร 

- ท่านใช้ช่วงเวลาใดในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

- ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

- ท่านชอบกิจกรรมส่งเสริมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 

- ท่านชอบกิจกรรมส่งเสริมใดน้อยที่สุด เพราะเหตุใด 

- ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการส่งเสริมในโปรแกรมนี้ 

- ท่านพบปัญหาอะไรบ้างจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรมนี ้

- ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมนี้หรือไม่ อย่างไร 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 
3.5.1 ผู้วิจัยตดิต่อขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี ในการ

ด าเนินการวิจัย จากนั้นจึงติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 11 
คน   
 



3.5.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบ ความสามารถทางโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง โดย
น าแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 
 

3.5.3 ผู้วิจัยจัดประชุมปฏิบัติการ เร่ืองการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแบบโฟนิกส์ ส าหรับ
ผู้ปกครองชาวไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ น าเสนอ
โปรแกรม พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนิน การและการบันทึกผลการจัด การส่งเสริมใน
แต่ละคร้ัง เป็นระยะเวลา 1 วัน ในช่วงสัปดาห์ที่ 2  
 

3.5.4 ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยส่ง กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปกครองด าเนินการที่บ้าน คร้ัง
ละ 1 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมละ 1 สัปดาห์ ทั้งหมด 5 กิจกรรม ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 – 7  
 

3.5.5 ผู้วิจัยท าการทดสอบ ความสามารถทางโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง โดย
น าแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 
 

3.5.6 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อประเมินการใช้โปรแกรมข องผู้ปกครอง 
ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 – 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนและผู้ปกครอง 

ทดสอบความสามารถทางโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย 
ก่อนการทดลอง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับผู้ปกครองชาวไทย 

ผู้ปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรมที่บ้าน 

ทดสอบความสามารถทางโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย 
หลังการทดลอง 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อประเมินการใช้โปรแกรม 

สัปดาห์ที่ 3   Initial sound in CVC word 

สัปดาห์ที่ 4   Ending sound in CVC word 

สัปดาห์ที่ 5   Blending CVC word 

สัปดาห์ที่ 6   Segmentation of CVC word 

สัปดาห์ที่ 7   Decoding CVC word 

สัปดาห์ที่ 3-7 

สัปดาห์ที่ 1 

สัปดาห์ที่ 2 

สัปดาห์ที่ 8 

สัปดาห์ที่ 9 



3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ ผลจากโปรแกรมการให้ความรู้

ผู้ปกครองในเร่ืองการส่งเสริมทักษะ ทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ของเด็กปฐมวัย และการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการใช้โปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยและการประเมินการด าเนิน การตามโปรแกรม ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ
โดยผู้ปกครอง 

 
3.6.1 วิเคราะห์ ผลจากการให้ความรู้ ผู้ปกครองในเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ของเด็กปฐมวัย โดยสรุปรวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แล้ว
น าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปการบรรยายแบบความเรียง 

 
3.6.2 วิเคราะห์ผลการประเมินการใช้โปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยคะแนนความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย  และการประเมินการด าเนินการตามโปรแกรม ปัญหาที่พบ 
และข้อเสนอแนะโดยผู้ปกครองชาวไทย 
 

1) วิเคราะห์ผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
ผลต่างคะแนน  และเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิ กส์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครองไทย  โดยทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 
Dependent Sample ที่ระดับความมีนัยส าคัญที่ .01 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

 
2) วิเคราะห์การประเมิน การด าเนินการตามโปรแกรม ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะโดย

ผู้ปกครองชาวไทย จากแบบสัมภาษณ์โดยสรุปรวบรวม เรียบเรียง จัดค าตอบต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ 
แล้วน าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปตารางความถี่ประกอบการบรรยายแบบความเรียงตามประเด็นต่างๆ 
 



3.7 ความสรุป 
 
ดังที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าวิธีด าเนิน การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ข้อมูลเบื้องต้น จาก

ต ารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎี ใน
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แล้วจึง ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  จากนั้นจึง สร้าง
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1)โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  2) แบบทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย  และ 3) แบบสัมภาษณ์ประเมินการใช้
โปรแกรมของผู้ปกครองชาวไทย เมื่อได้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้เวลาทั้ งสิ้น  9 สัปดาห์ แล้วจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงในบท
ต่อไป ‘บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 ความน า 
 
เน่ืองด้วย วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เร่ืองการพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้

ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการ
สอนภาษาแบบโฟนิกส์  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ส ามัคคี  คือ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วย
การสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ในเร่ืองเสียง อักษร (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า 
(Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) และเพื่อประเมินการใช้
โปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษา
แบบโฟนิกส์ของผู้ปกครองไทย โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี  ผู้วิจัยจึงได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเร่ืองการสอนภ าษาแบบโฟนิกส์ และการส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริม ตามโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้น  
จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอั งกฤษแบบโฟนิกส์
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองเข้าร่วมการวิจัย  และหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยให้
ผู้ปกครองประเมินการใช้โปรแกรมด้วย แบบสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ปกครองชาวไทยจ านวน 
11 คน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 
1) ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลจากการให้ความรู้ผู้ปกครองในเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ของเด็กปฐมวัย โดยสรุปรวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แล้ว
น าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปการบรรยายแบบความเรียง 
 

2) ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ผลการประเมินการใช้ โปรแกรมการส่งเสริ มทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของ
เด็กปฐมวัยและการประเมินการด าเนินการตาม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ ปัญหาที่พบและ ข้อเสนอแนะโดยผู้ปกครองชาวไทย 



 
2.1) วิเคราะห์ผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย

ผลต่างคะแนน  และเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครองไทย  โดยทดสอบค่าที  (t-test) แบบ 
Dependent Sample ที่ระดับความมีนัยส าคัญที่ .01 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 
2.2) วิเคราะห์การประเมิน การด าเนินการตาม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะโดยผู้ปกครอง ชาวไทย  จากแบบสัมภาษณ์โดย
สรุปรวบรวม  เรียบเรียง จัดค าตอบต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูป ตาราง
ความถี่ประกอบการบรรยายแบบความเรียงตามประเด็นต่างๆ 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.2.1   ผลวิเคราะห์ การให้ความรู้ผู้ปกครองในเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนน้ี สรุปรวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แล้วน าเสนอ

ข้อมูลทั้งหมดในรูปการบรรยายแบบความเรียง  โดยในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
ผู้ปกครองนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมด 11 คน (รายละเอียดสถานภาพผู้ปกครองแสดงในตารางที่ 4.7) 
จุดมุ่งหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการน้ี  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ในเร่ืองเสียงอักษร  
(Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) ทักษะการแยกเสียง ในค า  
(Segmenting Skills) และบทบาทของผู้ปกครองและวิธีการส่งเสริม ทักษะทางการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ให้แก่ลูกของตน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการมีดังนี ้
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1) การบรรยายโดยครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
 

ในการบรรยายนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความส าคัญของการ
สอนภาษาแบบโฟนิกส์ ด้วยโฟนิกส์จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการอ่านออกเขียนได้ บทบาทและ
ความส าคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์   โดยการให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือทุกวันวันละอย่าง
น้อย 30 นาที การเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านหนังสือ การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอ้ือหรือ
สนับสนุนการรักการอ่าน  

 
จากการสังเกต ของผู้วิจัยและการพูดคุยกับผู้ปกครองหลังการบรรยาย พบว่า 

ผู้ปกครองทั้ง 11 คนให้ความสนใจในเร่ืองการ สอนภาษาแบบโฟนิกส์ มีการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ในมุมมองของตน และแบ่งปันประสบการณ์ของตนว่าเคย
เรียนรู้เกี่ยวกับโฟนิกส์มาอย่างไรบ้าง มีผู้ปกครอง  5 คนเคยเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงอักษรแบบโฟ
นิกส์มาบ้าง ผู้ปกครอง 3 คนไม่รู้จักการสอนภาษาแบบโฟนิกส์มาก่อนเลย และ ผู้ปกครองอีก 3 คนไม่
รู้ว่าการออกเสียงอักษร ภาษาอังกฤษนั้น เรียกว่า โฟนิกส์ ส่วนเร่ืองบทบาทและความส าคัญของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย แบบโฟนิกส์ นั้น 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ (8 คน) ตระหนักในความส าคัญของตนในฐานะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเด็ก 
และมีการต้ังค าถามถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กรักการอ่าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจาก
การบรรยายนี้ท าให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นว่าโฟนิกส์คือการฝึกและพัฒนา การออก
เสียงพยัญชนะ สระ และค าในภาษาอังก ฤษ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการสะกดและประสมค าในการ
อ่านและเขียน โดยมุ่งเน้นในเร่ืองเสียงอักษร (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending 
Skills) ทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
บรรยายกับความรู้ประสบการ ณ์เดิมของตน และแสดงความตระหนักรู้และกระตือรือร้นในบทบาท
และความส าคัญของตนในฐานะผู้ส่งเสริมทักษะ ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
ด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 
2) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็ก

ปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  
 

โดยผู้ปกครอง  ทั้ง 11 คน ได้ฝึกออกเสียงอักษรแต่ละตัว ร่วมกัน พร้อมท าท่า
ประกอบตามแผ่นภาพ Letter Sounds Action (ภาคผนวก  ก.4) และจากนั้นมีเกมการแข่งขัน ด้วยการ
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เล่นเกมบอกเสียงให้ตรงกับอักษร แข่งกันบอกเสียงต้นและเสียงท้ายของค า และผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย 
ด้วยการฝึกผสมเสียงอักษรให้เป็นค า ฝึกแยกเสียงอักษรในค า และฝึกถอดรหัสเสียงอักษรในค าที่ไม่
คุ้นเคย 

 
จากกิจกรรมนี้ผู้ปกครอง ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดี และแสดงความตั้งใจ 

มุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการเรียนรู้เสียงอักษร ฝึกฝนและพยายามจ าเสียงอักษรให้ได้ทุกตัวผ่านการ
เชือ่มโยงกับเสียงในศัพท์ที่คุ้นเคย เช่น a ออกเสียง a เช่นในค าว่า ant หรือ apple จากนั้นจึงเล่นเกมเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการแข่งขันและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมกลุ่มย่อยและ
เกมการแข่งขันนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจที่ผู้ ปกครองได้รับจากเรียนรู้
เกี่ยวกับเร่ืองเสียงอักษร (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) ทักษะการ
แยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) อันเป็นส่วนส าคัญในโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ที่ผู้ปกครองต้องน าไปปฏิบัติที่ บ้านกับเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้ปกครอง  7 คน
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทั้งหมด มีผู้ปกครอง 2 คนที่ตอบได้ถูกเกือบทั้งหมด เกมที่ตอบไม่ค่อย
ได้คือเกมถอดรหัสเสียงในค าที่ไม่คุ้นเคย มีผู้ปกครอง 2 คนที่แสดงความไม่มั่นใจที่จะตอบค าถามแต่ก็
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ปกครอ งคนอ่ืน ผู้ปกครองทุกคนใ ห้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และ
สนุกสนาน ซึ่งทุกคนให้ความเห็นพ้อง กันว่าการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ไม่รู้ตัว และช่วยให้ได้รับความรู้แบบไม่เกิดความเครียด นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดี และเป็นกุญแจส าคัญ
ในการด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 

   
3) การบรรยายและสาธิตการใช้กิจกรรมส่งเสริมในโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการ

อ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 
 

โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอ นภาษาแบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครอง  และการด าเนินตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ใน กิจกรรม ส่งเสริม อันเป็นส่วนส าคัญของ โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 

 
จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าในช่วงนี้ผู้ปกครอง ทุกคนแสดงความสนใจใน

เน้ือหาสาระของ โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  ผู้ปกครอง  3 คนต้ัง
ค าถามและแสดงความกังวลว่าตนจะท าตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟ



นิกส์  ได้ไม่ดี ซึ่งหลังจากการสาธิตและทดลองท าตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกิจกรรมส่งเสริมทุก
กิจกรรม ผู้ปกครองทั้ง 3 คนก็แสดงความมั่นใจมากขึ้น และ กล่าวว่าการฝึกฝนช่วยให้ท ากิจกรรม
ส่งเสริมได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ปกครอง  4 คนที่ประสบปัญหาในบางกิจกรรมส่งเสริมและให้ผู้วิจัยช่วย
ฝึกฝนเพิ่มเติมหลังการประชุม จน สามารถปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมได้ ผู้ปกครองที่เหลือ ทั้ง  7 คน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมได้ในระดับดี ผู้ปกครองกล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้รับ แสดงให้
เห็นว่าการฝึกฝนช่วยให้ท าได้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในตนเองขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการที่เด็กได้ฝึกฝน
เพิ่มเติมที่บ้านจะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กดียิ่งขึ้น และตัวผู้ปกครองเองก็เป็นส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพิ่มเติม  
 

4.2.2   ผลวิเคราะห์การประเมินการใช้ โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลสว่นน้ี ประกอบด้วยคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย และการประเมินการด าเนินการตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  โดยผู้ปกครอง ชาวไทย  โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเอง
ทั้งหมด การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยนั้นผู้วิจัยท าการ
ทดสอบเด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ แบบทดสอบประกอบด้วย 5 ตอน ในการทดสอบแต่
ละคร้ังเด็กจะต้องท าการทดสอบทั้ง 5 ตอนและผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกค าตอบของเด็กลงในแบบบันทึก 
(ภาคผนวก ข.2) ซึ่งในการทดสอบเด็กแต่ละคนใช้เวลาประมาณ 30 นาที และสถานที่ที่ท าการทดสอบ
นั้นจะต้องปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อให้เด็กมีสมาธิสูงสุด  และการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  (ภาคผนวก ข .1) 
เพื่อประเมินการด าเนินการตามโปรแกรมนั้น ผู้วิจัยได้นัดวันเวลากับผู้ปกครองแต่ละคนและเป็นผู้
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกและบันทึกเสียงการสัมภาษณ์โดย
ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง การสัมภาษณ์แต่ละคร้ังใช้เวลาไม่เท่ากันเฉลี่ยประมาณ 45 – 60 นาที 
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  

 
1) คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย 

ผลเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย ผลต่าง คะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแบบโ ฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การส่งเสริมทักษะ
ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครองไทย  ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวศึกษา
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คะแนนก่อนและหลังการ เข้าร่วมโปรแกรม  ดังนั้นข้อมูล ได้เก็บรวบรวมเป็นคู่  จ านวน 11 คู่ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กัน  ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ได้ค านวณหาผลต่างของแต่ละคู่  แล้วหา
ผลรวมของผลต่างคะแนนทุกคู่ เพื่อค านวณหา ค่าเฉลี่ย ผลต่าง คะแนนในทุกคู่  ซึ่งใช้ ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนและหลังการ เข้าร่วมโปรแกรม  (t-test Dependent Sample) 
สรุปเป็นสูตรการค านวณ ดงันี้ 

 
1) ผลต่างคะแนนแต่ละคู่  

D  =    X2 - X1 

เมื่อ X2   แทน   คะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
   X1   แทน   คะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
2) ค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนในทุกคู่ 

n

D
D


  

เมื่อ D    แทน   ผลรวมของผลต่างคะแนน 
  n     แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

3) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  
(t-test Dependent Sample) 

 

1n
DDn

D
t

22






  

เมื่อ D    แทน   ผลรวมของผลต่างคะแนน 
  D

2    แทน   ผลรวมของผลต่างคะแนนยกก าลังสอง 
  n     แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 



1.1) กิจกรรมส่งเสริมที่ 1 เร่ือง Initial sound in CVC word 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลต่างคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่  1 เร่ือง Initial sound in CVC word 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟ
นิกส์โดยผู้ปกครองไทย 

  

กลุ่มตัวอย่าง X2 
(คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม) 

X1 
(คะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม) 

D 
(ผลต่างคะแนน) 

D2 
(ผลต่างคะแนนยกก าลังสอง) 

คนที่ 1 9 6 3 9 

คนที่ 2 9 7 2 4 

คนที่ 3 9 5 4 16 

คนที่ 4 10 5 5 25 

คนที่ 5 8 6 2 4 

คนที่ 6 9 7 2 4 

คนที่ 7 10 8 2 4 

คนที่ 8 9 7 2 4 

คนที่ 9 10 6 4 16 

คนที่ 10 8 4 4 16 

คนที่ 11 9 5 4 16 

ผลรวม  
(Sum) 100 66 34 118 

ค่าเฉลี่ย  
(Average) 9.09 6 3.09 10.72 

t 9.02* 

*p   .01 ( .01 t10 = 3.1693 ) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.1 ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 9.02 ซึ่งมากกว่าค่า t ในตารางที่ความ

เชื่อมั่นที่ .01, df = 10, t10 = 3.1693 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 ว่าค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่ 1 เร่ือง Initial sound 
in CVC word หลังการเข้าร่วม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ โดย
ผู้ปกครองไทยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ หลังการ
เข้าร่วมโปรแกรม  ความสามารถในการจ าแนกเสียงขึ้นต้นของค าภาษาอังกฤษ (Initial sound in CVC 
word) ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรมสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

 

สมมติฐานการทดสอบทางสถิติ 

H0 : µ2 = µ1 

H1 : µ2 > µ1 

     เมื่อ  µ2 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
µ1 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
สรุปได้ว่า 

H0 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

H1 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  



1.2) กิจกรรมส่งเสริมที่ 2 เร่ือง Ending sound in CVC word 

 
ตารางที่ 4.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลต่างคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่ 2 เร่ือง Ending sound in CVC 
word ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทย 

    

กลุ่มตัวอย่าง X2 
(คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม) 

X1 
(คะแนนก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม) 

D 
(ผลต่างคะแนน) 

D2 
(ผลต่างคะแนนยกก าลังสอง) 

คนที่ 1 13 6 7 49 

คนที่ 2 13 7 6 36 

คนที่ 3 12 5 7 49 

คนที่ 4 14 6 8 64 

คนที่ 5 9 8 1 1 

คนที่ 6 13 9 4 16 

คนที่ 7 15 13 2 4 

คนที่ 8 12 7 5 25 

คนที่ 9 15 11 4 16 

คนที่ 10 10 4 6 36 

คนที่ 11 10 4 6 36 

ผลรวม  
(Sum) 136 80 56 332 

ค่าเฉลี่ย  
(Average) 12.36 7.27 5.09 30.18 

t 7.79* 

*p   .01 ( .01 t10 = 3.1693 ) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.2 ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 7.79 ซึ่งมากกว่าค่า t ในตารางที่ความ

เชื่อมั่นที่ .01, df = 10, t10 = 3.1693 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยใน กิจกรรมส่งเสริม ที่ 2 เร่ือง Ending sound in CVC 
word หลังการเข้าร่วม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครอง
ไทยสูงกว่าก่อนการเข้า ร่วมโปรแกรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ หลังการเข้าร่วม
โปรแกรม ความสามารถในการจ าแนกเสียงลงท้ายของค าภาษาอังกฤษ (Ending sound in CVC word) 
ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรมสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  
 

สมมติฐานการทดสอบทางสถิติ 

H0 : µ2 = µ1 

H1 : µ2 > µ1 

     เมื่อ  µ2 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
µ1 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
สรุปได้ว่า 

H0 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

H1 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  



1.3) กิจกรรมส่งเสริมที่ 3 เร่ือง Blending CVC word 

 
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลต่างคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่ 3 เร่ือง Blending CVC word ก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์
โดยผู้ปกครองไทย 

    

กลุ่มตัวอย่าง X2 
(คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม) 

X1 
(คะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม) 

D 
(ผลต่างคะแนน) 

D2 
(ผลต่างคะแนนยกก าลังสอง) 

คนที่ 1 11 5 6 36 

คนที่ 2 12 7 5 25 

คนที่ 3 13 8 5 25 

คนที่ 4 11 5 6 36 

คนที่ 5 11 3 8 64 

คนที่ 6 12 7 5 25 

คนที่ 7 15 11 4 16 

คนที่ 8 14 7 7 49 

คนที่ 9 15 9 6 36 

คนที่ 10 12 3 9 81 

คนที่ 11 12 5 7 49 

ผลรวม  
(Sum) 138 70 68 442 

ค่าเฉลี่ย  
(Average) 12.54 6.36 6.18 40.18 

t 13.96* 

*p   .01 ( .01 t10 = 3.1693 ) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.3 ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากั บ 13.96 ซึ่งมากกว่าค่า t ในตารางที่ความ

เชื่อมั่นที่ .01, df = 10, t10 = 3.1693 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยใน กิจกรรมส่งเสริมที่ 3 เร่ือง Blending CVC word หลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทยสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วม โปรแกรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ หลังการเข้าร่วม โปรแกรม  
ความสามารถในการผสมเสียงอักษรให้เป็นค าภาษาอังกฤษ (Blending CVC word) ของเด็กปฐมวัยที่
เข้าร่วมโปรแกรม สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

 

สมมติฐานการทดสอบทางสถิติ 

H0 : µ2 = µ1 

H1 : µ2 > µ1 

     เมื่อ  µ2 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
µ1 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
สรุปได้ว่า 

H0 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

H1 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  



1.4) กิจกรรมส่งเสริมที่ 4 เร่ือง Segmentation of CVC word 

 
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลต่างคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่ 4 เร่ือง  Segmentation of CVC 
word ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทย 

  

กลุ่มตัวอย่าง X2 
(คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม) 

X1 
(คะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม) 

D 
(ผลต่างคะแนน) 

D2 
(ผลต่างคะแนนยกก าลังสอง) 

คนที่ 1 10 7 3 9 

คนที่ 2 11 8 3 9 

คนที่ 3 12 9 3 9 

คนที่ 4 8 5 3 9 

คนที่ 5 7 4 3 9 

คนที่ 6 13 9 4 16 

คนที่ 7 15 11 4 16 

คนที่ 8 12 8 4 16 

คนที่ 9 15 10 5 25 

คนที่ 10 10 3 7 49 

คนที่ 11 9 6 3 9 

ผลรวม  
(Sum) 122 80 42 176 

ค่าเฉลี่ย  
(Average) 11.09 7.27 3.81 16 

t 10.14* 

*p   .01 ( .01 t10 = 3.1693 ) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.4 ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 10.14 ซึ่งมากกว่าค่า t ในตารางที่ความ

เชื่อมั่นที่ .01, df = 10, t10 = 3.1693 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยใน กิจกรรมส่งเสริมที่ 4 เร่ือง Segmentation of CVC 
word หลังการเข้าร่วม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครอง
ไทย สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม โปรแกรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ หลังการเข้าร่วม
โปรแกรม  ความสามารถในการจ าแนกเสียงอักษรใน ค าภาษาอังกฤษ (Segmentation of CVC word) 
ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรมสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
 

สมมติฐานการทดสอบทางสถิติ 

H0 : µ2 = µ1 

H1 : µ2 > µ1 

     เมื่อ  µ2 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
µ1 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
สรุปได้ว่า 

H0 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

H1 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 



1.5) กิจกรรมส่งเสริมที่ 5 เร่ือง Decoding CVC word 

 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลต่างคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่ 5 เร่ือง Decoding CVC word ก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์
โดยผู้ปกครองไทย 

  

กลุ่มตัวอย่าง X2 
(คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม) 

X1 
(คะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม) 

D 
(ผลต่างคะแนน) 

D2 
(ผลต่างคะแนนยกก าลังสอง) 

คนที่ 1 7 5 2 4 

คนที่ 2 8 4 4 16 

คนที่ 3 11 7 4 16 

คนที่ 4 9 6 3 9 

คนที่ 5 10 7 3 9 

คนที่ 6 10 8 2 4 

คนที่ 7 15 12 3 9 

คนที่ 8 8 7 1 1 

คนที่ 9 15 10 5 25 

คนที่ 10 6 5 1 1 

คนที่ 11 5 4 1 1 

ผลรวม  
(Sum) 104 75 29 95 

ค่าเฉลี่ย  
(Average) 9.45 6.81 2.63 8.63 

t 6.43* 

*p   .01 ( .01 t10 = 3.1693 ) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.5 ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 6.43 ซึ่งมากกว่าค่า t ในตารางที่ความ

เชื่อมั่นที่ .01, df = 10, t10 = 3.1693 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมส่งเสริมที่ 5 เร่ือง Decoding CVC word หลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทยสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วม โปรแกรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ หลังการเข้าร่วม โปรแกรม 
ความสามารถในการอ่านค าภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  (Decoding Initial sound in CVC word) ของ
เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรม สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 

สมมติฐานการทดสอบทางสถิติ 

H0 : µ2 = µ1 

H1 : µ2 > µ1 

     เมื่อ  µ2 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
µ1 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
สรุปได้ว่า 

H0 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

H1 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  



1.6) กิจกรรมส่งเสริมที่ 1 – 5 และรวมทั้ง 5 กิจกรรมส่งเสริม 
 
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยผลต่างคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย ใน กิจกรรมส่งเสริมที่ 1-5 และ รวมทั้ง 5 กิจกรรม
ส่งเสริม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทย 

  

กิจกรรมส่งเสริม D  D  t 
(ผลรวมของผลต่างคะแนน) (ค่าเฉล่ียของผลต่างคะแนน) 

Initial sound in CVC word 34 3.09 9.02* 

Ending sound in CVC word 56 5.09 7.79* 

Blending CVC word 68 6.18 13.96* 

Segmentation of CVC word 42 3.81 10.14* 

Decoding CVC word 29 2.63 6.43* 

รวมทั้ง 5 กิจกรรมส่งเสริม 229 4.16 3.64* 

*p  0.01 (0.01 t10 = 3.1693 ) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟ

นิกส์ของเด็กปฐมวัยในเร่ือง  Initial sound in CVC word, Ending sound in CVC word, Blending CVC 
word, Segmentation of CVC word, Decoding CVC word และรวมทั้ง 5 กิจกรรมส่งเสริมหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์โดยผู้ปกครองไทยสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ หลังการเข้าร่วม โปรแ กรม  
ความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม โปรแกรมสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้า
ร่วมโปรแกรม 
 
 2)  การประเมินการด าเนินการตาม โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครองชาวไทย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การประเมิ นการใช้โปรแกรม การ
ให้ความรู้ผู้ปกครองไทยในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วย
การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 

สมมติฐานการทดสอบทางสถิติ 

H0 : µ2 = µ1 

H1 : µ2 > µ1 

     เมื่อ  µ2 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
µ1 ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
สรุปได้ว่า 

H0 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

H1 : ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  



2.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงความถี่ทางสถานภาพของผู้ปกครองชาวไ ทย จ าแนกตามเพศ 

ความสัมพันธ์กับเด็ก อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา จ านวน ลูก และ
ระยะเวลาที่ลูกเข้าศึกษาที่โรงเรียนนี ้

   

สถานภาพของผู้ปกครองชาวไทย ความถี่ n = 11 

เพศ 
ชาย 2 
หญิง 9 

ความสัมพันธ์กับเด็ก 
บิดา 2 
มารดา 9 

อายุ (ปี) 
20 – 29 1 
30 – 39 9 

40 ขึ้นไป 1 

สถานภาพสมรส 
อยู่ด้วยกัน 10 
แยกกันอยู่ 1 

อาชีพ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 

รับจ้าง 3 
แม่บ้าน 3 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 9 
ปริญญาโท 2 

จ านวนลูก (คน) 
1 4 
2 5 
3 2 

ระยะเวลาที่ศึกษาที่โรงเรียนนี้ 
(ปี) 

1 1 
2 7 
3 3 

 



จากตารางที่ 4.7 ผู้ปกครองไทยที่ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นหญิงมากกว่าชาย (9 
และ 2 คนตามล าดับ ) ซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดามารดาของเด็ก โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
30 – 39 ปี (9 คน) อาศัยอยู่ด้วยกัน (10 คน) และมีลูกจ านวน 2 คน (5 ครอบครัว) รองลงมาคือ จ านวน 
1 คนและ 3 คน (4 และ 2 ครอบครัวตามล าดับ )  ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (9 คน) และ
ปริญญาโท (2 คน) และส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (5 คน) รองลงมาคือเป็นแม่บ้านและรับจ้าง 
(3 คนเท่ากัน ) โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ    เซนต์แอนดรูส์
สามัคคี  เป็นระยะเวล า 2 ปีแล้ว (7 ครอบครัว ) รองลงมาคือ 3 ปีและ 1 ปี (3 และ 1 ครอบครัว
ตามล าดับ) 

 
2.2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การประเมินการใช้โปรแกรม

การให้ความรู้ผู้ปกครองไทยในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
ด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 

 
2.2.1) การด าเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรม 

 
ผู้ปกครอง 8 คนด าเนินการตามทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมอย่าง

ครบถ้วน (ภาคผนวก ก.3) มีผู้ปกครอง 2 คนเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมแล้ว
ได้หาค าศัพท์นอกเหนือจากที่ก าหนดมาให้เด็กฝึกฝนเพิ่มเติม และผู้ปกครองอีก 1 คนยอมรับว่าในบาง
กิจกรรมส่งเสริมไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยข้ามบางข้อ เช่น ข้อที่ให้
ทบทวนค าที่เด็กตอบไม่ได้อีกคร้ังเมื่อเด็กตอบครบทุกค าแล้ว  

 
2.2.2) ช่วงเวลาในการ ด าเนิน การตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  
 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่  (7 คน) เลือกช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารเย็นในการ

ด าเนินการ เน่ืองจากเหตุผลว่าเป็นช่วงที่ผู้ปกครองใช้ร่วมกับเด็กอยู่เป็นประจ าในการอ่านหนังสือ ท า
การบ้าน หรือเล่นเกมต่างๆ ช่วงเวลาดังกล่าวช่วยให้ผู้ปกครองน าเข้าสู่ กิจกรรมส่งเสริ มได้ง่ายขึ้น
เพราะได้ใช้เวลาต่อเน่ืองกันไปจากการรับประทานอาหารสู่การท า กิจกรรมส่งเสริม ร่วมกัน และหลัง
รับประทานอาหารเป็นช่วงที่ครอบครัวรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน จึงง่ายต่อการ จัด
กิจกรรมส่งเสริม  แต่ก็มีผู้ปกครอง  3 คนที่เลือกช่วงเวลาตอนเช้าในการ จัดกิจกรรมส่งเสริม  เน่ืองด้วย



สมาชิกในครอบครัวต่ืนเช้า จึงใช้เวลาช่วงเช้าก่อนมาโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริม  และ
ผู้ปกครองกลุ่มนี้เชื่อว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความตื่นตัวและจะสามารถซึมซับ
ข้อมูลได้มากกว่าช่วงอื่น และมีผู้ปกครอง  1 คนที่ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม โดยที่ช่วงใดที่มีเวลาว่างก็ใช้ช่วงเวลานั้นด าเนินกิจกรรม 
 

2.2.3) ระยะเวลาเฉลี่ย ต่อคร้ัง ในการ จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามโปรแกรมการ
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  
 
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงความถี่ของระยะเ วลาเฉลี่ยต่อคร้ังที่ผู้ปกครองใช้ในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริม 
  

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรม/คร้ัง (นาที) ความถี่   n = 11 

10 – 19 1 

20 – 29 6 

30 – 39 3 

40 – 49 1 

 
จากตารางที่ 4.8 ผู้ปกครองจ านวนคร่ึงหนึ่งใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 20 – 29 นาที

ในแต่ละคร้ังที่ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม ตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์  (6 คน) รองลงมาคือ 30 – 39 นาที (3 คน) และ 10 – 19 นาที และ 40 – 49 นาที (1 คน 
เท่ากัน) 
 

 
80 



2.2.4) กิจกรรมส่งเสริมที่ผู้ปกครองชอบมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงความถี่ของกิจกรรมส่งเสริมที่ผู้ปกครองชอบมากที่สุด 
  

กิจกรรมส่งเสริม ความถี่   n = 11 

Initial sound in CVC word  3 

Ending sound in CVC word 2 

Blending CVC word 1 

Segmentation of CVC word - 

Decoding CVC word 5 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมส่งเสริมเร่ือง Decoding 
CVC word มากที่สุด (5 คน) รองลงมาคือ Initial sound in CVC word และ Ending sound in CVC 
word (3 และ 2 คนตามล าดับ ) เหตุผลที่ผู้ปกครองชอบ กิจกรรมส่งเสริม เร่ือง Decoding CVC word 
มากที่สุด เพราะเป็น กิจกรรมส่งเสริมที่สร้างความสนุกสนานตามจิ นตนาการ ช่วยเพิ่มความมั่นใจใน
การออกเสียงอักษร และเป็น กิจกรรมส่งเสริม ที่แสดงให้เห็นความสามารถของเด็กในหลายทักษะ
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการออกเสียง อักษรหรือทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า ส่วน กิจกรรม
ส่งเสริมที่ชอบรองลงมาคือ Initial sound in CVC word และ Ending sound in CVC word นั้น 
ผู้ปกครองให้เหตุผลว่าเป็น กิจกรรมส่งเสริมที่ตนค่อนข้างมีความมั่นใจในการออกเสียง อักษรและคิด
ว่าตนท าได้ดี 

 



2.2.5) กิจกรรมส่งเสริมที่ผู้ปกครองชอบน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงความถี่ของกิจกรรมส่งเสริมที่ผู้ปกครองชอบน้อยที่สุด 
  

กิจกรรมส่งเสริม ความถี่   n = 11 

Initial sound in CVC word  - 

Ending sound in CVC word - 

Blending CVC word 3 

Segmentation of CVC word 6 

Decoding CVC word 2 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผู้ปกครองชอบ กิจกรรมส่งเสริม เร่ือง Segmentation of 
CVC word น้อยที่สุด (6 คน) รองลงมาคือ Blending CVC word และ Decoding CVC word (3 และ 2 
คนตามล าดับ ) เหตุผลที่ผู้ปกครองชอบ กิจกรรมส่งเสริม เร่ือง Segmentation of CVC word น้อยที่สุด 
เพราะเป็นกิจกรรมส่งเสริมที่ผู้ปกครองรู้สึกไม่มีความมั่นใจในการด าเนินการ และคิดว่าตนท าได้ไม่ดี
ตามที่คาดไว้ อีกทั้งยังเห็นว่าเด็กก็ท า กิจกรรมส่งเสริมอย่างติดขัดไม่คล่องแคล่วเหมือนอย่าง กิจกรรม
ส่งเสริมอ่ืน อีก 2 กิจกรรมส่งเสริมที่รองลงมาก็เช่นกัน ผู้ปกครอง  3 คน ให้เหตุผลที่ชอบน้อยที่สุดว่า
เป็นเร่ืองของความมั่นใจในการด าเนิน การและความแม่นย าในทักษะต่างๆ เช่น การอ อกเสียง อักษร 
การผสมเสียงให้เป็นค า และการแยกแยะเสียงในค า 

 
2.2.6) ความคิดเห็นต่อการจัดการส่งเสริมในโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ นี้ 
 

ผู้ปกครองทุกคน  (11 คน) พึงพอใจและเห็นว่า โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  นี้ดีมีประโยชน์มาก ทั้งในการสนับสนุนการเรียนและช่วยพัฒนาการ
ภาษาของเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองจ านวนหนึ่ง  (9 คน) ต้องการจะ



ฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการเรี ยนภาษาแบบโฟนิกส์อย่างต่อเน่ือง เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือการเรียน
ของเด็กได้อย่างสอดคล้องกับทางโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองบางส่วน  (2 คน) คิดว่า
กิจกรรมส่งเสริม ในโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  นี้ยากเกินไป
ส าหรับตนเอง และคิดว่าตนเองท าได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงต้องการให้ผู้อ่ืนมาด าเนิน การแทนตนเอง เพราะ
เกรงว่าจะสร้างความสับสนให้กับเด็กมากขึ้นถ้าตนไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง  
 

2.2.7) ปัญหาจากการจัด กิจกรรมส่งเสริม ตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์นี ้

 
ปัญหาที่ผู้ปกครองพบจากการ ด าเนินการ มีทั้งที่เกิดจากตนเองและเกิดจากเด็ก 

ผู้ปกครองหลายคน  (6 คน) ขาดความมั่นใจในการด าเนิน การ เพราะทักษะที่ใช้ใน กิจกรรมส่งเสริม
เป็นทักษะที่ตนไม่คุ้นเคยทั้งทักษะทางการสอนและทักษะในการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ ซึ่งกังวลว่าตนจะ
ออกเสียง อักษรไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าได้ฝึกฝนทุกวัน ก็ตาม ส่วนผู้ปกครองอีก 3 คนก็พบปัญหาในเร่ือง
ความต่อเน่ืองของการ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม ตามโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์  เน่ืองด้วยที่บ้านมีสมาชิกหลายคนจึงมีการรบกวนสมาธิของผู้ปกครองและเด็กในการ
ด าเนินการ ท าให้ในบางคร้ังก็ไม่ต่อเนื่อง จึง ส่งผลการด าเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริม ไม่ได้ผลดีตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ และผู้ปกครอง 2 คนพบปัญหาจากตัวเด็ก โดยหลายคร้ังที่ด าเนินการตามโปรแกรมการ
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ผู้ปกครอง  1 คนสังเกตว่าเมื่อเด็กไม่มั่นใจในการท า
กิจกรรมส่งเสริม ก็จะปฏิเสธที่จะท าต่อและแสดงพฤติกรรมต่อต้าน เช่น เดินหนี ท าท่าไม่สนใจ 
ร้องไห้ และผู้ปกครองก็จะต้องหยุดการท ากิจกรรมส่งเสริมนั้นๆ และหาโอกาสท าอีกครั้งในภายหลัง  
 

2.2.8) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  

ผู้ปกครอง  6 คนได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง โปรแกรมการส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์สรุปได้ 2 ประการ คือ ประการแรกผู้ปกครอง  4 คนต้องการ
ให้อัดเสียงค าที่ใช้ในโปรแกรมลงในซีดี เพื่อช่วยในเร่ืองของการออกเสียง และช่วยชดเชยความไม่
มั่นใจในการออกเสียงของตน และอีกประการหนึ่งคือ ผู้ปกครอง 2 คนต้องการเข้ามาสังเกตการณ์การ
เรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อศึกษาทักษะทางการสอนและการด าเนิน การ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้ตนจัด
กิจกรรมได้ดีขึ้น 
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4.3 ความสรุป 
 

เพื่อแสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
พัฒนา โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  ด้วยผลจากการให้ความรู้
ผู้ปกครองในเร่ืองการ ส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย โดยสรุป
รวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แล้วน าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปการบรรยายแบบความเรียง 
และผล การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินการใช้ โปรแกรมการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์  ซึ่งประกอบด้วยคะแนน ความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย  
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และการประเมินการด าเนินการตาม โปรแกรมการส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  ปัญหาที่พบและ ข้อเสนอแนะโดยผู้ปกครอง ชาวไทย
น าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูป ตารางความถี่ประกอบ การบรรยายแบบควา มเรียงตามประเด็นต่างๆ  ซึ่ง
ผู้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มาสรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป “บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และเสนอแนะ”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และเสนอแนะ 
 
5.1 ความน า 
 



การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ
ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ส าคัญดังนี้ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการ
ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ใน
เร่ืองเร่ืองเสียงอักษร  (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการ
แยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) และเพื่อประเมินการใช้โปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ของผู้ปกครองไทย โรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี  
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยเร่ิมต้นท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต าราเอกสารและงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย แล้วจึง ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองชาวไทยของ เด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้ น Year 1 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคี ปีการศึกษา 2553 จ านวน 11 คน 
จากนั้นจึงสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการ
ส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  2) 
แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัย  และ  3) แบบสัมภาษณ์
ประเมินการใช้โปรแกรมของผู้ปกครองชาวไทย เมื่อได้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วจึงด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ แล้วจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
และท าการทดสอบ ความสามารถทางโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง โดยน าแบบทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ส าหรับเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  โดยมีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบชุดเดียวที่อิงวัตถุประสงค์จากกิจกรรมส่งเสริมทั้ง 5 และใช้ค าศัพท์ในแต่ละกิจกรรม
ส่งเสริมมาสร้างเป็นแบบทดสอบ  แบบทดสอบมีลักษณะเป็นแบบทดสอบชุดเดียวส าหรับทดสอบ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ตอน เมื่อได้แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์แล้วผู้วิจัย
น ามาท าการทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล  ในการทดสอบแต่ละคร้ังเด็กจะต้องท าการทดสอบทั้ง 5 ตอน
และผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกค าตอบของเด็กลงในแบบบันทึก (ภาคผนวก  ข.2) ซึ่งในการทดสอบเด็กแต่ละ
คนใช้เวลาประมาณ 30 นาที และสถานที่ที่ท าการทดสอบนั้นจะต้องปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อให้เด็กมี
สมาธิสูงสุด จากนั้นจึง จัดประชุม ปฏิบัติการ เร่ืองการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแบบโฟนิกส์ ส าหรับ



ผู้ปกครองชาวไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ น าเสนอ
โปรแกรม พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนิน การและการบันทึกผลการจัด กิจกรรม
ส่งเสริมในแต่ละคร้ัง 

 
หลังจากการปร ะชุมปฏิบัติการ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยส่งกิจกรรมส่งเสริมให้

ผู้ปกครองด าเนินการที่บ้าน คร้ังละ 1 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมละ 1 สัปดาห์ ทั้งหมด 5 กิจกรรม  เมื่อ
ครบ 5 กิจกรรมส่งเสริมในระยะเวลา 5 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบความสามารถทาง     โฟนิกส์
ของเด็กปฐมวยัหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นรายบุคคลโดยมีขั้นตอนเดียวกับการทดสอบก่อนการเข้า
ร่วมโปรแกรม และด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อประเมินการด าเนินการตามโปรแกรมนั้น ผู้วิจัย
ได้นัดวันเวลากับผู้ปกครองแต่ละคนและเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท า
การจดบันทึกและบันทึกเสียงการสัมภาษณ์โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง การสัมภาษณ์แต่ละ
คร้ังใช้เวลาไม่เท่ากัน เฉลี่ยประมาณ 45 – 60 นาที  

 

5.2 สรุปผลการวิจัย 
 

ข้อมูลที่น าเสนอภายใต้หัวข้อนี้เป็นการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 
วัตถุประสงค์ประการที่ 1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองไทยเร่ืองการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ใน
เร่ืองเร่ืองเสียงอักษร  (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า (Blending Skills) และทักษะการ
แยกเสียงในค า (Segmenting Skills) ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองไทยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้ผู้ปกครอง  พบว่า ผู้ปกครองทุกคนให้ความ

สนใจในเร่ืองการสอนภาษาแบบโฟนิก ส์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ในมุมมองของตน ผู้ปกครองตระหนักในความส าคัญของตนในฐานะผู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเด็ก และมีการตั้งค าถามถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะช่วยให้
เด็กรักการอ่าน ผู้ปกครอง แสดง ความรู้ค วามเข้าใจว่าโฟนิกส์คือการฝึกและพัฒนา การออกเสียง
พยัญชนะ สระ และค าในภาษาอังกฤษ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการสะกดและประสมค าในการอ่าน



และเขียน โดยมุ่งเน้นในเร่ือง เร่ือง เสียงอักษร  (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า 
(Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) และแสดงความตระหนักรู้และ
กระตือรือร้นในบทบาทและความส าคัญของตนในฐานะผู้ส่งเสริมทักษะ ทางการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์  ช่วงการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นแกนส าคัญ
ของโปรแกรม ผู้ปกครองทุกคนให้ความสนใจและแสดงความตั้งใจ มุ่ งมั่น และกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ เสียงอักษร  ฝึกฝนและพยายามจ าเสียงอักษรให้ได้ทุกตัวผ่านการเชื่อมโยงกับเสียงในศัพท์ที่
คุ้นเคย ผู้ปกครองกล่าวว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนช่วยให้ท าได้ดีขึ้น และ
เพิ่มความมั่นใจในตนเองขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการที่ เด็กได้ฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้านจะช่วยให้การเรียนรู้ของ
เด็กดียิ่งขึ้น และตัวผู้ปกครองเองก็เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพิ่มเติม  
จากผลสรุปนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยในหัวข้อต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ประการที่ 2 เพื่อประเมินการใช้โปรแกรมกา รส่งเสริมทักษะทางการอ่านออก

เสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ของผู้ปกครองไทย โรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี  ซึ่งประเมินการใช้โปรแกรมจากผลการวิจัย 2 ส่วนคือ 
ผลเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการเข้ าร่วม
โปรแกรม และผลจากการประเมินการใช้โปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ ของผู้ปกครองชาวไทยผ่านการสัมภาษณ์ สรุปผลได้ดังนี ้

 
ผลจากการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม

โปรแกรมด้วยการทดสอบก่อน และหลังการทดลอ ง พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรม การส่งเสริม
ทักษะทางการอ่านภาษาทางการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบโฟ
นิกส์ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรมสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  

 
ผลการประเมินการใช้โปรแกรม การส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  

ของผู้ปกครองชาวไทย ผ่านการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ปกครองไทยที่ตอบแบบสัมภาษณ์ มีจ านวน 11 คน
เป็นหญิงมากกว่าชาย (9 และ 2 คนตามล าดับ) ซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดามารดาของเด็ก โดย
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี (9 คน ) อาศัยอยู่ด้วยกัน (10  คน ) และมี ลูกจ านวน 2 คน (5 
ครอบครัว ) รองลงมาคือ จ านวน 1 คนและ 3 คน (4 และ 2 ครอบครัวตามล าดับ )  ผู้ปกครองจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (9 คน) และปริญญาโท (2 คน) และส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (5 



คน) รองลงมาคือเป็นแม่บ้านและรับจ้าง (3 คนเท่ากัน) โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษา
ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์สามัคคีเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว (7 ครอบครัว) รองลงมาคือ 3 ปีและ 
1 ปี (3 และ 1 ครอบครัวตามล าดับ) 

 
จากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ (8 คน) ด าเนินการตามทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน

โปรแกรมอย่า งครบถ้วน อีก 2 คนเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมแล้วได้หา
ค าศัพท์นอกเหนือจากที่ก าหนดมาให้เด็กฝึกฝนเพิ่มเติม และผู้ปกครอง 1 คนไม่ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  

 
ผู้ปกครองกล่าวว่า ช่วงเวลาและระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมตาม โปรแกรม 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  (7 คน) เลือกช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารเย็นในการด าเนินกิจกรรม ด้วย
เหตุผลว่าเป็นช่วงที่ผู้ปกครองใช้ร่วมกับเด็กอยู่เป็นประจ า และเป็นช่วงที่ครอบครัวรู้สึกผ่อนคลาย เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน ผู้ปกครองบางส่วน (3 คน) เลือกช่วงเวลาตอนเช้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริม และ
มีผู้ปกครอง 1 คนที่ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยผู้ปกครองจ านวน
คร่ึงหนึ่ง (6 คน) ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 20 – 29 นาทีในแต่ละคร้ังที่ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรม 
รองลงมาคือ 30 – 39 นาที (3 คน) และ 10 – 19 นาที และ 40 – 49 นาที (1 คน เท่ากัน)  

 
กิจกรรมที่ผู้ปกครองชอบมากที่สุดและน้อยที่สุด  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ (5 คน) ชอบกิจกรรม

เร่ือง Decoding CVC word มากที่สุดเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และเป็นกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นความสามารถของเด็กในหลายทักษะอย่างชัดเจน ส่วนกิจก รรมที่ผู้ปกครองชอบน้อย
ที่สุด คือ กิจกรรมเร่ือง Segmentation of CVC word (6 คน) เพราะเป็นกิจกรรมที่รู้สึกไม่มีความมั่นใจ
ในการด าเนินกิจกรรม คิดว่าตนท าได้ไม่ดีตามที่คาดไว้ และเห็นว่าเด็กท ากิจกรรมไม่คล่องแคล่ว
เหมือนอย่างกิจกรรมอื่น  

 
ผู้ปกครอง แสดงความคิดเห็นที่ มีต่อโปรแกรม นี้ว่า ผู้ปกครอง ทุกคนพึงพอใจและเห็นว่า

โปรแกรมนี้ดีมีประโยชน์มาก ทั้งในการสนับสนุนการเรียนและช่วยพัฒนาการภาษาของเด็กให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน ผู้ปกครอง เกินคร่ึง (9 คน) ต้องการจะฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการเรียน
ภาษาแบบโฟนิกส์อย่างต่อเน่ือง เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือการเรียนของเด็กได้อย่างสอดคล้องกับทาง
โรงเรียน ในขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองบางส่วน (2 คน) คิดว่ากิจกรรมส่งเสริมในโปรแกรมนี้ยาก
เกินไป และคิดว่าตนเองท าได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงต้องการให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนตนเอง ผู้ปกครอง



กล่าวถึงปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรม ว่า หลายคนขาดความมั่นใจในการด าเนินการ (6 คน) เพราะ
ทักษะที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมเป็นทักษะที่ตนไม่คุ้นเคยทั้งทักษะทางการสอนและทักษะในการเรียนรู้
แบบโฟนิกส์ ซึ่งกังวลว่าตนจะออกเสียงอักษรไม่ถูกต้อง และผู้ปกครองจ านวนหนึ่ง (3 คน) พบปัญหา
ในเร่ืองความตอ่เน่ืองของการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยสมาชิกที่บ้านหลายคนรบกวน  และผู้ปกครองส่วน
หนึ่ง (2 คน) พบปัญหาจากตัวเด็ก ที่ไม่มั่นใจในการท ากิจกรรม และปฏิเสธที่จะท ากิจกรรม พร้อม
แสดงพฤติกรรมต่อต้าน และผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม นี้ สรุปได้ 
2 ประการ คือ ผู้ปกครองต้องการให้อัดเสียงค าที่ใช้ในโปรแกรมลงในซีดีเพื่อช่วยในเร่ืองของการออก
เสียง และผู้ปกครองต้องการเข้ามาสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อศึกษาทักษะทางการ
สอน การด าเนินกิจกรรม และการจัดการพฤติกรรม  จากผลสรุปนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยใน
หัวขอ้ต่อไป  
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการ
ให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วย
การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี  ผู้วิจัยน าประเด็นมาอภิปราย 
ดังนี้ 

 
เมื่อกล่าวถึงผลจากโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทยในเร่ืองการส่งเสริมทักษะทางการ

อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองทุกคนให้ความสนใจใน
เร่ืองการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปัน ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบโฟนิกส์ในมุมมองของตน ผู้ปกครองตระหนักในความส าคัญของตนในฐานะผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก มีการตั้งค าถามถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กรักการ
อ่าน และแสดงความตระหนักรู้และกระตือรือร้นในบทบาทและความส าคัญของตนในฐานะผู้ส่งเสริม
ทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบ     โฟนิกส์ ซึ่งจากจุด
นี้สะท้อนให้เห็นว่าโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เร่ืองนี้เป็นที่ผู้ปกครองสนใจและเหมาะกับ
ความต้องการ ผู้ปกครองจึงให้ความสนใจเข้าร่วมด้วยความกระตือรื อร้น และตื่นตัวที่จะแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยการถามค าถามและยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ หัวเร่ืองอีกด้วย 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุมาลัย วงศ์เกษม (2551) ที่พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครอง จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัด



กิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ลงมือศึกษาถึง
ปัญหาความจ าเป็นและความต้องการของผู้ปกครองก่อนลงมือสร้างหลักสูตร และดั งที่ นิภา ทองไทย  
(2525) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
ตามความสมัครใจ ดังน้ันเนื้อหาความรู้ที่จะจัดจะต้องมีลักษณะพิเศษ  คือ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ผู้ปกครองก าลังประสบอยู่  และ เป็นเร่ืองที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งการให้ความรู้ใน เร่ืองวิธีการสอนแบบโฟนิกส์นี้เป็นที่ต้องการของผู้ปกครอง ซึ่ง
จะสามารถที่น าไปใช้พัฒนาเด็กได้ เช่นเดียว กับ กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2551) ที่กล่าวถึงการให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้  เจตคติและทักษะในการพัฒนาตนให้
เป็นผู้ปกครองที่ มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะต้องเข้าใจสภาพปัญหาและก าหนดว่าควรให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในสาระใดและรูปแบบใดจึงจะสามารถช่วยให้ความรู้ดังกล่าวบังเกิดผลต่อการพัฒนาเด็ก  
เช่นเดียวกับแนวคิดของ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2545) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมว่า ในการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้ใหญ่นั้น หลักสูตรควรจะสร้างขึ้นมาจากความสนใจและความต้องการของนักศึกษา
เป็นส าคัญ  และ Kidd (1973 อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล , 2542) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ควรเป็นกิกจรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจ าวันที่ผู้ใหญ่เห็ น
ว่าจ าเป็น สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ดังนั้นการพัฒนา โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง
ไทย ในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษา
แบบโฟนิกส์จึงตรงตามความต้องการของผู้ปกครองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนแบบนี้ 

 
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2544)  กล่าวว่าการศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งที่จัดขึ้นโดยครูในโรงเรียนหรือพ่อ

แม่ผู้ปกครองที่บ้านเท่านั้น แต่การศึกษาถือเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้น
โดยความร่วมมือของบ้านและโรงเรียน ดังนั้นการที่ผู้ปกครองแสดงความรู้ความเข้าใจว่า    โฟนิกส์คือ
การฝึกและพัฒนา การออกเสียงพยัญชนะ สระ และค าในภาษาอังกฤษ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
สะกดและประสมค าในการอ่านและเขียนนั้น จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทาง        โฟนิกส์ทั้งที่บ้าน
และที่โรงเรียน อย่างต่อเน่ืองกันไปโดยไม่มีการสะดุดหรือขัดแย้งกัน  ช่วงการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นแกน
ส าคัญของโปรแกรม  ที่มุ่งเน้นในเร่ือง เสียงอักษร  (Letter Sounds) ทักษะการผสมเสียงให้เป็นค า 
(Blending Skills) และทักษะการแยกเสียงในค า  (Segmenting Skills) ผู้ปกครองทุกคนให้ความสนใจ
และแสดงความตั้งใจ มุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เสียงอักษร  ฝึกฝนและพยายามจ าเสียง
อักษรให้ได้ทุกตัวผ่านการเชื่อมโยงกับเสียงในศัพท์ที่คุ้นเคย ผู้ปกครองกล่าวว่าจากประสบการณ์ที่
ได้รับ แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนช่วยให้ท าได้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในตนเองขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการ
ที่เด็กได้ฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้านจะช่วยให้ เด็กมีพัฒนาการที่ ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Manz and others 



(2011) ที่กล่าวว่า บริบททางบ้าน ซึ่งรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดูแสดงผลส าคัญต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาเร่ิมแรก พัฒนาการทางภาษา และการอ่านเขียน และตัวผู้ปกครองเอง
ก็เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพิ่มเติม  เมื่อผู้ปกครองมีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และเน้ือหาสาระที่เด็กเรียนที่โรงเรียน และยัง
ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกฝนที่บ้านด้วยแล้วก็จะช่วยให้ความร่วมมือระหว่างบ้านและ
โรงเรียนในการพัฒนาเด็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดความขัดแย้งในการเรียนรู้ของเด็กลงได้มาก 
ดังเช่นที่ เกศรินทร์ ชุ่มจิตต์ (2551 ) กล่าวถึง การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ว่าเป็นการสนับสนุนให้
ผู้ปกครองช่วยกันพัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกับทางโรงเรียน  การพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากและผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการร่วมมือกันนี้ก็คือเด็กนั่นเอง นับว่า
เป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่งเพื่อเด็กๆ ที่เป็นดังลูกหลานของเรา  

 
ส าหรับโปรแกรมส่งเสริมทักษะทางการอ่าน ออกเสียง ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ โดย

ผู้ปกครองไทยนั้น หลังจากการประเมินผล ผลการวิจัยแสดงว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรม การส่งเสริม
ทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ โดยผู้ปกครองไทย  ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรม สูงขึ้น  แสดงว่า โปรแกรมส่งเสริมที่
ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมทั้ง 5 กิจกรร มที่ผู้ปกครองน าไปใช้กับเด็กนั้นเกิดผลกับการพัฒนา
ทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็ก สอดคล้องกับ Willmon (1969 อ้างถึงใน อโณทัย อุบลสวัสดิ์ , 
2536) ที่พบว่าเด็กในโครงการวิจัยที่ผู้ปกครองช่วยเตรียมความพร้อมที่บ้านมีความสามารถในการท า
แบบทดสอบความพร้อมได้ดีกว่าเด็ กที่ผู้ปกครองไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ  และParenteau (1990) 
ที่พบว่า เด็กที่อยู่ในกลุ่มทดลองมีผลการทดสอบสูงกว่าเด็กกลุ่มควบคุม ทั้งในด้านการอ่านและการ
เขียน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การสอน การกระตุ้น การสนับสนุน และการให้ค าชมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การศึกษา และยังชี้ให้ เห็นความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อพัฒนาการการรู้
หนังสือ และการประสบความส าเร็จของเด็กในการเรียนที่โรงเรียน  และสนับสนุนงานวิจัยของ รัชนี 
รัตนา (2533 ) ที่พบว่าเด็กก่อนวัยเรียนที่ผู้ปกครองใช้กิจกรรมจากชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองจะมี
ความสามารถใ นการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าเด็กที่ผู้ปกครองไม่ได้รับชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  การ
ช่วยฝึกและส่งเสริมจากผู้ปกครองจึงส่งผลดีต่อตัวเด็กโดยตรง เช่นเดียวกับผลการวิจัยที่ได้ในงานวิจัย
นี ้ 

 
ผลจากวิจัยอีกส่วนหน่ึงที่ชี้ให้เห็นการประเมินผลการน าโปรแกรมไปใช้ คือ ผลจา กการ

สัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรมนี้ พบว่าผู้ปกครองพึง



พอใจและเห็นว่าโปรแกรมนี้ดีมีประโยชน์มาก ทั้งในการสนับสนุนการเรียนและช่วยพัฒนาการภาษา
ของเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้  ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ และ ต้องการจะฝึกฝนทักษะต่างๆ 
ในการเรียนภาษาแบบโฟนิกส์อย่างต่อเน่ือง เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือการเรียนของเด็ก ได้อย่าง
สอดคล้องกับทางโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจนจิรา คงสุข (2540) ที่พบว่า หลังจากเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ ผู้ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมจาการที่ไม่ได้ติดตาม
ดูแลเด็ก มาเป็นการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ รวม ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก  ส่วน
เร่ืองของช่วงเวลาและระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมก็ส าคั ญเช่นกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ (7 
คน) เลือกที่จะใช้ช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารเย็นในการจัดกิจกรรม เพราะเป็นช่วงที่ครอบครัว
รู้สึกผ่อนคลาย เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะบรรยากาศใน
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ถ้าเด็กอยู่ใ นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็น กันเองจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2545) ที่กล่าวถึงการจัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้ว่า ต้องพยายามด าเนินกิจกรรมให้มีบรรยากาศที่ปราศจากความกลัวและการวิตกทั้งทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ โดยก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองและไม่ควรเป็นพิธีการ  ด้วยว่าเด็กปฐมวัยจะ
เรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่น ดังน้ันการจัดกิจกรรมแบบไม่เป็นทางการและผสมผสานกับการเล่น จะช่วย
ให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและปราศจากความกดดัน เวลาใน การจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 29 
นาทีในแต่ละค ร้ัง ซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังพอเหมาะส าหรับเด็กวัยนี้ ด้วยว่าถ้าจัดกิจกรรมที่นานเกินไปจะ
ท าให้เด็กหมดความสนใจ ด้วยช่วงความสนใจของเด็ก ปฐมวัยมีจ ากัด สอดคล้องกับ Bell (1973 อ้าง
ถึงใน อโณทัย อุบลสวัสดิ์ , 2536) กล่าวถึงข้ อควรระวังในการส่งเสริมเด็กว่า อย่าบังคับให้เด็ กเรียน 
สอนเมื่อความสนใจของเด็ กอยู่ในระดับสูง และหยุดสอนเมื่อความสนใจของเด็กลดลง อีก ทั้งควรให้
การเสริมแรงที่เหมาะสม 

 
ผู้ปกครองยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมที่ตนชอบมากที่สุดและน้อย

ที่สุด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จและความล้มเหลวในการ จัดกิจกรรม เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่จะชื่นชอบในสิ่งที่ตนประสบผลส าเร็จหรือท าได้ดี และไม่ชอบในสิ่งที่ตนคิดว่าไม่ถนัด
และไม่ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  โดยสรุปแล้วกิจกรรมส่งเสริมที่ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไม่ซับซ้อน และกดดันเกินไปอย่างกิจกรรมเร่ือง Decoding CVC word เป็นกิจกรรมที่
ผู้ปกครองชอบมากที่สุด และกิจกรรมอย่างเร่ือง Segmentation of CVC word ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความ
ยากพอสมควรส าหรับทั้งผู้ปกครองและเด็กประกอบกับการขาดความมั่นใจในการด าเนินกิจกรรมจึง
ท าให้กิจกรรมส่งเสริมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองชอบน้อยที่สุ ด ซึ่งในการทักษะการแยกเสียงในค า



นับว่าเป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก มีความซับซ้อน ผสมผสานหลายทักษะเข้าด้วย และต้อง อาศัยการ
ฝึกฝนจึงจะท าได้ดี ดังเช่นที่ Yesil-Dagli (2011) กล่าวว่าการฝึกฝนจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจและ
ท าได้ดีขึ้น และ ผู้ปกครองต้องการท ากิจกรรมกับ เด็กมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Floyd (1992) 
ที่พัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการอ่านของเด็กวัยอนุบาลตาม แนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ แล้วพบว่า หลังจากที่ผู้ปกครองเข้าร่วมโปรแกรม ผู้ปกครองและเด็กอ่านหนังสือ
ร่วมกันที่บ้านมากขึ้นและน าความรู้ที่ได้รับมาใช้กับกิจกรรมการอ่านกับเด็ก 

 
ผู้ปกครอง ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อชดเชย ทักษะที่ตนไม่คุ้นเคยทั้งทักษะทางการสอนและ

ทักษะในการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ โดยให้อัดเสียงค าที่ใช้ในโปรแกรมลงในซีดีเพื่อช่วยในเร่ืองของการ
ออกเสียง นับว่าเป็นข้อเสนอที่ดี แต่การใช้ซีดีจะไม่ก่อให้เกิดก ารมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองและ
เด็กในการท ากิจกรรม ซึ่ง Teale (1994) กล่าวว่าการที่ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและสังเกตเด็ก
ขณะที่เด็กท ากิจกรรมการรู้หนังสือจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้าในการรู้หนังสือได้ ดังนั้น
การที่ผู้ปกครองเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมจ ะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง อีกทั้ง
ผู้ปกครองยังมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับกิจกรรมตามสถานการณ์และความ เหมาะสมได้อีกด้วย 
และข้อเสนอแนะ อีกประการ คือ ผู้ปกครองต้องการเข้ามาสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เพื่อศึกษาทักษะทางการสอน การ ด าเนินกิจกรรม และการจัดการพฤติกรรม ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น
ข้อเสนอแนะที่ดีและมีความเป็นไปได้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะให้ผู้ปกครองที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกหลายประการ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันของบ้านและโรงเรียน ความสัมพันธ์
ของเด็กกับพ่อแม่และความสัมพันธ์ของเด็กกับครู รวมถึงการอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน และการ
อยู่ร่วมกับครอบครัวที่บ้าน ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กทั้งสิ้น 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ นี้ 
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้ผู้ปกครองและการให้ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งนับเป็นสิ่ งที่ดีและควรส่งเสริม อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนา
เด็กให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกันระหว่างบ้านและโรงเรียน สอดคล้องกับ ฉันทนา ภาค
บงกช (2531) ที่กล่าวว่าการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองยังช่วยให้ทางบ้านและทางโรงเรียนมีความเข้าใจที่
ตรงกันในการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท าให้เด็กไม่ต้อง
ประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูและผู้ปกครอง  



 
ผลการวิจัยหลายประการแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการ

เรียนรู้ที่บ้านจะมีความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ดีขึ้น  อีกทั้งผู้ปกครองและเด็กยังได้มีปฏิสัมพันธ์และ
ใช้เวลาร่วมกันอีกด้วย ดังนั้นโปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟ
นิกส์ โดยผู้ปกครองไทยจึงเป็นโปรแกรมที่ช่วย ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถที่จะส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของลูกหลานขณะอยู่ที่บ้านได้ 

 
5.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกรณีศึกษาที่มีความเฉพาะจึงมีข้อจ ากัดหลายประการที่อาจส่งผล

ต่อผลของการวิจัยดังนี้ 
  
1) การวิจัยนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้ผู้ปกครองไทยในโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรีย นการ

สอนภาษาแบบโฟนิกส์ โดยมีโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี เป็นกรณีศึกษา 
 
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีขนาดเล็ก เน่ืองด้วยข้อก าหนดในลักษณะส าคัญของกลุ่มตัวอย่าง  
3) ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังก ฤษพอที่จะศึกษาเน้ือหาที่สร้างขึ้นในการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองไทยเพื่อส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟ
นิกส์ 
 

4) ความยากในการประเมินผลการใช้โปรแกรม คือการที่ผู้วิจัยไม่สามารถติดตามสังเกต
กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่บ้านได้  เพียงแต่เก็บข้อมูลจากแบบบันทึก ผลกิจกรรม  การสัมภาษณ์  และการรับรู้
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินการใช้โปรแกรมเท่านั้น 
 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยและเครื่องมือวิจัยไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 



1) ควรน าผลการวิจัยไปศึ กษาวิจัยในโรงเรียนที่มีบริบทต่างกันแต่ใช้การเรียนการสอน
แบบโฟนิกส์เช่นเดียวกัน เช่น โรงเรียนสองภาษา (Bilingual) โรงเรียนนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ เป็น
ต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและกว้างขวางต่อไป 
 

2) ควรมีงานวิจัยที่พัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภ าษาอังกฤษแบบโฟ
นิกส์ที่ให้ผู้ปกครองสามารถท าร่วมกับเด็กที่บ้านได้ในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้มีจ านวนกิจกรรมที่
ผู้ปกครองท าร่วมกับเด็กเพิ่มมากขึ้น และสามารถส่งเสริมเด็กได้อย่างต่อเนื่อง  

 
ส าหรับผู้ที่ต้องการน าโปรแกรม ไปใช้ควรศึกษาใ ห้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม และ

การเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ต้องเร่ิมด้วยการส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักในบทบาทและ
ความส าคัญของตนในฐานะผู้ที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับปฐมวัย และควรแนะน าให้ผู้ปกครอง ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมตามโปรแกรม  ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมและใช้ระยะเวลาที่พอเหมาะ คือ ช่วงที่เด็กรู้สึกผ่อนคลายและใช้เวลาประมาณ 20-29 นาที 
เพื่อให้เหมาะกับช่วงความสนใจของเด็ก และต้องให้ความช่วยเหลือพิเศษในกิจกรรมที่ผู้ปกครอง
พบว่ายากและขาดความมั่นใจในการด าเนินการคือ กิจกรรมเร่ือง Segmentation of CVC word 
รองลงมาคือ Blending CVC word และ Decoding CVC word       



5.6 ความสรุป 
 
งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาและประเมินการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองไทย ในการ

ส่งเสริมทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สามัคคี นี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการมีผู้ปกครองมาเป็นส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก การมีส่วนร่วมนี้ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและ
ระดับการเรียนรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัด
การศึกษ าของโรงเรียน ซึ่งเป็นหมายส าคัญของสถานศึกษาจ านวนไม่น้อย การที่โรงเรียนดึงให้
ผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษานั้นเท่ากับโรงเรียนได้ แรงสนับสนุนที่ดีและผู้ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามการที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกัน  และจากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกส์ของเด็กปฐมวัยหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมชี้ให้ เห็นว่า
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์นั้นมี
ประสิทธิผล ช่วยให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นนับเป็นเร่ืองส าคัญที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  

 
จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบถ้วนดังที่แสดงไว้ใน

รายละเอียดข้างต้น และสิ่งที่ผู้วิจัยได้ เรียนรู้ จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ขั้นตอนการท างานอย่าง
นักวิจัยมืออาชีพ การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองที่สนใจ และมีโอกาสได้พัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบอีกด้วย นับจากนี้ผู้วิจัยมั่นใจว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมของเราให้ดีอยู่เสมอ  
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