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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทผูปกครองในการสงเสริมภาษาตางประเทศใหแกเด็ก 

วัยอนุบาลใน 2 ดาน  ไดแก  ดานการเปนแบบอยาง  และดานการสนับสนุนการเรียนรู  กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง 
เด็กวัยอนุบาลโรงเรียนไฉหง  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 97 คน   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แจกแจงความถี่ หาคารอยละ    
คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
               ผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาลโดยรวมอยูใน

ระดับปฏิบัติปานกลาง (푥̅= 3.28) โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ไดแก ดานการเปนแบบอยาง ผูปกครองปฏิบัติอยูใน

ระดับปฏิบัติปานกลาง (푥̅= 3.17) ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การเลือกชมโทรทัศนหรือภาพยนตรที่ ใช
ภาษาตางประเทศ และประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ โอกาสในการพาบุตรหลานไปสถานที่ที่ใชภาษาตางประเทศใน

ชีวิตประจําวัน และดานการสนับสนุนการเรียนรู ผูปกครองปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติปานกลาง (푥̅= 3.38) ประเด็นที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ การตั้งใจฟงและใหการสัมผัสบุตรหลานในการใชภาษาตางประเทศ และประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
การใชภาษาตางประเทศขณะรับประทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัว 
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Abstract 
The purpose of this research was to study parents’ role in promoting foreign languages for 

preschoolers.  Two aspects, role models and learning support, were explored.  The research sample 
was 97 parents of preschoolers studying at Cai-Hong school under the Office of the Private Education 
Commission in Bangkok District 1.The research instrument was a questionnaire form.  The data was 
analyzed using frequency, percentage, means and standard deviation.  

The research results found that the parents’ overall role in promoting foreign language for 

preschoolers was at the moderate level (푥̅= 3.28). Each aspect was described as follows: role model 

was at the moderate level (푥̅= 3.17) including consuming the foreign language through daily medias. 
which was the highest means scores; and children having experiences in a foreign language atmosphere 

was the lowest means scores, and learning supporting was also at the moderate level (푥̅= 3.38) and 
included: paying attention to listening and touching while using the foreign language which were the 
highest means scores; and utilizing the foreign language while eating was the lowest means scores. 

คําสําคัญ:บทบาทผูปกครอง / ภาษาตางประเทศ / เด็กวัยอนุบาล 
KEYWORDS: PARENTS’ ROLE/FOREIGN LANGUAGES/ PRESCHOOLERS 

บทนํา 
ภาษาเปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษยเพราะเปนเครื่องมือสําหรับการคิดและการติดตอสื่อสาร 

ประกอบดวยสัญลักษณที่อยูรวมกันอยางมีแบบแผนหรือกฎเกณฑ ซึ่งเปนที่ยอมรับในบริบทสังคม 
และวัฒนธรรมที่มนุษยอาศัยอยู เด็กใชภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงความตองการ ควบคุมพฤติกรรม 
ของผูอื่นมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น แสดงความเปนตัวตนของเด็ก คนหาขอมูล คิดจินตนาการ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ หากไมมีภาษาการติดตอสื่อสารยอมเปนไปดวยความยากลําบาก ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญ
สําหรับการเรียนรู เด็กใชภาษาในการทําความเขาใจสิ่งแวดลอมอยางมีความหมาย ผูคนเรียนรูซึ่งกันและกัน
โดยมีภาษาเปนสื่อกลาง ภาษาชวยใหมนุษยสามารถถายทอดความคิดที่เปนนามธรรมได ชวยใหเขาใจตนเอง
และผูอื่น (สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552) 

เด็กอายุ 3-6 ป เปนวัยที่สามารถเรียนรูภาษาตางประเทศไดดีที่สุด ดังที่ Lenneberg (1967) ไดกลาว
วา ชวง 6 ปแรกของชีวิตเปนชวงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรูภาษาที่จะไดผลดี ซึ่งเปนชวงอายุทีเ่อื้อตอ 
การเรียนภาษา (critical period) และควรเรียนรูกอนทีส่มองสวนบนจะพัฒนาอยางสมบูรณ 
 (cerebral lateralization) การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดข้ึนไดรวดเร็วและไดผลใกลเคียงกับการเรียนรูภาษา
ที่หน่ึงทั้งในแงคุณภาพและระยะเวลาหากเกิดข้ึนในชวง critical period 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมทักษะภาษาใหแกเด็กมีความสําคัญอยางย่ิงการเรียนรู
ภาษาตางประเทศของเด็กจึงตองการแบบอยางในการใชภาษาตางประเทศที่ชัดถอยชัดคําและถูกตอง  
เด็กซึมซับและเรียนรูภาษาและแสดงความสามารถในการใชภาษาไดเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 
 (Clarke, 2011) ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหแกเด็กดวยการรวมมือกับคร ู
โดยการสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่บาน ซึ่งสามารถทําไดโดยการวางแผน การจัดเตรียมสื่ออุปกรณการเรียนรู  
และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก กลาวไดวา พอแมเปนครูในบานที่ชวยจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแกเด็ก 
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ป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ ทุกฝายตางเตรียม 
ความพรอมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับ
การเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชน ที่ถือเปนอนาคตสําคัญของประเทศสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงใน 
การเตรียมความพรอมของเด็กไทย คือภาษาอังกฤษซึ่งจะถือเปนภาษาทางการของอาเซียน 
และมีความสําคัญมาก 

พระธรรมภาวนาวิกรม (2556) ประธานสถาบันขงจื่อ เคอถัง กลาวถึง บทบาทของภาษาจีน 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา ในปจจุบันน้ีภาษาจีนมีความสําคัญมากในเวทีระดับโลก และมีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีนเปนภาษาที่ 3 ควรเริ่มต้ังแตระดับอนุบาล เพราะจะสามารถ
เรียนรูไดเร็ว และเปนพื้นฐานที่ดีตอไปในอนาคต นอกจากน้ี ในการสงเสริมการเรียนรูดานภาษาจีน 
และการปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ไมควรสงเสริมแคในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
เทาน้ันแตควรเริ่มสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูในระดับบาน ครอบครัวและชุมชน เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคูกันไปดวย 

โรงเรียนไฉหง เปนโรงเรียนสหศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนที่มคุีณภาพ อุปกรณสื่อการสอนที่ดี 
 และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงเสริมใหเด็กมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร มีความสามารถ 
ดานภาษาตางประเทศ 2 ภาษา คือ ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ โรงเรียนไฉหงใหการดูแลและแนะนําเด็ก 
เปนรายบุคคลจากครู เพื่อพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอยางสม่ําเสมอ ผูปกครอง 
จะไดรับการชักชวนใหรวมในการพัฒนาเด็กอยางตอเน่ือง 

จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวถึงขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาบทบาทของผูปกครองในการสงเสริม
ภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาล เพื่อทราบวิธีการและแนวการสงเสริมภาษาตางประเทศของผูปกครอง 
แกเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและเปนขอมูลพื้นฐานสําหรบัโรงเรียนในการสรางความรวมมือกับผูปกครองใน
การสงเสริมภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาลตอไป 

คําถามการวิจัย 
ผูปกครองของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนไฉหงมีบทบาทในการสงเสริมภาษาตางประเทศอยางไร 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาบทบาทผูปกครองในการสงเสริมภาษาตางประเทศใหแกเด็กวัยอนุบาล 2 ดาน ไดแก 
การเปนแบบอยางและการสนับสนุนการเรียนรู 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูปกครองเด็กวัยอนุบาลในการสงเสริม

ภาษาตางประเทศในโรงเรียนไฉหง  เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี 
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรที่ศึกษา ประเด็นหลัก ประเด็นยอย 
บทบาทของผูปกครองเด็ก 
วัยอนุบาลในการสงเสริม
ภาษาตางประเทศ 

1. การเปนแบบอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การสนับสนุนการ 
    เรียนรู 

1.1  การใชภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวัน 
(1)  การใชภาษาตางประเทศผานส่ือประสมรูปแบบ

ตางๆ 
(2)  การใชภาษาตางประเทศกับบุคคลในครอบครัว

และผูที่เก่ียวของ 
1.2  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม 

(1)  การจัดบรรยากาศเปนมิตรที่สัมพันธกับการใช
ภาษาตางประเทศ 

(2)  การจัดพื้นที่และส่ือที่สัมพันธกับการใช
ภาษาตางประเทศ 

2.1  การเสริมแรง 
(1)  การพูดชมเชยและใหกําลังใจ 
(2)  การสัมผัสอยางเปนมิตรขณะพูดคุย 

2.2  การจัดชวงเวลาเฉพาะ 
(1)  การจัดกิจกรรมพิเศษเสริมการเรียนรู 
(2)  การมีปฏิสัมพันธในครอบครัว 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
2.1 ประชากรในการวิจัยคือ ผูปกครองของเด็กวัยอนุบาลที่กําลังศึกษาในโรงเรียนไฉหง  

(นามสมมติ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เอกชน จํานวน 125 คน 
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูปกครองของเด็กวัยอนุบาลจํานวน 97 คน ไดมาจาก 

การเปดตารางสําหรับพิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (1970) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% จากน้ันใชวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น ประชากร กลุมตัวอยาง 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

50 
50 
25 

38 
38 
21 

รวม                                                    125 97 

3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
    ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    3.1 กําหนดลักษณะและโครงสราง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามผูปกครอง

เรื่อง บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาลมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 
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จํานวน 8 ขอ ไดแก เพศ อายุ ความสัมพันธกับเด็ก วุฒิการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว  
ภาษาที่สื่อสารกับเด็กในชีวิตประจําวันสวนมาก และภาษาที่ทานตองการสงเสริมใหเด็กเพิ่มเติม 

          ตอนที่ 2 บทบาทของผูปกครองเด็กวัยอนุบาลในการสงเสริมภาษาตางประเทศประกอบดวย 
ดานการเปนแบบอยาง และดานการสนับสนุนการเรียนรูมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 40 ขอ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด 
จํานวน 1 ขอ 

     3.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแลวนํามาปรับปรุงแกไข จากน้ันนําแบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
พิจารณาเพื่อขอคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหา และความเหมาะสมของ
การใชภาษาเพื่อปรับปรุงแกไขเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     4.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนไฉหง 
     4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมแนบหนังสือความรวมมือในการวิจัยและขอความรวมมือกับ

ครูประจําช้ันอนุบาลปที่ 1 – 3 นําสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 97 ฉบับ ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  
1 สัปดาห สงวันที่ 31 มกราคม 2556 และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากครูประจําช้ันแตละหองเรียนใน 
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจํานวน 97 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

5.  การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน   

โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 
                   ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
และหารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
                   ตอนที่ 2 บทบาทของผูปกครองเด็กวัยอนุบาลในการสงเสริมภาษาตางประเทศ ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลโดยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามา 
แปลความหมายเปนระดับของการปฏิบัติดังน้ี 

4.51–5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 
2.51–3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 
1.00–1.50 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นมาสรุป
รวบรวม เรียบเรียงแยกคําตอบใหเปนหมวดหมู แลวนําเสนอขอมูลทั้งหมดในรูปความเรียงตามประเด็นที่ผูวิจยั
กําหนดไว 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องบทบาทของผูปกครองในการสงเสริมภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนไฉหง 

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1.ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.60 มีอายุระหวาง  

31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 69.08 โดยมีความสัมพันธกับเด็ก คือ บิดา – มารดา คิดเปนรอยละ 81.44  
สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.47 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 37.11 โดยมีรายไดตอเดือนของครอบครัวประมาณ 25,001 – 50,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 41.23 ภาษาที่ผูปกครองใชสื่อสารกับเด็กในชีวิตประจําวันเปนสวนมาก คือ ภาษาไทย  
คิดเปนรอยละ 68.04 และภาษาที่ผูปกครองตองการสงเสริมใหแกเด็กเพิ่มเติม คือ ภาษาจีน  
คิดเปนรอยละ 56.70  

2.บทบาทของผูปกครองเด็กวัยอนุบาลในการสงเสริมภาษาตางประเทศ 
  บทบาทของผูปกครองเด็กวัยอนุบาลในการสงเสริมภาษาตางประเทศโดยรวมอยูในระดับ 

ปฏิบัติปานกลาง (푥̅= 3.28) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ไดแก 
การเปนแบบอยาง (푥̅= 3.17) และการสนับสนุนการเรียนรู (푥̅= 3.38) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 

   2.1 การเปนแบบอยาง ผูปกครองสวนใหญสงเสริมภาษาตางประเทศอยูในระดับปฏิบัติ      
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองลําดับแรก คือ การเลือกชมโทรทัศนหรือ
ภาพยนตรที่ใชภาษาตางประเทศ (푥̅ = 3.73) และการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารบนเทคโนโลยี (푥̅= 3.63) 
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองลําดับสุดทาย คือ โอกาสในการพาบุตรหลานไปสถานทีท่ี่ใชภาษาตางประเทศใน
ชีวิตประจําวัน (푥̅= 2.77) และการใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น และการพาบุตรหลานไปเที่ยว
ทัศนศึกษา (푥̅= 2.87) 

   2.2 การสนับสนุนการเรียนรู ผูปกครองสวนใหญสงเสริมภาษาตางประเทศอยูในระดับปฏิบัติ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองลําดับแรก คือ การต้ังใจฟงและใหการสัมผัส
บุตรหลานในการใชภาษาตางประเทศ (푥̅= 3.69) และการหลีกเลี่ยงที่จะตําหนิเมื่อบุตรหลานใชภาษาตางประเทศ
ผิด (푥̅= 3.64) ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองลําดับสุดทาย คือ การใชภาษาตางประเทศในการพูดสื่อสารระหวาง
รับประทานอาหารรวมกับสมาชิกในครอบครัว (푥̅= 2.89) และการใชภาษาตางประเทศในการทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในครอบครัว (푥̅= 2.99) 

   3.ขอเสนอแนะ 
     ผูปกครอง จํานวน 8 คน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสรมิภาษาตางประเทศในโรงเรียน 

ไฉหงซึ่งสรุปเปนประเด็นได 3 ประเด็น ดังน้ี 
       3.1 ผูปกครองมีความประสงคที่จะใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาตางประเทศ
เพิ่มเติมใหกับเด็ก (6 คน) 

     3.2 ผูปกครองและบุคคลในครอบครัวไมมีพืน้ฐานภาษาตางประเทศจึงเปนอุปสรรคใน 
การสื่อสาร (1 คน) 
       3.3 ผูปกครองไมมีเวลาในการสอนและทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมภาษาตางประเทศใหกับเด็ก 
 (1 คน) 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัย เรื่อง บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียน 

ไฉหงมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย 3 ประเด็นดังน้ี 
              1. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและการประกอบอาชีพของผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริม
ภาษาตางประเทศแกเด็ก จากผลวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมภาษาตางประเทศ
โดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติปานกลางและในประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การพาเด็กไปเที่ยวประเทศที่ใช
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสารชีวิตประจําวัน และการพาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ             
เชน สวนสัตว พิพิธภัณฑ หองสมุด ทีส่ื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศ เน่ืองดวยผูปกครองสวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 25,001 – 50,000 บาท ทําใหมีขอจํากัด 
ในเรื่องของเวลาและคาใชจายในการพาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศเพื่อสงเสริม 
การใชภาษาตางประเทศใหกับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร สุวรรณศรีนนท (2549) ที่พบวา
ผูปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวและอาชีพแมบานมีบทบาทการมีสวนรวมในการสรางเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับจางหรือพนักงานบริษัท อาจเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจ 
ที่คอนขางรัดตัวในปจจุบันทําใหพอแมผูปกครองจําเปนที่จะตองออกมาทํางานนอกบานกันทั้งสองคนจึงทําให 
ไมมีเวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางเต็มที ่อีกทั้งพอแมผูปกครองที่ทํางาน 
นอกบาน โดยเฉพาะครอบครัวในเมืองหลวงมเีวลาที่จะดูแลบุตรหลานของตนยอมนอยกวาผูปกครองที่
ประกอบอาชีพในบาน รวมทั้งการที่จะตองออกไปทํางานนอกบานน้ันเมื่อกลบัมายอมจะเหน็ดเหน่ือยจึงอาจไม
มีเวลาดูแลบุตรมากเทาที่ควร 

  2. ผูปกครองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการใชภาษาตางประเทศใหกับเด็กผานสื่อเทคโนโลยี 
จากผลวิจัยพบวา ผูปกครองสวนใหญสงเสริมการใชภาษาตางประเทศดวยการเปนแบบอยางในระดับ 
การปฏิบัติมาก คือ เลือกชมรายการโทรทัศนและภาพยนตรที่เปนภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศ
สื่อสารบนเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของผูปกครอง เน่ืองจาก
ปจจุบันสื่อและเทคโนโลยีเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต ผูปกครองจึงสามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางกลมกลืน
ไปกับเทคโนโลยี ซึ่งเด็กสามารถเห็นพฤติกรรมการใชภาษาตางประเทศของผูปกครองในชีวิตประจําวัน ทําให
เด็กซึบซับพฤติกรรมที่เด็กเห็นจากผูปกครอง สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน (2546) กลาววา การเลียนแบบ
เปนวิธีการเรียนรูที่ดีวิธีหน่ึง โดยเด็กไดซึมซับจากการไดเห็น ไดยิน ไดสัมผัสจากผัสสะทั้งหมดในครอบครัว 
เด็กไดเรียนรูแบบอยางจากผูใหญ ทั้งทางกาย วาจา และทางจิตใจ อารมณ ความรูสึก พฤติกรรม  
การเลียนแบบทางกายและวาจาน้ันปรากฏชัดเจนมาก การใชภาษาพูดและภาษาทาทางน้ันเด็กสามารถ
เลียนแบบพอแมไมผิดเพี้ยน ดังน้ันการเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาตางประเทศใหแกเด็กจึงเปน          
สิ่งที่จําเปนและสําคัญย่ิง 

3. ผูปกครองขาดความเขาใจในการสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ถูกตอง โดยเฉพาะ
ประเด็นยอยการมีปฏิสัมพันธในครอบครัวโดยใชภาษาตางประเทศ ซึ่งผูปกครองสวนใหญมีความตองการ 
ใหเด็กสามารถสือ่สารภาษาตางประเทศไดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน แตผลวิจัยพบวา ผูปกครอง 
สวนใหญใชภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเด็ก และพบประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ                  
การใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารระหวางรับประทานอาหารและขณะทํากิจกรรมตาง  ๆกับสมาชิก 
ในครอบครัว ผูปกครองบางสวนแสดงความคิดเห็นถึงปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมไววา โรงเรียนมีสวน
สําคัญในการสงเสรมิภาษาตางประเทศใหกับบุตรหลาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การสงเสริมภาษาตางประเทศ
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แกเด็กจําเปนตองจัดอยางเปนธรรมชาติในบริบทชีวิตประจําวัน ทั้งที่บานและที่โรงเรียน การที่ผูปกครองยังคง
ใชภาษาไทยเปนหลักในการสื่อสารกับลูกในชีวิตประจําวัน และมุมที่ผูปกครองมองวา เปนบทบาทหลักของ
โรงเรียนในการสงเสริมภาษาตางประเทศแกเด็กเทาน้ัน จึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ดังจะเห็นไดจาก
แนวคิดของ ฉันทนา ภาคบงกช (2539) ที่กลาววา การเรียนรูภาษาตางประเทศน้ัน เด็กจะเรียนรูไดดีจากการ 
มีโอกาสพูดคุยโตตอบกับผูอื่นและใชภาษาน้ันๆ ในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนภาษา และ
สอดคลองกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541) ที่ไดเสนอวา การปฏิบัติของผูปกครองในการสงเสริม
การเรียนรูภาษาตางประเทศน้ันควรใชภาษาตางประเทศผสมผสานไปกับการสนทนาตามปกติอยางเปน
ธรรมชาติโดยใหเด็กเขาใจดวยการถามคําถามและกระตุนใหเด็กตอบกลับโดยใชภาษาตางประเทศอยาง
สม่ําเสมอ ไมรบีรอนเพราะผูปกครองสามารถสอนเด็กไดทุกวันและมีเวลาอยูกับเด็กมากกวาครูที่โรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหความรูแกผูปกครองในการสงเสริม สนับสนุน การเรียนรู
ภาษาตางประเทศแกเด็กวัยอนุบาลและเนนใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของผูปกครองที่มีตอการสงเสริม
การเรียนรูภาษาตางประเทศของเด็กเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูปกครองในการสงเสริม
ภาษาตางประเทศใหกับเด็กตอไปและสามารถสงเสริมภาษาตางประเทศใหแกเด็กไดอยางถูกตอง 
 2. การทําวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มเติมเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพิ่มเติม เชน แบบสัมภาษณผูปกครอง
และครูประจําช้ัน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการสงเสริมภาษาตางประเทศในเด็กวัยอนุบาลเชิง
คุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
ภาษาไทย 
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