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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมของผู้ปกครองในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของบุตรหลานภายในครอบครัว โดยมีผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 50 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ให้
ผู้ปกครองท าแบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานภายในครอบครัว ผลการ
วิเคราะห์พบว่าผู้ปกครองจะส่งเสริมบุตรหลานของตนโดยการส่งไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ การให้บุตรหลาน
ใช้ Social Media ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ตามล าดับ ซึ่งท าให้ตรงตาม
จุดประสงค์ของการวิจัย 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาภาษาอังกฤษ, การเรียนภาษาอังกฤษ, การส่งเสริมของผู้ปกครอง 
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Abstract 
The purpose of this research is to demonstrate parental involvement in the learning 

of children in the English language. Targeted parents were the parents of high school 
students in the Bangkok metropolitan area. The researcher conducted a questionnaire on 
supporting the learning of children's English language of family. The analysis found that 
parents would support their children by sending them to take tutorial English classes. Using 
Social Media to learn English, respectively, which corresponds to the conceptual and the 
purpose of the research. 
 
Keywords : English development, English learning, Parental support 
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บทน า 
การศึกษาไม่ใช่เพียงแค่เป็นหน้าที่ของสถานที่ศึกษาเพียงอย่างเดียว การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

เฝ้าดูพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุตรหลานนั้น ก็เป็นแรงผลักดันท าให้เด็ก ๆ หลาย ๆ คนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ที่มากขึ้น แต่กระนั้น ในหลายๆครอบครัวยังไม่เปิดรับการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานซึ่งใน
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีการใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอ่ืน ๆ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประการแรกนั้น
น่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เช่นเดียวกับการที่เด็กเรียนรู้ภาษาแรก
จากพ่อแม่หรือคนในครอบครัว เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ เพราะว่าเราจะได้ยิน ได้เห็น บ่อย ๆ จนคุ้นชิน 
ไม่ต้องมีการท่องจ าค าศัพท์หรือเรียนรู้หลักไวยากรณ์ใด ๆ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
เริ่มต้น อาจจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมทางภาษาให้มากที่สุด หมายถึงผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากการฟังและพูด
อย่างเป็นธรรมชาติจนเกิดทักษะ เริ่มจากการพูดในชีวิตประจ าวันในครอบครัว แล้วค่อยขยายออกไปสู่โลก
ภายนอกมากขึ้น Lall and Lall (1983:45-54) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ได้กล่าวว่า การ
เรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น 
พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง 
เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะพัฒนา
ไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความส าคัญของการ
เข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการที่เร็วขึ้น เพียเจต์สรุปว่า 
พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ แสดงให้เห็นโดยปฏิสัมพันธ์ของ
เด็กกับสิ่ งแวดล้อม กล่าวคือ ยิ่ ง  อายุน้อยเท่าไหร่ความสามารถในการเรียนรู้  ภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศก็จะยิ่งรวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากเท่านั้น 

 ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) 
ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ่ายโยงค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา
และวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนมีการพักผ่อน สันทนาการ และการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน บรรยากาศ และวิธีการ อบรมเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน (ผศ.ภิญโญ ทองดี, 2552) 
เดวิด แกรดดอล (2006) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ชาวอังกฤษผู้ท างานวิจัยเรื่อง “English Next (2006)” 
ให้กับ British Council กล่าวถึงแนวโน้มของภาษาอังกฤษว่า  นับจากนี้ไปจ านวนผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลก
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่าในอีก 10 – 15 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2015 – 2020) จ านวน
ผู้เรียนจะเพ่ิมสูงสุดถึง 2 พันล้านคน  ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบนโลกนี้ต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่ และครอบครัวส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาของบุตรหลานในครอบครัวของตนเป็นอย่างมาก แต่ทั้งครอบครัวและสถานศึกษาควรให้ความ
ร่วมมืออย่างควบคู่กันไปด้วย เพราะมีผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนกับผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์กันคือ มีผู้ปกครองบางส่วนไม่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานเท่าที่ควร การเลี้ยงดู
บุตรหลานยังไม่เหมาะสมและไม่ได้ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ แก่โรงเรียนที่บุตรหลานของตนก าลัง
ศึกษาอยู่ สาเหตุเหล่านี้เกิดจากผู้ปกครองไม่เห็นคุณค่าทางการศึกษา ไม่รู้ไม่เข้าใจพัฒนาการของบุตรหลาน 
และผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้เข้าถึงโรงเรียนอย่างเต็มที่ (อภิญญา เวชยชัย, 2544, หน้า 176) 

พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน (สุมน อมรวิวัฒน์. 
2543 : ค าน า ; จรรจา สุวรรณทัต. 2545 : 8) ครูคนแรกของเด็กก็คือ แม่และพ่อ (รุ่ง แก้วแดง. 2541 : 166) 
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หากขาดการอบรมของพ่อแม่ก็ยากท่ีจะหาการอบรมอ่ืนใดมาทดแทนได้ ความเชื่อในบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ตนเองเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองท าในสิ่งที่ควรท าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองเชื่อว่าความสม่ าเสมอในการได้รับประสบการณ์ทาง
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องผ่านบริบทและประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยพัฒนาทักษะทางการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ (มยุรา วิริยเวช, 2559, หน้า 87) จากที่ได้อ่านงานวิจัยของนักวิจัยหลาย ๆ ท่านแล้วยังไม่พบถึง
การส ารวจพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานในครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ท าให้การวิจัยในครั้งนี้จึงอยากศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวในการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ

บุตรหลาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเอกสารจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือบทความและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 
3) น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ์ 
5) น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น าไปเก็บข้อมูลกับเป้าหมายจริงต่อไป  
6) น าแบบสอบถามท่ีน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายมาได้แล้วมาท าการวิเคราะห์และสรุป

ผลการวิจัย 
 
บทความวิจัยนี้ มุ่ ง เน้นการศึกษาไปที่ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวนผู้ปกครอง 50 คนและเพ่ือสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parent Involvement) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กโดยอาศัยการศึกษาจากต ารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้าง 
แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ และระดับการศึกษา  
ตอนที่2 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของบุตรหลาน ซ่ึงมีค าถามดังนี้ 

1. คุณคิดว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบัน มีความส าคัญหรือไม่ 
2. คุณมีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกับบุตรหลานภายในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 
3. คุณส่งเสริมบุตรหลานด้วยวิธีอย่างไร ท าไมจึงเลือกวิธีการนี้ 
4. เวลาที่ใช้ในการส่งเสริมบุตรหลานของท่านต่อวัน 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและลงพ้ืนที่สอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลาน ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
หรือคนในครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัย
จึงขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบวัตถุประสงค์ของวิจัยดังนี้   

จากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ปกครอง 
คุณลักษณะของผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม

ภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลาน แสดงถึงอาชีพและระดับการศึกษาดังที่ปรากฏตามตาราง 1 และ 2 
 

ตารางที ่1 อาชีพของผู้ปกครอง 
อาชีพ ความถี่ (จ านวน/คน) ร้อยละ 

รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 20 40 
พนักงานเอกชน 15 30 
ธุรกิจส่วนตัว 15 30 
อาชีพอ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองส่วนมากจะประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ จาก

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตามด้วยพนักงานเอกชนและธุรกิจส่วนตัวตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
ระดับการศึกษา จ านวน/คน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 50 100 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 2 จะพบว่า ผู้ปกครองทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรี

ทั้งหมด 
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวในการส่งเสริม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานแยกเป็นความถี่ (จ านวน/คน) จ านวน 50 คน 
วิธีการในการส่งเสริม จ านวน/คน ร้อยละ 

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษ 36 72 
ใช้สื่อจาก Social media  9 18 
สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สอนการบ้าน และทบทวนบทเรียนให้ 5 10 
พาบุตรหลานไปท ากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีภาษาอังกฤษ เช่น 
ห้องสมุด เป็นต้น 

0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ปกครองใช้วิธีการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษมาก
ที่สุดและมีการใช้สื่อจาก Social media เป็นล าดับที่สองและสอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สอนการบ้าน และ
ทบทวนบทเรียนให้ เป็นล าดับสุดท้าย ไม่ได้มีการพาบุตรหลานไปท ากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มี
ภาษาอังกฤษ เช่น ห้องสมุด เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแจกแจงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของบุตรหลานภายในครอบครัวโดยวิธีการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษ 

เวลา/วัน จ านวน/คน ร้อยละ 
วันเสาร์-อาทิตย์ 27 75 
หลังเลิกเรียนในวันจันทร์-ศุกร์ 9 25 
รวม 36 100 

 
จากตารางที่ 3.1  พบว่าวิธีการส่งเสริมภาษาอังกฤษของบุตรหลานภายในครอบครัวโดยวิธีการส่งบุตร

หลานเข้าเรียนพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษผู้กปกครองจะส่งให้เด็กเข้าเรียนในช่วงเวลาวันเสาร์และอาทิตย์
มากกว่าหลังเลิกเรียน 
 
ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของบุตรหลานภายในครอบครัวโดยวิธีการใช้สื่อจาก 
Social media 

Social media ที่ใช ้ จ านวน/คน ร้อยละ 
YouTube (ช่อง BBC) 3 33 
Netflix (ดูหนังและซีรีย์) 6 67 
รวม 9 100 

 
จากตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาถูกส่งเสริมให้ดูหนังและซีรีย์จาก Netflix 

มากกว่าการใช้เว็บไซต์ YouTube 
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ตารางที่ 4 เวลาที่ใช้ในการส่งเสริมบุตรหลานในครอบครัว  
เวลา/ชั่วโมง จ านวน/คน ร้อยละ 

3 ชั่วโมง 41 82 
2 ชั่วโมง 4 8 
1 ชั่วโมง 5 10 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ปกครองของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมนั้น มีการจัดสรรเวลาในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานภายในครอบครัวแตกต่างกันไป ส่วนมากแล้วจะใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
ในการส่งเสริมและรองลงมาคือ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง การส ารวจการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีผลการวิเคราะห์มูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการฝึกงาน มีประเด็นที่สามารถ
น ามา อภิปรายผลได้ ดังนี้ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจ านวน 50 คนนั้น มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมดและประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชนและธุรกิจส่วนตัว ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์ 
อาทิตย์ ตามมาด้วย การใช้สื่อจาก Social media เช่น การใช้ YouTube จากช่อง BBC, ดูหนังและซีรีย์จาก 
Netflix และ สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สอนการบ้าน และทบทวนบทเรียนให้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 
ถึง 3 ชั่วโมงในการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานภายในครอบครัว  จากที่เพียเจต์ (Lall and Lall 
(1983:45-54) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์) ได้กล่าวไว้ว่า ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ความสามารถใน
การเรียนรู้ ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศก็จะยิ่งรวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากเท่านั้น  ซึ่งการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษานั้นถือว่ายังคงเป็นสัญญาณที่ดีที่จะส่ง
ต่อเด็ก ๆ เหล่านี้เพื่อประโยชนืทางการศึกษา จากการสุ่มกลุ่มเป้าหมายของเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่พบว่า
ผู้ปกครองยังคงให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้กับบุตรหลานของตนเองนั้นชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษและท าให้การท าวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ต้องการศึกษาตามจุดประสงค์ดังที่ตั้งไว้ข้างต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย ผลจากการศึกษา การส ารวจการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในรุ่นต่อๆไป โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.) ควรวางแผนขั้นตอนการ
ท างานเป็นขั้นตอนอย่างระเบียบ 2.) ควรหาและอ่านท าความเข้าใจจากบทความวิจัยของผู้อ่ืนที่จะใช้ในการ
อ้างอิงให้ได้มากที่สุด 3.) ควรศึกษาลักษณะของโรงเรียนที่ลงพ้ืนที่สุ่มแบบสอบถาม เช่น โรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรียนเอกชน เป็นต้น 
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