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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันารูปแบบการใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัใหเ้ป็นรูปแบบท่ีมีคุณภาพ  โดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา
ใน  5  ขั้นตอน  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1   การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการพฒันารูปแบบ    การศึกษาขั้นน้ีเป็นการศึกษา
หลกัการ  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั   ปัญหาพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั   ศกัยภาพของผูป้กครองใน
การส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัและความตอ้งการของผูป้กครองท่ีตอ้งการเรียนรู้
เก่ียวกบัวธีิการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  เพื่อจะน าขอ้มูลไปใชใ้นการสร้างรูปแบบ
การให้การศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั   ซ่ึงการศึกษา
หลกัการและแนวคิดในการจดัการศึกษาใชว้ธีิการวเิคราะห์เอกสาร และสรุปเชิงบรรยาย  ส่วน
การศึกษาปั ญหาพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  การศึกษาศกัยภาพของผูป้กครองในการ
ส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัและความตอ้งการของผูป้กครองท่ีตอ้งการเรียนรู้
เก่ียวกบัวธีิการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาใหก้บัเด็กปฐมวยั  ใชก้ลุ่มเป้าหมายเป็นผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัท่ีเป็น       นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1  จ านวน  327  คน  ด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามปัญหาพฒันาการทางภาษาและการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  รวมทั้งสัมภาษณ์ครูผูส้อน ชั้นอนุบาลปีท่ี 1  จ านวน  12  คน ใน
เร่ืองปัญหาพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ตลอดจนวเิคราะห์เน้ือความแลว้และสรุปเชิงบรรยายผลการวจิยัในขั้นตอนน้ี  สรุปได้
ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษาส าหรับผูป้กครอง  พบวา่  การจดัการศึกษา
ส าหรับผู ้ปกครองเป็นการจดัการศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นการจดัการ ศึกษา
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เพื่อใหผู้ป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจในพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันา
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั  4 ดา้น  คือ การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน   ท่ี มี
ความสัมพนัธ์และต่อเน่ือง  โดยผูป้กครองซ่ึงเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด  จึงมีบทบาทและส าคญั
ในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั         
 2.   ผลการศึกษาปัญหาพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  พบวา่  เด็กปฐมวยัมีปัญหา
พฒันาการทางภาษา  ทั้ง 4  ดา้น  คือ การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 3.   ผลการศึกษาศกัยภาพของผูป้กครองใน การส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  
พบวา่  ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบั
มากดา้นการเขียน และมีความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  อยูใ่น
ระดบัปานกลางดา้นการฟัง  การพดู  และการอ่าน   ส่วนการปฏิบติัตนของผูป้กครองในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น   
 4.   ผลการศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการส่งเสริมพฒันาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั  พบวา่ 

      4.1 รูปแบบท่ีผูป้กครองตอ้งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  คือ การท่ีโรงเรียนท าเอกสาร
แผน่พบัใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้ป้กครองไดศึ้กษาและน าไปปฏิบติักบั นกัเรียนระดบัปฐมวยัท่ีอยูใ่น         
ความปกครองของตนท่ีบา้น  และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  
โดยผา่นจดหมายข่าวสารของโรงเรียน  

      4.2 ผูป้กครองมีความตอ้งการเรียนรู้ เก่ียวกบัทกัษะและเทคนิควธีิในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
 ขั้นตอนท่ี  2   การด าเนินการสร้างรูปแบบ  การศึกษาในขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างรูปแบบ
การใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพขอ้มูลพื้นฐานท่ีศึกษาในขั้นตอนท่ี 1  โดยรูปแบบมีองคป์ระกอบ  5  ส่วน  คือ หลกัการ
และเหตุผล  จุดมุ่งหมาย  สมรรถภาพท่ีมุ่งเนน้  กิจกรรมด าเนินการ  และแนวทางการน ารูปแบบไปใช ้ 
ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้  9  หน่วย  ครอบคลุมการส่งเสริมทกัษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวยัทั้ง 4  ดา้น  ใชเ้วลาทั้งส้ิน  9  สัปดาห์  หน่วยการเรียนรู้  9  หน่วย ประกอบดว้ย  
หน่วยท่ี 1  มโนทศัน์เก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั   และชุดฝึกปฏิบติั
สอนลูกท่ีบา้น   จ านวน 8 หน่วย คือ  หน่วยท่ี 2  มีอะไรใหเ้รียนรู้   หน่วยท่ี 3 มือนอ้ยสร้างสรรค ์ 
หน่วยท่ี 4  รอบๆ ตวัเรา  หน่วยท่ี 5  หนงัสือน่าอ่าน  หน่วยท่ี 6  สนุกกบัค า  หน่วยท่ี  7 ลองท าดู  
หน่วยท่ี 8 ขีดๆ เขียนๆ  และหน่วยท่ี 9  หนูท าได ้                    
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 ขั้นตอนท่ี  3   การประเมินและปรับปรุงรูปแบบก่อนใช ้ การศึกษาในขั้นตอนน้ีเป็นการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  10  คน  เคร่ืองมือท่ี
ใชคื้อ แบบประเมินรูปแบบการใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวยั  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา่  รูปแบบมีคว ามเหมาะสมของเน้ือหาอยูใ่น
ระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งในระดบัมาก ทั้งดา้นความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของรูปแบบ
และความสอดคลอ้งภายในของกิจกรรมด าเนินการ  ผูว้จิยัไดป้รับปรุงรูปแบบตามขอ้เสนอแนะของ     
ผูเ้ช่ียวชาญ  โดยเพิ่มจุดมุ่งหมายของรูปแบบ  เพื่อใหผู้ป้กครองมีทกัษะเทคนิควธีิและมีเจตคติท่ีดีใน
การส่งเสริมพฒันาการทางภาษาใหก้บัเด็กปฐมวยัท่ีเป็นบุตรหลานของตน    เพิ่มเติมสมรรถภาพดา้น
ความรู้สึกโดยมุง่เนน้ใหผู้ป้กครองท่ีใชรู้ปแบบเห็นความส าคญัและมีเจตคติท่ีดีต่อการส่งเสริมพฒันาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั  ปรับปรุงกิจกรรมด าเนินการโดยเนน้การปฏิบติัตนของผูป้กครองเพื่อพฒันา
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัใหม้ากข้ึน  ปรับกิจกรรมในหน่วยท่ี 5  ชุดท่ี 2 และชุดท่ี 5 
ใหห้ลากหลาย  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดักิจกรรม ในกรณีท่ีผูป้กครองไม่มีเวลา  ปรับปรุง
แบบฝึกในหน่วยท่ี 6  และหน่วยท่ี 7  ใหมี้ตวัอกัษรประกอบภาพ  เพื่อใหเ้ด็กไดส้งัเกต  เปรียบเทียบ  
หดัอ่านและคุน้เคยกบัตวัอกัษร   ปรับปรุงแนวทางการน ารูปแบบไปใช ้ โดยเนน้การท าความเขา้ใจกบั
ผูป้กครองใหต้ระหนกั ในการร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาใหก้บั         
บุตรหลานของตน   
 ขั้นตอนท่ี  4  การทดลองใชแ้ละประเมินรูปแบบใน สภาพจริง  การด าเนินการในขั้นน้ีมี  
จุดประสงค ์เพื่อศึกษาคุณภาพของการใชรู้ปแบบการใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการทดลองใชใ้น สภาพจริง  โดย
การพฒันาผูป้กครองนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัซ่ึงเป็นบุตรหลานของตน  และศึกษาความสามารถทางภาษาของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1  ท่ีผูป้กครองใชรู้ปแบบท่ีสร้างข้ึน    การด าเนินงานในขั้นน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
คือ  ผูป้กครองนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร์  เขต 1  ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง  เป็นกลุ่มทดลองจ านวน  40  คน  และกลุ่มควบคุม
จ านวน  40  คน  ทดลองใชรู้ปแบบในวนัท่ี  21  มิถุนายน  2547  –  31  สิงหาคม  2547  เคร่ืองมือท่ีใช้
คือ  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั  
แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยั  และแบบสอบถามความคิดเห็นของ                  
ผูป้กครองในการใชรู้ปแบบการใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวยั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใชส้ถิติที(t - test)  ของกลุ่ม
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ตวัอยา่ง  2  กลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  และสถิติที(t - test)  ของกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั  
ผลการวจิยัสรุปได ้ ดงัน้ี 
 1.   ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ก ครอง ในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวยั  พบวา่  หลงัการทดลองผูป้กครองท่ีใชรู้ปแบบมีความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัสูงกวา่ก่อนการทดลองและสูง กวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 2.   ผลการศึกษาความสามารถทาง ภาษาของเด็กปฐมวยั  พบวา่  หลงัการทดลอง  เด็ก
ปฐมวยั ท่ีผูป้กครองใชรู้ปแบบมีความสามารถทางภาษาสูงก่อนการทดลองและสูงกวา่เด็กปฐมวยัท่ี     
ผูป้กครองไม่ไดใ้ชรู้ปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองในการใชรู้ปแบบ  พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก 

 ขั้นตอนท่ี  5  การปรับปรุงรูปแบบใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์  การศึกษาในขั้นตอนน้ี  
ด าเนินการโดยใชข้อ้มูลจากการศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครองในการ
ส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั   ผูว้จิยัไดป้รับปรุ งใหเ้ป็นรูปแบบฉบบัสมบูรณ์  โดย
ปรับปรุงกิจกรรมในหน่วยท่ี 2 - 9  ดว้ยการปรับจ านวนชุดฝึกจากเดิมมี  8 หน่วยๆ ละ  5  ชุด รวม  
40  ชุด  ใชเ้วลา  8  สัปดาห์  ปรับปรุงใหเ้ป็น  12 หน่วยๆ ละ 3 ชุด รวม 36  ชุด ใชเ้วลา  12 สัปดาห์  
และปรับลดชุดฝึกท่ีมีกิจกรรมคลา้ยคลึงกันออก  จ านวน 4 ชุด พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือของหน่วยต่าง ๆ
และปรับเปล่ียนล าดบัของใบงาน ใหเ้หมาะสม   รวมเวลาของการใชรู้ปแบบทั้งส้ิน 13 สัปดาห์  
รูปแบบฉบบัสมบูรณ์มีดงัน้ี    
 หน่วยท่ี 1   มโนทศัน์ของการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยั   
 หน่วยท่ี 2   ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น“มีอะไรใหเ้รียนรู้ ”  ประกอบดว้ย   ชุดท่ี 1  เพื่อน
ดูโทรทศัน์  ชุดท่ี 2  ค าคลอ้งจอง“ผเีส้ือ”  ชุดท่ี 3  ลองฟังลองทาย   
 หน่วยท่ี 3  ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น “น่าดูน่าคิด” ประกอบดว้ย   ชุดท่ี 1 ปริศนาค าทาย   
ชุดท่ี 2  บนทอ้งถนน  ชุดท่ี 3 ป้ันอะไรดี   
 หน่วยท่ี 4  ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น “รอบๆ ตวัเรา”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1 มีอะไรใน 
โทรทศัน์   ชุดท่ี 2  สัตวเ์ล้ียงของฉนั  ชุดท่ี 3  อาทิตยด์วงนอ้ย   
 หน่วยท่ี 5  ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น “รู้ไดห้ลายวธีิ”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1 มาฟังนิทาน
กนัเถอะ  ชุดท่ี 2  บา้นของใคร  ชุดท่ี 3  ทศันศึกษา   
 หน่วยท่ี 6  ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น “นิทานของหนู” ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1 มาอ่านดว้ยกนั  
ชุดท่ี 2  นิทานของหนู  ชุดท่ี 3  ดูหนงักนัดีกวา่   
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 หน่วยท่ี 7    ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น  “หนงัสือน่าอ่าน”  ประกอบ ดว้ย  ชุดท่ี 1 นิทาน
แสนสนุก  ชุดท่ี 2  เรียนรู้จากหนงัสือ  ชุดท่ี 3  ไปหอ้งสมุด    
 หน่วยท่ี 8   ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น   “รู้ไดไ้ม่ยาก”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1  ฉนัคือใคร  
ชุดท่ี 2  เสียงพยญัชนะไทย  ชุดท่ี 3  ใครคู่ใคร   
 หน่วยท่ี 9   ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น“ลองท าดู”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1  อาหารน่ากิน   
ชุดท่ี 2  มาร้องเพลงกนั  ชุดท่ี 3  ภาพท่ีหนูชอบ  
 หน่วยท่ี 10   ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น“อาหารอร่อย”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1  อาหารอร่อย  
ชุดท่ี 2  ผลไมไ้ทย  ชุดท่ี 3  น้ิวนอ้ยสร้างภาพ   
 หน่วยท่ี 11  ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น “สนุกกบัค า”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1  ผกัสด
สะอาด  ชุดท่ี 2  ของเล่นของใช ้ ชุดท่ี 3  สัตวน์ ้าน่ารัก   
 หน่วยท่ี 12   ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น “ธรรมชาติแสนสวย”  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1  ตน้ไม้
ของฉนั  ชุดท่ี 2  หนูเล่าเองได ้ ชุดท่ี 3  ไปเท่ียวกนัเถอะ   
 หน่วยท่ี 13   ชุดฝึกปฏิบติัสอนลูกท่ีบา้น“หนูท าได”้  ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1  ฝีมือของฉนั        
ชุดท่ี 2  เป็ดนอ้ยหาแม่  ชุดท่ี 3  สร้างสรรคภ์าพสวย  
 จากการด าเนินการวจิยัทั้ง 5  ขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ช้ีใหเ้ห็นวา่  รูปแบบการใหก้ารศึกษา
ส าหรับผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีพฒันาข้ึน  เป็นรูปแบบท่ีมี
คุณภาพตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้  
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 The purpose of this research was to develop the educational pattern provided to the 
parents in encouraging the language ability of the early childhood, by 5 steps of research and 
development process. 
 The results of this research were as follows: 
 The first process: The study of basic data in developing the educational pattern. This 
process would study relevant principles and theories regarding the educational management for 
parents in encouraging the language ability of the early childhood, problems of language ability 
development of the early childhood, knowledge and understanding capabilities, and parent 
performances as well as learning needs of parents in encouraging the language ability of the early 
childhood. These data would be used for constructing the educational pattern provided to the 
parents in encouraging the language ability of the early childhood. For the relevant principles and 
theories study, relevant documents were analyzed and concluded in the explanatory form. The 
study of problems of language ability development, knowledge and understanding capabilities, 
parent performances, and learning needs of parents in encouraging the language ability of the 
early childhood used the sample groups of 327 kindergarten (Anubarn level 1) student's parents. 
The instrument used for collecting data was a questionnaire concerning the development 
problems and encouraging the language ability of the early childhood. 12 kindergarten teachers 
(Anubarn level 1) were interviewed concerning the development problems of the language of the 
early childhood. The early childhood's schools are located in the Office of Basic Educational Area 
1; Surin Province. These data were analyzed by using the statistical values of mean and standard 
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deviation as well as analyzing detail data and concluding in explanatory form. The results of 
research were as follows;  
 1. The result of the study about educational management of parents theories found 
that it was the educational management of parents for the student-centered. This educational 
management creates parents' understanding in developing the language ability of the early 
childhood. This process developed the language ability classroom management classified into 4 
aspects, which were listening, speaking, reading and writing. These aspects were related and 
continual since childhood's birth and parents who closed up their childhood therefore, their roles 
were very important to develop the language ability of the early childhood. 
 2. The result of the study about problems of language ability development of the early 
childhood found that 4 aspects, which were listening, speaking, reading and writing were in the 
medium level. 
 3. The result of the study about the parents’ understanding and capabilities in 
encouraging the language ability of the early childhood found that parents had knowledge and 
understanding in encouraging the language ability of the early childhood at the high level of 
writing and the medium level of listening, speaking and reading. And, parent performances in 
encouraging the language ability of the early childhood was in the medium level in every aspect. 
 4. The result of the study about parent's learning needs in encouraging the language 
ability of the early childhood found that: 
  4.1 The pattern that parents would like to learn in the high level was information 
brochures provided to parents in learning and performance to their childhood, and knowledge in 
encouraging the language ability of the early childhood via school informational letters; 
  4.2 Childhood's parents would like to learn about skill and technique in 
encouraging the language ability of the early childhood being in the high level every aspect. 
  The second process: The process of educational pattern construction. This process 
had constructed the educational pattern for childhood's parents in encouraging the language 
ability of the early childhood harmoniously with the basic data in the first process. This could be 
separated into 5 parts i.e. rationale, objective, specific purpose of capability, activity, and 
educational pattern implementation. There were 9 activities covering encouraging the language 
ability of the early childhood in every aspect. The period of this process was 9 weeks as follows : 
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Unit 1 The concept of language development of the early childhood and the 8 teaching practice 
sets for children at home; unit 2 “Having things for learning”, unit 3 “Imaginative handmade”, 
unit 4 “Surrounding us”, unit 5 “Worthy reading books”, unit 6 “Fun with words”, unit 7 “Let’s 
try”, unit 8 “Scratching and writing” and unit 9 “I can do” 
  The third process: The process of evaluation and improving pattern before 
implementation. This process was evaluated and harmonized in the structural pattern by 10 
experts. The tool used was the evaluation form in encouraging the language ability of the early 
childhood, which was the rating-scale questionnaire. The data analysis used mean and standard 
deviation. The results found that the educational pattern was suitable and harmonious in the high 
level both structural pattern and activities. The researcher had improved the pattern following the 
experts' suggestion in addition to pattern's objectives of childhood's parents to have skill, 
technique and good intention in encouraging the language ability of their early childhood. And, 
this would add the feeling capability, which was emphasized on the parents, who used the 
educational pattern understanding the importance and having the good intention in encouraging 
the language ability of the early childhood. For the activity improvement, this would emphasize 
on parent's performance increment in encouraging the language ability of the early childhood. 
The activities in unit 5 (set 2 and 5) should be diversely improved for facilitating in activity 
handling. In case of parents who did not have time, the activities in unit 6 and 7 should be 
improved to add alphabets in pictures for childhood's observation, comparison, reading practice 
and familiarity. Additionally, the improving of the pattern implementation should increase 
parent's awareness and cooperation with the childhood's school in encouraging the language 
ability of their early childhood. 
  The fourth process: The process of educational pattern experimentation and 
authentic evaluation. The purpose of this process was to study the quality of educational pattern 
for childhood's parents in encouraging the language ability of the early childhood throughout the 
problems of experimentation in the real situation. This process was to develop Anubarn level 1 
student's parents in knowledge, understanding and capability of encouraging the language ability 
of their early childhood and study of Anubarn level 1 student's language ability that their parents 
had used the educational pattern constructed. The sample groups were the 80 Anubarn level 1 
student's parents, which were separated into 2 groups i.e. 40 parents were specifically sample and 
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40 parents were controlled sample. These Anubarn level 1 students were studying in Anubarn 
Surin School, which is located in the Office of Basic Educational Area 1; Surin Province. The 
educational pattern was used since June, 21st 2004 to August, 31st 2004. The instruments were the 
knowledge and understanding testing form of student's parents in encouraging the language 
ability of the early childhood, the language ability testing form of the early childhood, and the 
parent's opinion questionnaire in using the educational pattern in encouraging the language ability 
of the early childhood. The statistic used for data analysis were mean, standard deviation and       
t-test analyzed for the relationship of 2 sample groups, the independence of 2 sample groups. The 
results of research in this process were as follow; 
 1. The result of the study about parents' knowledge and understanding in encouraging 
the language ability of the early childhood found that after parents used the knowledge and 
understanding pattern in encouraging the language ability of the early childhood their knowledge 
and understanding were higher than before the experimentation and the controlled group at the 
0.05 level of statistical significance. 
 2. The result of the study about early childhoods’ language ability found that after 
experimentation the childhoods, who the parents used the pattern have more language ability than 
before the experiment and the childhoods, who the parents did not use the pattern at the 0.05 level 
of statistical significance. 
 3. The result of the study about parents’ opinion in the pattern using process found 
that the pattern using process was suitable at the high level. 
 The fifth process: The process of educational pattern improvement. This process used 
the data from experimentation of the educational pattern provided to the parents in encouraging 
the language ability of the early childhood. The researcher had improved as follows; The 
improvement of activities in unit 2 to 9, which had too many sets from 8 units (each unit has 5 
sets) total 40 sets for 8 weeks changed into 12 units (each unit has 3 sets) total 36 sets for 12 
weeks. The 4 sets were reduced because of similar activities which consumed the period of 13 
weeks. The name of each unit and the worksheets were changed to be suitable, those units were: 
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 Unit 1 The concept of language development of the early childhood. 
 Unit 2 The teaching practice set for children at home “Having things for learning” 
included set 1 Friends are looking the television, set 2 Rhyme Words "Butterfly" and set 3 To 
listen and to guess;  
 Unit 3 The teaching practice set for children at home “Worthy of looking and thinking” 
included set 1 Puzzles to prophesy, set 2 On the road, and set 3 What should we sculpture; 
 Unit 4 The teaching practice set for children at home “Surrounding us” included set 1 
What are in the television, set 2 My pets, and set 3 The small sun; 
 Unit 5 The teaching practice set for children at home “Many ways to know” included 
set 1 Let's listen to a fable, set 2 Whose home is this?, and set 3 Visual education; 
 Unit 6 The teaching practice set for children at home “My fable” included set 1 Let's 
read together, set 2 My fable, and set 3 Let’s see a film; 
 Unit 7 The teaching practice set for children at home “Worthy reading books” included 
set 1 Funny fables, set 2 Learn from books, and set 3 Go to a library; 
 Unit 8 The teaching practice set for children at home “Easy to know” included set 1 
Who I am?, set 2 Thai consonant accent, and Who is your couple?; 
 Unit 9 The teaching practice set for children at home “Let’s try” included set 1 
appetizing foods, set 2 Let's sing a song, and set 3 My favorite pictures; 
 Unit 10 The teaching practice set for children at home “Delicious foods” included set 1 
Delicious foods, set 2 Thai fruits, and set 3 Drawing a picture with small fingers; 
 Unit 11 The teaching practice set for children at home “Fun with words” included set 1 
Cleanly fresh vegetables, set 2 toys and wares, and set 3 Lovely aquatic animals; 
 Unit 12 The teaching practice set for children at home “Beautiful nature” included set 1 
My trees, set 2 I can tell by myself, and set 3 Let's make a trip; 
 Unit 13 The teaching practice set for children at home “I can do” included set 1 My 
handiwork, set 2 A duckling finds mom, and set 3 Create beautiful pictures.  
 The results of this research revealed that the educational pattern provided to the parents 
in encouraging the language ability of the early childhood was the quality pattern following to the 
objective. 

 


