บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 จิตวิทยาการเรียนรู้
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ (Psychology of learning) คือ จิตวิทยาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู ้ โดย
การเรี ย นรู ้ จะเกิ ดขึ้ นได้ต้องเกิ ดจากพฤติ ก รรมที่ เปลี่ ยนแปลงอย่า งถาวรหรื อเกิ ดจากการฝึ กฝน
สาหรับทฤษฎี การเรี ยนรู้ จะพยายามศึ กษาว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ น้ นั มี ลกั ษณะเป็ นอย่างไร ซึ่ งใน
งานวิจยั ส่ วนใหญ่จะทาการศึกษาพฤติกรรมนิ ยมแบบพุทธิ นิยมและแบบ self-regulated learning
โดยมีจิตวิทยาทางสื่ อเป็ นแนวทางในการศึกษาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในการสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางด้านจิตวิทยามี 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1.1 กลุ่มทฤษฎีการเรี ยนรู ้พฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยาที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่
● อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov, 1849-1936) นักสรี รวิทยาชาวรัสเซี ย ได้คิดค้น
ทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ก (Classical Conditioning Theory) หรื อแบบสิ่ งเร้า
● จอห์น บี วัตสัน (John B Watson, 1878 -1958) คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิ กที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
● เบอร์ รัส สกินเนอร์ (Burrhus Skinner) คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไขแบบ
การกระทา (Operant Conditioning theory)
● เพียเจท์ (Jean Piaget) ได้ให้นิยามว่า “การจัดการเรี ยนรู้ที่ครู เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
นักเรี ยนเป็ นผูร้ ับข้อมูล ครู ยงิ่ ให้ขอ้ มูลมากเท่าไร นักเรี ยนก็ยงิ่ ได้รับข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น”
● กาเย่ (Gagne) ได้คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ 8 ขั้น ได้แก่
➢การจูงใจ คือ การคาดหวังของผูเ้ รี ยนเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
➢การรับรู ้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ คือ ผูเ้ รี ยนจะรับรู ้สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ
➢การปรุ งแต่งสิ่ งที่รับรู ้ไว้เป็ นความจา เพื่อให้เกิดความจาระยะสั้นและระยาว
➢ความสามารถในการจา
➢ความสามารถในการระลึกถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปแล้ว
➢การนาไปประยุกต์ใช้กบั สิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปแล้ว
➢การแสดงออกพฤติกรรมที่เรี ยนรู้

➢การแสดงผลการเรี ยนรู้กลับไปยังผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนที่ได้รับทราบผลเร็ วจะทาให้มี
ผลดีและมีประสิ ทธิภาพสู ง
● ธอร์นไดค์ คิดค้นทฤษฎีการเชื่อมโยง
2.1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มปั ญญานิยม นักจิตวิทยาที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่
● เดวิค พี ออซุเบล คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
● Gestalt Psychologist คิดค้นทฤษฎีการใช้ความเข้าใจ (Cognitive Theory)
● โคท์เลอร์ (Kohler, 1925) คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู ้โดยการหยัง่ รู ้ (Insight Learning)
● Jero Brooner คิดค้นทฤษฏีการเรี ยนรู้แบบค้นพบ
● Piaget คิดค้นทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา
2.1.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม นักจิตวิทยาที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่
● ศาสตราจารย์บนั ดูรา แห่ งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา คิดค้น
ทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบ (Observational Learning หรื อ Modeling)
● Anthony Grasha กับ Sheryl Riechmann ได้คิดค้นทฤษฎีการสังเกตจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยนกับคุณครู และระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนร่ วมห้อง
● เลวิน (Lawin) คิดค้นทฤษฎีสนาม
● Robert Slavin และคณะ ได้คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมกันเรี ยนรู ้
● David Johnson และคณะ ได้คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
● Shlomo และ Yael Sharan คิดค้นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ในงาน
เฉพาะอย่าง

2.2 ความหมายของการเรียนรู้
นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ไว้ เช่น
● คิมเบิล ( Kimble , 1964 ) กล่าวว่า “การเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร
ในพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากการฝึ กที่ได้รับการเสริ มแรง”
● ฮิลการ์ ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) อธิ บายว่า “การเรี ยนรู้ เป็ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์และการฝึ ก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่ เกิ ดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ ของยาหรื อสารเคมี หรื อ
ปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์”
● ส่ วนคอนบาค ( Cronbach ) ให้นิยามว่า “การเรี ยนรู้ เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ ง
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็ นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา”
● ในพจนานุ กรมของเวบสเตอร์ (Webster's Third New International Dictionary)
เขี ยนไว้ว่า“การเรี ยนรู ้ คื อ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุ งแต่งระบบความรู ้ ทักษะ นิ สัย หรื อการ
แสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจากสิ่ งกระตุน้ อินทรี ยโ์ ดยผ่านประสบการณ์การปฏิบตั ิหรื อการฝึ กฝน”
● ส่ วนนัก จิ ตวิท ยาไทย คุ ณประดิ นันท์ อุ ป รมัย (2540, ชุ ดวิช าพื้ นฐานการศึ ก ษา
(มนุษย์กบั การเรี ยนรู ้) : นนทบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 15, หน้า 121) กล่าวว่า “การเรี ยนรู้ คือการเปลี่ยนแปลง
ของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นเหตุทาให้บุคคล
เผชิ ญสถานการณ์ เดิ ม แตกต่างไปจากเดิ ม ประสบการณ์ ที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
หมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม”
ประสบการณ์ ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเอง เช่น เด็กเล็กที่
ยังไม่เคยรู ้จกั หรื อเรี ยนรู ้คาว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผูใ้ หญ่บอกว่าร้อนและ
ห้ามคลานเข้าไปหา เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรื ออวัยวะ
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายไปสัมผัสกาน้ าร้อน จึงจะรู ้วา่ กาน้ าที่วา่ ร้อนนั้นเป็ นอย่างไร ต่อไป เมื่อ
เขาเห็นกาน้ าอีกแล้วผูใ้ หญ่บอกว่ากาน้ านั้นร้ อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น เพราะเกิ ดการ
เรี ยนรู ้คาว่าร้อนที่ผใู ้ หญ่บอกแล้ว เช่นนี้กล่าวได้วา่ ประสบการณ์ตรงมีผลทาให้เกิดการเรี ยนรู ้เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เผชิ ญกับสถานการณ์ เดิ มแตกต่างไปจากเดิม ในการมีประสบการณ์ตรง
บางอย่างอาจทาให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ ได้แก่
➢พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ ยาหรื อสิ่ งเสพติดบางอย่าง
➢พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่ วยทางกายหรื อทางใจ

➢พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่ างกาย
➢พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ
ประสบการณ์ ทางอ้ อม คือ ประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนมิได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเองโดยตรงแต่
อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก การอบรมสั่งสอนหรื อการบอกเล่า การอ่านหนังสื อต่างๆ และ
การรับรู ้จากสื่ อมวลชนต่างๆ
2.3 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ตามจุ ดมุ่ ง หมายของนัก การศึ ก ษาซึ่ ง ก าหนดโดย บลู ม และคณะ
(Bloom and Others) มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนใน 3 ด้าน มีดงั นี้
● ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรี ยนรู้ที่เป็ นความสามารถทาง
สมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และประเมินผล
● ด้านเจตพิ สัย (Affective Domain) คื อ ผลของการเรี ยนรู้ ที่เปลี่ ยนแปลงด้าน
ความรู้สึก ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม
● ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรี ยนรู้ที่เป็ นความสามารถ
ด้านการประพฤติ ปฏิบตั ิ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทา การปฏิบตั ิงาน
การมีทกั ษะและมีความชานาญ
2.4 องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้
ดอลลาร์ ดและมิลเลอร์ (Dallard and Miller) ได้เสนอว่าการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบสาคัญ
4 ประการ ดังนี้
● แรงขับ (Drive) เป็ นความต้องการที่เกิ ดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็ นความพร้อมที่จะ
เรี ยนรู ้ของบุคคลทั้งทางสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้ จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่จะชักนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ต่อไป
● สิ่ งเร้า (Stimulus) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวการที่ทา
ให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรี ยนการสอน สิ่ งเร้ าจะหมายถึงครู กิจกรรม
การสอนและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครู นามาใช้

● การตอบสนอง (Response) เป็ นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาเมื่อบุคคลได้รับ
การกระตุ ้น จากสิ่ ง เร้ า ทั้ง ส่ ว นที่ สั ง เกตเห็ น ได้แ ละส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได้ เช่ น การ
เคลื่อนไหว คาพูด การคิด การรับรู้ ความสนใจ ความรู้สึก เป็ นต้น
● การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นการให้สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อบุคคลอันมีผลในการ
เพิ่มพลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองเพิ่มขึ้น การเสริ มแรงมีท้ งั ทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลเป็ นอย่างมาก
2.5 ความหมายของเด็กปฐมวัย
เด็กเป็ นทรัพยากรที่มีค่า เป็ นความหวังของครอบครัว เป็ นผูส้ ื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม
เป็ นมนุ ษ ยชาติ และเป็ นพลัง ส าคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติ จึง ขึ้ นอยู่ก ับ
คุ ณ ภาพของเด็ ก เด็ ก ที่ มี ค วามสมบู รณ์ ท้ งั ทางด้า นร่ างกาย จิ ตใจ มี พ ฒ
ั นาการในทุ ก ๆ ด้าน ที่
เหมาะสมกับวัย ไม่วา่ จะเป็ นพัฒนาการทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริ ยธรรม จะ
เป็ นผู้ที่ ส ามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และเป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ
เด็กในวัยเริ่ มแรกของชี วิต หรื อที่เรี ยกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี จัด
ได้วา่ เป็ นระยะที่สาคัญที่สุดของชี วิต ทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้าน
สติปัญญา จะเจริ ญมากที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการใดๆ ในวัยนี้ จะเป็ นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อ
พัฒนาการในช่วงอื่นๆ ของชีวติ เป็ นอย่างมาก ซึ่ งพัฒนาการของเด็กนั้นขึ้นอยูก่ บั
2.5.1 การเรี ยนรู ้ที่มีพ้นื ฐานจากการเล่น
เด็กทุกคนมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ใช้การเข้าไปมีส่วนร่ วมและสร้างความสาเร็ จไป
ตลอดชีวิตพื้นฐานของกรอบการเรี ยนรู ้ มาจากแนวคิดที่มีต่อชี วิตของเด็ก ตามที่ได้อธิ บายลักษณะ
ออกเป็ น belonging, being and becoming (การเป็ นส่ วนหนึ่ ง การเป็ น และการกลายเป็ น) จากช่วง
ก่อนที่เด็กถื อกาเนิ ด เด็กก็ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมและสถานที่
พัฒนาการแรกสุ ดและการเรี ยนรู้ของเด็ก เกิดขึ้นโดยผ่านความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ภายในครอบครั ว ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ก ารศึ ก ษาของเด็ ก เป็ นคนแรกและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อเด็ ก มากที่ สุ ด
ในขณะที่ เด็กมีส่วนร่ วมในชี วิตประจาวันของพวกเขาเอง เด็กจะพัฒนาความสนใจและสร้ างอัต
ลักษณ์และความเข้าใจของตัวเขาเองที่มีต่อโลก

ทั้งนี้ยงั มีกรอบการเรี ยนรู้ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความคาดหวังสู งสุ ดสาหรับการเรี ยนรู้ของเด็ก
ทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึง 5 ขวบ และไปจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ วยั เข้าโรงเรี ยน กรอบการเรี ยนรู้เป็ น
ตัวสื่ อให้เห็นถึงความคาดหวังดังกล่าว โดยผ่านผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ข้อ ดังนี้
➢เด็กมีความรู ้สึกรับรู ้อย่างแรงกล้าในอัตลักษณ์
➢เด็กเชื่อมโยงเข้ากับโลกของพวกเขาและมีส่วนร่ วมในโลกของพวกเขา
➢เด็กมีความรู ้สึกรับรู ้อย่างแรงกล้าในความเป็ นอยูท่ ี่ดี
➢เด็กเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีความมัน่ ใจและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
➢เด็กเป็ นผูส้ ื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
กรอบการเรี ยนรู ้กาหนดทิศทางอย่างกว้างๆ ให้แก่นกั การศึกษาปฐมวัย ในสภาวะแวดล้อม
ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย เพื่ อ เอื้ ออ านวยประโยชน์ ก ับ การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก กรอบการเรี ย นรู ้ เ ป็ นตัว ชี้
แนวทางให้นกั การศึกษาในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับหลักสู ตรและช่ วยในการวางแผน นาไปใช้ และ
การประเมินคุณภาพของสภาวะแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ยงั เสริ มสร้างรากฐานการนา
หลักสู ตรที่มีลกั ษณะเฉพาะมากยิ่งขึ้นสาหรับแต่ละชุ มชนท้องถิ่ นและสภาวะแวดล้อมสาหรับเด็ก
ปฐมวัยไปใช้อีกด้วย
2.5.2 สภาวะแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
มีท้ งั การดูแลเด็กแบบเต็มวัน การดูแลเด็กแบบครั้งคราว การดูแลเด็กแบบครอบครัว
บริ การดูแลเด็กอะบอริ จินแบบอเนกประสงค์ เด็กก่อนเข้าเรี ยน และเด็กอนุ บาล กลุ่มเพื่อการเล่ น
สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก สภาวะแวดล้อมเพื่ อ การเข้า ช่ วยเหลื อในระยะเริ่ ม แรก (early intervention
settings) และบริ การอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
2.6 การส่ งเสริมทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้ภาษาจากสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ทั้งสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น และที่โรงเรี ยน เด็กจะ
เรี ยนรู ้การฟังและการพูดก่อน เพราะการฟังและการพูดเป็ นของคู่กนั เป็ นพื้นฐานทางภาษา กล่าวคือ
เมื่อฟังแล้วก็ยอ่ มต้องพูดโต้ตอบได้ การเรี ยนภาษาของเด็กปฐมวัยไม่จาเป็ นต้องอาศัยการสอนอย่าง
เป็ นทางการหรื อตามหลักไวยากรณ์ แต่จะเป็ นการเรี ยนรู ้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั คนรอบข้างหรื อ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวหรื อเป็ นการสอนแบบธรรมชาติ โดยมีทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของ
เด็ก ดังนี้

ทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการทางภาษา (Theories of Language Development)
● ทฤษฎี ความพึงพอใจแห่ งตน (The Autism Theory หรื อ Autistic) ถื อได้ว่า
การเรี ยนรู้ จากการพูดของเด็กเกิ ดจากการเลี ย นเสี ยงเนื่ องจากความพึ งพอใจที่ ได้ก ระทาเช่ นนั้น
โอ โฮบาร์ ท โมว์เรอร์ (O.Hobart Mowrer) นันเชื
้ ่ อว่า ความสามารถในการฟังและความเพลิดเพลิน
ในการได้ยนิ เสี ยงของผูอ้ ื่นและตนเองเป็ นสิ่ งสาคัญต่อพัฒนาการทางภาษา
● ทฤษฎีการเลียนแบบ (The Imitation Theory) เลวิส (Lawis) ได้ทาการศึกษาและ
เชื่อว่าพัฒนาการทางภาษานั้นเกิดจากการเลียนแบบ ซึ่ งอาจเกิดจากการมองเห็นหรื อการได้ยิน การ
เลี ยนแบบของเด็กเกิ ดจากความพึงพอใจและความสนใจของเด็กเอง จุดเริ่ มต้นเกิ ดขึ้ นเมื่อพ่อแม่
เลียนแบบเสี ยงของเด็กในระยะเล่นเสี ยงหรื อในระยะที่เด็กกาลังเรี ยนรู ้การออกเสี ยง
● ทฤษฎีเสริ มแรง (Reinforcement Theory) อาศัยจากหลักทฤษฎีการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งถือว่า
พฤติ กรรมทั้งหลายถู กสร้ างขึ้ นโดยอาศัยการวางเงื่ อนไข ไรน์โกลด์ (Rhiengold) และคณะได้
ทาการศึกษาและพบว่าเด็กจะพูดมากขึ้นเมื่อได้รับรางวัลหรื อได้รับการเสริ มแรง
● ทฤษฎี การรับรู้ (Motor Theory of Perception) ลิ เบอร์ แมน (Liberman) ได้
ตั้งสมมติฐานว่า การรับรู ้ทางการฟังขึ้นอยูก่ บั การเปล่งเสี ยง จะเห็นได้วา่ เด็กมักจ้องหน้าเวลาเราพูด
การทาเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะเด็กฟั งและพูดซ้ ากับตัวเอง หรื อหัดเปล่งเสี ยง โดยอาศัยจากการอ่านริ ม
ฝี ปาก แล้วจึงเรี ยนรู้คา
● ทฤษฎีความบังเอิญจากการเล่นเสี ยง (Babble Buck) ซึ่งธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็ น
ผูค้ ิ ด ค้น โดยได้อ ธิ บ ายว่ า เมื่ อ เด็ ก ก าลัง เล่ น เสี ย งอยู่ น้ ัน เผอิ ญ มี บ างเสี ย งไปคล้า ยกับ เสี ย งที่ มี
ความหมายในภาษาพูดของพ่อแม่ พ่อแม่จึงให้การเสริ มแรงทันที วิธีน้ ี จึงทาให้เกิ ดพัฒนาการทาง
ภาษา
● ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theory) เล็นเบิร์ก (Lenneberg) เชื่ อว่า พัฒนาการทาง
ภาษามีพ้ืนฐานทางชี ววิทยาเป็ นสาคัญ กระบวนการที่คนพูดได้ ขึ้นอยู่กบั อวัยวะในการเปล่งเสี ยง
โดยเด็กจะเริ่ มส่ งเสี ยงอ้อแอ้และพูดได้ตามลาดับ
● ทฤษฎีการให้รางวัลของพ่อแม่ (Mother Reward Theory) ดอลลาร์ดและมิลเลอร์
(Dallard and Miller) เป็ นผูค้ ิดค้นโดยย้าเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ในการพัฒนาภาษาว่า ภาษาที่
พ่อแม่ใช้ในการเลี้ยงดูเพื่อเสนอความต้องการของลูกนั้น เป็ นอิทธิ พลที่ทาให้เกิดภาษาพูดแก่ลูก

