
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวยั



ธรรมชาติของเด็กชอบเลนซุกซน อยูนิ่งๆนานๆไมได ครูจึงตอง
เรียนรูเรื่องธรรมชาติของเด็กวาชอบแบบไหน แลวจึงมาคิดกิจกรรมท่ีจะ
นํามาจัดในการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
เด็กๆ จากประสบการณการสอน เด็กๆชอบการรองเพลง การเลนเกม
ซึ่งกิจกรรมที่จัดใหพวกเขาเรียนนั้น บางครั้งเขาไมทราบวานี่คือการ
เรียน เขาคิดวาครูมานําเขาเลน ทําใหเขารูสึกวาเขาไมไดเรียนแตเขาได
เลนมากกวา สงผลใหเขาไมเครียดหรือกลัวที่จะเรียนภาษาอังกฤษ



ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย (ตอ)

ดังนั้น ครูผูสอนภาษาอังกฤษชวงชั้นที1่ จึงตองเตรียมเพลงให

เหมาะสมหรือสอดคลองกับบทเรียน เชน เพลงเกี่ยวกับ ตัวอักษร
(alphabet) ซึ่งเปนเบื้องตนในการใหเด็กรูจักตัวอักษร เมื่อเขาจํา
เพลงไดสนุกกับการรองเพลง ครูก็คอยๆใหเลนเกมเกี่ยวกับอักษรที่
ออกเสียงตามเพลง คอยๆใหรูจักตัวอักษรที่ตรงกับเสียงเพลง ขั้น
ตอไปจึงฝกกลามเนื้อโดยการเลนเกมการเขียนตัวอักษรบนพื้น
ทราย



ประสบการณสําคัญดานการใชภาษาประสบการณสําคัญดานการใชภาษา

ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา เปนสวนหนึ่งของประสบการณ
สําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะการ
ใชภาษา ดังนี้

1.1 การฟง เปนสิ่งที่เก่ียวของกับทักษะหลายทักษะและมีลักษณะของ
การฟงที่หลากหลาย มาชาโด (Machado, 1999: 187) กลาววา การฟงที่
เด็กควรมีประสบการณมี 5 ประเภท ประกอบดวย



ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา ((ตอตอ))

(1) การฟงเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Appreciative 
Listening) ซึ่งเด็กควรมีโอกาสฟงตามวิธีนี้ทั้งจากการฟงเพลง กลอน หรือ
เรื่องราวตางๆ

(2) การฟงอยางมีวัตถุประสงค (Purposeful Listening) เด็กควรมี
โอกาสไดฟง และปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือตอบสนองตอสิ่งที่ไดฟง



ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา ((ตอตอ))

(3) การฟงเพ่ือจําแนกความแตกตาง (Discriminative 
Listening) เด็กควรมีโอกาสฟง และแยกแยะเสียงตางๆ ใน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนจําแนกความตางของการเปลี่ยนแปลงของ
เสียง

(4) การฟงอยางสรางสรรค (Creative Listening) เด็ก
ควรไดรับการกระตุนใหเกิดจินตนาการและมีอารมณรวมกับ
ประสบการณที่ไดฟง ซึ่งจะทําใหเด็กมีการแสดงออกดวยคําพูด 
หรือการกระทําอยางอิสระตามธรรมชาติ



ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา ((ตอตอ))

(5) การฟงแบบวิเคราะห (Critical Listening) เด็กควรไดทําความ

เขาใจ ประเมิน ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ฟง โดยมีครูเปน
ผูตั้งคําถามใหเด็กคิดและตอบสนอง



การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณสําหรับเด็กดานภาษาจําเปนตองสราง
สภาพแวดลอมใหเด็กไดคุนเคยกับการใชภาษาอยางมีความหมาย และ
เปนองครวม เนื่องจากสภาพแวดลอมในหองเรียนเปนสิ่งที่สําคัญที่สงผล
ตอความตองการในการเรียนภาษาของเด็ก การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
สงเสริมการเรียนภาษาของเด็กตอง สอดคลองกับวิธีการเรียนรูของเด็ก



การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ((ตอตอ))

เด็ก สงเสริมใหเด็กสํารวจ ปฏิบัติจริง เปนผูกระทําดวยตนเอง เปด
โอกาสใหเด็กเปนอิสระไดสังเกตและตั้งสมมุติฐาน สงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางเด็กกับบุคคลรอบขาง เปนสิ่งแวดลอมที่เนนความหมายมากกวา
รูปแบบ ควรยอมรับการสื่อสารของเด็กในรูปแบบตางๆโดยคํานึงถึง
ความหมายที่เด็กตองการสื่อมากกวาความถูกตองทางไวยากรณ



การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ควรจัดใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (DAP) ไมควรเปนการสอนทักษะทางภาษาอยางเปน
ทางการ แตควรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีความทาทายใหเด็กเกิด
ความตองการที่จะรวมกิจกรรม และสามารถประสบความสําเร็จใน
การทํากิจกรรมดวยตนเอง หรือมีผูใหญคอยชี้แนะ



การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และ

ชวยใหเด็กกาวไปสูพัฒนาการทางภาษาในขั้นตอไป ครูควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองตอความแตกตางกันของเด็ก ตัวอยางการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี

1. วิธีการสอนไวยากรณและการแปล ( Grammar Transalation ) 
เปนวิธีการสอนที่เนนกฎไวยากรณและใชการแปลเปนสื่อใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียน

ลักษณะเดน

1.1 ครูจะบอกและอธิบายกฎเกณฑตลอดจนขอยกเวนตางๆ

1.2 ในดานคําศัพท ครูจะสอนครั้งละหลายคํา บอกคําแปลภาษาไทย 
บางครั้งเขียนคําอานไวดวย

1.3 ครูเนนทักษะการอาน และการเขียน



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

1.4 ครูเนนวัดผลดานความรู ความจํา คําศัพท กฎเกณฑ 
ความสามารถในการแปล

1.5 ครูมีบทบาทสําคัญมากที่สุด

1.6 นักเรียนเปนผูรับฟง และจดสิ่งที่ครูบอกลงในสมุด

1.7 นักเรียนจะตองทองจํากฎเกณฑตลอดจนชื่อเฉพาะตางๆ ทาง
ไวยากรณนั้นๆ

1.8 นักเรียนทําแบบฝกหัดที่สอดคลองกับเกณฑไวยากรณนั้นๆ

1.9 นักเรียนไดฝกนําศัพทมาใชในรูปประโยค



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

2. วิธีสอนแบบตรง เปนวิธีการสอนที่เนนทักษะการฟง และพูดให
เกิดความเขาใจกอน แลวจึงฝกทักษะการอานและการเขียน โดยมีความ
เชื่อวา เมื่อนักเรียนสามารถฟงและพูดไดแลว ก็จะสามารถอานและเขียน
ไดงาย และเร็วขึ้น ไมเนนไวยากรณมากนัก บทเรียนสวนใหญเปนกิจกรรม
การสนทนา นักเรียนไดใชภาษาเต็มที่



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

ลักษณะเดน

2.1 ครูคอยกระตุนใหนักเรียนพูดโตตอบ

2.2 ครูสรางสภาพแวดลอมหรือใชสื่อท่ีเอื้อตอการเรียนการสอน

2.3 อธิบายคําศัพทเปนภาษาอังกฤษ และใชตัวอยางประกอบเปน
ของจริง

2.4 การวัดผลเนนทักษะการฟง และพูด เชน การเขียนตามคําบอก 
การปฏิบัติตามคําสั่ง



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

3. วิธีสอนแบบฟง-พูด ( Audio-Lingual Method ) เปนวิธีการสอน
ตามหลัก ภาษาศาสตร และวิธีการสอนตามแนวโครงสราง เปนการสอนตาม
หลักธรรมชาติ คือ ฟง พูด อาน และเขียน สอนครบองคประกอบตามลําดับ
จากงายไปหายาก

ลักษณะเดน

3.1 ครูตองเปนแบบอยางท่ีดีในการใชภาษาที่เรียนใหแกผูเรียนในการ
เลียนแบบ



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

3.2 ครูจะจดันําคําศัพทและประโยคมาสรางเปนรูปประโยคให
นักเรยีนพูดซ้ําๆกัน ในรูปแบบทีแ่ตกตางกัน

3.3 ครูมุงเรื่องการฝกรูปประโยคทางภาษาในหองเรียนมากกวา
ประโยชนการใชภาษาในชีวิตประจําวัน

3.4 นักเรียนจะตองฝกภาษาท่ีเรียนซ้ําๆ

3.5 นักเรียนเปนผูลอกเลยีนแบบ และปฏิบตัิตามครูจากสิ่งที่งาย
ไปหาสิ่งท่ียากจนเกิดเปนนสิัยสามารถพูดไดอยางอัตโนมัติ



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

4. วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบความรูความเขาใจ ( Cognitive 
Code Learning Theory ) วิธีการสอนแบบนี้ยดึแนวคิดที่วา ภาษาเปนระบบที่
เปนไปตามกฎเกณฑ ความเขาใจ และการแสดงออก ทางภาษาขึ้นอยูกับความเขาใจ 
กฎเกณฑ เมื่อผูเรยีนมีความเขาใจในรูปแบบของภาษาและความหมายแลว ก็จะ
สามารถใชภาษาได

ลักษะเดน

4.1 ครูมุงฝกทักษะทุกดานตั้งแตเริ่มสอน โดยไมจําเปนตองฝกฟงและพูดใหดี
กอน แลวจึงอานและเขียนตามวิธสีอนแบบฟง-พูด ( Audio-Lingual Method )



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

4.2 ครูสอนเนื้อหาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความตองการที่แตกตางของนักเรยีน 
ที่มีความสามารถในทักษะการฟง พูด อาน เขียน ที่แตกตางกัน

4.3 สนับสนุนใหผุเรียนใชความคดิ สติปญญา และมีความรูสึกที่ดตีอการเรียน
ภาษาอังกฤษ

4.4 ใชภาษาไทยในการชวยอธิบาย แตอธิบายเฉพาะในเรื่องการฟงและพูด

4.5 การวัดและประเมินผลในดานภาษาของนักเรยีนนั้น คอื ความคลองแคลว
ในการใชภาษาแตละขั้นตอน



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

5. วิธีการสอนตามเอกัตภาพ ( Individualized Instruction ) ในรูปแบบน้ี 
ผูเรียนเริ่มมีบทบาทจากการเปนผูรับเพียงฝายเดียวมาเปนผูที่มสีวนรวม ในการเรยีน
การสอนมากขึ้นเปนลําดับ

ลักษณะเดน

5.1 การสอนเปลีย่นจากครูเปนหลัก กลายเปนผูเรียนเปนศูนยกลาง

ไวให เพื่อใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

5.2 ครูพยายามใหนักเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเองตาม
ความสามารถของแตละบุคคลใหไดมากที่สุด

5.3 ครูจะเตรียมสื่อ เอกสาร บทเรียน โปรแกรม ชุดการเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนและแนวคําตอบไวให เพื่อใหนักเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

6. วิธีสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง ( Total Physical Response 
Method ) แนวการสอนแบบนี้ใหความสําคญัตอการฟงเพื่อความเขาใจ เมื่อผูฟง
เขาใจเรื่องท่ีฟงอยูและสามารถปฏบิัติตามไดก็จะชวยใหจําไดดี

ลักษณะเดน

6.1 ในระยะแรกของการเรียนการสอน ผูเรียนไมตองพูด แตเปนเพียงผูฟง
และทําตามครู

6.2 ครูเปนผูกํากับพฤติกรรมของนักเรยีนทั้งหมด ครูจะเปนผูออกคาํสั่งเอง 
จนถึงระยะเวลาที่นกัเรียนสามารถพูดไดแลว จึงเรยีนอานและเขียนตอไป



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

6.3 ภาษาที่นํามาใชในการสอนเนนท่ีภาษาพูด เรียนเรื่องโครงสรางทาง
ไวยากรณและคําศัพทมากกวาดานอื่นๆ โดยอิงอยูกับประโยคําสั่ง

6.4 นักเรียนจะขาใจความหมายไดอยางชัดเจนจากการแสดงทาทางของครู

6.5 ครูทราบไดทันทีวานักเรียนเขาใจหรือไม จากการสังเกตการปฏิบัติตาม
คําสั่งของนักเรียน



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

7. วิธีการสอนแบบอภิปราย ( Discussion Method ) เปนวิธีการสอนท่ีมุง
ใหผูเรียน รูจักการทํางานเปนกลุม รวมพลังความคิดเพ่ือพิจารณาหาทาง
แกไขปญหา หาขอเท็จจริง



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

ลักษณะเดน

7.1 ฝกใหนักเรียนกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นกลาพูด อยางมีเหตุผล 
ฝกการเปนผูฟงท่ีดี ฝกใหเปนคนมรีะเบยีบวินัย และอดทนท่ีจะรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

7.2 ครูสรางสถานการณใหนักเรยีนทํางานวา สมมตินกัเรียนจะเขาคายพกัแรม
เปนเวลา 5 วัน นักเรียนจะตองเตรียมเครื่องใชอะไรไปบาง ชวยกันอภิปรายและ
สรุปผลออกมาเปนรายงานสงครู



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

8. วิธีการสอนแบบโครงการ ( Project Method ) เปนวิธีท่ีสอนใหผูเรียนทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีผูเรียนสนใจ หรือตามที่ครูมอบหมายใหทํา

ลักษณะเดน

8.1 นักเรียนจะดําเนินการอยางอิสระ และมีอสิระในการใชภาษาอยางเต็มที่

8.2 ครูเปนเพียงผูชี้แนะชวยเหลือและติดตามผลงานของนักเรียนวาดําเนินการ 
ความกาวหนา อุปสรรคการประเมินผลงานใดบาง



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

9. วิธีการสอนแบบกลุมสัมพนัธ ( Community Language Learning )

ลักษณะเดน

9.1 ยึดผูเรียนเปนหลัก นักเรียนแตละคนจะตองเขารวมกจิกรรม

9.2  เนนการพัฒนาความสัพพันธระหวางครูกับนักเรียน และระหวางนักเรียน
ดวยกัน ทําใหผูเรยีนเกดิความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุม



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

9.3 ครูทําหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาดานภาษาเทานั้น สงเสริมใหนักเรียนมี
ความคิดรเิริ่มสรางสรรค

9.4  เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สิ่งท่ีนํามาเรียนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได การฝกใหผูเรียนใชโครงสรางประโยค คําศัพทและเสยีง ตาม
วิธีการสอนแบบกลุมสัมพันธ

9.5 การประเมินผลการเรยีนนั้นจะเปนการทดสอบแบบบูรณาการ โดยให
นักเรยีนประเมินตนเองดูจากการเรียนรูของตนเอง และความกาวหนาของตน



การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมีวิวัฒนาการ
และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี (ตอ)

10. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ( Communicative Approach ) 
จากขอเท็จจริงพบวาถึงแมนักเรียน จะเรียนรูโครงสรางของภาษามาแลวเปนอยางดี 
แตก็ยังไมสามารถพูดไดหรือสื่อสารไดดีนัก ดวยเหตุผลนี้ นักภาษาศาสตรและผูที่
เกี่ยวของกับการเรียนภาษาตางประเทศ ไดเสนอแนวการสอนแบบใหม คือ การสอน
เพื่อการสื่อสาร โดยมคีวามเชื่อวาภาษาไมไดเปนเพียงระบบไวยากรณที่ประกอบดวย
เสยีง ศัพท และโครงสรางเทานั้น แตภาษาคือ ระบบที่ใชในการสื่อสาร

ดังนั้นการสอน จึงควรใหนักเรยีนสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารได และ
จะตองใชภาษาใหเหมาะสมตามสภาพสังคมดวย



การสอนภาษาแบบองครวมสําหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยใชภาษาเพื่อการสื่อสารเมื่อเขาไดทํากิจกรรมและมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคล กระบวนการทางสังคมทําใหเด็กไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเปนภาษาพูดและการแสดงผลงานทางความคิดดวยการวาด
ภาพ รับรูและเขาใจเรื่องตางๆจากการฟงและการอาน เด็กมีความพรอม
และความสามารถที่จะเรียนรูภาษาตามระดับพัฒนาการและความ
แตกตางระหวางบุคคล เด็กจะเรียนรูภาษาอยางมีความหมายจาก
ประสบการณตรงและการเลียนแบบ เด็กใชภาษาโดยการพูดไดอยาง
มหัศจรรย เรียนภาษาโดยวิธีธรรมชาติ



การสอนภาษาแบบองครวมสําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

นอกจากนี้เด็กเรียนรูภาษาจากกิจวัตรประจําวัน เชน การสนทนา การเลน ฟง
นิทาน รองเพลง อานหนังสือตางๆ อธิบายหรือตอบสิ่งที่เด็กพบปะ เด็กเรียนรูภาษา
จากครอบครัวอยางเปนธรรมชาติ มิไดเปนการจงใจสอนภาษาเปนทางการ เด็กจะไม
รูสึกวาเปนความยากลําบากที่จะเรียนรูภาษา เด็กใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายเชนบอก
ความตองการ ออกคําสั่ง แสดงอารมณ แสวงหาความรูโดยการถามและนําเสนอดวย
การเลาเรื่อง เด็กชอบอานหนังสือวรรณกรรมเปนเลม ๆ ทั้งเรื่อง ควรมีหนังสือ
วรรณกรรมเด็กใหสามารถเลือกอานได และไดอานอยูเสมอ เด็กสามารถคิดแบบการ
เขียนของตนเองขึ้น ดังนั้นครูปฐมวัยควรบูรณาการการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของ
เด็กใหกลมกลืนไปกับกิจกรรมการเรียนรูทุกเรื่อง



ความหมายของการสอนภาษาแบบองครวม

การจัดสภาพการณใหเด็กเรียนรูการสื่อสารซึ่งกันและกันอยางมี
ปฏิสัมพันธและมีความหมายดวยสถานการณจริง และเรียนรูการใชภาษา
เปนองครวมโดยไมแยกกิจกรรมการอาน การเขียน การพูด และการฟง
ออกจากกัน สรางบรรยากาศการเรียนรูการอานจากผลงานการเขียน 
เรียนรูการเขียนจากการอาน เรียนรูภาษาจากสภาพแวดลอม วรรณกรรม
และการเลียนแบบ กระตุนใหเด็กแสดงการสื่อสารผานกระบวนการคิด
ตลอดเวลาและใชภาษาจากแรงจูงใจภายในไมใชการบังคับ สงเสริมใหเด็ก
กลาพูด กลาอาน และกลาเขียนโดยไมกลัวผิด



การสอนภาษาแบบองครวมสงผลใหเด็กปฐมวัย

ซึ่งเปนวัยเริ่มตนเรียนรูภาษาสามารถเรียนรูไดดวยความรวดเร็ว คลองแคลว ใช
ภาษาไดอยางเชี่ยวชาญและสามารถอานดวยความเขาใจ เปนพัฒนาการคิด และ
ภาษา ของเด็กในบริบททางสังคมวัฒนธรรม การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก
ตลอดจนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ตอบสนองธรรมชาติและเหมาะสมกับขั้น
พัฒนาการของเด็กแตละวัย แนวคิดนี้ทําใหมีการปรับเปลี่ยนการสอนภาษาที่สงผลให
เด็กมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูภาษาไดดีขึ้นเพราะสิ่งที่เรียนมีความหมาย
และไมเกิดความรูสึกวาการเรียนภาษาเปนเรื่องยากลําบาก การสงเสริมใหพอแมอาน
หนังสือใหฟง เปนประจําจะสามารถอานหนังสือออกกอนเขาเรียนชั้นประถมปที่หนึ่ง 
โดยเด็กอานออกดวยตนเอง ไมใชการสอนอยางจงใจของพอแม



หลักการของการสอนภาษาแบบองครวม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

1. สรางสิ่งแวดลอมใหเด็กคุนกับหนังสือเพื่อซึมซับเรื่องราวในหนังสือ โดยครูอาน

   หนังสือใหเด็กฟงทุกวัน สนทนาพูดคุยกับเด็ก ใหเด็กเลาเรื่องโดยการพูด การเขียน
และการวาดและการแสดง จัดพื้นที่ อุปกรณเพื่อสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรมสื่อสาร
ภาษาในลักษณะเปนองครวมโดยใชการฟง การพูด การอาน และการเขียนรวมกัน
ไมแยกเปนทักษะยอยตลอดทั้งวัน



หลักการของการสอนภาษาแบบองครวม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

2. จัดการเรียนรูแบบยึดเด็กเปนศูนยกลาง ครูจะตองศึกษาเด็กเปนรายบุคคล ศึกษา

    ความสนใจความสามารถ และสอนเด็กตามระดับความสามารถที่แตกตางกัน ใหเด็ก
ไดเลือกกิจกรรมที่จะเรียนรูดวยตนเอง ครูเตรียมและวางแผนการสอนตามความ
สนใจของเด็ก เด็กมีโอกาสใชภาษาอยางเปนธรรมชาติและอยางมีความสุข



หลักการของการสอนภาษาแบบองครวม
สําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

3. จัดการเรียนรูใหเด็กสนใจและรักที่จะเรียนรูภาษาดวยตนเอง การที่จะทําใหเด็ก

    เกิด แรงจูงใจภายในตองใหเด็กมีโอกาสเลือกเรื่องหรือหนังสือที่สนใจ เพราะฉะนั้น
จึงควรมีหนังสือวรรณกรรมเด็กเปนจํานวนมากเพียงพอ

4. เปดโอกาสใหเดก็ไดสื่อสารภาษาบนพื้นฐานประสบการณจริงที่มีความหมายตอ

    เด็ก จัดเวลาใหเด็กไดอานและเขียนอยางมีจุดมุงหมายจริงๆ เชน การศึกษานอก
สถานที่ การทดลองวิทยาศาสตร การประกอบอาหาร การทําสวน การเลี้ยงสัตว



หลักการของการสอนภาษาแบบองครวม
สําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

5. จัดการเรยีนรูใหเด็กเหน็ประโยชนของการใชภาษาในลักษณะตาง ๆ เชน

จดหมาย หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลากยา

6. จัดการเรยีนรูใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู และปฏสิัมพันธนี้จะเปนไป

ในทางสนับสนุนใหกําลังใจ และชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและกัน

7. สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจ กลาเสีย่งท่ีจะพูด เขียน โดยไมกลัวผดิเชนใหเด็กเดาคํา

ที่จะอานดวยความรูสึกปลอดภัยทีจ่ะไมถูกดุหรือตําหนิจากผูใหญและใหโอกาสในการคิด

ประดิษฐสัญลักษณเพื่อสื่อสารสิ่งที่คิด ครูตองใหเด็กกลาขอความชวยเหลือจากผูใหเมื่อ
จําเปน



หลักการของการสอนภาษาแบบองครวม
สําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

8. จัดการเรยีนรูแบบบรูณาการ ใหมีความตอเนื่องเปนหนวยเดียว และสัมพันธกับ

ชีวิตและประสบการณของผูเรียน ใชภาษาหลากหลายรูปแบบ ใหเวลาเดก็มีโอกาสได

สื่อสารดวยการคิด

9. สรางหลักสูตรและการสอนหรอืเนื้อเรื่องที่จะสอนจากสิ่งที่สังเกตจากเด็ก

10. ครูเปนแบบอยางที่ดีในการพดู ฟง อานและเขียน



การจัดสภาพแวดลอมในหองเรยีน

    การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนตองสรางสภาพแวดลอมใหเด็กไดคุนเคยกับการ
ใชภาษาอยางมีความหมาย และเปนองครวมนั้น ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญเปน
อยางยิ่ง จากหลักการสอนภาษาแบบองครวมที่วา เด็กควรจะมีสิ่งแวดลอมที่เปน
ตัวหนังสือ มีกิจกรรมปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู มีโอกาสเลือกและทํางานที่ชอบและ
สนใจเพราะฉะนั้นหองเรียนของแนวการสอนภาษาแบบองครวมควรจัดมุมหองสมุดใน
หองเรียนใหเปนจุดเดนโดยครูจะตองจัดหาหนังสือที่หลากหลายชนิด เด็ก ๆ สามารถ
ขอยืมหนังสือไปอานที่บานได โดยมีการรวมมือกับพอแมในการสงเสริมใหพอแมอาน
หนังสือใหลูกฟงท่ีบาน มีบัตรประจําหนังสือ ซึ่งมีชื่อเด็กทุกคนที่เคยยืมหนังสือเลมนั้น 
สําหรับหนังสือวรรณกรรมเด็กที่มุมหองสมุดนั้น ครูจะตองแสวงหาเพิ่มเติมและเปลี่ยน
อยูตลอดเวลา



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวม
แตกตางจากการสอนแบบเดิม (การสอนแบบช้ีแนะ)

               เพื่อใหการเรียนรูของเด็กพัฒนาไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ครูจะตอง
เปลี่ยน บทบาทของตนเอง ประกอบดวย กระตุนใหเด็กใชประสบการณเดิมเกี่ยวกับ
ภาษาพูด การอานและการเขียน มุงเนนประสบการณที่มีความหมายโดยไมแยกการ
พัฒนาแตละทักษะ คนหาวิธีการที่จะเชื่อมโยงประสบการณที่เด็กมีอยูเดิมใหสัมพันธ
กับกิจกรรมที่จัดขึ้นซึ่งอาจเปนการเลาเรื่องท่ีเด็กเคยพบเห็น



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตาง
จากการสอนแบบเดิม (การสอนแบบชี้แนะ) (ตอ)

 การเปดโอกาสใหเด็กพูดจากความคิดหรือประสบการณในขณะฟงเรื่องจาก
หนังสือท่ีครูเลือกมาอานใหฟง สงเสริมและชวยเหลือใหเด็กรูสึกประสบความสําเร็จ
ในการใชภาษาดวยตัวเขาเอง จัดใหมีประสบการณการอานราวกับวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการการสื่อสารซึ่งรวมการพูด การฟง และการอาน สงเสริมความ
พยายามตอการเขียนครั้งแรกของเด็กโดยไมตําหนิใหเดก็แกไขสิ่งท่ีเขยีนผิดในทันที
แตจะแนะใหเด็กสังเกตจากตัวอยางตาง ๆ ที่เด็กพบเห็นไดบอย



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตาง
จากการสอนแบบเดิม (การสอนแบบช้ีแนะ) (ตอ)

           การสังเกตจะชวยใหเด็กปรับการเขียนใหถูกตองได โดยไมเกิดความรูสึกผิด
หรือถูกลงโทษ ครูจะใชภาษาที่เหมาะสมในหองเรียนโดยการฟงและตอบสนองตอ
การพูดของเด็ก และใสใจในการอานเขียนดวยตัวเองของเด็ก ครูประเมินพัฒนาการ
ของเด็กเพื่อดูความกาวหนา และเพื่อสงเสริมเด็กไดอยางเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตางจาก
การสอนแบบเดิม (การสอนแบบชี้แนะ) (ตอ)

สรางความเขาใจกับผูปกครองในพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรูภาษา
ของเด็ก สนับสนุนใหผูปกครองใชแนวคิดของการสอนภาษาแบบธรรมชาติสําหรับ
กิจกรรมที่เด็กไปทําท่ีบาน สงเสรมิเด็กใหเรียนรูแบบมสีวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู ใหเดก็มีโอกาสอภิปรายในกลุมยอยกับเด็กอื่น เด็กจะพูดคุย วางแผนในเรื่อง
ที่ทํา เด็กจะเรียนรูอยางกระตือรือรน



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตางจากการ
สอนแบบเดิม (การสอนแบบชี้แนะ) (ตอ)

ครูเปนแบบอยางของการอานเขียนโดยแสดงใหเด็กเห็นวาครูเองก็
สนุกสนานกับการอาน มีการนําหนังสือตาง ๆ จากบานมาอานใหเด็กฟง แสดงให
เด็กเห็นแบบอยางของการเขียนที่สื่อความหมายในชีวิตจริง ครูไมตําหนิเด็กเมื่อ
เด็กอานเขียนผิด แตครูจะมองขอผิดพลาดของเด็กวาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตางจากการ
สอนแบบเดิม (การสอนแบบชี้แนะ) (ตอ)

เด็กเองกเ็รียนรูวาคนเราสามารถเขียนอานผิดไดแตถาพยายามตอไปก็จะ
สามารถเขียนอานไดถูกตอง เด็กตองใชความกลาหาญที่จะคนพบดวยตนเอง จึง
เปนหนาที่ของครูที่จะสนับสนุนใหเด็กกลาพูด กลาทํา เพื่อท่ีจะไดเรยีนรู และ
สงเสริมความรูสึกที่ดีตอการเรียนรูภาษาใหเกิดจากแรงจูงใจภายในตวัเด็ก



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตางจาก
การสอนแบบเดิม (การสอนแบบชี้แนะ) (ตอ)

การสอนภาษาแบบองครวมเปนการจัดสภาพการณใหเด็กไดเรียนภาษาโดยไม
แยกกิจกรรมการอาน การเขียน การพูด และการฟงออกจากกัน สรางบรรยากาศการ
เรียนรูการอานจากผลงานการเขียน เรียนรูการเขียนจากการอาน เรียนรูภาษาจาก
สภาพแวดลอม วรรณกรรมและการเลียนแบบ กระตุนใหเด็กแสดงการสื่อสารผาน
กระบวนการคิดตลอดเวลาและใชภาษาจากแรงจูงใจภายในไมใชการบังคับ ใหเด็ก
กลาพูด กลาอานและกลาเขียนโดยไมกลัวผิด เด็กเรียนรูจากประสบการณที่มี
ความหมายไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและครู เด็กเผชิญกับประสบการณสําคัญซ้ํา ๆ 
ในชีวิตประจําวันอยางเปนธรรมชาติ 



บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบองครวมแตกตาง
จากการสอนแบบเดิม (การสอนแบบช้ีแนะ) (ตอ)

ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองโดยกระตุนใหเด็กใชประสบการณเดิม
เกี่ยวกับภาษาพูด การอาน และการเขียน มุงเนนประสบการณที่มีความหมาย เปน
แบบอยางที่ดีในการใชภาษา ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อดูความกาวหนา 
และสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บาน



อา้งอิง

http://www.oknation.net/blog/pannida/2013/01/13/entry-1
http://www.nareumon.com/index.php?option=com_content&task=
view&id=18
http://nongnuan.blogspot.com/
http://program.npru.ac.th/ece/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=59&Itemid=68
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