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“Every great and deep difficulty bears in itself its own solution.  

It forces us to change our thinking in order to find it.” 

--Niels Bohr 

“หนทางรอดของทุก ๆ วกิฤตยอ่มมอียูใ่นตวัมนัเอง  

หากแต่ตอ้งปรบัเปลีย่นความคดิจงึจะคน้พบ” 

 (นีลส ์บอร)์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

ทศวรรษแรก (พุทธศกัราช 2552 - 2562) ของ Pingu’s English 
Thailand นัน้ เตม็เป่ียมไปดว้ยความมุง่มัน่ของสมาชกิคลบัอะคาเดเมยีใน
พนัธกจิ 3 ประการกล่าวคอื (ก) การเผยแพรห่ลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุแก่
ผูป้ระกอบการและสถานศกึษาปฐมวยัทัว่ราชอาณาจกัรไทย (ข) การพฒันา
ครปูฐมวยัทอ้งถิน่ใหม้คีวามทกัษะ ความสามารถและเจตคตทิีด่ใีนการสอน
ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง และ (ค) การบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
เพื่อส่งเสรมิและประกนัคุณภาพของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุอยา่งยัง่ยนื 

พนัธกจิการเผยแพรห่ลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ ไดร้บัการตอบ
รบัดว้ยความอบอุ่นจากสถานศกึษาปฐมวยัและผูป้ระกอบการทัว่
ราชอาณาจกัรไทย โดยมทีัง้รปูแบบในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศรยั 
ทีต่ ัง้อยูเ่หนือสดุทีอ่ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงรายและใตสุ้ดทีอ่ าเภอเมอืง
ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยในปี 2555 นัน้ รายการโทรทศัน์ครไูดใ้ห ้
เกยีรตใินการจดัท ารายการ “เล่นสนุกกบัภาษาองักฤษ โดยครทูพิวรรณ 
โคตรวฒัน์ โรงเรยีนพระกุมารเยซวูทิยา ขอนแก่น” จ านวน 2 ตอนและมผีู้
เขา้ชมกว่า 15,000 ครัง้ 

พนัธกจิการพฒันาครปูฐมวยัทอ้งถิน่นัน้ ในปีการศกึษา 2560 และ 
2561 บจ.คลบัอะคาเดเมยี ไดผ้่านการประเมนิจากกระทรวงศกึษาธกิารให้
เป็น “หน่วยพฒันาคร”ู ในโครงการพฒันาคร ูรปูแบบครบวงจร (คปูองคร)ู 
โดยมคีรปูระจ าการกว่า 1,000 รายจากทัว่ประเทศไทยเขา้อบรมใน 3 
หลกัสตูร 

ส าหรบัพนัธกจิการบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาลนัน้ บจ.บู
โรเวอรทิสั ประเทศไทย ไดเ้ขา้ท าการประเมนิและรบัรองระบบมาตรฐาน 

 
 
 



บรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในปี 2554 และในวนัที ่10 กนัยายน 
2561 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดม้อบหนงัสอืรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส ์(Franchise Standard) ใหแ้ก่ บจ.คลบัอะคาเด
เมยี ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกจิแฟรนไชสท์ีผ่่านเกณฑก์ารตรวจประเมนิ
ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแฟรนไชส ์ประจ าปี 2018 

องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ตรงของ บจ.คลบัอะคาเดเมยี ตลอด
ระยะเวลา 10 ปียนืยนัว่า  แม้หน้าผาของภาษาองักฤษ จะสงูและชนั
เพียงไร เรากส็ามารถท่ีจะน าพาเดก็ไทยบินข้ามไปได้ โดยไม่ยาก
อย่างท่ีคิด  ทัง้นี้เนื่องเพราะตวัช่วยทีส่ าคญัคอื (1) หลกัสตูรภาษาองักฤษ
ทีด่ ี(2) ครผููส้อนทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเป็นอยา่งด ีและ (3) ก าลงัใจและการ
สนบัสนุนของพ่อแมผู่เ้ป็นดัง่ “ลมใตปี้ก” ทีจ่ะคอยพยงุใหล้กูๆไดบ้นิขา้ม
ผาชนัอยา่งส าเรจ็ ราบรืน่และปลอดภยั 

หนงัสอืเล่มนี้ ขอเป็น “กา้วแรก” ของทกุๆท่านทีจ่ะรว่ม “เดนิทาง” 
ไปพรอ้มๆกนัและขอเป็น “ลมใตปี้ก” ส าหรบัอนาคตของลกูคุณ ลกูผมและ
เดก็ไทย ผูเ้ป็นความหวงัของแผ่นดนิไทย แผ่นดนิแมข่องพวกเราทุกๆคน 

ดร. นิพทัธ ์อึง้ปกรณ์แกว้ 
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บทท่ี ๑ ภผูาภาษาองักฤษของ 
การจดัการศึกษาไทย 

 
“The superior man makes the difficulty to be overcome his first 

interest; success only comes later.” 

--Confucius 

 

“ผูย้ ิง่ใหญ่มชียัต่ออุปสรรคทัง้ปวง ดว้ยฉนัทะ” 

 (ขงจือ้) 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/confucius.html
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ความส าคญัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษส าหรบั
ประเทศไทยนัน้ ปรากฎชดัเจนตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนด
ภาษาองักฤษไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 
2551 โดยภาษาต่างประเทศอื่นๆเช่น ภาษาฝรัง่เศส เยอรมนั จนี ญีปุ่่ น 
อาหรบั บาล ีและภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบา้นหรอืภาษาอื่นๆใหอ้ยูใ่น
ดุลยพนิิจของสถานศกึษาทีจ่ะจดัท ารายวชิาและจดัการเรยีนรูต้าม
ความเหมาะสม (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) 

โดยการเตรยีมการศกึษาเพื่อกา้วสู่ไทยแลนด ์4.0 นัน้มหีลกั
ส าคญัคอื (ก) การใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาของการศกึษา (ข) การใช้
วทิยาศาสตรเ์พื่อศกึษาเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆและ (ค) การใชค้ณติศาสตรเ์พื่อ
พฒันาความสามารถทางสตปัิญญา ดา้นการคดิ การใชเ้หตุผล (ส านกั
บรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย, 2560)  

ณ ปัจจุบนั ภาษาองักฤษไดก้ลายเป็น “ภาษาโลก” (lingua 
franca) ทีใ่ชเ้ป็นสื่อกลางในการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในแวดวง
ต่างๆทุกอาชพีทัว่โลกและทุกวยั เช่น นกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร ์นกั
ธุรกจิ นกัการเมอืง นกัท่องเทีย่วทีแ่ม้
จะพ านกัอาศยัอยูค่นละประเทศแต่ก็
เสมอืนตกลงกนัเป็นนยัว่า จะใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
กนัในรปูแบบต่างๆไมว่่าจะเป็นการ
พบปะสนทนา (การฟัง การพดู) หรอืการใชต้วัหนงัสอื (การเขยีน การ
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อ่าน) นอกจากนี้ ภาษาองักฤษยงัเป็นสื่อกลางทีจ่ะท าใหค้นไทยเรยีนรู้
และเขา้ใจในวฒันธรรมรวมทัง้การเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศไทยกบัชุมชนโลกต่อไปตลอดจนมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มสาระ
การเรยีนรูอ้ื่นโดยเฉพาะคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นฐานะของ
เครือ่งมอืหลกัในกระบวนการเรยีนรูซ้ึง่โดยทัว่ไปกระบวนการสรา้งองค์
ความรูข้องมนุษยม์ ี4 ขัน้ตอนกล่าวคอื  

ขัน้ตอนที ่1 มนุษยร์บัขอ้มลูของปรากฎการณ์สงัคมและ
ธรรมชาตริอบตวัดว้ยผ่านทางอายตนะทัง้หา้คอื ตา (รปู) ลิน้ (รส) จมกู 
(กลิน่) ห ู(เสยีง) และกาย (สมัผสั) และบนัทกึขอ้มลูทัง้หมดดว้ยภาษา 
(encoding) จากนัน้จงึท าการประมวลผล (processing) ขอ้มลูดว้ยการ
วเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การตคีวาม รวมถงึการตัง้โจทยแ์ละก าหนด
สมมตฐิาน (ค าตอบทีน่่าจะเป็น) กระบวนการประมวลทัง้หมดใชภ้าษา
เป็นเครือ่งมอืทัง้สิน้  

 ขัน้ตอนที ่2 ในการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้มลู
ทัง้หลายทีไ่ดบ้นัทกึและประมวลผลนัน้ มนุษยใ์ชค้ณติศาสตรเ์ป็น
เครือ่งมอืไมว่่าจะเป็นสญัลกัษณ์ (การแทนค่าของขอ้มลู) สมการ 
(ความสมัพนัธข์องขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ) สตูร (การค านวณค่าต่างๆ) 
ตลอดจนตรรกะ (ความเป็นเหตุ-ผล) ดงัทีพ่ทิากอรสั (Pythagoras) ได้
กล่าวไวว้่า “ทุกสิง่อยา่งคอื ตวัเลข” (All is number) คณติศาสตรค์อื 
เครือ่งมอืหลกัในการอธบิาย แกโ้จทยแ์ละทดสอบสมมตฐิานซึง่ตอ้ง
พสิจูน์ (ซ.ต.พ.) ต่อไปดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 
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ขัน้ตอนที ่3 กระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการทดลองและ
พสิจูน์ความจรงิของค าตอบดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (วดัได ้เหน็ได ้
สมัผสัได ้จบัตอ้งได ้ไดย้นิ ไดก้ลิน่ รบัรสได)้ โดยการทดลองซ ้าๆต่าง
เวลา สถานที ่หรอืผูท้ดลอง จะช่วยยนืยนัค าตอบทีไ่ดจ้ากคณติศาสตร์
ว่า เป็นจรงิเชงิประจกัษ์และน่าเชื่อถอื  

ขัน้ตอนที ่4 คอื การสรุป อภปิรายและน าเสนอขอ้คน้พบต่างๆ 
ดว้ยภาษา (decoding) แก่สาธารณชนต่อไป 

ภาพที ่1.1 ความสมัพนัธส์อดคลอ้งของภาษาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรใ์นการคน้หาความจรงิ            

ภาษาศาสตร์

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

รปู บบท่ี ๑ ความสมั นั    อเน ่อง รปู บบท่ี   ความสมั นั  เ  งองค ประกอบ

ภาษาศาสตร ์ Belief)

คณิตศาสตร ์ Justified) วทิยาศาสตร ์(True)

Knowledge
is

justified true belief.

 
บทบาทของ “ภาษา” ในการสรา้งองคค์วามรูต้ลอดจน 

“นวตักรรม” นัน้ จงึมมีากกว่าทีเ่คยเชื่อกนัว่า เป็นเพยีงแค่เครือ่งมอืใน
การสื่อสารของความคดิเหน็ทีไ่ดม้าจากวชิา “คณติศาสตร”์ และ 
“วทิยาศาสตร”์ อนัทีจ่รงิแลว้ ความเชื่อทีว่่า “คณติศาสตรส์อนใหค้ดิ
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เป็น” และ “วทิยาศาสตรส์อนใหค้น้หาค าตอบอยา่งเป็นระบบ” ต่างหาก
ทีไ่มใ่คร่จะสอดคลอ้งต่อความเหน็ของพลาโตทีว่่า “การตดัสนิใจทีด่ี
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ไมใ่ช่แต่เพยีงตวัเลข” และ “ขา้พเจา้ไมใ่คร่
จะไดพ้บนกัคณติศาสตรท์ีม่คีวามสามารถเชงิเหตุ-ผลสกัเท่าไรนกั  

โดยเฉพาะคณติศาสตรน์ัน้ ค าถามทีค่รคูณติศาสตรท์ัว่โลกกลวั
มากทีสุ่ด “ในชวีตินี้ ผม/หนูจะไดใ้ชส้ิง่ทีเ่รยีนมาเมือ่ไรครบั/ค่ะ?” 
(Ellenberg, 2014) คอื สิง่ทีส่ะทอ้นว่า (ก) ครผููส้อนสอนผดิวธิ ี(ข) 
นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจเนื้อหาสาระ (ค) หรอืว่า คณติศาสตรไ์มไ่ดส้อนใหค้ดิ
กนัแน่? หากเรยีนคณติศาสตรเ์พื่อฝึกคดิ 
แลว้ท าไมจงึไมค่่อยจะมโีอกาสไดใ้ช้
คณติศาสตรส์กัเท่าไรในชวีติประจ าวนั 
หรอืการด าเนินชวีติทีเ่ป็นปกตปิระจ าวนั
ของมนุษยไ์มค่่อยจะไดใ้ช ้“ความคดิ” สกั
เท่าไร?   

กระบวนการรบัรู ้ประมวลผล วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวาม ตัง้
โจทยแ์ละก าหนดสมมตฐิาน โดยใชภ้าษาเป็นเครือ่งมอืหลกันัน้คอื สิง่ที่
บ่งชีว้่า มนุษย ใ ้ภาษาเป็นเคร ่องม อทัง้ในการค ด ละการส ่อสาร 
โดยคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรค์อื เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพสิจูน์ความ
ถูกตอ้ง สมบรูณ์และความเหมาะสมของความคดิ  
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ดว้ยความสมัพนัธเ์ชงิพึง่พา (เอือ้
ประโยชน์ต่อกนั) ระหว่างภาษา คณติศาสตร์
และวทิยาศาสตรใ์นการส่งเสรมิความคดิและ
สรา้งองคค์วามรูต่้างๆซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญั
ยิง่ของ “นวตักรรม” สหรฐัอเมรกิาและส
หราชอาณาจกัรจงึไดก้ าหนดใหภ้าษาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรเ์ป็น 3 วชิาหลกัส าหรบัการศกึษาภาคบงัคบัทุกระดบัชัน้ 
กอปรกบัอทิธพิลของเทคโนโลยทีีม่ต่ีอการด ารงชวีติของมนุษยใ์น
ปัจจบุนั กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์จงึได้
พฒันาเป็น STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) 

นอกจากบทบาท ความส าคญัและอทิธพิลของภาษาทีท่วคีณู
ขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ สมัฤทธิผ์ลของการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษยงัเป็น
เครือ่งบ่งชีท้ีส่ าคญัถงึประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนการสอน
ของกลุ่มสาระเรยีนรูอ้ื่นๆไดเ้ป็นอยา่งด ี  

ในการจดัการเรยีนการสอนของกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆนัน้ 
ครผููส้อนใชภ้าษาไทยเป็นสื่อภาษาในการ
สอนซึง่อาจเกดิภาพลวงตาหรอืความเขา้ใจ
ไปเองของผูส้อนตลอดจนผูเ้รยีนว่า (1) มี
ประสทิธผิลคอื ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจต่อสาระ
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การเรยีนรูท้ีค่รผููส้อนตอ้งการ และ (2) มปีระสทิธภิาพคอื ใชเ้วลาไม่
มากกส็ามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้ทัง้นี้เนื่องเพราะทัง้
ครผููส้อนและนกัเรยีนต่างกใ็ช ้“ภาษาไทย” เป็นสื่อระหว่างกนั จงึเกดิ
ความหลงผดิไดง้า่ยว่า ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจกนั การสอนภาษาองักฤษ
โดยใชข้ัน้ตอนและเทคนิควธิกีารสอนทีเ่หมอืนสาระวชิาอื่นๆจะส่งผลให้
เหน็ไดช้ดัเจนว่า ขัน้ตอนและเทคนิควธิกีารสอนต่างๆเหล่านัน้ ความ
จรงิแลว้ ไดผ้ลจรงิๆหรอืไม่? อยา่งไร? คะ นนเฉล่ียของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบั า  ขัน้  ้นฐาน (O-NET) ทีผ่่านมาของ
สาระวชิาอื่นๆทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 50 สามารถใชเ้ป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึภาพลวง
ตาดงักล่าวนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

ตารางที ่1.1 คะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2558 
ระดบัชัน้ ภาษาไทย สงัคม ศาสนา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

    วฒันธรรม       

ประถมศกีษา 6 49.33 49.18 40.31 43.47 42.59 

มธัยมศกึษา 3 42.68 46.24 30.54 32.40 37.63 

มธัยมศกึษา 6 49.39 39.70 24.98 26.59 33.40 

ทีม่า: แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 
  

โดยเหตุนี้ ความส าเรจ็ในการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษจงึเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัการปฏริปูการเรยีนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีเ่หลอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นคณติศาสตร ์
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วทิยาศาสตร ์สุขศกึษา/พลศกึษา ศลิปะ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
สงัคม/ศาสนา/วฒันธรรม หรอืแมก้ระทัง่ภาษาไทย  

เป็นเวลากว่า 60 ปีแลว้ทีป่ระเทศไทยพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะ
พฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษไมว่่าจะเป็น (ก) การบรรจวุชิา
ภาษาองักฤษในหลกัสตูรนับตัง้แต่พุทธศกัราช 2503 (ข) การประกาศ
นโยบายภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศที ่1 (ค) การส่งเสรมิให้
เปิดโรงเรยีนนานาชาตใินปีพุทธศกัราช 2534 (ง) การก าหนดใหม้กีาร
สอนภาษาองักฤษตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาในปีพุทธศกัราช 2538 (จ) 
การประกาศใชห้ลกัสตูรภาษาองักฤษ พุทธศกัราช 2539 (ฉ) การตรา
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และ (ช) ก าหนด
ใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมี
มาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน (Standard-
based Curriculum) การจดัการทีม่มีาตรฐาน (Standard-based 
Administration) การวดัและประเมนิผลที่มมีาตรฐาน (Standard-based 
Assessment) ตลอดจนการสอนทีม่มีาตรฐาน (Standard-based 
Instruction)  

แต่ถงึกระนัน้กต็าม ผลการศกึษาสภาพปัญหาและอุปสรรค
ดา้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของอนุกรรมาธกิารพจิารณาศกึษา
ความกา้วหน้าและมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ในประเทศไทยของสภาผูแ้ทนราษฎร พบว่า “นกัเรยีน
ไมต่ระหนกัถงึความส าคญัในการเรยีนภาษาองักฤษเท่าทีค่วร นกัเรยีน
ส่วนมากมคีวามสามารถและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยูใ่นระดบัอ่อน
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เมือ่เปรยีบเทยีบผลการสอบประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
แรงงานไทยทีไ่ปท างานในต่างประเทศยงัไมส่ามารถใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารส าหรบัปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึเป็นการ
สะทอ้นภาพใหเ้หน็ถงึการขาดประสทิธภิาพในการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษทีผ่่านมา” (วจพีร สุขสมบูรณ์, 2557)   

ความท้าทายหร อโจทย หลกัท่ีท้าทายประหน่ึงภผูาใหญ  ัง้
 ระหง านของการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย
เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัโลกาภวิฒัน์ 
กระแสทุนนิยมและการคา้นิยม
ตลอดจนความเจรญิก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรห์รอืเทคโนโลยแีละการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 นัน้ ดร.พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา 
ประธานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดช้ีไ้ว ้2 ประเดน็หลกั 
(หนงัสอืพมิพม์ตชินออนไลน์, 2556) คอื 

(1) “คนไทยหลายสบิลา้นคนพดูภาษาองักฤษไมไ่ด ้จากการ
วจิยัพบว่า วธิกีารสอนของเราผดิวธิ ีเพราะเริม่เรยีน
ไวยากรณ์แลว้ค่อยฝึกพดู ทา้ยทีสุ่ด ท าใหค้นไทยกลวัพดู
ผดิไวยากรณ์เลยไมก่ลา้พดูภาษาองักฤษ” 

(2) “มหาวทิยาลยัทีผ่ลติครตูอ้งปรบัเปลีย่นวธิสีรา้งครใูหม ่
เพื่อใหไ้ดค้รทูีม่ศีกัยภาพ ทิง้วธิกีารสอนแบบท่องจ า”  
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ค าปรารภดงักล่าวนี้ถอืเป็น “ขา่วด”ี ส าหรบัการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษที ่“ชีเ้ป้า” ไดช้ดัเจน เมือ่ลอ็คเป้าได ้การเสาะแสวงหา
ยทุธวธิแีละยทุโธปกรณ์กพ็อทีจ่ะ
จดัหา จดัหนกัและจดัเตม็ได ้ส าหรบั
ประเดน็แรก เป็นทีพ่อจะเขา้ใจไดว้่า 
ภาษาองักฤษนัน้ส าคญัต่อประเทศ
ไทยโดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนในปีพ.ศ. 2558  

อยา่งไรกต็าม ท าไม ดร.พารณ ถงึเน้นเรือ่งการพดู? ทัง้ๆที่
ตามทีเ่ขา้ใจโดยทัว่ไป ทกัษะของภาษาไมว่่าจะเป็นภาษาไทยหรอื
ภาษาองักฤษมอียูถ่งึ 4 ดา้นดว้ยกนัคอื การฟัง การพดู การอ่านและ
การเขยีน  

คงจะจ าไดว้่า สมยัทีพ่วกเราเริม่เรยีนภาษาองักฤษในชัน้
ประถมศกึษานัน้ การเขยีนและการอ่าน คอืสิง่ทีร่ ่าเรยีนกนัโดยแทบจะ
ไมไ่ดฝึ้กหดัเรือ่งการฟังและการพดูสกัเท่าไรนกั พอโตขึน้ จงึไม่น่า
แปลกอะไรทีท่กัษะตดิตวัเพื่อใชง้านจงึมเีพยีงแค่ การอ่านและการเขยีน 
ทีแ่น่ๆ “การฟัง” และ “การพูด” นัน้ แพเ้ดก็ป. 4 ของโรงเรยีนนานาชาติ
อยา่งแน่นอน  

แต่ท าไม ดร.พารณจงึไมก่ล่าวถงึทัง้ทกัษะการฟังและการพดู? 
ท าไมท่านเน้นแต่เรือ่ง “การพดู”? แลว้ “การฟัง” หายไปไหน? หาก
ท่านเป็นเพยีงผูใ้หญ่ธรรมดาๆท่านหน่ึง เราคงสรุปว่า ท่านคงจะสนใจ
แต่เรือ่งการพดูอย่างเดยีว แต่ในฐานะของประธานคณะกรรมการ
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การศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่ถอืไดว้่า ท่านรูแ้ละเขา้ใจเรือ่งระบบการศกึษา
ของไทยมากทีสุ่ด ไมเ่ป็นสองรองใคร โดยเหตุนี้ จงึท าใหน่้าคดิเป็น
อยา่งยิง่ว่า “การพดู” มคีวามสลกัส าคญัอยา่งไร? และคงไมเ่ฉพาะกบั
เรือ่งการสื่อสารความคดิแต่หมายรวมถงึทกัษะภาษาดา้นอื่นๆดว้ย    

ลองมาสนใจทกัษะภาษาทัง้ 4 ว่ามคีวามตืน้ลกึหนาบาง
อยา่งไร? ทกัษะใดเริม่ก่อนหลงั? โดยส่วนใหญ่ เรามกัจะจบัเป็นคู่ๆคอื 
การฟังและการพดู การอ่านและการเขยีน โดยคู่แรก การฟังมาอนัดบั
แรกตามดว้ยการพดู เดก็ๆเรยีนรูก้ารพดูผ่านการฟัง ไดย้นิและเลยีน
เสยีงตาม นี่คอืธรรมชาตขิองกระบวนการเรยีนรูภ้าษา คู่ทีส่องคอื การ
อ่านและการเขยีน อาจจะเป็นเรือ่งแปลกทีจ่ะบอกว่า การเขยีนมาก่อน
การอ่าน ไมใ่ช่การอ่านมาก่อนการเขยีนตามทีท่กึทกัและเขา้ใจกนั  

การอ่านออกเสยีงนัน้เริม่จากการสะกดค าทีต่อ้งเรยีนรู้
พยญัชนะ วรรณยกุต ์สระ เสยีง การประสมค าซึง่ทัง้หมดทัง้ปวงนี้
หมายถงึ การเขยีน แปลตรงๆกค็อืว่า เดก็ๆตอ้งเขยีนไดก่้อนจงึจะอ่าน
ออกเสยีงได ้(ตามทีต่นเองสะกดหรอืเขยีนในใจ) 

การสะกดหรอืเขยีนในใจนัน้ “เสยีง” จะปรากฏขึน้พรอ้มๆกบั
ตวัพยญัชนะหรอือื่นๆ เดก็ๆทีฟั่งมาก พดูคล่องกจ็ะสามารถสะกดค า
หรอืเขยีนไดง้า่ยซึง่จะเป็นพืน้ฐานของการอ่านต่อไป ทกัษะการ ดูจึง
เป็นเสม อนสะ านเ  ่อม  อระหว างการฟัง การเขียน ละการอ าน 
หากจะพฒันาการพดูของเดก็ๆครผููส้อนและพ่อแมผู่ป้กครองตอ้งจดัหา
และจดัเตรยีมกระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหเ้ดก็ๆไดท้กัษะการฟัง และ
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หากพฒันาการพดูของเดก็ๆไดด้ ีโอกาสในการพฒันาการเขยีนและ
การอ่านกจ็ะมมีากขึน้เป็นกระบวนการเชื่อมต่อกนัอยา่งธรรมชาติ 

โดยเหตุนี้ “ทกัษะการพดู” จงึมคีวามส าคญัต่อการพฒันา
ภาษาองักฤษตามขอ้เสนอของดร.พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา เขา้
ท านอง “ยงิกระสุนนดัเดยีวไดน้กทัง้ฝงู” 

ประเดน็ทีส่อง ท าไมท่านถงึตอ้งเน้นเรือ่งคุณภาพของครผููส้อน
ในการขบัเคลื่อนการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด (Leapfrog) หรอืการ
ปฏริปู (Reform) ระบบการศกึษาไทย?   

งานวจิยัดา้นการศกึษามลูค่าหลาย
หมืน่ลา้นบาทของมลูนิธบิลิ-เมลนิดา เกตส ์
(Time Magazine, 2011) ยนืยนัว่า คุณภาพ
ครคูอืสิง่ส าคญัทีสุ่ดต่อสมัฤทธิผ์ลของเดก็
นกัเรยีน คุณภาพของครคูอืตวัแม ่ปัจจยัอื่นๆ
ไมว่่าจะเป็น ขนาดของชัน้เรยีน (อตัราส่วนนกัเรยีนต่อคร)ู งบประมาณ
หรอืแมก้ระทัง่หลกัสตูร เป็นเรือ่งรองลงไป    

โจทย ท่ี ้องการให้ “เดก็ไทย
 ดูภาษาองักฤษได้”  ละให้ “ครไูทย
สอนภาษาองักฤษได้” นัน้ค อ ความท้า
ทายเย่ียงผา นัของคนไทยทุกคน 
อยา่งไรกต็าม หนทางแมไ้กลนบัหมื่นลี ้ก็
จะส าเรจ็ดว้ย “กา้วแรก” ของการเดนิทาง
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ทีต่อ้งการความกลา้ เพื่อกา้วต่อๆไปจะตามมาโดยทุกๆกา้วทีต่ามมา
นัน้ตอ้งตอบโจทยใ์หไ้ด ้คอืตอ้งท าให ้“เดก็ไทยพดูภาษาองักฤษได”้ 
และ “ครไูทยสอนภาษาองักฤษได”้  

หนงัสอืเล่มนี้ ขอเสนอ 4 ยทุธศาสตรท์ีจ่ะน าพาเดก็ๆบนิขา้มภู
ผาภาษาองักฤษดว้ยความส าเรจ็ในเรว็วนั 

ยทุ ศาส ร ท่ีหน่ึง ค อ น ยามหร อข้อ กลงเบ อ้ง ้นว า เรา
ควรจะสอนหร อเดก็ๆควรจะเรียนภาษาองักฤษอย างไรดี?  

แนวทางในการตอบนัน้จกัไดน้ าเสนอในบทที ่2 โดย ณ ทีน่ี้ 
ขอขมวดปมไวด้งันี้ ดว้ยเดก็ไทยมภีาษาไทยเป็นภาษาแมแ่ละการสอน
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้ไมไ่ดเ้กนิความสามารถของครไูทย
หากมตีวัช่วยทีส่ าคญัคอื หลกัสตูรทีม่ปีระสทิธผิลและการฝึกอบรมที่
ประสทิธภิาพ การจา้งชาวต่างชาตแิมจ้ะเป็นเจา้ของภาษานัน้เป็นการ
สิน้เปลอืงโดยใช่เหตุและยงัตอ้งตรวจสอบคุณวุฒใิหถ้ีถ่ว้นเพื่อประกนั
ถงึสมัฤทธิผ์ลของเดก็นกัเรยีน  

โดยเหตุนี้ “การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษส าหรบั
เดก็ปฐมวยัไทย ควรอยู ในฐานะภาษา  างประเทศ ละด าเน นการ
สอนโดยครไูทย ด้วยหลกัส ูรภาษาองักฤษเ  ่อการส ่อสาร 
(Communicative Language Approach)  บบองค รวม (Whole 
Language) โดยอาจใ ้ Systematic Synthetic Phonics   วยเสร ม
ในการออกเสียงท่ี ดัเจน ละสะกดค าอย างถกู ้อง”  
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ยทุ ศาส ร ท่ีสอง ค อการเล อกหลกัส ูรภาษาองักฤษ
ส าหรบัเดก็ ละครไูทย  

หลกัสตูรคอืยทุธศาสตรห์ลกัของการจดัการศกึษา โดยเหตุนี้ 
การเลอืกหลกัสตูรจงึมคีวามส าคญัดงัการกลดักระดุมเมด็แรกทีต่อ้งให้
จดัการใหถู้กตอ้ง เพราะหากครัน้กลดัผดิ เมด็ต่อๆไปย่อมพลาดพลัง้
เสยีหาย   

ในบทที ่4 ไดเ้สนอแนวคดิว่า หลกัสตูรภาษาองักฤษทีด่จีะมี
คุณลกัษณะดงันี้   

(1) ยดึเดก็เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูแ้ละมจีดุมุ่งหมายทีช่ดัเจน
และบรรลุได ้ 

(2) ลกัษณะเป็นบนัไดวน (Spiral Curriculum) ทีเ่น้นการท า 
ย า้ ซ ้าและทวน  

(3) สาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเดก็ บุคคล สถานที่
แวดลอ้ม ธรรมชาตริอบตวั สิง่ทีเ่ดก็ตอ้งปฏสิมัพนัธใ์น
ชวีติประจ าวนัและเป็นสิง่ทีเ่ดก็สนใจ  

(4) ขัน้ตอนการสอนทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจใฝ่รู ้เน้นสรา้งความ
เขา้ใจและพฒันาทกัษะในการลงมอืปฏบิตั ิ 

(5) สื่อการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย เอือ้ต่อการใชง้านของ
ครแูละตอบสนองต่อสไตลใ์นการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน   

(6) การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ    
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ยทุ ศาส ร ท่ีสาม ค อการ ฒันาศกัยภา ครไูทยในการ
สอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

บทที ่5 ไดเ้สนอใหเ้ริม่ตน้จากการคดัเลอืกครปูฐมวยัทีม่ทีกัษะ
ภาษาองักฤษดใีหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยเนื้อหาดา้นจติวทิยา
พฒันาการเดก็ ดา้นการสอนและภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีาร
หลากหลาย คอื การบรรยาย การอภปิรายกลุ่ม การสาธติ การลงมอื
ปฏบิตัแิละการทดลองฝึกสอนในชัน้เรยีน  

ครจูะส าเรจ็การฝึกอบรมดว้ยเจตคตทิีด่ต่ีอการสอน
ภาษาองักฤษ มคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อเนื้อหาทัง้หมดและทกัษะในการ
ปฏบิตังิานสอนจรงิ    

ยทุ ศาส ร ท่ีสดุท้าย ค อการน าหลกัส ูรไปปฏ บ ั  การวดั
 ละประเม นผลการเรียนรู้ 

บทที ่6 ไดน้ าตวัอยา่งของการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุทีโ่รงเรยีนในระบบ 
นอกระบบและทีบ่า้น โดยน าเสนอถงึการวดัและประเมนิผลว่าสามารถ
กระท าทัง้ก่อนการเรยีนรู ้ระหว่างการเรยีนรูแ้ละหลงัการเรยีนรูด้ว้ย
เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัสภาพจรงิเช่น แบบประเมนิความพรอ้มก่อน
การเรยีนรู ้แบบทดสอบซึง่มจีดุมุง่หมาย แบบบนัทกึพฤตกิรรม
รายบุคคล แบบบนัทกึผลพฒันาการ กล่องสะสมผลงานและการ
ทดสอบของสถาบนัภาษาองักฤษนานาชาตคิอื Cambridge Young 
Learners English Test ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR 
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ภาพ 1.2 กรอบแนวคดิยทุธศาสตรก์ารสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็
ปฐมวยั 

วสิยัทศัน์ของการ
สอนภาษาองักฤษ

เดก็ปฐมวยั

การเลอืกหลกัสูตร 
การสอน สื่อและ

อุปกรณ์

การพฒันาครไูทย
การน าไปปฏบิตั ิ
การวดัและ
ประเมนิผล

              ๑                

          ท่ี            ท่ี  
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บทท่ี   English 4.0: หลกัการ  นวค ด
 ละทฤษฎีในการสอนภาษาองักฤษ 

เดก็ปฐมวยั 
 

“Vision without action is a daydream.  
Action without vision is a nightmare.” 

 
--Japanese Proverbs. 

 

“วสิยัทศัน์ทีข่าดการลงมอืท าคอืฝันกลางวนั    

การลงมอืท าโดยขาดวสิยัทศัน์คอืฝันรา้ย” 

(สุภาษติญีปุ่่ น) 
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 นบัตัง้แต่ประเทศไทยมคีวามเคลื่อนไหวเรือ่งการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ในปีพ.ศ. 2558 ผูป้กครอง

ส่วนใหญ่และผูบ้รหิารโรงเรยีนต่างหนัมาสนใจคุณภาพของการศกึษา

ในแงก่ารพฒันาคุณภาพภาษาองักฤษของเดก็ไทยมากขึน้  

ภาษาองักฤษนบัว่ามบีทบาทสงูในการด าเนินชวีติของคนใน
โลกปัจจบุนั เป็นภาษาทีใ่ชส้ื่อสารกบัสงัคมโลกและยงัใชเ้ป็น
ภาษากลางทางดา้นการศกึษา การคา้ การแพทย ์วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีการเดนิทาง การท่องเทีย่วและวฒันธรรม  

เดก็ไทยจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเพื่อจดุประสงคท์ี่
หลากหลาย อาทเิป็นเครือ่งมอืในการศกึษา การเดนิทาง การด าเนิน
ธุรกจิเมือ่เตบิโตขึน้ และเพื่อความสมัพนัธก์บัเพื่อนต่างชาติ 

 ภาษาองักฤษยงัมอีทิธพิลต่อวฒันธรรมทีป่ระชาชนนิยม
ชมชอบ เช่น ภาพยนตรแ์ละเพลง ภาษาองักฤษจดัอยูใ่นอนัดบัที ่1 ใน 
10 อนัดบัของภาษาในอนิเตอรเ์น็ตทีป่ระชาชนทัว่ไปนิยมใชก้นัมาก
ทีสุ่ดซึง่ส ารวจในปีพ.ศ. 2553 เรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ English  Chinese  
Spanish  Japanese  Portuguese  German  Arabic  French 
Russian  Korean (internetworld stats, 2010) 

 กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) ขอ้ 34 บญัญตัไิวว้่า 
“ภาษาทีใ่ชใ้นการท างานของอาเซยีน คอื ภาษาองักฤษ” ประเทศทีจ่ะ
แขง่ขนัในอาเซยีนไดป้ระชาชนตอ้งมคีวามช านาญในการใช้
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ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ดงันัน้ ประเทศไทยจงึจ าเป็นตอ้งปรบัใหม้ี
ความเป็นนานาชาต ิหน่วยงานดา้นการศกึษาและผูป้กครองจงึควร
รว่มมอืกนัในการส่งเสรมิและพฒันาเดก็ไทยใหม้คีวามพรอ้มดา้น
ภาษาองักฤษ ใหม้คีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
และเพื่อการแขง่ขนักบัประเทศต่างๆทัง้ในภมูภิาคและนอกภมูภิาค
อาเซยีนไดใ้นอนาคต 

 การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็น
เรือ่งละเอยีดอ่อนทีต่อ้งพจิารณาไตรต่รองอย่างรอบคอบดว้ยเดก็วยัน้ีมี
ความถนดั ความสนใจและความสามารถหรอืสไตลใ์นการเรยีนรูท้ี่
แตกต่างและเฉพาะตวัตามทฤษฎพีหุปัญญา (The Theory of Multiple 
Intelligences) ทีเ่สนอโดย ศาสตราจารยโ์ฮเวริด์ การด์เนอรแ์ห่ง
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ สหรฐัอเมรกิา (Gardner, 1983) ว่าอจัฉรยิภาพ
ของบุคคลนัน้สามารถจ าแนกไดเ้ป็นดา้นต่างๆกนัถงึ 8 ดา้นกล่าวคอื 
ดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) ดา้นมติสิมัพนัธ ์(Spatial 
Intelligence) ดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) ดา้นตรรกะ (Logical 
Intelligence) ดา้นการเคลื่อนไหว (Kinesthetic Intelligence) ดา้น
มนุษยสมัพนัธ ์(Interpersonal Intelligence) ดา้นความเขา้ใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) และดา้นธรรมชาตวิทิยา (Naturalistic 
Intelligence)  

อจัฉรยิภาพทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิดและเฉพาะตวันี้จะน าไปสู่
ประเดน็ทีน่่าสนใจว่า เดก็ๆแต่ละคนทีม่สีไตลห์รอืจรติในการเรยีนรูท้ี่
แตกต่างกนัตามความถนดัหรอือจัฉรยิภาพดงักล่าวนี้ จะสนใจเรือ่งราว
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ในเบือ้งตน้ทีไ่มเ่หมอืนกนั เดก็แนวดนตรยีอ่มสนใจจงัหวะและ
ท่วงท านองของเสยีง เดก็แนวมติสิมัพนัธจ์ะชอบจบัตอ้งสิง่ของหรอื
ภาพวาดทีม่มีติต่ิางๆ ในขณะทีเ่ดก็แนวการเคลื่อนไหวย่อมสนใจ
กจิกรรมต่างๆทีม่กีารเคลื่อนไหวรา่งกาย  

ลองนึกภาพการสอนใหเ้ดก็วยัน้ีเขา้ใจค าว่า “where?” กนัดวู่า
เดก็ในแนวต่างๆจะเรยีนรูอ้ยา่งไรจงึจะสนุก? ครผููส้อนยอ่มตอ้งการ
กระบวนการและสื่อการสอนทีแ่ตกต่างกนัไป เดก็แนวดนตรคีง
สนุกสนานไปกบัเพลงทีม่คี าว่า “where” ประกอบเช่น “Where is 
Pingu? Where is Pingu? Where? Where? Where?” เดก็แนวมติิ
สมัพนัธจ์ะเพลดิเพลนิกบับตัรค า (flashcard) ทีม่รีปูภาพการซ่อนตวั
ของ Pingu หรอืหาคนหรอืสิง่ของ เดก็แนวเคลื่อนไหวคงชอบทีจ่ะเล่น
เกมซ่อนหา (hide and seek) พรอ้มๆกบัการใชค้ าว่า “Where?”  

 ครผููส้อนและพ่อแมผู่ป้กครองของเดก็ๆส่วนใหญ่มกัจะลง
ความเหน็ว่า เดก็ปฐมวยันัน้มคีวามกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ ชอบ
มปีฏสิมัพนัธก์บัคนรอบขา้งและมคีวามสนใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง
ค่อนขา้งสัน้ ซึง่หากพจิารณาดีๆ แลว้จะพบว่า การจดัการเรยีนการสอน
ไมว่่าจะเป็นสาระการเรยีนรู ้(เนื้อหา) กระบวนการสอนและสื่อการสอน
นัน้ไมไ่ดต้อบสนองเดก็ๆผูเ้ป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูห้รอือาจกล่าว
ไดว้่า สิง่ต่างๆทีค่รผููส้อนหรอืพ่อแมผู่ป้กครองจดัเตรยีมนัน้ “ไมต่อบ
โจทย”์ ของเดก็ๆในวยันี้อย่างแทจ้รงิ “เดก็ทุกๆแนว” ต้องการ “ทาง
ถนดั” ทีต่อบโจทยข์องตนเอง    
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พ่อแมผู่ป้กครองและครผููส้อนทุกท่านต่างเคยพบและเหน็ว่า 
เดก็จะใชเ้วลาอยูก่บัสิง่ทีต่นสนใจและมคีวามสุขไดอ้ยา่งยาวนานราว
กบัว่าเวลานัน้หยดุน่ิง ความบรสิุทธิแ์ละไรเ้ดยีงสาของเดก็คอืสิง่ที่
ตอ้งการความประณตีในการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็เพื่อ
ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมตามความสนใจทีเ่หมาะสมกบั
วยัและสไตลก์ารเรยีนรูข้องเดก็ ตลอดจนประเมนิกระบวนการเรยีนรูไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง รอบดา้นและเหมาะสมทีสุ่ด 

การสอนภาษาองักฤษแก่เดก็ปฐมวยัตอ้งการครทูีม่พีืน้
ฐานความรูภ้าษาองักฤษด ีออกเสยีงภาษาถูกต้อง ส าเนียงชดัเจนเป็น
ตวัแบบทีด่ใีหแ้ก่เดก็ เขา้ใจพฒันาการและวธิกีารเรยีนรูข้องเดก็วยัน้ี
เป็นอยา่งด ีคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมดงักล่าวนี้ยอ่มเป็นหลกัประกนัต่อ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั  

แต่ในความเป็นจรงิ พืน้ฐานของครผููส้อนภาษาองักฤษของเดก็
ปฐมวยัมคีวามหลากหลายมาก ครผููส้อนบางกลุ่มจบการศกึษาดา้น
ปฐมวยัแต่ขาดทกัษะภาษาองักฤษ บางกลุ่มจบดา้นภาษาองักฤษแต่
ขาดทกัษะการสอนและขาดความรูค้วามเขา้ใจพฒันาการของเดก็วยัน้ี
และบางกลุ่มไมไ่ดจ้บทัง้ดา้นปฐมวยัและภาษาองักฤษ   

ดว้ยความแตกต่างของพืน้ฐานของศาสตรแ์ละทกัษะของ
ครผููส้อนเช่นนี้ ยอ่มมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษของเดก็ปฐมวยัเป็นอย่างยิง่ 
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โดยเหตุนี้ ครผููส้อนหรอืพ่อแมผู่ป้กครองจะตอ้ง “รูเ้ขา รูเ้รา” 
เพื่อทีจ่ะ “รบรอ้ยครัง้ ชนะรอ้ยครัง้” ในการท าศกึใหญ่กบัขา้ศกึตวัน้อย  
ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น    

สิง่ทีจ่ะตอ้งตระหนกัในการ “รูเ้ขา” คอื ธรรมชาตหิรอื
พฒันาการของเดก็ปฐมวยั และ “รูเ้รา” คอื ศาสตรก์ารสอนหรอืที่
คุน้เคยว่า “ครศุาสตร”์ ตลอดจนหลกัภาษาองักฤษ จงึจะช่วยใหเ้ดก็เกดิ
กระบวนการเรยีนรู ้มคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะในการน า
ภาษาองักฤษไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดโ้ดยไมต่อ้งบนบานศาลกล่าว
หรอืพึง่พาองคเ์ทพเจา้ต่างๆมาลงในขณะสูร้บปรบมอืกบัขนุศกึผูท้รนง
ดว้ยหยาดเหงือ่ แรงดนั(โลหติ) ค่าใชจ้า่ยและเวลาทีน้่อยหรอืสัน้ทีสุ่ด  

หากสูร้บปรบมอืยดืเยือ้นานเกนิควร สงครามโลกของตวัน้อยๆ
จะท าลายลา้งทุกสิง่อย่างและคงตอ้งใชเ้วลาเนิ่นนาน (เพื่อสงบสต ิ
อารมณ์และความดนัโลหติของคู่กรณ)ี และงบประมาณมากมาย (ซือ้
ของเพื่อเป็น “บรรณาการ” แก่ท่านอ๋องน้อย) ในการเริม่ตน้เจรจา
ทางการทตูสรา้งสมัพนัธไมตรแีละกระชบัพืน้ที ่ก่อน “a b c” จะ
พาเหรดมาหาเราทลีะตวัสองตวั  

ตามหลกัพชิยัสงครามแลว้ การชนะโดยการไมร่บ ดว้ยการ 
“ยดึกุมใจ” ของขา้ศกึใหไ้ดน้ัน้ คอืยอดปรารถนาของแม่ทพัผูช้าญศกึ 
ขงเบง้ผูห้ยัง่รูด้นิฟ้ายดึกุมใจคอืนางเตยีวเสีย้นของแมท่พัจวิยีไ่ด ้ จงึ
สามารถใชเ้พยีงลิน้สามนิ้วเคลื่อนกองทพัของซุนกวนใหเ้ขา้สู่สมรภูมิ
กบักองทพัของโจโฉโดยตนเองนัน้ “นัง่ภ ูดเูสอืกดักนั”    
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แลว้ใจของเดก็ๆอยูท่ีใ่ดใครรูบ้า้ง?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 “รู้เขา” :  รรม า  ของเดก็ปฐมวยั 

ในเบือ้งตน้ ลองพนิิจพจิารณาตรวจสอบกนัดวู่าเรามคีวาม
เขา้ใจธรรมชาตหิรอืพฒันาการของเดก็ปฐมวยัในการเรยีนรูม้ากน้อย
เพยีงไรโดยเริม่ตน้จากนิยามของค าว่า “ปฐมวยั” หมายถงึ เดก็อายุ
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เท่าไรกนั? กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยระบุใหเ้ดก็ปฐมวยัคอื 
เดก็แรกเกดิถงึ 6 ปี ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 
ซึง่โดยทัว่ไป เดก็ไทยจะเขา้เรยีนชัน้อนุบาล 1 เมือ่อาย ุ3 ขวบโดย
เรยีนอนุบาล 3 ปีก่อนเขา้ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เมือ่อายยุา่งเขา้ 6 
ขวบ  

หลกัสากลโดยสมาคมอนุบาลศกึษาแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(National Association for the Education of Young Children หรอื
NAEYC, USA) จดัอายขุองเดก็ปฐมวยัไวต้ัง้แต่แรกเกดิถงึ 8 ปี จงึดู
เหมอืนว่า เดก็ไทยเริม่เขา้ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เรว็กว่าเดก็
สหรฐัอเมรกิาถงึ 1-3 ปี 

โดยเหตุนี้ เราคงไมแ่ปลกใจทีจ่ะพบว่า เดก็ชัน้ประถมศกึษา
ตอนตน้ของไทยมพีฤตกิรรมคลา้ยๆเดก็อนุบาลและดเูหมอืนจะยงัไม่
ค่อยพรอ้มทีเ่ขา้เรยีนอย่างเขม้ขน้เท่าใดนกั  

บางทคีงไมใ่ช่เพราะความไมพ่รอ้มของตวัเดก็  แต่เป็นความ
ไมส่อดคลอ้งของวยั (อาย)ุ กบับทเรยีน (สาระการเรยีนรู)้ ตลอดจนสื่อ
การเรยีนต่างๆทีค่รผููส้อนและพ่อแมผู่ป้กครองจดัเตรยีมไว ้“รบัน้อง” 
อยา่งเตม็ที ่เมือ่ขุนศกึเยาว ์(ปฐม) วยัไมพ่รอ้มกบัยกทีห่นึ่งของการ
เรยีนในชัน้ประถมปีที ่1 สิง่ทีค่าดหวงัไดย้อ่มเป็นการบาดเจบ็ ฟกช ้า 
ด าเขยีวกบับทเรยีนแรกทีเ่ดก็ๆจะจ าฝังใจไปนานแสนนาน  
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ถามตวัคุณเองว่า “ชอบเรยีนไหม?” ค าตอบคอืสิง่ทีพ่อจะคาด
เดาได ้แลว้คุณคดิว่า เดก็ๆจะตอบว่าอะไร?  

 คราวนี้ ลองหนัมาสนใจในธรรมชาตหิรอืพฒันาการของเดก็
ปฐมวยัว่า ทีจ่รงิแลว้เป็นอย่างไรหรอืคอือะไรกนัแน่?  

นิยามทีค่่อนขา้งวชิาการของค าว่า “พฒันาการ” นัน้หมายถงึ 
“การเปลีย่นแปลงการท าหน้าทีแ่ละวุฒภิาวะของอวยัวะ ระบบต่างๆ
รวมทัง้ตวับุคคล ท าใหส้ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ท าสิง่
ทีย่าก สลบัซบัซอ้นมากขึน้ ตลอดจนการเพิม่ทกัษะใหม่ๆและ
ความสามารถในการปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มหรอืภาวะใหมใ่นบรบิท
ของครอบครวัและสงัคม” ซึง่เป็นความหมายทีส่ามารถแยกแยะมติหิรอื
ดา้นต่างๆของพฒันาการไดเ้ป็น 4 ดา้นคอื 

1.  ฒันาการด้านร างกาย คอื ความสามารถของรา่งกายในการทรงตวั
ในอริยิาบถต่างๆและการเคลื่อนไหว เคลือ่นทีไ่ปโดยการใชก้ลา้มเนื้อ
ใหญ่เช่น การนัง่ ยนื เดนิ วิง่ กระโดด ฯลฯ การใชส้มัผสัรบัรูแ้ละการใช้
ตาและมอืประสานกนัในการท ากจิกรรมต่างๆเช่น การหยบิจบัของ การ
ขดีเขยีน ปัน้ ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

2.  ฒันาการด้านอารมณ  ละจ  ใจ คอื ความสามารถในการรูส้กึและ
แสดงความรูส้กึเช่น พอใจ ไมพ่อใจ รกั ชอบ โกรธ เกลยีด กลวัและ
เป็นสุข ความสามารถในการแยกแยะความลกึซึง้และควบคุมการ
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แสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ
ตลอดจนการสรา้งความรูส้กึทีด่แีละนบัถอืต่อตนเองหรอือตัมโนทศัน์ซึง่
เกีย่วกบัพฒันาการดา้นสงัคมดว้ย  

3.  ฒันาการด้านสงัคม คอื ความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพกบั
ผูอ้ื่น มทีกัษะในการปรบัตวัในสงัคม คอื สามารถท าหน้าทีต่ามบทบาท
ของตน รว่มมอืกบัผูอ้ื่น มคีวามรบัผดิชอบ ความเป็นตวัของตวัเองและ
รูก้าลเทศะ ส าหรบัเดก็ หมายรวมถงึ ความสามารถในการช่วยตวัเอง
ในชวีติประจ าวนั นอกจากนัน้ พฒันาการดา้นสงัคมยงัเกีย่วขอ้งกบั
พฒันาการดา้นจติวญิญาณ คุณธรรมและเกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการดา้น
สตปัิญญา 

4.  ฒันาการด้านส  ปัญญา คอื ความสามารถในการเรยีนรู้
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆกบัตนเองในการรบัรู ้รูจ้กัสงัเกต จดจ า 
วเิคราะห ์การรูค้ดิ รูเ้หตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการสงัเคราะหซ์ึง่เป็นความสามารถเชงิสตปัิญญาในระดบัสงู 
ซึง่แสดงออกดว้ยการใชภ้าษาสื่อความหมายและการกระท า 

การแยกยอ่ยพฒันาการของเดก็ๆออกเป็น 4 ดา้นดงักล่าวนี้
เป็นไปเพื่อความสะดวกในการอธบิายเท่านัน้ซึง่แทจ้รงิแลว้ หลกัใหญ 
ท่ีส าคญัมากค อ หลกั ห งการ ฒันาเดก็โดยองค รวมท่ีเน้นถึง
ความสมั นั  เ  ่อมโยง ดลุยภา  ล าดบัขัน้ ละไม เร งรีบของการ
 ฒันาทุกด้าน 
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ความสมั นั  เ  ่อมโยง หมายถงึ พฒันาการดา้นต่างๆยอ่มมี
ความสมัพนัธก์นัและกนั หากพฒันาการดา้นหน่ึงดอ้ยหรอืพรอ่งไป 
ยอ่มส่งผลในทางลบเช่น เดก็ๆทีร่า่งกายพฒันาไมด่พีอจะส่งผลต่อการ
เรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน (ประสาทจอภาพของตาไมด่ ีมองไมช่ดั ประสาทหู
ไมด่ ีฟังไมถ่นดั รา่งกายอ่อนแอ เจบ็ป่วยไมส่บาย กลา้มเนื้อนิ้วและมอื
ไมแ่ขง็แรง จบัดนิสอหรอืปากกาเป็นเวลานานๆไมไ่ด ้เป็นตน้)  

ในทางกลบักนั ความสมบูรณ์แขง็แรงของรา่งกายยอ่มท าให้
เดก็ๆมคีวามสามารถในการรบัรูข้อ้มลูผ่านโสตต่างๆทัง้ 5 คอื ห ูตา 
จมกู ลิน้และกายไดอ้ย่างดเียีย่มในการส่งต่อไปยงัสมองเพื่อประมวลผล
และตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ ถา้รบัรูเ้รว็จะประมวลผลเรว็ 
รบัรูช้า้จะประมวลผลชา้  

 ฒันาการทางส  ปัญญาหร อการเรียนรู้ของเดก็ๆนัน้ 
ไม ได้เป็นอ สระจาก ฒันาการด้านอ ่นๆโดยนกัการศกึษาและ
นกัจติวทิยาพฒันาการทัว่โลกต่างคน้พบว่า การเรยีนรูข้องเดก็ๆหรอื
บุคคลนัน้ไดร้บัอทิธพิล มคีวามเชื่อมโยงหรอืเป็นผลมาจากพฒันาการ
ดา้นอื่นๆเช่น  

(ก) พฒันาการทางกาย ตามแนวคดิ “action precedes 
development” ของ Jean Piaget และ “learning by doing 
ของ John Dewey 



บนิขา้มภผูาภาษาองักฤษ...ไมย่ากอยา่งทีค่ดิ ฉบบั English 4.0 

31 | P a g e  
 

 (ข) พฒันาการทางสงัคม ตามแนวคดิ “interaction precedes 
development” ของ Vygotsky และ “psychosocial 
analysis” ของ Erickson ตลอดจน “Bobo doll 
experiment” ของ Bandura รวมทัง้อทิธพิลของวฒันธรรม
สงัคมต่อการเรยีนรูข้องบุคคล ของ Jerume Bruner 
(ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ผูโ้ด่งดงัจาก
ขอ้เสนอกระหึม่โลกทีว่่า “วชิาใดๆกต็าม สามารถทีจ่ะสอน
เดก็ๆอายเุท่าไหรก่ไ็ด ้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม)  

(ค) พฒันาการทางอารมณ์ ดว้ยผลงานวจิยัทีส่ าคญัของ Lewis 
Termen ทีศ่กึษาเรือ่งของความฉลาดของบุคคลซึง่
รวบรวมขอ้มลูกว่า 30 ปีจนไดส้รปุทีน่่าทึง่ว่า “บุคคลทีม่ ี
ระดบัความฉลาด (IQ) สงูนัน้ มคีวามมัน่คงทางอารมณ์
หรอืทีปั่จจุบนัเรยีกว่า “EQ” สงูกว่าบุคคลทีม่ ีIQ ต ่ากว่า 
(Wikipedia, 2013) 

บารอน ปิแอร ์เดอ คเูบอรแ์ตง็ (Baron Pierre de Coubertin) 
บดิาของโอลมิปิกสมยัใหม ่กไ็ดร้บัแรงบนัดาลใจในการรือ้ฟ้ืนโอลมิปิก
เกมสจ์ากแนวคดิทีว่่า “การเรยีนรูป้รากฎขึน้ภายในร่างกายอย่างถว้น
ทัว่ ไมใ่ช่เฉพาะทีส่มองเท่านัน้ ทกัษะรา่งกายและการเรยีนรูผ้่านการ
เคลื่อนไหวส่งผลส าคญัต่อการพฒันาจรยิศกึษาและพุทธศิกึษา” และได้
พฒันาแนวคดิ “Education through Sport” เป็นหลกัสตูรค่านิยม
โอลมิปิกศกึษา (Olympic Values Education Programme – OVEP) 
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ทีต่อ้งการบ่มเพาะและปลกูฝังค่านิยมโอลมิปิก 3 ประการแก่เยาวชน
โลก (5-18 ปี) กล่าวคอื (1) ความเป็นเลศิ (Excellence) (2) ความ
เคารพต่อกนั (Respect) และ (3) มติรภาพ (Friendship) (IOC,2016) 

ดลุยภา  หมายถงึความสมดุลหรอืความเสมอกนัของ
พฒันาการดา้นต่างๆประหนึ่งกอ้นเคก้ทีต่ดัแบ่งใหเ้ท่าๆกนั 4 ชิน้โดย
ไมม่ชีิน้ใดใหญ่หรอืเลก็ไปกว่าชิน้อื่นๆ 

รายงานขา่วหรอืงานวจิยัทีแ่สดงว่า เดก็ไทยมากกว่า 1 ลา้น
คนมสีุขภาวะของจติไมด่หีรอืสุขภาพอ่อนแอหรอืไม่รูจ้กัเขา้สงัคมยอ่ม
เป็นขอ้มลูเชงิประจกัษ์บ่งชีค้วามไมส่มดุลของพฒันาการของเดก็ๆได้
เป็นอยา่งด ี  

พวกเราตอ้งไมล่มืว่า พฒันาการของเดก็ๆมถีงึ 4 ดา้นดว้ยกนั
ทีพ่วกเราจกัตอ้งค่อยๆฟูมฟัก ประคองและพฒันาไปพรอ้มๆกนั 
ส าหรบัลกูๆของเรา สิง่ทีต่อ้งพฒันาไมใ่ช่เพยีงแค่พฒันาการดา้น
สตปัิญญาแต่ตอ้งท าดา้นอื่นๆควบคู่กนัไปไมว่่าจะเป็นดา้นอารมณ์ -
จติใจใหม้คีวามมัน่คงแขง็แรง (Emotional Intelligence) ดา้นรา่งกายที่
ไมใ่ช่แค่เพยีงส่วนสงูและน ้าหนกัแต่รวมถงึก าลงั (Power) ความ
รวดเรว็ (Speed) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) ความทนทาน 
(Stamina) และการประสานสมัพนัธข์องส่วนต่างๆของร่างกายที่
เหมาะสมตามวยั เช่น ตา-มอื (Eye-Hand Coordination) เป็นตน้ 

หากพวกเราจะทราบว่า การ “ปัน่” จกัรยานสองลอ้ไดน้ัน้บ่งชี้
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ถงึก าลงั ความรวดเรว็ ความคล่องแคล่วว่องไว ความทนทานและการ
ประสานสมัพนัธส์่วนต่างๆของรา่งกายอย่างรอบดา้น เราคงจะตกใจว่า 
ณ ปัจจุบนัมเีดก็ไทยจ านวนน้อยที ่“ปัน่” จกัรยานสองลอ้ได ้ 

ไมใ่ช่ว่า “ปัน่” ไมไ่ดก้ไ็มเ่ป็นไร เพราะโตขึน้กค็งไมไ่ดใ้ช้
จกัรยานอยูแ่ลว้ซึง่เป็นคนละเรือ่งเดยีวกนั  

อยา่งแรกใชจ้กัรยานเป็นเครื่องมอืในการพฒันารา่งกายของ
เดก็ๆใหถ้งึพรอ้มส าหรบัการใชง้านต่างๆในอนาคต  

อยา่งหลงัมองจกัรยานเป็นแค่ยานพาหนะเดนิทาง   

ดา้นสงัคมทีไ่มใ่ช่แค่เพยีงอยูก่บัพ่อแมผู่ป้กครองของตนเองแต่
รวมถงึความสามารถในการเขา้สงัคมใหม่ๆมเีพื่อนใหม่ทีไ่ม่จ าเป็นจกั
ตอ้งมคีวามฉลาดเฉลยีวเท่าๆกบัลกูของเรา    

ความสมัพนัธเ์ชื่องโยงของพฒันาการทัง้ 4 ดา้นนี้เสมอืนดา้นสี
ต่างๆของรบูคิทีม่แีกนรว่มกนั เวลาทีจ่ะท าใหส้ต่ีางๆทัง้ 6 ไมว่่าจะเป็น
แดง เหลอืง เขยีว น ้าเงนิ สม้และขาวครบทัง้ 6 นัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้ง 
“ครบพรอ้มๆกนั” ถงึจะท าใหเ้ดก็ๆนัน้มพีฒันาการทีส่มวยั 

ดุลยภาพของพฒันาการทัง้ 4 ดา้นก่อใหเ้กดิความภูมใิจใน
ตนเองและความสุขทีเ่กดิจากความเตม็เป่ียมและดุลยภาพแห่ง
พฒันาการ  
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หาไมแ่ลว้ ความพรอ่งของดุลยภาพแห่งพฒันาการจะท าให้
บุคลกิภาพของเดก็ๆในวยัโตเสยีไปและไมส่ามารถทีจ่ะชดใช ้เรยีกคนื
หรอืยอ้นกลบัมาได ้ 

“การเสียดลุ”  ห ง ฒันาการทัง้ 4 ด้านของเดก็ๆจะ
ก อให้เก ดผลกระทบ  อบุคล กภา ท่ีรนุ รงในวยัผูใ้หญ อย าง
หลีกเล่ียงไม ได้  ามข้อเสนอหร อค าเ  อนของนักทฤษฎีจ  ว ทยา
 ฒันาการผูเ้ล ่อง  ่ออย าง Erik Ericson  ละ Jean Piaget 

พฤตกิรรมของผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบา้นเมอืงเราที่ไมอ่ิม่กบั “กนิ 
กาม เกยีรต”ิ นัน้หากสบืยอ้นกลบัไปดีๆ แลว้จะพบว่า ลว้นมาจากความ
พรอ่งของดุลยภาพแห่งพฒันาการทัง้สิน้ หากเกดิขึน้แลว้ สิง่ทีจ่ะท าได้
คอืการอุทานว่า “ไม่น่าเชื่อเลย” และ “O…M…G…” ซึง่ไมไ่ดช้่วยให้
อะไรดขีึน้เลย  
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ภาพที ่2.1 รบูคิ (Rubik’s Cube) ขนาด 3 X 3 (6 ดา้น/ส)ี ทีส่วยงาม
ดว้ยความพรอ้ม (ดุลยภาพ) ของสทีัง้ 6 ดา้น (รปูซา้ยมอื) เทยีบกบัรู
บคิทีพ่รอ่งดว้ยสทีัง้ 6 ดา้น (ขวามอื) 

 

 

ล าดบัขัน้ หมายถงึเดก็ๆตอ้งการการพฒันาจากง่ายไปสู่ยาก 
จากรปูธรรมไปสู่นามธรรม จากสิง่ของไปสู่ภาษา (Pestalozzi’s 
“Things before Words, Concrete before Abstract” และ Havigshurst’s 
Developmental Tasks)  

ล าดบัขัน้ของพฒันาการไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะขัน้ต่างๆของแต่
ละพฒันาการเท่านัน้แต่หมายรวมถงึการพฒันาในแต่ละดา้นว่า มลี าดบั
ขัน้ทีไ่มเ่ท่ากนัหรอืพรอ้มๆกนัในแต่ละช่วงอาย ุ 

ส าหรบัเดก็เลก็ พฒันาการทางกาย (เจรญิเตบิโตทัง้ส่วนสงู
และน ้าหนกั การเคลื่อนไหวจากนอนหงายสู่พลกิคว ่า เริม่คบืและคลาน 
ก่อนทีจ่ะเกาะยนื เดนิ วิง่และกระโดด) จะเหน็ไดช้ดัเจนและตามมา
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ดว้ย=>พฒันาการทางอารมณ์ (เรยีนรูท้ีจ่ะแสดงออกซึง่อารมณ์ต่างๆ
ดว้ยสายตา ใบหน้าและรา่งกาย)=> พฒันาการทางสงัคม (ตอ้งการอยู่
กบัผูค้นรอบขา้ง เล่นขนานไปกบัเพื่อนๆวยัเดยีวกนัแต่ยงัไมเ่ล่น
ดว้ยกนั รูจ้กัการทกัทาย สนทนา สื่อสาร แบ่งปันสิง่ของ เป็นตน้) =>
พฒันาการทางจติใจ (แจม่ใส เบกิบาน มสีมาธ)ิ และตามมาดว้ย
พฒันาการทางสตปัิญญาในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆรอบขา้งทัง้ในบรบิท
ธรรมชาตแิละในชัน้เรยีน  

การส่งเสรมิหรอืเน้นหนกัในการพฒันาแต่ละดา้นยอ่มต้อง
ค านึงถงึความเหมาะสมกบัวยัว่า พฒันาการดา้นนัน้สอดคลอ้งกบัอายุ
ของเดก็ๆหรอืไม ่อยา่งไร หากสลบัสบัเปลีย่นขัน้ของพฒันาการโดยไม่
เหมาะสมแลว้ ยอ่มท าใหเ้ดก็ๆมคีวามบกพรอ่งต่อพฒันาการทีย่ากใน
การเรยีกกลบัคนืมาได ้ 

โดยเหตุนี้ พ่อแมผู่ป้กครองและคุณครคูวรตอ้งรูไ้มเ่พยีงว่า 
พฒันาการของเดก็ๆมกีีด่า้นและแต่ละดา้นหมายความว่าอยา่งไร แต่
 ้อง ระหนักว า ด้านใดควรได้รบัการ ฒันาใน  วงอายเุท าไร
 ละไม ควรเร งรีบ ฒันาในด้านท่ียงัไม ถึงเวลาอนัควร ซึง่นอกจาก
จะท าใหพ้ฒันาการดา้นทีเ่รง่รบีเกนิไปเสยีหายแลว้ ยงัท าใหเ้สยีโอกาส
ทีจ่ะพฒันาดา้นอื่นๆทีค่วรจะท าในขณะนัน้ๆดว้ย  

เดก็ไทยมากมายทีถู่กพ่อแม่ผูป้กครองเรง่รดัพฒันาดา้น
สตปัิญญาดว้ยการน าเขา้โรงเรยีนทัง้ในระบบและนอกระบบในขณะที่
ยงัไมถ่งึเวลาอนัควร สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อื  
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➢ เดก็ไทยมสีุขภาพพลานามยัทีไ่มส่มบรูณ์และการด าเนินชวีติที่
ไมด่ ีรปูรา่งไมส่มส่วน (ศรษีะโต ตวัอว้น ขาสัน้) เตีย้ลงเรือ่ยๆ   
ทัง้ชายและหญงิ บุคลกิภาพไมด่ ีการเดนิ-ยนื-นัง่ ไมส่งา่และ
สวยงาม สายตาสัน้โดยไมจ่ าเป็น (กลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
เดก็คงแก่เรยีน) ไม่รบัประทานผกัและผลไม ้ไมรู่จ้กัอาหาร 5 
หมูว่่าดต่ีอสุขภาพอยา่งไร ไมช่อบออกก าลงักาย ตดิเกมสแ์ละ
หอ้งปรบัอากาศ น ้าหนกัเกนิ ตดิยาแกแ้พอ้ากาศหรอืภูมแิพ ้
เจบ็ป่วยและไมส่บายง่าย  

➢ อารมณ์หงดุหงดิและไมแ่จ่มใสเพราะทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่ขา้มาใน
ชวีติกลายเป็นเรือ่งเรยีนไปหมดแมก้ระทัง่การเล่นกต็อ้งมี
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีช่ดัเจน  

➢ ขาดความมัน่ใจในตนเองเพราะไมเ่คยมเีวลาอยูก่บัตวัเอง ไม่
เคยคน้หาตวัเองและไมเ่คยรูจ้กัตวัเอง  

➢ เขา้กบัเพื่อนๆหรอืสงัคมไมไ่ด ้สื่อสารไมไ่ด ้ยอมแพไ้มเ่ป็น 
ควบคุมอารมณ์ตวัเองไมไ่ดแ้ละกลายเป็นความไมอ่ยากเขา้
สงัคมไปในทีสุ่ด (ปรากฎการณ์ “I don’t care”) 

ในขณะเดยีวกนั สิง่ทีถู่กพ่อแมผู่ป้กครองพยายามส่งเสรมิหรอื
ยดัเยยีดกค็อื ดา้นสตปัิญญาหรอืการเรยีนรูน้ัน้ ซึง่แทจ้รงิแลว้ กไ็ม่
ไดผ้ลสกัเท่าไร ความจ าระยะสัน้ส าหรบัการสอบแขง่ขนัอาจพอม ีแต่
ความอยากรูแ้ละรกัเรยีนนัน้ กลบัไมไ่ดถู้กปลกูฝังและบ่มเพาะใหด้แีละ
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งามตามสมควร การขาด “ฉันทะ” ทางการเรยีนรูน้ัน้จะทดสอบไดเ้มือ่
คุณถามลกูๆว่า “ไปเรยีน...กนัไหม?”  

รวมความว า ล าดบัขัน้ของการ ฒันาท่ีผ ดเ ี้ยนกลบัหวั
กลบัหางกนัจะท าให้   อ ม ผู้ปกครองเสียเวลา ละเง นทองไป
อย างมากมาย    ส ่งท่ีสญูเสียไปโดยไม อาจจะเรียกค นหร อซ ้อค น
มาได้กค็ อ  ฒันาการท่ีบก ร องของเดก็ๆท่ีเปรียบเสม อนสายน ้า
ท่ีไม ไหลกลบั 

เมือ่พน้วยัในการเจรญิเตบิโตไปแลว้ ความสงูใหญ่และสมส่วน
ของรา่งกายกไ็มอ่าจจะสามารถซือ้หาหรอืส่งเสรมิได ้ 

เมือ่พน้วยัของความอยากรูอ้ยากเหน็และจนิตนาการไปแลว้ 
ความรูท้ีไ่ดจ้ากแบบฝึกหดัและการท่องจ ากไ็มส่ามารถทดแทนคุณค่า
ของจนิตนาการทีเ่หนือกว่าความรูไ้ด ้ 

เมือ่พน้วยัแห่งความสุขและเสยีงหวัเราะ รปูรา่งหน้าตา
สละสลวยสวยงามกไ็มม่เีสน่หเ์ทยีบเคยีงกบัรอยยิม้ทีเ่บกิบานได้ 

เมือ่พน้วยัแห่งความบรสิุทธิแ์ละสวยงามของชวีติ แกว้แหวน
เงนิทองหรอืฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมกไ็มส่ามารถคลายความเหงา
ของดวงจติและยกระดบัแห่งจติใจใหส้งูส่งไดต้ามตอ้งการ 

เมือ่พน้วยัแห่งเพื่อนพอ้งไปแลว้ สตปัิญญา ความสามารถและ
ทุกสิง่อยา่งทีม่อียูก่ไ็มส่ามารถทดแทนเพื่อนรกัสกัหนึ่งคนได้ 
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เมือ่เดก็ๆเตบิใหญ่ดว้ยความพรอ่งของพฒันาการทีไ่มเ่ป็นไป
ตามล าดบัขัน้ ต่อใหคุ้ณพ่อแมผู่ป้กครองมเีพชรนิลจนิดาหรอืเงนิทอง
สกักีพ่นัชัง่ กไ็มส่ามารถซือ้หาพฒันาการทีส่ญูเสญีไปไมว่่าจะเป็นที่
เทสโกโ้ลตสั เซน็ทรลัชดิลม สยามพารากอนหรอืแฮรร์อดส ์

ไม เร งรีบ หมายถงึการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมในการบ่มเพาะ 
พฒันาและคลีค่ลายปมต่างๆของเดก็ๆแต่ละคน เพื่อใหก้ารเจรญิเตบิโต
และผลดิอกออกผลต่างๆเกดิขึน้ในเวลาอนัควร ไมเ่รง่รดัและรบีรอ้น
จนเกนิไป ไมเ่ช่นนัน้ จะเกดิอาการบาดเจบ็หรอืเสยีหายกบัสิง่ทีพ่วก
เราเน้นหนกัในการพฒันามากเกนิควร (Overloaded)    

ส าหรบัพฒันาการดา้นรา่งกายกบักจิกรรมทางกายนัน้จะเหน็
ไดช้ดักว่าพฒันาการดา้นอื่นๆ หากกจิกรรมทางกายไมเ่หมาะสมกบั
พฒันาการทางกายของเดก็ๆแลว้จะพบว่า เดก็ๆท าไมไ่ด ้เช่นการ
กระโดดสองขาพรอ้มกนัส าหรบัเดก็เลก็ หรอืเกดิอาการบาดเจบ็ขึน้ 
เพราะกลา้มเนื้อเมือ่ยลา้ อกัเสบหรอืฉีกขาด  

อยา่งไรกต็าม รอ่งรอยของอาการบาดเจบ็หรอืเสยีหายของ
พฒันาการดา้นสตปัิญญาหรอืการเรยีนรูน้ัน้ “ลบั ลวง พราง” สายตา
ของพ่อแมผู่ป้กครองเป็นอย่างมาก    

“หนู/ผมไมอ่ยากเรยีน” หรอื “หนู/ผมเรยีนไมไ่หว” เป็นประโยค
ทีพ่วกเราไมค่่อยอยากจะฟังและถงึจะไดย้นิกจ็ะบอกกบัลกูๆว่า “หนู/
ลกูตอ้งอดทนนะลูก มนัดสี าหรบัตวัเราเองในอนาคต” หากเปลีย่น “หนู/
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ผมไมอ่ยากเรยีน” หรอื “หนู/ผมเรยีนไมไ่หว” เป็น “หนู/ผมเจบ็” และมี
รอยของบาดแผล ฟกช ้า ผวิด าคล ้าขึน้ เหนื่อยหอบ เหงื่อออกเตม็ตวั
หรอืถงึขัน้เป็นลมลม้ลงไป  

คราวนี้ พวกเราคงจะยอม “ฟัง” และ “ตคีวามหมาย” ของสิง่ที่
ไดย้นิจากลกูๆของเราไดด้แีละถูกตอ้งยิง่ขึน้ว่า จรงิๆแลว้ ลกูๆก าลงั
ตอ้งการจะบอกอะไรกบัเรา? 

เดก็เลก็มขีอ้จ ากดัดา้นภาษาแมก้ระทัง่ภาษาแมค่อืภาษาไทย 
โดยเหตุนี้ เราจงึตอ้งฝึกใช ้“ใจ” มองและฟังเพื่อทีจ่ะเขา้ใจว่า “ไมอ่ยาก” 
และ “ไมไ่หว” แปลว่าอะไรส าหรบัลกูของเรา  

        สิง่ทีน่่าเป็นห่วงส าหรบัอาการ “Overloaded” จากการจดัให ้
จดัเตม็และจดัหนกัของพ่อแมผู่ป้กครองทีม่ต่ีอเดก็ๆนัน้ ไมใ่ช่ดา้น
รา่งกาย อารมณ์-จติใจและสงัคม แต่เป็นดา้นสตปัิญญา  

ทัง้นี้เนื่องเพราะอาการบาดเจบ็ (แขนหกัจากการลม้) กลวัด า 
(ไดร้บัวติามนิดซีึง่เป็นสารส าคญัในการดดูซมึธาตุแคลเซยีมของ
รา่งกายมากเกนิไป) กลวัไม่สบาย (ไขข้ึน้จากการตากแดด) กลวัผอม 
(ใชพ้ลงังานมากเกนิไป ปกตเิดก็ๆกท็านอาหารไดน้้อยอยูแ่ลว้ เดีย๋ว
แบตเตอรีห่มด) กลวัเตีย้ (นกักฬีาไทยทีเ่หน็ๆกนัมแีต่ตวัเตีย้ๆ) กลวั
กา้วรา้ว (เอาแต่ชนะ) กลวัเสยีคน (ตวัอยา่งทีเ่หน็ดาษดื่นตามหน้า
หนงัสอืพมิพค์อื ชยัชนะทีม่แีต่การโกงทัง้นัน้) กลวัเสยีใจ (จากการเล่น
ไมไ่ดแ้ละไม่ชนะ) กลวัไมช่นะ (เสยีหน้าพ่อแมผู่ป้กครองเป็นอย่างยิง่) 
สิง่ต่างๆเหล่านี้ท าใหเ้ดก็ไทยหลกีพน้จากอาการ Overloaded ทางกาย
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โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ!!!  

ส าหรบัพฒันาการดา้นอารมณ์-จติใจตลอดจนสงัคมก็
เช่นเดยีวกนั ดว้ยความไมเ่คยท าในวยัเดก็และไม่รูเ้พราะขาดขอ้มลู จงึ
ท าใหพ้่อแมผู่ป้กครองโดยส่วนใหญ่ยากทีจ่ะเขา้ใจว่า การสนับสนุนและ
ส่งเสรมินัน้เป็นอยา่งไร จงึเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะพบอาการ 
Underdeveloped เสยีมากกว่า Overloaded  

น้อยคนนกัทีจ่ะทราบว่า "กจิกรรมพลศกึษาในโรงเรยีนและ

สถาบนัศกึษา คอื เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิลทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้ดก็และ

เยาวชนมทีกัษะ เจตคต ิคุณค่า ความรูต้ลอดจนความเขา้ใจต่อการมี

ส่วนรว่มในสงัคมอยา่งยัง่ยนื" (Berlin Declaration 2013, MINEPS V, 

UNESCO).  

พฒันาการทางสงัคมของเดก็ๆนัน้มรีากฐานทีส่ าคญัจาก

กจิกรรมทางกายทีจ่ะน าพาใหเ้ดก็ๆไดท้ ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อนๆ

ตลอดจนบุคคลอื่นๆในสงัคมอยา่งค่อยๆเป็น ค่อยๆไป  
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ภาพที ่2.2 กจิกรรม Bangkok Car Free Day 2013 ในวนัอาทติยท์ี ่22 

กนัยายน 2556 ทีเ่ดก็ๆไดร้่วมกจิกรรมและถ่ายภาพรว่มกบั รศ.ดร. ชชั

ชาต ิสทิธพินัธุ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมอยา่งใกลช้ดิ 

 

   

 

 

คราวนี้ อาการ Overloaded ของพฒันาการดา้นสตปัิญญาคอื
อะไร? 

ท่านลองนึกภาพ “สมอง” ว่าเป็นอวยัวะทีท่ าหน้าทีห่รอื
กจิกรรมดา้นสตปัิญญาไมว่่าจะเป็นการรบัรู ้แปลความหมาย จ า คดิ 
จนิตนาการในรปูแบบต่างๆสรา้งสรรค ์สัง่และประมวลผลขอ้มลู
ยอ้นกลบัจากอวยัวะต่างๆทีป่ฏบิตังิานตามทีส่มองไดส้ัง่การออกไป
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ทุกๆเศษเสีย้วของวนิาท ีจงึไมน่่าแปลกทีจ่ะพบว่า สมองเป็นอวยัวะที่
ใชพ้ลงังานมากทีสุ่ดในรา่งกายของเรา  

ยามทีเ่ดก็ๆเขา้สู่กระบวนการเรยีนรู ้สมองจะตื่นตวั ท างาน 
เหนื่อย เมือ่ย ลา้ อาการเครยีดเป็นสญัญาณบ่งบอกว่า “สมอง” 
ตอ้งการการพกัผ่อนจงึตอ้งท างานน้อยลงหรอืหยดุท างานชัว่ขณะเพื่อ
พกัฟ้ืนหรอืซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ หรอืเปลีย่นกจิกรรมจากการจ าเป็น
การคดิหรอืเป็นจนิตนาการ เป็นภาษาอื่นๆเป็นดนตร ีเป็นจงัหวะ เป็น
ภาพวาด เป็นตน้    

การบบีอดัขอ้มลูใหเ้ดก็ๆจ าในสิง่ทีพ่วกเราคดิว่า ควรรูห้รอืตอ้ง
รู ้(แต่ไมรู่ว้่า ณ เวลาใดหรอืขวบปีใดของชวีติจงึจะเหมาะกบัพฒันาการ
ของลกูๆในขณะนัน้) นัน้จะพบแต่เพยีงภาพลวงตาอนัมหศัจรรยว์่า 
เดก็ๆจ าไดอ้ย่างไรกบัขอ้มลูทีด่เูหมอืนว่า ยากและมากมายเหลอืเกนิ
แมก้ระทัง่ส าหรบัผูใ้หญ่อย่างพวกเรา  

ความมหศัจรรยด์งักล่าวกลายเป็นตวับ่งชี ้“ความฉลาดล ้า” 
ของเดก็ๆทีพ่่อแมผู่ป้กครองตอ้งการใหเ้กดิขึน้กบัลกูๆทุกๆคน ยิง่
เดก็ๆจ าไดม้ากเท่าไร ไมว่่าจะเป็นวชิาใดหรอืเรือ่งใด กจ็ะเป็นทีป่ลาบ
ปลืม้ของพ่อแมผู่ป้กครองเท่านัน้ว่า ลกูๆของฉนัเก่งและรกัเรยีน  

หลายๆครัง้ทีเ่ดก็ๆ“จ า” ค าตอบของค าถามทีเ่คยผ่านตาและ
ฝึกฝนมานบัรอ้ยพนัครัง้ กไ็มไ่ดเ้ป็นเรือ่งเสยีหายหรอืประหลาดใจของ
พ่อแมผู่ป้กครองทีพ่ยายามอธบิายเขา้ขา้งตนเองว่า “จ าไปก่อน เดีย๋วก็
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จะเขา้ใจเอง” หรอื “หากไม่จ า จะน าขอ้มลูอะไรเป็นวตัถุดบิไปคดิต่อ”    

ส ่งท่ี วกเราได้เหน็ ละได้ย นจากเดก็ๆนัน้เราเหน็ ละได้
ย นจร งๆเ ียง   ส ่งท่ีเหน็ ละได้ย นนัน้ น าเสียดายท่ีมนัไม จร ง  

การจ าโจทย ์วธิกีาร และค าตอบเหล่านี้ไมไ่ดส้ะทอ้นหรอืเป็น
เครือ่งบ่งชี ้“การเรยีนรู”้ หรอื “ฉลาดล ้า” ของเดก็ๆแต่ประการใด ไมว่่า
เดก็ๆจะชนะเลศิและไดร้างวลัจากเกมโชวท์างทวีสีกักี่พนั(ธุ)์แท ้กีห่มืน่
หน้าหรอืแสนเศรษฐ ีจะมสีกักีม่ากน้อยทีจ่ะไดป้ระโยชน์จาก “เกม
ความจ า” ยามเตบิใหญ่เมือ่ขอ้มลูต่างๆสามารถคน้หาไดใ้กลแ้ค่ปลาย
นิ้วและไกลแค่จอไอแพด็หรอืขอบฟ้าแห่งกาแลค็ซีโ่น๊ต?  

คณติศาสตรท์ีเ่คยถูกยกยอ่งว่าเป็น “problem solving skill” ก็
ถูกลดทอนเหลอืเพยีงแค่ตวัเลขและการจ าทุกอยา่งไมว่่าจะเป็น 

 โจทย ์(แมจ้ะเป็นระดบัโอลมิปิกวชิาการกจ็ะมคีนสรรหามาแปล
ให ้รูก่้อนคนอื่นๆ)  

 วธิที า (ซ.ต.พ. ซึง่ตอ้งพสิจูน์ กไ็มเ่คยจะคน้พบวธิกีารใหม่ๆ  
หรอืยอมรบัวธิกีารใหม่ๆแหวกแนวทีท่ าใหค้รผููส้อนตามไมท่นั 
ไมเ่ขา้ใจ ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ๆจงึตอ้งถูกปฏเิสธซ ้าแลว้
ซ ้าเล่าจนกว่าเดก็ๆจะลม้เลกิจนิตนาการและเริม่มวีนิยั อยูก่ะ
รอ่งกะรอยตามแนวทางของครผููส้อน)  

 ค าตอบ (ดว้ยเทคนิคขัน้เทพของตวิเตอรท์ัง้หลายทีจ่ะวเิคราะห ์
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แยกแยะ อรรถาธบิาย และหาค าตอบใหเ้สรจ็สรรพเพื่อไมใ่ห้
เดก็ๆเสยีเวลาคดิใดๆทัง้สิน้)  

วถิทีางเดยีวทีพ่่อแมผู่ป้กครองรูแ้ละเขา้ใจ (เพราะผ่านมาก่อน
อยา่งหน้าชื่นอกตรม) คอื แบบฝึกหดั เพราะ “ความพยายามอยู่ทีไ่หน 
ความส าเรจ็อยู่ทีน่ัน่” และการศกึษาตอ้งขมขื่นเพราะ “หวานเป็นลม ขม
เป็นยา”  

ภาพสมยัวยัเดก็ทีถู่กจบัโยนสระน ้า (“ส าลกัหรอืจมน ้าสกัหนึ่ง
ครัง้เดีย๋วกว็่ายน ้าเป็น”) ขีจ่กัรยานคนัโต (“ทุกคนตอ้งหดัขี ่ลม้และมี
แผลถลอกปอกเปิดทีห่วัเขา่ถงึจะขีเ่ป็น) หรอืพระเอกในภาพยนตรจ์นี
ก าลงัภายในแห่งวดัเสีย้วลิม้ยีท่ีต่อ้งฝ่าด่าน 18 อรหนัตด์ว้ยชวีติแทบ
หาไม ่(เพื่อใหไ้ดล้ายสกัมงักรทีท่อ้งแขนซา้ยและขวาดงัเป็นปรญิญา
บตัรเกยีรตนิิยมแห่งออ็กซ-์วารด์) คอืขอ้อา้งของพวกเราทีเ่หน็พอ้ง
ตอ้งกนัว่า เดก็ๆตอ้งอดทนท าแบบฝึกหดัไปเรือ่ยๆจนกว่าจะเขา้ใจ  

หากไมเ่ขา้ใจ กจ็งท าต่อไปเรือ่ยๆจนกว่าจะเขา้ใจดว้ยสกัวนั
หนึ่งจะเขา้ใจ  

แน่นอน ไมเ่คยมใีครเสยีชวีติเพราะการเรยีน แต่กไ็มเ่คยมคีน
ใดจะเคยรูว้่า อาการไมต่ายแต่ไมม่ชีวีตินัน้น่าเศรา้เพยีงใด? การมแีต่
รา่งกายแต่ไรซ้ึง่ชวีตินัน้ทรมานขนาดกีขุ่ม?    

เพื่อนๆทีพ่วกเราเคยชื่นชมว่ามมีนัสมองเป็นเลศิสามารถจ า
บทเรยีนและต าราไดร้าวกบักลนืกนิและคดัลอกค าตอบทีค่รผููส้อน
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ตอ้งการใหต้อบไดอ้ยา่งกบัเครือ่งถ่ายเอกสารนัน้ ขณะน้ี หอ้งสมดุเดนิ
ไดข้องพวกเราไดก้ลายเป็นอจัฉรยิะ เถา้แก่น้อย ศาสตราจารย ์เศรษฐ ี
วรีชนหรอืผูม้ชีื่อเสยีงของสงัคมกนับา้งหรอืกลายเป็นผูม้ ี“ความรูท้่วม
หวั แต่เอาตวัไมร่อด”?  

ค าตอบของค าถามดงักล่าวนี้ กเ็ป็นทีรู่้ๆ กนัอยู ่เหลอืแต่เพยีง 
ความกลา้ในการมองยอ้นกลบัไปสู่ประสบการณ์ในอดตี ประมวล
เหตุการณ์ในปัจจบุนัและประเมนิภาพในอนาคตว่า ในความเป็นจรงิ
และทีค่วรจะเป็นนัน้ การศกึษาชนิดใดทีจ่ะตดิตวัลกูๆของพวกเราและ
ยงัประโยชน์แก่พวกเขาในระยะยาวๆส าหรบัการประกอบสมัมาอาชพี 
การ สรา้งครอบครวัและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมไทย 

การเรยีนรูผ้่านการจ าและแบบฝึกหดันัน้ ทุกสิง่ทุกอย่างถูก
จดัเตรยีมจดัฉากใหเ้ดก็ๆไดเ้รยีนรูเ้ฉพาะ “ค าตอบทีถู่ก” และไมเ่คยจะ
รูห้รอืยอมรบัไดถ้งึ “การไม่รู”้ “ตอบไมไ่ด”้ หรอื “คะแนนทีไ่มเ่ตม็รอ้ย”  

จากนาทเีป็นชัว่โมง จากชัว่โมงเป็นวนั จากวนัเป็นเดอืน จาก
เดอืนเป็นปี จากวยัเยาวส์ู่วยัเตบิใหญ่นัน้มาพรอ้มๆกบัปรากฎการณ์ที่
นกัทฤษฎจีติวทิยาพฒันาการนามกระเดื่องของโลก “Jean Piaget” 
ขนานนามว่า “ความเฉื่อยชาต่อการเรยีนรู”้ (Learning Passitivity) ที่
ก าลงัคบืคลานเขา้ครอบง าชวีติของเดก็ๆอยา่งชา้ๆและไมเ่รง่รบีใหพ้วก
เราตื่นตวั ฉุกคดิหรอืสงัเกตเหน็  

สญัชาตญิาณของความกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็และ
ตอ้งการการลงมอืท าดว้ยตนเองของเดก็ๆไดก้ลายสภาพเป็นความกลวั
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ทีจ่ะไมรู่ ้การคอยค าแนะน าจากผูรู้ ้การเรยีนรูก้ลายเป็นภาระทีต่อ้ง
แบกรบัและตอ้งท าจนกว่าจะจบปรญิญาตรเีป็นอยา่งน้อย  

พวกเราลองถามตนเองดวู่า ความอยากในการเรยีนรูข้องพวก
เรายงัมอียูห่รอืไม?่ หากไม่มหีรอืไมอ่ยูก่บัตวัเองแลว้ เขาหายไปไหน? 
ตัง้แต่เมือ่ไร? เมือ่ไม่มเีขาแลว้ ชวีติของพวกเราเป็นอยา่งไร?  

เมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ กไ็มต่อ้งถามใหม้ากความว่าจะ
ท าอะไรต่อ เพราะค าตอบเดยีวทีม่อียูก่ค็อื การเรยีนต่อไประดบัชัน้
มธัยมตอนปลาย สายไหนด?ี พ่อแมผู่ป้กครองมคี าตอบใหอ้ยูแ่ลว้ ไม่
ตอ้งคดิและไมต่อ้งเลอืก  

ครัน้จบปรญิญาตรแีลว้ จะท างานหรอืเรยีนต่อปรญิญาโท ยอ่ม
ตอ้งถามคุณพ่อคุณแมห่รอืผูป้กครองผูรู้ด้วี่า จะท าอะไรดกีบัชวีติใน
ยามน้ี? จะท างานทีไ่หนด?ี  

ใครจะรูจ้กัว่าอะไรเหมาะหรอืไมเ่หมาะกบัตวัเราเท่าคุณพ่อคุณ
แม ่และหากจะเรยีนต่อปรญิญาโทหรอืเอก ค าตอบของค าถามทุกๆ
อยา่งของชวีติกค็อื คุณพ่อ คุณแมแ่ละผูป้กครองผูร้อบรูเ้จนจบทัว่พภิพ
จบหลา้ของลกูๆ ไมม่เีรือ่งใดทีไ่ม่รู ้ไมม่เีรือ่งใดทีไ่มเ่หน็ 

“ความอยาก” ทีจ่ะเรยีนรูค้อื “ฉนัทะ” จดุเริม่ตน้แห่งอทิธบิาท 4 
ธรรมแห่งความส าเรจ็  

“ฉนัทะ” คอืบนัไดก้าวแรกทีจ่ะพาเดก็ๆกา้วสงูขึน้ไปเรือ่ยๆ 
หากเดก็ๆไรซ้ึง่ความอยากหรอืแรงจงูใจใฝ่รู ้อนาคตคงตอ้งเป็นหน้าที่
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ของพ่อแมผู่ป้กครองทีจ่ะโรยกลบีกุหลาบใหล้กูๆไปจนกว่าใครคนใดคน
หนึ่งจะหาชวีติไม่   

กา้วแรกหากไม่ม ีหนทางไกลนบัหมื่นลีจ้ะส าเรจ็ไดอ้ย่างไร?  

ความไม่รูใ้นวยัเดก็ ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งใหญ่โตอะไรมากมาย แต่
ความไมอ่ยากรูใ้นวยัเยาวค์อืระเบดิเวลาทีก่ าลงัเดนิ ติก๊ ต๊อก ติก๊ ต๊อก 
ติก๊ ต๊อก ในทุกขณะรอวนัทีจ่ะ “บมึ” และท าลายลา้งทุกสิง่อยา่ง
แมก้ระทัง่ชวีติของเดก็ๆ       

หากความเร งรีบด้วย “น ้าขึ้นให้รีบ กั” ก อให้เก ด 
Overloaded ของ ฒันาการด้านส  ปัญญา ละน าไปสู  “ความ
เฉ ่อย า  อการเรียนรู้”  ล้ว สภุาษ  ท่ีว า “ ้าๆได้ ร้าเล มงาม” 
 ละ “กรงุโรมไม ได้สร้างขึ้นภายในวนัเดียว” น าจะเหมาะสมกว า  

โดยปล่อยใหพ้ฒันาการในดา้นต่างๆของเดก็ๆ ค่อยๆ ก่อรปู
เกดิรา่งทีส่วยงามและค านึงถงึความเชื่อมโยง ดุลยภาพและล าดบัขัน้
ของการพฒันาควบคู่กนัไปตลอดเวลา 
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2.2 “รู้เรา” : หลกัการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

เมือ่ “รูเ้ขา” โดยทราบถงึธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยัว่าเป็น
อยา่งไรแลว้ ต่อไปคอืการ “รูเ้รา” ซึง่หมายถงึสอนภาษาองักฤษส าหรบั
เดก็ปฐมวยัว่า ครผููส้อนและพ่อแมผู่ป้กครองจะตอ้งรูห้รอืสนใจเรือ่ง
อะไรบา้งเพื่อทีจ่ะคดิแผนกลยทุธและตระเตรยีมเสบยีงกรงัต่างๆพรอ้ม
ชงิชยัในการเรยีนภาษาองักฤษใหป้ระสบความส าเรจ็งดงามในเวลาที่
เหมาะสมทีสุ่ด    

เมือ่พดูถงึการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ค าส าคญัหรอื
ค าถามยอดนิยมมดีงัต่อไปนี้  

(ก) เดก็ปฐมวยัไทย ควรท่ีจะเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษา ม  
(mother language หร อ first language) หร อภาษาท่ีสอง (second 
language) หร อภาษา  างๆประเทศ (foreign language)? 

“เดก็ไทย” ควรจะเรยีนภาษาองักฤษเหมอืน “เดก็องักฤษ” 
หรอืไม?่ อย่างไร? “เดก็ไทย” มภีาษาไทยเป็น “ภาษาแม”่ ในขณะที ่
“เดก็องักฤษ” ยอ่มมภีาษาองักฤษเป็น “ภาษาแม”่  

“ภาษาแม”่ คอืสิง่ทีน่กัภาษาศาสตรเ์หน็พอ้งตอ้งกนัว่า คอื 
ภาษาทีเ่ดก็จะตอ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งสมบูรณ์เพราะเป็นพืน้ฐานของ
การพฒันาภาษาอื่นๆใหส้มบรูณ์ตามไปดว้ย ภาษาแมข่องเดก็จะตอ้ง 
มัน่คงและแขง็แรงจงึจะเรยีนรูภ้าษาอื่นๆไดด้ ีเดก็ๆใชก้ระบวนการ
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เรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากภาษาแมไ่ปสู่ กระบวนการเรยีนรูภ้าษาอื่นๆในเวลา
ต่อมา 

โดยเหตุนี้ เดก็ไทยทีม่ภีาษาไทยเป็นภาษาแมย่อ่มสมควรเรยีน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) 

 ซึง่ยอ่มตอ้งแตกต่างไปจากการเรยีนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาแมใ่นแง่ของจดุเริม่ต้นและความเขม้ขน้ในการเรยีนภาษาองักฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศควบคู่ไปกบัการเรยีนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาแม ่ 

ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) ส าหรบัเดก็ไทย
หมายถงึ ภาษาทีเ่ดก็เรยีนรูห้ลงัจากภาษาแรก เป็นภาษาที ่2 3 4 ฯลฯ 
เช่น ภาษาองักฤษ ญีปุ่่ น จนี เป็นตน้ เดก็อาจเรยีนในบรบิทตาม
ธรรมชาตใินสภาพแวดลอ้มของสงัคม (Naturalistic Settings) หรอือาจ
เรยีนในโรงเรยีน (Instructional Settings)  

ภาษาแรก (First Language) หมายถงึภาษาที ่1 ทีเ่ดก็รูแ้ละ
พดูไดเ้มือ่เกดิมา เช่น ภาษาแรกของเดก็ไทย คอื ภาษาไทย มคี าหลาย
ค าทีใ่ชใ้นความหมายของภาษาแรก ไดแ้ก่ ค าว่า Native Language 
Primary Language และ Mother tongue  

ภาษาแม ่จงึหมายถงึ ภาษาแรกทีเ่ดก็เรยีนรูต้ ัง้แต่เกดิจากพ่อ
แมแ่ละเป็นภาษาทีเ่ดก็มโีอกาสไดใ้ชใ้นบรบิททางสงัคมอยา่งธรรมชาต ิ
สื่อสารกบัทุกๆคนในทุกๆโอกาส  
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ภาษาไทย จงึเป็นภาษาแม่ของเดก็ไทยในประเทศไทย  

ภาษาองักฤษ จงึเป็นภาษาแมข่องเดก็องักฤษและเดก็
สหรฐัอเมรกิาในประเทศของตน  

อยา่งไรกต็าม แมจ้ะเป็นภาษาของพ่อแมท่ีบ่า้นและเดก็ได้
เรยีนรูม้าตัง้แต่เกดิ แต่ถา้ภาษาดงักล่าวไมไ่ดใ้ชอ้ยา่งแพรห่ลายใน
สงัคมทีเ่ดก็เตบิโตขึน้มา ภาษาดงักล่าวนี้กจ็ะไมจ่ดัว่าเป็นภาษาแม ่แต่
กลายเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยหรอืภาษาถิน่ไป (Dialect)  

กรณขีองครอบครวัทีย่า้ยถิน่ฐานจากประเทศหนึ่งไปอกี
ประเทศหนึ่งทีใ่ชภ้าษาแตกต่างกนัไป เช่น กรณขีองครอบครวัคนไทย 
ทีไ่ปตัง้รกรากทีส่หรฐัอเมรกิา ยอ่มจ ากดัการใชภ้าษาไทยเฉพาะทีบ่า้น 
หรอืในหมูเ่พื่อนๆคนไทยดว้ยกนัและตอ้งใชภ้าษาองักฤษในสงัคมอยู่
ตลอดเวลา โดยเหตุนี้ ภาษาไทยจงึกลายเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยไป  

กรณทีีเ่ดก็นกัเรยีนไทยไปศกึษาต่อทีส่หรฐัอเมรกิาหรอืสหราช
อาณาจกัรซึง่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัของชนกลุ่มใหญ่ 
ภาษาองักฤษทีเ่ดก็นกัเรยีนไทยเรยีนทีป่ระเทศนัน้ๆจงึเป็น ภาษาที่
สอง หากเดก็คนเดยีวกนัไปเรยีนภาษาจนีทีส่าธารณรฐัประชาชนจนี 
ภาษาจนีกจ็ะเป็นภาษาทีส่ามของเดก็คนนี้ไป  

ส าหรบัเดก็นกัเรยีนไทยทีเ่รยีนภาษาองักฤษในประเทศไทยซึง่
ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาแมแ่ละเรยีนรูห้รอืฝึกหดัภาษาองักฤษเฉพาะใน
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ชัน้เรยีน โดยไมไ่ดใ้ชอ้ย่างแพรห่ลายในสงัคม กจ็ะถอืว่า ภาษาองักฤษ 
ทีเ่รยีนนัน้เป็น ภาษาต่างประเทศ  

ภาพที ่2.3 การแบ่งชนิดของภาษาตามภาษาทีใ่ชแ้ละบรบิทของการ
เรยีนรูฝึ้กหดั 

 

 

 

 

 

 

(ข) จดุมุ งหมายของ   ละหลกัส ูรภาษาองักฤษค ออะไร  ละมี
ความ  ก  างกนัอย างไรใน   ละหลกัส ูร? 

จดุหมายของหลกัสตูรภาษาองักฤษมคีวามส าคญัในการ
น าไปสู่การก าหนดกระบวนการสอน เทคนิคการสอน การใชส้ื่อการ
สอน รวมทัง้วธิปีระเมนิผลการเรยีนรู ้เมือ่จดุหมายของหลกัสตูรต่างกนั 
ยอ่มท าใหผ้ลการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของเดก็ในแต่ละสถานศกึษา
แตกต่างไปดว้ย  

L1 (First Language) 
Majority Language 
ภาษา นกลุ มใหญ  

ภาษา ม  

Majority Language 
ภาษา นกลุ มน้อย 

 

L2 (Second Language) 
ภาษาท่ีสอง 

Foreign Language 
Other Language 
ภาษา  างประเทศ  

ภาษาอ ่นๆ 

ภาษาของ 
พ่อแม ่

ไม่ใช่ภาษาของ
พ่อแม ่

ภาษาทีใ่ช ้

บรบิทตามสงัคมธรรมชาต ิ การวดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน/
บรบิททางสงัคมทีจ่ ากดั 

บรบิทของการเรยีนรูฝึ้กหดั 
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ในปัจจบุนัพบว่า จดุหมายของหลกัสตูรภาษาองักฤษของแต่ละ
สถานศกึษามจีดุเน้นแตกต่างกนั ทัง้ๆทีผู่เ้รยีนเป็นเดก็วยัเดยีวกนั ท า
ใหก้ารสอนภาษาองักฤษขาดเอกภาพและทศิทางการพฒันาภาษาที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั หลกัสตูรภาษาองักฤษบางสถานศกึษาเน้น
เฉพาะการออกเสยีง (Phonics) บางแห่งเน้นการใชไ้วยากรณ์และ
กฎเกณฑข์องภาษา (Grammar) หรอืบางแห่งกเ็น้นภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร (Communicative Competence)  

ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆของการจดัการเรยีนการสอน
เหล่านี้ ศาสตราจารย ์Edward Mason Anthony Jr. (1963) ไดเ้สนอว่า 
ในการจดัการเรยีนการสอนภาษานัน้ สามารถทีจ่ะแบ่งเป็น 3 ล าดบัชัน้ 
คอื ทฤษฎกีารสอน (Approach) วธิกีารสอน (Method) และเทคนิคการ
สอน (Technique) ซึง่ทฤษฎกีารสอนหรอืมมุมองทางภาษาจะ
ก่อใหเ้กดิวธิกีารสอนทีม่ขี ัน้ตอนต่างๆและเทคนิคการสอนต่างๆที่
สอดคลอ้งเป็นล าดบัชัน้ไป  

นบัจากอดตีจวบจนปัจจบุนัการสอนภาษาองักฤษนัน้ จะมี
ความสนใจไปที ่(1) จดุมุง่หมายของการสอน (2) กระบวนการสอน (3) 
ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่าง (1) และ (2) (Howatt & Widdowson, 
2004) โดยมมุมองหรอืทฤษฎภีาษานัน้ มพีฒันาการต่อเนื่องตามบรบิท
ของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป ดงันี้  
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English 1.0 : ทฤษฎีด้านโครงสร้างภาษา (The Structural 
Approach)  

ภาษาเป็นระบบขององคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิ
โครงสรา้งในการเขา้รหสัแปลความหมาย เป้าหมายของการเรยีนรู ้ 

ภาษาตามทฤษฎนีี้คอื การเรยีนรูอ้งคป์ระกอบต่างๆของระบบ
ทีป่ระกอบกนัเป็นโครงสรา้งของภาษา เช่น ระบบของหน่วยเสยีง 
ระบบ ของหน่วยไวยากรณ์ ระบบของการใชไ้วยากรณ์และระบบ
ค าศพัท ์ 

ดงันัน้แนวการสอนภาษาหรอืการจดัประสบการณ์ทางภาษา
ตามแนวทฤษฎนีี้จะใหค้วามส าคญัและเน้นการเรยีนรู้หน่วยยอ่ยของ
ภาษา คอื หน่วยเสยีง หน่วยไวยากรณ์ หน่วยค าศพัท ์เป็นตน้ 
(Richards & Rogers, 2003)  

จดุเน้นของมุมมองนี้ จงึอยู่ทีก่ระบวนการสอน
ภาษาต่างประเทศผ่านภาษาแมด่ว้ยการแปล (Grammar-Translation) 
โดยใหค้วามส าคญัทีก่ารจดจ าค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ต่างๆ   

 

English 2.0 : ทฤษฎีด้านหน้าท่ีหร อการใ ้ประโย น ของภาษา 
(The Functional Approach)  

ภาษาเป็นสื่อกลางส าหรบัการถ่ายทอดความหมาย ทฤษฎนีี้ให้
ความส าคญักบัการสื่อสารและการสื่อความหมายมากกว่าการออกเสยีง
ไวยากรณ์และกฎเกณฑข์องภาษา จงึเป็นการเน้นส่วนรวมของภาษา
มากกว่าส่วนยอ่ย  
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แนวการสอนภาษาหรอืการจดัประสบการณ์ทางภาษาตามแนว
ทฤษฎนีี้ จะน าไปสู่การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหเ้ดก็สื่อความหมาย
โดยมุง่การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารเป็นหลกั เน้นโครงสรา้งของบทเรยีน
ทีป่ระกอบดว้ยค าศพัท ์ไวยากรณ์ หวัขอ้และสถานการณ์ทีผู่เ้รยีน
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาลกัษณะต่างๆในการสื่อสาร มากกว่าทีจ่ะเน้น
โครงสรา้งดา้นไวยากรณ์เพยีงอยา่งเดยีว (Richards & Rogers, 2003)  

มมุมองนี้ ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัต่อการแปลหรอืเขา้ใจใน
ความหมายต่างๆ ของภาษาต่างประเทศ โดยเน้นไปทีค่วามถูกตอ้ง
ของการใชง้านไดจ้รงิๆแมว้่าจะจ ากดัอยูใ่นวงแคบๆกต็าม ดว้ยวธิกีาร
สอนในลกัษณะชีน้ า (Directed Method) และ Presentation – Practice 
– Production (PPP) ตลอดจนเทคนิคการสอนดว้ย Phrase Book และ 
Sound Lab เป็นตน้  

การสอนภาษาองักฤษในรปูแบบ PPP มขีัน้ตอนส าคญั 3 ประการ คอื  

1. ขัน้การน าเสนอภาษาใหม ่(Introducing new language) เป็นขัน้
แรกทีค่รแูนะน าเนื้อหาหรอืภาษาใหม ่ทีต่อ้งการสอนใหเ้ดก็รูจ้กั 
เพื่อใหเ้ดก็เริม่คุน้เคยและพรอ้มทีจ่ะรว่มกจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้
ต่อไป  

2. ขัน้การฝึกปฏบิตั ิ(Practice) ขัน้นี้ครใูหเ้ดก็ฝึกการเรยีนรูภ้าษาใหม่
โดยเดก็ลงมอืท ากจิกรรมหลายรปูแบบทัง้กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่
โดยใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆทีห่ลากหลาย เดก็จะเริม่เขา้ใจ
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ความหมายของภาษาและการใชภ้าษาทีถู่กตอ้งและเหมาะสมใน
โอกาสต่างๆ 

3. ขัน้การใชภ้าษา (Production หรอื Transfer) เป็นขัน้ทีเ่ดก็เลอืก
ภาษาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชจ้รงิใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ที่
หลากหลาย เป็นขัน้การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารอย่างอสิระ โดยครู
สรา้งสถานการณ์ขึน้และใหเ้ดก็เลอืกใชภ้าษาอย่างเหมาะสมกบั
สถานการณ์นัน้ เดก็อาจแสดงบทบาทสมมต ิหรอื เล่นเกมสก์ไ็ด ้ใน
ขัน้น้ีเน้นทกัษะการพดูซึง่เป็นทกัษะส าคญัทีใ่ชใ้นการสื่อสารใน
ชวีติประจ าวนัและในการประกอบธุรกจิต่างๆช่วยสรา้งความมัน่ใจ
ในการพูดเมือ่พบสถานการณ์จรงิ  

English 3.0 : ทฤษฎีด้านปฏ สมั นั   (The Interactional 
Approach)  

ภาษาเป็นสื่อกลางส าหรบัการตดิต่อ การสรา้งและการรกัษา
ความสมัพนัธท์างสงัคม การปฏสิมัพนัธม์ุง่ใหค้วามสนใจไปยงัการ
แสดงออกและการใชภ้าษาในการแลกเปลีย่นขอ้มลูของผูม้ปีฏสิมัพนัธ์
กนั  

แนวการสอนภาษาหรอืการจดัประสบการณ์ทางภาษาตามแนว
ทฤษฎนีี้ จะเน้นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งปฏสิมัพนัธ ์มกีารแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ผ่านทางการใชภ้าษา (Richards & Rogers, 2003)  
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มมุมองนี้แตกต่างจาก The Structural View อยา่งมนีัยส าคญั
ตรงทีว่่า การเรยีนภาษาต่างประเทศนัน้สามารถเรยีนไดโ้ดยตรง (Direct 
Method) ทีภ่าษานัน้ๆเลย ไมจ่ าเป็นตอ้งแปลหรอืเรยีนผ่านภาษาแม ่ 

การเรยีนภาษาโดยตรงน้ีเสมอืนการเรยีนภาษาของเดก็ๆอยา่งเป็น
ธรรมชาต ิ(Natural Way) และแตกต่างจาก Functional View ตรงทีค่วาม
พยายามในการขจดัหรอืลดทอนกรอบเนื้อหา ค าศพัท ์วล ีประโยคในวง
แคบๆดว้ยการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนหรอื
เจา้ของภาษาเป็นหลกั  

English 4.0 : ทฤษฎีด้านการส ่อสาร (The Communicative 
Language Approach : CLA)  

มมุมองทีต่่อยอดจาก English 3.0 ในการเรยีนการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural Method/Direct Method) โดยไมต่อ้งแปลความหมาย
ต่างๆผ่านภาษาแมข่องผูเ้รยีน แต่กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งกลบัไปเน้นทีห่น้าทีข่อง
ภาษาในการสื่อสาร เพิม่เตมิจากการใชภ้าษาในการสรา้งปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคม  

โดยเหตุนี้ การพฒันาทกัษะภาษาทัง้ 4 ดา้นรวมทัง้องคป์ระกอบ 
โครงสรา้ง และ หน่วยต่างๆ ของภาษาจงึตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิไปพรอ้มๆ
กนั  

กรอบมาตรฐานสากล CEFR (บทที ่3) คอื ตวัอยา่งของการ
จดัการเรยีนการสอนตามมมุมอง CLA นี้ 

 



58 | P a g e  
 

ภาพที ่2.4 English 4.0 : หลกัการและกรอบแนวคดิ 
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(ค) ครผููส้อน ้องหร อควรเป็น าว  าง า  เจ้าของภาษาหร อไม ?  

สิง่ทีจ่ะขอใหใ้ครค่รวญต่อไปคอื ครเูจา้ของภาษาจะสามารถ
สอนภาษาองักฤษใหแ้ก่เดก็ไทยในฐานะภาษาต่างประเทศไดห้รอืไม่? 
อยา่งไร? คุณวุฒทิีพ่อจะยนืยนัถงึความสามารถในการสอน ดงักล่าว ณ 
ปัจจบุนันัน้มเีพยีง TESOL (Teaching English for Speaker of Other 
Language) ทีเ่ป็นประกาศนียบตัรรบัรองถงึการผ่านการฝึกอบรมใน
การสอนภาษาองักฤษส าหรบัผูเ้รยีนทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
แม ่ 

อยา่งไรกต็าม TESOL นัน้ ไมไ่ดบ้อกว่า ผูท้ีผ่่านการอบรมจะ
สามารถเป็นครผููส้อนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยัไดแ้ละ TESOL 
นี้ ไมใ่ช่ใบประกอบวชิาชพีครจูากประเทศเจา้ของภาษา  

โดยเหตุนี้ จงึไมค่่อยจะมเีหตุผลเท่าไร หากเราจะยนิยอม
พรอ้มใจใหช้าวต่างชาต ิ(ถงึแมจ้ะเป็นเจา้ของภาษาและม ีTESOL ก็
ตาม) แต่ไมม่คีุณวุฒ ิ“วชิาชพีคร”ู มาสอนภาษาองักฤษใหแ้ก่ลกูๆของ
เรา หากกล าวอ้างว า คนไทย ดูภาษาไทยได้ย อมสอนภาษาไทย
ได้ ม้จะเป็นเดก็เลก็ก ็าม เราจะยอมรบัหร อไม ?  

สมมตต่ิอไปว่า ผูส้อนชาวต่างชาตเิจา้ของภาษามคีุณวุฒคิรู
ปฐมวยัจรงิๆและผ่านการฝึกอบรม TESOL มาแลว้จะยงัมขีอ้บกพรอ่ง
หรอืน่ากงัวลอกีหรอืไม่?  
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คงจะม ี2 ประเดน็ทีจ่ะขอฝากเอาไว ้ณ ทีน่ี้  

ประเดน็ รกค อ การสญูเสียภาษา ม โดย รรม า    

เดก็ไทยทีเ่รยีนภาษาองักฤษกบัครเูจา้ของภาษาในโรงเรยีน
นานาชาตชิัน้หน่ึง ยอ่มมทีกัษะภาษาองักฤษดเียีย่มและทกัษะ
ภาษาไทยอ่อนแอ ภาษาไทยจะถูกภาษาองักฤษครอบง า ดงันัน้ 
ภาษาองักฤษจะเป็นภาษาแมแ่ละภาษาไทยจะกลายเป็น
ภาษาต่างประเทศอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ตวัอยา่งของคนไทยทีไ่ปเตบิโต
ในต่างประเทศและกลบัมาใชช้วีติและประกอบอาชพีในประเทศไทยที่
ภาษาไทยอ่อนแอ ฟังพอได ้พดูไมช่ดั อ่านและเขยีนภาษาไทยได้น้อย
ถงึใชก้ารไมไ่ด ้มใีหเ้หน็อยู่ทัว่ไป  

ประการท่ีสองค อ  ้นทุนในการจดัการเรียนการสอนท่ีเรา
คนไทยไม อาจสู้ไหว  

ค่าเล่าเรยีนของเดก็ไทยทีโ่รงเรยีนนานาชาตใิน
กรงุเทพมหานครอยูท่ีห่ลายแสนบาทต่อคนต่อปี ซึง่จะมกีแ็ต่ชนชัน้
เศรษฐเีท่านัน้ทีจ่ะเขา้ถงึได ้หนทางในการจา้งครเูจา้ของภาษาในการ
สอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ไทยจงึดเูหมอืนไมค่่อยยนืยนัถงึ
ประสทิธผิล (ไดท้กัษะภาษาทีต่อ้งการ) และประสทิธภิาพ (ประหยดั
เงนิและเวลา) และยัง่ยนื (ทกัษะตดิตวัตลอดชวีติ) ตามทีค่นทัว่ไป
เขา้ใจนกั 
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(ง) เดก็ๆ ้องเรียน Phonics จึงจะสามารถอ านออกเขียนได้
ภาษาองักฤษ จร งหร อไม  อย างไร? 

ดว้ยเหตุที ่Systematic Synthetic Phonics ทีไ่ดร้บัการยอมรบั
จากกระทรวงศกึษาธกิารแห่งสหราชอาณาจกัร (Department of 
Education, 2013) ว่า เป็นเครือ่งมอืทีส่อนใหเ้ดก็ๆสามารถออกเสยีง 
อยา่งถูกตอ้งและสะกดค าอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยระบุไวใ้นหลกัสตูร
แกนกลางแห่งชาต ิ(National Curriculum) นัน้ ท าให ้Systematic 
Synthetic Phonics ถูกใชอ้ยา่งแพรห่ลายในโรงเรยีนของสหราช
อาณาจกัรและโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทยทีใ่ชห้ลกัสตูรของ 
สหราชอาณาจกัร  

โดยเหตุนี้ จงึพอทีจ่ะอนุมานไดว้่า Systematic Synthetic 
Phonics คอื ระบบการออกเสยีงทีเ่ดก็ควรทีจ่ะเรยีนเพื่อช่วยใหอ้อก
เสยีงไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิความสามารถในการสะกด
หรอือ่านค าไดด้ยีิง่ขึน้  

ความนิยมอกีประการหนึ่งของ Systematic Synthetic 
Phonics คอืผลจากการทีเ่ดก็สามารถสะกดค าได ้จะท าใหเ้ดก็ๆเกดิ
ความเชื่อมัน่และกลายเป็นจุดเริม่ตน้ของการอ่านเพื่อเขา้ใจ ตลอดจน
ความสนใจทีจ่ะเริม่อ่านหนงัสอืหรอืสื่ออื่นๆทีห่ลากหลายและ
กวา้งขวางมากขึน้ เมือ่อ่านมากขึน้ ความเขา้ใจกจ็ะมมีากขึน้ 
นอกจากนี้เดก็ๆจะเริม่คน้พบรปูแบบของค าศพัทท์ีไ่มไ่ดเ้ป็นไปตามกฎ
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อยา่งเครง่ครดั และพฒันาความสามารถในการอ่านค าทีม่ขีอ้ยกเวน้
ดว้ยตนเองอยา่งสนุกสนานในทา้ยทีสุ่ด (Brodie, 2011)  

โดยเหตุนี้ Systematic Synthetic Phonics จงึไมใ่ช่เพยีงแค่
ระบบการออกเสยีงหรอืสะกดค าศพัทเ์ท่านัน้ แต่ยงัเป็นเครือ่งมอือนั
ทรงพลงัทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็ๆรกัการอ่าน ซึง่ถอืเป็นรากฐานทีส่ าคญัยิง่ 
ของการศกึษาในชัน้สงูยิง่ขึน้  

อยา่งไรกต็าม ค าวพิากษ์วจิารณ์ทีม่ต่ีอ Phonics กค็อืการเน้น
หน่วยเสยีง โดยอาจท าใหเ้ดก็ผูเ้รยีนละเลยส่วนรวมหรอืความหมาย
ของภาษาไปได ้ เดก็ๆอาจจะสะกดค าศพัทต่์างๆไดแ้ต่ไม่รูค้วามหมาย
และ บางครัง้ไมใ่ช่ว่าแปลไม่ออก แต่ถงึแปลออกกไ็มรู่ค้วามหมาย 
เนื่องเพราะขาดการฝึกฝนการอ่านเอาเรือ่งในกระบวนการเรยีน
ภาษาองักฤษดว้ย Phonics  

Phonics ค อ การเรียนท่ีจะอ าน (learn to read)    ไม ได้
ประกนัถึงความสามารถในการสร้างความเข้าใจได้ (read to 
learn) 

(จ) การสอนภาษาองักฤษ บบ Whole Language เหมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัหร อไม  อย างไร? 

Whole Language มคีวามเหน็ว่า ดว้ยเดก็ทุกคนมี
ความสามารถการเรยีนรูภ้าษาตดิตวัมาตัง้แต่เกดิ ซึง่ประสบการณ์ของ
พ่อแมทุ่กคนยนืยนัว่า ลกูๆเรยีนรูก้ารใชภ้าษาพดู (ฟังและพดู) ดว้ย
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ตนเองโดยไมต่อ้งมกีารสอนอยา่งเป็นกจิจะลกัษณะและการเรยีนรู้
ภาษามลีกัษณะเป็นองคร์วมคอื ค า วลแีละประโยค โดยไมต่อ้งแยก
ออกเป็นเสยีงยอ่ยๆคอื พยญัชนะ สระหรอืวรรณยกุต ์เป็นตน้  

ทีส่ าคญั ความเขา้ใจหรอืความหมาย คอื สิง่ส าคญัทีสุ่ดของ
ภาษา  

ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ย อมควรสอนให้เดก็มีความเข้าใจ
ภาษาโดยรวมก อน ให้เดก็รู้ความหมายของภาษาท่ีใ ้  ละ
สามารถใ ้ภาษาส ่อสารกบัผูอ้ ่นได้เหมาะสมกบักาลเทศะ ยงัไม 
เน้นหน วยย อยๆของภาษา เช่น ไมเ่น้นหน่วยเสยีงและหน่วย
ไวยากรณ์ แต่มไิดห้มายความว่าจะละเวน้หน่วยยอ่ยไป การทีเ่ดก็จะ
สื่อสารไดด้ยีอ่มตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งองคป์ระกอบของภาษา คอื เสยีง ค า 
ประโยค รปูแบบของไวยากรณ์ทัง้หมดและการสื่อความหมาย เพยีงแต่
ใหเ้ดก็เรยีนรูห้น่วยยอ่ยทหีลงั ลกัษณะการเรยีนรูภ้าษาโดยรวมเช่นนี้
จะตรงกบัการพฒันาภาษาตามธรรมชาตขิองเดก็แรกเกดิจนพดูได ้ 

เมือ่เดก็เกดิมากเ็รยีนรูภ้าษาตามปกตดิว้ยการฟังและเลยีน
เสยีงผูใ้หญ่พดู ต่อมากเ็กดิความเขา้ใจความหมายของภาษาและ
สามารถพดูสื่อสารบอกความตอ้งการของตนเองไดโ้ดยยงัไมต่อ้งรูว้่า 
เสยีงค าพดูทีอ่อกมาถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์หรอืไม ่ซึง่มลีกัษณะ
เป็น whole-part-whole (รวม-ยอ่ย-รวม)  
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ดงันัน้การสอน ภาษาองักฤษใหก้บัเดก็ปฐมวยัจงึควรมี
จดุมุง่หมายใหเ้ดก็เรยีนรูภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ซึง่ตรงกบัมุมมองของ 
The Interactional View และ The Communicative Language 
Approach : CLA ทีใ่หค้วามส าคญักบัผูเ้รยีนในการใชภ้าษาเพื่อการ
สื่อสารกบัผูอ้ื่นไดเ้หมาะสมกบัวยัและกาลเทศะซึง่เป็นหน้าทีห่รอืการใช้
ประโยชน์ของภาษาในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน โดยความคดิดงักล่าว
นี้มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของอาจารยเ์ปลือ้ง ณ นคร ทีก่ล่าว
ว่า “...การเรยีนภาษาจงึควรหนกัไปทางการใชภ้าษา ไวยากรณ์เป็น
เพยีงส่วนประกอบไมใ่ช่ส่วนส าคญัของภาษา นกัเรยีนเบื่อภาษาเพราะ
ครมูุง่สอนไวยากรณ์โดยผูเ้รยีนไมเ่หน็ประโยชน์เลย วธิสีอนภาษาตอ้ง
ใหผู้เ้รยีนเหน็ว่าภาษาเป็นสิง่มชีวีติ คอื เป็นสิง่ที่เราจ าเป็นตอ้งใชอ้ยู่
ทุกวนั...” (เปลือ้ง ณ นคร, 2540) 

(ฉ) เร ่องส าคญัท่ีควรรู้ในการสอนภาษาองักฤษเ  ่อการส ่อสาร   

การสอนภาษาองักฤษเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสื่อสารให้
ประสบผลส าเรจ็ ครคูวรศกึษาและท าความเขา้ใจขอ้มลูส าคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัการสอน อาท ิความหมายของภาษาเพื่อการสื่อสาร 
หลกัการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร จดุเน้น ขัน้ตอนการสอน 
เคลด็ลบัในการสอนและปัจจยัส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
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ความหมายของภาษาเ  ่อการส ่อสาร  

ภาษาเพื่อการสื่อสาร คอื 
ความสามารถในการใชภ้าษาหรอืตคีวามได้
ถูกตอ้งและเหมาะสม เมือ่เดก็มปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นในสงัคมจะสามารถรูไ้ดว้่า เมือ่ใด
ควรพดู (When) ควรพดูอะไร (What) กบั
ใคร (Who) ทีไ่หน (Where) ในลกัษณะ
อยา่งไร (How) (พรีะพงศ ์สุขแกว้, 2548)  

หลกัการสอนภาษาองักฤษเ  ่อการส ่อสาร (Morrow & Johnson, 
1979) ม ี5 ประการ ดงันี้  

1. ผูเ้รยีนตอ้งรูว้่าตนเองก าลงัเรยีนภาษาเพื่อจะไดส้ื่อสารภาษา
กบัผูอ้ื่นได ้ 

2. ภาพรวมของภาษามคีวามส าคญักว่าส่วนยอ่ยๆของภาษา คอื 
เรยีนแลว้ตอ้งใชภ้าษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิได ้ไมใ่ช่ค านึง
แต่เพยีง รปูแบบ ไวยากรณ์ ประโยคหรอืการออกเสยีง  

3. กระบวนการสื่อสารมคีวามส าคญัพอๆกบัรปูแบบของภาษา  

4. ในการเรยีนรูภ้าษา ผูเ้รยีนต้องลงมอืปฏบิตัคิอื ฝึกการฟัง การ 
พดู การอ่าน และการเขยีน  
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5. การใชภ้าษาทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ ไมใ่ช่ความผดิทีร่า้ยแรง สามารถ
ปรบัและแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้โดยใหเ้วลาและโอกาสในการ
ฝึกฝน 

จดุเน้นของภาษาเ  ่อการส ่อสาร มดีงันี้  

1. หน้าทีข่องภาษา คอื การสื่อสาร  

2. ภาษามไีวเ้พื่อใชง้าน เช่น ใชป้ฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น แสดง 
ความรูส้กึของตน ใหข้อ้มลูต่างๆและเพื่อจนิตนาการ  

3. ความหมายของภาษาส าคญักว่ารปูแบบหรอืโครงสรา้งของ
ภาษา  

4. ผูเ้รยีน คอื ผูท้ีส่ ื่อหน้าทีข่องภาษาใหส้มบูรณ์  

5. การใชภ้าษาของผูเ้รยีนส าคญักว่าหลกัหรอืกฎเกณฑข์อง
ภาษา  

6. ผูเ้รยีนฝึกการใชภ้าษาใหใ้กลเ้คยีงกบัสถานการณ์จรงิ และฝึก
ทกัษะโดยรวม คอื การฟัง พดู อ่าน เขยีนไปดว้ยกนั  

7. จดัรวมหวัขอ้ของเนื้อหาทีเ่หมอืนกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั ตามหน้าที่
ในรปูของหน่วยต่างๆเช่น หน่วยการทกัทาย หน่วยการ  

ขอรอ้ง หน่วยการเชญิ หน่วยอาหาร หน่วยของเล่น เป็นตน้  
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กระบวนการรบัรู้ภาษา (Language Acquisition) 

หรอืบางครัง้ ใชค้ าว่ากระบวนการซมึซบัภาษาของเดก็ปฐมวยั 
มคีวามส าคญัและมปีระโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
เป็นอยา่งยิง่  

ถา้ครเูขา้ใจวธิกีารรบัรูภ้าษาแรกหรอืภาษาที ่1 ของเดก็ตัง้แต่
แรกเกดิจนสามารถพดูสื่อสารทางภาษาได ้จะช่วยใหค้รวูางแผนการ
จดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ (Language Learning) ซึง่เป็นภาษาที ่2 
หรอืภาษาต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการรบัรูภ้าษาแรกของ
เดก็ไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหเ้ดก็ไมเ่บื่อกจิกรรมการเรยีนการสอน เพราะ
สอดคลอ้งกบัวธิกีารรบัรูภ้าษาแรกตามธรรมชาตขิองเดก็ ตรงกบัความ 
ตอ้งการและเหมาะสมกบัวยั ช่วยใหค้รสูอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด ซึง่ถอืเป็นเป้าหมายสงูสุดของการ
สอนภาษาองักฤษแก่เดก็ปฐมวยั 

กระบวนการรบัรูภ้าษาของเดก็ปฐมวยัมลีกัษณะ ดงันี้  

1. ขัน้ส ารวจ เมือ่เดก็ไดย้นิผูใ้หญ่พดูภาษาในบรบิทตาม
ธรรมชาต ิเดก็ไดฟั้งและส ารวจภาษาทีไ่ดย้นิโดยเชื่อมโยง
เสยีงพดูของผูใ้หญ่กบัสถานการณ์ทีเ่ขา้ใจ เช่น แมพ่ดู หม ่าๆ
ลกูน าไปโยงกบัอาการรบัประทาน ลกูกเ็ขา้ใจและยอมรบั  

2. ขัน้เลยีนแบบ เมือ่เดก็ยอมรบัภาษาทีผู่ใ้หญ่พดู เดก็กจ็ะ
เลยีนแบบค าทีไ่ดย้นิจากผูใ้หญ่และพยายามพดูจนใกลเ้คยีงกบั



68 | P a g e  
 

ผูใ้หญ่ตามแนวทางของเดก็เอง เดก็จะเริม่พูดหม ่าๆแต่อาจยงั
ไมช่ดัเจนเหมอืนผูใ้หญ่  

3. ขัน้การเปรยีบเทยีบและสรปุเป็นกฎเกณฑด์ว้ยตนเอง ในขัน้นี้ 
เดก็ใชภ้าษาเองโดยเชื่อมโยงค าศพัทก์บัสิง่ของต่างๆ จ า
ประโยคได ้สรา้งค าศพัท ์สรา้งรปูแบบภาษาของตนขึน้เอง 
ตามทีส่รปุไดแ้ละพดูออกมา จะพบว่าเดก็เริม่พดูเป็นประโยค 
โดยเรยีงค า เช่น “แม ่นม” “นม ไม่ม”ี “พ่อ รองเทา้” เดก็ยงัไม่
ใชค้ าทางไวยากรณ์เลย แต่ใชก้ารเรยีงค า 2 ค า ทีม่ ี
ความสมัพนัธต่์อกนั ซึง่เป็นกฎพืน้ฐานเบือ้งตน้ของการพดู  

4. ขัน้ศกึษาอยา่งเป็นแบบแผน ขัน้น้ีเดก็พฒันาค าพดูใหใ้กลเ้คยีง
กบัผูใ้หญ่ ขยายประสบการณ์ตามความสามารถใหก้วา้งขวาง
มากขึน้ จะเพิม่ความยาวของประโยคขึน้ เดก็ไมไ่ดเ้ลยีนแบบ
ภาษาของผูใ้หญ่ไปเสยีหมด สามารถคดิเอง พดูเองและมคีวาม
เขา้ในสิง่ทีพู่ดออกมาซึง่เป็นความสามารถทางภาษาของสมอง
มนุษย ์ภายในอาย ุ18 เดอืน ถงึ 5 ปี เดก็สามารถเรยีนรู้
ไวยากรณ์ทุกคน (ศรวีไิล พลมณี, 2545)  

เดก็เรยีนรูภ้าษาเหมอืนกนัเป็นสากลทัว่โลก เดก็ทุกคนไมว่่า
ชาตใิดกม็คีวามสามารถดา้นภาษาโดยธรรมชาต ิมอุีปกรณ์ตดิตวัมาแต่
ก าเนิด (Innate Building) อุปกรณ์ทีอ่ยูใ่นตวัเดก็นี้จะท างานกต่็อเมือ่มี
การกระตุน้จากสิง่แวดลอ้ม (Lenneberg, 1960) 
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การจดัสภา  วดล้อมในการเรียนภาษา 

ภาวะแวดลอ้มมสี่วนช่วยใหเ้กดิพฒันาการทางภาษา ถา้ทารก
ไดม้โีอกาสฝึกท าเสยีงต่างๆโดยมผีูใ้กลช้ดิท าเสยีง เช่น รอ้งเพลงใหฟั้ง
จะช่วยใหท้ารกหดัท าเสยีงตามทีไ่ดย้นิซึง่เป็นการฝึกหดัใหท้ารกท า
เสยีงตอบและไดเ้ปล่งเสยีงบ่อยขึน้ ทารกทีข่าดโอกาสดงักล่าวจะมี
พฒันาการทางภาษาชา้กว่าทารกทีม่โีอกาสฝึกท าเสยีงบ่อยๆ 

ดงันัน้ สภาพแวดลอ้มจงึเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรยีนรูภ้าษา
ของเดก็ในช่วงไมก่ี่ปีของชวีติทีแ่รกเริม่ เดก็สามารถเรยีนรูแ้ละใชภ้าษา
ได ้ท าความเขา้ใจกบัคนรอบขา้งได ้ถา้เดก็มโีอกาสคลุกคลอียูก่บักลุ่ม
คนทีใ่ช ้2 ภาษา เดก็จะสามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีัง้ 2 ภาษา โดยไมส่บัสน 
ความสามารถเช่นนี้ผูใ้หญ่มน้ีอยกว่าเดก็และไมม่ทีางประสบ
ความส าเรจ็เท่าเดก็ โดยเฉพาะเรือ่งส าเนียงและการออกเสยีง (ศรวีไิล 
พลมณ,ี 2545)  

เมือ่ถงึวยัทีเ่ดก็เขา้โรงเรยีนครจูงึตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูด้า้นภาษาเพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาตาม
ศกัยภาพไดอ้ย่างเตม็ที ่สิง่ทีค่รคูวรท าไดแ้ก่ การจดับรรยากาศทาง
จติวทิยาควรเป็นไปในทางบวก เดก็จะรูส้กึอบอุ่นใจและผ่อนคลาย ไม่
เขม้งวด ไมเ่ครยีด บรรยากาศแบบน้ีท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดง้่าย 
รูส้กึมคีวามสุขและรกัการเรยีนรู ้ 
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การจดับรรยากาศทางกายภาพดา้นการจดัหอ้งเรยีน เช่น สื่อ 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆควรจดัเป็นหมวดหมู ่จดัวางในต าแหน่งทีเ่หมาะสม 
เอือ้ต่อการใหเ้ดก็หยบิใชไ้ดง้า่ย สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรูช้่วย 
กระตุน้ใหเ้ดก็อยากเรยีน อยากท ากจิกรรม นอกจากช่วยกระตุ้น 
พฒันาการดา้นภาษาแลว้ยงัช่วยกระตุ้นพฒันาการทุกดา้นของเดก็อกี
ดว้ย  

การจดับรรยากาศทางสงัคมเกดิจากการปฏสิมัพนัธข์องเดก็ๆ
ในหอ้งเรยีน ถา้มคีวามเป็นมติรต่อกนั เขา้ใจรกัใคร่ยอมรบักนัและกนั 
จะท าใหเ้กดิความรว่มมอืในกจิกรรมการเรยีนรู ้มคีวามกระตอืรอืรน้ใน
การท ากจิกรรม มบีรรยากาศสนุกสนาน เดก็ๆไดม้โีอกาสพดูคุย
ปฏสิมัพนัธก์นัดว้ยใบหน้าทีย่ ิม้แยม้ ครยูอมรบัความผดิพลาดของเดก็ 
จะช่วยใหเ้ดก็รูส้กึอบอุ่น มคีวามสุขและรว่มกจิกรรมด้วยความสนใจ 

หลกัส าคญัส าหรบัคร ูละ  อ ม ในการส งเสร ม ฒันาการทาง
ภาษาให้กบัเดก็  

1. เดก็เรยีนรูภ้าษาจากตวัอยา่งของครแูละผูใ้หญ่  

2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็สนทนากบัครแูละผูใ้หญ่เป็นประจ า  

3. ครแูละผูใ้หญ่ควรเป็นแบบอยา่งในการอ่านและเขยีนใหแ้ก่เดก็ 
โดยอ่านและเขยีนใหเ้ดก็เหน็บ่อยๆ  
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4. ครแูละผูใ้หญ่อ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟังสม ่าเสมอ ควรเป็นหนงัสอืที่
เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ประเภททีม่คี าถามและเป็นเรือ่งราวใน
ชวีติประจ าวนัทีเ่ดก็คุน้เคย  

5. การอ่านท าไดห้ลายวธิ ีเช่น อ่านออกเสยีงใหเ้ดก็ฟัง อ่าน 
รว่มกบัเดก็หรอืใหเ้ดก็อ่านตามล าพงั สิง่ทีอ่่านไดแ้ก่ หนังสอื 
นิทานเดก็หรอืวรรณกรรมอื่นๆทีเ่หมาะสมกบัวยั  

6. การเล่านิทานหรอืเรือ่งราวเกีย่วกบัการผจญภยัต่างๆเป็นสิง่ที่
เดก็ชอบเดก็จะไดร้บัความสนุกสนาน ไดท้่องโลกกวา้งผ่าน 
เรือ่งราวทีพ่่อแมเ่ล่าใหฟั้ง ท าใหเ้ดก็ประทบัใจ ส่งผลใหเ้ดก็
เกดิการพฒันาทางภาษา จะมนีิสยัรกัการอ่าน การเรยีนรูแ้ละ
การ แสวงหาความรูด้ว้ยการอ่านในทีสุ่ด  

7. ครแูละผูใ้หญ่ควรเตรยีมสื่อและอุปกรณ์ทางภาษาใหพ้รอ้มใช ้
เช่น อุปกรณ์ใหเ้ดก็เขยีน ลอก เขยีนทบัตวัอกัษร กระดาษวาด 
ภาพ ตวัอกัษร บตัรค าสัน้ๆใหเ้ดก็เหน็ค าทีคุ่น้เคย ใหเ้ดก็
สงัเกตชื่อของตนเอง บอกตวัอกัษรได ้อ่านค าสัน้ๆได ้ 

8. ใหเ้ดก็มโีอกาสท ากจิกรรม เช่น อ่าน เขยีน ทีม่คีวามหมายต่อ
เดก็อยา่งอสิระ ตามความสนใจและตามศกัยภาพของเดก็  

9. เปิดโอกาสใหเ้ดก็เล่นตามจนิตนาการโดยใหเ้ล่าเรือ่งราวต่างๆ
ฝึกใหเ้ดก็สงัเกต มองเหน็ ฟัง และถ่ายทอดความคดิ ออกมา 
เป็นค าพดู เพื่ออธบิายสิง่ต่างๆใหผู้อ้ื่นฟังได ้หลกัส าคญัเหล่านี้ 
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จะสะทอ้นใหเ้หน็พฤตกิรรมของครแูละพ่อแมใ่นการช่วยสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ได ้เป็นอยา่งด ี
รวมทัง้การท าความเขา้ใจลกัษณะธรรมชาตขิองการเรยีนรู้
ภาษาของเดก็ จะช่วยเป็นแนวทางในการสอนภาษาใหก้บัเดก็
อยา่งเหมาะสมต่อไป  

10. ในการส่งเสรมิภาษา ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้บบบรูณาการทกัษะ
ทางการฟัง พดู อ่านและเขยีนไปดว้ยกนั แมว้่าพฒันาการดา้น
การพดูจะมาก่อนการเขยีน แต่เดก็จะเรยีนรูภ้าษาตามวธิกีาร
ของเดก็เอง ครแูละผูใ้หญ่ตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ
พฒันาการทางภาษาอย่างเหมาะสม  

11. การทีเ่ดก็ๆหยบิจบัหนังสอื อ่านหนงัสอื เล่นหนงัสอื ท าใหเ้ดก็
มคีวามคุน้เคยกบัภาษา จะเหน็ว่าเดก็จะเล่นกบัหนงัสอืก่อน
พดูได ้และเขยีนหนงัสอืเลยีนแบบผูใ้หญ่ก่อนอ่านได ้
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เคลด็ลบัในการสอนภาษาองักฤษ ก เดก็ปฐมวยั  

1. เดก็ปฐมวยัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้ครคูวรมกีจิกรรม
ใหเ้ลอืกทีห่ลากหลายเหมาะกบัความตอ้งการ ความสนใจ และ
ความสามารถตามวยั  

2. ควรใหค้วามสนใจเดก็เป็นรายบุคคล เพราะเดก็มวีธิกีารเรยีนรู้
และระยะเวลาของการเรยีนรูเ้รว็-ชา้ แตกต่างกนั  

3. เดก็ตอ้งการก าลงัใจในการเรยีนรูจ้ากครตูลอดเวลา เช่น ค า
ชมเชย การแสดง การยอมรบัของครหูรอืสหีน้ายิม้แยม้  

4. การใชท้่าทาง น ้าเสยีงและสื่อต่างๆประกอบการเล่านิทาน ช่วย
เพิม่ความน่าสนใจและความสนุกสนานในการฟังนิทาน
ภาษาองักฤษ  

5. บางครัง้ครอูาจพดูภาษาแม ่(ภาษาไทย) ประกอบ เพื่อช่วย
สรา้งความเขา้ใจสิง่ทีค่รอูธบิาย แทนทีค่รจูะพดูแต่เพยีง
ภาษาองักฤษอยา่งเดยีว  

6. เดก็ชอบเรยีนรูส้ ิง่ทีคุ่น้เคยและเชื่อมโยงไปยงัสิง่ใหม ่ 

7. การใชค้ าทบัศพัทภ์าษาองักฤษในบางครัง้อาจช่วยใหเ้ดก็จ า
แมน่ขึน้ เช่น ค าว่า taxi ham bread bowl เป็นตน้ 
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ส ่งดีท่ี  อ ม ผูป้กครองไม ควรมองข้าม  

ถา้ท่านเป็นผูป้กครองทีป่ระสงคจ์ะส่งลกูไปเรยีนภาษาองักฤษ 
ท่านคงมคีวามคาดหวงัใหลู้กชอบภาษาองักฤษ สนุกกบัการเรยีน ม ี
ความสุขทีไ่ดไ้ปโรงเรยีน เรยีนจบหลกัสตูรแลว้ไดผ้ลด ีลกูพดู
ภาษาองักฤษไดพ้อสมควร มพีฒันาการทางภาษาดขีึน้พรอ้มรบัการ
เรยีนรูใ้นระดบัต่อไป หากท่านมเีป้าหมาย
ดงักล่าว ท่านควรเลอืกโรงเรยีนสอน
ภาษาองักฤษทีส่ามารถท าใหค้วามคาดหวงั
ของท่านเป็นความจรงิได ้โดยมขีอ้แนะน า 
ดงัต่อไปนี้  

1. เริม่ดว้ยการเลอืกหลกัสตูรและการสอนภาษาองักฤษทีเ่น้น
พฒันาการตามวยัของเดก็เป็นหลกัและเหมาะสมกบัวยัของลกู
ท่าน ถา้หลกัสตูรเหมาะสมกบัวยั ท าใหเ้ดก็ชอบภาษาองักฤษ 
ถา้หลกัสตูรยากเกนิวยั ถูกกดดนัมคีวามทุกข ์เดก็จะไมช่อบ
ภาษาองักฤษ  

2. หลกัสตูรตอ้งมจีดุมุ่งหมายชดัเจน ระบุไดว้่าเมือ่เรยีนจบแลว้ 
เดก็ไดพ้ฒันาอะไร พฒันามากน้อยแค่ไหน ภาพของลกูท่านจะ
เป็นอยา่งไรเมือ่เรยีนจบหลกัสตูร ถา้จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร
ไมช่ดัเจน ท่านจะคาดหวงัไมไ่ดเ้ลยว่า ลกูท่านจะไดร้บั
ประโยชน์อะไรจากการเรยีน ถา้คอยจนจบหลกัสตูรกค็งสาย
เสยีแลว้ 
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3. หลกัสตูรทีด่ตีอ้งท าใหเ้ดก็มองเหน็ประโยชน์ของการเรยีน
ภาษาองักฤษ และสามารถน าสิง่ทีเ่รยีนไปใชไ้ดจ้รงิใน
ชวีติประจ าวนั ถา้เดก็เหน็ประโยชน์ในการน าไปใช ้การเรยีน
จะมคีวามหมาย เดก็จะใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมอยา่ง
ตัง้ใจ  

4. กจิกรรมในหลกัสตูร ควรมใีหเ้ลอืกอยา่งหลากหลายเหมาะกบั
รปูแบบการเรยีนรู ้(learning style) ของเดก็แต่ละคน และไม่
ยากเกนิระดบัความสามารถ แต่กไ็มง่า่ยเกนิไปจนท าใหเ้ดก็
เบื่อ  

5. สื่อทีใ่ชใ้นหลกัสตูรควรมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
หลากหลาย ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูไ้ดด้ ีช่วยกระตุ้นความ
สนใจ เดก็ชอบเรยีนสนุกไม่น่าเบื่อ  

6. การประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละพฒันาการทางภาษาของเดก็ มี
กระบวนการเป็นระบบชดัเจนเป็นรปูธรรมตรวจสอบได ้ 

7. ครผููส้อนใหค้วามรกั ความเขา้ใจ มคีวามจรงิใจทีจ่ะช่วย
พฒันาการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล ท าใหเ้ดก็อบอุ่นและมคีวามสุข
ในการเรยีน  

8. ผูป้กครองเป็นผูช้่วยทีด่ขีองลกู คอยเป็นก าลงัใจ ใหค้วาม
ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนบัสนุนการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของลกู
ตลอดเวลา  
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ขอ้แนะน าดงักล่าวขา้งตน้ เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ทีจ่ะท าใหล้กู
ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนภาษาองักฤษ ผูป้กครองไมจ่ าเป็นตอ้ง
กดดนัและสรา้งความทุกขใ์หก้บัลกู เพราะความจรงิแลว้เดก็มสีมองและ
ความสามารถในการเรยีนรูภ้าษาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยเ์ป็นทุนอยู่ดว้ย
แลว้ 

สรปุว่าอย่างไรด?ี  

ตามทีไ่ดพ้รรณนาถงึหลกัการ ทฤษฏแีละแนวคดิในการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยัไทยดงักล่าวขา้งตน้ ขอ
เสนอความเหน็ว่า  

“การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็
ปฐมวยัไทย ควรอยู ในฐานะภาษา  างประเทศ ละด าเน นการ
สอนโดยครไูทย ด้วยหลกัส ูรภาษาองักฤษเ  ่อการส ่อสาร 
(Communicative Language Approach)  บบองค รวม (Whole 
Language) โดยอาจใ ้ Systematic Synthetic Phonics   วยเสร ม
ในการออกเสียงท่ี ดัเจน ละสะกดค าอย างถกู ้อง”  

เมือ่ไดข้อ้สรปุแลว้ ต่อไปคอืสิง่ทีค่รผููส้อนและพ่อแมผู่ป้กครอง 
ควรรูแ้ละท าความเขา้ใจต่อบทบาทและหน้าทีก่่อนทีจ่ะส าแดง 
“อทิธฤิทิธิ”์  ดลบนัดาลใหเ้กดิ “ปาฏหิารยิ”์ ของการใฝ่เรยีนรู ้สมรรถนะ
และทกัษะ  ความเชื่อมัน่ในตนเอง ตลอดจนความสุขและความภมูใิจใน
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ความส าเรจ็ ซึง่ทัง้หมดนี้ จะเป็นหลกัประกนัอนัมัน่คงต่อการเรยีน
ภาษาองักฤษของเดก็ปฐมวยัในชัน้สงูยิง่ขึน้ต่อไป 
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บทท่ี   กรอบมา รฐาน CEFR 

 

“A goal is a dream with a deadline.” 

--Napolean Hill 

 “เป้าหมายคอื ความฝันทีก่ าหนดวนัลงมอืท า” 

 (นโปเลยีน ฮลิล)์ 
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กรอบมา รฐาน CEFR (The Common European Framework of 
Reference for Languages) 

สถานศกึษา ผูบ้รหิาร ครภูาษาองักฤษ และนกัเรยีนทัว่ไปคง
ตอ้งปรบัเปลีย่นและเตรยีมพรอ้มเพื่อพฒันาตนเอง ใหเ้ท่าทนัการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมในปัจจุบนั จะเหน็ว่าทุกภาคส่วนไดใ้ห้
ความส าคญัและทุ่มเทการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษกนั
อยา่งเตม็ทีต่ลอดหลายปีทีผ่่านมา แต่ผลทีไ่ดก้ลบัยงัไม่ประสบ
ความส าเรจ็ตามทีห่วงัไว ้กล่าวคอื เมือ่เขา้สู่ช่วงเวลาทีต่อ้งใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารนัน้ เดก็ไทยและคนไทยส่วนใหญ่กลบัไม่
สามารถสื่อสารกบัเจา้ของภาษาไดอ้ย่างทีมุ่ง่หมายไว ้แสดงใหเ้หน็ว่า
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีผ่่านมานัน้ มอิาจตอบโจทยก์ารเรยีนรู้
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้เมือ่ตน้ปี 2557 ที่
ผ่านมา กระทรวงศกึษาธกิารจงึประกาศนโยบายปฏริปูการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการสื่อสาร
และเขา้ถงึองคค์วามรูแ้ละก้าวทนัโลก รวมทัง้พฒันาตนเองเพื่อน าไปสู่
การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆต่อไป 

 นโยบายปฏริปูการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีส่ าคญับาง
ประการทีจ่ะขอกล่าวถงึในทีน่ี้คอื 

1. การใชก้รอบมาตรฐานภาษาองักฤษทีเ่ป็นสากล The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึง่ใช้
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กนัอยา่งแพรห่ลายในกลุ่มสหภาพยโุรปและประเทศต่างๆ มาใชเ้ป็น
กรอบความคดิหลกัในประเทศไทยดว้ย ทัง้ในการออกแบบหลกัสตูร
ภาษาองักฤษ การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ การก าหนด
เป้าหมายการเรยีนรู ้การวดัผล การทดสอบ รวมทัง้การพฒันาครู
ภาษาองักฤษ 

2. การส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษใหม้มีาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานหลกั CEFR ดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยมหีลกัสตูร แบบเรยีน สื่อการเรยีนการสอน แต่ดว้ยวธิกีาร
ทีแ่ตกต่างกนัไดต้ามความพรอ้มของสถานศกึษา รวมทัง้ความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 

 จากนโยบายดงักล่าวมคี าส าคญัทีเ่ราตอ้งท าความเขา้ใจคอื 
The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) คอื กรอบมาตรฐานภาษาทีเ่ป็นสากลและใชก้นัแพรห่ลายใน
หลายประเทศทัว่โลก  
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ท าไม ้องเป็น The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR)? 

 CEFR เกดิจากการรวมตวักนัของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป
ทีต่อ้งมกีารสื่อสารกนัดว้ยภาษา แต่เนื่องจากประชากรในสหภาพยโุรป
มภีาษาและมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัซึง่ท าใหม้ปัีญหาในการสื่อสาร จงึ
ตอ้งมกีารเรยีนรูภ้าษาของกนัและกนัในกลุ่มประเทศสมาชกิในสหภาพ
ยโุรป ต่อมากลุ่มสหภาพยโุรปไดร้ว่มกนัก าหนดกรอบมาตรฐานทาง
ภาษาเพื่อใหพ้ลเมอืงในประเทศสมาชกิมคีวามเขา้ใจตรงกนัถงึระดบั
ความสามารถในการสื่อสารและใชง้านทางภาษาไดใ้นระดบัเดยีวกนัไม่
ว่าจะเป็นภาษาใดกต็าม เช่น ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส อติาล ีเป็นตน้ ซึง่
ขณะน้ีเป็นทีย่อมรบัและใชก้นัอยา่งกวา้งขวางและแพรห่ลาย ทัง้
ประเทศในสหภาพยโุรปและในเอเชยี เช่น ญีปุ่่ น เกาหล ีจนี เป็นตน้ 
อนัทีจ่รงิประเทศไทยกใ็ชก้รอบมาตรฐานดงักล่าวมานานแลว้แต่ใช้
จ ากดัเฉพาะการศกึษาในระดบัสงู เช่น การไปศกึษาต่อต่างประเทศที่
ตอ้งใชค้ะแนน TOEFL หรอื IELTS เพื่อเทยีบเคยีงระดบัความรู้
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน และใชใ้นการคดัเลอืก
ผูส้มคัรงานโดยใชค้ะแนน TOEIC เป็นเกณฑห์นึ่ง เป็นตน้ 

กรอบมาตรฐาน CEFR ระบุ ความสามารถและทกัษะของ
ผูเ้รยีนซึง่แบ่งเป็น 6 ระดบั ดงันี้ 
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ตารางที ่3.1 การแบ่งระดบัความสามารถทางภาษา The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 

ทีม่า: Council of Europe. (2011). Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 
Cambridge University Press. pp. 23-24 
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ในแต่ละระดบัไดก้ าหนดความสามารถในการใชภ้าษาไวด้งันี้ 

ตารางที ่3.2 ค าอธบิายความสามารถทางภาษาในแต่ละระดบั 

ระดบั ค าอ  บาย 

A1 ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเขา้ใจและใชค้ าสนทนาในชวีติประจ าวนัได ้
แนะน าตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนการโตต้อบสนทนาเกีย่วกบับุคคล 
เช่น ทีพ่กัอาศยัอยู่ทีใ่ด บุคคลทีรู่จ้กัและสิง่ของทีม่อียู่ เป็นตน้ มี
ปฏสิมัพนัธง์่ายๆกบัผูอ้ื่นดว้ยการพดูทีช่า้ ชดัเจนและหากไดร้บั
ความช่วยเหลอื  

A2 ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเขา้ใจประโยคและค าแสดงความรูส้กึต่างๆทีใ่ช้
บ่อยๆเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัได ้สามารถสือ่สารเกีย่วกบังานทีม่ี
ลกัษณะง่าย และท าเป็นประจ า ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอ้มลูใน
สิง่คุน้เคยและประจ าวนั สามารถอธบิายง่ายๆเกีย่วกบัภมูลิ าเนา 
สภาพแวดลอ้มและสิง่ต่างๆรอบขา้ง 

B1 ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเขา้ใจจุดส าคญัๆของขอ้มลูทีไ่ดร้บัชดัแจง้
เกีย่วกบัสิง่ทีคุ่น้เคยทีพ่บเจอในงาน โรงเรยีน ยามว่างเป็นตน้ 
สามารถจดัการสถานการส์ว่นใหญ่ทีม่กัจะเกดิขึน้ในขณะเดนิทาง
ท่องเทีย่วเมื่อเกดิการพดูภาษาขึน้ สามารถสรา้งประโยคของหวัขอ้
ต่างๆทีคุ่น้เคยหรอืสนใจได ้สามารถเล่าประสบการณ์และ
เหตุการณ์ต่างๆความฝัน ความหวงั ความปรารถนา ตลอดจนการ
ใหเ้หตุผลและอธบิายอื่นๆทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็และแผนงาน
ต่างๆได ้

  



86 | P a g e  
 

B2 ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเขา้ใจแก่นสารของหวัขอ้ต่างๆทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม
และนามธรรม รวมหมายถงึ การอภปิรายเชงิเทคนิคในสายงาน
ความเชีย่วชาญของตนเอง สามารถมปีฏสิมัพนัธอ์ย่างคล่องแคล่ว
ทนัทกีบัเจา้ของภาษาดว้ยตนเองได ้สามารถเขยีนขอ้ความใน
หวัขอ้ต่างๆไดก้วา้งขวางและอธบิายความคดิเหน็เกีย่วกบัหวัขอ้
เฉพาะโดยการยกขอ้ดแีละขอ้เสยีต่างๆได ้

C1 ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเขา้ใจขอ้ความครอบคลุมหวัขอ้กวา้งๆทีย่าก 
ยาวและแฝงความหมายได ้สามารถถ่ายทอดความคดิของตนเอง
ไดอ้ย่างคล่องแคล่วและปัจจุบนัทนัด่วน สามารถใชภ้าษาส าหรบั
วตัถุประสงคด์า้นสงัคม การศกึษาและงานอาชพีไดห้ลากหลายและ
มปีระสทิธผิล สามารถเขยีนขอ้ความชดัเจน เป็นระบบและให้
รายละเอยีดส าหรบัหวัขอ้ทีส่ลบัซบัซอ้น โดยแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งมแีบบแผน การเชื่อมโยงและ
เอกภาพของเน้ือหา 

C2 ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจสิง่ทีอ่่านหรอืไดย้นิโดยไม่ล าบากใดๆ 
สามารถสรุปขอ้มลูขา่วสารจากแหล่งต่างๆทัง้ภาษาพดูและเขยีน 
และการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ใหม่ๆพรอ้มน าเสนออย่างสอดคลอ้งกนั 
สามารถอธบิายความแตกต่างของความหมายหลากหลายมติขิอง
สถานการณ์ทีซ่บัซอ้นอย่างทนัทว่งท ีคล่องแคล่วว่องไวและถูกตอ้ง 

 

ท่ีมา: Council of Europe. (2011). Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 
Cambridge University Press. p.24 
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CEFR ดีอย างไร? 

 เราเรยีนภาษาองักฤษโดยทีค่ดิว่ายิง่รูเ้ยอะ เรยีนเยอะ ยิง่ด ี
ตอ้งจ าค าศพัทย์ากๆ จ าใหไ้ดม้ากๆ จะไดเ้ก่ง ท าขอ้สอบได ้ แต่เมือ่ถงึ
เวลาทีต่อ้งใชจ้รงิแลว้ ค าศพัทเ์หล่านัน้แทบไมไ่ดน้ ามาใชด้ว้ยซ ้า 
ตวัอยา่งเช่น การเขยีนจดหมายหรอืการใชค้ าต่างๆ ในบางครัง้ เรา
เลอืกใชค้ าทีส่วยหร ูแต่ผูอ่้านไมเ่ขา้ใจ นัน่เพราะระดบัของภาษาไมต่รง
กบัการใชใ้หเ้หมาะสมนัน่เอง 

 ดา้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ โดยการประยกุตใ์ชก้รอบ
มาตรฐานดงักล่าว จะท าใหค้รพูฒันาและจดัท าหลกัสตูรการเรยีนรูไ้ด้
อยา่งเหมาะสม เขา้ใจว่าควรจะใหเ้ดก็เรยีนรูเ้รือ่งใดบา้งทีเ่หมาะสมกบั
ระดบัความสามารถ และจะมวีธิกีารจดัการเรยีนรูแ้ละกระบวนการสอน
อยา่งไรเพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้บ่อยครัง้ทีพ่บว่า
ครสูอนมากเกนิกว่าทีเ่ดก็ควรจะรู ้ดว้ยความหวงัดทีีจ่ะใหเ้ดก็เก่ง
มากกว่าเดก็ระดบัเดยีวกนั ซึง่บางครัง้ยาก ซบัซอ้นเกนิไป ส่งผลให้
เดก็ไมเ่ขา้ใจ และไมส่ามารถใชค้วามรูด้งักล่าว และการเรยีนรูน้ัน้กไ็ม่
ประสบผลสมัฤทธิเ์ท่าทีค่วร 

 ดา้นการวดัและประเมนิความสามารถ เมือ่ครเูขา้ใจระดบั
ความสามารถมาตรฐานแลว้ กจ็ะตอ้งมเีครือ่งมอืในการสงัเกต วดัและ
ประเมนิผล เพื่อใหน้ ามาพฒันาเดก็แต่ละคนใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายการ
เรยีนรูภ้าษา  เมือ่เดก็จบการเรยีนในแต่ละช่วงชัน้ เราจะทราบระดบั
ความสามารถของเดก็ทัว่ประเทศจากแบบทดสอบกลาง แต่จะท า
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อยา่งไรใหแ้บบทดสอบดงักล่าวสามารถวดัและประเมนิผลไดเ้ทยีบเท่า
กบัระดบัความสามารถอนัเป็นสากล อนัทีจ่รงิ หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ นัน้ กม็กีารก าหนดคุณภาพ
ผูเ้รยีนและตวัชีว้ดั ใกลเ้คยีงกบักรอบมาตรฐาน The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) อยูแ่ลว้ 
เพยีงแต่เมือ่มกีรอบมาตรฐานดงักล่าวนี้ จะท าใหเ้ดก็ไดรู้ค้วามสามารถ
ของตนเองและของเดก็ต่างชาต ิและสามารถน าไปพฒันาความสามารถ
ดา้นการศกึษาของเดก็ไทยต่อไป 

 การน ากรอบอา้งองิ CEFR มาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการดงันี้ 

1. ใช้ CEFR เป็นกรอบความคิดหลกัในการก าหนดเป้าหมายการ
จดัการเรียนรู้/การพฒันา โดยใช้ระดบัความสามารถ 6 ระดบัของ 
CEFR เป็นเป้าหมายพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ควรมรีะดบั  CEFR-A1 

นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3   ควรมรีะดบั CEFR-A2 

นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/ปวช  ควรมรีะดบั CEFR-B1 

นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  ควรมรีะดบั CEFR-B2 
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 ระดบัความสามารถตามทีก่ าหนดดงักล่าวขา้งต้น ทีผ่่านมาเรา
ใชเ้ฉพาะระดบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและจะศกึษาต่อใน
ระดบัสงูขึน้ต่อไป ซึง่มหาวทิยาลยัต่างประเทศ ต่างมขีอ้ก าหนดระดบั
ความสามารถทางภาษานี้ไวอ้ยูแ่ลว้ เพื่อคดักรองความสามารถและ
เพื่อมัน่ใจไดว้่าผูเ้ขา้รบัการศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพ
จากสถานศกึษาของตน ดงันัน้ จงึเป็นการดทีีเ่ราจะน าขอ้ก าหนด
ความสามารถดงักล่าวมาประยกุตใ์ชต้ัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนถงึ
ระดบัสงูขึน้ต่อไปเพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

 แผนการศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2560 – 2579 ระบุระดบั
ความสามารถ CEFR C1/C1+ ของนกัศกึษาทีจ่บปรญิญาตรใีนปี 2579 
ซึง่กห็มายความว่า นกัเรยีนอนุบาล 3 ตอ้งจบดว้ยความสามารถระดบั 
Pre A1 ในปี 2563 จงึจะสามารถจบชัน้ประถมตน้ดว้ย A1 ในปี 2566 
และจบชัน้ประถมปลายดว้ย A2 ในปี 2569 ตามดว้ยชัน้มธัยมต้น B1 
ในปี 2572 และมธัยมปลาย B2 ในปี 2575 ทีจ่ะท าใหน้กัเรยีนชัน้
อนุบาล 3 คนนี้เรยีนจบปรญิญาตรดีว้ย CEFR C1/C1+ ในปี 2579 
ตามแผนการศกึษาแห่งชาต ิโดยมสีมมตฐิานหลกั 2 ประการกล่าวคอื 

1. การพฒันาระดบัความสามารถตามกรอบ CEFR ในแต่ละระดบัจะใช้
เวลา 3 ปี  

2. การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษมลีกัษณะเป็นล าดบัขัน้
จากง่ายไปสู่ยาก ไมส่ามารถจะขา้มขัน้หรอืล าดบัขัน้ได้   
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2. ใช้พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยน า
ระดบัความสามารถทางภาษาที ่CEFR ก าหนดไว้แต่ละระดบั มา
ก าหนดเป้าหมายของหลกัสตูร และใช้ค าอธิบายความสามารถ
ทางภาษาของระดบันัน้ๆมาก าหนดกรอบเน้ือหาสาระทีจ่ะใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 

 อนัทีจ่รงิหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทย ที่
ระบุตวัชีว้ดัในสาระวชิาภาษาต่างประเทศนัน้ กม็คีวามเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานสากลในระดบัหนึ่ง แต่สิง่ส าคญั คอื สาระ
ทีใ่ชน้ัน้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รยีนอยา่งไร 
สาระเกี่ยวกบัค าศพัท ์วล ีประโยค หรอืโครงสรา้งภาษาและไวยากรณ์
นัน้ เหมาะสมกบันกัเรยีนแต่ละระดบัหรอืไม ่ก่อนด าเนินการสอนครู
ทราบหรอืไมว่่าสาระทีจ่ะจดัการเรยีนรูใ้หเ้ดก็นัน้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถของผูเ้รยีนหรอืไม ่อยา่งไร การเลอืกหนงัสอื สื่อ และ
อุปกรณ์การเรยีนรูเ้พื่อใชป้ระกอบการสอนเดก็ในแต่ละปีนัน้เป็นสิง่
ส าคญั หากไม่มจีดุประสงคท์ีแ่น่ชดั ไมม่คีวามความเขา้ใจผูเ้รยีน และ
ความละเอยีดละออในการคดัเลอืก การเดนิทางไปยงัเป้าหมายอาจผดิ
ทศิทางหรอืล่าชา้กว่าทีค่วรจะเป็น 
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3. ใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยน าระดบัความสามารถทาง
ภาษาและค าอธิบายความสามารถทางภาษาที ่CEFR ก าหนดไว้
แต่ละระดบั มาพิจารณาจดักระบวนการเรียนรู้เพือ่ให้ผูเ้รียน
สามารถแสดงออกซึง่ทกัษะทางภาษาและองคค์วามรู้ตามทีร่ะบุ
ไว้ 

  ตวัอยา่งเช่น ในระดบั A1 ผูส้อนตอ้งจดักระบวนการเรยีนรู้
เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจ ใชภ้าษา แนะน า ถาม-ตอบ ปฏสิมัพนัธ์
พดูคุยในเรือ่งทีก่ าหนดไวใ้นค าอธบิาย การเรยีนการสอนจงึตอ้งเน้นให้
ผูเ้รยีนไดฟั้งและพดูสื่อสารเป็นหลกั ผูเ้รยีนจงึจะมคีวามสามารถตามที่
ก าหนด 

 ครผููส้อนโดยส่วนใหญ่สอนตามเนื้อหาในหนงัสอื และในบาง
กจิกรรมกข็า้มไปโดยไมค่ านึงถงึผลเสยีทีเ่ดก็จะไดร้บั นัน่คอื ขาด
ทกัษะภาษาองักฤษบางประการไป ทีผ่่านมาจะสงัเกตไดว้่าส่วนใหญ่ 
ครมูกัจะละเลยกจิกรรมเกี่ยวกบัการฟังและการพดู ซึง่เป็นสิง่ส าคญั
อยา่งมาก แมใ้นหนงัสอืจะมสีื่อทีเ่ป็นดวีดีมีาใหเ้พื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้กการฟัง 
ครกูไ็มไ่ดเ้ปิดใหเ้ดก็ฝึกทกัษะดงักล่าว กลบัเน้นกจิกรรมทีเ่ป็น
ไวยากรณ์ การอ่านและการเขยีนมากกว่า  ทกัษะการฟังและพดูจงึมี
น้อยมาก ดงันัน้ เมือ่มขีอ้ก าหนดความสามารถดงักล่าวนี้ ครจูงึไม่
สามารถละทิง้กจิกรรมทีจ่ะพฒันาทกัษะการฟัง การพดู เพื่อใหผู้เ้รยีนมี
ความสามารถทางภาษาในระดบัทีก่ าหนดได้ 
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4. ใช้ในการทดสอบ และการวดัผล โดยใช้แบบทดสอบหรือแบบ
วดัทีส่ามารถเทียบเคียงผลได้กบั CEFR เพือ่ให้ได้ข้อมลูระดบั
ความสามารถของผู้เรียน หรือผู้เข้ารบัการทดสอบ เพือ่การจดั
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม หรือ สือ่ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการจ าเป็น อนัจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน ผูเ้ข้ารบัการ
ทดสอบให้มีความสามารถตามเป้าหมาย หรือเกณฑที์ก่ าหนด 

 จะเป็นอยา่งไร หากสิง่ทีค่รสูอนไมต่รงตามระดบัความสามารถ
ทีเ่ดก็ควรจะไดร้บั ดงันัน้การวดัและประเมนิผลกเ็ป็นสิง่หนึ่งทีจ่ะช่วย
ใหค้รมู ัน่ใจไดว้่าการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครตูรงตามกรอบ
มาตรฐาน และนกัเรยีนจะมคีวามสามารถตามเกณฑท์ีก่ าหนด สิง่
ส าคญั คอื ครจูะมวีธิกีารประเมนิและทดสอบอย่างไรทีจ่ะสามารถ
เทยีบเคยีงกบักรอบมาตรฐานทีก่ าหนด มมีาตรฐาน และไมเ่กดิความ
ล าเอยีงแก่ผูเ้รยีนหรอืผูส้อน เป็นตน้ 

 Cambridge Assessment English (เดมิชื่อ Cambridge 
English Language Assessment) ของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจแ์ห่ง 
สหราชอาณาจกัร พฒันาและจดัท าแบบประเมนิภาษาองักฤษส าหรบั
ครผููส้อนและนกัเรยีนทัว่โลก โดยมผีูเ้ขา้รบัการประเมนิมากกว่า 4 ลา้น
คนทุกปีจาก 130 ประเทศ มหาวทิยาลยัจ านวน 13,500 แห่งและ
บรษิทั ตลอดจนหน่วยงานรฐัและองคก์รอื่นๆยอมรบัผลการประเมนิ
ของ Cambridge Assessment English นี้ 
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YLE (Young Learners English) คอื ชุดแบบทดสอบส าหรบัเดก็อาย ุ7 
- 12 ปีทีต่อ้งการสรา้งแรงจงูใจและใชก้จิกรรมภาษาตลอดจน
สถานการณ์ในชวีติประจ าวนั หวัขอ้ทีน่่าสนใจปละคุน้เคยต่างๆในการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ผูท้ดสอบทุกคนจะไดร้บั
ประกาศนียบตัรดว้ยความภาคภูมใิจต่อความส าเรจ็ดว้ยตวัเอง 

ตารางที ่3.3  ระดบัของการประเมนิ 

ระดบั Cambridge 
YLE 

ระดบั CEFR เทียบเท า 
ระดบั ัน้เรียน 

หลกัสู ร กนกลาง หลกัสู ร PE 

Starters Pre A1 ประถมศกึษาปีที ่3 อนุบาล 3 

Movers A1 ประถมศกึษาปีที ่6 ประถมศกึษาปีที ่3 

Flyers A2 มธัยมศกึษาปีที ่3 ประถมศกึษาปีที ่6 

 

ตารางที ่3.4 องคป์ระกอบของการประเมนิในระดบัต่างๆ 

ทกัษะที่ทดสอบ 
Component 

Listening การฟัง 
Reading & Writing 

การอ่าน และการเขยีน 
Speaking 

การฟังและการพูด 

ลกัษณะขอ้สอบ ขอ้เขยีน (อตันยั) ขอ้เขยีน (อตันยั) สนทนากบัครผููส้อน 

บุคลากร ผูคุ้มสอบ ผูคุ้มสอบ 
Certified Speaking 

Examiner 
ระยะเวลาท าขอ้สอบ 

Starters 
Movers 
Flyers 

 
20 นาท ี
25 นาท ี
25 นาท ี

 
20 นาท ี
30 นาท ี
40 นาท ี

 
3-5 นาท ี
5-7 นาท ี
7-9 นาท ี
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ภาพที ่3.1 แบบประเมนิภาษาองักฤษ ตามกรอบ CEFR ของ
Cambridge Assessment English 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 แท่งกราฟดา้นซา้ยสุด คอื แบบทดสอบ YLE (Young Learner 
English) ออกแบบโดยศูนยท์ดสอบ Cambridge English เป็น
แบบทดสอบส าหรบัเดก็ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ถงึระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น แบบทดสอบม ี3 ระดบัไดแ้ก่ Starters, Movers 
และ Flyers ซึง่ทัง้ 3 ระดบัเป็นการทดสอบวดัความสามารถในระดบั 
Basic User (A1 และ A2) แบบทดสอบจะวดัความสามารถ
ภาษาองักฤษ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพดู การอ่านและการเขยีนใน
ชวีติประจ าวนัระดบัพืน้ฐานมลีกัษณะทีส่นุกสนาน เป็นแบบทดสอบทีม่ ี
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ภาพสสีนัสวยงามและสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาภาษาองักฤษในระดบั
ต่อๆไป 

หากเมือ่เทยีบแบบทดสอบกบัเกณฑม์าตรฐานตามกรอบ 
CEFR ทีท่างกระทรวงศกึษาธกิารก าหนดนัน้ แบบทดสอบ YLE 
Starters เป็นแบบทดสอบพืน้ฐานส าหรบัเดก็ช่วงชัน้ ป.1-ป.3 ซึง่เป็น
ขัน้เตรยีมความพรอ้ม ในระดบัต่อมาคอื แบบทดสอบ YLE Movers 
เป็นแบบทดสอบส าหรบัเดก็ในระดบัชัน้ ป.4-ป.6 และสุดทา้ยคอื 
แบบทดสอบ YLE Flyers เป็นแบบทดสอบวดัความรูร้ะดบัชัน้ ม.1-ม.3   

 แท่งกราฟดา้นขวาสุด คอื แบบทดสอบ International English 
Language Testing System: IELTS เป็นแบบทดสอบทีค่นส่วนใหญ่
รูจ้กักนัด ีเมือ่ตอ้งการเรยีนต่อในต่างประเทศหรอืใชย้ื่นเพื่อยนืยนั
ความสามารถภาษาองักฤษใหแ้ก่บางบรษิทั ซึง่ถอืเป็นผลสอบที่
สถาบนัทัว่โลกส่วนใหญ่ยอมรบั แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวดั
ระดบัความสามารถตัง้แต่ระดบั B1-C2 (Independent User -Proficient 
User) 

 แบบทดสอบดงักล่าวเป็นแบบทดสอบทีอ่อกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบักรอบ CEFR โดย Cambridge English ซึง่เป็นศูนยท์ดสอบภาษาที่
ไดร้บัความเชื่อถอืในระดบัโลก หลายๆประเทศทัว่โลกเลอืกใช้
แบบทดสอบจากสถาบนัแห่งนี้ จงึมัน่ใจไดว้่าผลการทดสอบดงักล่าวจะ
อยูใ่นระดบัมาตรฐานเดยีวกนักบันานาประเทศ   
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5. ใช้ในการพฒันาครดูงัน้ี คือ เป็นเครือ่งมือในการประเมิน
ตนเองตามกรอบ CEFR ประเมินความสามารถของครกู่อนการ
พฒันา จดัท าฐานข้อมูลตามระดบัเพือ่วางแผนพฒันา และ
ติดตามความก้าวหน้าในการเข้ารบัการพฒันาตามระดบั
ความสามารถ ก าหนดเป้าหมายความสามารถด้านภาษาตาม
กรอบ CEFR การพฒันาครแูต่ละกลุ่ม เพือ่น ามาจดัหลกัสตูรและ
กระบวนการพฒันาครใูห้มีความสามารถในการใช้ภาษาผา่น
เกณฑแ์ละบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด และใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานตามกรอบ CEFR ทดสอบหลงัการพฒันาเพือ่ประเมิน
หลกัสตูรการพฒันา กระบวนการพฒันา และความสามารถของ
คร ูเทียบคียงกบัเป้าหมายทีก่ าหนด รวมทัง้กิจกรรมการพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง 

 แน่นอนว่า เมือ่น ากรอบมาตรฐานดงักล่าวมาใชก้บันกัเรยีนแต่
ละระดบัแลว้นัน้ ในระดบัครูผูส้อนกห็ลกีเลีย่งไมไ่ดเ้ช่นกนั ทีจ่ะตอ้งมี
ระดบัความสามารถทางภาษาตามทีถู่กก าหนด ก่อนหน้านี้เรามไิด้
ก าหนดว่า ครทูีจ่ะสอนภาษาองักฤษจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถดา้น
ภาษาองักฤษในระดบัใด ดงันัน้ไมว่่าจะเป็นครจูบสาขาใด มคีวามรู้
ภาษาองักฤษนิดหน่อยกม็าสอนได ้หรอืสอนแทนเมือ่ครขูาด ท าใหก้าร
สอนไมไ่ดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้เพราะนอกจากครไูม่มคีวามสามารถ
ทางภาษาองักฤษในระดบัทีต่อ้งการแลว้ ความเขา้ใจในกระบวนการ
สอนภาษาองักฤษกไ็ม่มคีวามรูเ้พยีงพอเช่นกนั จงึไมต่อ้งแปลกใจ ที่
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การเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีผ่่านมานัน้ไมม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเท่าทีค่วร  

ในขณะนี้ไดก้ าหนดระดบัความสามารถของครภูาษาองักฤษใน
อนาคตกล่าวคอื หากตอ้งสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศกึษา ครู
จะตอ้งมคีวามรูร้ะดบั A2 ส าหรบัครมูธัยมตอ้งมคีวามรูร้ะดบั B2 เป็น
อยา่งน้อย 

 ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ทีด่ทีีเ่ราจะไดม้กีารพฒันาคร ูผูส้อน
ภาษาองักฤษใหม้คีวามรูค้วามสามารถในระดบัเทยีบเท่ามาตรฐานที่
ก าหนด เพื่อใหทุ้กฝ่าย ทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูป้กครอง และ
นกัเรยีนเอง มัน่ใจในประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในอนาคต 

 สุดทา้ยนี้ การใชก้รอบมาตรฐานดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บัการ
เรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษในประเทศ
ไทย เพื่อสรา้งมาตรฐานการเรยีนรูภ้าษาใหเ้ทยีบเท่านานาประเทศนัน้  
นบัเป็นการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดว้ยหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะช่วยให้
เดก็ไทย รวมถงึครไูทยมคีวามสามารถและทกัษะในการเรยีนรูแ้ละการ
สอนภาษาอยา่งเป็นมาตรฐานสากล ทัง้นี้คงตอ้งด าเนินการอย่างค่อย
เป็นค่อยไป  
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เหนือสิง่อื่นใดคอืการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ รวมถงึสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่เดก็และครเูพื่อพฒันา
ภาษาองักฤษใหก้า้วหน้าต่อไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
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บทท่ี   การเล อกหลกัส ูรภาษาองักฤษ
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

 
“Once you have missed the first buttonhole,  

you’ll never manage to button up.” 
 

--Johann Wolfgang von Goethe. 
 

“กระดุมเมด็แรกครัน้กลดัผดิ  
เมด็ต่อๆไปยอ่มพลาดพลัง้เสยีหาย”  

 
(โจฮาน วอฟกงั วอน เกอเต)้ 
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 จากหลกัการ แนวคดิและทฤษฎใีนการสอนภาษาองักฤษบทที ่

2 นัน้ คงจะท าใหท้่านเขา้ใจเกีย่วกบัภาษาองักฤษกบัเดก็ไทยไดด้ี

ยิง่ขึน้ รวมถงึมคีวามสามารถในการสรรหาแนวการสอนทีเ่หมาะกบัเดก็  

การคดัเลอืกหลกัสตูรทีน่ ามาใชใ้นโรงเรยีน จะท าใหเ้ลอืก

แนวทางในการพฒันาภาษาองักฤษของเดก็ๆของตนไดอ้ยา่งถูกทีแ่ละ

ถูกทาง  

 ท าไมตอ้งเป็นหลกัสตูร? หลกัสตูรส าคญัอยา่งไร? 

ครผููส้อนทุกท่านคงเขา้ใจดวี่า หากจะสอนวชิาใดวชิาหนึ่งให้
ประสบความส าเรจ็ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมหีลกัสตูรเป็นรปูธรรมที่
เขา้ใจชดัเจน หากแต่พ่อแม่ผูป้กครองทีอ่าจจะไมไ่ดส้นใจหรอืตระหนกั
ว่าทีค่รสูอนนัน้เป็นหลกัสตูร เพยีงเหน็กจิกรรมทีค่รจูดักน็ึกว่าด ี
เหมาะสมแลว้ 

หลกัสตูรนัน้เป็นดัง่แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนทีห่ลกัของการจดั
การศกึษา โดยเหตุนี้ การเลอืกหลกัสตูรจงึมคีวามส าคญัดัง่กระดุมเมด็
แรกทีค่ร ัน้กลดัผดิ เมด็ต่อๆไปยอ่มพลาดพลัง้เสยีหาย (Johann 
Wolfgang von Goethe)  

 หลกัสตูร (curriculum) มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิว่า 
"currere" หมายถงึ ช่องทางส าหรบัวิง่ (a racing chariot, from which 
is derived a racetrack, or a course to be run)  ในทางการศกึษาก็
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หมายถงึ แนวทางส าหรบัการเรยีนรู ้(a course of study) ครผููส้อนจะ
ประสบความส าเรจ็ในการสอนได ้กต็อ้งด าเนินการตามแนวทาง ล าดบั
ขัน้ตอนทีถู่กตอ้งเหมาะสมตามทีก่ าหนดไว ้ 

ดงันัน้หากไม่มหีลกัสตูร หรอืแนวทางในการสอน การจดัการ
เรยีนการสอนคงไมต่รงตามจดุมุง่หมายทีค่วรจะเป็น และผลสมัฤทธิท์ี่
เกดิขึน้กบัเดก็กจ็ะไมเ่ป็นดงัทีต่ ัง้ใจไว้ 

 “หลกัสตูร” พดูเองเออเองไดห้รอืไม?่ หากไมไ่ด ้หน่วยงานใด
จะเป็นผูร้บัรอง? 

การพจิารณา ”รบัรองหลกัสูตร” นัน้ เป็นหน้าทีข่อง
กระทรวงศกึษาธกิารโดยคณะกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบั
หลกัสตูรนัน้ๆท าการพจิารณาถงึโครงสรา้งหลกัสตูรทีป่ระกอบไปดว้ย
หลกัการและเหตุผล จดุมุง่หมาย เนื้อหาสาระ สื่อการเรยีนการสอน 
การวดัและการประเมนิผล ว่าสอดคลอ้งกบัเดก็ไทยและบรบิทไทย
หรอืไม?่ อย่างไร?  

ใบประกาศรบัรองอนุมตักิารใชห้ลกัสตูรหรอืทีโ่รงเรยีนเรยีก
งา่ยๆว่า “หลกัสตูร” นัน้จงึมคีวามส าคญัเสมอืนตราสญัลกัษณ์ “อย.” 
หรอื “มอก.” เลยทเีดยีว    

หากเป็นอาหารและยา พวกเราคงตอ้งการใหส้ านกังานอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใหค้ ารบัรองตราสญัลกัษณ์ “อย.” 
กบัอาหารและยาทีจ่ าหน่ายกนัโดยทัว่ไป  
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หากเป็นสนิคา้อุตสาหกรรม ตราสญัลกัษณ์ “มอก.” ยอ่มจะ
ประกนัคุณภาพและความปลอดภยัต่อการใชง้านของเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์ 

เราคงไม่ซือ้อาหารหรอืยาทีไ่มม่ตีราสญัลกัษณ์ “อย.” ใหเ้ดก็ๆ   
รบัประทานและไมก่ลา้ทีจ่ะใชเ้ครือ่งท าน ้าอุ่นทีไ่ม่มเีครือ่งหมาย “มอก.” 
ทัง้นี้เนื่องเพราะ คุณภาพและความปลอดภยัของสนิคา้ดงักล่าวนี้ไมไ่ด้
มแีต่เพยีงความอิม่อรอ่ยหรอืสะดวกสบายแต่หากจะมผีลถงึขัน้เจบ็ป่วย
หรอือนัตรายถงึชวีติไดเ้ช่นกนั    

ค าว่า “หลกัสตูร” กเ็ช่นเดยีวกนัเป็นตราสญัลกัษณ์เฉพาะที่
กระทรวงศกึษาธกิารมหีน้าทีใ่นการพจิารณามอบหมายใหแ้ก่
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ ปลอดภยัและเหมาะสม
แก่เดก็ เยาวชนและคนไทยเท่านัน้  

ดว้ยศกัดิแ์ละศรขีองค าว่า “หลกัสตูร” จงึไมแ่ปลกอะไรที่
ผูป้ระกอบการหลายๆรายต่างกอ็า้งว่า “กจิกรรม” หรอื “เทคนิค” การ
สอนทีต่นเองน าเสนอนัน้เป็น “หลกัสตูร” ทัง้ๆทีแ่ทจ้รงิแลว้ อาจจะยงั
ไมไ่ดก้ารรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิารกไ็ด ้เช่นเดยีวกบัต าแหน่ง 
“ผูส้อน” ทีม่กัจะถูกกล่าวอา้งกนั ว่าท่านนี้คอื “คร”ู ท่านนัน้กค็อื “คร”ู  

เราตอ้งไมล่มืว่า “คร”ู นัน้เป็นต าแหน่งเฉพาะ
ของบุคคลทีม่คีุณวุฒแิละไดร้บัใบประกอบวชิาชพีจาก
สภาคร ูหรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “คุรสุภา” เท่านัน้  
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การทีผู่ป้ระกอบการทัง้หลายกล่าวอา้งว่าตนใช ้“หลกัสูตร” 
ทัง้ๆทีไ่มไ่ดผ้่านการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิารนัน้ ยงัความ
เสยีหายทัง้ต่อเดก็ๆผูร้บับรกิารทางการศกึษา และต่อวชิาชพีครเูป็น
อยา่งยิง่  

หากมขีอ้สงสยัประการใดเกี่ยวกบัค ากล่าวอา้งนี้จากสถาบนั  
ใดๆกต็าม มขีอ้เสนอแนะ 4 ประการในการตรวจสอบสถาบนัต่างๆตาม
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าว่า สมควรจะใหเ้ดก็ๆไปเขา้ชัน้เรยีนหรอืไม ่ดงันี้  

ประการแรก ชื่อสถานประกอบ
กจิการนัน้จกัตอ้งขึน้ตน้ดว้ยค าว่า 
“โรงเรยีน” เป็นภาษาไทย อยา่เพิง่ไปดู
ค าภาษาองักฤษว่า “School” หรอื
ภาษาไทยทบัศพัทว์่า “สคลู”    

ประการทีส่อง ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนทีส่ถานประกอบการ
จกัตอ้งแสดงหรอืเราอาจขอดไูด ้   

ประการทีส่าม ใบอนุมตัริบัรองหลกัสตูรรวมทัง้การตรวจสอบ
รายละเอยีดว่า การจดัการเรยีนการสอนเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
หรอืไม ่อยา่งไร  

ประการทีส่ ี ่ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครทูีร่ะบุชื่อ-นามสกุล
ของผูส้อน ณ สถานประกอบการดงักล่าว โรงเรยีนทีข่าดครยูอ่มไมต่่าง
อะไรกบัโรงพยาบาลทีไ่ม่มแีพทยผ์ูร้กัษา  
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หากมคีรบทัง้ 4 นี้กค็่อนขา้งมัน่ใจไดว้่า สิง่ทีเ่ดก็ๆจะไดร้บัจาก
สถานประกอบการแห่งนี้คอื คุณภาพของการศกึษาทีเ่ดก็ๆในวยัน้ี
สมควรจะไดร้บั หาไมแ่ลว้ขอแนะน าว่า อยา่พาเดก็ๆไปเสยีเงนิทอง 
เสยีโอกาส ทีจ่ะไดร้บัการพฒันาดา้นอื่นๆทีเ่หมาะแก่วยั และบัน่ทอน
พลงัแห่งการเรยีนรูข้องเดก็ๆโดยไม่จ าเป็น 

ท่านอาจมคี าถามต่อไปว่า “ท าไมตอ้งเป็นโรงเรยีนภายใตก้าร
ควบคุมของกระทรวงศกึษาธกิาร?” “โรงเรยีนต่างจากหรอืดกีว่าสถาบนั
ภาษาทีเ่หน็กนัดาษดื่นตามหา้งสรรพสนิคา้หรอืศูนยก์ารคา้ชุมชน 
(Community Mall) อย่างไร?” 

ค าตอบทีไ่ดจ้ะเปลีย่นมุมมองทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของภาครฐั
โดยเฉพาะอย่างยิง่กระทรวงศกึษาธกิารทีเ่ชื่องชา้ คอยแต่จะควบคุม
และเป็นแต่ผูร้บัปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ ไมค่่อยเหน็บทบาทในการรกุหรอื
ขบัเคลื่อนสงัคมสกัเท่าใดนัก 

อนัทีจ่รงิแลว้ กระทรวงศกึษาธกิาร “ตอ้งการ” และ “ใหก้าร
สนบัสนุน” ภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางการศกึษาของ
ชาตไิทยเป็นอย่างยิง่  

ความเชื่องชา้เกดิขึน้ไดเ้พราะ “การศกึษา ผดิพลาดไมไ่ด”้  

การศกึษาเป็นสาธารณูปการส าหรบัคนไทยทัง้ประเทศซึง่
หมายถงึจ านวนผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการจดัการศกึษานัน้มมีากกว่า
สบิลา้นคนทัว่ประเทศ โดยเหตุนี้ การขบัเคลื่อนบุคลากรทางการศกึษา
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ทีม่มีากกว่าสีแ่สนคน งบประมาณมากกว่าหา้แสนลา้นบาทต่อปีไปสู่
ภารกจิทีผ่ดิพลาดไมไ่ด ้จงึเป็นสิง่ทีค่วรพจิารณา “ความเชื่องชา้” ว่าจะ
ได ้“พรา้เล่มงาม” ต่อคุณภาพของการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได้
ด าเนินการอยูโ่ดยตลอด 24 ชัว่โมงต่อวนั 7 วนัต่อสปัดาหแ์ละ 52 
สปัดาหต่์อปี ไม่มวีนัหยุด ไมม่วีนัสาย ไมม่วีนัไมส่บายและไมม่วีนัป่วย
ส าหรบัพวกเราคนไทยทัง้ชาต ิ 

ดว้ยความส าคญัของการจดัการศกึษาทีม่ต่ีอคุณภาพของ
บุคคลในชาต ิ“การควบคุม” จงึตอ้งเครง่ครดัและรดักุมเพื่อป้องกนัไมใ่ห้
เกดิขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขหากเกดิขอ้บกพรอ่งใดๆขึน้อยา่งไมล่่าชา้เกนิ
ควรโดยขอ้ก าหนดส าคญัๆเช่น  

 ความมัน่คงปลอดภยัของอาคารทีต่อ้งไดร้บัการรบัรองจาก
วศิวกรโยธาทีต่อ้งมใีบประกอบวชิาชพี “วุฒสิมาชกิ” ชัน้สงูสุด 
(เริม่จาก “ภาคสีมาชกิ” สู่ “สามญัสมาชกิ” สู่ “วุฒสิมาชกิ”) ทีท่ ัง้
ประเทศไทยมเีพยีงหยบิมอืคอื ตวับ่งชีว้่ากระทรวงศกึษาธกิาร
ใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของเดก็อย่างยิง่ยวด  

 พืน้ทีข่นาดของหอ้งเรยีนไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตรโดยมี
ความกวา้งของส่วนทีแ่คบสุดไมน้่อยกว่า 3.50 ตารางเมตร 
คุณว่าหอ้งทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ยาวๆหรอืพืน้ทีแ่คบๆจะ
ท าใหเ้ดก็ๆอยากเรยีนและจะเรยีนดว้ยความสุขหรอืไม?่ 
หอ้งเรยีนของโรงเรยีนอนุบาลมาตรฐานจะอยู่ทีป่ระมาณ 30 
ถงึ 50 ตารางเมตรส าหรบัเดก็ๆไมเ่กนิ 25 คน  
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 จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งคดิจากสดัส่วนพืน้ที ่1.50 ตารางเมตร
ต่อนกัเรยีน 1 คน ลองนึกภาพสถาบนักวดวชิาต่างๆทีเ่ดก็ๆ
แออดัยดัเยยีดเขา้ไปดวูดิโีอและนัง่ตดิๆกนัว่า ความสะอาด
ของพืน้ที ่คุณภาพอากาศ (ทีจ่ าเป็นต่อเดก็ๆอยา่งยิง่ในขณะที่
ใชส้มองในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ) และหากเกดิภยัพบิตัต่ิางๆ
เกดิขึน้ ใจของพวกเราจะหล่นหายไปอยูต่รงไหน? 

 ความปลอดภยัทุกชนิดทีจ่ะมต่ีอเดก็นกัเรยีนภายในบรเิวณ
โรงเรยีน ความเหลีย่ม คม สนัของเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์
ต่างๆปลัก๊ไฟ กลิน่ การระบายอากาศ ความเขม้ของแสงสว่าง 
ความดงัของบรเิวณรอบขา้งตลอดจนอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้
จากผูบุ้กรกุภายนอก 

 คุณวุฒขิองผูร้บัใบอนุญาต ครใูหญ่และครผููส้อนทีต่อ้งพรอ้ม
ดว้ยคุณวุฒทิางการศกึษา (จบปรญิญาตรคีณะครศุาสตรห์รอื
ศกึษาศาสตร)์ ประสบการณ์ (การสอนหรอืการใช้
ภาษาองักฤษ) และใบประกอบวชิาชพีคร ู(อนุญาตใหส้อนและ
อาจถูกเรยีกคนืไดเ้มือ่กระท าความผดิรา้ยแรง เช่นเดยีวกนักบั
ใบประกอบวชิาชพีอื่นๆเช่น ใบประกอบวชิาชพีแพทย ์ใบ
ประกอบวชิาชพีวศิวกร ใบประกอบวชิาชพีทนายความ เป็น
ตน้) 

สิง่ส าคญัทีพ่วกเราไมค่่อยรูก้นั คอืการสนบัสนุนอย่างจรงิใจ
และจรงิจงัของกระทรวงศกึษาธกิารภายใต้นโยบายของรฐับาล ณ 
ปัจจบุนั นายจาตุรนต ์ฉายแสง รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารได้
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ประกาศนโยบาย “2556 ปีแห่งการรวมพลงัยกระดบัคุณภาพ
การศกึษา” โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหค้ดิ วเิคราะห ์เรยีนรู ้มคีุณลกัษณะที่
พงึประสงคแ์ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัศตวรรษที ่21 ดว้ย 1 ใน 8 
นโยบายหลกัทีจ่ะ “ส่งเสรมิใหเ้อกชนและทุกภาคส่วนเขา้มารว่มจดัและ
สนบัสนุนการศกึษามากขึน้” ในรปูแบบของหุน้ส่วนทางการศกึษารฐั
และเอกชน (Public Private Partnership) (นวรตัน์ รามสตู, 2556) 

รปูธรรมชดัเจนของการสนับสนุนและส่งเสรมิดงักล่าวคอืการให้
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและภาษอีากรน าเขา้สื่อการเรยีนการสอนทุก
ชนิดส าหรบัสถานศกึษา ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงศกึษาธกิาร 
การยกเวน้ภาษทีัง้สองชนิดนี้แก่ผูป้ระกอบการโรงเรยีนนัน้นบัไดว้่า เป็น
การสนับสนุนจากภาครฐัทีไ่มม่ธีุรกจิอื่นใดจะมาเปรยีบเทยีบไดเ้ลย 

การประกอบกจิการทางการศกึษาดว้ยการเปิดโรงเรยีนนัน้ จะ
เรยีกว่าตอ้งเตรยีมตวัมากกถ็ูกส่วนหน่ึง แต่หากกระท าทุกอยา่งอย่าง
ถูกตอ้งกจ็ะไดก้ารสนบัสนุนจากภาครฐัเป็นอยา่งดดีงัทีไ่ดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้  

โดยเหตุนี้ การรบัรองสถานภาพของ “โรงเรยีน” โดย
กระทรวงศกึษาธกิาร จงึมนีัยส าคญัว่า การลงทุนใหล้กูๆเรยีน ณ 
สถานทีแ่ห่งนี้ จะไม่มคีวามเสีย่งของการลงทุน  

โดยเหตุว่า กระทรวงศกึษาธกิารไดต้รวจสอบขอ้มลูก่อนทีจ่ะ
ใหพ้วกเราไดต้ดัสนิใจ !!! 
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คราวนี้ หากมมีากกว่าหนึ่งหลกัสตูรหรอืโรงเรยีน จะเลอืก
หลกัสตูรหรอืโรงเรยีนไหนดทีีจ่ะเหมาะกบัลกูของเรา? เราจะประเมนิ
อยา่งไรว่า หลกัสตูรใดทีจ่ะเหมาะกบัลกูๆของเรา?   

 หลงัจากทีต่รวจสอบอยา่งแน่ใจว่า ที่ๆ ลกูเราจะไปเรยีนนัน้เป็น

สถานศกึษา “โรงเรยีน” ภายใตก้ารควบคมุของกระทรวงศกึษาธกิารที่

หลกัสตูรไดก้ารรบัรองและมคีรผููส้อนตามคุณวุฒแิละจ านวนพอเพยีง

แลว้ เราอาจประเมนิหลกัสตูรต่างๆตามหวัขอ้หรอืองคป์ระกอบของ

หลกัสตูรโดยขอยก “หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ” ทีผ่่านการรบัรองจาก

กระทรวงศกึษาธกิารส าหรบัการสอนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยัไทย (3-

7+ ปี) เป็นตวัอยา่งส าหรบัการวเิคราะห์ ดงันี้ 
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1. เห ุผล ละความจ าเป็นของหลกัส ูร  

 ทุกหลกัสตูรทีจ่ดัท าขึน้นัน้ ตอ้งมหีลกัการและเหตุผลหรอืทีม่า

ทีไ่ปและความจ าเป็นในการจดัท าหลกัสตูร เพื่อจะใหค้รผููใ้ชห้ลกัสตูร

เขา้ใจและสามารถน าไปสอนไดต้รงตามหลกัการ  

ตวัอยา่งเช่น หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุทีเ่ลง็เหน็ถงึ (1) ความ

จ าเป็นในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษส าหรบัเดก็ ทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษ

เป็นภาษาแม ่(2) ปฐมวยัเป็นวยัทีเ่ดก็สามารถเรยีนรูภ้าษาไดด้ ีและ

รวดเรว็กว่าในช่วงวยัอื่นๆซึง่การสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็นัน้ก็

ไมใ่ช่เรือ่งง่าย (3) หลกัสตูรภาษาองักฤษทีม่สีอนกนัอยู่โดยส่วนใหญ่

นัน้เป็นหลกัสตูรภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ๆในประเทศทีใ่ช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ซึง่มรีปูแบบการสอนทีแ่ตกต่างและอาจไม่

เหมาะสมกบัเดก็ๆทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ เช่น ประเทศ

ไทย เป็นตน้ (4) หลายประเทศมคีวามตอ้งการทีจ่ะใชภ้าษาองักฤษ

มากยิง่ขึน้ ดงันัน้การสอนภาษาองักฤษทีเ่ป็นมาตรฐาน ไมว่่าจะเป็น

ประเทศใดกส็ามารถใชห้ลกัสตูรน้ีไดจ้งึเป็นทีต่อ้งการ (5) ธรรมชาติ

ของเดก็ปฐมวยัมคีวามสนใจในสิง่ต่างๆรอบตวัตลอดเวลา แต่ความ

สนใจในสิง่ใดสิง่หนึ่งนัน้มรีะยะเวลาค่อนขา้งสัน้ ดงันัน้ในการสรา้ง

ความสนใจและเกดิการเรยีนรู ้เป็นวธิทีีล่ะเอยีดอ่อน การสรา้งความ

สนใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ตอ้งท าใหเ้ดก็รูส้กึชอบ และสนุกสนาน 
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และพอใจ จงึจะเกดิความสนใจและอยากทีจ่ะเรยีนรู ้อกีทัง้จะท าใหก้าร

เรยีนรูน้ัน้ คงทน และจดจ าไดย้าวนานกว่าสิง่อื่น 

 จากมลูเหตุจงูใจดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั Linguaphone Group 

แห่งสหราชอาณาจกัรผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการสอนภาษาต่างๆทัว่-โลก

มากว่า 110 ปี จงึไดว้จิยัและพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุโดย

เลอืกตวัการต์ูนพงิกุมาเป็นตวัชโูรงพาเดก็ๆเขา้สู่กระบวนการเรยีนรู้

ภาษาองักฤษทีย่ดึเดก็เป็นศูนยก์ลางและจดัเรยีงหน่วยการเรยีนรูต่้างๆ   

ทีส่อดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัของเดก็ๆวยั 3-7+ ปี 

หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุส าหรบัเดก็ปฐมวยั มุง่พฒันาทกัษะ

ทางภาษาตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ดว้ยแนวทางการสอน

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach--

CLA) และการสอนภาษาแบบองคร์วม (Whole Langauage) โดยยดึ

หลกัการว่า การทีผู่เ้รยีนจะเกดิทกัษะทางภาษาไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งมี

ความสามารถซึง่เกดิจากการเรยีนรูภ้าษาอยา่งมคีวามหมายและโอกาส

ฝึกฝนความสามารถดงักล่าวใหช้ านาญจนเกดิเป็นทกัษะ หรอือธบิาย

ดว้ยสมการงา่ยๆว่า “ความสามารถ” + “การฝึกฝน” = “ทกัษะ” หรอื

ขยายภาพเป็นกรอบแนวคดิของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุไดด้งันี้  
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ภาพที ่4.1 Pingu’s English: A Communicative & Whole Language 
Approach 

 

ในการสรา้งความสามารถ (competency) ของผูเ้รยีนวยัเยาว์
นัน้ หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ จดัเตรยีมการสอนในขัน้น าและขัน้สอน 
(Class Type I: Introduction & Class Type II: Expansion) ดว้ยการ
สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษผ่านตวัการต์ูนพงิกุและ
ครอบครวั โดยน าเสนอเนื้อหาภาษาอย่างมคีวามหมายและเหมาะสม
กบัวยั และมรีปูแบบหลกัสตูรบนัไดวน (Spirality)  

การจดัการเรยีนรูท้ีม่เีนื้อหาจากเรือ่งราวใกลต้วัจนถงึเรื่องราว
ทีไ่กลออกไปดว้ยการจดัแบ่งสาระเรยีนรูเ้ป็น 3 ระดบัโดยเนื้อหาที่
เริม่ตน้จากง่าย จะค่อยๆสลบัซบัซอ้นขึน้ แต่กม็กีารย ้า ซ ้า และทวน
เรือ่งราว เพื่อสรา้งความจดจ าอย่างเป็นธรรมชาต ิดว้ยการน าค าศพัท ์
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วลแีละประโยค ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปแลว้ในบทเรยีนก่อนหน้า มาสรา้งเป็น
ประโยคใหม ่ทวนซ ้าในบทต่อๆไป บรูณาการของสาระเรยีนรูเ้กดิขึน้
ทัง้ภายในและระหว่างบทเรยีนและระดบัทัง้ 3 ชัน้เรยีน ซึง่จะท าใหเ้ดก็
เกดิการพฒันาจนิตนาการ ทกัษะการคดิและภาษาองักฤษ ตลอดจน
ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self-Efficacy) ทีจ่ะน าความสามารถทัง้หมดนี้
ไปฝึกฝนตนเองทัง้ในรปูแบบเดีย่ว จบัคู่และกลุ่มในขัน้เรยีนต่อไป    

ส าหรบัการฝึกฝนความสามารถ (experience) นัน้ หลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุ จดัเตรยีมการสอนในขัน้ขยายประสบการณ์ (Class 
Type III: Consolidation) โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้ า
ความสามารถทีไ่ดเ้รยีนรูม้าจากขัน้น าและขัน้สอน ตลอดจนจาก
บทเรยีนก่อนหน้า ไปเป็นต้นแบบในการฝึกฝนตามฐานกจิกรรมและ
ประสบการณ์ทางภาษาดว้ยสื่อการเรยีนรูท้ีส่อดรบักบัจรติในการเรยีนรู้
ต่างๆภายใตแ้นวคดิของทฤษฎพีหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
และการยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางในการจดัประสบการณ์ส าคญัในการ
เรยีนรู ้ผลทีไ่ดจ้ากการฝึกฝนน้ี นอกจากทกัษะภาษาทัง้ 4 ดา้นคอื การ
ฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนแลว้ ผูเ้รยีนจะเกดิความเขา้ใจใน
บทเรยีนทัง้หมด (Comprehension)  

โดยในขัน้สรุปและประเมนิ (Class Type IV: Review & 
Assessment) ของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ มจีดุมุง่หมายคอื 
การสรา้งทกัษะภาษาและทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูภ้าษาทีจ่ะท าให้
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ผูเ้รยีนวยัเยาวป์ระสบผลส าเรจ็ในการเรยีนภาษาองักฤษอยา่งต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ  

การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุนี้ จงึมคีวามแตกต่างจากการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษอื่นๆทีเ่น้นทกัษะเฉพาะหรอืเน้นค าศพัทท์ีใ่หน้กัเรยีน
ท่องจ าอย่างเดยีว  

ผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรภาษาองักฤษน้ี มไิดมุ้ง่ใหเ้ดก็จดจ า
เพยีงค าศพัทห์รอือ่านสะกดค าไดเ้ป็นรอ้ยเป็นพนัอย่าง แต่มุง่หวงัให้
ผูเ้รยีนวยัเยาวม์คีวามสุขในการเรยีนรู ้เขา้ใจภาษาทีไ่ดย้นิ ไดเ้หน็ หรอื
พบเจอจากสถานทีต่่างๆสามารถโตต้อบและแสดงออกถงึสิง่ทีต่้องการ
สื่อใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ดต้ามระดบัความสามารถของตนเอง      

นอกจากนี้ หวัใจส าคญัของการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุกค็อื การสอนภาษาองักฤษแบบองคร์วม (Whole 
Language) ทีส่ามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ (Patzelt, 1995 และ บุบผา 
เรอืงรอง, 2550) 
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ตารางที ่4.1  ตารางเปรยีบเทยีบการสอนภาษาแบบองคร์วมกบั
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 

การสอนภาษา บบ
องค รวม (Whole 

Language) 

หลกัส ูรภาษาองักฤษ  งก ุ

สอนเหมาะกบัธรรมชาต ิ
วยั และความสามารถ
ของเดก็ 

บทเรยีนจดัเตรยีมใหน้กัเรยีน ตามระดบั 

ทกัษะแบบองคร์วม ฟัง 
พดู อ่าน เขยีน และ
ทกัษะอื่นๆ 

• ทกัษะภาษาคอื ฟัง พดู อ่าน เขยีน  
• ทกัษะจนิตนาการและการคดิ

วเิคราะห ์ประมวลความเขา้ใจ 
• ทกัษะคอมพวิเตอร ์
• ทกัษะการเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น 
• ทกัษะชวีติ 
• ทกัษะสงัคม 
• ทกัษะรา่งกาย 
• ทกัษะอารมณ์และจติใจ 

ใชส้ื่อสารในชวีติจรงิ สื่อการเรยีนการสอนและเรือ่งราว อา้งองิ
จากการใชใ้นชวีติประจ าวนั 
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การเรยีนรูแ้บบลงมอื
กระท า (active 
learning) 

ท ากจิกรรมทีห่ลากหลายและฝึกฝน
ปฏบิตัติามฐานกจิกรรมทีก่ าหนดและ
สอดรบักบัจรติการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
ของทฤษฎพีหุปัญญา 

การเรยีนการสอนตอ้งท า
ใหเ้ดก็ในใจ เพื่อเกดิ
แรงจงูใจทีจ่ะเรยีนรู้
ภาษา 

เดก็เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายและ
น าไปใชใ้นชวีติจรงิ 

จดัประสบการณ์ทาง
ภาษา เพื่อไหเ้ดก็ฝึกใช้
ภาษาในการเรยีนรู ้

นกัเรยีนท ากจิกรรมตามความสนใจและ
ถนดัของตนเองทัง้ในรปูแบบเดีย่ว จบัคู่
และกลุ่ม 

สอนภาษาจากเรือ่งหรอื
หน่วยการเรยีนรูท้ี่
ก าหนดขึน้ 

จดัแบ่งสาระเรยีนรูเ้ป็น 12 หน่วยและ
บรูณาการทัง้ภายในและระหว่างระดบั
เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นชวีติประจ าวนัของ
ผูเ้รยีน 

ครสูรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเดก็ 

ครเูป็นผูอ้ านวยการจดักจิกรรมใหเ้ดก็ 
ชมเมือ่เดก็ท าได ้เดก็มปีฏสิมัพนัธท์ัง้กบั
เพื่อนรว่มชัน้ ครแูละสื่อการเรยีนการ
สอน 
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2. จดุมุ งหมายทัว่ไป  ละ จดุมุ งหมายเฉ าะ 

ในแต่ละหลกัสตูรตอ้งมจีดุมุ่งหมาย โดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ยจดุมุง่หมายทัว่ไป (หลกัสตูรมคีวามประสงคจ์ะใหผู้เ้รยีนมี
คุณลกัษณะเป็นเช่นไร) และจดุมุง่หมายเฉพาะ (คุณลกัษณะเฉพาะอาจ
กล่าวในส่วนทีเ่ป็นจดุมุง่หมายของกลุ่มวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ)   

จดุมุง่หมายทัว่ไปของหลกัสูตรภาษาองักฤษพงิกุ มอียู ่5 
ประการ คอื  

1. เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั  
2. มคีวามคดิสรา้งสรรคผ์่านการท ากจิกรรมบทบาทสมมต ิศลิปะ

ประดษิฐ ์ 
3. เรยีนรูก้ารท างานรว่มกนักบัผูอ้ื่น  
4. เขา้ใจเรือ่งของการสื่อสารว่า ในโลกเรานี้มภีาษาทีใ่ชใ้นการ

สื่อสารทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละบรบิท 
5. เรยีนรูเ้ร ือ่งราวรอบตวัในสภาพแวดลอ้ม เกีย่วกบัเรือ่ง ส ี

ตวัเลข การนบั และอาหาร เป็นตน้ 

ในส่วนของจดุมุง่หมายเฉพาะของหลกัสตูรมอียู ่8 ประการ คอื  
1. เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษ 
2. เพื่อพฒันาค าศพัทพ์ืน้ฐานตามระดบัทีเ่หมาะสมกบัวยั 
3. เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
4. เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัตวัอกัษร เขยีนตวัอกัษรได ้เพื่อเตรยีมความ

พรอ้มในการอ่านและเขยีน 
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5. เพื่อพฒันาทกัษะคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
6. เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น ทัง้แบบคู่ และ แบบ

กลุ่ม 
7. เพื่อใหเ้ดก็มคีวามสนุกกบัภาษาองักฤษและเพลดิเพลนิในการ

เรยีนรูก้บัพงิกุ 
8. เพื่อใหเ้ดก็เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

 ซึง่เมือ่พจิารณาแลว้นัน้ หลกัสตูรน้ีมกีารพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษครบทัง้ 4 ดา้น คอื ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และ 
การเขยีน ซึง่เป็นล าดบัขัน้ ทัง้นี้ เหน็ไดช้ดัว่า หลกัสตูรจะเน้นภาษา
เพื่อการสื่อสาร เริม่การสอนจากการฟัง และพดูก่อน เพื่อใหเ้ดก็
สามารถโตต้อบและสื่อสารไดอ้ยา่งมคีวามหมาย  

 จากนัน้ เมือ่เดก็เขา้ใจความหมาย กเ็ริม่เรยีนรูก้ารอ่านและการ
เขยีนค าต่างๆต่อไป และสิง่ส าคญัคอื หลกัสตูรมุง่เน้นใหเ้ดก็มคีวาม
มัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษ นอกจากนี้ ยงัใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาสรา้ง
ความน่าสนใจใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้โดยการพฒันาทกัษะคอมพวิเตอร ์และ
การเรยีนรูแ้บบกจิกรรมคู่และกลุ่มสมัพนัธ ์ซึง่จะท าใหเ้ดก็มโีอกาสใช้
ภาษาอย่างเป็นธรรมชาต ิและสุดทา้ยคอืการสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษ เพราะในช่วงปฐมวยันัน้ เราควรจะท าใหเ้ดก็รูส้กึ
สนุกในการเรยีนรู ้และมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูภ้าษาองักฤษต่อไป 

 จะเหน็ว่า หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้มจีดุมุง่หมายทัว่ไป
และเฉพาะทีช่ดัเจน เป็นเหตุเป็นผลและสอดคลอ้งกนั ซึง่จะท าให้
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ครผููส้อนนัน้มคีวามเขา้ใจหลกัสตูรอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถน าพาเดก็
ผูเ้รยีนไปสู่จดุหมายทีต่อ้งการได้ 
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3. เน ้อหาสาระ ละประสบการณ การเรียนรู้ 

 “หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 หน้า 30 ระบุ 
“สาระทีค่วรเรยีนรู ้เป็นเรือ่งราวรอบตวัเดก็ทีน่ ามาเป็นสื่อกลางในการ
จดักจิกรรมใหเ้ดก็เกดิแนวคดิ...ทัง้นี้ ไมเ่น้นการท่องจ าเนื้อหา...โดยให้
เดก็ไดเ้รยีนรูผ้่านประสบการณ์ส าคญั...” (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560) 

 เนื้อหาสาระของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ ไดถู้กจดัเป็น
หน่วยการเรยีนรู ้(Topic-based) คอื เรือ่งราวในชวีติประจ าวนัของเดก็ 
โดยจดัเรยีงจากเรือ่งราวใกลต้วั ไปยงัเรือ่งราวทีค่่อยๆไกลออกไป จาก
เรือ่งงา่ยๆเป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้นขึน้ ซึง่เดก็สามารถน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัไดท้นัท ีเช่น การทกัทาย ครอบครวั ของเล่น อาหาร 
เรือ่งราวภายในบา้น ตวัเลข ส ีรปูทรง และเรือ่งราวในโรงเรยีน เป็นตน้ 
ซึง่สอดคลอ้งและเป็นไปตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช 2560 ดงักล่าวขา้งตน้  

เดก็จะไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวและเขา้ใจค าศพัทอ์ยา่งมคีวามหมาย
ผ่านการจดัประสบการณ์ทางภาษาทีส่ าคญั พรอ้มทัง้ส่งเสรมิ
พฒันาการทัง้ 4 ดา้นมกีารฝึกน าค าศพัทแ์ละประโยคไปใชผ้่านกจิกรรม 
ท าใหเ้กดิทกัษะทางภาษาและน าไปใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนั   
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ตารางที่ 4.2 เนื้ อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ของหลักสูตร

ภาษาองักฤษพงิกุ 

ระดบั (Level) หวัข้อ (Topic) 

ระดบัท่ี 1 การทักทาย (Greetings) ครอบครัว (Family) ของเล่น (Toys) 
อาหาร (Food) เครื่องใช้ในบ้าน (At Home) จ านวน (Numbers) 
การกระท า (Action Words) สี (Colors) ส่วนต่างๆของร่างกาย 
(The Body) สตัว ์(Animals) การกระท า (Action words) โรงเรยีน 
(At School) 

ระดบัท่ี 2 การพูดค าสุ ภ าพ (Polite Expressions) ก ารแสดงอารมณ์  
(Feelings) ย านพ าหน ะ  (A new Scooter) อ าห า ร  (Food) 
ชีวิตประจ าวนั (Daily routines) จ านวน (Numbers) การกระท า 
(Action Words) รูปทรงและสี (Colors & Shapes) การเจ็บป่วย 
(Being sick) ค่ายพกัแรม (Camping) การกระท า (Action Words) 
การเรยีนรู ้(Learning from friends) 

ระดบัท่ี 3 การพูดค าสุภาพ (Polite Expressions) ครอบครัวและเพื่อน 
(Family & Friends) งานเลีย้ง (Pingu & The Party) ผลไม ้(Fruit) 
ดนตรีและสิ่งของที่ท าให้เกิดเสียง (Music) จ านวน (Numbers) 
การกระท า (Action Words) อวกาศ (A Trip to the moon) เครือ่ง
แต่งกาย (Clothes) วันในสัปดาห์ (A Job) การกระท า (Action 
Words) โรงเรยีน (In School) 
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4. การจดัการเรียนการสอน 

 การจดัการเรยีนการสอนหรอืการจดัประสบการณ์ในระดบั
ปฐมวยันัน้ โดยหลกัการ จะไมจ่ดัเป็นรายวชิาแต่จดัในรปูแบบของ
การบูรณาการผ่านการเล่นหรอืการท ากจิกรรมต่างๆเพื่อใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง โดยมหีลกัการจดัประสบการณ์ ดงันี้ 

- การจดัประสบการณ การเล น ละการเรียนรู้เ  ่อ ฒันา
เดก็โดยองค รวมอย าง  อเน ่อง  

 ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ 
 จดัท าเพื่อการพฒันาภาษาอยา่งองคร์วม กจิกรรมต่างๆใน
 หลกัสตูรจะบูรณาการ ทัง้ทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและ
 การเขยีน รวมถงึพฒันาการทัง้ 4 ดา้นไปดว้ยกนัตลอด
 หลกัสตูร 

- เน้นเดก็เป็นส าคญั สนองความ ้องการ ความสนใจ 
ความ  ก  างระหว างบคุคล ละบร บทของสงัคมท่ีเดก็
อาศยัอยู  

การจดักจิกรรมในหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุค านึงถงึความ
ถนดัในการเรยีนรูแ้ละ ความสนใจทีแ่ตกต่างกนัของเดก็แต่ละ
คน มแีนวทางการจดักจิกรรมโดยยดึหลกัการของพหุปัญญา 
Multiple Intelligences ซึง่กจิกรรมต่างๆกจ็ะตอบสนองใหเ้ดก็
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เกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพและความแตกต่างของแต่
ละบุคคล 

- จดัให้เดก็ได้รบัการ ฒันาโดยให้ความส าคญัทัง้กบั
กระบวนการ ละผลผล   

หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ ไดจ้ดัท าแผนการสอนเป็น
กระบวนการ 4 ขัน้ตอนตามล าดบั ในแต่ละขัน้ตอนมคีวาม
ละเอยีดชดัเจน และเมือ่ครไูดด้ าเนินการตามแผนการทีว่างไว ้
ประกอบกบัความเขา้ใจพฒันาการเดก็และความสามารถใน
การเรยีนรูข้องเดก็แต่ละบุคคล กจ็ะสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและส่งผลใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรู้
ของเดก็ในระดบัสงู 

- จดัการประเม น ฒันาการให้เป็นกระบวนการอย าง
  อเน ่อง  ละเป็นส วนหน่ึงของการจดัประสบการณ  

การประเมนิพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ ก าหนดไวใ้น
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ โดยใชว้ธิกีารสงัเกตและประเมนิ
พฒันาการเดก็เป็นรายบุคคลทุกๆครัง้ทีด่ าเนินการจดั
ประสบการณ์ เพื่อใหค้รสูามารถปรบัปรงุและพฒันาการสอน
ของตนเองและช่วยเหลอืเดก็ใหเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งประสบ
ความส าเรจ็ทุกคน 

- ให้ผู้ปกครอง ละ ุม นมีส วนร วมในการ ฒันาเดก็ 
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หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ มคีู่มอืการใหค้ าแนะน าในการ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของเดก็ใหแ้ก่ผูป้กครอง 
เพื่อใหผู้ป้กครองมสี่วนรว่มในการช่วยเหลอืบุตรหลานในการ
พฒันาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษต่อไป 

การจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุจดั
แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนและมลีกัษณะเป็นบนัไดวนดงันี้ 

ขัน้ อนการสอน 4 ขัน้ อน 

1. ขัน้น าก จกรรม (Introduction) หมายถงึ ขัน้จดักจิกรรมแนะน า 
Core Language โดยผ่านเรื่องราวพงิกุในดวีดี ี(DVD Episode) 
เดก็จะไดด้เูรือ่งราวการผจญภยัของพงิกุ ไดฝึ้กจนิตนาการทาง
ภาษาผ่านเรือ่งราวแลว้สรา้งเป็นภาษาของตนเอง  

จากนัน้สอดแทรกค าศพัทผ์่านเรือ่งราวในบทเรยีนเพื่อให้เดก็เขา้ใจ
ภาษาอย่างเป็นธรรมชาต ิไดรู้จ้กัค าศพัทใ์หมใ่นบทเรยีนโดยผ่าน
ตวัพงิกุและท ากจิกรรมต่างๆตามดวีดี ีโดยมคีรทู าหน้าทีเ่ป็นผู้
แนะน ากจิกรรมต่างๆใหก้บัเดก็อกีครัง้ เพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจและมัน่ใจ
ในการท ากจิกรรมภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม กจิกรรมยอ่ยในขัน้
นี้ไดแ้ก่ แนะน าค าศพัท ์เพลง ท าแบบฝึกหดั ฝึกการเขยีน และ
ทบทวนค าศพัทใ์นบทเรยีน  

2. ขัน้ด าเน นการสอน (Expansion) หมายถงึ การจดักจิกรรมการ
สอนโดยน า ค าศพัทจ์ากขัน้น า มาใชจ้ดักจิกรรมใน Study Book 
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เป็นหลกั โดยครจูะเป็นผูน้ ากจิกรรมในการท าแบบฝึกหดัทัง้หมด 
นอกจากนี้ครจูะน าสื่อการเรยีนรูอ้ื่นๆมาใชไ้ดแ้ก่ (Teacher’s 
Flashcard), Pinguland Mat, Song CD และ Figurines มาจดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าศพัท ์วล ีประโยค ในหน่วยการเรยีนรู้
นัน้ๆใหก้บัเดก็ เพื่อเน้นย า้ซ ้าทวนใหเ้ดก็แมน่ย าในภาษายิง่ขึน้  

 
3. ขัน้ขยายประสบการณ  (Consolidation) หมายถงึ การจดั

ประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดใ้ชภ้าษาองักฤษและเล่นกจิกรรมทีส่มัพนัธ์
กบัความรูใ้นบทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นขัน้ Expansion ทีผ่่านมา ในรปู
ฐานกจิกรรม (Work Stations) ทัง้เรยีนดว้ยตนเอง เรยีนเป็นคู่หรอื
เรยีนเป็นกลุ่ม กจิกรรมทัง้หมดจะสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคใ์นหน่วย
การเรยีนรูน้ัน้ๆโดยมหีลกัการพฒันาความฉลาดของทฤษฎพีหุ
ปัญญา (Multiple Intelligences) มคีรเูป็นผูแ้นะน าสงัเกตและ
บนัทกึพฤตกิรรมเดก็ระหว่างการท ากจิกรรมต่างๆในฐาน จ านวน
ฐานกจิกรรมทีจ่ดัมจี านวนประมาณ 4-5 ฐานกจิกรรมในหนึ่งชัว่โมง 
โดยคุณครจูะเป็นผูเ้ลอืกจดัใหเ้หมาะสมกบัเดก็โดยเปลีย่นฐาน
กจิกรรมทุกๆหน่วยการเรยีน 

 
4. ขัน้ทบทวน ละประเม นผล (Review and Assessment)

หมายถงึ การเรยีน โดยผ่านกจิกรรมในรปูแบบฐานกจิกรรม
เหมอืนกบัขัน้ขยายประสบการณ์ในขัน้ที ่3 โดยครจูะท าหน้าที่
สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็ระหว่างทีท่ า
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กจิกรรมในฐานต่างๆหากมคี าศพัท ์วล ีหรอืประโยคใดทีย่งัไม่
เขา้ใจ ครจูะรบีท าการทบทวนและแกไ้ขทนัท ี

 วัอย างฐานก จกรรม  

Pinguland Mat and Figurines 

 เดก็ๆจะไดฝึ้กทกัษะการพดูสื่อสาร ดว้ยการเล่นบทบาทสมมต ิ
เป็นตวั Pingu Pinga หรอื Mommy Daddy เป็นตน้ เดก็ๆตอ้ง
พยายามดงึค าศพัทจ์ากในบทเรยีนมาสรา้งเป็นประโยค เพื่อสื่อสารเป็น
เรือ่งราวคุยกบัเพื่อนๆดงันัน้ เดก็ๆกจ็ะไดท้กัษะทางภาษาและทาง
สงัคม คอืการสื่อสารรว่มกนัดว้ย 

ภาพที ่4.2 ตวัอยา่งกจิกรรม Pinguland Mat and Figurines 

 

 

 

 

 

 

 

I want a ball. Mommy says no. 
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Computer Time  

 เดก็ๆจะไดฝึ้กทกัษะการฟัง และการคดิหาค าตอบดว้ยตนเอง 
ฝึกการใชก้ลา้มเนื้อมอื และการประสานสมัพนัธร์ะหว่างตากบัมอื และ
การท างานดว้ยตนเองคนเดยีว ตดัสนิใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  

ภาพที ่4.3 ตวัอยา่งกจิกรรม Computer Time  
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Song Time 

 เดก็ๆจะไดฝึ้กทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ทีเ่รยีบเรยีงเป็น
ท่วงท านอง จงัหวะทีจ่ดจ าไดง้า่ย เดก็ๆจะสนุกสนานกบับทเพลง รอ้ง
ตามและท าท่าทางประกอบ ซึง่จะท าใหเ้ดก็สามารถเชื่อมโยงท่าทางกบั
ค าศพัท ์และจดจ าไดด้ ีนอกจากนี้การเคลื่อนไหวรา่งกาย กช็่วยใหเ้ดก็
ไดพ้ฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวกลา้มเนื้อส่วนต่างๆอกีดว้ย 

ภาพที ่4.4 ตวัอยา่งกจิกรรม Song Time 
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Letters and Numbers Book and DVD 

 เดก็ๆไดฝึ้กทกัษะการเขยีนตวัอกัษรภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง 
ฝึกการจดจ าตวัอกัษร และฝึกทกัษะการออกเสยีงอย่างถูกตอ้ง  

ภาพที ่4.5 ตวัอยา่งกจิกรรม Letters and Numbers Book and DVD 
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Sand Tray 

 เดก็ๆบางคนยงัไมส่ามารถบงัคบักลา้มเนื้อมอืในการจบัดนิสอ
เขยีนไดถู้กตอ้ง หรอืกลา้มเนื้อมอืยงัไมแ่ขง็แรง แต่สามารถจดจ าภาพ 
หรอืตวัอกัษรต่างๆไดด้ ีการใชก้ระบะทราย (Sand Tray) เป็นเครือ่งมอื
หนึ่งในการฝึกหดัการเขยีน เดก็ๆมโีอกาสไดใ้ชท้ัง้นิ้วมอื หรอืพู่กนัใน
การเขยีนตวัอกัษร หรอืวาดภาพเพื่อสื่อสารความคดิ และเล่าเป็น
เรือ่งราวภาษาองักฤษได้ 

ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งกจิกรรม Sand Tray 
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Modeling Clay 

 การปั้นแป้งโดว ์กเ็ป็นการบรหิารกลา้มเนื้อมดัเลก็ โดยคุณครู
น ามาเชื่อมโยงกบัภาษาดว้ยการฝึกใหเ้ดก็ๆปั้นเป็นลายเสน้และน ามา
ประกอบเป็นตวัอกัษร หรอืเป็นค า เดก็ๆจะจดจ าไดง้า่ย และรวดเรว็
ยิง่ขึน้ 

ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งกจิกรรม Modeling Clay 
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Student’s Flashcards 

 บตัรภาพใบเลก็น ามาท ากจิกรรมกลุ่ม เล่นเป็นเกมต่างๆให้เดก็
ไดจ้ดจ าค าศพัท ์และเรยีนรูก้บัเพื่อนๆรวมถงึการน าค าศพัทม์าแต่งเป็น
ประโยค 

ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งกจิกรรม Student’s Flashcards 

 

 

 

 

 

 

 
I want a boat. 
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Teacher’s Flashcards 

 เดก็ๆจะไดท้บทวนค าศพัท ์วล ีและประโยค จากบตัรภาพและ
บตัรค า ซึง่นอกจากภาพทีป่รากฏแลว้นัน้ เดก็จะไดจ้ดจ าการสะกดและ
อ่านค าทีถู่กตอ้งดว้ย ครสูามารถสรา้งสรรคก์จิกรรมใหเ้ดก็ไดม้กีาร
เคลื่อนไหว พรอ้มทัง้ไดภ้าษาองักฤษดว้ย 

ภาพที ่4.9 ตวัอยา่งกจิกรรม Teacher’s Flashcards 
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Story Book and Story CD 

 เดก็ๆจะไดฝึ้กการอ่านภาษาองักฤษเป็นวล ีและประโยค  
งา่ยๆเป็นเรือ่งราวทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากบทเรยีน เมือ่เดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการชม
ดวีดี ีฟังบทเรยีนภาษาองักฤษ ฝึกสนทนา แลว้กจ็ะไดฝึ้กอ่านบทเรยีน
เพื่อใหเ้ขา้ใจเรือ่งราวมากยิง่ขึน้  และยงัไดฝึ้กการฟังจากดวีดี ีดว้ย
ส าเนียงอเมรกินัทีถู่กตอ้งอกีดว้ย นอกจากนี้ครยูงัสามารถใหเ้ดก็ฝึกเล่า
นิทานใหเ้พื่อนๆฟังไดอ้กีดว้ย 

ภาพที ่4.10 ตวัอยา่งกจิกรรม Story Book and Story CD 
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Art and Craft 

กจิกรรมศลิปะ ประดษิฐ ์เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ๆชื่นชอบมาก ซึง่
เราสามารถบูรณาการภาษาองักฤษกบังานศลิปะประดษิฐ ์โดยครเูลอืก 
กจิกรรมศลิปะ ประดษิฐใ์นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าศพัทท์ีเ่ดก็ๆไดเ้รยีนรู ้
เมือ่เดก็ไดล้งมอืประดษิฐ ์และอธบิายเรือ่งราวเกีย่วกบังานศลิปะนัน้ ก็
จะท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้เกีย่วกบัภาษา และค าศพัทไ์ดด้ยีิง่ขึน้ 

ภาพที ่4.11 ตวัอยา่งกจิกรรม Art and Craft 
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หลกัส ูรบนัไดวน (Spiral Curriculum)  

 โดยทัว่ไปหลกัสตูรทีท่่านไดเ้คยผ่านการศกึษามาตัง้แต่ยงัเลก็
นัน้ ในระดบัอนุบาลเป็นการบรูณาการแต่ละกจิกรรม หรอืเป็นหน่วย
การเรยีนรู ้ทีค่รจูดัเหน็ควรว่าเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร แต่
โดยส่วนใหญ่เป็นการเรยีนรูแ้บบแยกกนัแต่ละหน่วย กล่าวคอื เนื้อหา
แต่ละหน่วยแยกจากกนั น้อยครัง้ทีค่รจูะน าค าศพัทใ์นหน่วยทีผ่่านมา
ทบทวนในหน่วยการเรยีนรูใ้หม ่หรอืน ามาใหเ้ดก็ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใหเ้ดก็คุน้เคย ดงันัน้ เมื่อเรยีนผ่านไปหลายหน่วยกอ็าจจะลมืได ้ 

ตวัอยา่ง การสอนเป็นหน่วยการเรยีนรูห้ลกัสตูรปกต ิทีไ่มไ่ดจ้ดัรปูแบบ
การย ้า...ซ ้า...ทวน  

หน วยท่ี 1 Greetings 

ค าศพัทป์ระจ าหน่วย : Hi. Hello, Bye-bye, Where is?   

ตวัอยา่งประโยคในหน่วยการเรยีนรู้ 

- Where is [Susie]? 

- Hello [Susie]. 

- Bye-bye [Susie]. 
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หน วยท่ี 2 Family 

ค าศพัทป์ระจ าหน่วย : Mommy, Daddy, Grandpa, here is, Look. 

ตวัอยา่งประโยคในหน่วยการเรยีนรู ้

Look, here is Mommy. 

Look, here is Daddy. 

Here is Grandpa. 

หน วยท่ี 3 Toys 

ค าศพัทป์ระจ าหน่วย : ball, boat, train, truck, rocket, want, says no. 

ตวัอยา่งประโยคในหน่วยการเรยีนรู ้

I want a ball. 

I want a boat. 

I want a train. 

I want a truck. 

Mommy says no. 
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 จะเหน็ว่าในแต่ละหน่วยค าศพัท ์วล ีหรอื ประโยคไมเ่กี่ยวขอ้ง
กนั และไมม่กีารน าค าศพัทเ์ดมิมาใชใ้นหน่วยต่อไป 

ในทางกลบักนั หลกัสตูรบนัไดวน Spiral Curriculum เป็น
หลกัสตูรทีว่างรปูแบบการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งพถิพีถินัและแยบคาย ดว้ย
หลกัการทีต่อ้งการใหส้ิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปยงัคงอยู ่จงึมกีารวางแผนการ
จดัการเรยีนการสอนใหม้กีาร ย า้...ซ ้า...ทวน สิง่ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูใ้นแต่ละ
หน่วย น ามาซ ้าทวนในหน่วยต่อๆไปในรปูแบบประโยค และรปูแบบ
กจิกรรมทีต่่างกนั ดงันัน้ เดก็จะมโีอกาสไดข้ยายประสบการณ์และต่อ
ยอดการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอตลอดหลกัสตูร 

ตวัอยา่ง การสอนเป็นหน่วยการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ ที่
มกีารย ้า...ซ ้า...ทวน แบบบนัไดวน 

หน วยท่ี 1 Greetings 

ค าศพัทป์ระจ าหน่วย : Hi. Hello, Bye-bye, Where is?  

ตวัอยา่งประโยคในหน่วยการเรยีนรู้ 

- Where is [Pingu]? 

- Hello [Pingu] 

- Bye-bye [Pinga] 
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หน วยท่ี 2 Family 

ค าศพัทป์ระจ าหน่วย : Mommy, Daddy, Grandpa, here is, Look. 

ตวัอยา่งประโยคในหน่วยการเรยีนรู ้

- Where is [Mommy]? 

 Look, here is [Mommy]. 

- Where is [Daddy]? 

  Look, here is [Daddy]. 

ค าศพัท ์/ วลทีีฝึ่กฝน และทวนซ ้าคอื Where is [……]?  

หน วยท่ี 3 Toys 

ค าศพัทป์ระจ าหน่วย : ball, boat, train, truck, rocket, want, says no. 

ตวัอยา่งประโยคในหน่วยการเรยีนรู ้

- Where is a ball? 

 Look, here is a ball. 

 I want a ball. 

- Where is a boat? 



140 | P a g e  
 

 Look, here is a boat. 

 I want a boat. 

 Mommy says no. 

ค าศพัท ์/ วลทีีไ่ดฝึ้กฝนและทวนซ ้าคอื  

Where is [……]?  ในหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 

Look, here is […..]  ในหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 

 เมือ่หน่วยการเรยีนรูเ้ปลีย่นไป ค าศพัทท์ีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูก้เ็ปลีย่น
และมากขึน้ จากตวัอยา่งจะเหน็ไดว้่า ครจูะตอ้งจดักจิกรรมเพื่อใหเ้ดก็
น าค าศพัท ์หรอื วลจีากหน่วยก่อนหน้านี้มาฝึกฝนใชร้ว่มกบัค าศพัทใ์น
หน่วยทีไ่ดเ้รยีนรูใ้หม ่ทบทวนอยา่งสม ่าเสมอและเป็นธรรมชาต ิโดย
ไมใ่ช่การทวนซ ้าประโยครปูแบบเดมิๆทีท่ าใหเ้ดก็รูส้กึเบื่อ    

การเรยีนรูร้ปูแบบนี้จะท าใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจการใชภ้าษา และ
ประยกุตใ์ชไ้ดง้า่ยยิง่ขึน้ รปูแบบการจดัหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุใน
ลกัษณะบนัไดวน โดยใหม้กีารย ้า ซ ้า ทวนนัน้ ไมเ่พยีงแต่จะซ ้าทวน
ภายใน 1 หน่วยการเรยีนรูเ้ท่านัน้ ยงัมกีารซ ้าทวนค าศพัทใ์นทุกหน่วย
การเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูรทัง้ระดบั และในระดบัทีส่งูขึน้ คอื ระดบัที ่2 ก็
ยงัมกีารทวนซ ้าค าศพัทใ์นระดบัที ่1 และ หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ
ระดบั 3 กย็งัซ ้า ทวน ค าศพัทท์ัง้ในระดบั 1 และ 2 
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ภาพที ่4.12 รปูแบบการจดักจิกรรม 4 ขัน้ตอนในแต่ละหน่วยการ
เรยีนรู ้ทีม่กีารย า้...ซ ้า..ทวน ในแต่ละขัน้ตอน 
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5. ส ่อการเรียนการสอน   

 ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูน้ัน้ตอ้งมสีื่อการเรยีนการ
สอนทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีก่ าหนดในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้เพราะ
สื่อการสอนเป็นสิง่ส าคญัทีค่รหูรอืผูส้อนจะน าไปสรา้งสรรคก์จิกรรมให้
เดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจไดด้ ี   

การเรยีนรูข้องเดก็มหีลายรปูแบบตามความถนดัแตกต่างกนั
ไปตามทฤษฎกีารเรยีนรู ้Multiple Intelligences นัน้ หลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุจงึไดจ้ดัท าสื่อการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัรปูแบบการ
เรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน เช่น ดวีดี ีทีม่กีารบรรยายเสยีงภาษาองักฤษ
ส าเนียงอเมรกินัทีช่ดัเจน ซดีเีพลงประจ าบทเรยีน ซดีเีกสม์การศกึษา 
หนงัสอืเรยีน หนงัสอืแบบฝึกหดั หนงัสอืนิทาน ตุ๊กตาพงิกุพรอ้มแผ่น
เสื่อ เป็นตน้   

โดยครสูามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งง่ายและตรงตามวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไวใ้นกจิกรรม 

Pingu’s English Skills Chart (ภาพที ่4.12) แสดงใหเ้หน็ว่า 
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ไดพ้นิิจพเิคราะหถ์งึรปูแบบในการเรยีนรู้
ของเดก็ตามทฤษฎพีหุปัญญาโดยเริม่ตน้จาก (คอลมัน์ที ่1) สไตลใ์น
การเรยีนรูแ้บบใด? (คอลมัน์ที ่2) สิง่ทีเ่ดก็จะสนใจและสนุกสนานคอื
อะไร? (คอลมัน์ที ่3) กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอือะไร? 
(คอลมัน์ที ่4) กจิกรรมทีแ่สดงออกซึง่อฉัรยิภาพในรปูแบบต่างๆและ
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(คอลมัน์สุดทา้ย) สื่อการเรยีนรูท้ีห่ลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุได้
จดัเตรยีมไวส้ าหรบัอฉัรยิภาพในแต่ละดา้น โดยเหตุนี้ จงึกล่าวไดว้่า 
สื่อการเรยีนรูข้องหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ ครอบคลุมสไตลใ์น
การเรยีนรูข้องเดก็ทุกแบบหรอือาจจะกล่าวไดถ้งึขัน้ว่า สื่อการเรยีน
ของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้เหมาะกบัเดก็ทุกๆคน!!!  

ภาพที ่4.13 Pingu’s English Skills Chart 
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 วัอย างส ่อการเรียนรู้ของหลกัส ูรภาษาองักฤษ  งก ุ

DVDs                                                

เดก็จะเรยีนรูค้ าศพัท ์วล ีประโยคใหม่ๆอย่างสนุกสนาน จาก
การด ูEpisode ในดวีดี ี(DVDs) พรอ้มกบัไดพ้ฒันาทกัษะการฟัง การ
พดู และการเขยีน จากการท ากจิกรรมไปพรอ้มกนั  

 สื่อนี้เหมาะกบัเดก็ๆทีม่คีวามถนดัและชอบการเรยีนรูด้ว้ยการ
ฟังและดภูาพ ดา้นภาษา (Linguistic) และมติสิมัพนัธ ์(Spatial) 
เนื่องจากเดก็ๆตอ้งมองภาพ และสามารถจนิตนาการเรือ่งราวในสมอง
และคดิเป็นภาษาของตนเองได ้จากนัน้เมือ่ไดฟั้งบทบรรยาย
ภาษาองักฤษและน ามาเชื่อมโยงกบัเรือ่งราวทีไ่ดด้แูลว้นัน้ กจ็ะท าให้
เดก็เขา้ใจเรือ่งราวมากยิง่ขึน้  

ภาพที ่4.14 สื่อการเรยีน DVDs 
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Study Books (หนังส อ บบเรียน) 

แบบเรยีนสสีนัสดใส โดยมจีุดมุง่หมายเพื่อ ทบทวนค าศพัท ์วล ี
และประโยคจากดวีดี ี(DVDs) ผ่านการท าแบบฝึกหดัหลากหลาย
รปูแบบการท ากจิกรรม ใน Study Books จะส่งเสรมิลกัษณะการเรยีนรู้
ดา้นภาษาดว้ยการคดิเชื่อมโยงสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้รวมทัง้ดา้นการสนทนา 
และดา้นการเรยีนรูร้ายบุคคล   

เดก็ๆทีถ่นดัในการเรยีนรูด้า้นภาษา (Linguistic) ทัง้ทกัษะการ
ฟัง พดู อ่าน เขยีน เดก็จะเรยีนรูไ้ดด้ ีเพราะจะชอบฟัง ฝึกพดูตาม และ
เขา้ใจภาพไดด้ยีิง่ขึน้ 

ภาพที ่4.15 สื่อการเรยีน Study Books 
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Activity Books (หนังส อเสร มก จกรรม) 

แบบเสรมิกจิกรรมสสีนัสดใส โดยมจีุดมุง่หมายเพื่อฝึกฝนและ
พฒันาทกัษะดา้นการฟัง การพดู การสงัเกต การเขยีนตวัอกัษร ฝึก
ความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการผ่านการระบายส ี โดยเดก็จะไดเ้น้นย า้
ซ ้าทวนเน้ือหา จากการท ากจิกรรมต่างๆใน Activity Books  

เดก็ๆทีช่อบเรยีนรูด้ว้ยการเขยีนกจ็ะไดพ้ฒันากลา้มเนื้อมดัเลก็ 
(Kinesthetic) จากการโยงเสน้ เขยีนตวัอกัษร ค าศพัท ์อกีทัง้เดก็ทีช่อบ
คดิแกปั้ญหา หาเหตุผล (Logical/Mathematic) กจ็ะเรยีนรูไ้ดด้ ี

ภาพที ่4.16 สื่อการเรยีน Activity Books 
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Song Book and Song CD 

การสอนภาษาผ่านบทเพลงภาษาองักฤษดว้ยซดี ี(CD) และ
หนงัสอืเพลง ทีม่ที านองและจงัหวะหลากหลาย สอดคลอ้งกบัเนื้อหาใน
หน่วยการเรยีนรู ้ท าใหเ้ดก็สนุก คุน้เคยกบัภาษาในบทเรยีนยิง่ขึน้ และ
ครสูามารถน าบทเพลงดงักล่าวมาจดัเป็นกจิกรรมเขา้จงัหวะได ้ 

การใชห้นงัสอืเพลงและซดี ี(Song Book and CD) จดักจิกรรม
จะส่งเสรมิลกัษณะการเรยีนรูด้า้นการเคลื่อนไหวดา้นภาษา และดา้น
ดนตร ีเดก็ทีช่อบเพลงและจงัหวะ (Musical) และการเคลื่อนไหว 
(Kinesthetic) เมือ่ไดย้นิเพลง จะรูส้กึสนุกสนาน เขา้ใจค าศพัทใ์น
บทเรยีน และยิง่ไดเ้คลื่อนไหว ขยบัส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นท่าทาง
ต่างๆกจ็ะท าใหเ้รยีนรูไ้ดด้ ีจดจ าไดด้ยีิง่ขึน้ 

ภาพที ่4.17 สื่อการเรยีน Song Book and Song CD 
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Story Books and CDs  

หนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน โดยใชค้วบคู่กบัซดี ี(CD) ทีท่ าใหเ้ดก็
ไดฟั้งส าเนียงจากเจา้ของภาษาแบบอเมรกินัองิลชิทีจ่ะสมัพนัธก์บั
เนื้อหาในหนงัสอื ซึง่เป็นการน าค าศพัทแ์ละเรือ่งราวในหน่วยการ
เรยีนรูน้ัน้ๆมาน าเสนอเป็นเรือ่งราวใหม ่ท าใหเ้กดิการเน้นย ้าซ ้าทวน
ความรู ้และใหเ้หน็ความหลากหลายในการน าค าศพัท ์วล ีประโยค มา
ใชใ้นสถานการณ์อื่นๆมากขึน้  

เดก็ทีช่อบอ่าน วาดภาพ จนิตนาการ สรา้งสรรคเ์ป็นภาพหรอื
ดภูาพต่างๆ(Visual/Spatial) จะเขา้ใจภาพและเรือ่งราวไดด้ ีเมือ่เหน็
ภาพในหนงัสอืนิทาน เมือ่เขา้ใจภาพ ประกอบกบัการฟังส าเนียง
ภาษาองักฤษทีถู่กตอ้ง กจ็ะท าใหเ้ขา้ใจเรือ่งราวไดด้ี 

ภาพที ่4.18 สื่อการเรยีน Story Books and CDs 
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Computer Time (Interactive Multimedia CD-Rom) 

แบบฝึกหดัอเิลก็ทรอนิกส ์ทบทวนค าศพัท ์วล ีประโยค โดย
เน้นพฒันาหลายทกัษะในเวลาเดยีวกนั เช่น พฒันาทกัษะการฟัง การ
มองภาพ การคดิเชื่อมโยง การตดัสนิใจแกปั้ญหา เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ในเนื้อหา บทเรยีนและความสนุกสนาน นอกจากนี้เดก็จะไดพ้ฒันา
ทกัษะกระบวนการใชค้อมพวิเตอรด์ว้ย  

เดก็ทีม่คีวามเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal) จะชอบกจิกรรมนี้ 
เพราะมโีอกาสไดอ้ยูก่บัตนเอง ฝึกการคดิ การตดัสนิใจในการท า
แบบฝึกหดัต่างๆดว้ยตนเอง การคดิเลอืกขอ้ความทีถู่กต้อง การ
ตดัสนิใจว่าจะท าต่อไป หรอืจะหยุด นอกจากนี้ เดก็ยงัไดฝึ้กการ
ควบคุมกลา้มเนื้อมอื และการประสานสมัพนัธร์ะหว่างตากบัมอือกีดว้ย 
(Kinesthetic) 

ภาพที ่4.19 สื่อการเรยีน Computer Time 
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Student's Flashcards  

สื่อการเรยีนรูเ้พื่อใชใ้นการจดักจิกรรมทบทวนค าศพัท ์เป็น
การเน้นย ้าซ ้าทวนค าศพัทอ์ยา่งง่าย โดยอาจจะจดัเป็นเกมส่งเสรมิ
การศกึษารปูแบบต่างๆเดก็จะไดเ้รยีนรูแ้ละทบทวนเนื้อหาจากภาพ 
การไดย้นิ และการลงมอืปฏบิตั ิเดก็สามารถหยบิ จบั อ่าน หรอืน าไป
เล่นเกมได ้ซึง่เป็นสื่อการเรยีนรูท้ีส่ะดวกต่อการพกพาเมือ่ตอ้งการใช้
ในสถานทีต่่างๆ     

เดก็ทีช่อบการท ากจิกรรมทีต่อ้งใชท้กัษะการคดิแกปั้ญหา 
(Logical/Mathematics) ชอบเล่นรว่มกบัผูอ้ื่น เป็นคูเ่ป็นกลุ่ม 
(Interpersonal) กจ็ะท าใหเ้ดก็ๆเรยีนรูภ้าษาองักฤษผา่นสือ่การเรยีนรูน้ี้
ไดด้ ี

ภาพที ่4.20 สื่อการเรยีน Student’s Flashcards 
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Pinguland Mat and Figurines 

สื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยพฒันาความเขา้ใจดา้นภาษา ฝึกการใชว้ล ี
ประโยคโตต้อบระหว่างกนั จดัเป็นกจิกรรมบทบาทสมมต ิดว้ยตวัละคร
ใน Pingu Family ซึง่จะท าใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการสรา้งสรรคจ์นิตนาการ
ในโลกของพงิกุ  

เดก็ทีช่อบพดูสือ่สารกบัผูอ้ื่น (Interpersonal) ชอบพดูกบัเพือ่นๆ
กจ็ะชอบเล่นเป็นตวัการต์นูต่างๆและแสดงบทบาทต่างๆไดด้ ีและจะชอบ
ทีจ่ะนึกคดิภาษา (Linguistic) ทีจ่ะมาสนทนากนั นอกจากน้ีเดก็ทีช่อบ
กจิกรรมน้ีจะเป็นเดก็ทีช่อบการเคลื่อนไหว ไมอ่ยู่กบัที่ (Kinesthetics) 
เพราะการแสดงบทบาทต่างๆกต็อ้งเปลีย่นสถานทีไ่ปตามบท  

ภาพที ่4.21 สื่อการเรยีน Pinguland Mat and Figurines 
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Letters and Numbers Book and DVDs 

สือ่การเรยีนรูท้ีช่่วยพฒันาทกัษะการเขยีน การควบคมุกลา้มเนื้อ
มอื การจดจ าตวัอกัษร และการออกเสยีงภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้ง และ
ชดัเจน  

เดก็ทีเ่ก่งในการมองหรอืสรา้งสรรคภ์าพ (Spatial) กจ็ะเรยีนรู้
กจิกรรมนี้ไดด้ ีเพราะจะเขา้ใจวธิกีารเขยีนตวัอกัษรแต่ละตวัไดอ้ยา่ง
งา่ยได ้เขา้ใจส่วนประกอบของตวัอกัษร และจะจดจ าไดด้ ีนอกจากนี้
เดก็ทีช่อบท ากจิกรรมดว้ยตนเองคนเดยีวจะท ากจิกรรมนี้ไดด้ ี 

ภาพที ่4.22 สื่อการเรยีน Letters and Numbers Book and DVDs 
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Teacher’s Flashcards 

สื่อการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นกจิกรรมทบทวนค าศพัท ์โดยผ่านรปูภาพ
และตวัอกัษร ทีม่คีรเูป็นผูจ้ดักจิกรรมทบทวนในรปูแบบเกม หรอื
กจิกรรมทีส่นุกสนาน 

เดก็ทีช่อบการเคลื่อนไหว (Kinesthetic) กจ็ะเรยีนรูส้ ื่อนี้ไดด้ ี
เพราะการไดเ้ล่นเกมฝึกภาษา (Linguistic) ฝึกการคดิ การแกปั้ญหา 
(Logical/Mathematics) เดก็จะสนุกสนาน ไดเ้คลื่อนไหวไปทีต่่างๆจะ
ท าใหเ้ดก็จดจ าค าศพัทไ์ดด้ ี

ภาพที ่4.23 สื่อการสอน Teacher’s Flashcards 
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6. การประเม นผล  

 การวดัและการประเมนิเป็นสิง่ส าคญัยิง่ต่อการบรหิารจดัการ
ส าหรบัองคก์รทุกชนิดไมว่่าจะเป็นเอกชนหรอืภาครฐัรวมตลอดทัง้การ
ควบคุมคุณภาพของสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละบรกิารทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้
โดยเฉพาะกบัการศกึษาทีป่ระกอบไปดว้ยตวัแปรทีม่ากมายและ
กระบวนการทีส่ลบัซบัซอ้น ตลอดจนระยะเวลาในการบ่มเพาะหรอื
พฒันาทีย่าวนาน  

การวดัและประเมนิจะเป็นการตรวจสอบทีส่ าคญัว่า 
กระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ๆนัน้ถูกตอ้ง สมบรูณ์และเหมาะสมหรอืไม่ 
เพื่อเป็นการประกนัว่า ผลทีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้กบัลกูๆของเรานัน้จกั
เป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการ เช่น ฟังและพดูภาษาองักฤษไดด้ ีเป็นตน้  

ความประณตีในการหมัน่ตรวจสอบการเรยีนรูข้องเดก็ๆนัน้มี
ความส าคญัและจ าเป็นดงัค ากล่าวของ Goethe นกัปราชญช์าวเยอรมนั
ทีว่่า "If children grew up according to early indications, we should 
have nothing but geniuses." (หากเดก็เตบิใหญ่ตามขอ้บ่งชีแ้ต่เนิ่นๆ
สิง่ทีค่วรเกดิขึน้กค็อื “อจัฉรยิะ” เท่านัน้)  

การเรยีนภาษาองักฤษกลายเป็นสิง่ปกตสิ าหรบัเดก็อนุบาลหรอื
ชัน้ประถมตน้ แต่สิง่ทีไ่มป่กตกิค็อื การทีเ่ราไมม่กีารวดัเและประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องเดก็ๆทีด่แีละมมีาตรฐานสากล  
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โรงเรยีนต่างๆมหีลกัสตูรทีพ่่อแมผู่ป้กครองไมส่ามารถจะเขา้ใจ
หรอืประเมนิไดว้่า อกี 12 หรอื 15 ปีขา้งหน้า ลกูๆเราจะมทีกัษะ
ภาษาองักฤษดพีอทีจ่ะสามารถแขง่ขนัและน าพาลกูเราไปสู่อนาคตที่
ดกีว่าพวกเราหรอืไม่  

ครชูาวต่างชาต ิชื่อหลกัสตูรไมว่่าจะเป็น English Program 
Bilingual หรอืแมก้ระทัง่ International Program/School หากขาดซึง่
การวดัและประเมนิทีด่แีลว้ เรายอ่มไม่มตีวับ่งชีถ้งึประสทิธผิลในการ
เรยีนรูข้องเดก็ๆเขา้ท านอง "If we can't measure, we can't 
manage." (หากขาดซึง่การวดัและประเมนิผล เราจะบรหิารและจดัการ
อยา่งไร) 

โดยเหตุนี้ การวดัและประเมนิผลจงึเป็นสิง่ส าคญัมากส าหรบั
การบรหิารจดัการหลกัสตูร เพราะหากหลกัสตูรไมก่ าหนดวธิกีาร
ประเมนิผลทีใ่ชก้บัหลกัสตูรดงักล่าวแลว้ กอ็าจท าใหก้ารใชห้ลกัสตูร
เป็นไปอย่างไมไ่ดผ้ล เพราะขาดเครือ่งมอืในการควบคุมและไมท่ราบว่า
ผลลพัธห์ลงัจากการทีไ่ดใ้ชห้ลกัสตูรแลว้เป็นไปในทศิทางใด ดหีรอืไม ่
ควรพฒันา หรอืปรบัปรงุในส่วนใด เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสตูรไดผ้ลดทีีสุ่ด  

 หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุมกีารประเมนิผล 3 รปูแบบ คอื 
ก่อนการเรยีนรู ้ระหว่างการเรยีนรู ้และหลงัการเรยีนรู้ 

 ก อนการเรียนรู้ (Placement Test) หากเดก็ๆพอมพีืน้ฐาน
ภาษาองักฤษอยูบ่า้ง คุณครกูจ็ะท าการวดัระดบัความรูข้องเดก็ ควบคู่
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กบัความพรอ้มในการเรยีนรู ้เพื่อจะไดจ้ดัระดบัใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่ง
เหมาะสม  

 ระหว างการเรียนรู้ เมือ่ไดเ้รยีนภาษาองักฤษในแต่ละครัง้ 
คุณครกูจ็ะประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมทุกๆกจิกรรม
อยา่งใกลช้ดิ กจิกรรมใดทีเ่ดก็ๆเรยีนรูไ้ดด้ ีหรอืกจิกรรมใดทีค่วรพฒันา 
โดยครสูงัเกตเดก็แต่ละคนและบนัทกึลงใน Individual Record Sheet 
ดงันัน้ ครจูะไดเ้หน็พฒันาการและความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องเดก็
เป็นรายบุคคลอยา่งใกลช้ดิ หลงัการเรยีนรูทุ้กๆ 3 บท เดก็ทุกคนจะท า
การทดสอบออนไลน์ เพื่อดูผลการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน รวมทัง้
ขอ้บกพรอ่งทีอ่าจพบเพื่อครจูะไดช้่วยเหลอืแกไ้ขใหเ้ดก็แต่ละคน
ประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรูต่้อไป 

 ซึง่มเีครือ่งมอืในการวดัและประเมนิหลายอย่าง คอื 
 บบทดสอบออนไลน  (Online Test)  บบบนัทึก ฤ  กรรม
รายบคุคล (Individual Record Sheet)  บบบนัทึกผล ฒันาการ 
(Student Progress Report) กล องสะสมผลงาน (Portfolio Box) 
เครือ่งมอืเหล่านี้จะช่วยใหไ้ดผ้ลการประเมนิแบบองคร์วม มคีวาม
ละเอยีด และมคีวามชดัเจน ซึง่ท าใหเ้หน็ความสามารถของรายบุคคล
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 หลงัการเรียนรู้ หลงัการเรยีนรูทุ้กครัง้ ครจูะท าการทบทวน
และประเมนิผลเดก็ ดงันัน้ทุกครัง้ทีเ่ดก็ๆเรยีนจบ คุณครกูจ็ะทราบว่า 
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การเรยีนรูข้องเดก็ๆเป็นอย่างไร มพีฒันาการอย่างไร มเีรือ่งใดทีค่วร
ส่งเสรมิ พฒันา และปรบัปรุง 

 นอกจากนี้ เมือ่เดก็ไดเ้รยีนหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ ครบทัง้ 
3 ระดบั รวมถงึหลกัสตูรเพิม่เตมิ คอื Advanced Course แลว้นัน้    
เดก็ๆจะไดร้บัการประเมนิผลการเรยีนรูภ้าษาองักฤษทัง้หมด จาก 
แบบทดสอบมาตรฐานส าหรบัเดก็เลก็ ชื่อ CYLET: Cambridge Young 
Learner English Test มทีัง้หมด 3 ระดบั Starters Movers และ 
Flyers โดยค าศพัทใ์นหลกัสูตรภาษาองักฤษพงิกุทัง้หมดทีเ่ดก็ได้
เรยีนรูน้ัน้ ครอบคลุม ระดบั Starters ดงันัน้ CYLET นี้ กเ็ป็นอกี
เครือ่งมอืหนึ่งทีช่่วยในการประเมนิผลหลงัการเรยีนรูท้ ัง้หมด เพื่อให้
ผูป้กครอง คร ูและเดก็ไดท้ราบทกัษะความสามารถภาษาองักฤษของ
เดก็แต่ละคน 
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ภาพที ่4.24 การประเมนิผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 

Individual Record Sheet &
Student Progress Report & 
Online Test at Unit 3, 6, 9, 12

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS
ENGLISH TEST STARTERS

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

ADVANCED LEVEL 

Individual Record Sheet &
Student Progress Report & 
Online Test at Unit 3, 6, 9, 12

Individual Record Sheet &
Student Progress Report & Online 
Test at Unit 3, 6, 9, 12 & Portfolio 
Box 

Individual Record Sheet &
Student Progress Report

PLACEMENT TEST
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เคร ่องม อท่ีใ ้ประเม นผลการเรียนรู้ทัง้หมด มดีงันี้ 

1.  บบทดสอบซ่ึงมีจดุมุ งหมาย 

 คอื การวดัความเขา้ใจในค าศพัท ์วล ีและประโยคในบทเรยีนที่
อยูใ่นรปูแบบแบบทดสอบออนไลน์ (Online Test) แบบปรนัย 3-4 
ตวัเลอืก ลกัษณะของแบบทดสอบผูเ้รยีนจะไดฟั้งค าถามเป็น ค าศพัท ์
วล ีหรอืประโยคในบทเรยีน แลว้ใหผู้เ้รยีนเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้ง หนึ่ง
ขอ้จะมรีะยะเวลาในการท า 10 วนิาท ี 

ภาพที ่4.25 ตวัอยา่งแบบทดสอบออนไลน์แสดงตวัช่วยดว้ยบตัรภาพ
แสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 จุดเดน่ของแบบทดสอบดงักล่าว คอืผลจากการท าแบบทดสอบ
ของหลกัสตูรภาษาองักฤษจะไมม่กีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
วา่ผา่นหรอืตก แต่จะพจิารณาเรือ่งพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นส าคญัทัง้
แบบทดสอบควบคูก่บัแบบบนัทกึอื่นๆซึ่งขอ้มลูของนกัเรยีนทีไ่ดจ้ากการ
ท าแบบทดสอบนัน้จะพจิารณาในประเดน็ดา้นความรูแ้ละความพรอ้มดา้น
พฒันาการดว้ยเช่นกนั โดยดไูดจ้าก ค าตอบ เวลาการตอบค าถามในแต่



160 | P a g e  
 

ละขอ้ และการใชต้วัช่วย แลว้จงึมาพจิารณาในภาพรวมของการเรยีนรู้
ต่อไป ผลจากแบบทดสอบออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ส าคญัยิง่ต่อครแูละ
ผูป้กครองทีจ่ะเสรมิและพฒันาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและพฒันาการ
ดา้นอื่นๆทีส่ าคญัภายใตแ้นวคดิพหปัุญญาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนิขา้มภผูาภาษาองักฤษ...ไมย่ากอยา่งทีค่ดิ ฉบบั English 4.0 

161 | P a g e  
 

2.  บบสงัเก  ละบนัทึก ฤ  กรรมการเรียนรู้รายบคุคล 
(Individual Record Sheet) 

เป็นแบบบนัทกึพฤตกิรรมของเดก็ทีค่รใูชใ้นระหว่างการท าฐาน
กจิกรรม Work Stations ของขัน้ขยายประสบการณ์ในขัน้ที ่3 และขัน้
ทบทวนและประเมนิผลในขัน้ที ่4 โดยครจูะบนัทกึพฤตกิรรมทีส่งัเกต
ไดข้องนกัเรยีนเป็นรายบุคคล และระบุขอ้เสนอแนะของพฤตกิรรม
นกัเรยีนทีค่วรพฒันาในองคร์วม ตามหลกัพฒันาการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสตปัิญญา ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ์-จติใจ และดา้นร่างกาย และการ
เรยีนรูต้ามทฤษฎพีหุปัญญาทัง้ 8 ดา้น 

ภาพที ่4.26 ตวัอยา่งแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรู้
รายบุคคล (Individual Record Sheet)  
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 3.  บบบนัทึกผล ฒันาการ (Student Progress Report) 

คอื รายงานพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็หลงัจากเรยีนจบใน
แต่ละระดบั โดยจดุมุง่หมายเพื่อสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ของเดก็ระหว่างท ากจิกรรมต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
พฒันาเดก็ใหม้คีวามรูภ้าษาองักฤษตรงตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
และมพีฒันาการทีเ่หมาะสมตามช่วงอายภุายใตก้รอบแนวคดิพหุ
ปัญญา 

ภาพที ่4.27 ตวัอยา่งแบบบนัทกึผลพฒันาการ 
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4. กล องสะสมผลงาน (Portfolio Box) (ใชเ้ฉพาะระดบัที ่3)  
เป็นการสะสมผลงานเดก็จากการท ากจิกรรมต่างๆในแต่ละ

หน่วยการเรยีนรู ้จนครบทัง้ 12 หน่วยการเรยีนรู ้แลว้ใหน้กัเรยีนเลอืก
ชิน้งานทีช่อบมากทีสุ่ดคนละ 1 ชิน้ พรอ้มบอกเหตุผลประกอบการ
เลอืกชิน้งานดงักล่าว ต่อเพือ่นและครภูายในชัน้เรยีน เพื่อแสดงความ
ฉลาดในความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ในแงมุ่มต่างๆ 

ภาพที ่4.28 ตวัอยา่งกล่องสะสมผลงาน 
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 5. Cambridge Assessment English: Pre A1 Starters 

ปราการด่านสุดทา้ยส าหรบัความส าเรจ็ของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุและการฝึกอบรมครไูทยใหม้คีวามเชื่อมัน่และ
ความสามารถในการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยัคอื การที่
เดก็ไทยเขา้รบัการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ Pre A1 Starters ของ 
Cambridge Assessment English มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์แห่งสหราช
อาณาจกัรทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน The Common European 
Framework of Reference of Languages (CEFR) ตามที่
กระทรวงศกึษาธกิารไทยไดก้ าหนดไว ้โดยขอ้สอบเน้นการวดัและ
ประเมนิทกัษะการฟัง การอ่าน การเขยีน และการพดูภาษาองักฤษทีใ่ช้
ในชวีติประจ าวนัและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัเดก็ๆไมว่่าจะเป็นเดก็
จากประเทศใด กจ็ะไดร้บัการทดสอบมาตรฐานเดยีวกนั ท าใหผู้ร้บัการ
ทดสอบมัน่ใจไดว้่า แบบทดสอบมมีาตรฐานและสามารถเปรยีบเทยีบ
ความสามารถของเดก็ไทยในระดบัสากล ซึง่หากใชแ้บบทดสอบของ
ไทยเอง กจ็ะทราบแค่ผลการเรยีนรูใ้นระดบัเทยีบเท่ากบัเดก็ไทย
เท่านัน้ 

 การสอบ Pre A1 Starters นัน้มกีารทดสอบทัง้หมด 4 ทกัษะ 
คอื ทกัษะการฟัง (Listening) ใชเ้วลาในการสอบ 20 นาท ีทกัษะการ
อ่านและเขยีน (Reading and Writing) ใชร้ะยะเวลา 20 นาท ีทกัษะ
การพดู (Speaking) โดยการสอบพดูรายบุคคลกบัQualified Speaking 
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Examiner จาก Cambridge Assessment English ใชเ้วลาคนละ 3-5 
นาท ี

ภาพที ่4.29 บรรยากาศการ
สอบ Pre A1 Starters ที่
โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ 
สุขมุวทิ 

 

เป็นทีน่่ายนิดวี่า ในวนัที ่1 สงิหาคม 2556 นี้ โรงเรยีน
ภาษาองักฤษพงิกุไดจ้ดัใหม้กีารสอบ Pre A1 Starters ครัง้ที ่1 โดยมี
เดก็เขา้สอบ จ านวน 10 คน อายอุยูใ่นช่วง 6-10 ปี และผ่านการเรยีน
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 3 ระดบัรวมทัง้หลกัสตูร Advanced 
Course เรยีบรอ้ยแลว้ ผลการทดสอบสรปุไดด้งัตารางนี้  
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ตารางที ่4.3 รายงานผลทดสอบ Pre A1 Starters ครัง้ที ่1 ทีโ่รงเรยีน
ภาษาองักฤษพงิกุ สุขมุวทิ 

Age Numbers  
of  

Participants 

Listening  
(avg.) 

(คะแนน
เตม็ 5) 

Speaking  
(avg.) 

 (คะแนน
เตม็ 5) 

Reading & 
Writing  
(avg.) 

 (คะแนนเตม็ 
5) 

Total 
 (avg.) 

 (คะแนน
เตม็ 15) 

(%) 

6 2 5.00 5.00 4.00 14.00 93% 

7 4 5.00 5.00 3.25 13.25 88% 

8 1 5.00 5.00 5.00 15.00 100% 

9 2 5.00 5.00 4.50 14.50 97% 

10 1 5.00 5.00 5.00 15.00 100% 
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ภาพที ่4.30 กราฟแท่งแสดงผลทดสอบ Pre A1 Starters จ าแนกตาม
อายแุละทกัษะภาษาองักฤษ 

 

ส าหรบัผลการทดสอบดา้นทกัษะการฟัง
และทกัษะการพดูนัน้ เดก็นักเรยีน
สามารถท าขอ้สอบไดส้มบรูณ์ 100% ซึง่
ถอืไดว้่า “เกนิความคาดหมาย” ของ
จดุมุง่หมายเฉพาะขอ้ที ่1. “เพื่อส่งเสรมิ

ใหเ้ดก็มัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษ” และขอ้ที ่3. “เพื่อพฒันาทกัษะ
การฟัง” เป็นอยา่งยิง่ เดก็นักเรยีนทุกคนอายตุัง้แต่ 6 ขวบขึน้ไปถงึ 10 
ขวบทัง้ 10 คนไดร้บัโล่จ านวน 5 โล่ครบทุกคน   ส าหรบัผลการ
ทดสอบดา้นทกัษะการอ่านและการเขยีนนัน้ เดก็นกัเรยีนสามารถท า
ขอ้สอบไดต้ามระดบัอายกุล่าวคอื เดก็อายนุ้อยไดจ้ านวนโล่น้อยกว่า

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

6 7 8 9 10

Cambridge YLE Starters_01082013 (10 Students)

Listening (avg.) Speaking (avg.) Reading & Writing (avg.)
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เดก็อายมุาก โดยมขีอ้ยกเวน้ส าหรบัเดก็บางคนทีม่คีวามสามารถ
เฉพาะตวัสงู-ต ่าไมเ่ท่ากนั ซึง่กส็ะทอ้นว่า หลกัสตูรมปีระสทิธผิลท าให้
เดก็ทุกคนผ่านการทดสอบไดต้ามจดุมุง่หมายของหลกัสูตรโดยเฉพาะ
ขอ้ที ่4. “เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัตวัอกัษร เขยีนตวัอกัษรได ้เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการอ่านและเขยีน”    

ภาพที ่4.31 เดก็นกัเรยีนทีส่ าเรจ็หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุและสอบ
ผ่านการทดสอบ Pre A1 Starters รบัประกาศนียบตัรดว้ยความยนิด ี

 

และปัจจบุนัโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขาเพลนินาร ี

(กรงุเทพฯ) เดอะไนน์เซน็เตอร ์(กรงุเทพฯ) และภเูกต็กไ็ดจ้ดัสอบ Pre 

A1 Starters โดยทางโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขาภูเกต็นัน้ ในปี 

2560 2561 และ 2562 มนีกัเรยีนเขา้สอบจ านวน 13 21 และ 23 คน

ตามล าดบัโดยทัง้หมดผ่านเกณฑ ์
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ภาพที ่4.32 โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขาภเูกต็จดัทดสอบ Pre A1 
Starters ปี 2562 

 

นอกจากกรณศีกึษาโรงเรยีนนอกระบบแลว้ โรงเรยีนแหลม

ทองอุปถมัภ ์จงัหวดัปัตตานี ซึง่จดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร

ภาษาองักฤษพงิกุในชัน้อนุบาล 1-3 และประถมศกึษา 1-3 ตัง้แต่ปี

การศกึษา 2558 โดยไดจ้ดัสอบ Pre A1 Starters ส าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 ในปีการศกึษา 2558 (70 คน) 2559 (47 คน) 2560 

(61 คน) 2561 (51 คน) และผ่านเกณฑร์อ้ยละ 20 13 28 และ 49 

ตามล าดบั 
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ปัจจบุนั โรงเรยีนแหลมทองอุปถมัภไ์ดร้บัการ

แต่งตัง้จาก Cambridge Assessment English ใหเ้ป็น 

Cambridge English Preparation Centre อกีดว้ย 

ภาพที ่4.33 เกยีรตบิตัร Cambridge English 

Preparation Centre ส าหรบัโรงเรยีนแหลมทองอุปถมัภ์

ในปี 2562 

 

ตารางที ่4.5 ผลการสอบ Pre A1 Starters ของนกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนแหลมทองอุปถมัภ ์จงัหวดัปัตตานี 

      

ปี
การศกึษา 

จ านวน   
นกัเรยีน 

จ านวนนกัเรยีนที่
อยู่ในเกณฑ ์

ผลการสอบเฉลีย่ (จ านวนโล่) 

จ านวน รอ้ยละ 
Reading 
&Writing 

Listening Speaking Total 

2558 1 70 14 20 2.24 1.96 3.17 7.37 
2559 1 47 6 13 1.46 1.73 3.23 6.42 
2560 2 61 17 28 1.49 1.56 2.74 5.79 
2561 2 51 25 49 1.35 1.49 3.47 6.31 
หมายเหตุ ในปี พ.ศ. 2561 Cambridge Assessment English มกีารปรบัปรุงขอ้สอบและ
เกณฑก์ารประเมนิ 
1 ใชเ้กณฑ ์10 โล่ ขึน้ไป  
2 ใชเ้กณฑ ์7 โล่ ขึน้ไป  
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ผลการทดสอบ Pre A1 Starters โดยรวมบ่งชีถ้งึประสทิธผิล
และและประสทิธภิาพของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุไดห้ลายประการ
กล่าวคอื 

(1) เดก็นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษตรงตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรโดยเฉพาะดา้น
การฟัง การพดู การเขยีนและการอ่าน     

(2) หลกัสตูรภาษาองักฤษมสีมรรถนะในการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็นกัเรยีนไทยโดยเฉพาะทกัษะดา้น
การฟังและการพดูเป็นอย่างยิง่ 

(3) ระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุรวม 3 ระดบัปกตแิละชัน้สงู (Standard 216 
ชัว่โมงและ Advanced Level 72 ชัว่โมง) รวมทัง้สิน้ประมาณ 
288 ชัว่โมงนัน้ ถอืว่า “น้อยมาก” ส าหรบัการเตรยีมเดก็
นกัเรยีนใหม้ทีกัษะภาษาองักฤษทีด่ ีลองพจิารณาเปรยีบเทยีบ
กบัการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของพวกเราว่า บางคนใช้
เวลาหลายปีกว่าจะสามารถฟังและพดูภาษาองักฤษได ้บางคน
ตอ้งลงทุนทัง้เวลาและเงนิทองไปพ านกัและ/ หรอืเขา้เรยีนใน
ชัน้เรยีนทีต่่างประเทศเป็นเวลาหลายๆปีกว่าจะพอฟังและพดูรู้
เรือ่ง บางคนกต็อ้งใชเ้วลาหลายสบิปีแลว้กท็อ้แทแ้ละยอมแพ้
ในทีสุ่ด เวลาเพยีง 288 ชัว่โมงในการท าใหเ้ดก็อาย ุ6-10 ขวบ
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มทีกัษะในการฟังและพดูภาษาองักฤษไดต้ามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนดนัน้ ตอ้งนบัไดว้่า 
“มหศัจรรย”์ เป็นอยา่งยิง่!!! 

(4) ตน้ทุนของการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรภาษาองักฤษ
พงิกุส าหรบัอตัราส่วนนกัเรยีนต่อครทูี ่1:1 (ทีบ่า้น) 6:1 (ที่
โรงเรยีนนอกระบบ) และ 25:1 (ทีโ่รงเรยีนในระบบ) หรอื
แมก้ระทัง่ 40:1 นัน้ถอืว่า “ถูกมาก” เพราะหลกัสตูรด าเนินการ
สอนโดยครไูทยโดยมผีลการทดสอบยนืยนัชดัเจนว่า การสอน
ภาษาองักฤษของครไูทยนัน้มปีระสทิธภิาพเป็นอยา่งยิง่ 

(5) การฝึกอบรมของบรษิทั คลบัอะคาเดเมยี จ ากดั มปีระสทิธผิลใน
การพฒันาศกัยภาพครไูทยใหม้คีวามสามารถและทกัษะในการ
สอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศส าหรบัเดก็ปฐมวยั
ดว้ย “ตวัช่วย” ทีส่ าคญั 4 ประการคอื (ก) ตวัการต์ูนพงิกุ (สรา้ง
แรงจงูใจใฝ่รูข้องเดก็นกัเรยีน) (ข) ขัน้ตอนการสอน 4 รปูแบบ 
(ขัน้น า ขัน้ด าเนินกจิกรรม ขัน้ขยายประสบการณ์และขัน้
ทบทวนและประเมนิผล) (ค) หลกัสตูรแบบบนัไดวน (Spiral 
Curriculum-การจดัการเรยีนการสอนใหม้กีารย า้...ซ ้า...ทวน สิง่
ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูใ้นแต่ละหน่วย น ามาซ ้าทวนในหน่วยต่อๆไปใน
รปูแบบประโยคและกจิกรรมทีต่่างกนั) และ (ง) สื่อการสอน
มลัตมิเีดยีตามทฤษฎพีหุปัญญา (ตอบสนองต่อจรติการเรยีนรูท้ ัง้ 
8 ดา้น/อจัฉรยิภาพของเดก็นกัเรยีน) 



บนิขา้มภผูาภาษาองักฤษ...ไมย่ากอยา่งทีค่ดิ ฉบบั English 4.0 

173 | P a g e  
 

ทัง้น้ี การวดัและประเมนิสมัฤทธิผ์ลจดุมุง่หมายทัว่ไปและจดุมุง่หมาย
เฉพาะของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ นอกเหนือจากทกัษะดา้นภาษา 
เช่น “เพื่อใหเ้ดก็เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ” กส็ามารถ
ใชเ้ครือ่งมอือื่นๆกล่าวคอื แบบทดสอบทีม่จีดุมุง่หมาย (Online Test) 
แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรายบุคคล (Individual 
Record Sheet) แบบบนัทกึผลพฒันาการ (Student Progress Report) 
และกล่องสะสมผลงาน (Portfolio Box) ในการวดัและประเมนิควบคู่กนั
ไป 
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บทท่ี ๕ การ ฒันาศกัยภา ครไูทยใน
การสอนภาษาองักฤษ ส าหรบัเดก็

ปฐมวยั 
“The illiterate of the future will not be the person who cannot 
read. It will be the person who does not know how to learn.” 

 
--Alvin Toffler  

 
 “ผูไ้มรู่ห้นงัสอืในอนาคตไมใ่ช่คนทีอ่่านไมอ่อก  

แต่หมายถงึคนทีไ่ม่รูว้่าจะเรยีนอย่างไร”  

(อลัวนิ ทอฟฟเลอร)์ 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/alvin_toffler.html
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เมือ่พดูถงึภาษาองักฤษ ครปูฐมวยัของประเทศไทยส่วนใหญ่ 

กห็นัหน้าหนีทนัท ีไมว่่าครทูีม่อีายนุ้อยหรอืมาก แมใ้นหลกัสตูร

การศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 กย็งัไม่มกีารก าหนดการสอน

ภาษาองักฤษในระดบัปฐมวยั และในปัจจบุนักม็ไิดบ้งัคบัใหม้กีารสอน

ภาษาองักฤษในโรงเรยีน แต่ดว้ยความเจรญิกา้วหน้าทางสงัคมและการ

เป็นประเทศหนึ่งในสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จงึปฏเิสธไมไ่ด้

ว่า ภาษาองักฤษในทุกระดบัชัน้มคีวามส าคญั ไมเ่วน้แมแ้ต่ระดบั

ปฐมวยั  

ดว้ยเหตุนี้ โรงเรยีนต่างๆทัง้ภาครฐับาลและเอกชนจงึปรบั

หลกัสตูรการเรยีนรูข้องโรงเรยีนใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั แต่ดว้ยบุคลากรปฐมวยัส่วนใหญ่ไมพ่รอ้มทีจ่ะสอน

ภาษาองักฤษ เนื่องดว้ยขาดองคค์วามรูห้รอืวธิกีารสอนรวมถงึความ

มัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ ดงันัน้ บางโรงเรยีนจงึแก้ปัญหาดว้ยการ

เลอืก “ชาวต่างชาต”ิ มาเป็นครตู่างชาตใินโรงเรยีน โดยบางครัง้ ครู

ต่างชาตนิัน้กไ็มม่วีธิกีารสอนทีช่ดัเจน เพยีงแต่จดักจิกรรมใหดู้

สนุกสนาน เมือ่พดูถงึพฒันาการความก้าวหน้าดา้นภาษาองักฤษของ

เดก็ๆจงึไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร  

 การสอนโดยครชูาวต่างชาตเิป็นสิง่ทีด่ ีเพยีงแต่โรงเรยีนตอ้ง

หาครทูีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมาสอนเดก็ๆไมใ่ช่เพยีงผมสทีอง พดู
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ภาษาองักฤษได ้กจ็ะสอนภาษาองักฤษไดทุ้กคน เปรยีบกบัเราทีเ่ป็น

คนไทย ถา้จะไปสอนชาวต่างชาตใิหใ้ชภ้าษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม

หลกัไวยกรณ์ หากไมไ่ดจ้บการสอนภาษาไทย กค็งจะไมใ่ช่เรือ่งง่ายนกั 

ดงันัน้ ทัง้โรงเรยีนและผูป้กครองคงตอ้งพจิารณาอย่างละเอยีด 

 ในทางกลบักนั แทนทีผู่บ้รหิารจะเลอืกชาวต่างชาต ิทีบ่างครัง้

เดก็กไ็มคุ่น้เคยและอตัราค่าจา้งสงูกว่าอตัราปกตนิัน้ ลองหนักลบัมา

มองบุคลากรในโรงเรยีน คอื ครปูฐมวยัของโรงเรยีนและใหโ้อกาสทีจ่ะ

พฒันาบุคลากรของตนเองเพื่อเป็นทรพัยากรทีย่ ัง่ยนืขององคก์รหรอื

อยา่งน้อยต่อไปครกูม็พีฒันาการความรูภ้าษาองักฤษไปใชใ้น

ชวีติประจ าวนัต่อไปได ้ 

 ดงัทีก่ล่าวไปในบทขา้งตน้ว่า หลกัสตูรภาษาองักฤษทีด่ ีจะเป็น

เครือ่งมอืหนึ่งทีจ่ะท าใหค้รสูามารถสอนภาษาองักฤษใหก้บัเดก็ปฐมวยั

ไดด้ใีกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่าครชูาวต่างชาต ิแต่มใิช่เพยีงหลกัสตูรทีด่ี

เท่านัน้ทีจ่ะท าใหก้ารสอนประสบผลส าเรจ็ได ้“คร”ู กเ็ป็นปัจจยัส าคญั

ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษใหส้ าเรจ็ บ่อยครัง้มกัมคี าถาม

จากผูบ้รหิารโรงเรยีนว่า ครผููส้อนไมม่คีวามรูภ้าษาองักฤษจะท า

อยา่งไร ครผููส้อนส าเนียงภาษาองักฤษไมช่ดัหรอืไมด่ ีเดก็จะตดิ

ส าเนียงองักฤษแบบไทยๆหรอืไม่? ค าถามเหล่านี้ หากจะถามใหก้วา้ง
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และเป็นระบบยิง่ขึน้ จะน าไปสู่สิง่ทีเ่รยีกว่า “คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของครภูาษาองักฤษปฐมวยั” 

คณุลกัษณะอนั ึงประสงค ของครภูาษาองักฤษปฐมวยั 

ในกรณขีองหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ ไดก้ าหนด

คุณลกัษณะ 10 ประการ ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1 คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องครภูาษาองักฤษปฐมวยั 10 

ประการ 

คุณลกัษณะ 10 ประการขัน้ตน้น้ี เป็นเป้าหมายหลกัในการ

พฒันาครปูฐมวยัไทยทุกคนใหส้ามารถสอนภาษาองักฤษอยา่งมอื

การสร้างความผูกพัน 
Building Bonds 

ความเอาใจใส ่

Vigilance 

 

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
Personal,  

professional development 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี
Creating a positive 

environment 
การให้ผล
ตอบกลบั

Feedback 

วิธีการสอน 
Teaching 
methods

ทัศนคตทิี่ดี ไม่ย่อท้อต่อ
สิ่งต่างๆPositivity and 

resilience 
การท างานร่วมกัน

Teamwork 

แรงบันดาลใจและ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

Inspiration and 
motivation 

การจดัการชั้นเรยีน 
Classroom  

management 
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อาชพี โดยมกีระบวนการพฒันาศกัยภาพครอูย่างเป็นระบบ และ

สมบรูณ์ ตามแนวทางทีจ่ะกล่าวถงึต่อไป 

การ ฒันาศกัยภา ของครปูฐมวยัไทย 

ในการพฒันาศกัยภาพครปูฐมวยัใหป้ระสบความส าเรจ็ในการ

สอนภาษาองักฤษนัน้ จ าเป็นตอ้งท าอย่างเป็นองคร์วม และเป็นระบบ 

ดว้ยประสบการณ์ทีผ่่านมา การพฒันาศกัยภาพครมูใิช่เพยีงการให้

ขอ้มลูความรูแ้ละอบรมเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ ยงัมกีจิกรรมอื่นๆที่

สามารถด าเนินการจดัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพครไูดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ  

แนวทางการจดัการพฒันาครดูว้ยกจิกรรมพฒันาศกัยภาพครู

ตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินการใชห้ลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ โดยการ

สรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูร้่วมกนั (Professional Learning 

Community; PLC) ระหว่างครใูนโรงเรยีนและต่างโรงเรยีน ระหว่างครู

ในระบบและครนูอกระบบแบ่งไดเ้ป็น 9 กจิกรรม ดงันี้ 
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ภาพที ่5.2 กจิกรรมพฒันาครภูาษาองักฤษปฐมวยั 

พุทธพิสิยั พุทธพิสิยั พุทธพิสิยั 
1. Pingu’s English 
Teachers Training 

 
 
 

2. Pingu’s English 
Teachers-Brush up 

 

3. English for 
Teaching 

ทกัษะพสิยั ทกัษะพสิยั ทกัษะพสิยั 

4. Classroom 
Enrichment 

 

5. Pingu’s English 
Adventure 

6. Pingu’s English 
Production 

ทกัษะพสิยั จติพสิยั จติพสิยั 
7. Pingu’s English Day 

 
 
 
 

 

8. Pingu’s English 
Curriculum Audit 

 
 

9. Pingu’s English 
Teacher Award 
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โดยกจิกรรมทัง้ 9 นี้ครอบคลุมพฤตกิรรมการเรยีนรู ้3 ดา้น 

ดงัต่อไปนี้ 

1. ดา้นพุทธพิสิยั คอื กจิกรรมทีพ่ฒันาดา้น องคค์วามรู ้ความคดิ 

และการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ กจิกรรม (1) Pingu’s 

English Teachers Training, (2) Pingu’s English Teachers-

Brush up, (3) English for Teaching 

2. ดา้นทกัษะพสิยั คอื กจิกรรมทีพ่ฒันาดา้นทกัษะ ความสามารถใน

การปฏบิตังิาน หรอืด าเนินการสอน เพื่อใหค้รไูดม้โีอกาสฝึก

ปฏบิตักิารสอนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เชีย่วชาญและช านาญ โดยมี

เครือ่งมอื สื่อการจดักจิกรรมเพิม่เตมิ เพื่อใหค้รตู่อยอดกจิกรรมทัง้

ในและนอกหอ้งเรยีนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั เช่น กจิกรรม (4) 

Classroom Enrichment, (5) Pingu’s English Adventure, (6) 

Pingu’s English Production, (7) Pingu’s English Day 

3. ดา้นจติพสิยั คอื กจิกรรมทีส่่งเสรมิดา้นจติใจ อารมณ์ความรูส้กึ 

เพื่อใหค้รมูทีศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน มคีวามรูส้กึรกัและ

ภาคภมูใิจในบทบาทหน้าทีข่องตน เช่น กจิกรรม (8) Pingu’s 

English Curriculum Audit, (9) Pingu’s English Teacher Award 
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ทัง้นี้ “กจิกรรมที ่1” ไดร้บัการน าไปใชใ้นโครงการพฒันาครรูปูแบบครบ

วงจร (คปูองพฒันาคร ูปี 2560 และ 2561) ของส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่นบัไดว้่าเป็นการประกนั

คุณภาพของหลกัสตูรการฝึกอบรมนี้ไดเ้ป็นอยา่งด ีรายละเอยีดของแต่

ละกจิกรรมมดีงัต่อไปนี้ 

ก จกรรมท่ี 1 Pingu’s English Teachers Training - 

การฝึกอบรมครผููส้อนหลกัส ูรภาษาองักฤษ  งก ุ

กจิกรรมเริม่ตน้ในการพฒันาศกัยภาพการสอนภาษาองักฤษ

ของคร ูคอื การท าความรูจ้กัตวัครผููส้อน และหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิ

กุ รวมถงึบรบิทต่างๆทีม่ผีลต่อการจดัการเรยีนรู ้เพื่อใหค้รเูขา้ใจ

ภาพรวมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรยีมความพรอ้มของตนเองในการ

เรยีนรูแ้ละน้อมรบักบัเครือ่งมอืการจดัการเรยีนรูใ้หม่นี้ ครทูุกคนจะ

ไดร้บัการฝึกอบรม หลกัสตูรส าหรบัครผููส้อนภาษาองักฤษพงิกุ ซึง่

หลกัสตูรการฝึกอบรมนี้ไดร้บัการพฒันาจากผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการ

สอนและการนิเทศครรูะดบัปฐมวยัทีส่อนภาษาองักฤษในชัน้เรยีนจาก

หลายๆพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ดงันัน้จงึท าใหผู้พ้ฒันาหลกัสตูรเลง็เหน็ถงึ

ประเดน็ต่างๆทีค่รปูฐมวยัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาเพื่อเตมิเตม็

ศกัยภาพการสอนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยัใหก้บัครปูฐมวยัไทย 
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หลกัสตูรดงักล่าวนี้ไดร้บัการพฒันาอย่างเขม้ขน้และ

สมบรูณ์ตามองคป์ระกอบของหลกัสตูร ดงันี้  

1. ว ัถปุระสงค ของหลกัสู ร 

หลกัสตูรพฒันาครนูี้ มวีตัถุประสงคห์ลกัคอื

 (ก) เพื่อใหค้รเูขา้ใจหลกัการสอน กระบวนการสอน สื่อ และ

การประเมนิผลทางภาษาทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั โดยครู

สามารถวเิคราะหร์ะดบัภาษาทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ ไมย่าก

และไกลเกนิความสามารถของเดก็                                    

(ข) สามารถจดัวางแผนการสอนเป็นขัน้ตอนใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ด้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ                                                           

(ค) เลอืกใชส้ื่อทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัการเรยีนรูแ้ละ

สาระการเรยีนรู ้และ                                                    

(ง) สามารถประเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

พฒันานกัเรยีนเป็นรายบุคคลไดค้รอบคลุมยิง่ขึน้  
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2. สาระการเรียนรู้ 

2.1  นวค ด ละภา รวมของหลกัส ูรภาษาองักฤษ (Concept 
and Overview of English Teaching) 

ปรชัญาและหลกัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั ตามหลกั
พฒันาการ 4 ดา้น และการน าหลกัการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศมาประยกุตใ์ชก้บัเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ย
การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) ซึง่ครตูอ้งท าความเขา้ใจ
แนวคดิดงักล่าวนี้อย่างถูกตอ้ง เปลีย่นจากการสอนภาษารปูแบบเดมิ 
โดยเริม่จากตวัอกัษร A-Z การท่องค าศพัท ์และคดัตวัอกัษร มาเป็น
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพื่อน าไปใชใ้นการสื่อสารไดจ้รงิ รวมถงึการ
เตรยีมความพรอ้มทางภาษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานความสามารถ
ภาษาองักฤษ (The Common European Framework of Reference 
for Languages) เพื่อใหค้รปูฐมวยัเขา้ใจภาษาองักฤษพืน้ฐานที่
เหมาะสมกบัเดก็และสรา้งรอยเชื่อมต่อทางภาษาระหว่างระดบัปฐมวยั
และประถมศกึษาอย่างเหมาะสมซึง่จะท าใหเ้ดก็พฒันาความสามารถ
และทกัษะภาษาองักฤษไดอ้ยา่งต่อเนื่องมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ยิง่ขึน้ 
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2.2 ทฤษฎี (Theory)      

การน าทฤษฎต่ีางๆมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน การอบรมดงักล่าวนี้จงึน าเสนอแนวคดิทฤษฎพีหุ
ปัญญา (Multiple Intelligences) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยั โดยชีใ้หเ้ขา้ใจแนวคดิดงักล่าวนี้อยา่ง
ถ่องแทแ้ละเชื่อมโยงกบัลกัษณะของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล ประกอบกบั
รปูแบบของกจิกรรมทีส่นบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแต่ละลกัษณะ 
ซึง่จะท าใหค้รเูหน็ภาพรวมของการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการ
สอนใหค้รอบคลุมยิง่ขึน้ นอกจากนี้หลกัสูตรอบรมยงัน าเสนอรปูแบบ
การสอนภาษาแบบองคร์วม (Whole Language) ทีจ่ะท าใหค้รเูขา้ใจ
หลกัการสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั ปรบัการสอนจากการ
สอนแบบแยกส่วน เช่น  โดยทัว่ไปครสู่วนใหญ่สอนเฉพาะค าศพัท ์หรอื
เน้นการเขยีนตวัอกัษร หรอืการท่องหรอือ่านค าศพัทโ์ดยไมรู่้
ความหมาย แต่การสอนภาษาแบบองคร์วมนี้จะบูรณาการทุกทกัษะ
ภาษาใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ย่างครบถว้น ซึง่ท าใหก้ารพฒันาภาษาเป็นไป
อยา่งราบรืน่และสอดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม  
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2.3 รปู บบหลกัส ูร (Curriculum Model)    

ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดศ้กึษารปูแบบหลกัสตูรการสอน
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยั โดยใชก้รณศีกึษาหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุ ซึง่เป็นหลกัสตูรตวัอยา่งทีผ่่านการอนุมตัหิลกัสตูร
จากคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) กระทรวงศกึษาธกิาร ผูเ้ขา้
อบรมจะไดเ้หน็การวเิคราะหห์ลกัสตูรทีเ่หมาะสม และสามารถน า
ความรูด้งักล่าวมาออกแบบหรอืจดัหาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีน 
โดยองคป์ระกอบของหลกัสตูรภาษาองักฤษทีน่ าเสนอ ประกอบดว้ย  

2.3.1 จดุประสงค ของหลกัส ูร ทีเ่น้นพฒันาการทางภาษา
อยา่งเป็นองคร์วมทัง้ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขยีน รวมถงึทกัษะคอมพวิเตอรแ์ละทกัษะการ
เรยีนรูร้ว่มกนั ซึง่สอดแทรกพฒันาการเดก็ปฐมวยั 4 
ดา้น ควบคู่กบัการจดัประสบการณ์ส าคญั  

2.3.2 สาระการเรียนรู้ของหลกัส ูร ผูเ้ขา้อบรมจะไดรู้จ้กั
สาระทีจ่ดัเป็นหน่วยการเรยีนรู ้(Topic Based) ที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของเดก็แบบบรูณาการ ผ่าน
ฐานกจิกรรม โดยรปูแบบหลกัสตูรเป็นแบบบนัไดวน 
(Spiral) คอื มกีารเน้น ย า้ ซ ้า ทวน ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
และจดจ าและเขา้ใจอย่างเป็นระบบ รวมถงึเนื้อหาการ
สอนทีเ่ป็นเรือ่งราวในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีนซึง่ท าให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจและน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
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2.3.3 ระยะเวลาการเรียนรู้ ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน ซึง่แสดงให้
เหน็ถงึระยะเวลาทีจ่ดัด าเนินการพฒันาเดก็จนครบ
หลกัสตูร  

2.3.4 ขัน้ อนการสอน ละการจดัก จกรรม ผูเ้ขา้อบรมร่วม
สงัเกตการสาธติการจดักจิกรรมการสอนอยา่งใกลช้ดิ
จากวทิยากร โดยใหผู้ร้บัการอบรมมสี่วนรว่มและสรา้ง
ประสบการณ์ในการเรยีนรูจ้รงิ พรอ้มกบัวเิคราะห์
กระบวนการสอนและรายละเอยีดแต่ละกจิกรรม เพื่อให้
เขา้ใจและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนได้  

2.3.5 ส ่อการสอน ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูต้วัอยา่งการใชส้ื่อ
ประสม และสื่อประสมเชงิโต้ตอบ ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

2.3.6 การประเม นผลผูเ้รียน การสงัเกตเป็นเครือ่งมอืทีค่รู
ปฐมวยัทุกคนใชอ้ย่างสม ่าเสมอ ซึง่ในหลกัสตูรจะ
เสนอแนะประเดน็ในการสงัเกตการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคลผ่านเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย เช่น แบบ
บนัทกึพฤตกิรรม แบบรายงานความกา้วหน้า และ
แบบประเมนิออนไลน์ เป็นต้น เพื่อน าผลดงักล่าวไป
พฒันาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของครใูห้
มคีุณภาพเหมาะสมต่อไป 
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2.4 การวาง ผน ละการจดัการการสอน ละการเรียนรู้ 
(Planning and Management of Teaching and Learning) 

การวางแผนการสอน เป็นกระบวนการหนึ่งทีค่รตูอ้งเขา้ใจเพื่อ
จดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างสมบรูณ์และถูกตอ้ง ครหูลายท่านยงั
ตอ้งการประสบการณ์ในการวางแผนการสอนอย่างมอือาชพี ดงันัน้ใน
หลกัสตูรฝึกอบรมจงึจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตัเิขยีนแผนการ
สอนภาษาองักฤษเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูข้องเดก็ในชัน้เรยีน 
ระบุวตัถุประสงคก์ารสอน สาระ กจิกรรมและสื่อการเรยีนรูป้ระกอบการ
สอน เพื่อเตรยีมพรอ้มฝึกปฏบิตักิารสอนอยา่งเป็นล าดบั 4 ขัน้ตอน คอื 
ขัน้น า ขัน้ด าเนินการสอน ขัน้ขยายประสบการณ์ ขัน้ทบทวนและ
ประเมนิผล  

2.5 ข้อ นะน า  เศษในการสอน (Teaching Tips) ผูเ้ขา้อบรมจะได้
เรยีนรูส้าระเพิม่เตมิเพื่อน าไปพฒันาการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

• วธิกีารจดัการชัน้เรยีนเพื่อการปฏบิตักิารสอนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

• เทคนิคการจดักจิกรรมภาษาองักฤษทีส่รา้งสรรคแ์ละต่อ
ยอดการเรยีนรู ้ 

• การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการ
เรยีนรูภ้าษา  
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• การน าภาษาองักฤษไปใชใ้นหอ้งเรยีน (Classroom 
Language) เช่น ประโยคค าสัง่ หรอืประโยคทีค่รใูชบ้่อยใน
หอ้งเรยีน ซึง่จะสรา้งความมัน่ใจใหค้รผููส้อน และสรา้ง
ความคุน้เคยกบัภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูเ้รยีน  

• การฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการอ่านและการออกเสยีง
ภาษาองักฤษโดยใชห้ลกั Systematic Phonics ซึง่เป็น
พืน้ฐานส าคญั เมือ่ครเูขา้ใจเกีย่วกบัเสยีงของตวัอกัษรกจ็ะ
ไดย้นิเสยีงทีถู่กตอ้ง และออกเสยีงไดถู้กตอ้ง สรา้งความ
มัน่ใจใหก้บัครยูิง่ขึน้  
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2.6 การฝึกปฏ บ ั การสอน (Teaching Practice) 

ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตักิารสอนตามแผนการสอนทีว่างไว ้พรอ้ม

รว่มกนัสงัเกตการสอนวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุอ่อนในการจดักจิกรรมการ

สอน เพื่อความเขา้ใจ และสามารถจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

ภาพที ่5.3 สดัส่วนของเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมครผููส้อนหลกัสตูร

ภาษาองักฤษพงิกุ 
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3. ว  ีการฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันาคร ูไดก้ าหนดวธิกีารทีม่คีวามหลากหลายและ
สมดุลโดยมุง่ทีจ่ะใหค้รไูทยมเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศแก่เดก็ปฐมวยั มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ความสามารถตลอดจนทกัษะในการสอนภาษาองักฤษดว้ยรปูแบบ
ต่างๆเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรอย่างดทีีสุ่ด  

วธิกีารฝึกอบรมนัน้มรีปูแบบการบรรยาย (Lecture) การ
อภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) การสาธติ (Demonstration) การลง
มอืปฏบิตั ิ(Workshop) และการทดลองฝึกสอนในชัน้เรยีน (Micro 
Teaching) โดยมรีะยะเวลาและสดัส่วนของเวลาในการฝึกอบรมที่
เหมาะสม 

 
ภาพที ่5.4 รอ้ยละเวลาของวธิกีารฝึกอบรมครู 
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3.1 การบรรยาย (Lecture)  

การบรรยายสาระ ความรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎ ีหลกัการ การสอน
ภาษาองักฤษ ครผููเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะไดร้บัความรูใ้นเชงิบรรยาย 
เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะต่อยอด ความรูใ้นขัน้อื่นๆต่อไป 

 
ภาพที ่5.5 การบรรยายโดยวทิยากร (1)  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.6 การบรรยายโดยวทิยากร (2)  
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3.2 การอภ ปรายกลุ ม (Group Discussion) 

เนื่องดว้ยครผููร้บัการฝึกอบรมมปีระสบการณ์ในการสอน 
ดงันัน้ การอภปิราย แลกเปลีย่นความรูก้เ็ป็นวธิกีารหนึ่งทีจ่ะช่วย
เพิม่พนูความรูใ้นการสอน เทคนิค วธิกีาร และการจดัการต่างๆในการ
สอน ใหม้คีวามหลากหลาย และเปิดรบัประสบการณ์มากยิง่ขึน้ 
ภาพที ่5.7 การอภปิรายกลุ่มของครผููเ้ขา้ฝึกอบรม (1) 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที ่5.8 การอภปิรายกลุ่มของครผููเ้ขา้ฝึกอบรม (2) 
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  3.3 การสา    (Demonstration) 

วทิยากรแสดงกระบวนการสอนจรงิทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้ศกึษา และสงัเกตกระบวนการต่างๆ และมี
ส่วนรว่มในกจิกรรมอยา่งใกลช้ดิ พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมได้
อภปิราย ซกัถามและสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการศกึษาการสาธติ 
ภาพที ่5.9 การสาธติกระบวนการสอนการฝึกพดูประโยคจากบตัรภาพ 
(1) 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.10 การสาธติกระบวนการสอนการเล่นบทบาทสมมตเิพื่อฝึก
ใชภ้าษาผ่านตวัละคร (2) 
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3.4 การลงม อปฏ บ ั  (Workshop) 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้่วมกนั ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง 
และรว่มกนัวางแผนการสอนและน าเสนอแผนงานของตน เพื่อใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการวางแผนงานเป็นล าดบัขัน้ตอนดว้ยตนเองอยา่งแทจ้รงิ  
ภาพที ่5.11 การลงมอืปฏบิตัฝึิกภาษา (1) 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.12 การลงมอืปฏบิตัโิดยแลกเปลีย่นการฝึกออกเสยีง
ภาษาองักฤษ (2) 
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3.5 การทดลองฝึกปฏ บ ั การสอน (Micro Teaching)  

การรวบรวมความรู ้ความเขา้ใจทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกอบรมมาตกตะกอน และพฒันาเป็นรปูแบบการสอนของตนเอง ดว้ย
การเขยีนแผนการสอนและปฏบิตักิารสอนจรงิตามทีเ่ขยีนแผนไวใ้หก้บั
ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมท่านอื่นๆ ซึง่จะท าใหผู้ฝึ้กปฏบิตัไิดเ้รยีบเรยีงความ
คดิ และเขา้ใจกระบวนการทัง้หมด ตัง้แต่ตน้จนจบ และน าไปปฏบิตัิ
จรงิต่อไปได ้
ภาพที ่5.13 และ 5.14 การทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนตามหวัขอ้ต่างๆ 
(1) และ (2)  
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4. การวดั ละประเม นผล 

 ครผููส้อนทุกท่านทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งมชีัว่โมงการอบรม

ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนชัว่โมงทัง้หมด (24 ชม.) และผ่าน

แบบทดสอบทัง้ภาคทฤษฏแีละปฏบิตั ิเพื่อใหม้ัน่ใจว่า เมื่อจบหลกัสตูร

การฝึกอบรมแลว้นัน้ ครจูะสามารถน าความรูก้ลบัไปประยกุตใ์ชใ้นชัน้

เรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หากคะแนนผ่านเกณฑก์ารฝึกอบรม ครทูุกท่าน

จะไดร้บัประกาศนียบตัร หลงัจบหลกัสตูร 

ภาพที ่5.15 ครผููผ้่านหลกัสตูรการฝึกอบรมของ บรษิทั คลบัอะคาเด
เมยี จ ากดั ทุกท่านจะได้รบัวุฒบิตัร 
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ก จกรรมท่ี 2 Pingu’s English Teacher Brush up 

การทบทวน ละเสร มสร้างความรู้การจดั     

ก จกรรมหลกัส ูรภาษาองักฤษ  งก ุ

เมือ่ครทูุกท่านไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ

แลว้ ในแต่ละปีครจูะไดร้บัการทบทวนกระบวนการสอนหลกัสตูรฯ เพื่อ

ต่อยอดการจดัการเรยีนรู ้ไมน้่อยกว่า 12 ชัว่โมงต่อ ปีการศกึษา เช่น 

เทคนิคการสอน การเลอืกใชส้ื่อ การผลติสื่อการสอน วธิกีารจดัการชัน้

เรยีน หรอืแนวการสอนรปูแบบใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรฯ เพื่อเพิม่

ศกัยภาพการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษพงิกุของครใูหท้นัสมยัและมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

ภาพที่ 5.16 ครูเรียนรู้เรื่องการ

ประยุกต์ใช้สื่อภาษาอังกฤษเพื่อ

ต่อยอดการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 
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 ก จกรรมท่ี 3 English for Teaching                        

การ ฒันาภาษาองักฤษส าหรบัการสอน 

นอกเหนือจากการจดัการเรยีนรูต้ามสาระในหลกัสตูรฯแลว้นัน้ 

พืน้ฐานความรูด้า้นภาษาองักฤษกเ็ป็นสิง่ส าคญัทีค่วรพฒันาอยา่ง

สม ่าเสมอ ตวัอยา่งเช่น หวัขอ้การฝึกออกเสยีงและสะกดค า

ภาษาองักฤษ เป็นตน้ เพื่อใหค้รสูามารถอ่านและออกเสยีงค าศพัทใ์น

บทเรยีนไดถู้กตอ้งและชดัเจนยิง่ขึ้น หรอื การฝึกตัง้ค าถาม

ภาษาองักฤษ เพื่อใหค้รสูามารถตัง้ค าถามเกีย่วกบับทเรยีนและกระตุน้

ใหเ้ดก็ฝึกคดิหาค าตอบ เป็นตน้  

ภาพที ่5.17 การลงมอืปฏบิตัฝึิกการประสมเสยีงตวัอกัษรภาษาองักฤษ

โดยใชท้่าทางประกอบ 
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ก จกรรมท่ี 4 Classroom Enrichment                      

ก จกรรมเสร มสร้างประสบการณ ในห้องเรียน  

กจิกรรมเพิม่เตมิเพื่อส่งเสรมิใหค้รทู ากจิกรรมทางภาษากบั

เดก็ๆใหห้ลากหลายยิง่ขึน้  ตวัอยา่งเช่น สื่อการเรยีนรูชุ้ดคุณหมอ สื่อ

ชุดท าอาหาร เครือ่งดนตรปีระกอบจงัหวะ พรอ้มค าแนะน าในการจดั

กจิกรรมเสรมิบทเรยีน เพื่อสรา้งเสรมิประสบการณ์ในบทเรยีนให้

หลากหลาย เดก็ๆรูส้กึสนุกสนาน และสรา้งความเขา้ใจในการเรยีนรู้

ภาษายิง่ขึน้  

ภาพที ่5.18 และ 5.19 อุปกรณ์สื่อการเรยีนรูส้รา้งเสรมิประสบการณ์ใน

หอ้งเรยีน 
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ก จกรรมท่ี 5 Pingu’s English Adventure 
ก จกรรมสานสมั นั    งก ุละครอบครวั 

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ

โรงเรยีน ผ่านกจิกรรมของ Pingu’s English โดยใหเ้ดก็น าตุ๊กตา Pingu 

กลบับา้นเพื่อไปท ากจิกรรมวนัหยุดกบัผูป้กครอง ซึง่เป็นกจิกรรมหนึ่ง

ที่ท าให้เด็กสนใจและพร้อมที่จะเรยีนรู้กบัพงิกุในบทเรยีนมากยิง่ขึ้น 

นอกจากนี้ครูได้มีโอกาสสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนใน

หลกัสตูรฯ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองส่งเสรมิภาษาใหแ้ก่บุตรหลานทีบ่้าน

ไดอ้กีทางหนึ่ง 

ภาพที ่5.20 และ 5.21 ภาพหนังสอื และ ภาพผลงานกจิกรรม Pingu’s 

English Adventure (1) และ (2) 
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ก จกรรมท่ี 6 Pingu’s English Production 
ก จกรรมสรปุผลการเรียนรู้ประจ าปี (1) 

กจิกรรมประมวลผลหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ

ผ่านการแสดงในรปูแบบละครเวท ีทีเ่ปิดโอกาสใหค้รเูป็นผูพ้ฒันาบท

ละคร โดยใชภ้าษาในบทเรยีน และใหน้กัเรยีนถ่ายทอดเรือ่งราวเป็น

ภาษาองักฤษ ซึง่ครจูะตอ้งใชท้กัษะทีห่ลากหลาย ทัง้การบรหิารจดัการ 

ความเขา้ใจสาระของหลกัสตูร การประยกุตใ์ชส้ื่ออยา่งสรา้งสรรค ์

นอกเหนือจากผลงานการแสดงแลว้นัน้ กระบวนการเบือ้งหลงั

ความส าเรจ็บนเวทนีัน้เป็นเป้าหมายส าคญัของกจิกรรมพฒันาครแูละ

นกัเรยีนตลอดปีทีผ่่านมา  

ภาพที ่5.22 ภาพกจิกรรม Pingu’s English Production 
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ก จกรรมท่ี 7 Pingu’s English Day                      

ก จกรรมสรปุผลการเรียนรู้ประจ าปี (2) 

กจิกรรม Pingu’s English Day ส่งเสรมิใหค้รสูรา้งสรรค์

กจิกรรมภาษาองักฤษนอกหอ้งเรยีนโดยเน้นใหผู้เ้รยีนแสดงศกัยภาพ

การเรยีนรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรมใหแ้ก่ผูป้กครองทราบ รวมถงึมโีอกาสได้

รว่มกจิกรรมและปฏบิตัจิรงิร่วมกบับุตรหลาน ท าใหเ้ขา้ใจพฒันาการ

ดา้นภาษาองักฤษของบุตรหลาน ไดเ้หน็ศกัยภาพและกระบวนการ

จดัการเรยีนรูข้องคร ูซึง่ผลการท ากจิกรรมดงักล่าวนี้ เป็นอกีเครือ่งมอื

หนึ่งทีส่ะทอ้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของหลกัสตูรและครผููส้อน 

ภาพที ่5.23 และ 5.24 ภาพกจิกรรม Pingu’s English Day (1) และ 

(2) 
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ก จกรรมท่ี 8 Pingu’s English Curriculum Audit

ก จกรรมการประเม นผลหลกัส ูรภาษาองักฤษ  งก ุ

การตดิตามผลและพฒันาครอูยา่งต่อเนื่องทุกภาคการศกึษา

ตลอดหลกัสตูร ทัง้การตดิต่อผ่านระบบออนไลน์ และการตดิตามที่

โรงเรยีนอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ โดยมหีลกัการพฒันาครู

ผ่านรปูแบบการ Coaching จากการสงัเกตการสอนจรงิในหอ้งเรยีน

และใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิเพื่อพฒันาการสอนในครัง้ต่อไป สรา้งก าลงัใจ

ใหค้รผููส้อน รวมถงึรบัฟังการสะทอ้นผลการจดัการหลกัสตูรอยา่งเป็น

องคร์วมทัง้จากผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน และผูป้กครอง เพื่อน าผล

การปฏบิตังิานหลกัสตูรมาพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

ภาพที ่5.25 และ 5.26 ภาพกจิกรรมการนิเทศการจดัการเรยีนการสอน

ของครใูนชัน้เรยีน (1) และ (2) 
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ก จกรรมท่ี 9 Pingu’s English Teacher’s Awards

ก จกรรมมอบรางวลัส าหรบัครผูู้มี ฒันาการสอนดี

ประจ าปี 

กจิกรรมทีส่รา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ครดูว้ยการประกาศ

เกยีรตคิุณและเชดิชคูร ู“ผูม้พีฒันาการดา้นการสอนภาษาองักฤษพงิกุ

ด”ี ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบใหค้รทูุกคนทีม่คีวามกา้วหน้าในการสอน มใิช่

รางวลัส าหรบัครทูีม่คีวามสามารถเดมิอยูแ่ลว้ เป็นการเปิดโอกาสใหก้บั

ครทูุกคนอย่างแทจ้รงิ โดยมคีณะผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูค้ดัเลอืก

ครผููส้อนตามคุณสมบตัทิีก่ าหนด ผลจากกจิกรรมดงักล่าวนี้ไดส้รา้งแรง

บนัดาลใจใหแ้ก่ครหูลายๆท่าน และส่งเสรมิครใูหม้คีวามพยายาม

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหด้เียีย่มยิง่ขึน้ต่อไป 

ภาพที ่5.27 ภาพโล่รางวลัแก่ครผููม้พีฒันาการด ีในงาน Pingu’s 

English Teachers Award 

สุดทา้ย การพฒันาศกัยภาพ

ครไูทย ดว้ยชุมชนแห่งการเรยีนรูน้ี้ 

มใิช่เรือ่งของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มใิช่เรือ่ง

เฉพาะตวับุคคล หรอื เฉพาะกลุ่ม แต่

เป็นเรือ่งทีทุ่กคนตอ้งกระท ารว่มกนั
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อยา่งเป็นองคร์วมทัง้ระบบ ตัง้แต่ผูบ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้าแผนก

วชิาการ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนทัง้ดา้นสถานที ่สื่อและอุปกรณ์ และการจดั

กจิกรรมต่างๆ ดา้นครปูระจ าชัน้ ครผููช้่วย และครผููส้อนตอ้งมคีวาม

กระตอืรอืรน้ หมัน่ฝึกฝน รว่มกนัคน้ควา้ และสรา้งสรรคก์จิกรรมการ

เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและสนุกสนาน พรอ้มดว้ยการใหค้วามรว่มมอืของ

นกัเรยีนและผูป้กครองในการตอบรบักบักจิกรรมต่างๆ ซึง่กระบวนการ

ดงักล่าวเป็นสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการ

พฒันาศกัยภาพของคร ูซึง่เป็นฟันเฟืองหนึ่งทีจ่ะขบัเคลื่อนและพฒันา

โรงเรยีนใหก้า้วหน้าสู่ระดบัมาตรฐานทีส่งูขึน้ต่อไป 
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บทท่ี ๖ การสอนภาษาองักฤษเดก็
ปฐมวยัในระบบ ละนอกระบบโรงเรียน 

“The one exclusive sign of thorough knowledge is the power of 
teaching.” 

--Aristotle  

“พลงัอ านาจแห่งการสอนคอื ตวับ่งชี้ของความรูท้ีเ่ตม็เปีย่ม”  

(อรสิโตเตลิ) 

 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/aristotle.html
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การพจิารณาถงึความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการน า
หลกัสตูรภาษาองักฤษหนึ่งๆมาใชใ้นประเทศไทยนัน้ นอกจากการ
วเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎแีละหลกัการแลว้ทีเ่สมอืนไดข้อ้สรุปทีน่่าฟังว่า 
“เหมาะสม” แลว้กต็าม ยอ่มตอ้งการบทพสิูจน์ในทางปฏบิตัดิงัสุภาษติ
ไทยทีว่่า “สบิปากว่าไมเ่ท่าตาเหน็ สบิตาเหน็ไมเ่ท่ามอืคล า” ทีค่่อนขา้ง
สอดคลอ้งกบันิยามของค าว่า “ความรู”้ ในเชงิปรชัญาทีเ่สนอโดยนกั
ปรชัญานามกระเดื่องชาวกรกี Socrates ทีเ่สนอว่า “Knowledge is a 
justified true belief” (Law, 2007) 

ความรู ้คอื ความจรงิ (พสิจูน์ไดเ้ชงิประจกัษ์) ทีต่อ้งสามารถ
อธบิายได ้มเีหตุมผีล มทีีม่าและทีไ่ป  

 “ความจรงิ” ทีไ่มส่ามารถอธบิายไดย้อ่มเป็นแต่เพยีง “ความ
เชื่อ” ดงัค าท านายทายทกัเชงิโหราศาสตรท์ีห่ากไม่มคี าอธบิายจนเป็น
ทีน่่าพอใจยอ่มเป็นเพยีงแต่ “ความจรงิ” (ผลเกดิขึน้ตามทีไ่ดท้ านายไว)้ 
แต่ไมถ่อืเป็น “ความรู”้    

ในทางเดยีวกนั หากทฤษฎแีละหลกัการต่างๆสามารถอธบิาย
ไดเ้ป็นวรรคเป็นเวรจนเป็นทีน่่าพอใจแก่ทุกฝ่าย แต่ไม่สามารถพสิูจน์
ใหป้ระจกัษ์ดว้ยหลกัทางวทิยาศาสตรไ์ด ้ยอ่มเป็นแต่เพยีง “ความเชื่อ” 
ทีย่งัไมถ่อืว่าเป็น “ความรู”้     

หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุกเ็ช่นเดยีวกนั ถงึแมจ้ะมจีดุเด่นใน
ลกัษณะของความเป็นนวตักรรมหลากหลายประการไมว่่าจะเป็น (ก) 
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หลกัสตูรในลกัษณะท า-ย า้-ซ ้า-ทวน (Spiral Curriculum) (ข) เดก็เป็น
ศูนยก์ลางในการจดัการเรยีนการสอน (Child-centered) (ค) สื่อการ
สอนทีม่คีวามหลากหลายในการตอบสนองต่อพหุปัญญาหรอืจรติการ
เรยีนรูข้องเดก็ๆทัง้ 8 ดา้น (ง) การเลอืกใชค้รไูทยในการจดัการเรยีน
การสอนอย่างมยีทุธศาสตร ์ตลอดจน (จ) การวดัและประเมนิผลรวบ
ยอดดว้ย Cambridge Young Learners English Test ของ
มหาวทิยาลยัเคม-บรดิจแ์ห่งสหราชอาณาจกัร อย่างไรกต็าม การ
น าไปใชท้ดลองปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิๆจะเป็นบทพสิูจน์ทีจ่ะท าให้
ไดข้อ้สรปุทีน่่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ว่า หลกัสตูรดงักล่าวนี้มทีัง้ความ
สอดคลอ้ง สมเหตุ สมผลเชงิทฤษฎแีละหลกัการของการสอน
ภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยัไทยรวมทัง้ความเหมาะสมต่อการน าไป
จดัการเรยีนการสอนส าหรบับรบิทของสงัคมไทยทีร่วมหมายถงึเดก็
ปฐมวยัไทย (ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจใฝ่รู ้จรติการเรยีนรู ้พฒันาการ) 
ครผููส้อนชาวไทย (เจตคต ิความสามารถ ทกัษะ) พ่อแม่ผูป้กครอง 
(ความคาดหวงัและค่าใชจ้่าย) และชุมชน (ความเหมาะสมสอดคลอ้ง
ทางวถิชีวีติและวฒันธรรม) อยา่งแทจ้รงิ      

การน าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุมาใชใ้นบรบิทของการ
จดัการเรยีนการสอนทัง้ 2 รปูแบบคอื ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน
นัน้ นบัไดว้่าเป็นกา้วแรกทีส่ าคญัและน่าสนใจในการศกึษาคน้ควา้
ต่อไปว่า จะประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีว่างไว้
ไดม้ากน้อยเพยีงไร เพราะถอืไดว้่าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุเป็น
ตน้แบบของการสอนภาษาองักฤษปฐมวยัไทยโดยครไูทยทีจ่ะสามารถ
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น าไปต่อยอดในการพฒันาและวจิยัการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษรวมทัง้การฝึกอบรมครไูทยใหม้เีจตคตทิีด่ ีมศีกัยภาพ 
ความสามารถตลอดจนทกัษะในการสอนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 
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6.1 การสอนภาษาองักฤษ  งกใุนโรงเรียนในระบบ (Pingu’s 

English in Formal School) 

 หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุเป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะส าหรบัเดก็ใน
ระดบัปฐมวยัโดยทัว่ไป ซึง่สามารถจดัรปูแบบการเรยีนการสอนไดท้ัง้
โรงเรยีนในระบบและโรงเรยีนนอกระบบ โดยเนื้อหานัน้จะไมแ่ตกต่าง
กนั แต่สิง่ทีต่่างกนัคอื จ านวนเดก็ต่อหอ้งเรยีนและการจดัชัว่โมงเรยีน
ใหเ้หมาะสมตามบรบิทของแต่ละโรงเรยีนนัน่เอง 

6.1.1 โรงเรียนในระบบ ห ง รกท่ีน าหลกัส ูรภาษาองักฤษ  งกุ
เข้าไปใ ้ ค อ โรงเรียน ระกมุารเยซูว ทยา จงัหวดัขอน ก น ซึง่มี
จ านวนนกัเรยีนในระดบัชัน้อนุบาลแต่ละหอ้งอยูท่ีป่ระมาณ 30-40 คน 
โดยมคีรปูระจ าชัน้ 1 คน และครพูีเ่ลีย้งอกี 1 คน ทางโรงเรยีนไดน้ า
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุเขา้ไปใชใ้นปีการศกึษา 2554 ท าการสอน
โดยครทูพิวรรณ โคตรวฒัน์ (ครแูลน) ซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุเตม็รปูแบบจากบรษิทั คลบัอะคาเดเมยี จ ากดั จน
สามารถสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

จดุเด่นของครแูลนคอื ไมเ่คอะเขนิทีจ่ะพดูและออกเสยีง
ภาษาองักฤษ ถงึแมต้นเองจะไมไ่ดเ้ป็นครสูอนภาษาองักฤษโดยตรงก็
ตาม ดว้ยความมัน่ใจนี้เอง จงึส่งผลท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษ
อยา่งสนุกสนานผ่านตวัการต์ูนพงิกุ พรอ้มกบักจิกรรมต่างๆทีค่รแูลน
จดัเตรยีมไวใ้ห ้ครแูลนเป็นครหูลกัในการสอนภาษาองักฤษพงิกุใหก้บั
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ทุกระดบัชัน้อนุบาล และดว้ยความทีค่รแูลนไดส้อนเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเนื่อง ท าใหค้รแูลนเกดิความช านาญในการสอนมาก สามารถ
ปรบัเปลีย่นกจิกรรมบรูณาการใหเ้หมาะสมกบับรบิทของเดก็นกัเรยีนที่
โรงเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี 

ดว้ยความช านาญของครแูลนและดว้ยความสนุกสนานทีเ่ดก็
ไดร้บัจากหลกัสตูรน้ีเอง จงึท าใหร้ายการโทรทศัน์คร ูโดยส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร มาถ่ายท าเพื่อ
เผยแพรท่างเวป็ไซต์ www.thaiteachers.tv ในตอนทีช่ื่อว่า “เล่นสนุก
กบัภาษาองักฤษ โดยครทูพิวรรณ โคตรวฒัน์ โรงเรยีนพระกุมารเยซู
วทิยาขอนแก่น” และมผีูเ้ขา้ชมมากกว่า 15,000 คน เนื้อหาในคลปิ
วดีโีอนัน้ ไดพ้ดูถงึการเรยีนการสอนภาษาองักฤษพงิกุใหก้บัเดก็ใน
ระดบัชัน้อนุบาล 1 บรรยายโดยครแูลนและท่านอาจารยส์ุกญัญา กาญ
จนกจิ (ผูอ้ านวยการแผนกวชิาการและฝึกอบรม) หากผูใ้ดไดเ้ขา้ชม
แลว้ จะเหน็ไดว้่าคลปิวดีโีอนี้ไดบ้รรยายลกัษณะการเรยีนการสอนพงิกุ
ไวอ้ยา่งละเอยีดเลยทเีดยีว และหากท่านใดยงัไมไ่ดช้ม กส็ามารถเขา้
ไปหาชมไดต้ามเวป็ไซตท์ีใ่หไ้วด้า้นบน 

ภาพที ่6.1 บรรยากาศการเรยีนการสอนภาษาองักฤษพงิกุทีโ่รงเรยีน
พระกุมารเยซูขอนแก่น 
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6.1.2 โรงเรียนอนุบาลกฤ ยา 

นอกจากโรงเรยีนพระกุมารเยซูวทิยาขอนแก่นแลว้ ในปีถดัมา
คอืใน พ.ศ.2555 ทางโรงเรยีนอนุบาลกฤตยาทีแ่จง้วฒันะ กรงุเทพฯ ได้
น าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุไปใชเ้ช่นเดยีวกนั    

โรงเรยีนอนุบาลกฤตยา บรหิารงานโดยครกูฤตยา (ครเูป้ิล) ซึง่
ครเูป้ิลไดรู้จ้กัภาษาองักฤษพงิกุจากงาน EDUCA งานมหกรรมทาง
การศกึษาเพิอ่พฒันาวชิาชพีครู ปี 2554 แต่ในขณะนัน้ ครเูป้ิลยงัไม่มี
โอกาสไดร้บัขอ้มลูของหลกัสตูรฯ มากนกั ครเูป้ิลจงึไดท้ าการตดิต่อ
มายงัโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุอกีครัง้ จากนัน้ทางทมีงานไดท้ าการ
น าเสนอเนื้อหาสาระและการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรฯ จนใน
ทีสุ่ด ครเูป้ิลจงึตดัสนิใจเลอืกหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุใหม้าเป็น
หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรยีน เป็นทีน่่ายนิดวี่า ในเดอืนมถุินายน
ของปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนอนุบาลกฤตยาไดเ้ริม่ใชห้ลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุในทุกระดบัชัน้ตัง้แต่อนุบาล 1-3 

ภาพที ่6.2 บรรยากาศการเรยีนการสอนภาษาองักฤษพงิกุทีโ่รงเรยีน
อนุบาลกฤตยา 
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6.1.3 โรงเรียนสา   ปฐมวยั ห งมหาว ทยาลยัรา ภฎั 

 ระนครศรีอย ุยา 

 ในปี 2556 โรงเรยีนสาธติปฐมวยัแห่งมหาวทิยาลยัราชภฎั 
พระนครศรอียธุยา บรหิารงานโดย อาจารย ์ดร.สุภทัรา คงเรอืง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน  

ท่านผูอ้ านวยการกล่าวว่า “ไดพ้ยายามคน้หาหลกัสตูร หรอื 
การจดัการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยัทีต่รงตามหลกัการและ
แนวคดิของโรงเรยีนอยู ่แต่เมือ่มาพบกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 
และไดศ้กึษาถงึหลกัการต่างๆกพ็บว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรยีนมาก” อกีทัง้ท่านก็ยงัใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรของ
โรงเรยีน โดยมุง่หวงัว่าใหค้รขูองโรงเรยีนนัน้มคีวามสามารถในการ
สอนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง ซึง่นอกจากเดก็ๆจะไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูรที่
มคีุณภาพแลว้นัน้ ครกูย็งัไดเ้รยีนรูแ้ละเพิม่พนูภาษาองักฤษ และ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้กีดว้ย ดงันัน้ ท่านจงึตดัสนิใจน าหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุใชส้อนในระดบัอนุบาล 1-3 จ านวน 6 หอ้งเรยีน  

 จากการสอบถามครศูาสตรบุ์ญธาภา ฤทธิธ์นตัถโ์รจ (ครยู)ุ ครู
ประจ าชัน้อนุบาล 3 ใหค้วามเหน็ว่า  

 “โดยภาพรวมแลว้ นกัเรยีนสนุกสนานในการเรยีน แต่ละคนมี
พฒันาการดา้นภาษาดขีึน้ นักเรยีนชัน้อนุบาล 2 และ 3 เริม่ฟังและ
ปฏบิตัติามค าสัง่ภาษาองักฤษทีค่รใูชใ้นหอ้งเรยีนได ้บอกชื่อค าศพัท ์
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พดูประโยคจากภาพทีเ่หน็ได ้ดงันัน้ ครจูงึใชภ้าษาองักฤษตลอดชัว่โมง
การสอนได ้

ส าหรบัเดก็อนุบาล 1 นัน้ อาจเพราะยงัไมคุ่น้ชนิ และเดก็ยงั
เลก็อยูม่าก ครจูงึไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษสอนตลอดชัว่โมง ค าสัง่ต่างๆ
ยงัคงเป็นภาษาไทยอยู่บา้ง การจดักจิกรรมในรปูแบบฐานกจิกรรมนัน้ 
นกัเรยีนชอบ และสนุกสนาน นอกจากนี้ ครยูงัคดิจดักจิกรรมเพิม่เตมิ
เพื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้กค าศพัทเ์สรมิขึน้มาอกีดว้ย การสอนหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุนี้ นอกจากจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหก้บัเดก็
แลว้ ครผููส้อนเองกย็งัไดพ้ฒันาตนเองเพิม่ขึน้อกีดว้ย” 

ภาพที ่6.3 บรรยากาศการเรยีนการสอนภาษาองักฤษพงิกุทีโ่รงเรยีน
สาธติปฐมวยัแห่งมหาวทิยาลยัราชภฎั พระนครศรอียธุยา 
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6.1.4 ประยรูร ัน เนอสเซอร่ีกบัหลกัส ูรภาษาองักฤษ  งก ุ
 ในปีการศกึษา 2557  “ประยรูรตัน์เนอสเซอรี”่ จงัหวดัระยอง 

สอนเดก็ตัง้แต่อาย ุ1 ปี จนถงึอาย ุ4 ปี โดยผูบ้รหิารคอื คุณธานินทร ์

และ คุณเมตตา สมะลาภา เหน็ว่าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุน่าสนใจ 

นอกเหนือจากภาษาองักฤษแลว้ยงัส่งเสรมิพฒันาการเดก็เป็นองคร์วม

ซึง่เป็นสิง่ส าคญั  จงึตดัสนิใจน าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุใชใ้นระดบั

เดก็เลก็อาย ุ3 ปี โดยครขูองเนอสเซอรีจ่ะเป็นผูด้ าเนินการสอนดว้ย

ตนเอง และทุกท่านผ่านการฝึกอบรมการสอนหลกัสตูรภาษาองักฤษ

พงิกุก่อนด าเนินการสอน ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนของประยรู-

รตัน์เนอสเซอรีจ่ะแตกต่างจากโรงเรยีนอื่นๆเนื่องจากเป็นเดก็เลก็จงึ

จดัการเรยีนการสอน ครัง้ละ 30 นาท ีสปัดาหล์ะ 4 วนั ดงันัน้ใน 1 

หน่วยการเรยีนรูจ้ะใชเ้วลา 12 วนั หรอืประมาณ 3 สปัดาห ์กจ็ะครบ

ตามจ านวนชัว่โมงทีห่ลกัสตูรก าหนด คอื 6 ชัว่โมง ต่อ 1 หน่วยการ

เรยีนรู ้และจบหลกัสตูรระดบั 1 ในเวลา 72 ชัว่โมง  

 จากการสอบถามครชูวนจติร ศรจีรยิากร (ครจูติร) ครปูระจ า

ชัน้ และผูด้แูลหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ ใหค้วามเหน็ว่า  

 “เดก็ๆชอบและมคีวามสุขในการเรยีนมาก สามารถรอ้งเพลง

ภาษาองักฤษทีส่อนได ้และท าท่าทางสอดคลอ้งกบัเนื้อเพลงท าให ้ 

เดก็ๆเขา้ใจความหมายไดด้ ีการเรยีนรูค้ าศพัทผ์่านกจิกรรมต่างๆ
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เดก็ๆจะสนุกและตื่นเตน้ ใหค้วามรว่มมอืในการพดูค าศพัท ์เมือ่ครจูติร

เจอเดก็นอกหอ้งเรยีน ครจูติรลองถามสิง่ทีไ่ดส้อนไปและน้องตอบได ้

ครกูด็ใีจมากค่ะ เมือ่ไดล้งมอืสอน ครจูติรเหน็ไดช้ดัว่า เดก็ๆสามารถ

เริม่พดูและถามเป็นภาษาองักฤษได้ เพราะหลกัสตูรบงัคบัใหเ้ราตอ้ง

ฝึกเดก็ทุกคนใหไ้ดพ้ดู ไดล้งมอืท า แต่ขอบอกว่าเหนื่อยมากๆค่ะ 

เพราะปกตเิวลานี้ เราจะใหเ้ดก็ไดเ้ล่นของเล่น แต่เมือ่เหน็พฒันาการ

ดา้นภาษาทีด่ขี ึน้ กห็ายเหนื่อยค่ะ ดา้นครกูม็คีวามมัน่ใจมากขึน้ เพราะ

ไดล้งมอืท า ครทูุกท่านกพ็ยายามฝึกฝนพฒันาตนเองค่ะ” 

ภาพที ่6.4 บรรยากาศการเรยีนการสอนภาษาองักฤษพงิกุทีป่ระยรู
รตัน์ เนอสเซอรีร่ะยอง 
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การเ รียมความ ร้อมของโรงเรียน 

1. การบร หารจดัการ  
การจดัตารางการเรยีนการสอนนัน้ สามารถท าไดห้ลากหลาย

รปูแบบ ขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละโรงเรยีน กล่าวคอื หากโรงเรยีน
สามารถจดัหอ้งเรยีน 1 หอ้งเรยีนเป็นหอ้งเรยีนภาษาองักฤษพงิกุได้
เลย และเมือ่ถงึเวลาเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ เดก็ทุกชัน้ตอ้งเดนิมาเรยีน
ทีห่อ้งนี้ สื่อและอุปกรณ์ทุกอยา่งรวมไวท้ีห่อ้งเดยีว หรอืบางโรงเรยีน
อาจมหีอ้งเรยีนไมพ่อ สามารถสอนหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุใน
หอ้งเรยีนปกตขิองนกัเรยีนไดเ้ลย เดก็ๆไมต่อ้งเปลีย่นหอ้งเรยีน การ
จดัหอ้งเรยีนน้ีกแ็ลว้แต่ความสะดวกของแต่ละโรงเรยีน 

 
ส าหรบัชัว่โมงการเรยีนการสอนนัน้ โรงเรยีนสามารถจดัได้

สปัดาหล์ะ 2-3 วนั วนัละประมาณ 1 ชัว่โมง และกจิกรรมของแต่ละวนั
กจ็ะแตกต่างกนัออกไป ขึน้อยูก่บับทเรยีนและขัน้ตอนการสอนทีเ่ป็นไป
ตามรปูแบบของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 

 
2. ด้านการเ รียมบคุลากร  

ครผููส้อนหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ ทุกท่านจะตอ้งผ่าน
กระบวนการการฝึกอบรมวธิกีารสอนภาษาองักฤษพงิกุมาก่อนจงึจะ
สามารถด าเนินการสอนได ้ส าหรบัจ านวนครใูนแต่ละหอ้งเรยีนนัน้ 
ขึน้อยูก่บัจ านวนเดก็ คร ู1 ท่าน / เดก็ 6-8 คน และเนื่องจากหลกัสตูรนี้
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มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นฐานกจิกรรม ดงันัน้จงึ
จ าเป็นตอ้งมคีรมูากกว่า 1 ท่านเพื่ออยูด่แูลเดก็ขณะเขา้ฐานกจิกรรม 

 
3. การจดัสภา  วดล้อมในห้องเรียน 

หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของเดก็นัน้ เราตอ้ง
สรา้งบรรยากาศใหก้บัเดก็ไดเ้กดิความอยากรูอ้ยากเหน็ อยากเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ อยากถามค าถามต่างๆกบัคร ูหรอืแมก้ระทัง่กบัเพื่อน
รว่มชัน้เรยีน อาจน าตวัอกัษร ตวัเลข หรอืค าศพัทภ์าษาองักฤษ ตดิไว้
รอบๆหอ้งเรยีน มมีุมหนงัสอืนิทาน ทัง้ภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ 
และการตดิค าศพัทไ์วก้บัสิง่ของต่างๆเพื่อใหเ้ดก็ไดเ้หน็และคุน้ชนิกบั
ภาษามากขึน้  

ช่วงเวลาของการเรยีนการสอน ครสูามารถใหเ้ดก็เปลีย่น
บรรยากาศ โดยการเปลีย่นรปูแบบการจดัโต๊ะเรยีน เปลีย่นทีน่ัง่ของ
เดก็ สลบันัง่โต๊ะกบันัง่พืน้เพื่อท ากจิกรรมทีต่อ้งมกีารเคลื่อนไหว  

 
4. การจดัส ่อ ละอปุกรณ  

หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุจ าเป็นตอ้งมสีื่อและอุปกรณ์การ
เรยีนการสอนเพิม่เตมิเฉพาะ เนื่องจากเป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ทีม่สีื่อมลัตมิเีดยีเป็นตวัถ่ายทอดกจิกรรมในบางขึน้ตอน ดงันัน้ 
หอ้งเรยีนจงึจ าเป็นตอ้งมโีทรทศัน์ เครือ่งเล่นดวีดี ีคอมพวิเตอร ์
อุปกรณ์ดนตร ีและกระบะทราย เป็นตน้ สื่อและอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วย
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ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะหลายดา้น ไมใ่ช่เฉพาะเพยีงแค่
ภาษาองักฤษอยา่งเดยีว 

 
5. ข้อเสนอ นะในการใ ้หลกัส ูร 

  การน าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุไปใชก้บัโรงเรยีนในระบบนัน้ 
ทางโรงเรยีนจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นสถานที ่บุคลากร หรอื
แมแ้ต่สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเช่น อุปกรณ์เครือ่งเสยีง 
คอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ต่างๆส าหรบัเดก็จะตอ้งมจี านวนทีเ่หมาะสม  

 
ครตูอ้งมกีารเตรยีมการสอน ฝึกออกเสยีงภาษาองักฤษให้

ชดัเจนเพื่อใหพ้รอ้มก่อนการด าเนินการสอนจรงิ ตอ้งมคีวามมัน่ใจใน
การพดูภาษาองักฤษ เพราะหากครพูดูไมช่ดัเจน เดก็กจ็ะไดแ้บบอย่าง
ทีผ่ดิเพีย้นไป  

 
 ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หมัน่ตรวจเชค็ให้

พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ เพื่อความสะดวกและไมต่ดิขดัและเป็นอุปสรรค
ต่อการเรยีนการสอน 

 
 อ่านถงึตรงน้ี รูส้กึจะงา่ยๆชลิล์ๆ ส าหรบัการจดัการเรยีนการ

สอนภาษาองักฤษทีโ่รงเรยีนอนุบาลทัง้สีแ่ห่ง ความเป็นจรงิคงไมเ่ป็น

เช่นนัน้ ลองมาฟังความในใจของครศูริาภรณ์ พชิญศุภกจิ (ครแูตว้) กนั
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ดกีว่า ว่าภาพจรงิๆของการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีโ่รงเรยีน

อนุบาลเป็นอยา่งไร? 

 “จ าไดว้่าในครัง้แรกทีส่อนนัน้ ภาพความวุ่นวายกผ็ุดขึน้มา 

โดยเฉพาะในระดบัชัน้ อ.1 เนื่องจากยงัเป็นเดก็เลก็มาก ยงัไมเ่คยรูจ้กั

พงิกุมาก่อน โดยเฉพาะช่วงของการท าแบบฝึกหดัในหนังสอืเรยีน กว่า

ทีจ่ะท าแบบฝึกหดัใหไ้ดแ้ต่ละหน้านัน้ ช่างแสนยากส าหรบัเดก็ๆไหน

จะตอ้งฟังค าสัง่เป็นภาษาองักฤษ ไหนจะตอ้งพลกิเปิดหาหน้าหนงัสอื

เอง และบางคนกย็งัจบัดนิสอเขยีนเองไมไ่ด ้ตลอดเวลาจะไดย้นิแต่

เสยีงเรยีก “คุณคร ูหนูหาไม่เจอ” “คุณคร ูหนูเขยีนไมไ่ดค้่ะ” “คุณคร ู

มะเหมีย่วท าหนงัสอืขาดค่ะ”  ครคูดิในใจว่า “เรยีนครัง้แรกหนงัสอืก็

ขาดแลว้เหรอ แลว้จะรอดถงึ 1 เทอมมัย้เนี่ย”) แต่สุดทา้ยแลว้ กผ็่าน

พน้ไปไดด้ว้ยด ีครยูงัมชีวีติรอดและเหลอืเรีย่วแรงไปสอนพี่ๆ ชัน้ อ.2 

และ อ.3 ต่อไป 

 บรรยากาศของ อ.2 ช่างวเิศษอะไรอยา่งนี้ เดก็ๆพรอ้มมาก 
ตัง้ใจดกูารต์ูนพงิกุ ตัง้ใจท าแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน ต่างคนต่างกท็ า
ของตนเองอยา่งเรยีบรอ้ย ทีทุ่กอยา่งดูจะราบรืน่ส าหรบั อ.2 นี้ คง
อาจจะเป็นเพราะเดก็ๆไดน้ัง่เกา้อี ้มโีต๊ะเขยีนหนงัสอืของตนเอง ท าให้
เดก็มสีมาธ ิซึง่ต่างจาก อ.1 ทีน่ัง่บนพืน้เขยีนหนงัสอืกนัเป็นกลุ่มๆ  
สามารถวอกแวกไปดขูองเพื่อนขา้งๆไดต้ลอดเวลา  
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 เมือ่ถงึเวลาของพี่ๆ อ.3 ครคูดิในใจว่าสอน อ.2 งา่ยมาก 
เพราะฉะนัน้ อ.3 น่าจะสบายทีสุ่ด เพราะเป็นเดก็โต น่าจะพดูจารูเ้ร ือ่ง
เขยีนหนงัสอืไดเ้อง แต่แลว้ความหวงักเ็ป็นอนัตอ้งแตกสลายลงไป 
เพราะเมือ่ครเูดนิเขา้ไปในหอ้ง ครถูงึกบัตอ้งหยดุชะงกักบัภาพทีเ่หน็ 
สิง่ทีป่รากฏกค็อื เดก็ 30 กว่าคนวิง่กรเูขา้มาหาคร ูแลว้พดูพรอ้มกนัว่า 
“ครพูงิกุ ครพูงิกุ” เดก็ๆจ าครไูดเ้นื่องจากเคยมาทดลองสอนหอ้งนี้แลว้ 
1 ครัง้ ซึง่เป็นความประทบัใจมากทีเ่ดก็ยงัจ าพงิกุได ้และแสดงอาการ
ตื่นเตน้ดใีจทีจ่ะไดเ้รยีนพงิกุอกีครัง้  อาการตื่นเตน้บวกกบัความดใีจ
นัน้กส็ามารถท าใหห้อ้งเรยีนกลายเป็นเวทคีอนเสริต์ไดเ้ลยทเีดยีว 
 
 หลงัจากคอนเสริต์จบลง เดก็ๆกส็ามารถเรยีกสตแิละสมาธขิอง
ตนเองใหก้ลบัมาได ้ครจูงึสามารถเริม่บทเรยีนไดด้ว้ยเช่นกนั พี่ๆ อ. 3 
ถงึแมจ้ะพดูคุยเก่ง แต่ทกัษะดา้นการฟัง (Listening Skills) กด็มีาก
เช่นกนั เดก็สามารถฟังประโยคภาษาองักฤษยาวๆได ้ทัง้จากความ
เขา้ใจและการเดาจากบรบิทอื่น ซึง่ถอืว่าเป็นสญัญาณทีด่ต่ีอการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษต่อไปของเดก็ๆ (เล่าถงึตอนน้ี รอยยิม้ทีมุ่มปากกป็รากฎ
ขึน้)” 
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 ในปีการศกึษา 2560 นี้ โรงเรยีนในระบบทีใ่ชห้ลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุ ดงันี้ 

1. โรงเรยีนพระกุมารเยซโูนนสมบรูณ์  จงัหวดัขอนแก่น 
2. โรงเรยีนมณอีนุสรณ์ศกึษา   จงัหวดัขอนแก่น 
3. โรงเรยีนมนตรศีกึษา   จงัหวดัขอนแก่น 
4. โรงเรยีนสุรสัวด ี   จงัหวดัขอนแก่น 
5. โรงเรยีนอนุบาลนวลน้อย  จงัหวดัขอนแก่น 
6. โรงเรยีนอมตวทิยา   จงัหวดัขอนแก่น 
7. โรงเรยีนเทศบาล 1 เวยีงเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย 
8. โรงเรยีนกมลลกัษณ์   จงัหวดับุรรีมัย ์
9. โรงเรยีนแหลมทองอุปถมัภ ์  จงัหวดัปัตตานี 
10. โรงเรยีนพฒันศกึษา   จงัหวดัมหาสารคาม 
11. โรงเรยีนอนุบาลกติยิา  จงัหวดัมหาสารคาม 
12. โรงเรยีนอนุบาลเอีย่มสุข  จงัหวดัมหาสารคาม 
13. ประยรูรตัน์เนอสเซอรี ่  จงัหวดัระยอง 
14. โรงเรยีนสาธติ มรภ.สุรนิทร ์  จงัหวดัสุรนิทร ์
15. โรงเรยีนสาธติ มรภ.อยธุยา  จงัหวดัอยธุยา 
16. โรงเรยีนอนุบาลน้องหญงิ  จงัหวดัอุบลราชธานี 
17. โรงเรยีนเจรญิวทิยา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
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6.2 สอนภาษาองักฤษ  งกใุนโรงเรียนนอกระบบ (Pingu’s 
English in Non-Formal School) 

ความอ่อนโยน (Kind) สรา้งแรงจงูใจ (Inspiration) ส่งเสรมิ
พฒันาการ (Development) และความมัน่คงปลอดภยั (Security & 
Safety) คอืกรอบแนวคดิหลกัในการตบแต่งสถานทีข่องโรงเรยีน
ภาษาองักฤษพงิกุดว้ยบรรยากาศ “ขัว้โลกใต้”    

การน าเขา้โต๊ะและเก้าอีคุ้ณภาพชัน้หนึ่งจากสหพนัธ-
สาธารณรฐัเยอรมนี ประเทศตน้ก าเนิด “อนุบาล” ของโลก การแบ่ง
พืน้ทีภ่ายในโรงเรยีนตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ชัน้ดคีอื ความตัง้ใจที่อยาก
ท าใหเ้ดก็ๆเกดิความรูส้กึ “ตื่นตวัอยา่งผ่อนคลาย” ใหส้มองน้อยๆ
ปล่อยคลื่นอลัฟาแห่งการเรยีนรูพ้รอ้มส าหรบัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร
ภาษาองักฤษโดยครผููส้อนไทยทีจ่ะน าพาเดก็ๆแสดงกจิกรรมต่างๆ  
อยา่งมคีวามสุข 

การจดัสภา  วดล้อมการเรียน 

พืน้ทีใ่นโรงเรยีนประกอบดว้ยพืน้ที ่4 ส่วน คอื ส่วนตอ้นรบั 
(Reception) ส่วนพกัผ่อนส าหรบัผูป้กครอง (Parent’s Lounge) 
หอ้งเรยีน (Classroom) และพืน้ทีเ่ล่นของเดก็ (Playground) ทัง้นี้
โรงเรยีนค านึงถงึความส าคญัเรือ่งความปลอดภยัของเดก็เป็นส าคญั 
ดงันัน้การออกแบบสถานทีภ่ายในโรงเรยีนจงึผ่านการออกแบบอยา่ง
พถิพีถินั ตัง้แต่การตดิตัง้ประตูนิรภยัเพื่อป้องกนัการเขา้ออกของบุคคล
จากภายนอกและการเขา้ออกของเดก็ มกีารตดิตัง้โทรทศัน์วงจรปิด           
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ถงัดบัเพลงิ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การปิดประกาศเบอรโ์ทร
ฉุกเฉินต่างๆไวภ้ายในโรงเรยีน รวมไปถงึการคดัเลอืกเฟอรน์ิเจอร ์
อุปกรณ์เครือ่งใชต่้างๆทีม่คีวามเหมาะสมกบัอายขุองเดก็ ไมว่่าจะเป็น
โต๊ะเรยีน เกา้อี ้คอมพวิเตอร ์เมาส ์ของเล่นและหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ ฯลฯ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(1) ส่วนตอ้นรบั (Reception) เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการสอบถาม
และใหค้ าแนะน าการเรยีนการสอนของทางโรงเรยีนใหแ้ก่พ่อแม่
ผูป้กครองตลอดจนผูส้นใจโดยทัว่ไป โดยจดัเตรยีมเอกสารแนะน า
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ แฟ้มภาพกจิกรรมต่างๆทีเ่ดก็ไดท้ า 
โทรทศัน์แสดงบรรยากาศในหอ้งเรยีนทีก่ าลงัด าเนินการสอนอยู ่
(CCTV) เพื่อประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนและควบคุมความ
ปลอดภยัหรอืน าเสนอภาพและประวตัขิองบุคลากรในโรงเรยีน 

ภาพที ่6.5 พืน้ทีส่่วนตอ้นรบัของโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขา
เซน็ทรลัเวลิด ์
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(2) ส่วนพกัผ่อนส าหรบัผูป้กครอง (Parent’s Lounge) ซึง่ได้

จดัไวใ้หผู้ป้กครองไดพ้บปะ พดูคุยและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการ

เลีย้งด ูอบรมและใหก้ารศกึษาเดก็ๆกบัผูป้กครองอื่นๆระหว่างนัง่รอ

บุตรหลานโดยมตีูเ้ยน็บรกิารเครือ่งดื่มและหนงัสอื นิตยสาร เอกสารที่

น่าสนใจไวค้อยบรกิาร เมือ่จบการสอนในแต่ละครัง้ ครผููส้อนจะรายงาน

ผลการจดักาเรยีนการสอนต่อผูป้กครองเป็นรายบุคคลเพื่อรว่มกนั

พฒันาการเรยีนการสอนใหด้ยีิง่ขึน้ พืน้ทีส่่วนนี้สามารถจดักจิกรรมเชงิ

สงัคมและการสมัมนาเชงิวชิาการส าหรบัผูป้กครองในช่วงเวลา

นอกเหนือจากการเรยีนการสอนปกต ิ

ภาพที ่6.6 พืน้ทีส่่วนพกัผ่อนส าหรบัผูป้กครองของโรงเรยีน
ภาษาองักฤษพงิกุ สาขาเซน็ทรลัเวลิด์ 
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(3) หอ้งเรยีน (Classroom) ทางโรงเรยีนไดแ้บ่งหอ้งเรยีนแต่
ละหอ้งโดยใชส้ต่ีางๆเป็นชื่อหอ้งซึง่แต่ละหอ้งเรยีนจะมสีื่อการเรยีนการ
สอนของหลกัสตูรภาษาองักฤษทัง้ 3 ระดบัคอื ระดบั 1 ระดบั 2 และ
ระดบั 3 มโีทรทศัน์ อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์โต๊ะเรยีนและเกา้อี ้เครือ่ง
ดนตรสี าหรบัเดก็ และพืน้หอ้งเรยีนปูดว้ยพรม 

ภาพที ่6.7 พืน้ทีห่อ้งเรยีนของโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขา
เซน็ทรลัเวลิด ์
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 (4) พืน้ทีเ่ล่นของเดก็ ทางโรงเรยีนไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีก่ารเล่นของ

เดก็โดยไดค้ดัเลอืกของเล่น เครือ่งดนตรแีละหนงัสอืทีม่คีวามเหมาะสม

กบัเดก็จดัเตรยีมไวใ้นพืน้ที ่และพืน้บรเิวณนี้ปดูว้ยพรม 

ภาพที ่6.8 พืน้ทีเ่ล่นของโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขาเซน็ทรลัเวลิด์ 
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การบร หารจดัการโรงเรียน 

โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุมกีารบรหิารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008 ซึง่เน้นสมัฤทธิผ์ลของงานดว้ยการวางแผน 
การปฏบิตังิานตามแผน การวดัและประเมนิผล และการปรบัปรงุการ
ปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องโดยจดัท าคู่มอืปฏบิตังิานเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัแิละคงไวซ้ึง่คุณภาพของงานและความพงึพอใจของเดก็ๆพ่อแม่
ผูป้กครองตลอดจนผูป้ฏบิตังิานทุกต าแหน่งอยา่งต่อเนื่องในระดบัที่
สงูขึน้ไปเรือ่ยๆไมสุ่ดสิน้  

ครใูหญ่หรอืผูจ้ดัการลกูคา้สมัพนัธ์มหีน้าทีห่ลกัในการบรหิาร
การด าเนินงานของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามแผนงานประจ าปีและจดัการ
ใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตังิานตามเป้าหมายและหน้าที่ตามใบพรรณนา
ลกัษณะงานตลอดจนคู่มอืคุณภาพ ระเบยีบปฏบิตังิานและคู่มอืปฏบิตัิ
โดยมขีัน้ตอนของการจดัการเรยีนการสอนต่างๆดงันี้  

- การจดัตารางเรยีน โรงเรยีนเปิดคอรส์เรยีนในวนัธรรมดาช่วงเยน็ ครัง้
ละ 1.30 ชัว่โมง เดก็มาเรยีนสปัดาหล์ะ 2 วนั และคอรส์เรยีนส าหรบัวนั
เสารแ์ละอาทติยว์นัละ 3 รอบ คอื เชา้ 9.30 – 12.30 น. 13.30 – 16.30 
น. และ 16.30 – 18.30 น.   

- การจดัหอ้งเรยีน โรงเรยีนใหเ้ดก็ท า Placement test เพื่อจดัใหเ้ดก็เขา้
เรยีนในระดบัทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ยงัจดัใหเ้ดก็ทีม่อีายใุกลเ้คยีงกนั
เรยีนกลุ่มเดยีวกนั 

- การตดิต่อสื่อสารกบัผูป้กครองและจดัการเอกสาร ผูบ้รหิารโรงเรยีน
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หรอืผูจ้ดัการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธบ์รหิารจดัการใหพ้นกังานฝ่ายลกูคา้
สมัพนัธต์ดิต่อสื่อสารกบัผูป้กครองผ่านการพดูคุย โทรศพัทห์รอือเีมล์
เพื่อแจง้ขา่วสารต่างๆแก่ผูป้กครอง นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีจ่ดัเกบ็
เอกสารต่าง เช่น ใบสมคัรเรยีน ประวตัเิดก็หรอืขอ้มลูของผูป้กครอง 
ฯลฯ  

- แมบ่า้นท าหน้าทีด่แูลความสะอาดของโรงเรยีน การจดัเตรยีมอาหาร
ว่าง นม และคอยดแูลช่วยเหลอืพาเดก็ไปเขา้หอ้งน ้า 
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การบร หารจดัการหลกัส ูร  

ครใูหญ่หรอืผูจ้ดัการลกูคา้สมัพนัธม์หีน้าทีห่ลกัในการดูแลน า
หลกัสตูรมาใชใ้นโรงเรยีนอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร โดยมรีายละเอยีดต่างๆดงันี้ 

- การรบัเดก็ หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุเป็นหลกัสตูรส าหรบัเดก็อาย ุ   
3 – 7+ ปี  

- การจดักลุ่มเดก็ โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุท าการวดัระดบัเพื่อจดัเดก็
เขา้สู่ในระดบัต่างๆ 3 ระดบั โดยมจี านวนเดก็ต่อหอ้งไม่เกนิ 6 คน 

- สื่อการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน ประกอบดว้ย Study book, Activity 
book, DVD, Story CD, Song CD, Teacher’s flashcards, Student’s 
flashcards, Letters and numbers book  

- การประเมนิผล เมือ่เดก็เขา้เรยีนในหลกัสตูรแลว้จะมกีารประเมนิผล
เดก็โดยครผููส้อนเป็นผูป้ระเมนิแลว้จดัท ารายงานถงึผูป้กครองโดยท า
การประเมนิทุกๆ 3 หน่วยการเรยีนรูซ้ึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบั
พฒันาการของเดก็ในดา้นต่างๆเช่น การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขยีน ทัง้นี้รายงานนี้จะมอบใหผู้ป้กครองพรอ้มกบัผลการท า
แบบทดสอบซึง่เดก็จะไดท้ าแบบทดสอบนี้โดยใชค้อมพวิเตอรอ์อนไลน์ 
นอกจากนี้ครยูงัมหีน้าทีใ่นการรายงานผลแก่ผูป้กครองในทุกๆครัง้ที่
เดก็มาเรยีน โดยครจูะออกมาพดูคุยกบัผูป้กครองหลงัเลกิเรยีนถงึการ
เรยีนรูข้องเดก็ในวนันัน้ๆอกีดว้ย 
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การจดัการเรียนการสอน  

 โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุด าเนินการสอนโดยใชห้ลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุในรปูแบบทีม่หีวัขอ้เป็นฐาน (Topic-based 
Curriculum) และเป็นรปูแบบหลกัสตูรบนัไดวน (Spiral Curriculum) 
โดยการจดัเนื้อหาสาระเป็นหวัขอ้ทีเ่ดก็ใชใ้นชวีติประจ าวนัจากเนื้อหาที่
งา่ยไปสู่เนื้อหาทีซ่บัซอ้นขึน้ เนื้อหาเหล่านี้จะมกีารซ ้าทวนในบทต่อๆ 
ไป ทัง้ในระดบัเดยีวกนัและระดบัทีส่งูขึน้ และเนื้อหาเหล่านี้จะซ ้าทวน
ในกจิกรรมทีม่รีปูแบบหลากหลายตลอดทัง้หลกัสตูร โดยหลกัสูตร
ภาษาองักฤษพงิกุมทีัง้หมด 3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 และ
ระดบัที ่3 จดัการสอนครัง้ละ 3 ชัว่โมง ตามรปูแบบการเรยีนรูท้ ัง้ 4 
ขัน้ตอน โดยจดัสรรใหม้คีวามเหมาะสมตามบรบิทและลกัษณะของเดก็
ปฐมวยั  
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การประเม นการใ ้หลกัสู ร 

หลงัจากทีไ่ดเ้หน็การน าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุไปใช้ใน
โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุแลว้ ลองมาฟังคณุครศูศธิร เมธวีรกุล (ครฟู้า) 
ครขูวญัใจของเดก็ๆทีโ่รงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สาขาเซน็ทรลัเวริล์ วา่มี
ความเหน็อย่างไรกบัการสอนตามหลกัสตูรภาษาพงิกุ? และมี
ขอ้เสนอแนะหรอืความเหน็เพิม่เตมิอย่างไรบา้ง?  

“ระยะเวลา 3 ปีกบัการใชห้ลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ ในฐานะ
ครผููส้อนจงึเหน็การพฒันาทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ไดอ้ย่างชดัเจน นอกจาก
ความสุขทีเ่กดิจากการเรยีนรูอ้ยา่งสนุกสนานไปกบัหลกัสตูรแลว้ สิง่
ส าคญัทีเ่กดิขึน้ใหเ้หน็นัน้กค็อื ทกัษะทางภาษาทีเ่พิม่พนู  

เดก็ทีม่าเรยีนทีโ่รงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุหลายคนไมเ่คยใช้
ภาษาองักฤษมาก่อนหรอืมพีืน้ฐานทางภาษาองักฤษน้อย การมาเรยีน
ทีโ่รงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุส าหรบัเดก็บางคนจงึถอืเป็นประสบการณ์
แรกทีท่ าใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัและรกัทีจ่ะเรยีนรูภ้าษาองักฤษ กา้วแรกที่
สนุกสนานท าใหร้กัทีจ่ะเรยีนรู ้กจิกรรมต่างๆทีเ่ดก็ไดท้ าสอดคลอ้งกบั
วยัและรปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายของเดก็และยงัเชื่อมโยงกบั
บทเรยีนส่งผลใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูแ้ละจดจ าค าศพัท ์วลหีรอืประโยค
ภาษาองักฤษต่างๆไดด้ ีสามารถฟังค าสัง่ หรอืเรือ่งราวเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเขา้ใจและตอบสนองไดถู้กตอ้ง ชอบและรกัทีจ่ะ
ใชภ้าษาองักฤษเพื่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น สะทอ้นใหเ้หน็ถงึทศันคตทิีด่ต่ีอ
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างด ีเดก็ไดร้บัการพฒันาทกัษะการเรยีนรูท้ ัง้ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขยีน ทัง้นี้ทกัษะที่
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เกดิขึน้ก่อนคอืทกัษะการฟังและการพดูซึง่ถอืเป็นทกัษะทีโ่ดดเด่น
ส าหรบัเดก็ทีเ่รยีนหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ เป็นทกัษะทีเ่ดก็พฒันา
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ส าหรบัทกัษะการอ่านและการเขยีนนัน้ถอืเป็นทกัษะที่
ครยูงัคงตอ้งพยายามทีจ่ะสอดแทรกในกจิกรรมต่างๆเพิม่มากขึน้ เพื่อ
พฒันาเดก็ในสองทกัษะนี้  

การใชห้ลกัสตูรภาษาองักฤษถอืว่า
ประสบความส าเรจ็ในการปลกูฝังใหเ้ดก็
รกัภาษาองักฤษ เดก็ทีเ่รยีนหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุสนุกสนานไปพรอ้มๆ  
กบัการเรยีนรูท้กัษะภาษาองักฤษ 

เพราะเมือ่เดก็มคีวามรกัทีจ่ะเรยีนรูแ้ลว้ทุกอย่างกเ็ป็นเรื่องงา่ย  

โดยประสบการณ์ส่วนตวั พบว่ามอียู ่2-3 ประเดน็ทีพ่่อแม่
ผูป้กครองมกักงัวล เช่น (1) กลวัลกูเบือ่ หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ
เป็นการเรยีนทีต่อ้งเรยีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดอืน 72 
ชัว่โมง ท าใหพ้่อแม ่ผูป้กครองบางท่านทีจ่ะสมคัรเรยีนในครัง้แรกนัน้
ไมม่ัน่ใจว่าลกูตนเองจะเรยีนไดน้าน กลวัลกูเบื่อ โรงเรยีนจงึตอ้งแสดง
ใหพ้่อแม ่ผูป้กครองเหน็ใหไ้ดว้่าหลกัสตูรเหมาะสมกบัเดก็และ
สนุกสนาน ทัง้ยงัสรา้งเสรมิทกัษะภาษาองักฤษใหล้กูได ้การเรยีน
ตลอดระยะเวลาของคอรส์เดก็จะไมเ่บื่อทัง้ยงัไดท้กัษะภาษาองักฤษ
อยา่งแน่นอน  

(2) หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุไมส่อดคลอ้งกบัการเรยีนใน
โรงเรยีน พอ่แม ่ผูป้กครองจงึสนใจทีใ่หล้กูเรยีนพเิศษหรอืคอรส์อื่นๆที่
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เหมอืนทีโ่รงเรยีนสอน โรงเรยีนจงึมหีน้าทีส่ าคญัทีจ่ะอธบิายใหพ้อ่แม ่
ผูป้กครองเขา้ใจวา่การเรยีนภาษาองักฤษเป็นการเรยีนเพือ่สือ่สาร การ
เรยีนทีโ่รงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุไมไ่ดเ้รยีนไวยากรณ์อยา่งเป็นทางการ 
แต่เป็นการเรยีนแบบหวัขอ้ เป็นฐาน (Topic-based Curriculum) เรือ่ง
ไวยากรณ์ต่างๆจะถกูสอดแทรกไวใ้นการเรยีนตลอดคอรส์   

(3) ไมอ่ยากใหล้กูเรยีนกบัครไูทย พ่อแม ่ผูป้กครองส่วนหน่ึง
ยงัคงเชื่อว่าการเรยีนภาษาองักฤษตอ้งเรยีนกบัเจา้ของภาษา โรงเรยีน
ตอ้งท าความเขา้ใจกบัพ่อแม่ ผูป้กครองว่าหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรทีส่รา้ง
ขึน้ส าหรบัครทูีพ่ดูภาษาเดยีวกบัภาษาแรกของเดก็ เพราะครจูะมคีวาม
เขา้ใจธรรมชาตขิองเดก็และตวัเดก็ไดด้ ีเดก็สามารถใหค้วามไวว้างใจ
แก่ครไูด ้เดก็จะรูส้กึปลอดภยัและครไูทยเองมศีกัยภาพในการสอนไม่
แพก้ารสอนโดยครเูจา้ของภาษา”    
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ในปัจจบุนั โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุนอกระบบ มดีงันี้ 

1. โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ เซน็ทรลัเวลิด ์จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

2. โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ เดอะไนน์ เซน็เตอร ์จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

3. สถาบนัภาษาองักฤษพงิกุ เพลนินารี ่มอลล ์จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

4. สถาบนัภาษาองักฤษพงิกุ TNY เอกมยั จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

5. โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ ภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 
6. โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ สุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์
7. โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ อยธุยา จงัหวดัอยธุยา 
8. โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  
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6.3 การสอนภาษาองักฤษท่ีบ้านโดย  อ ม ผูป้กครอง (Home 

School) 

หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ นอกจากจะด าเนินการสอน
ภายในโรงเรยีนแลว้นัน้ ตวัหลกัสตูรเองค่อนขา้งยดืหยุ่น สามารถน าไป
สอนเองทีบ่า้นได ้ดงันัน้การสอนภาษาองักฤษพงิกุทีบ่า้น จงึเป็นอกี
ทางเลอืกหนึ่งใหเ้ดก็และผูป้กครองทีไ่มส่ะดวกกบัการมาเรยีนที่
โรงเรยีน หรอืเหมาะส าหรบัเดก็ทีเ่รยีนแบบ Home School  

เรามกีรณตีวัอยา่งส าหรบัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุแบบ Home School ใหก้บัผูอ่้าน  

ภาพที ่6.9 คุณชื่นชวีนั พริยิะกุลชยั (คุณแม)่   

     และ ด.ช.อณาคณิ พริยิะกุลชยั อาย ุ3.8 ปี  
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ความคดิเหน็ของผูป้กครองจากการสมัภาษณ์มดีงันี้ 

ถาม: มมุมองของผูป้กครองเกีย่วกบัภาษาองักฤษกบัเดก็ปฐมวยั (อายุ

แรกเกดิ – 8 ปี) 

 อบ: ภาษาองักฤษเป็นสิง่จ าเป็นทีเ่ดก็ปฐมวยัจะตอ้งเรยีนอยูใ่น
ปัจจบุนั เพื่อเป็นรากฐานต่อการน าไปใชใ้นอนาคต ทัง้ในเรือ่งของการ
ตดิต่อสื่อสารทางสงัคมในโลกยุคปัจจบุนั 
 

ถาม: จดุมุง่หมายของผูป้กครองทีต่อ้งการสอนลกูแบบ Home School 
คอือะไร? 
 อบ: การทีเ่ดก็ไดใ้กลชดิกบัผูป้กครองเป็นสิง่ทีด่ ีคุณแมค่ดิว่าอยาก
ใหค้วามรูแ้ละจติส านึกพืน้ฐานทางการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ โดยที่
ตดัสนิใจเลอืกสื่อการเรยีนการสอนของโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ 
เพราะเป็นสื่อทีใ่หค้วามสนุกและไมเ่ครยีดส าหรบัเดก็จนเกนิไป 
 

ถาม: ท าไมถงึเลอืกหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ? 
 อบ: ก่อนทีท่างคุณแมจ่ะตดัสนิใจใหน้้องเรยีนอะไรกต็าม คุณแม่จะ
พาน้องไปดแูละสมัผสัก่อนว่าชอบหรอืไม ่อยา่งโรงเรยีนภาษาองักฤษ
พงิกุกเ็ช่นกนั น้องเจไดเ้คยมาทดลองเรยีนแลว้ ซึง่คุณแมก่ไ็ดเ้หน็
บรรยากาศการเรยีนการสอนไปดว้ยเช่นกนั แต่เนื่องจากน้องยงัไมเ่คย
ไปโรงเรยีน และคุณแมก่จ็ดัการเรยีนแบบ Home School ใหก้บัน้อง
เองทีบ่า้น ดงันัน้คุณแมจ่งึตดัสนิใจซือ้สื่ออุปกรณ์การเรยีนกลบัไปสอน
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น้องเองทีบ่า้น เนื่องจากน้องและคุณแมเ่องรูส้กึชอบหลงัจากทดลอง
เรยีนเสรจ็ 
 

ถาม: มวีธิกีารสอนภาษาองักฤษพงิกุอยา่งไร (สอนเวลาช่วงใดและใช้
เวลานานเท่าไรในแต่ละครัง้)? 
 อบ: ส าหรบัวธิกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษพงิกุของคุณแมน่ัน้ 
คุณแมจ่ดักจิกรรมต่างๆใหน้้อง โดยอาศยัจากการทีไ่ดเ้หน็คุณครสูอน
น้องตอนน้องมาทดลองเรยีนทีโ่รงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ และคุณแมก่็
น าไปประยกุตใ์ช ้โดยจะมชี่วงเวลาในการสอนคอื สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

ถาม: มวีธิกีารใชส้ื่ออุปกรณ์อยา่งไร 
 อบ: คุณแม่น าสื่ออุปกรณ์การเรยีนมาใชต้ามค าแนะน าของเจา้หน้าที่
ของโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุและนอกจากนัน้ยงัมคีู่มอื Parent’s 
Guide ทีคุ่ณแมย่งัสามารถด าเนินการสอนตามได ้ซึง่ในคู่มอืดงักล่าว มี
รายละเอยีดขัน้ตอนการสอน พรอ้มทัง้การใชส้ื่ออุปกรณ์แต่ละชิน้ 
เพื่อใหผู้ป้กครองสามารถอ่านและน าไปสอนบุตรหลานเองทีบ่า้นได้ 
 
ถาม: ผลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการสอนภาษาองักฤษพงิกุใหก้บัลกู? 
 อบ: น้องสามารถจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษไดด้ขีึน้ โดยเฉพาะบทเรยีน
เรือ่ง “Toys” เนื่องจากเป็นค าศพัทท์ีค่่อนขา้งใชบ้่อยในชวีติประจ าวนั
อยูแ่ลว้ แต่โดยรวมคุณแมไ่มแ่น่ใจว่าภาษาองักฤษทีน้่องไดน้ัน้จะมา
จากตวัหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุทัง้หมดหรอืไม ่เพราะเนื่องจากคุณ
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แมไ่ดใ้ชส้ื่อการเรยีนภาษาองักฤษทีห่ลากหลาย สลบักนัไปมาตาม
ความเหมาะสม 
 

ถาม: ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการสอน?  
 อบ: ปัญหาทีพ่บจากการเรยีนการสอนนัน้จะเป็นเรือ่งของการใช ้ซดีี
คอมพวิเตอร ์(Computer CD) ในสว่นของการเล่มเกมผา่นคอมพวิเตอร์
นัน้ น้องยงัไมส่ามารถใช ้เมาส ์(Mouse) ไดย้งัควบคมุไปในทศิทางที่
ตอ้งการไมค่ล่องนกั ตอ้งมกีารฝึกฝนเพิม่เตมิ คณุแมย่งัตอ้งคอย
ช่วยเหลอือยู่  
 

ถาม: สิง่ทีคุ่ณแมค่ดิว่าด ี/ ไมด่ ีเกีย่วกบัสื่อการสอนภาษาองักฤษพงิกุ 
 อบ: ขอ้ด ี: เป็นสื่ออุปกรณ์ทีด่ ีน้องดแูลว้ชอบ เพราะมกีารใช้
เรือ่งราวของการต์ูนเขา้มาเกีย่วขอ้ง เชื่อมโยงกบัการสอนภาษาองักฤษ 
ซึง่ถอืว่าดงึดดูความสนใจของเดก็เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะใชต้วั
การต์ูนพงิกุทีเ่ดก็ๆรูจ้กัอยูแ่ลว้ นอกจากนัน้ยงัมสีื่ออุปกรณ์เสรมิอกี
มากมาย เช่น เพลง คอมพวิเตร ์นิทาน และบตัรค า เป็นตน้ ท าใหเ้ดก็
ไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษอยา่งงา่ยขึน้ และไดร้บัความสนุกสนานไป
พรอ้มๆกนั 
ขอ้เสยี: เรือ่งของการเรยีนรูผ้่านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ส าหรบัเดก็เลก็ 
อาจตอ้งมคีนคอยช่วยเหลอื เนื่องจากยงัไมส่ามารถบงัคบักลา้มเนื้อมอื
ของตนเองไดด้พีอ แต่หากเดก็มกีารฝึกฝนและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง
แลว้ เดก็กจ็ะมคีวามพรอ้ม สามารถท ากจิกรรมนี้ไดอ้ยา่งแน่นอน 
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ถาม: ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ? 
 อบ: โดยรวม หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุนัน้ดมีาก เพราะมกีารน าตวั
การต์ูนทีม่คีารแ์รคเตอรใ์กลเ้คยีงกบัช่วงอายุของเดก็ในระดบัปฐมวยัมา
เป็นสื่อ จงึท าใหเ้ดก็ไมเ่ครยีดและสนุกสนานกบัการเรยีนภาษาองักฤษ
มากขึน้ 

ฟังแลว้น่าดใีจปนอจิฉาน้องอณาคณิทีคุ่ณแม่ใหค้วามรกัและ
เวลาในการจดัการสอนภาษาองักฤษทีบ่า้นเป็นอย่างยิง่!!! 

 

 

 

 

 

 

 



บนิขา้มภผูาภาษาองักฤษ...ไมย่ากอยา่งทีค่ดิ ฉบบั English 4.0 

245 | P a g e  
 

 

บทท่ี ๗ บทสรปุ  

“Action is the foundational key to all success.” 

--Pablo Picasso  

“กุญแจส าคญัของความส าเรจ็ทัง้ปวงคอื การลงมอืท า” 

(พาโบล พกิชัโช)  

  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pablo_picasso.html
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ขอ้เสนอว่า “การจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยัควรอยู 
ในฐานะภาษา  างประเทศโดยครู
ไทยด้วยหลกัส ูรภาษาองักฤษท่ีมี
ประส ท  ผล เน้นการส ่อสาร ละใ ้ 

Synthethic Phonics   วยในการออกเสียงท่ี ดัเจน ละสะกดค า
อย างถกู ้อง” นัน้ มพีืน้ฐานการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์าก
องคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนคอื (ก) หลกัจติวทิยาพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
(ข) หลกัการสอนและ (ค) หลกัภาษาองักฤษ โดยใชก้รณศีกึษาของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุจากสหราชอาณาจกัรทีเ่ผยแพรแ่ก่ประเทศ
ต่างๆทัว่โลกและประเทศไทยตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ 
“โมเดล” หรอื “ตวัแบบ” ทีจ่ะสามารถท าให ้“เดก็ไทยพูดภาษาองักฤษ
ได”้ และมวีธิกีารทีจ่ะ “ฝึกอบรมครไูทยใหม้เีจตคตทิีด่ ีมคีวามสามารถ
ตลอดจนทกัษะในการสอนภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพ”  

แมข้อ้เสนอ โมเดลหรอืตวัแบบดงักล่าวนี้จะดเูหมอืนมกีลิน่อาย
ของความเป็นตะวนัตก (Westernization) และความเป็น
สมยัใหม(่Modernization) ค่อนขา้งมาก ทัง้นี้เนื่องจาก หวัขอ้หรอื
เนื้อหาสาระทีก่ าลงัพจิารณากนัคอื ภาษาองักฤษทีม่รีากเหงา้จากชาติ
ตะวนัตก  
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อยา่งไรกต็าม ความเป็นสากลของหลกัการจดัการเรยีนการ
สอนกม็อียูไ่ม่น้อยโดยสามารถเทยีบเคยีงกบัหลกัการทีพ่วกเราคนไทย
คุน้เคยกนัเป็นอย่างดตีัง้แต่เยาวว์ยัซึง่ไดแ้ก่ “คุณธรรมแห่ง
ความส าเรจ็” ขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้หรอืทีเ่รยีกว่า “อทิธบิาท 4” 
ซึง่ม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะและวมิงัสา เป็นองคป์ระกอบหลกั ยดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้ดก็ๆเกดิเจตคตทิีด่ ีมพีุทธปัิญญา
และทกัษะในการน าองคค์วามรูต่้างๆไปใชป้ระโยชน์ในการรงัสรรค์
ผลงานต่างๆตามทีต่อ้งการ    

“เก่ง ด ีและมสีุข” จงึเป็นจดุหมายปลายทางของการศกึษาที่
เริม่มองเหน็ดว้ยแสงสว่างแห่งอทิธบิาท 4 ทีป่ลายอุโมงค ์ 

ค าว่า “อทิธฤิทธิ”์ นัน้เป็นคุณลกัษณะของผูว้เิศษหรอืเทพยดา
ทีส่ามารถดลบนัดาลใหเ้กดิ “ปาฏหิารยิ”์ ในสิง่ทีป่ถุุชนธรรมดาไม่
สามารถกระท าหรอืไมก่ลา้แมก้ระทัง่จะจนิตนาการได ้“บาท” หมายถงึ 
หนทางหรอืวถิทีาง “อทิธบิาท” จงึหมายถงึ “รากฐาน สิง่ทีเ่ป็นรากฐาน
หรอืเครือ่งมอืชัน้รากฐานทีใ่หเ้กดิฤทธิ”์ (พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธ
ทาสภกิข)ุ, 2541) 

เมือ่น า “อทิธบิาท 4” มาใชก้บัการจดัการศกึษาจงึมคีวาม
น่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ว่า “อทิธฤิทธิแ์ห่งการศกึษา” ดว้ยการจดั
การศกึษาตามหลกัอทิธบิาท 4 จะก่อใหเ้กดิ “ปาฏหิารยิแ์ห่งการเรยีนรู”้ 
ซึง่หมายถงึ ผลส าเรจ็อนัน่าอศัจรรย ์แก่ระบบการศกึษาไทยไดด้งัหวงั
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หรอืไม ่อยา่งไร ตารางดา้นล่างเสนอแนวคดิของ “อทิธฤิทธิแ์ห่ง
การศกึษา” และ “ปาฏหิารยิแ์ห่งการเรยีนรู”้  

ตารางที ่7.1 อทิธบิาท 4 กบัรปูแบบการสอน 4 ขัน้ตอนของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษพงิกุ  

หลกัคณุ รรม ห งอ ท  บาท 4 หลกัส ูร
ภาษาองักฤษ
  งก ุ

อ ท  ฤท  ์
 ห ง
การศึกษา 

ปาฏ หาร ย 
 ห งการ
เรียนรู้ 

องค ประกอบ ความหมาย รปู บบการ
สอน 

(หน้าท่ีของ
คร)ู 

(ผลบงัเก ด
  อผูเ้รียน) 

ฉนัทะ ความชอบ  
ความพอใจ 

ขัน้น ากจิกรรม 
(Introduction) 

คน้หาและ
ขยบั “ต่อม
ความสนใจ”
ของผูเ้รยีน 

แรงบนัดาล
ใจใฝ่เรยีนรู ้

วริยิะ ความ
ขยนัหมัน่เพยีร 

ขัน้ด าเนินการ
สอน
(Expansion) 

กระตุน้และ
สรา้ง “ความ
หมัน่เพยีร” 

สมรรถนะ
และทกัษะ
การเรยีนรู ้

จติตะ ความใส่ใจ ขัน้ขยาย
ประสบการณ์ 
(Consolidation) 

ขยายและ
ฝึกหดั 
“ประสบการณ์
เรยีนรู”้ 

ความ
เชือ่ม ัน่ใน
ตนเอง 

วมิงัสา ความ
ใคร่ครวญ
ไตรต่รองต่อ
ผล 

ขัน้ทบทวน และ
ประเมนิผล 
(Review & 
Assessment) 

น าสู่ “การ
คน้พบ” 
บทเรยีนต่างๆ  
อย่างมี
ความหมาย 

ความสุข
และความ
ภมูใิจใน
ความส าเรจ็ 
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ในทางธรรม ความชอบ ความพอใจหรอืแรงบนัดาลใจนัน้มี
ความส าคญัในการขบัเคลื่อนความส าเรจ็เป็นอยา่งยิง่สมดงั”ที่
พระพุทธเจา้ท่านทรงยกเอาฉนัทะขึน้มาเป็นขอ้แรกนัน้เป็นเทคนิคทาง
จติทางวญิญาณอยา่งใหญ่หลวง” (พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาส
ภกิข)ุ, 2541)  

กระบวนการเรยีนการสอนเริม่ตน้ทีค่รผููส้อนในการคน้หาและ
น าเสนอ “ความน่าสนใจ” ของบทเรยีนเพื่อใหเ้กดิ “แรงบนัดาลใจ” ใน
การเรยีนรูข้องเดก็ๆความน่าสนใจดงักล่าวอาจจะเป็น ความสนุก 
ความแปลกใหม ่ประสบการณ์ซาบซึง้ สมัผสัทีอ่บอุ่นหรอืประโยชน์ที่
เดก็ๆสามารถรบัรูแ้ละเกดิแรงจงูใจภายในทีจ่ะคน้ควา้บทเรยีนที่
ครผููส้อนไดน้ าเสนอไว ้ 

การสรา้งแรงบนัดาลใจเป็นส่วนส าคญัแรกเริม่ของการศกึษา
ดว้ยจติเป็นนาย กายเป็นบ่าว โดยเหตุนี้ ไมว่่าจะยากล าบาก ตน้ทุนสงู
หรอืใชเ้วลามากเพยีงใด กม็คีวามจ าเป็นทีค่รผููส้อนจะต้องท าใหส้ าเรจ็
เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า กระบวนการสอนในขัน้ต่อๆไปนัน้ เดก็ๆจะไม่
ทอ้และมพีลงัแห่งแรงบนัดาลใจน าพาไปสู่บทเรยีนชัน้สูงต่อไปได ้   

ขัน้ต่อมาคอืการกระตุน้และสรา้ง “ความหมัน่เพยีร” เพื่อให ้ 
เดก็ๆสรา้งและพฒันาสมรรถนะและทกัษะในการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็น
เครือ่งมอืส าคญัในการคน้ควา้และคน้พบบทเรยีนต่างๆทีค่รผููส้อนได้
วางแผนการสอนไว ้   
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เมือ่เดก็ๆมคีวามพรอ้มดว้ยสมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็นต่อ
การเขา้สู่บทเรยีน ครผููส้อนจะน าบทเรยีนมาขยายความและจดัให้   
เดก็ๆไดฝึ้กหดั “ประสบการณ์เรยีนรู”้ เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง
ซึง่จะเป็นเงือ่นไขส าคญัของการประสบความส าเรจ็ตามหลกั Self-
Efficacy ของ Albert Bandura (Wikipedia, 2013) 

ในขัน้สุดทา้ย ครผููส้อนจะน าเดก็ๆสู่ “การคน้พบ” บทเรยีน
ต่างๆอยา่งมคีวามหมายก่อใหเ้กดิความเขา้ใจดว้ยตนเอง มคีวามสุข
และความภูมใิจในความส าเรจ็ต่อบทเรยีนต่างๆทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง    

ความปลืม้ปิตต่ิอความส าเรจ็ดว้ยสมรรถนะ ทกัษะและความ
เชื่อมัน่ในตนเองนี้จะกลายเป็นแรงขบัและแรงบนัดาลใจทีจ่ะส่งเสรมิให้
เดก็ๆมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตามบทเรยีนที่
ครผููส้อนไดว้างแผนไวจ้ากง่ายไปสู่ยาก จากรปูธรรมไปสู่นามธรรมและ
จากตวัอยา่งเชงิประจกัษ์ไปสู่กรอบแนวคดิเชงิมโนภาพมากขึน้
ตามล าดบัขัน้ของการเรยีนและหมนุวนเวยีนเจรญิก้าวหน้าไปไมรู่จ้บ
กลายเป็น “วงลอ้แห่งปาฏหิารยิก์ารเรยีนรู”้     

การพฒันาทกัษะแห่งการเรยีนรูไ้มว่่าจะเป็น “การฟัง” “การ
พดู” “การอ่าน” และ “การเขยีน” ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตรห์รอืวชิาอื่นๆลว้นสามารถใช ้“อทิธฤิทธิแ์ห่งการศกึษา” 
เพื่อสรา้ง “ปาฏหิารยิแ์ห่งการเรยีนรู”้ ซึง่จะขบัเคลื่อนไปสู่ “วงลอ้แห่ง
ปาฏหิารยิก์ารเรยีนรู”้ ในทีสุ่ดไดอ้ธบิายตามตารางและแผนภาพดงันี้ 
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ภาพที ่7.1 ผงัแสดงการประยกุตใ์ชอ้ทิธบิาท 4 เพื่อขบัเคลื่อน
การศกึษาในลกัษณะของวงลอ้แห่งปาฏหิารยิก์ารเรยีนรู ้
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รูแ้ละเขา้ใจเป็นอยา่งยิง่ว่า  

ยากและล าบากเพยีงไรทีท่ าใหเ้ดก็ไทยพดูภาษาองักฤษไดด้ี
ทุกคน และดเูหมอืนจะเป็นไปไมไ่ด ้ทีจ่ะท าใหค้รไูทยสอนภาษาองักฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศใหไ้ดด้ใีนเรว็วนั    

กรงุโรมไมไ่ดส้รา้งเสรจ็ในวนัเดยีวฉนัใด การบนิขา้มผาชนั
ภาษาองักฤษกต็อ้งใชเ้วลายาวนานพอสมควรฉนันัน้ 

แต่ไมท่อ้และไมแ่ท ้เพราะทัง้หมดทัง้ปวงกเ็พื่ออนาคตของลกู
ผม ลกูคุณและลกูหลานไทยทัง้ปัจจบุนัและอนาคต เดมิพนัทีส่งูยิง่ของ
ชาตไิทย    

ไมก่ลวัและไมเ่กรงโดยมัน่ใจว่า สกัวนัจะส าเรจ็  

“หนทางไกลนับหม ่นล้ี  ้องเร ่ม ้นด้วยก้าว รก”  

คอืสิง่ทีคุ่ณพ่อ คุณแมแ่ละคุณครขูองพวกเรา ฝากใหไ้ว ้  
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การศึกษา: 
- วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการบรหิารจดัการกฬีา 

และนนัทนาการ คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Master of Business Administration, Fuqua School of Business, Duke University, U.S.A. 
- รฐัศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ (บรหิารงาน

คลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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นางสาว ุ   ฒัน   ก้ว ุ ม 

ผูจ้ดัการแผนกวชิาการและฝึกอบรม  
บรษิทั คลบัอะคาเดเมยี จ ากดั 
ประสบการณ์การท างานดา้นเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษา 14 ปี 

 

การศึกษา: 
- M.A. in Teaching English as a Foreign Language, Language Institute, Thammasat 

University 
- TU TESOL Certificate, Language Institute, Thammasat University  
- Jolly Phonics Online Training Couse Certificate, CPD College 
- ครศุาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) สาขาประถมศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

นางสาวศศ  ร เม ีวรกลุ 

ครใูหญ่ โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุ เซน็ทรลัเวลิด์ 
อาจารยส์าขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 
ประสบการณ์การท างานดา้นเดก็ปฐมวยั 10 ปี 
Qualified Speaking Exmaniner, Cambridge Assessment English  
(a part of University of Cambridge) 
 

 

การศึกษา: 

-      ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาการศกึษาปฐมวยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ครศุาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม อนัดบั 2) สาขาการศกึษาปฐมวยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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นางสาวศ ราภรณ     ญศภุก จ 

ผูจ้ดัการลกูคา้สมัพนัธ ์ 
โรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุเซน็ทรลัเวลิด์ 
ประสบการณ์การท างานดา้นเดก็ปฐมวยั 7 ปี 

 

การศึกษา : 
-   ครศุาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) สาขาการศกึษาปฐมวยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

 

สุวเ ญ็ เล ศวณ  โรจน  
พนกังานลกูคา้สมัพนัธ ์บรษิทั คลบัอะคาเดเมยี จ ากดั 
ประสบการณ์ใหค้ าปรกึษาในการจดัจัง้โรงเรยีน และสนบัสนุนการจดั
กจิกรรมหลกัสตูรภาษาองักฤษทัง้โรงเรยีนในระบบและนอกระบบ  
เป็นเวลา 9 ปี  

 

การศึกษา: 

-    ก าลงัศกึษาต่อปรญิญาโทสาขาวชิาจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- นิเทศศาสตรบณัฑติ สาขาสื่อสารตรา มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
- Jolly Phonics Online Training Couse Certificate, CPD College 
- Pingu’s English Training Course 

 

 




