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เนื่องด้วยในปัจจุบันการสอนภาษาใหิ้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษามีปัญหาและขอขัดแย้งต่างๆิหลาย
ประการ ท้ังในด้านปรัชญา ทฤษฎี หลิักการและแนวปฏิิบัติ ตลอดจนความกดดิันท่ีโรงเรียนอนุบาลไดรับจากกระแส
ความต้องการดิ้านการเร่งริัด อ่าน – เขียนิของผู้ปกครองิจนกระทิั่งสามารถกลิ่าวไดว่าิเปนปัญหาทางการศึกษา
ระดิับชาติิท่ีมีความวิกฤตควรไดรับการแกิ้ไขอย่างริีบด่วนิดิังนิั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอนำเสนอบทความนี้ในฐานะ
นิักวิชาการและนักปฏิบัติท่ีท างานิควบคิูกันไปกับกลุ่มชมรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยปวงชน เพื่อสะท้อนนวัตกรรมสอน
ภาษาในอิีกแนวทางหนึ่งิทิี่มีการศึกษาวิิจัยและทดลองใช้ในประเทศไทยมาไดระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าสามารถส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษาได้อย่างเหมาะสมกิับวัยิวุฒิภาวะิ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมวัฒนธรรมิ 
ประการสำคัญิเดิ็กได้เรียนรู้อย่างมีความสิุข  ไม่เบือ่หน่ายเพราะถิูกบังคับใหอ่านเขียนและทิ่องจำตลอดเวลาิ  
โดยผู้เขียนจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4  หัวขอิ ประกอบด้วย 

1.   ความเป็นมา ความหมาย และความสำคัญ 
2.   ทฤษฎิีและหลักการท่ีเกี่ยวข้อง 
3.   ตัวอย่างการประยุกต ์ ทฤษฎีและหลักการในระดับห้องเรยีน 
4.   งานวิจัยในประเทศไทยิซึ่งในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ดังนี ้

 

 ๑. ความเปน็มา ความหมาย และความสำคญั 
1 ความเป  นมา  

 ประวิัติความเป็นมาของการสอนแบบธรรมชาติ มีรากเหง้าจากต่างประเทศิิเริ่มตนศตวรรษท่ีิ๑๖ิเกิดจาก
ความเคล่ือนไหวของกลุ่มครูิผู้บริหารินักการศึกษาและนักวิ จัย ิท างานรวมกันเป็นเครือข่ายการเรียนรู้   
โ ด ย ก ลุ่ ม ค น เ ห ล่ า นี้ ิ ิตระหนักถึงความริูตางๆิท่ีอยู่รอบตัวท่ีท าให้เดิ็กเกิดพัฒนาการทางภาษาแบบองค์รวม คือ 
ท้ังการฟง พูดิ อ่านและเขียน ซึ่งในขณะนี้การสอนภาษาิแบบธรรมชาติิมีใช้ในประเทศต่างๆ เชน ออสเตรเลิีย 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดาิเปนติ้น 

ส าหรับประเทศไทย การสอนภาษาแบบธรรมชาติิมีความเป็นมาเช่นเดียวกันในต่างประเทศิคือ จากความ
ต้องการทิี่จะแกปัญหาของการสอนภาษาแบบปกติหรือแบบเก่าท่ีเน้นการแจกลูกสะกด- ค าิจนกระทั่งทำให้การเรียน
ภาษาเป็น ส่ิงทิี่น่าเบื่อหน่าย โดยเฉพาะในระดับอนุบาล เดิ็กไดรับิความกดดันเกิดความเครียดิ นักวิชาการศึกษา
ปฐมวัยกลิุ่มหนึ่งจงรวมตัวกิันศึกษาทฤษฎีหลักการิและผลงานวิจัย ตลอดจนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และ
ในปพ.ศ. 2538 – 2539  มูลนิิธิชมรมิไทยอิสราเอล ไดิ้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาอบรมเชิงปฏิิบัติการเวลา
ติดต่อกิันหลายปี ท าให้มีผู้สนใจนำไปใชในวงกวา้งกระจายอยู่ตามภิูมิภาคติ่างๆ ท่ัวประเทศ 

 



1.2 ความหมาย 
 ถึงแมว่าแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติจะพัฒนามาได้ไม่นาน แต่ในทศวรรษทิี่ผ่านมาหลายประเทศิก็ไดิ้น า
แนวการสอนนี้ไปใช้ และไดรับการยอมริับแล้วว่าิิเป็นแนวการสอนทิี่มีประสิทธิภาพิิเพราะมีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการในการเริียนริู้และความสนใจของเดิ็กิ(บุษบาิตันติวงศ์,2536) และเป็นการพฒันาภาษาอยิ่างค่อย 
เปนค่อยไปิ โดยจะเกิิดผลดีในระยะยาว (ฉันทนาิภาคบงกช, ม.ป.ป.) ินอกจากนิี้ การสอนภาษาแบบธรรมชาติิยังมิี
ความสำคิัญต่อการพัฒนาการรู้ิหนังสิือขั้นต้น (Early Literacy) ให้แก่เดิ็กๆ โดยเฉพาะเด็กท่ีมาจากครอบครัวรายได
น้อยหริือฐานะทางเศรษฐกิิจและสังคมต่ า เป็นการป้องกิันความล้มเหลวในระบบการศึกษาอีกด้วย (Bredekamp - 
Copple (Ed.), 1997 ) 
 

 2. ทฤษฎีและหลกัการที่เกี่ยวข้อง 
 เคนเนิ็ท  กู้ดแมน (K. Goodman,1986) กลิ่าววา การสอนภาษาแบบธรรมชาติิมีความเป็นมาิจาก

ทฤษฎิีทางภาษาและทฤษฎีทางการเรียนริูร่วมกิัน ในขณะทิี่บุษบงิ ติันติวงศ์ิ วิเคราะห์ว่าการิสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติิมีทฤษฎิีพื้นฐาน 3  ทฤษฎิี  ประกอบดิ้วย (1) ทฤษฎิีว่าด้วยระบบของภาษาิ(2) ทฤษฎิีวิ่าด้วยภาษาิ 
ความคิิด และสัญลักษณส่ือสาร และ (3) ทฤษฎิีวิ่าด้วยการอ่านเขียนในระบบภาษา (บุษบาิ ตันติวงศ์, 2536) 
โดยเฉพาะทฤษฎีท่ี 2 กิู้ดแมน (Yetta M.Gookman,1989)   กล่าววาิเดิ็กต้องการทิี่จะใช้ภาษาในการแกปัญหาทิี่
มีความสำคัญและมีความหมายต่อชิีวิตประจำวันของตน 

 ส าหริับทฤษฎิีทางการเริียนริูท่ีมีอิทธิิพลต่อแนวการสอนนิี้ประกอบด้วย เด็กเริียนรู้ภาษาจากิ
ประสบการณ์และการลงมิือกระทิ า (Dewey) เด็กเรียนรู้จากกิจกรรม การเคล่ือนไหวของตนเองและการไดสัมผัส 
จับต้องกับส่ิงต่างๆ แล้วสร้างความริูขึ้นมาดวยตนเอง (Piaget) เชิ่นเดียวกิับไวก็อตสกี้ิ (Vygotsky) กลิ่าววา อิทธิิพล
ของสังคมและบุคคลอื่นๆ มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กและฮัลลิเดย์ิ (Haliday) กลิ่าวว่าบริิบท (Context) มีส่วน
สำคัญในการเรียนรู้ภาษาจิึงสรุปไดว่าการสอนภาษาแบบธรรมชาติเกิิดจากิ การผสมผสานทฤษฎิีหลายๆ ทฤษฎิีเข้า
ดิ้วยกิัน เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและิสิูงสุดกิับผูเรียน 

จากทฤษฎิีตางๆ ท่ีกล่าวมาล้วนมิีอิทธิิพลต่อหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ดิังนิั้นิ นฤมนิ ิ เนียมหอม 
(2540) จึงได้สรุปหลักการของการสอนภาษาแบบธรรมชาติิ ซึ่งสะท้อนทฤษฎิีท่ีกล่าวมาข้างต้นไวดังนี ้

 
1. การจัดสภาพแวดล้อม การสอนภาษาจะต้องสริ้างสภาพแวดลิ้อมให้เดิ็กิไดคุนเคยกับการใช้ิภาษาอยิ่าง

มีความหมายและเปิ็นองค์รวม ตัวหนังสือท่ีปรากฏในห้องเริียนิ จะติ้องมีเปิ้าหมายในการใช้จริิงๆ หนังสือท่ีใช้จะต้อง
เป็นหนังสือท่ีใชิ้ภาษาทิี่มีความหมายสมบูรณ์ในติัวิ ไมิ่แบ่งเปนทักษะยอยๆ และจะติ้องใหิ้เด็กมิีส่วนในการจิัด
สภาพแวดล้อมดิ้วย 

2. การสื่อสารท ี่มีความหมาย การสอนภาษาควรให้เดิ็กมิีโอกาสสิื่อสารโดยมิีพื้นฐานจากิประสบการณิ์จริง
ทิี่มีความหมายต่อเดิ็ก คริูจะต้องจัดเวลาให้เด็กมิีโอกาสทิี่จะอิ่านและเขียนอยิ่างมีจุดมิุ่งหมายจริงๆ โดยท่ีไม่ใช่เป็น
เพียงกิจกรรมทิี่จัดขึ้นเพิื่อการฝึกหัด และจะติ้องให้เด็กได้ใช้เวลาในการอ่านและเขิียนตามโอกาสตลอดท้ังวัน โดย 
ไม่ตองกำหนดตายตัววิ่าชิ่วงเวลาใดติ้องอ่านหริือิชิ่วงเวลาใดต้องเขียน 
 
 
 



3. การเปนแบบอย่าง   การสอนภาษาจะติ้องให้เด็กเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในความมิุงหมายต่างๆ 
ครูจะติ้องอ่านและเขียนิโดยมิีจุดมุ่งหมายในการใช้จริงๆให้เด็กเหิ็น เชน เพื่อการส่ือสาริเพื่อความเพลิดเพลิิน เพื่อ
ค้นหาวิิธีการ ฯลฯ นอกจากนิี้คริูยังต้องเป็นแบบอย่างทิี่ดีให้เด็กเหิ็นวาิการอ่านเป็นเรื่องสนิุก เพื่อสร้างให้เด็กเกิด
ความริูสึกทิี่ดีตอการอ่าน 

4. การต้ังความคาดหว ัง การสอนภาษาจะติ้องเป็นไปในลิักษณะเดียวกิันกับทิี่เด็กเรียนริูท่ีจะพูดิครูควรจะ
เช่ือมั่นวาิเด็กจะสามารถอิ่านและเขียนไดดีขึ้นและถิูกต้องยิ่งขึ้น เดิ็กมีความสามารถิในการอิ่านและการเขียนต้ังแต
ยังอ่านและเขียนไมิ่เปน ดังนิั้น เดิ็กจึงควรได้รับโอกาสท่ีจะอ่านและเขียนต้ังแตวันแรกทิี่มาโรงเริียน 

5. การคาดคะเน การสอนภาษาควรให้เด็กมิีโอกาสทิี่จะทดลองกิับภาษา สริ้างสมมติิฐานเบื้องต้นของตน
และมีโอกาสเดาหรือคาดคะเนคำทิี่จะอิ่านิ และมิีโอกาสคิดประดิษฐิ์สิัญลิักษณ์และิคิดสะกดเพิื่อการเขิียน ไม่ควร
คาดหวังให้เด็กอ่านและเขียนไดิ้เหมือนผิู้ใหญ่ 

6. การใชข ้อมูลย้อนกลับ การสอนภาษาควรตอบสนองความพยายามในการใช้ภาษาของเดิ็กิในทางบวก 
ยอมรับการอ่านและการเขียนของเด็กว่าิเปนส่ิงทิี่มีความหมายิแมว่าจะยิังไม่ถูกต้องิสมบูรณ์ และพยายาม
ตอบสนองเดิ็กให้เหมาะสมกิับสถานการณนั้นๆ อาจให้เดิ็กได้เห็นตัวอยิ่างท่ีถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ เชน การอิ่าน
หนังสือเล่มท่ีเด็กชอบอานใหิ้เด็กฟังในโอกาสอิื่นๆ หริือิเขียนใหดูเมื่อมีการสนทนาในกลุ่มใหญิ่ ิเปนตน 

7. การยอมรับนับถือ การสอนภาษาจะติ้องตอบสนองความแตกตางระหว่างบุคคลของเด็กวาิเด็กจะเรียนรู้
การอ่านและเขียนอย่างแตกติ่างกิันตามชิ่วงเวลาิ และอตัราท่ีแตกต่างกันิ ครจูะติ้องศึกษาเด็กเป็นรายบิุคคล ศึกษา
ความสนใจ ความสามารถ และสอนเด็กตามความสามารถท่ีแตกต่างกันของเดิ็ก เด็กจะต้องไดตัดสินใจเลิือกกิจกรรม
ท่ีจะเรียนริูด้วยตนเองในชิ่วงเวลาเดียวกันิเดิ็กไม่จำเป็นต้องทำกิิจกรรมอย่างเดียวกิัน หรือทำกิิจกรรมตามลำดิับ
ขั้นตอนิเพราะการเรียนรู้ภาษาไมมีลำดิับข้ันตอนทิี่ถูกต้องตายติัว 

8. การสร ้างความร ูสึกเชื่อม ั่น การสอนภาษาต้องส่งเสริมให้เด็กริูสึกปลอดภัยท่ีจะคาดคะเนิในการอ่าน
หรือเขียน แม้จะไม่เคยอ่านหรือเขียนมาก่อน ครูจะต้องทำให้เดิ็กไม่กลิัวท่ีจะขอความช่วยเหลิือิดานการอ่านและ
เขียนเมื่อจำเปน เด็กจะติ้องไมถูกตราหนิ้าวิ่าไมมีความสามารถในการอ่านิและเขียน ดังนิั้น การสอนภาษาจึงต้อง
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กิเพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถที่จะ
อ่านและเขียนได้ 

 3. ตัวอย่างการประยกุต์ทฤษฎีและหลกัการการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิในระดบัห ้องเรียน 
 เปนท่ียอมรับแล้วว่าครูเปนบุคคลส าคัญในการจัดการเริียนการสอนิถึงแมว่าการศึกษาจะเนนผู้เรียนเปนศูนย์
กลางิแต่อย่างไรก็ตามบทบาทและหนิ้าท่ีความริับผิดชอบของครูกลิับยิ่งมิีความจ าเป็นิมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทท่ี
เปล่ียนไปจากิ“ผูท่ีถ่ายทอดความรู้” เปน “ผูอ านวยความสะดวก” คริูตองยอมริับความเป็น “ ผูรวมทางการเรียนรู้ ( 
Co-Learner )” ไปพร้อมๆ กับเดิ็ก ดังนั้นคริูท่ีจะิประยุกต์ใช้การสอนภาษาแบบธรรมชาติ จึงมีบทบาทดังนี้ 
 (นิรมลิ ช่างวัฒนชิัย, 2541) 

1.   ครูสรางความสนใจในคำและสิิ่งพิมพ์ 
2.   ครูหวังในเด็กแต่ละคนแตกต่างกิัน 
3.   ใช้ประสบการณตรงในการสนับสนุนการอ่าน การเขียน 
4.   คริูควรยอมริับกับความไมถูกครบถ้วนของเดิ็ก 
 



Blanche  Perrotta (1996) เลาประสบการณิ์ของตนเองในการนำการสอนภาษาแบบธรรมชาติิ
ไปใช้โดยใช้โมเดลของโฮดาเวลย์ (Holdaway’s Natural-Learning Model) ซึ่งประกอบด้วย (1) การสาธิิต 
(Demonstration) ตัวอยิ่าง : ผู้ใหญแสดงให้เด็กดิูวิธีการผูกเชือกรองเทา  (2) การมีส่วนร่วมิ
(Participation) ตัวอยิ่าง : ชวนให้เด็กลองผูกเชือกเองิโดยมิีผู้ใหญช่วยบิ้างเมื่อจ าเปน (3) การฝึกหัดิ
(Practice) ตัวอยิ่าง : เด็กฝึกหัดการผูกเชิือกด้วยตนเองและ  (4) การปฏิิบัติไดิ้ (Performance) ตัวอย่าง : 
เมื่อเด็กทำไดสำเร็จก็จะวิ่งมาทำใหผู้ใหญดู ซึ่งเธอกลิ่าวย้ าว่าโมเดลนี้ประสบความสำเร็จมากิสามารถประ
ยุกตกับการสอนภาษาและ Bobbi Fisher (1991) กล่าวถึงประสบการณของตนเองในิหนังสิือ Joyful 
Learning : A Whole Language Kindergarten ไววา เธอเริ่มตนด้วยการมีความเชื่อในิปรัชญาทฤษฎี
หลักการของการสอนภาษาแบบธรรมชาติิกล่าวคือ เธอจิัดสภาพแวดลิ้อมในห้องให้ิเต็มไปด้วยสิิ่งพิมพ์ 
สาธิตการอ่านและการเขียน ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กมิีส่วนร่วมในกิจกรรมการรู้หนังสิือ เธอเหิ็นคุณค่าของการ
คาดคะเน ให้เด็กๆมีโอกาสใช้และฝึกหัดภาษาและแลกเปล่ียนในส่ิงท่ีิเราสามารถทำได้ 

ส าหรับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ขอสรุปจากผลวิิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเพิ่มเติมด้วยิตัวอย่าง
ภาพถ่ายจากงานวิิจัยของิศิิรประภาิ พงศิ์ไทย ในภาคผนวกบางส่วน 

 

 4. งานว ิจัยในประเทศไทย 
ภาวิน แสนทวิีสุข (2537) ไดวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิิทธิภาพของชิุดการจัดประสบการณ์ิการ

เขียนรวมกิันตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติิส าหรับเดิ็กอนุบาล ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนด้านการสริ้างสัญลิักษณ์ภาษาเขียน ทิศทางในการเขียนิวิธีถ่ายทอดิความหมายของ
สัญลักษณ์ภาษาเขียนิวิธีถายทอดความหมายของสัญลิักษณ์ภาษาเขียน และความซับซ้อนของความหมายิ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิิติ 

สุภัทราิ คงเรือง (2538) ิไดวิจัยเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการอิ่านตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติิิท่ีมีตอความคิดรวบยอดเกี ่ยวกิับตัวหนังสิือและหนังสือของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัยิพบวา
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกิับตัวหนังสือและหนังสือสิูงกว่ากลิุมควบคุมอย่างมิี
นัยสำคัญทางสถิิติ 

อลิสาิิ เพ็ชรรัตน์ (2538)  ไดวิจัยเพื่อศิึกษาความสามารถในการจับใจความของเดิ็กอนุบาลท่ีิครู
สอนโดยเทคนิคการเล่านิิทานแบบเล่าเรื่องซ้ า ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติิผลการวิจัยิพบวาิกลิุ่ม
ทดลองมีคะแนนความสามารถในการจับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิิติ 

จริยาภรณ์ิ สกิุลพราหมณิ์ (2539) ได้วิจัยเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของิครู
อนุบาลท่ีใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ พบวา ปัจจัยทิี่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงิพฤติกรรมการ
สอนของครู ได้แก ่ การส่ังสมความรู้และประสบการณ์ของครู การนิเทศของผู้บริหาริความเชื่อมั่นในความ
เป็นผูน าของผู้บริหาร โอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกิับการสอนพฤติกรรมการิเรียนรู้ของเด็ก และอิทธิพล
จากเพื่อนร่วมงาน 

 



ปัทมศิิริิ ธีรานิุรักษ์ (2539) ศึกษาการพิัฒนาโปรแกรมการมิีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพิื่อิส่งเสริม
การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล พบวา หลังทดลองใช้โปรแกรมฯ ผู้ปกครองกลิุมทดลองมีคะแนน
ความริู้ความเข้าใจในการสิ่งเสริมการรู้หนงัสือขั้นตนสูงกว่าผู้ปกครองกลุ่มควบคุมิอย่างมิีนัยสำคัญทางสถิิติ 

นฤมลิ เนียมหอม (2540) ศึกษาสภาพและปญหาการสอนภาษาแบบธรรมชาติในโรงเรียนอนุบาล 
ในกทม. ท่ีระบิุวิ่าจัดการสอนภาษาแบบธรรมชาติในปีการศึกษา 2539 – 2540 จ านวน 17 โรงิ
ผลการวิจัยพบวา (1) โรงเรียนส่วนใหญผูบริหารเปนผูตัดสิินใจนำการสอนภาษาแบบธรรมชาติิมาใช้ิแต่ครู
ไมมีความติ้องการท่ีแท้จริงในการนำมาใช้ิ (2) ผูบริหารและคริูส่วนใหญิ่ไม่เข้าใจหลิักการสอนิภาษาแบบ
ธรรมชาติอย่างกระจิ่างชิัดิ และ (3) ผู้บริหารพยายามพัฒนาครูใหมีความรู ้เรื ่องการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติิโดยเนนท่ีการจัดกิจกรรมมากกว่าพัฒนาครูให้เข้าใจหลักการ 
 
 
บทสร ุป 
 ดังได้กล่าวมาในตอนต้นวา การสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนนวัตกรรมเชิงปรัชญา ดังนั้นการน าไปใช้ิ
จึงต้องเริ่มต้นจากระบบความเชิื่อ ความศรัทธา และเจตคติิท่ีถูกต้อง ซึ่งจากประสบการณิ์ของผู้เขียนพบว่าิ
การปรับเปล่ียนิไมสามารถทำได้รวดเริ็ว โดยเฉพาะหากผู้ใชิ้ขาดความรู้ความเข้าใจในิแนวการพัฒนาเด็กท่ี
เหมาะสมิการสอนไมยึดเด็กเปนศิูนย์กลาง และไมมีการประเมินจากสภาพจริิงิ(Authentic  assessment) 
นอกจากนิี้ผู้ใชตองมีระบบการดำเนินการทิี่ดี (Organizing) เริ่มต้ังแต่การวางแผน การจัดเตรียม การลงมือ
ปฏิิบัติ การประเมนผลและการสะท้อนกลิับ (Reflect) ขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการสอนทิี่ดีขึ้น ซึ่ง
ประการหลังนิี้ถือไดว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งทิี่นักการศิึกษาไทยควริให้ความสนใจศึกษากลยิุทธนี้เพิ่มขึ้น 
เพ่ือให้ความหวงัในการแกปัญหาวิกฤติน้ีทุเลาลงไดบ้าง แมว่าจะิไม่หายขาดไดทันที กิ็ยังดีกว่าไมมีการเยียวยา
ใดๆ ไม่ใช่หริือ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 จากบทความดังกล่าวข้างต้นิจะเห็นได้ว่านวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติิถือเป็นนวัตกรรม
หนึ่งท่ีน่าสนใจิเนื่องจากเป็นการสอนภาษาในระดับต้นๆิคือิอนุบาลิซึ่งเด็กในวัยนี้ต้องการการปลูกฝัง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาในเชิงลึกิกล่าวคือิให้เด็กค่อยๆิเรียนรู้จากประสบการณ์ิการลงมือปฏิบัติ
จริงิด้วยความรู้สึกท่ีพอใจิสนุกิมีความสุขในการเรียนรู้ิการเรียนรู้ด้วยการสอนภาษาแบบธรรมชาตินั้นเป็น
การสอนภาษาโดยไม่ได้บังคับิไม่เป็นกฎเกณฑ์การเรียนภาษาท่ีตายตัวิซึ่งท าให้เด็กไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับ
ให้เรียนิและหากเด็กรู้สึกว่าตนเองถูกบังคับให้เรียนรู้ตามวิธีท่ีก าหนดมาได้นั้นิจะท าให้เด็กมีอคติในการเรียน
ทางภาษาิและส่ิงนี้จะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กต่อไปในอนาคติคือเด็กจะไม่ชอบเรียนิและ
อาจเกิดการปฏิเสธการเรียนรู้ภาษาของเด็กได้ิิ 
 อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนั้นินวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติยังไม่ค่อยมีการใช้อย่าง
แพร่หลายมากนักิอาจเนื่องมาจากิครูผู้สอนยังขาดความรู้ิความเข้าใจิในด้านการจัดการเรียนการสอนิจึง
อาจน ามาใช้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ในการสอนิและครูส่วนใหญ่ยังยึดติดกับวิธีสอนแบบเดิมๆิอยู่ิดังนั้นิผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยจึงควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมิสัมมนาิเกี่ยวกับการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติให้มากขึ้นิเพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการสอนอื่นๆิต่อไปในอนาคติโดย
ให้ผู้ท่ีท าการวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติจะได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ิด้านวิธีการ
จัดการเรียนการสอนิผลการวิจัยท่ีได้ิประโยชน์ท่ีได้รับเพื่อเป็นแนวทางกับผู้ท่ีสนใจต่อไปิ 
 นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติิอาจเป็นนวัตกรรมของการสอนภาษาอีกวิธีหนึง่ท่ีใช้ได้ผลดีกับ
ระบบการสอนภาษาของประเทศไทยิและอาจท าให้การเรียนรู้ภาษาของเด็กได้ผลดีิและเป็นพื้นฐานท่ีดีิส่งผล
ต่อการเรียนภาษาท่ีสามของเด็กๆิต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
 
 

 


