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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอผลการสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล ที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของกับแนวคิดสะเต็มศึกษา แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
และความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล โดยผลการศึกษาที่ได คือ กระบวนการเรียนการสอนที่
ประกอบไปดวยขั้นจํานวน 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นเสนอปญหา 2) ขั้นสืบสอบ 3) ขั้นเชื่อมโยงความรู และ 4) ขั้น
ประมวลผลการเรียนรู ที่มีเปาหมายในการสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาลใน 3 ดาน
ไดแก การสนทนาโตตอบ การเลาเรื่องหรือเหตุการณ และการสรางสัญลักษณ
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Abstract
The purpose of this article was to present the result of a synthesis of teaching
process based on STEM Education and Communicative Approaches to enhance
communication abilities of kindergarteners which passed a quality inspection by content
analysis that related to STEM Education, Communicative Approach and communication
abilities of kindergarteners. The result of this study shows that the teaching process
consists of 4 steps: 1) proposed problem presentation, 2) inquiry process, 3) knowledge
relation, and 4) learning outcome conclusion in order to enhance communication
abilities of kindergarteners in 3 aspects, which are the conversational interaction, the
story or event narrative, and the symbolic creation.
KEYWORDS: TEACHING PROCESS / STEM EDUCATION / COMMUNICATIVE APPROACH /
COMMUNICATION ABILITIES / KINDERGARTENERS

บทนํา
โลกในศตวรรษที่ 21 ถือไดวาเป นสั ง คมโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
มนุษยมีความจําเปน ที่จะตองอาศัยการสื่อสารในการเชื่อมโยง ถายทอดขอมูลเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตนเองและติดตอ สื่อสารกับผูอื่นเพื่อการดํารงชีวิตในยุคแหงการสื่อสาร
ไรพรมแดน ดังนัน้ มนุษยพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ มาอํานวยความสะดวก
และลดทอนเวลาในการสื่อสารแบบเห็นหนากัน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
สื่อสาร แตความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาว ไมสามารถทดแทนความสัมพันธที่
มนุษยจะพัฒนาขึ้นไดจากการติดตอสื่อสารแบบเห็นหนากันได เพราะเทคโนโลยีไมสามารถ
สื่อสารความรูสึกนึกคิดของผูสงสารไปยังผูรับสารไดอยางครบถวน จึงอาจนํามาซึ่งปญหาใน
การสรางปฏิสัมพันธของมนุษยตอมนุษยที่จะดํารงชีวิตในยุคที่การสื่อสารเปนทักษะสําคัญ
ในการดําเนินชีวิต (Ilter, 2015)
ความสามารถในการสือ่ สารสามารถพัฒนาไดตงั้ แตเด็กปฐมวัย และมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น ชางซักชางถาม ชางจดจํา และ
พยายามที่จะสื่อสารความตองการ ความรูสึกนึกคิด การเลาเรื่องหรือพูดคุยถึงสิ่งตาง ๆ ที่
พบเจอในชีวิตประจําวัน (Dodge & Bickart, 1998) แตการเรียนรูภาษาของเด็กในปจจุบัน
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พบวา ครูไมเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูและใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีความหมาย เนื่องจาก
ครูใหความสําคัญกับสาระทางภาษา ทําใหการเรียนการสอนไมนาสนใจ ไมเหมาะสมกับวัย
และความสามารถของเด็ก และเมื่อเด็กใชภาษาในการเรียนรูและสื่อสารในชีวิตจริง พบวา
การสอนภาษาแบบเดิมที่ไมเนนความสําคัญของประสบการณและภาษาที่เด็กใชในชีวิตจริง
ทําใหเด็กไมไดมีโอกาสในการเรียนรูภาษาและใชภาษาเพื่อสื่อความหมายเทาที่ควร (ภรณี
คุรุรัตนะ และ คณะ, 2542) นอกจากนี้ยังพบวา พอแม ผูปกครองของเด็กปฐมวัยในปจจุบัน
จะมีความภาคภูมใิ จเมือ่ เด็กสามารถเขียนได พรอมทัง้ ชืน่ ชม โรงเรียนและครูทสี่ อน ในทางตรง
กันขามพอแม ผูป กครองจะไมพอใจถาเด็กไมสามารถเขียนได สงผลใหครูและผูบ ริหารโรงเรียน
มีนโยบายเรงรัดใหเด็กเขียนใหได เพือ่ ตอบสนองความตองการของพอแม ผูป กครอง โดยทีเ่ ด็ก
ยังไมเขาใจความหมาย และยังไมสามารถบังคับกลามเนื้อมือและความสัมพันธระหวางมือกับ
ตาได ทําใหเกิดผลเสียกับตัวเด็ก คือ เด็กเกิดความเครียด รูสึกผิดหวังที่เขียนไมได จนนําไป
สูการเกลียดการเขียน และไมมีความสุขในการมาโรงเรียนจนไมอยากมาโรงเรียน (พรพรรณ
รําไพรุจิพงศ, 2550)
การสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเปนวิธกี ารสอนภาษาทีเ่ นนเรือ่ งหนาทีข่ องภาษามากกวา
รูปแบบของภาษาเพื่อมุงสูการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการใช
ภาษาหรือตีความภาษาไดถกู ตองเหมาะสมกับสถานการณจริงทางสังคม สอดคลองกับธรรมชาติ
การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยที่เรียนรูภาษาอยางมีความหมายจากประสบการณตรงและ
การเลียนแบบไดดีกวาการเรียนรูภาษาที่มุงแตไวยากรณเพียงอยางเดียว การสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารมุงเนนใหทุกคนสามารถสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพผาน
การฝกฝนทักษะทางการสื่อสารไปพรอม ๆ กัน อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนอยางแทจริง (Richards & Rodgers, 2014) เด็กที่ถูกสอนดวยวิธีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร จะเปนผูประสบความสําเร็จในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากกวาเด็กที่เรียน
ในชั้นเรียนที่มุงเนนการสอนโครงสรางไวยากรณเพียงอยางเดียวเทานั้น (Littlewood, 2010;
Richards & Rodgers, 2001) นอกจากนี้พบวา สิ่งที่นาสนใจในแนวคิดการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร คือ หลักการแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่ Richards and Rodgers
(2014) ไดนําเสนอ ไดแก 1) เด็กเรียนรูภาษาผานการสื่อสาร 2) เปาหมายของกิจกรรมใน
ชั้นเรียน คือ การสื่อสารในสถานการณจริงและมีความหมาย 3) ความคลองแคลวในการใช
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ภาษาเปนสวนสําคัญของการสือ่ สาร 4) การสือ่ สารเกีย่ วของกับการบูรณาการทักษะทางภาษา
ที่แตกตางกัน และ 5) การเรียนรูเปนกระบวนการสรางองคความรูอยางสรางสรรคและ
เกี่ยวของกับการลองผิดลองถูก จากหลักการแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการสราง
องคความรู ซึ่งสอดคลองกับฐานคิดของแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มุงใหเด็กนําความรูมาเชื่อมโยง
มโนทัศนจนนําไปสูการสรางความรูไดดวยตนเอง
สะเต็มศึกษาเปนแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ เปนแนวทางหนึง่ ในการสงเสริมทักษะทีจ่ าํ เปน
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเปนแนวการจัดการศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาและทักษะ
ในลักษณะขามสาระวิชา และมีจุดเนนในลักษณะของการบูรณาการความรู ทักษะ และ
เจตคติทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อเตรียม
ความพรอมใหเด็กมีความรูพ นื้ ฐาน มีความสามารถในการสือ่ สาร มีทกั ษะกระบวนการทีจ่ าํ เปน
ในการดํารงชีวิต และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่นในโลกแหงศตวรรษที่ 21 ผาน
การเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํา ปฏิบัติจริง ทดลอง สืบคน และใชวัสดุอุปกรณ
ทําใหเด็กอยากเรียนรูดวยตนเอง และทําใหเด็กไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่
(วศิณีส อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559; Tsupros, Kohler, & Hallinen, 2009) อีกทั้งยังให
ความสําคัญกับลักษณะแนวการสอนของ Bybee (2013) แบบวิทยาศาสตรที่มีการบูรณาการ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรเขาดวยกัน โดยมุงเนนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนองคประกอบหลัก และบูรณาการสาระการเรียนรูอื่นเปนองคประกอบยอย
การศึกษาแนวคิดสะเต็มศึกษาและแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร พบวา
การนําแนวคิดสะเต็มศึกษาซึ่งมีจุดเดนของการบูรณาการในลักษณะขามสาระวิชาทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กมี
ความรูพื้นฐาน และมีทักษะกระบวนการที่จําเปนในการดํารงชีวิต และแนวคิดการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารที่มีจุดเดนในดานการใชภาษาเพื่อสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ในสถานการณจริง
มาพัฒนารวมกัน จะชวยสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสามารถในการสื่อสารเปน
ทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิต ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากรอบแนวคิดโดยการนําแนวคิด
ทั้ง 2 แนวคิดมาสังเคราะหเพื่อใหไดหลักการในการพัฒนาเปนกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาลใน 3 ดาน ไดแก การสนทนาโตตอบ
การเลาเรื่องหรือเหตุการณ และการสรางสัญลักษณ
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แนวคิดสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเปนแนวคิดฝงตะวันตกกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุงหมาย
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการส ง เสริ ม ทั ก ษะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ผู  เรี ย นในศตวรรษที่ 21 โดย
การนําเนื้อหาและทักษะทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
มาบูรณาการในลักษณะขามสาระวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กมีความรูพื้นฐาน มี
ความสามารถในการสือ่ สาร มีทกั ษะกระบวนการทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ และอยูร ว มกับผูอ นื่
ในสังคมไดอยางราบรื่น
ผลจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดสะเต็มศึกษา ผูวิจัยไดนําหลักการ
แนวคิด สะเต็มศึกษา และขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มาสังเคราะหและพัฒนา
เปนกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการแนวคิดสะเต็มศึกษา
แนวคิดสะเต็มศึกษามีหลักการซึ่งสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับ
เด็กอนุบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย Vasquez, Sneider, and Comer (2013) ไดกลาวถึง
หลักการแนวคิด สะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) การรวม
ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรเขาดวยกัน เพื่อชวยให
เด็กเกิดการเชื่อมโยงมโนทัศน นําไปสูการสรางนวัตกรรมและการสรางสรรคชิ้นงาน รวมทั้ง
ประยุกตความเขาใจและขยายความคิดเพือ่ แกปญ
 หาในสถานการณนนั้ ๆ 2) การนําความรูใ หม
ทีไ่ ดรบั ไปประยุกตใชกบั สถานการณจริงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน 3) การมุง เนนทักษะทีจ่ าํ เปน
ในศตวรรษที่ 21 ไดแก การเขาถึงขอมูล การทํางานเปนกลุม การทํางานแบบรวมมือ เพื่อใชใน
การแกปญ
 หาและสือ่ สารความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การกระตุน ใหเด็กเกิดความสนใจใน
สิง่ ทีเ่ รียน ดวยการวางแผนการสอนทีด่ ี ไมทาํ ใหเด็กเกิดความทอแท และเบือ่ หนาย และ 5) การนํา
การเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐานทีม่ งุ ใหเกิดการแกปญ
 หารวมกับการเรียนรูโ ดยใชโครงงานเปน
ฐานทีใ่ หความสําคัญกับการสรางสรรคชนิ้ งาน และการนําเสนอวิธกี ารเรียนรู นอกจากนีส้ ถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557) ไดใหหลักการแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) การสอนที่เนนบูรณาการ 2) การชวยใหเด็กสรางความเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหาวิชาและทักษะทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
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กับชีวิตประจําวัน 3) การมุงเนนทักษะในศตวรรษที่ 21 4) การทาทายความคิดของเด็ก และ
5) การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจที่สอดคลองกับเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
ผูวิจัยนําผลการศึกษาหลักการขางตนมาสังเคราะหเปนหลักการแนวคิดสะเต็มศึกษา
ได 4 หลักการ ไดแก 1) การรวมความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตรเขาดวยกัน เพื่อชวยใหเด็กเกิดการเชื่อมโยงมโนทัศนอันนําไปสูการขยายความคิด
และสรางความรูใหมเพื่อประยุกตใชกับสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 2) การนําการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานที่มุงใหเกิดการแกปญหารวมกับการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานที่ให
ความสําคัญกับการสรางสรรคชิ้นงานและการนําเสนอวิธีการเรียนรู 3) การมุงเนนทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดแก การเขาถึงขอมูล การทํางานเปนกลุม การทํางานแบบรวมมือ
เพือ่ ใชในการแกปญ
 หาและสือ่ สารความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) การวางแผนกิจกรรม
สําหรับเด็กตองใหความสําคัญกับระดับความทาทายของเนื้อหา งานที่มอบหมาย และโอกาส
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาที่ เรี ย นเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเบื่ อ หน า ย
ในการทํางาน
2. ขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนจุดเริ่มตน เพื่อ
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ มุงสูการคนหาคําตอบ อีกทั้งยังไดรับประสบการณใหมและ
ตอยอดความรูเดิมภายใตสถานการณจริงที่เปนปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก ซึ่งเปนปญหา
ที่ยุงยากซับซอน คลุมเครือ และชวนสงสัย ผานการลงมือปฏิบัติ การสืบคนขอมูลดวยวิธีการ
ที่หลากหลายและกระบวนการทํางานกลุม จนนําไปสูการตัดสินใจใชขอมูลหรือแนวทาง
ที่ดีที่สุดในการแกปญหา โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนํา (Barell, 2007;
Hmelo-Silver, 2004; Lambros, 2002) ซึ่ง Delisle (1997) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเชื่อมโยงไปสูปญหา ในขั้นนี้เด็กควรรูสึกวาปญหามีความสําคัญและ
นาสนใจ ครูเลือกปญหาที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กพบในชีวิตประจําวัน เชน ประสบการณเดิม
ของเด็กแตละคน ประสบการณจากครอบครัวหรือจากเพื่อน จากโทรทัศน หรือจากเพลง
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ที่เด็กชอบ และทําการเชื่อมโยงปญหาผานการอานหรือการสนทนาเพื่อเขาสูปญหา
ขั้นที่ 2 การจัดโครงสราง ในขั้นนี้ครูดําเนินการสรางโครงสรางสําหรับการทํางาน
ผานปญหา โดยโครงสรางนี้จะแสดงถึงขอบเขตของการดําเนินงานเพื่อนําไปสูคําตอบ ซึ่งเปน
การนําเสนอวิธีการคิดของเด็กผานสถานการณและแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสม
โดยครูและเด็กรวมกันสนทนาเพื่อจัดโครงสรางของการทํางาน
ขั้นที่ 3 การทําความเขาใจปญหา ในขั้นนี้เด็กจะรวมกันสํารวจปญหา สนทนา และ
ตรวจสอบ พร อ มทั้ ง เพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ในโครงสร า งการทํ า งาน เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางหรื อ
แผนการดําเนินงานในการนําไปสูร ปู แบบการศึกษาคนควาทีห่ ลากหลายเพือ่ ใหไดมาซึง่ คําตอบ
จากนั้นเด็กจะแบงหนาที่ในการศึกษาคนควา และนําความรูที่ไดมาเสนอตอกลุมจนกระทั่ง
ไดขอมูลเพียงพอสําหรับการแกปญหา โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนําแหลงขอมูลเพิ่มเติมที่จะ
ชวยใหไดขอมูลในการแกปญหา
ขั้นที่ 4 การทําความเขาใจปญหาอีกครั้ง หลังจากที่เด็กไดทําการศึกษาคนควา
เสร็จแลว ครูใหเด็กเขาสูชั้นเรียนเพื่อรวมกันสนทนาในสิ่งที่เด็กไดศึกษาคนควาในลักษณะ
รายบุคคลหรือเปนกลุม ในขั้นนี้ครูจะกระตุนดวยคําถามทั้งในลักษณะรายบุคคลและรายกลุม
เพื่อใหเด็กรวมกันคิดวิเคราะหถึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาวาเพียงพอตอการแกปญหา
หรือไม ถาขอมูลที่ไดมานั้นไมเพียงพอตอการแกปญหาก็จะมีการกําหนดประเด็นที่ตองศึกษา
คนควา และแผนการดําเนินงานอีกครั้ง
ขั้นที่ 5 การผลิตผลงานหรือแสดงความสามารถ ในขั้นนี้เด็กจะนําความรูที่ไดจาก
การดําเนินงานมาผลิตผลงานหรือสรุปคําตอบของปญหา ทั้งนี้อาจจัดในรูปของการเขียนหรือ
ชิ้นงาน เปนตน
ขั้นที่ 6 การประเมินกระบวนการและปญหา ในขั้นนี้ครูจะกระตุนใหเด็กประเมิน
การเรี ย นรูดวยตนเองทั้งในลัก ษณะรายบุ ค คลและเป นกลุ  ม อี ก ทั้ ง ครู ควรมี ส  วนร วมใน
การประเมินการเรียนรูของเด็กดวย
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แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวการสอนที่มุงเนนการใชภาษาเพื่อสื่อ
ความหมาย ผานการมีปฏิสัมพันธและการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง โดยมีครูใหคําแนะนํา
และสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรู เพื่อประยุกตสูการสื่อสารที่มีความหมายในชีวิตประจําวัน
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยได
นําหลักการแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาสังเคราะห และพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวการสอนที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารของเด็ก โดย Richards and Rodgers (2014) ไดกลาวถึง
หลักการแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีความสอดคลองและเอื้อตอการบูรณาการ
แนวคิดสะเต็มศึกษา ที่วา 1) เด็กเรียนรูภาษาผานการสื่อสาร 2) เปาหมายของกิจกรรม
ในชั้นเรียน คือ การสื่อสารในสถานการณจริงและมีความหมาย 3) ความคลองแคลวใน
การใชภาษาเปนสวนสําคัญของการสื่อสาร 4) การสื่อสารเกี่ยวของกับการบูรณาการทักษะ
ทางภาษาที่แตกตางกัน และ 5) การเรียนรูเปนกระบวนการสรางองคความรูอยางสรางสรรค
และเกี่ยวของกับการลองผิดลองถูก
2. ขั้นตอนการสอนตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
การนําแนวคิดการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารมาประยุกตใชในชัน้ เรียน พบวา มีนกั ทฤษฎี
ทางภาษาศาสตรไดนําแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาใชโดยการพัฒนาเปนขั้นตอน
การสอนตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สําหรับ Richards (2006) ไดเสนอขั้นตอน
การสอนตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยแบงการสอนออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา เปนขั้นที่ใหเด็กไดเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ควบคูไปกับการเรียนรู
กฎเกณฑทางภาษา โดยครูนําเขาสูเนื้อหาผานการเสนอบริบทหรือสถานการณแกเด็ก
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ครูอาจใชรูปภาพหรือการเลาเรื่องเพื่อชวยใหเด็กสามารถเขาใจเรื่องราว จากนั้นครูกระตุน
การเรียนรู โดยถามคําถามใหตอบหรือกระตุนใหเด็กพูด
2) ขัน้ การฝก เปนขัน้ ทีใ่ หเด็กไดฝก ใชภาษาทีเ่ ริม่ เรียนรูใ หมในลักษณะของการฝก
แบบควบคุม โดยมีครูเปนผูนําในการฝก เพื่อใหเด็กจดจํารูปแบบของภาษา ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใชรูปแบบภาษานั้น ๆ ผานการใหเด็กไดฝกตามตัวอยางซํ้า ๆ
จนสามารถจดจําและใชรูปแบบภาษานั้นได แตยังไมเนนในเรื่องความหมาย
3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนขั้นที่ใหเด็กไดลองใชภาษาในสถานการณ
ตาง ๆ ดวยตนเอง โดยครูเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น การฝกใชภาษาในขั้นนี้มีประโยชน
สําหรับเด็กในการสรางความเขาใจและเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารไดดวยตนเองอยางอิสระ
อีกทั้งเด็กยังไดมีโอกาสในการนําความรูทางภาษาที่เคยเรียนมาแลวมาใชใหเปนประโยชน
อยางเต็มที่ เพราะเด็กไมจําเปนที่จะตองใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนขั้นการฝก
เมื่อนําแนวคิดสะเต็มศึกษาและแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาสังเคราะห
เปนหลักการแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร และพัฒนากระบวนการที่
นําไปสูก ารสงเสริมความสามารถในการสือ่ สารของเด็กอนุบาล สามารถเสนอเปนกระบวนการ
เรียนการสอนได ดังแผนภาพ 1
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การสังเคราะหหลักการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (สสวท., 2557; Vasquez,
Sneider, & Comer, 2013)

กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร

1. การรวมความรูท างวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรเขาดวย
กั น เพื่ อ ช ว ยให เ ด็ ก เกิ ด การเชื่ อ มโยง
มโนทัศนอันนําไปสูการขยายความคิด
และสรางความรูใหมเพื่อประยุกตใชกับ
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน
2. การนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่
มุงใหเกิดการแกปญหารวมกับการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐานที่ใหความสําคัญ
กับการสรางสรรคชนิ้ งานและการนําเสนอ
วิธีการเรียนรู
3. การมุงเนนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 ไดแก การเขาถึงขอมูล การทํางาน
เปนกลุม การทํางานแบบรวมมือ เพื่อใช
ในการแกปญหาและสื่อสารความคิดได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. การวางแผนกิจกรรมสําหรับเด็กตองให
ความสําคัญกับระดับความทาทายของ
เนื้อหางานที่มอบหมาย และโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกับ
เ นื้ อ ห า ที่ เ รี ย น เ พื่ อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง
ความเบื่อหนายในการทํางาน

1. ขั้นเสนอปญหา ประกอบดวย
1.1 นําเสนอบริบท สถานการณปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของ
กับการดําเนินชีวิตประจําวันแกเด็ก โดยใช
รูปภาพ การเลาเรื่อง การอานเรื่อง การเลา
นิทาน บทบาทสมมติ สถานการณจาํ ลอง และ
การใชสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
1.2 ร ว มกั น ระดมสมองเพื่ อ กํ า หนดป ญ หาที่
ชัดเจน ผานการถามคําถามและใหคําตอบ
เพื่อกระตุนใหเด็กไดมีการสนทนา และทํา
บันทึกการเรียนรู
2. ขั้นสืบสอบ ประกอบดวย
2.1 รวมกันสนทนาหาแนวทางการแกปญหาที่
สามารถนําไปสูคําตอบของปญหา
2.2 รวมกันวางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อ
แก ไขป ญ หา และวางแผนจั ด เตรี ย มวั ส ดุ
อุปกรณ รวมทั้งทําการคาดคะเนคําตอบที่
เกิดขึ้น
2.3 จัดกิจกรรมใหเด็กไดสํารวจตรวจสอบตามที่
วางแผนโดยมุง เนนการใชทกั ษะกระบวนการ
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร 
(การสํารวจ สังเกต สืบคน ทดลอง แกปญหา
ใหเหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมาย)
2.4 รวมกันสนทนาพูดคุย อภิปราย สรุปความรู
และคํ า ตอบของป ญ หา และทํ า บั น ทึ ก
การเรียนรู
3. ขั้นเชื่อมโยงความรู ประกอบดวย
3.1 ตั้งคําถามใหเด็กเชื่อมโยงสถานการณที่ได
เรียนรูกับสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวันที่ใกลกับตัวเด็ก
3.2 เปดโอกาสใหเด็กสรางสรรคชิ้นงาน/วิธีการ
ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวเพื่อแกไขปญหา
3.3 แบงการทํางานออกเปนกลุมยอยเพื่อใหเด็ก
รวมกันวางแผนและออกแบบชิ้นงานตาม
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยี โดยใชความรูท มี่ สี รางสรรคชนิ้ งาน
เพือ่ แกไขปญหาพรอมตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของชิ้นงาน
3.4 รวมกันสนทนาเพือ่ สรุปกิจกรรมโดยการเชือ่ มโยง
ความรู  กั บ การประยุ ก ต ใช ใ นสถานการณ
ในชีวิตประจําวันที่ใกลกับตัวเด็ก
4. ขั้นประมวลผลการเรียนรู ประกอบดวย
4.1 รวมกันสนทนาพูดคุยเพื่อประมวลความรู
ที่ไดจากการทํากิจกรรม
4.2 จัดกิจกรรม ใหเด็กไดวาดภาพ แผนภูมิ หรือ
นําเสนอความรูในรูปแบบตาง ๆ ลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู
4.3 เปดโอกาสใหเด็กเลาเรื่องถึงสิ่งที่ตนเรียนรู
โดยใชรอ งรอยหลักฐานการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ ใน
แตละวัน และสมุดบันทึกการเรียนรูป ระกอบ

หลักการแนวคิดการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร
(Richards & Rodgers, 2014)
1. เด็กเรียนรูภาษาผานการสื่อสาร
2. เปาหมายของกิจกรรมในชั้นเรียน คือ
การสื่ อ สารในสถานการณ จ ริ ง และ
มีความหมาย
3. ความคลองแคลวในการใชภาษาเปนสวน
สําคัญของการสื่อสาร
4. การสื่อสารเกี่ยวของกับการบูรณาการ
ทักษะทางภาษาที่แตกตางกัน
5. การเรี ย นรู  เ ป น กระบวนการสร า ง
องคความรูอ ยางสรางสรรคและเกีย่ วของ
กับการลองผิดลองถูก

หลักการแนวคิดสะเต็มศึกษาและ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(สสวท., 2557; Richards &
Rodgers, 2014; Vasquez,
Sneider & Comer, 2013)

➤

1. การวางแผนกิจกรรมสําหรับเด็กตอง
ใหความสําคัญกับความทาทายของ
เนื้อหาและเปดโอกาสใหเด็กแสดง
ความคิดเห็นผานกิจกรรมทีบ่ รู ณาการ
ทักษะทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อ
ใหเกิดการสือ่ สารและเกิดการเรียนรู
ที่ไมเบื่อหนาย
2. การบูรณาการความรูท างวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร ในการจัดประสบการณ
การเรี ย นรู  เ ป น กระบวนการสร า ง
องค ค วามรู  อ ย า งสร า งสรรค ผ  า น
การลองผิ ด ลองถู ก อั น นํ า ไปสู 
ความคลองแคลวในการใชภาษา
3. การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธถือ
เปนสวนสําคัญในการเรียนรูภาษา
เพื่อใชในการแกปญหาและสื่อสาร
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐานผาน
กิจกรรมการสื่อสารในสถานการณ
จริงและมีความหมาย จะทําใหเด็ก
เกิ ด การสร า งสรรค ชิ้ น งานและ
นําเสนอผลงาน

➤

ภาพ 1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
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3. ความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล
ความสามารถในการสื่อสารเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย เปน
การปฏิสัมพันธทางภาษาของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความตองการ
และขอมูล ผานการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน เพื่อใหบุคคลอื่นสามารถแปลความ ตีความ
จนเกิดการรับรู เขาใจ และตอบสนองตอสิ่งที่พูดหรือเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
บริบทของการสื่อสารในสถานการณหรือสังคมนั้น ๆ
1. ความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาล
การศึกษาความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาลอายุ 5-6 ป พบวามีนกั การศึกษา
และหนวยงานของรัฐไดอธิบายความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาล ดังนี้
Bromley (1992) ไดอธิบายความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาลไววาเด็ก
สามารถ 1) ใชประโยคไดสมบูรณ 2) ใชคําสรรพนาม และคํากริยาไดถูกตอง 3) สรางประโยค
ที่ประกอบดวยคํา 6 คําขึ้นไปได และ 4) พูดคําศัพทไดประมาณ 2,500 คํา
Jalongo (2003) ไดแสดงถึงความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาลไววาเด็ก
สามารถ 1) ใชประโยคไดสมบูรณ 2) ใชคาํ สรรพนาม และคํากริยาไดถกู ตอง 3) สรางประโยคที่
ประกอบดวยคํา 6 คําขึ้นไปได 4) พูดคําศัพทไดประมาณ 2,500 คํา และ 5) สนทนากับผูอื่นได
Shala (2011) ไดระบุถึงความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาลไววาเด็กสามารถ
1) เลาเรื่องราวหรือเหตุการณได 2) ใชคําสรรพนามไดถูกตอง และ 3) สรางประโยคและ
ใหรายละเอียดได
นอกจากนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2551) ได แ บ ง
ความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาลไววา เด็กสามารถ 1) พูดเสียงสระ เสียงวรรณยุกต และตัว
สะกดไดชัดครบทุกเสียง พูดเสียงพยัญชนะ ส ไดชัดเจนขึ้น เสียง ร อาจยังไมชัด 2) พูดคํา
ศัพทไดประมาณ 2,500–2,800 คํา 3) ใชคํา สรรพนาม คํากริยา คําบุพบท ไดถูกตอง
4) พูดประโยคที่มีความยาว 5–6 คําขึ้นไป เปนประโยคที่มีความซับซอนขึ้น และมักใชประโยค
คําสั่ง และ 5) พูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ กับผูอื่นไดอยางสัมพันธกับเรื่องที่พูด
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ผูว จิ ยั ไดนาํ ความสามารถในการพูดของเด็กอนุบาลทีไ่ ดนาํ เสนอไวโดยนักการศึกษา
และหนวยงานของรัฐมาทําการสรุปได 3 ระดับ คือ 1) ความสามารถในการสรางประโยค
2) ความสามารถในการสนทนาโตตอบ และ 3) ความสามารถในการเลาเรื่องหรือเหตุการณ
โดยความสามารถในการสรางประโยคทีป่ ระกอบดวยคําสรรพนาม คํากริยา คําบุพบท คําศัพท
รวมถึงการพูดเสียงสระ เสียงวรรณยุกต และตัวสะกดไดชัดครบทุกเสียง เปนการพัฒนาขั้นตน
ของความสามารถในการพูดอยางคอยเปนคอยไปตามวัยเด็กอายุ 5-6 ป ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้
จึงมุงหวังในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กไปสูขั้นที่สูงขึ้น คือ การสนทนา
โตตอบ และการเลาเรื่องหรือเหตุการณ
2. ความสามารถในการเขียนของเด็กอนุบาล
ความสามารถในการเขียนของเด็กอนุบาลเกิดจากพัฒนาการทางการเขียนที่เปน
ไปตามลําดับขั้นและเปนไปตามวัยของเด็ก โดยเด็กในแตละชวงวัยจะสามารถเขียนไดตาม
พัฒนาการทางการเขียน และพัฒนาจนนําไปสูความสามารถในการเขียน
การศึกษาพัฒนาการทางการเขียนของเด็กอนุบาลพบวา มีนักการศึกษาไดอธิบาย
พัฒนาการทางการเขียนของเด็กอนุบาล ดังนี้
Sulzby (1990) ไดทาํ การศึกษาการเขียนของเด็กอนุบาล และพบวาเด็กมีลกั ษณะ
การเขียนตามลําดับ ดังนี้
1. การเขียนในลักษณะวาดภาพ (Drawing as writing) เด็กจะใชการวาดภาพ
เปนพื้นฐานของการเขียน ถึงแมวาการวาดภาพและการเขียนจะไมมีความสัมพันธกันก็ตาม
2. การเขียนในลักษณะขีด ๆ เขียน ๆ (Scribble writing) เด็กจะขีด ๆ เขียน ๆ
ในลักษณะของเสนแตจะไมเหมือนการเขียน นอกจากนี้ยังพบวาเด็กขีด ๆ เขียน ๆ จาก
ซายมือไปขวามือบอยครั้ง อีกทั้งเด็กมีการเคลื่อนดินสอเหมือนที่ผูใหญทํา และจะเขียน
โดยทําใหเกิดเสียง
3. การเขียนในลักษณะทําตัวอักษรใหเหมือนแบบ (Litter–like units) เด็กจะ
เขียนตัวอักษรแตละตัวแยกออกจากกัน ซึ่งดูเผิน ๆ ตัวอักษจะเกือบเหมือนตัวอักษรจริง
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แตเมื่อดูใกล ๆ จะเห็นวาเด็กยังเขียนตัวอักษรไมสมบูรณเหมือนกับตัวอักษรจริง เพราะเด็ก
มีการคิดแบบการเขียนของตัวเองขึ้น
4. การเขียนในลักษณะตัวอักษรติดกัน (Nonphonetic letter strings) เด็ก
จะเขียนตัวอักษรติดกันเปนแถวยาว ไมมีการเวนวรรคคํา และไมคํานึงถึงความสัมพันธของ
ตัวอักษรและเสียง
5. การเขียนในลักษณะคัดลอกตัวอักษรจากสภาพแวดลอม (Copying from
environment print) เด็กจะเขียนโดยคัดลอกตัวอักษรจากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวเด็ก
6. การเขียนในลักษณะคิดแบบของตนเองขึ้นมา (Invented spelling) เด็ก
จะเขียนคําโดยสะกดตัวอักษรและเสียงใหสัมพันธกัน แตสวนใหญเด็กจะใชตัวอักษรตัวเดียว
แทนพยางคของคําทั้งหมด และอาจมีบางคําที่ไมเกี่ยวของเกินมา
7. การเขียนในลักษณะสะกดตามแบบ (Conventional) เด็กจะเขียนสะกดคําได
อยางถูกตอง
นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนของ Thomas, Rinehart
and Wampler (1992) พบวา การเขียนของเด็กอนุบาลสามารถแบงไดตามองคประกอบ
การเขียน ดังนี้
1. การสรางรหัสทางภาษาเขียน (Code) คือ การสรางสัญลักษณที่ถายทอด
ความคิดออกมาเปนภาพ หรือตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ
2. ระดับการใชภาษา (Language level) คือ การเลือกใชตวั อักษร คํา หรือประโยค
ในการสื่อความหมายที่แสดงถึงระดับความซับซอนของการใชภาษา
3. คุณภาพของการสื่อความ (Message quality) คือ การแสดงความคิดรวบยอด
ของการใชสัญลักษณในการสื่อความหมายผานภาษาเขียน เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ
ในสิ่งที่ตองการถายทอด
4. ทิศทางในการเขียน (Directional principle) คือ การแสดงทิศทางการเขียน
ตามหลักเกณฑของภาษาที่เด็กตองการถายทอด เชน การเขียนจากซายไปขวา จากบนลงลาง
เปนตน
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สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ไดกําหนดสาระที่ควร
เรียนรูดานการเขียนของเด็กอนุบาล โดยใชองคประกอบของการเขียนที่เด็กควรเรียนรู ดังนี้
1. การสรางสัญลักษณภาษาเขียน หมายถึง การสรางภาพ และ/หรือขอความดวย
การวาด การลอก การจํามาเขียนทั้งที่ไมถูกตองสมบูรณและถูกตองสมบูรณ การคิดพยัญชนะ
ขึ้นแทนเสียงของคํา ตลอดจนการคิดสะกดคํา
2. ทิศทางการเขียน หมายถึง การจัดเรียงตําแหนงของสิง่ ทีเ่ ขียน ตัง้ แตการจัดเรียง
ตามแนวตั้งและแนวนอนอยางสะเปะสะปะ การเขียนจากซายไปขวา และบนลงลางอยาง
สมํ่าเสมอ
3. วิธถี า ยทอดความหมายของสัญลักษณภาษาเขียน หมายถึง การแสดงความหมาย
ของภาพ และ/หรือขอความที่ตนเขียนใหผูอื่นรับรูดวยการบอกใหครูชวยเขียนให เขียนเอง
บางสวน ตลอดจนเขียนเองทั้งหมด
4. ความซับซอนของความหมาย หมายถึง ความชัดเจนละเอียดลออ และครอบคลุม
ความหมายที่ตองการสื่อ โดยใชหนวยไวยากรณที่เปนตัวอักษร คํา หรือประโยคงาย ๆ
ผลจากการศึกษาความสามารถในการเขียนของเด็กอนุบาลในทัศนะของนักการศึกษา
และหนวยงานของรัฐทีไ่ ดนาํ เสนอ พบวา ความสามารถดานการเขียนทีส่ อดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็กอายุ 5-6 ป คือ การสรางสัญลักษณ ผูว จิ ยั พบวากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ของเด็กอนุบาลใน 3 ดาน คือ การสนทนาโตตอบ การเลาเรื่องหรือเหตุการณ และการสราง
สัญลักษณ
วัตถุประสงค
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเพือ่ สงเสริมความสามารถในการสือ่ สาร
ของเด็กอนุบาลใน 3 ดาน ไดแก การสนทนาโตตอบ การเลาเรื่องหรือเหตุการณ และการสราง
สัญลักษณ
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วิธีการวิจัย
บทความนี้มีวิธีการวิจัยเปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบงวิธีการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis) และใชเครื่องมือ ไดแก แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาเพื่อหาคาดัชนี
IOC
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร โดยใชการวิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล เชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั นี้ ไดเปนกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล ที่ผานการตรวจ
สอบคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา โดยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบ
ดวย หลักการแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 4 หลักการ กระบวนการ
เรี ย นการสอนตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาและการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร 4 ขั้ น และ
ความสามารถในการสื่อสาร 3 ดาน ดังแสดงในภาพ 2
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กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
และการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
และการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(สสวท., 2557; Richards & Rodgers, 2014; Vasquez, Sneider,
& Comer, 2013)
1. การวางแผนกิจกรรมสําหรับเด็ก
ต  อ ง ใ ห  ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ
ความท า ทายของเนื้ อ หาและ
เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น
ผานกิจกรรมที่บูรณาการทักษะ
ทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อให
เกิดการสือ่ สารและเกิดการเรียนรู
ที่ไมเบื่อหนาย
2. การบู ร ณาการความรู  ท าง
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
ในการจัดประสบการณการเรียนรู
เปนกระบวนการสรางองคความรู
อยางสรางสรรคผานการลองผิด
ลองถูก อันนําไปสูความคลอง
แคลวในการใชภาษา
3. การสือ่ สารและการมีปฏิสมั พันธ
ถือเปนสวนสําคัญในการเรียนรู
ภาษาเพื่ อ ใช ใ นการแก ป  ญ หา
และสื่อสารความคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ผ า นกิ จ กรรมการสื่ อ สารใน
สถานการณจริงและมีความหมาย
จะทําใหเด็กเกิดการสรางสรรค
ชิ้นงานและนําเสนอผลงาน

➤

1. ขั้นเสนอปญหา ประกอบดวย
1.1 นําเสนอบริบท สถานการณปญ หาทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันแกเด็ก โดยใชรปู ภาพ การเลาเรือ่ ง การอาน
เรื่อง การเลานิทาน บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง
และการใชสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
1.2 รวมกันระดมสมองเพื่อกําหนดปญหาที่ชัดเจน ผาน
การถามคําถามและใหคําตอบเพื่อกระตุนใหเด็กไดมี
การสนทนา และทําบันทึกการเรียนรู
2. ขั้นสืบสอบ ประกอบดวย
2.1 รวมกันสนทนาหาแนวทางการแกปญ
 หาทีส่ ามารถนําไป
สูคําตอบของปญหา
2.2 รวมกันวางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแกไขปญหา
และวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ รวมทั้งทําการคาด
คะเนคําตอบที่เกิดขึ้น
2.3 จัดกิจกรรมใหเด็กไดสํารวจตรวจสอบตามที่วางแผน
โดยมุงเนนการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (การสํารวจ สังเกต สืบคน ทดลอง
แกปญหา ใหเหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมาย)
2.4 รวมกันสนทนาพูดคุย อภิปราย สรุปความรูและคําตอบ
ของปญหา และทําบันทึกการเรียนรู
3. ขั้นเชื่อมโยงความรู ประกอบดวย
3.1 ตั้งคําถามใหเด็กเชื่อมโยงสถานการณที่ไดเรียนรูกับ
สถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่ใกลกับตัวเด็ก
3.2 เปดโอกาสใหเด็กสรางสรรคชิ้นงาน/วิธีการ ตามเงือ่ นไข
ที่ไดกําหนดไวเพื่อแกไขปญหา
3.3 แบงการทํางานออกเปนกลุมยอยเพื่อใหเด็กรวมกัน
วางแผนและออกแบบชิ้ น งานตามกระบวนการทาง
วิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยใช ค วามรู  ที่ มี
สร า งสรรค ชิ้ น งานเพื่ อ แก ไขป ญ หาพร อ มตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน
3.4 ร ว มกั น สนทนาเพื่ อ สรุ ป กิ จ กรรมโดยการเชื่ อ มโยง
ความรูก บั การประยุกตใชในสถานการณในชีวติ ประจําวัน
ที่ใกลกับตัวเด็ก
4. ขั้นประมวลผลการเรียนรู ประกอบดวย
4.1 รวมกันสนทนาพูดคุยเพือ่ ประมวลความรูท ไี่ ดจากการทํา
กิจกรรม
4.2 จัดกิจกรรม ใหเด็กไดวาดภาพ แผนภูมิ หรือนําเสนอ
ความรูในรูปแบบตาง ๆ ลงในสมุดบันทึกการเรียนรู
4.3 เปดโอกาสใหเด็กเลาเรือ่ งถึงสิง่ ทีต่ นเรียนรู โดยใชรอ งรอย
หลักฐานการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ ในแตละวัน และสมุดบันทึก
การเรียนรูประกอบ

ความสามารถในการสื่อสาร
1. การสนทนาโตตอบ
1.1 พูดคุยใหผอู นื่ เขาใจในประเด็น
ที่สัมพันธกับหัวเรื่อง
1.2 อธิบายความคิด ความรู และ
ความตองการของตนเอง
2. การเลาเรื่องหรือเหตุการณ
2.1 เลาเริ่องหรือเหตุการณอยาง
เปนลําดับขั้นตอน ตอเนื่อง
เปนเรื่องราว
➤
2.2 ใชคาํ ศัพทหรือวลีทเี่ กีย่ วของ
กับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร
3. การสรางสัญลักษณ
3.1 การถายทอดความคิดใหผอู นื่
รับรู ดวยการวาดภาพ
3.2 การถายทอดความคิดใหผอู นื่
รั บ รู  ด  ว ยการใช สั ญ ลั ก ษณ
ตั ว อั ก ษร หรื อ ข อ ความ
ประกอบภาพ

ภาพ 2 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล
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อภิปรายผล
บทความนี้เกิดจากการตระหนักถึงปญหาของเด็กในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงไดศึกษา
แนวคิดสะเต็มศึกษาซึ่งมีจุดเนนในเรื่องการบูรณาการความรู ทักษะ และเจตคติในลักษณะ
ขามสาระวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กมีความรูพ้ืนฐาน มีความสามารถในการสื่อสาร
และมีทักษะกระบวนการที่จําเปนในการดํารงชีวิต ผานการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
ทํา ปฏิบัติจริง ทดลอง สืบคน และใชวัสดุอุปกรณ ทําใหเด็กไดใชความสามารถของตนเองใน
การเรียนรูอยางเต็มที่ สอดคลองกับ Moomaw and Davis (2010) ที่กลาววา กิจกรรมสะ
เต็มศึกษาชวยใหเด็กมีโอกาสสํารวจสิ่งตาง ๆ ผานการใชประสาทสัมผัส เปดโอกาสใหเด็กได
ทดลอง ไดสังเกต ไดสื่อสารพูดคุยเพื่อคนพบความรูที่เกิดขึ้นดวยตนเอง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น กั บ เพื่ อ นในชั้ น เรี ย น
นอกจากนี้การนําแนวคิดสะเต็มศึกษาเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอน สงผลใหครูเกิด
ความรูความเขาใจและมีความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษามากยิ่งขึ้น (Adams, Miller,
Saul, & Pegg, 2014; Akritidou, Paraskeva, & Alexiou, 2014)
สําหรับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวคิดทางภาษาที่ใหความสําคัญ
กับหนาที่ของภาษามากกวารูปแบบของภาษา เปนความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ไดเหมาะสมกับสถานการณจริง สอดคลองกับ Littlewood (2010) ที่กลาววา เด็กที่ถูกสอน
ดวยวิธกี ารสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารจะเปนผูป ระสบความสําเร็จในการใชภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
มากกวาเด็กที่เรียนในชั้นเรียนที่มุงเนนการสอนโครงสรางไวยากรณเพียงอยางเดียวเทานั้น
เนื่องจากครูยึดเด็กเปนศูนยกลาง เนนใหเด็กคิดคนและลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง อีกทัง้ ยังสอดคลองกับผลการนําแนวคิดการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารไปใชเพือ่ สงเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีความเขาใจคําศัพท และมีความพึงพอใจในการเรียนรู
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (ปทมา วาสสามัคคี, 2557; อารยา วานิลทิพย, 2550)
เมื่อนําแนวคิดทั้ง 2 แนวคิดนี้มารวมกันจะสามารถแกปญหาในเรื่องการสื่อสารได จากนั้น
ผูวิจัยจึงทําการสังเคราะหหลักการแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
โดยใชลักษณะแนวการสอนแบบวิทยาศาสตรที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
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หรือคณิตศาสตร ที่มุงเนนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนองคประกอบหลัก และบูรณาการ
สาระการเรียนรูอื่นเปนองคประกอบยอยของ Bybee (2013) มาพัฒนาเปนกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาลใน 3 ดาน ไดแก การสนทนา
โตตอบ การเลาเรือ่ งหรือเหตุการณ และการสรางสัญลักษณ ซึง่ ผลทีไ่ ดจะนําไปใชในการดําเนินการ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาและการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารเพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาลตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ครูและผูท เี่ กีย่ วของกับเด็กอนุบาลควรศึกษาแนวคิดสะเต็มศึกษา แนวคิดการสอน
ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร และกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดความเขาใจควบคู
กับการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เพือ่ จะไดจดั กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ อดคลอง
และเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของเด็ก
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยตอยอดแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาดวยการบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ เชน ศิลปะ (A) พัฒนาเปนสะตรีม (STEAM)
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาล
2.2 ควรศึกษาผลของการนํากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
และการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารไปทดลองใช เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น
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