โรงเรี ยนแนวเตรี ยมความพร้อม & การเรี ยนรู้ของเด็กวัยอนุบาล
พญ แก้วตา นพมณี จารัสเลิศ
กุมารแพทย์พฒั นาการเด็ก

เด็กอนุบาลเรี ยนรู ้อย่างไร
เด็กอนุบาลเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือทา การเคลื่อนไหว และ การใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งหมด เช่น การเรี ยนรู ้ร่างกายของตัวเองผ่านการเคลื่อนไหวที่ซบั ซ้อน วิง่ ไล่จบั เล่นแปะแข็ง
ขี่จกั รยาน การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี , การฝึ กทักษะการใช้มือ การลงมือทา ผ่านการ
ทางานบ้าน เช่น ช่วยคุณแม่ทากับข้าว ช่วยรถน้ าต้นไม้ ทากิจกรรมศิลปะ เอาใบใม้ ก้อนหิน
หรื อ เศษวัสดุมาประดิษฐ์ ,การเรี ยนรู ้ภาษา ผ่านการฟังนิทาน การเล่นสมมุติ จินตนาการ
การพูดคุยเล่นกับเพื่อนในชีวติ ประจาวัน, การเรี ยนรู ้กฏ กติกาและทักษะทางอารมณ์ สังคม
ผ่านการเล่นเกมส์ ฝึ กการต่อรอง แพ้ชนะ การรอคอย การเป็ นผูน้ า ผูต้ าม
การจัดกิจกรรมให้เด็กวัยอนุบาล ควรคานึงถึงวงจรที่กระตุน้ ให้เด็กสนุกกับการเรี ยนรู ้
เปิ ดพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาส ทดลอง ค้นหา ลงมือทา ลองผิดลองถูก เด็กได้มองเห็นผลงาน
ความสาเร็จ เกิดความสุ ขใจ พอใจ ความมัน่ ใจ อยากค้นหา อยากทาอีก เป็ นวงจรกระตุน้
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีแรงผลักดันมาจากภายในตัวเด็กเอง

โรงเรี ยนนอนุบาลแนวเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่างไร
โรงเรี ยนอนุบาลแนวเตรี ยมความพร้อมเป็ นโรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หาร ครู มีความเข้าใจและ
มองเห็นความสาคัญของพื้นฐานพัฒนาการเด็ก
พื้นที่ของโรงเรี ยนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น มีสนามเด็กเล่น เครื่ องเล่นปี นป่ าย เด็ก
ได้เคลื่อนไหวออกกาลังกาย ห้องเรี ยนแบ่งเป็ นมุมกิจกรรมและของเล่นให้เด็กเลือกตามความ
สนใจ เช่น มุมต่อบล๊อค, มุมศิลปะ (สี เทียน สี ไม้แท่งใหญ่ กระดาษ เศษวัสดุ กาว กรรไกรเด็ก),
มุมของเล่นสมมุติ จินตนาการ (ชุดของเล่นคุณหมอ ชุดเจ้าหญิง เจ้าชาย ทหาร ไดโนเสาร์) ,
มุมหนังสื อ (หนังสื อรู ปภาพ นิทานเด็ก)

กิจกรรมสนุก น่าสนใจ เพราะคุณครู เข้าใจธรรมชาติความใฝ่ รู ้ในตัวเด็ก และมองเห็น
ความสาคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ สาระการเรี ยนรู ้จะถูกสอดแทรกผ่านความสนุกสนาน
หรื อ ความสนใจของเด็ก เช่น การเรี ยนรู ้ การอ่าน เขียนตัวอักษร จะเริ่ มจากสิ่ งที่เด็กสนใจ
(ชื่อเล่นของเด็ก ) กระบวนการเรี ยนรู ้ใช้หลักการของประสาทสัมผัส มองเห็นบ่อยๆ (ติดชื่อเด็ก
ที่โต๊ะ เก้าอี้ ของใช้ ตัวอักษรขนาดใหญ่ มีสีสัน ชวนมอง), การได้ยนิ (เล่นลมเพลมพัด... พัดคน
ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ก. ไก่), การเคลื่อนไหว ลงมือทา (เอาก้อนหินมาเรี ยงเป็ นชื่อตัวเอง ใช้นิ้วมือ
ละเลงสี น้ าเขียนชื่อ ปั้นดินน้ ามันเป็ นตัวอักษรชื่อตัวเอง)

ที่สาคัญ คือ คุณครู ใช้มุมมองด้านพัฒนาการในการมองพฤติกรรมของเด็ก เช่น น้องปั้น
โมโหที่นอ้ งดาวมาหยิบกาวที่โต๊ะไปใช้ จึงเดินไปเตะขาน้องดาวหนึ่งที น้องดาวร้องไห้ไปฟ้ อง
คุณครู คุณครู เรี ยกน้องปั้ นมาพูดคุย แล้วทาโทษโดยให้นอ้ งปั้นนัง่ นิ่งๆ สงบตัวเองลง (Time out)
จากนั้นคุณครู ชวนน้องปั้ นพูดคุย “เกิดอะไรขึ้น เล่าให้คุณครู ฟังได้ไหมค่ะ......แล้วปั้นรู ้สึก
อย่างไรตอนนั้น ........แล้วถ้าพรุ่ งนี้เพื่อนมาเอาของไปอีก แล้วปั้นโกรธอีก ปั้นคิดว่าเราควรจะ
ทาอย่างไรดีค่ะ.........” คุณครู เข้าใจพัฒนาการอารมณ์โกรธของเด็กที่มกั แสดงออกเป็ น
พฤติกรรม การกากับตัวเองขณะมีอารมณ์ยงั ทาได้ไม่ดี การคิดแก้ปัญหายังไม่หลากหลาย
การแก้ปัญหาของคุณครู คือ สะท้อนให้เด็กมองเห็นและรู ้จกั อารมณ์ของตัวเอง และชวนเด็กคิด
หาเลือกในการแก้ปัญหา

เด็กในโรงเรี ยนแนวเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่างไรเมื่อขึ้นชั้น ป ๑
คุณครู หลายๆคนเล่าให้ฟังถึงความน่ารักของเด็กที่มาจาก รร.ในแนวเตรี ยมความพร้อม
ว่า เด็กดูจะมีประกายของความสดใส ความกล้าแสดงออก และความอยากเรี ยนรู ้ มากกว่าเด็ก
คนอื่นๆ กล้าถาม กล้าตอบ ไม่กลัวผิด ชอบทดลอง ชอบเล่นกับเพื่อน ชอบเปิ ดหนังสื อดู
นัง่ คลุกอยูก่ บั มุมหนังสื อได้นานๆ (ทั้งๆที่ยงั อ่านไม่ค่อยออก) เด็กมีทกั ษะในการเข้ากลุ่มทา
กิจกรรมกับเพื่อนได้คล่องแคล่ว และ มีความคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ด้านการอ่าน การเขียน ในช่วงแรกเด็กในโรงเรี ยนแนวเตรี ยมความพร้อมอาจตามเพื่อน
ในกลุ่มเด็กที่เรี ยนอนุบาลแนววิชาการไม่ทนั เด็กมักจะเขียนหนังสื อช้ากว่า เขียนผิดเขียนถูก
ตัวอักษรตัวใหญ่เกิน หัวเข้า หัวออกไม่ตรง การอ่านหนังสื อก็ยงั ไม่เร็วหรื อไม่คล่องแคล่วเท่า
เพื่อน เด็กจะใช้เวลาปรับตัว ฝึ กฝนการอ่านเขียน ประมาณ
๔-๕ เดือน หรื อ อย่างมากไม่เกินเทอมแรก
เหตุผลที่เด็กๆในแนวเตรี ยมความพร้อมสามารถอ่าน
เขียนตามเพื่อนได้ทนั ภายในเวลาไม่นาน เพราะ เด็กอายุ ๕-๖
ปี ขึ้นไป มีพฒั นาการด้านกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงเพียงพอที่จะ

เรี ยนรู ้วธิ ี การจับดินสอได้ถูกต้อง พัฒนาการด้าน อารมณ์และสังคม (ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลุ่ม ต้องการเป็ นที่ยอมรับ) เด็กจะมีแรงจูงใจจากภายใน กระตือรื อร้นอยากทาให้ได้ อยากให้
คุณครู ชม ไม่อยากถูกเพื่อนล้อ พัฒนาการด้านระบบประสาท และร่ างกาย ที่สามารถใช้ประสาท
สัมผัสหลายๆช่องทางพร้อมกัน เช่น สามารถฟังครู มองกระดาน และ เขียนตามพร้อมๆกัน
นอกจากนั้น วงจรประสบการณ์ที่เคยทาสิ่ งต่างๆได้สาเร็จมาก่อน ทาให้เด็กเกิดแรงจูงใจ อยากสู ้
ปัญหา อยากทาได้สาเร็จ ความพร้อมของพัฒนาการพื้นฐานตามวัย จึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ต่อการศึกษาในชั้นเรี ยน

พ่อแม่ช่วยพัฒนาลูกได้อย่างไร
ข้อแนะนาง่ายๆสาหรับทุกครอบครัว คือ การใช้เวลาร่ วมกันอย่างมีคุณภาพ กินข้าวที่
บ้านด้วยกัน พูดคุย สอบถามความเป็ นไปของชีวติ แต่ละคน ผลัดกันเล่าเรื่ อง รับฟังเรื่ องราวของ
กันและกัน ในเด็กอนุบาลพ่อแม่ควรเพิ่มเวลาลงมาเล่นสนุกกับลูกทุกวัน อย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง
ต่อวัน เลือกเล่นในสิ่ งที่เด็กชอบ เด็กสนใจ ชวนเด็กพูดคุย รับฟังความคิดจินตนาการของลูก
การให้เวลากับลูกอย่างเพียงพอจะเป็ นวัคซีนป้ องกันปัญหาของเด็กในอนาคตข้างหน้า

