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บทคัดยอ 

 บทความน้ีมุงนําเสนอขอมูลเชิงวิชาการและเสนอแนวทางสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะท่ี

เปนภาษาตางประเทศในบริบทประเทศไทย ขอมูลไดมาโดยการศึกษาเอกสาร และใชประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ

ของผูเขียน ผลจากการศึกษาคนควาจากประสบการณของผูเขียนไดแกองคความรูท่ีครอบคลุมถึงความหมายและลักษณะ

ของทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือทักษะการอาน การฟง การเขียน และการพูด ตลอดจนทักษะยอย ๆ ของแตละ

ทักษะซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว และไดองคความรูเก่ียวการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 แนวทาง คือ เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เกิดข้ึน

จากปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน และเกิดจากการเรียนรูโครงสรางภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับประเทศไทย

ควรมีลักษณะเฉพาะท่ีเปนการผสมผสานแนวทางตาง ๆ ในการเรียนรูภาษา เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนในบริบทของ

ประเทศไทยอยางแทจริง  

 

คําสําคัญ: ทักษะภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ  การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

 

Abstract 

 The purposes of the article are to present the academic information and to provide some 

guidelines on how to arrange the instruction of English as a foreign language in Thailand settings.  The 

information is obtained from document study and the authors’ teaching experiences. The result of the 

study and the authors’ experiences is the body of knowledge covering meanings and characteristics of 

four skills of English; reading, listening, writing, and speaking, and sub-skills each of which corporates its 

specific features. English learning arises in at least three main ways; natural learning, interaction, and 

language structure learning. The way of arranging the instruction of English in Thailand setting is 

recommended to be the integration of some aspects of various teaching methods so as to be really 

suitable for the learners in the context of Thailand.  
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บทนํา 

 ประเด็นปญหาเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึง

ครั้งแลวครั้งเลาในสังคมไทย แตจนกระท่ังถึงปจจุบันน้ีก็ยังไมปรากฏวามีสัญญาณท่ีดีข้ึนทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ และยังไมมีการแสดงออกถึงยอมรับในเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

เชนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และผลการสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษต่ํากวารายวิชาอ่ืน ๆ มาอยาง

ตอเน่ือง จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนมา

อยางตอเน่ืองและยาวนาน และปฏิเสธไมไดวาความลมเหลวในการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนผลท่ีเกิดข้ึน

โดยตรงจากระบบการศึกษาและจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการศึกษาในภาพรวม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครผููสอนภาษาอังกฤษ จากประเด็น

ปญหาดังกลาว บทความน้ีจึงมุงนําเสนอขอมูลเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกับทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ฐานะท่ีเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งผูเขียนเช่ือวาเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญท่ีจะเปนพ้ืนฐานในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมี

ความถูกตองและเหมาะสม โดยมุงนําเสนอความหมาย ลักษณะของทักษะภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ความแตกตางระหวางการเรียนรูภาษาแม (Mother tongue) ภาษาท่ีสอง (Second language) และภาษาตางประเทศ 

(Foreign language) และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

ผูสอนในการจัดการเรียนการสอนท่ีถูกตอง และเหมาะสมกับผูเรียนในบริบทของประเทศไทยอยางแทจริง  

 

ทักษะภาษาอังกฤษคืออะไร (What are English skills?) 

คําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” เปนคําพูดท่ีเราเคยชิน โดยเราพูดคําน้ีจนติดปาก และไดยินจนชินหู โดยเฉพาะเรา

พูดหรือไดยินคําวา “ทักษะการพูด” “ทักษะการฟง” “ทักษะการอาน” หรือ “ทักษะการเขียน” เปนคําพูดงาย ๆ ท่ีพูดจน

ติดปากและเคยชินจนอาจไมสนใจท่ีจะศึกษาใหเขาอยางอยางถูกตองวาคําเหลาน้ันมีความหมายและมีลักษะอยางไร โดย            

เฉพาะอยางยิ่ง อาจมีคนสวนนอยโดยเฉพาะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือตัวผูเรียนเองท่ียังไมไดตระหนักถึงความหมาย

และลักษณะท่ีถูกตองของคําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” และไมเขาใจถึงองคประกอบหรือทักษะยอย ๆ (Sub-skills) ของ

ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ เมื่อท้ังผูสอนไมเขาใจมโนทัศนของคําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” อยางถูกตองแลว ก็จะเปน

เรื่องยากท่ีจะสามารถจัดการเรียนรูท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิผลได   

Spratt (2005) และ Harmer (2003) และ Harmer (2007) แบงภาษาออกเปน 2 ทักษะใหญ และ 4 ทักษะยอย ดังตอไปน้ี  

1. ทักษะการรับรู (Receptive skills) หมายถึง วิธีการท่ีเราใชทําความเขาใจความหมายจากสัญลักษณหรือ

ขอความท่ีไดอานหรือไดยินจากสื่อตาง ๆ หรือจากรวมสนทนากับคนอ่ืน แลวทําความเขาใจความหมาย ทักษะการรับรู

ประกอบดวยทักษะการอาน และทักษะการฟง (Harmer, 2003; Harmer, 2007) ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.1 ทักษะการอาน (Reading skill) เปนความสามารถในการสรางความเขาใจเน้ือหา (Text) ท่ีถูกนําเสนอ

ในรูปของการเขียน โดยเน้ือหาอาจนําเสนอผานสัญลักษณตาง ๆ ท้ังท่ีเปนตัวอักษรหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ เชน K หมายถึง 
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1,000 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสําหรับการทํางาน เพ่ือการศึกษา และเพ่ือความเพลิดเพลิน (Harmer, 2003; 

Harmer, 2007) Spratt (2005) กลาววา การอานเก่ียวของกับการทําความเขาใจเน้ือหาของภาษาในระดับตาง ๆ ตั้งแต

ระดับคํา (Vocabulary and word) วลี (Phrase) ประโยค (Sentence) บทสนทนา (Conversation) อนุเฉทหรือยอหนา 

(Paragraph) บทความหรือเรียงความ (Essay) และเรื่องราว (Story) โดยเน้ือหาในบทอานยังสามารถใชเปนรูปแบบในการ

เขียนไดเปนอยางดีเพราะบทอานเปนผลงานการเขียนท่ีเสร็จสมบูรณแลว ซึ่งผูอานจะตองถอดรหัสสัญลักษณท้ังในแงของ

ความหมายและโครงสราง (Rivers, 1994)  

 ทักษะการอานประกอบไปดวยองคประกอบท่ีเรียกวาทักษะยอย (Sub-skills) ไดแก ความหมายของคําศัพทและ

ประโยค (Meaning of vocabularies and sentences) หัวขอ (Topic or title) สาระสําคัญ (Main idea) รายละเอียด 

(Detail) ขอมูลเฉพาะ (Specific information) คําอางอิง (Referent) จุดประสงคของผูเขียน (Purpose of the writer) 

การตีความหมาย (Inference) รูปแบบการเรียงเน้ือหา (Organization pattern) แนวของเน้ือหา (Tone of  the text) 

เปนตน ทักษะยอยของการอานดังกลาว มีความสําคัญในการอานและการสอนอานเปนอยางยิ่ง เพราะจะเปนตัวช้ีวัดท่ีจะทํา

ใหรูไดวาการอานประสบความสําเร็จหรือไม และประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จในองคประกอบของการอาน

ใด นอกจากน้ี ทักษะยอยของภาษาอังกฤษ จะเปนขอมูลสําคัญท่ีจะชวยใหผูอานเลือกใชเทคนิควิธีการอานไดอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลหรือเรียนรูจากเรื่องท่ีอาน กลาวคือ ถาเปนการอานเพ่ือใหทราบหัวขอหรือช่ือเรื่อง (Topic or 

title) และสาระสําคัญ (Main idea) เรามักใชเทคนิควิธีการอานเร็วท่ีเรียกวา “Skimming” ในกรณีท่ีเปนการอานเพ่ือ

คนหาคําตอบท่ีเราตองการ ซึ่งอาจเปนคําตอบท่ีเปนขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Specific information) ขอมูลท่ีเปน

รายละเอียด (Detailed information) ความหมายของคําศัพท (Meaning of a vocabulary) คําสรรพนามอางอิง 

(Referent) เรามักใชเทคนิควิธีการอานเร็วท่ีเรียกวา “Scanning” ถาเปนการอานเพ่ือใหเขาใจความหมายโดยนัยท่ีแฝงหรือ

ซอนรนอยู (Inference) หรือการอานเพ่ือทําความเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียน (Purpose of the writer) เราอาจใชการ

อานเชิงวิเคราะห (Critical reading) หรือถาเปนการอานเพ่ือเรียนรูภาษาท้ังในแงของคําศัพท สํานวน และโครงสราง

ไวยากรณ (Grammatical structure) เรามักใชการกลวิธีอานท่ีเรียกวา “Intensive reading” และถาเปนการอานเพ่ิมเติม

หรืออานนอกเวลาเพ่ือเติมเต็มความรูหรือเรียนรูขอมูลเพ่ิมเติมตามความสนใจ เรามักใชการอานท่ีเรียกวา “Extensive 

reading” 

1.2 ทักษะการฟง (Listening skill) เปนทักษะการรับรู (Receptive skill) เชนเดียวกับทักษะการอาน  

ทักษะการฟงเปนความสามารถในการตอบสนองตอภาษา และเปนการทําความเขาใจความหมายของเสียงท่ีไดยิน (Spratt: 

2005) เรามักจะฟงภาษาในระดับตาง ๆ ตั้งแตเสียงของภาษาในระดับคํา (Vocabulary and word) วลี (Phrase) ประโยค 

(Sentence) การสนทนา (Conversation) การพูดสั้น ๆ (Short talk) การพูดยาว ๆ (Long talk) และการพูดบอกเลา

เรื่องราว (Story)  

 เน่ืองจากทักษะการฟงมีความคลายกันกับทักษะการอานในแงของการเปนทักษะการรับรูเหมือนกัน ดังน้ัน ทักษะ

ยอยของการฟง (Listening sub-skills) จึงมีความคลายกับทักษะยอยของการอาน (Reading sub-skills) ท่ีแตกตางกันคือ 

สื่อในการฟงซึ่งเปนเสียงท่ีพูด ในขณะท่ีสื่อของการอานเปนขอความท่ีเขียนข้ึน ทักษะยอยของการฟง ประกอบดวย 

ความหมายของคําศัพทและประโยค (Meaning of vocabularies and sentences) หัวขอหรือช่ือเรื่อง (Topic or title) 

ของเรื่องท่ีฟงสาระสําคัญ (Main idea) รายละเอียด (Details) ของเรื่องท่ีฟง ขอมูลเฉพาะ (Specific information) คํา
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สรรพนามอางอิง (Referent) จุดประสงคของผูพูด (Purpose of the speaker) การตีความหมาย (Inference) รูปแบบ

การเรียงเน้ือหา (Organization pattern) แนวของเน้ือหา (Tone of the text)  

 ในแงของการพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการฟงมีความสําคัญเพราะนอกจากจะทําใหเกิดความรูและไดขอมูล

จากเสียงท่ีไดยินแลวยังทําใหผูฟงไดคุนเคยกับเสียงซึ่งจะใชเปนแบบอยางในการปรับปรุงการพูดไดดวย (Harmer, 2003; 

Harmer, 2007) 

2.  ทักษะการสรางภาษา (Productive skills) ทักษะการสรางภาษา หมายถึง ความสามารถในการสรางและ

ใชสัญลักษณดวยการเรียบเรียงภาษาท่ีเปนตัวอักษร และเปลงเสียงออกมา ในรูปแบบของการพูดและเขียนเพ่ือสื่อ

ความหมายใหผูอ่ืนไดรับรู โดยทักษะการสรางภาษาประกอบดวยทักษะการพูด และทักษะการเขียน (Harmer, 2003; 

Harmer, 2007) ดังมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

2.1 ทักษะการพูด (Speaking skill) หมายถึง การใชภาษาในรูปของเสียงเพ่ือสื่อความหมาย Spratt  

(2005) ไดช้ีใหเห็นถึงองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการพูดไว ดังน้ี 

• โครงสรางไวยากรณและคําศัพท (Grammar and vocabulary) หมายถึง โครงสรางประโยคท่ีเกิดจาก

การนําคําศัพทมาเรียบเรียงเปนประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณ  

• หนาท่ีของภาษา (Function) หมายถึง วัตถุประสงคหรือเหตุผลในการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ 

เชน การแนะนําตนเอง (Making self-introduction) การตอบคําถาม (Questioning) การถามและ

การบอกเสนทาง (Asking and giving directions) การขอรอง (Making requests) การขอคําอธิบาย

เพ่ิมเติม (Clarifying)  

• ความเหมาะสม (Appropriacy)  หมายถึง การใชภาษาตามกาลเทศะ เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับบุคคล

และสถานการณ ท่ีไมเปนทางการหรือเปนทางการจนเกินไป ท่ีเรียกวาระดับความเหมาะสม 

• ภาษากาย (Body language) หมายถึง การใชทาทางประกอบการพูด เชน การยิ้ม การยักไหล 

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) หมายถึง การปรับลักษณะการตอบสนองตอคูสนทนาใหมีความเหมาะสม 

เชน การแกไขการพูดใหเหมาะสม การหยุดรอใหคูสนทนาพูดจบ การมีสวนรวมในการสนทนา การ

ปรับเปลี่ยนเน้ือหาหรือรูปแบบของภาษาใหเหมาะกับคูสนทนา เปนตน  

ทักษะการพูดมีองคประกอบหรือทักษะยอย (Sub-skills) ของการพูด ซึ่งเปนลักษณะของภาษาท่ีเช่ือมโยงกัน 

(Features of connected speech) ตามองคประกอบตาง ๆ เพ่ือสื่อความหมายท่ีตองการสื่อสาร คือ การออกเสียง 

(Pronunciation) การเนนเสียงในคํา (Stress) ระดับเสียงสูงต่ําในประโยค (Intonation) จังหวะของเสียง (Rhythm) การ

หยุด (Pause) การเช่ือมเสียงของคํา (Link) โครงสรางไวยากรณ (Grammatical structure)  นอกจากน้ี การพูดท่ีดีควรมี

เกณฑสําหรับการวัดความสามารถในการพูด ซึ่งประกอบไปดวยความถูกตอง (Accuracy)  และความคลองแคลว 

(Fluency) ความถูกตอง หมายถึง การพูดท่ีถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ ใชคําศัพทไดถูกตองและเหมาะสม และออก

เสียงไดถูกตอง สวนความคลองแคลว หมายถึง การพูดในอัตราความเร็วท่ีปกติ โดยไมชะงัก ลังเล พูดซ้ําไปซ้ํามา และใช

ภาษาเช่ือมโยงกันไดอยางราบเรียบ  
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     2.2 ทักษะการเขียน (Writing skill) หมายถึง การใชกระบวนการท่ีไดมาซึ่งผลงานการเขียนประเภทตาง ๆ 

สื่อสารเพ่ือถายทอดความความรูและความรูสึกนึกคิดดวยตัวอักษรระหวางผูเขียนและผูอาน โดยใชความรูความเขาใจใน

เรื่องหลักไวยากรณของภาษา ขอมูล คําศัพท สํานวน และหลักการเรียบเรียง เพ่ือใหผูอานเขาใจเน้ือหาสาระตาม

จุดประสงคของผูเขียน (Finochiaro & Bonomo, 1973; Lado, 1977; Byne, 1982; Widdowson, 1978 อางถึงใน สุดา

จิต  สุมมาตย, 2547) และ Vygotsky (1978) กลาววา การเขียนคือการพูดท่ีไมมีคูสนทนา (Interlocutor) ซึ่งเปนการพูด

กับคนท่ีไมอยูดวยกัน หรือคนท่ีอยูในจินตนาการ การเขียนเปนการสื่อความหมายดวยสัญลักษณท่ีเปนอักษรซึ่งมี

องคประกอบท่ีเก่ียวของมากมายท่ีเรียกวาทักษะยอยของการเขียน (Writing sub-skills) เชน ลายมือ (Handwriting) การ

สะกดคํา (Spelling) ไวยากรณ (Grammar) คําศัพท (Vocabulary) ความรูหรือขอมูลในการเขียน (Knowledge or 

information) การจัดเรียงเน้ือหา (Text organization) การใชเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) นอกจากน้ี การ

เขียนยังตองประกอบดวยประเภทของงานเขียนซึ่งมีมากมาย เชน  การเขียนบันทึก (Note) การเขียนโปสการด (Postcard) 

การเขียนกรอกใบสมัคร (Form filling) การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ (Letter) การเขียนอนุเฉท (Paragraph) การ

เขียนเรียงความ (Essay) การเขียนวรรณกรรม และการเขียนเชิงสรางสรรค (Creative writing) ตาง ๆ  

 จะเห็นไดวาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะน้ัน มีท้ังสวนท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน ซึ่งเมื่อวิเคราะหลักษะ

ภายนอกแลวจะพบวา ทักษะการอาน (Reading skill) และทักษะการเขียน (Writing skill) มีความคลายคลึงกันในแงของ

การทํางานกับสัญลักษณหรือตัวอักษรท่ีมองเห็นดวยตา (Visual signs) ท่ีเปนการเรียงความคิด คําพูด โดยใชคําศัพทและ

ไวยากรณ อยางไรก็ตาม ท้ังสองทักษะก็มีความแตกตางกันตรงท่ีทักษะการอานเปนทักษะการรับรู (Receptive skill) 

ในขณะท่ีทักษะการเขียนเปนทักษะการสรางภาษา (Productive skill) ซึ่งมีลักษณะและวัตถุประสงคไมเหมือนกัน สวน

ทักษะฟง (Listening skill) และทักษะการพูด (Speaking skill) เปนการทํางานท่ีเก่ียวของกับเสียง (sounds) เหมือนกัน 

ในขณะท่ีท้ังสองทักษะก็มีความแตกตางกัน โดยท่ีทักษะฟงเปนทักษะการรับรู (Receptive skill) ในขณะท่ีทักษะการพูด

เปนทักษะการสรางภาษา (Productive skill) อยางไรก็ตาม ไมวาทักษะภาษาอังกฤษจะมีท้ังความเหมือนกันและความ

ตางกัน แตละทักษะลวนมีความสัมพันธกันและเอ้ือตอการเรียนรูของกันและกัน เชน ทักษะการฟงเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

การพูด การอาน และการเขียน ทักษะการอานเอ้ือตอการพัฒนาทักษะการเขียน การฟง และการพูด เปนตน  

 

การเรียนรูภาษาอังกฤษเกิดข้ึนไดอยางไร (How is English learning acquired?)  

 มีนักการศึกษาและเจาของความคิดเชิงทฤษฎหีลายคนท่ีไดเสนอแนวคิดในการเรียนรูภาษาท่ีเก่ียวกับการเรียนรู

ภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ เชน Vygotsky (1978) ไดช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(Foreign languages) และการเรียนรูภาษาแม (Mother tongue) ไววา การเรียนรูภาษาแมแตกตางจากการเรียนรู

ภาษาตางประเทศตั้งแตจุดเริ่มตน กลาวคือ การเรียนรูภาษาแมเกิดข้ึนแบบคอยเปนคอยไป และรูปแบบหรือลักษณะ

พ้ืนฐานของภาษาแมจะถูกซึมซับโดยไมรูตัว (Acquired) กอนท่ีเด็กจะรับรูลักษณะท่ีซับซอนหรือท่ีเรียกวารูปแบบระดับสูง

ในภายหลัง ในขณะท่ีการเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งเปนมโนทัศนท่ีเปนระบบจะตองใชการตระหนักรูและความตั้งใจในการ

เรียน และการเรยีนรูจะเริ่มตนจากรูปแบบหรือลักษณะของภาษากอน เชน โครงสรางไวยากรณ รูปแบบของเสียง โครงสราง

ของคํา กระบวนการเรียนรูของภาษาท้ัง 2 ประเภทดังกลาวสะทอนใหเห็นชัดเจนวาการเรียนรูภาษาแมใชกระบวนการ

เรียนรูมโนทัศนโดยธรรมชาติ (Spontaneous concept) ในขณะท่ีการเรียนรูภาษาตางประเทศใชกระบวนการเรียนรูมโน
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ทัศนท่ีเปนระบบ (Scientific concept) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเรียนดวยความตระหนักรูและตั้งใจ (Conscious and 

deliberate) โดยการจัดการเรียนรูควรใหอยูในพ้ืนท่ีรอยตอพัฒนาการ (Zone of proximal development) ท่ีเปนระดับ

ท่ีสูงข้ึนจากระดับพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนแลวในอดีต (Actual development level) ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีความคลายคลึงกับ

แนวคิดเรื่อง “Comprehensible input” i+1 ของ Krashen (1982) ท่ีไดเสนอแนะใหจัดเน้ือหาดานภาษาตางประเทศท่ี

ยุงยากมากกวาระดับปกติใหผูเรียนเพ่ือชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาไดดีข้ึน ในขณะท่ี Chomsky (1965) ไดช้ีใหเห็น

ถึงการเรียนรูภาษา (Language acquisition) โดยเนนวาเด็กมีวิธีการเรียนภาษาทุกภาษาคลาย ๆ กัน เพราะธรรมชาติใน

การเรียนภาษาทุกภาษามีลักษณะพ้ืนฐานท่ีคลายกันแมวาจะมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันก็ตาม แนวคิดดังกลาว

แสดงใหเห็นวาธรรมชาติในการเรียนรูภาษาแมกับการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความแตกตางกันตั้งแตจุดเริ่มตนของการ

เรียนรู ซึ่งในระยะตอมา Spratt (2005) ไดอธิบายถึงการเรียนรูภาษาน้ันเกิดข้ึนไดใน 3 แนวทาง คือ การรับรูภาษาบอย ๆ 

จนเกิดการเรียนรูไดโดยไมรูตัว (Natural learning or spontaneous learning with exposure and pick it up) การ

เรียนรูภาษาโดยการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Interaction) และการศึกษารูปแบบของภาษาแลวฝกฝนจนเกิดสามารถใชภาษา

ได (Formal learning with focus on form) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

แนวทางท่ี 1 : การเรียนรูโดยธรรมชาติ (Spontaneous learning) เปนกระบวนการเรียนรูโดยธรรมชาติ 

หลังจากท่ีไดคลุกคลีกับภาษารอบตัว ไดมีโอกาสเปดรับ (Expose) และรับรูภาษาในลักษณะและรูปแบบตาง ๆ มากมาย

และใชเวลานาน ไดมีโอกาสทดลองใชภาษากับบุคคลรอบตัวท้ังพอ แม ญาติ พ่ี นอง และเพ่ือน ๆ เปนท่ีตระหนักกันดีวาการ

เรียนรูในลักษณะดังกลาวเปนการเรียนรูภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาแม (L1 or Mother tongue) และเกิดข้ึนในลักษณะ

คลายกันในการเรียนรูภาษาท่ีสอง (Second language) ซึ่งผูเรียนมีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Vygotsky (1978) ท่ีเก่ียวกับการเรียนรูภาษาแมใชกระบวนการเรียนรูมโนทัศนโดยธรรมชาติ (Spontaneous 

concept) ท่ีเปนการเรียนรูท่ีคอยเปนคอยไป เกิดข้ึนทีละเล็กทีละนอยโดยไมรูตัว ซึ่งเราเรียกวา “Language acquisition” 

การเรียนรูในลักษณะเชนน้ีเริ่มตนดวยการฟงและการพูด เปนการเปดรับภาษารอบตัวและเลียนแบบภาษาจนกลายเปน

อัตโนมัติ ซึ่งการเรียนรูภาษาใหม ๆ น้ันอาจไมไดเกิดข้ึนในทันที แตอาจใชเวลาในการประมวลในกระบวนการคิดโดยใช

ระยะเวลาระยะหน่ึงท่ีเราเรียกวา “Silent period” แลวจึงจะใชภาษาในการสื่อสารได จะเห็นไดวา การเรียนรูภาษาแม

หรือภาษาท่ีหน่ึง เริ่มตนดวยทักษะการฟงและการพูด และเกิดข้ึนโดยการรับรูภาษากับคนรอบตัวอยางตอเน่ืองและยาวนาน 

โดยตองมีแรงจูงใจในการเรียนมากเน่ืองจากมีความตองการและความจําเปนตองใชภาษาในการสื่อสาร และไดรับการ

สนับสนุนสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรูท่ีเปนของจริง (Authentic) รอบตัว และท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ เราเรียนรูภาษาแม

หรือภาษาท่ีหน่ึงในลักษณะดังกลาวเมื่อเราเปนเด็กทารก เปนเด็ก เปนวัยรุน แมกระท่ังตอนเปนผูใหญ   

แนวทางท่ี 2 : การเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน (Learning through interaction) เปนกระบวนการ

เรียนรูภาษาท่ีเกิดข้ึนดวยการมีปฏิสัมพันธ มีลักษณะคลาย ๆ กับการเรียนรูแบบท่ี 1 ท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารกับคนอ่ืน แต

จะแตกตางกันในแงของความตั้งใจหรือเปาหมายท่ีจะเรียนรูภาษา วัยของผูเรียน และความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีมีอยู

เดิม  การเรียนรูในลักษะน้ี ผูเรียนตองมีเปาหมายและแรงจูงใจท่ีจะใชภาษาเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืน เพ่ือใหคนอ่ืนเขาใจในสิ่งท่ี

เราตองการสื่อความหมาย ตองมีวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะสามารถวางแผนการเรียนรูไดในระดับหน่ึง และมีพ้ืนฐานทางภาษา

เพียงพอท่ีจะสื่อสารเปนเบ้ืองตนกับคนอ่ืนได แลวจึงพยายามทําความเขาใจคนท่ีจะสื่อสารดวย เปนการเรียนรูภาษาจากคน

อ่ืนท้ังโดยตรงและโดยออม  เมื่อฝกภาษาในลักษณะน้ีบอย ๆ ก็จะเกิดการพัฒนาทางภาษาจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
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ในสถานการณตาง ๆ ได จะเห็นไดวา การเรียนรูภาษาตางประเทศในแบบท่ี 2 มีลักษณะเปนการเรียนรูโดยอิสระ ท่ีเรียกวา 

“Autonomous learning” หรือ “Independent learning” เพราะผูเรียนสามารถบริหารจัดการเวลา บุคคล และ

สภาพการณตาง ๆ ในการเรียนรูไดเอง ตามความถนัดและรูปแบบการเรียนรูของตนเอง 

แนวทางท่ี 3 : การเรียนรูจากโครงสรางภาษา (Formal learning with focus on form) เปนกระบวนการ

เรียนรูดวยแบบน้ีเปนการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยการทําความเขาใจโครงสรางภาษา ฝกฝนการสรางและใชภาษา ใน

การสื่อสาร เปนการเรียนรูท่ีเปนระบบ มีข้ันตอนการเรียนรู และมีเปาหมายและรูปแบบภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ีชัดเจน

แนนอนในการฝก ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดท่ีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูมโนทัศนท่ีเปนระบบ (Scientific concept) 

ของ Vygotsky (1978) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเรียนดวยความตระหนักรูและตั้งใจ (Conscious and deliberate) โดยเริ่ม

เรียนโครงสรางของภาษากอน และเปนกระบวนการศึกษาในระดับการศึกษาหรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ

เรียนรูภาษาในลักษณะดังกลาว เริ่มจากการทําความเขาใจภาษา ดังน้ัน ทักษะท่ีตองเรียนรูในเบ้ืองตนคือทักษะการเขียน 

การอาน และการพูด ตามลําดับ โดยการทําความเขาใจโครงสรางไวยากรณเปนสําคัญดวย การเรียนรูแบบน้ีเปนการเรียนรู

โดยรูตัวท่ีใชการตระหนักรู  (Awareness) เปนหลักสําคัญในการเรียน โดย Vygotsky (1987) กลาววา การเรียน

ภาษาตางประเทศเริ่มตนจากโครงสรางภาษาระดับสูง ซึ่งไดแกโครงสรางไวยากรณโดยการฝกทักษะการเขียน โดยผูเรียน

ตองใชการตระหนักรู (Awareness) ในการเรียน แลวจึงเรียนรูโครงสรางภาษาระดับงายซึ่งหมายถึงการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนรูภาษาแมหรือภาษาท่ีหน่ึง ซึ่งเปนการเรียนรูโครงสรางภาษาระดับงาย 

ซึ่งใชการเรียนรูมโนทัศนโดยธรรมชาติ (Spontaneous concept learning) ไปสูการเรียนรูโครงสรางภาษาระดับสูงซึ่งตอง

เรียนรูในระบบ (Formal learning) 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง Spratt (2005) ไดเปรียบเทียบความแตกตางของการเรียนรูภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาแม และ

ภาษาตางประเทศในแงของอายุ วิธีการเรียนรู และบริบทการเรียนรู สรุปไดวา 

• ในแงของวัย เราเรียนรูภาษาแมตั้งแตเปนเด็กทารกในขณะท่ีเราเริ่มเรียนรูภาษาตางประเทศเมื่อเขาโรงเรียน

ประถมศึกษา 

• ในแงของวิธีการ เราเรียนรูภาษาแมและภาษาตางประเทศดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน คือ 

o เราเรียนรูภาษาแมโดยการเปดรับภาษาและคอย ๆ ซึมซับ ในขณะท่ีเราเรียนรูภาษา ตางประเทศ 

โดยการสอนของครูอาจารย 

o เราเรียนรูภาษาแมโดยความตองการหรือความจําเปน ในขณะท่ีเราเรียนรู ภาษาตางประเทศตองมี

แรงจูงใจในการเรียนมากบางนอยบางแลวแตบุคคล 

o เราเรียนรูภาษาแมโดยการมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว และเพ่ือน ๆ ในขณะท่ีเราเรียนรู

ภาษาตางประเทศโดยการมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนหรือกับเพ่ือน ๆ บาง 

o เราเรียนรูภาษาแมโดยการพูดเก่ียวกับสิ่งรอบตัว ในขณะท่ีเราเรียนรูภาษาตางประเทศโดยการฝก

พูดเก่ียวกับเรื่องราวนอกหองเรียน 

o เราเรียนรูภาษาแม โดยการฟ งและคอย ๆ ซับภาษาโดยไม รู ตั ว  ในขณะท่ี เรา เรียนรู  

ภาษาตางประเทศโดยฝกสรางภาษาท่ีจะใชทันทีท่ีเรียนจบ 
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o เราเรียนรูภาษาแมโดยการเลนและทดลองใชคําและรูปแบบภาษาใหม ๆ ในขณะท่ีเราเรียนรู

ภาษาตางประเทศโดยใชกิจกรรมการฝกแบบควบคุม (Controlled practice) 

• ในแงของบริบท เราเรียนรูภาษาแมและภาษาตางประเทศดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน คือ 

o เด็กเรียนรูภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาแมจากการไดยินภาษาตลอดเวลา ในขณะท่ีเรียนรู

ภาษาตางประเทศดวยดวยการเรียนในระบบการศึกษาไมก่ีช่ัวโมง 

o เรียนภาษาแมจากคนในครอบครัว ญาติพ่ีนอง และเพ่ือน ๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษตลอดเวลา ในขณะท่ี

เรียนภาษาตางประเทศดวยภาษาท่ีผูสอนทําใหงายลงแลว 

o เด็กท่ีเรียนภาษาแมจากการทดลองใชภาษา ในขณะท่ีเรียนภาษาตางประเทศผูสอนจะใหการช่ืน

ชมหรือกําลังใจท่ีไมเทากัน 

o พ่ีเลี้ยงมักจะใหคําชมหรือให กําลังใจเมื่อเด็กท่ีเรียนภาษาแมใชภาษาดี ในขณะท่ีเรียน

ภาษาตางประเทศมักจะไดรับการใสใจเปนรายบุคคลในปริมาณนอย 

o พ่ีเลี้ยงมักจะชวยทําใหการใชภาษาไดงายข้ึน และมักไมคอยแกไขขอผิดพลาดดานความถูกตอง

หรือหลักไวยากรณมากนัก ในขณะท่ีเรียนภาษาตางประเทศมักจะไดรับการช้ีผิดและแกไขเปน

จํานวนมาก  

ควรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอยางไรด ี 

(How to arrange English instruction in Thailand) 

จากหลักการขางตนท่ีวา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษจะมีท้ังความเหมือนกันและ

ความตางกัน และแตละทักษะลวนมีความสัมพันธกันและเอ้ือตอการเรียนรูของกันและกัน ดังน้ัน จึงเปนเรื่องสําคัญและ

จําเปนท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทถึงความหมาย องคประกอบ ทักษะยอย ๆ และลักษณะ

ตาง ๆ ของคาํวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” กอนท่ีจะออกแบบการเรียนการสอน และการเลือกใชวิธีการและเครื่องมือในการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ีเพ่ือจะสามารถพัฒนาและวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและ

เหมาะสมตอไป ขอเสนอตอไปน้ีเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทย ซึ่งเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาเปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา ตางประเทศ (English as a 

foreign language: EFL) โดยอาศัยแนวคิดและหลักการขางตน 

1. ครูผูสอนควรมีความตระหนักรู (Awareness) ในลักษณะการเกิดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูภาษา อังกฤษ 

ในฐานะท่ีเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันกับการเรียนรูภาษาแม โดยการเรียนรูภาษาแมมี

ลักษณะคอยเปนคอยไป และเริ่มตนดวยการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ตามลําดับ 

ในขณะท่ีการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศดังเชนในกรณีของประเทศไทยตองใชการเรียนรูท่ีเปน

ระบบโดยมีวัตถุประสงคการเรียนรูและข้ันตอนการเรียนรูท่ีชัดเจน โดยอาจเริ่มตนจากการอาน การฟง การ

เขียน และการพูด และเรียนรูโครงสรางภาษาหรือไวยากรณไปพรอมกัน  
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2. การเรียนรูโครงสรางหรือไวยากรณของภาษายังมีความสําคัญและความจําเปน เน่ืองจากผูเรียนไมสามารถ

เปดรับ (Expose) หรือคลุกคลี (Involve) กับภาษาไดตลอดเวลา หรือไมไดเรียนรูมาตั้งแตเปนทารก การ

เรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในประเทศไทยสวนใหญเริ่มเรียนเมื่อเปนเด็ก หรือวัยรุน ดังน้ัน ผูเรียน

จําเปนตองเขาใจท่ีโครงสรางภาษาเพ่ือใหเรียนรูภาษาดวยความเขาใจมากกวาการทองจําเพียงอยางเดียว 

โดยเฉพาะการสอนทักษะการเขียนท่ีตองเรียนรูโครงสรางภาษาหรือไวยากรณ และอาจสอนสอดแทรก

โครงสรางภาษาในการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

3. กําหนดทักษะท่ีจะพัฒนาหรือใหผูเรียนไดฝกใหชัดเจนในการสอนแตละครั้ง โดยอาจจัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะของการบูรณาการทักษะ (Skill integration) เพราะแมวาแตละทักษะจะมีลักษณะหรือองคประอบ

ท่ีแตกตางกัน แตทักษะตาง ๆ ก็มีสวนชวยทําใหเกิดการพัฒนาซึ่งกันและกันดวย เชน อาจจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานคูกับทักษะการฟง ทักษะการฟงคูกับทักษะการพูด ทักษะการอานคูกับทักษะ

การเขียน ทักษะการเขียนคูกับทักษะการพูด เปนตน  

4. ในการพัฒนาทักษะการฟงและการพูด ควรใชสถานการณท่ีใหผูเรียนสรางปฏิสัมพันธทางวาจา (Verbal 

interaction) ระหวางกันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหเกิดความถูกตองและความคลองแคลวทางภาษา  

5. ในการพัฒนาทักษะการเขียนและการพูด ซึ่งเปนทักษะการสรางภาษา (Productive skills) ควรสงเสริมและ

ชวยเหลือใหผูเรียนแปลงภาษาคิด (Thoughts) ใหเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนใหเปนประโยคท่ีสื่อ

ความหมายไดชัดเจน โดยการใหเรียนรูคําศัพทและรูปแบบภาษาท่ีหลากหลายจากทักษะการอาน 

6. กําหนดเปาหมายการเรียนรูใหชัดเจนในการเรียนรูในสถานการณน้ัน ๆ และกําหนดขอบเขต และจํานวนใน

การแกไขความผิดพลาดดานไวยากรณใหชัดเจน ไมควรแกไขขอผิดพลาดทุกเรื่องท่ีผูเรียนทํา หรือปลอยให

ใชภาษาผิดเรื่องเดิมซ้ํา ๆ โดยไมแกไข  

7. ควรตองใสใจผูเรียนเปนรายบุคคลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ท้ังในดานการแกไขความผิดพลาดในการเรียนรู

ภาษา การสรางแจงจูงใจ และการใหการชมเชยและสรางขวัญกําลังใจ  

8. ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ควรนําเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชในกิจกรรมตาง ๆ โดย

อาจใชสื่อการเรียนรูท่ีเปนวิดีโอคลิปจากยูทูป (YouTube) ชองทางการสื่อสารออนไลน (Online medium) 

เปนสื่อสําหรับฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ภายหลังจากท่ีผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จาก

วิธีการสอนและสื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ แลว 

9. วิธีการสอนตองใชแบบผสมผสาน (Eclectic method) โดยผสมผสานและเลือกใชการสอนแบบตาง ๆ ใหถูก

ท่ีถูกเวลาในกระบวนการสอนเน้ือหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยผสมผสานเทคนิคและวิธีการสอนดังตอไปน้ี  

• การสอนแบบไวยากรณและการแปล (Grammar translation)  

• การสอนแบบตรง (Direct method)  

• การสอนแบบฟง-พูด (Audio-lingual method) 

• การสอนแบบกลุมสัมพันธ (Community language learning)  

• การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion)  

ภาคบรรยาย 

503 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

• การสอนแบบสัมมนา (Seminar)  

• การใชกรณีศึกษา (Case Study)  

• การฝกปฏิบัตภิาคสนาม (Field Teaching)  

• การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip)  

• การฝกปฏิบัติ (Practice)  

• การฝกงาน (Job Training)  

• การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based Instruction)  

• การศึกษาคนควาโดยอิสระ (Independent Study)  

• การระดมสมอง (Brain Storming) 

• การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบคนท่ีไดรับมอบหมาย (Summarization or 

Presentation of Assignment) 

10. ควรท้ิงชวงเวลาสําหรับการประมวลผลการเรียนรู (Silent period) ของการทํางานทางความคิด (Mental 

function) ของผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนทุกคนตองการเวลาสําหรับการประมวลผลการเรียนรู ซึ่งผูเรียนท่ีมี

พ้ืนฐานการเรียนรูท่ีแตกตางกันตองใชเวลาในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน ชวงจังหวะเวลาในการทบทวน

ความรูเดิม นําเสนอเน้ือหาใหม ๆ และการทดสอบวัดผลการเรียนรู ควรทําในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และไม

เหมือนกันสําหรับผูเรียนแตละกลุม หรือแตละคน 

11. บูรณาการการวัดผลประเมินผลเขากับกระบวนการเรียนการสอนตามมโนทัศนของการประเมินแบบพลวัตร 

(Dynamic assessment) โดยการทําการวัดผลและประเมินผลในระหวางการจัดการเรียนการสอน และใช

ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูไปพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียน ตัวอยางเชน การประเมินการพูด 

และการตรวจงานเขียนแลวใหขอมูลยอนกลับ (Feedbacks) จะทําใหทราบระดับความสามารถในการเรียนรู

ของผูเรียน และสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตรงกับปญหาท่ีแทจริง โดยอาจประเมินจากการ

นําเสนองานในหอง การพูดสนทนาตามสถานการณท่ีกําหนด หรือตรวจงานเขียนตาง ๆ จะทําใหทราบและ

แกไขปญหาเก่ียวการออกเสียง การใชไวยากรณในการแตงประโยค เปนตน 

 

สรุป 

จะเห็นวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษาตางประเทศ ไมอาจยึดตามการจัดการ 

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง และภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาแมไดท้ังหมด  และการจัดการเรียนการสอนไม

สามารถยึดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงไดเพียงรูปแบบเดียว หรือไมสามารถใชแนวทางใดแนวทางหน่ึงไดในทุกบริบทหรือทุก

สถานการณ ดังขอเสนอแนะของ Vygotsky (1978) ท่ีวาการเรียนรูและพัฒนาการจะไมเกิดข้ึนโดยสมบูรณในวิธีการท่ี

เหมือนกัน หรือดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีแนนอนตายตัว ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ จะตองใหจัดใหมีความ

สอดคลองกับธรรมชาติของรายวิชาน้ัน และสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักคือ ผูเรียนเกือบท้ังหมดของประเทศไทยเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งมีวิธีการเรียนรูท่ีไมเหมือนกับการเรียนรูภาษาแมท้ังหมด นอกจากน้ี ลักษณะและ
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องคประกอบของทักษะการรับขอมูล (Receptive skills) และทักษะการสรางภาษา (Productive skills) ก็มีความแตกตาง

กัน ซึ่งความแตกตางดังกลาวจําเปนตองใชวิธีการเรียนรูและวิธีการฝกทักษะภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การสราง

ความรูความเขาใจและทดลองวิธีการพัฒนาทักษะหรือการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในประเทศไทยจึงเปนเรื่องทา

ทาย และควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนา

แตละทักษะเปนอยางยิ่ง 
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