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บทคัดยอ
บทความนี้มุงนําเสนอขอมูลเชิงวิชาการและเสนอแนวทางสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่
เปนภาษาตางประเทศในบริบทประเทศไทย ขอมูลไดมาโดยการศึกษาเอกสาร และใชประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ
ของผูเขียน ผลจากการศึกษาคนควาจากประสบการณของผูเขียนไดแกองคความรูที่ครอบคลุมถึงความหมายและลักษณะ
ของทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการอาน การฟง การเขียน และการพูด ตลอดจนทักษะยอย ๆ ของแตละ
ทักษะซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว และไดองคความรูเกี่ยวการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 แนวทาง คือ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เกิดขึ้น
จากปฏิสัมพันธกับคนอื่น และเกิดจากการเรียนรูโครงสรางภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับประเทศไทย
ควรมีลักษณะเฉพาะที่เปนการผสมผสานแนวทางตาง ๆ ในการเรียนรูภาษา เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนในบริบทของ
ประเทศไทยอยางแทจริง
คําสําคัญ: ทักษะภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การเรียนรูภ าษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

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
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง
ครั้งแลวครั้งเลาในสังคมไทย แตจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมปรากฏวามีสัญญาณที่ดีขึ้นทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ และยังไมมีการแสดงออกถึงยอมรับในเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เชนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษต่ํากวารายวิชาอื่น ๆ มาอยาง
ตอเนื่อง จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนมา
อยางตอเนื่องและยาวนาน และปฏิเสธไมไดวาความลมเหลวในการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนผลที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากระบบการศึกษาและจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการศึกษาในภาพรวม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ จากประเด็น
ปญหาดังกลาว บทความนี้จึงมุงนําเสนอขอมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ ซึ่งผูเขียนเชื่อวาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่จะเปนพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอนที่มี
ความถูกตองและเหมาะสม โดยมุงนําเสนอความหมาย ลักษณะของทักษะภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ความแตกตางระหวางการเรียนรูภาษาแม (Mother tongue) ภาษาที่สอง (Second language) และภาษาตางประเทศ
(Foreign language) และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
ผูสอนในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง และเหมาะสมกับผูเรียนในบริบทของประเทศไทยอยางแทจริง
ทักษะภาษาอังกฤษคืออะไร (What are English skills?)
คําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” เปนคําพูดที่เราเคยชิน โดยเราพูดคํานี้จนติดปาก และไดยินจนชินหู โดยเฉพาะเรา
พูดหรือไดยินคําวา “ทักษะการพูด” “ทักษะการฟง” “ทักษะการอาน” หรือ “ทักษะการเขียน” เปนคําพูดงาย ๆ ที่พูดจน
ติดปากและเคยชินจนอาจไมสนใจที่จะศึกษาใหเขาอยางอยางถูกตองวาคําเหลานั้นมีความหมายและมีลักษะอยางไร โดย
เฉพาะอยางยิ่ง อาจมีคนสวนนอยโดยเฉพาะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือตัวผูเรียนเองที่ยังไมไดตระหนักถึงความหมาย
และลักษณะที่ถูกตองของคําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” และไมเขาใจถึงองคประกอบหรือทักษะยอย ๆ (Sub-skills) ของ
ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เมื่อทั้งผูสอนไมเขาใจมโนทัศนของคําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” อยางถูกตองแลว ก็จะเปน
เรื่องยากที่จะสามารถจัดการเรียนรูที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิผลได
Spratt (2005) และ Harmer (2003) และ Harmer (2007) แบงภาษาออกเปน 2 ทักษะใหญ และ 4 ทักษะยอย ดังตอไปนี้
1. ทักษะการรับรู (Receptive skills) หมายถึง วิธีการที่เราใชทําความเขาใจความหมายจากสัญลักษณหรือ
ขอความที่ไดอานหรือไดยินจากสื่อตาง ๆ หรือจากรวมสนทนากับคนอื่น แลวทําความเขาใจความหมาย ทักษะการรับรู
ประกอบดวยทักษะการอาน และทักษะการฟง (Harmer, 2003; Harmer, 2007) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 ทักษะการอาน (Reading skill) เปนความสามารถในการสรางความเขาใจเนื้อหา (Text) ที่ถูกนําเสนอ
ในรูปของการเขียน โดยเนื้อหาอาจนําเสนอผานสัญลักษณตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวอักษรหรือสัญลักษณอื่น ๆ เชน K หมายถึง
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1,000 โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหขอมู ลสําหรั บการทํางาน เพื่อ การศึก ษา และเพื่อ ความเพลิดเพลิน (Harmer, 2003;
Harmer, 2007) Spratt (2005) กลาววา การอานเกี่ยวของกับการทําความเขาใจเนื้อหาของภาษาในระดับตาง ๆ ตั้งแต
ระดับคํา (Vocabulary and word) วลี (Phrase) ประโยค (Sentence) บทสนทนา (Conversation) อนุเฉทหรือยอหนา
(Paragraph) บทความหรือเรียงความ (Essay) และเรื่องราว (Story) โดยเนื้อหาในบทอานยังสามารถใชเปนรูปแบบในการ
เขียนไดเปนอยางดีเพราะบทอานเปนผลงานการเขียนที่เสร็จสมบูรณแลว ซึ่งผูอานจะตองถอดรหัสสัญลักษณทั้งในแงของ
ความหมายและโครงสราง (Rivers, 1994)
ทักษะการอานประกอบไปดวยองคประกอบที่เรียกวาทักษะยอย (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) รูปแบบการเรียงเนื้อหา (Organization pattern) แนวของเนื้อหา (Tone of the text)
เปนตน ทักษะยอยของการอานดังกลาว มีความสําคัญในการอานและการสอนอานเปนอยางยิ่ง เพราะจะเปนตัวชี้วัดที่จะทํา
ใหรูไดวาการอานประสบความสําเร็จหรือไม และประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จในองคประกอบของการอาน
ใด นอกจากนี้ ทัก ษะยอ ยของภาษาอั งกฤษ จะเปน ขอ มูล สําคั ญที่ จะชว ยใหผู อา นเลือ กใช เทคนิ ควิ ธีก ารอา นไดอ ยา ง
เหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลหรือเรียนรูจากเรื่องที่อาน กลาวคือ ถาเปนการอานเพื่อใหทราบหัวขอหรือชื่อเรื่อง (Topic or
title) และสาระสําคัญ (Main idea) เรามักใชเทคนิควิธีการอานเร็วที่เรียกวา “Skimming” ในกรณีที่เปนการอานเพื่อ
ค น หาคํ า ตอบที่ เ ราต อ งการ ซึ่ ง อาจเป น คํ า ตอบที่ เ ป น ข อ มู ล ที่ เ ฉพาะเจาะจง (Specific information) ข อ มู ล ที่ เ ป น
รายละเอี ย ด (Detailed information) ความหมายของคํ า ศั พ ท (Meaning of a vocabulary) คํ า สรรพนามอ า งอิ ง
(Referent) เรามักใชเทคนิควิธีการอานเร็วที่เรียกวา “Scanning” ถาเปนการอานเพื่อใหเขาใจความหมายโดยนัยที่แฝงหรือ
ซอนรนอยู (Inference) หรือการอานเพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียน (Purpose of the writer) เราอาจใชการ
อานเชิงวิเคราะห (Critical reading) หรือถาเปนการอานเพื่อเรียนรูภาษาทั้งในแงของคําศัพท สํานวน และโครงสราง
ไวยากรณ (Grammatical structure) เรามักใชการกลวิธีอานที่เรียกวา “Intensive reading” และถาเปนการอานเพิ่มเติม
หรืออานนอกเวลาเพื่อเติมเต็มความรูหรือเรียนรูขอมูลเพิ่มเติมตามความสนใจ เรามักใชการอานที่เรียกวา “Extensive
reading”
1.2 ทักษะการฟง (Listening skill) เปนทักษะการรับรู (Receptive skill) เชนเดียวกับทักษะการอาน
ทักษะการฟงเปนความสามารถในการตอบสนองตอภาษา และเปนการทําความเขาใจความหมายของเสียงที่ไดยิน (Spratt:
2005) เรามักจะฟงภาษาในระดับตาง ๆ ตั้งแตเสียงของภาษาในระดับคํา (Vocabulary and word) วลี (Phrase) ประโยค
(Sentence) การสนทนา (Conversation) การพูด สั้น ๆ (Short talk) การพูดยาว ๆ (Long talk) และการพูดบอกเล า
เรื่องราว (Story)
เนื่องจากทักษะการฟงมีความคลายกันกับทักษะการอานในแงของการเปนทักษะการรับรูเหมือนกัน ดังนั้น ทักษะ
ยอยของการฟง (Listening sub-skills) จึงมีความคลายกับทักษะยอยของการอาน (Reading sub-skills) ที่แตกตางกันคือ
สื่อในการฟ งซึ่ง เปนเสียงที่ พูด ในขณะที่สื่อ ของการอ านเปนขอ ความที่เขี ยนขึ้น ทักษะยอ ยของการฟ ง ประกอบดว ย
ความหมายของคําศัพทและประโยค (Meaning of vocabularies and sentences) หัวขอหรือชื่อเรื่อง (Topic or title)
ของเรื่องที่ฟงสาระสําคัญ (Main idea) รายละเอียด (Details) ของเรื่องที่ฟง ขอมูลเฉพาะ (Specific information) คํา
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สรรพนามอางอิง (Referent) จุดประสงคของผูพูด (Purpose of the speaker) การตีความหมาย (Inference) รูปแบบ
การเรียงเนื้อหา (Organization pattern) แนวของเนื้อหา (Tone of the text)
ในแงของการพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการฟงมีความสําคัญเพราะนอกจากจะทําใหเกิดความรูและไดขอมูล
จากเสียงที่ไดยินแลวยังทําใหผูฟงไดคุนเคยกับเสียงซึ่งจะใชเปนแบบอยางในการปรับปรุงการพูดไดดวย (Harmer, 2003;
Harmer, 2007)
2. ทักษะการสรางภาษา (Productive skills) ทักษะการสรางภาษา หมายถึง ความสามารถในการสรางและ
ใช สัญ ลั กษณด ว ยการเรีย บเรี ยงภาษาที่ เ ปน ตัว อั กษร และเปล งเสี ยงออกมา ในรูป แบบของการพูด และเขี ยนเพื่อ สื่ อ
ความหมายใหผูอื่นไดรับรู โดยทักษะการสรางภาษาประกอบดวยทักษะการพูด และทักษะการเขียน (Harmer, 2003;
Harmer, 2007) ดังมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 ทักษะการพูด (Speaking skill) หมายถึง การใชภาษาในรูปของเสียงเพื่อสื่อความหมาย Spratt
(2005) ไดชี้ใหเห็นถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับการพูดไว ดังนี้
• โครงสรางไวยากรณและคําศัพท (Grammar and vocabulary) หมายถึง โครงสรางประโยคที่เกิดจาก
การนําคําศัพทมาเรียบเรียงเปนประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
• หนาที่ของภาษา (Function) หมายถึง วัตถุประสงคหรือเหตุผลในการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ
เชน การแนะนําตนเอง (Making self-introduction) การตอบคําถาม (Questioning) การถามและ
การบอกเสนทาง (Asking and giving directions) การขอรอง (Making requests) การขอคําอธิบาย
เพิ่มเติม (Clarifying)
• ความเหมาะสม (Appropriacy) หมายถึง การใชภาษาตามกาลเทศะ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ ที่ไมเปนทางการหรือเปนทางการจนเกินไป ที่เรียกวาระดับความเหมาะสม
• ภาษากาย (Body language) หมายถึง การใชทาทางประกอบการพูด เชน การยิ้ม การยักไหล
• ปฏิสัมพันธ (Interaction) หมายถึง การปรับลักษณะการตอบสนองตอคูสนทนาใหมีความเหมาะสม
เชน การแกไขการพูดใหเหมาะสม การหยุดรอใหคูสนทนาพูดจบ การมีสวนรวมในการสนทนา การ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือรูปแบบของภาษาใหเหมาะกับคูสนทนา เปนตน
ทักษะการพูดมีองคประกอบหรือทักษะยอย (Sub-skills) ของการพูด ซึ่งเปนลักษณะของภาษาที่เชื่อมโยงกัน
(Features of connected speech) ตามองค ประกอบต าง ๆ เพื่ อสื่อ ความหมายที่ต องการสื่อ สาร คือ การออกเสีย ง
(Pronunciation) การเนนเสียงในคํา (Stress) ระดับเสียงสูงต่ําในประโยค (Intonation) จังหวะของเสียง (Rhythm) การ
หยุด (Pause) การเชื่อมเสียงของคํา (Link) โครงสรางไวยากรณ (Grammatical structure) นอกจากนี้ การพูดที่ดีควรมี
เกณฑ สํ า หรั บ การวั ด ความสามารถในการพู ด ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยความถู ก ต อ ง (Accuracy) และความคล อ งแคล ว
(Fluency) ความถูกตอง หมายถึง การพูดที่ถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ ใชคําศัพทไดถูกตองและเหมาะสม และออก
เสียงไดถูกตอง สวนความคลองแคลว หมายถึง การพูดในอัตราความเร็วที่ปกติ โดยไมชะงัก ลังเล พูดซ้ําไปซ้ํามา และใช
ภาษาเชื่อมโยงกันไดอยางราบเรียบ
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2.2 ทักษะการเขียน (Writing skill) หมายถึง การใชกระบวนการที่ไดมาซึ่งผลงานการเขียนประเภทตาง ๆ
สื่อสารเพื่อถายทอดความความรูและความรูสึกนึกคิดดวยตัวอักษรระหวางผูเขียนและผูอาน โดยใชความรูความเขาใจใน
เรื่ อ งหลั กไวยากรณข องภาษา ข อ มู ล คํา ศั พ ท สํ านวน และหลั ก การเรี ย บเรี ยง เพื่ อ ใหผู อ า นเข าใจเนื้ อ หาสาระตาม
จุดประสงคของผูเขียน (Finochiaro & Bonomo, 1973; Lado, 1977; Byne, 1982; Widdowson, 1978 อางถึงใน สุดา
จิต สุมมาตย, 2547) และ Vygotsky (1978) กลาววา การเขียนคือการพูดที่ไมมีคูสนทนา (Interlocutor) ซึ่งเปนการพูด
กั บ คนที่ ไ ม อ ยู ด ว ยกั น หรื อ คนที่ อ ยู ใ นจิ น ตนาการ การเขี ย นเป น การสื่ อ ความหมายด ว ยสั ญ ลั ก ษณ ที่ เ ป น อั ก ษรซึ่ ง มี
องคประกอบที่เกี่ยวของมากมายที่เรียกวาทักษะยอยของการเขียน (Writing sub-skills) เชน ลายมือ (Handwriting) การ
สะกดคํ า (Spelling) ไวยากรณ (Grammar) คํ า ศั พ ท (Vocabulary) ความรู ห รื อ ข อ มู ล ในการเขี ย น (Knowledge or
information) การจัดเรียงเนื้อหา (Text organization) การใชเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) นอกจากนี้ การ
เขียนยังตองประกอบดวยประเภทของงานเขียนซึ่งมีมากมาย เชน การเขียนบันทึก (Note) การเขียนโปสการด (Postcard)
การเขียนกรอกใบสมัคร (Form filling) การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ (Letter) การเขียนอนุเฉท (Paragraph) การ
เขียนเรียงความ (Essay) การเขียนวรรณกรรม และการเขียนเชิงสรางสรรค (Creative writing) ตาง ๆ
จะเห็นไดวาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะนั้น มีทั้งสวนที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน ซึ่งเมื่อวิเคราะหลักษะ
ภายนอกแลวจะพบวา ทักษะการอาน (Reading skill) และทักษะการเขียน (Writing skill) มีความคลายคลึงกันในแงของ
การทํางานกับสัญลักษณหรือตัวอักษรที่มองเห็นดวยตา (Visual signs) ที่เปนการเรียงความคิด คําพูด โดยใชคําศัพทและ
ไวยากรณ อยางไรก็ตาม ทั้งสองทักษะก็มีความแตกตางกันตรงที่ทักษะการอานเปนทักษะการรับรู (Receptive skill)
ในขณะที่ทักษะการเขียนเปนทักษะการสรางภาษา (Productive skill) ซึ่งมีลักษณะและวัตถุประสงคไมเหมือนกัน สวน
ทักษะฟง (Listening skill) และทักษะการพูด (Speaking skill) เปนการทํางานที่เกี่ยวของกับเสียง (sounds) เหมือนกัน
ในขณะที่ทั้งสองทักษะก็มีความแตกตางกัน โดยที่ทักษะฟงเปนทักษะการรับรู (Receptive skill) ในขณะที่ทักษะการพูด
เปนทักษะการสรางภาษา (Productive skill) อยางไรก็ตาม ไมวาทักษะภาษาอังกฤษจะมีท้ังความเหมือนกันและความ
ตางกัน แตละทักษะลวนมีความสัมพันธกันและเอื้อตอการเรียนรูของกันและกัน เชน ทักษะการฟงเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
การพูด การอาน และการเขียน ทักษะการอานเอื้อตอการพัฒนาทักษะการเขียน การฟง และการพูด เปนตน

การเรียนรูภาษาอังกฤษเกิดขึ้นไดอยางไร (How is English learning acquired?)
มีนักการศึกษาและเจาของความคิดเชิงทฤษฎีหลายคนที่ไดเสนอแนวคิดในการเรียนรูภาษาที่เกี่ยวกับการเรียนรู
ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ เชน Vygotsky (1978) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(Foreign languages) และการเรี ย นรู ภ าษาแม (Mother tongue) ไว ว า การเรี ย นรู ภ าษาแม แ ตกต า งจากการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศตั้งแตจุดเริ่มตน กลาวคือ การเรียนรูภาษาแมเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป และรูปแบบหรือลักษณะ
พื้นฐานของภาษาแมจะถูกซึมซับโดยไมรูตัว (Acquired) กอนที่เด็กจะรับรูลักษณะที่ซับซอนหรือที่เรียกวารูปแบบระดับสูง
ในภายหลัง ในขณะที่การเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งเปนมโนทัศนที่เปนระบบจะตองใชการตระหนักรูและความตั้งใจในการ
เรียน และการเรียนรูจะเริ่มตนจากรูปแบบหรือลักษณะของภาษากอน เชน โครงสรางไวยากรณ รูปแบบของเสียง โครงสราง
ของคํา กระบวนการเรียนรูของภาษาทั้ง 2 ประเภทดังกลาวสะทอนใหเห็นชัดเจนวาการเรียนรูภาษาแมใชกระบวนการ
เรียนรูมโนทัศนโดยธรรมชาติ (Spontaneous concept) ในขณะที่การเรียนรูภาษาตางประเทศใชกระบวนการเรียนรูมโน
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ทั ศ น ที่ เ ป น ระบบ (Scientific concept) ซึ่ ง เป น กระบวนการที่ เ รี ย นด ว ยความตระหนั ก รู แ ละตั้ ง ใจ (Conscious and
deliberate) โดยการจัดการเรียนรูควรใหอยูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ (Zone of proximal development) ที่เปนระดับ
ที่สูงขึ้นจากระดับพัฒนาการที่เกิดขึ้นแลวในอดีต (Actual development level) ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีความคลายคลึงกับ
แนวคิดเรื่อง “Comprehensible input” i+1 ของ Krashen (1982) ที่ไดเสนอแนะใหจัดเนื้อหาดานภาษาตางประเทศที่
ยุงยากมากกวาระดับปกติใหผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาไดดีขึ้น ในขณะที่ Chomsky (1965) ไดชี้ใหเห็น
ถึงการเรียนรูภาษา (Language acquisition) โดยเนนวาเด็กมีวิธีการเรียนภาษาทุกภาษาคลาย ๆ กัน เพราะธรรมชาติใน
การเรียนภาษาทุกภาษามีลักษณะพื้นฐานที่คลายกันแมวาจะมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกันก็ตาม แนวคิดดังกลาว
แสดงใหเห็นวาธรรมชาติในการเรียนรูภาษาแมกับการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความแตกตางกันตั้งแตจุดเริ่มตนของการ
เรียนรู ซึ่งในระยะตอมา Spratt (2005) ไดอธิบายถึงการเรียนรูภาษานั้นเกิดขึ้นไดใน 3 แนวทาง คือ การรับรูภาษาบอย ๆ
จนเกิดการเรียนรูไดโดยไมรูตัว (Natural learning or spontaneous learning with exposure and pick it up) การ
เรียนรูภาษาโดยการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Interaction) และการศึกษารูปแบบของภาษาแลวฝกฝนจนเกิดสามารถใชภาษา
ได (Formal learning with focus on form) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
แนวทางที่ 1 : การเรียนรูโดยธรรมชาติ (Spontaneous learning) เปนกระบวนการเรียนรูโดยธรรมชาติ
หลังจากที่ไดคลุกคลีกับภาษารอบตัว ไดมีโอกาสเปดรับ (Expose) และรับรูภาษาในลักษณะและรูปแบบตาง ๆ มากมาย
และใชเวลานาน ไดมีโอกาสทดลองใชภาษากับบุคคลรอบตัวทั้งพอ แม ญาติ พี่ นอง และเพื่อน ๆ เปนที่ตระหนักกันดีวาการ
เรี ย นรู ใ นลั ก ษณะดั ง กล า วเป น การเรี ย นรู ภ าษาที่ ห นึ่ ง หรื อ ภาษาแม (L1 or Mother tongue) และเกิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะ
คลายกันในการเรียนรูภาษาที่สอง (Second language) ซึ่งผูเรียนมีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Vygotsky (1978) ที่เกี่ยวกับการเรียนรูภาษาแมใชกระบวนการเรียนรูมโนทัศนโดยธรรมชาติ (Spontaneous
concept) ที่เปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยโดยไมรูตัว ซึ่งเราเรียกวา “Language acquisition”
การเรียนรูในลักษณะเชนนี้เริ่มตนดวยการฟงและการพูด เปนการเปดรับภาษารอบตัวและเลียนแบบภาษาจนกลายเปน
อัตโนมัติ ซึ่งการเรียนรูภาษาใหม ๆ นั้นอาจไมไดเกิดขึ้นในทันที แตอาจใชเวลาในการประมวลในกระบวนการคิดโดยใช
ระยะเวลาระยะหนึ่งที่เราเรียกวา “Silent period” แลวจึงจะใชภาษาในการสื่อสารได จะเห็นไดวา การเรียนรูภาษาแม
หรือภาษาที่หนึ่ง เริ่มตนดวยทักษะการฟงและการพูด และเกิดขึ้นโดยการรับรูภาษากับคนรอบตัวอยางตอเนื่องและยาวนาน
โดยตองมีแรงจูงใจในการเรียนมากเนื่องจากมีความตองการและความจําเปนตองใชภาษาในการสื่อสาร และไดรับการ
สนับสนุนสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรูที่เปนของจริง (Authentic) รอบตัว และที่ชัดเจนที่สุดก็คือ เราเรียนรูภาษาแม
หรือภาษาที่หนึ่งในลักษณะดังกลาวเมื่อเราเปนเด็กทารก เปนเด็ก เปนวัยรุน แมกระทั่งตอนเปนผูใหญ
แนวทางที่ 2 : การเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น (Learning through interaction) เปนกระบวนการ
เรียนรูภาษาที่เกิดขึ้นดวยการมีปฏิสัมพันธ มีลักษณะคลาย ๆ กับการเรียนรูแบบที่ 1 ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารกับคนอื่น แต
จะแตกตางกันในแงของความตั้งใจหรือเปาหมายที่จะเรียนรูภาษา วัยของผูเรียน และความรูความสามารถพื้นฐานที่มีอยู
เดิม การเรียนรูในลักษะนี้ ผูเรียนตองมีเปาหมายและแรงจูงใจที่จะใชภาษาเพื่อสื่อสารกับคนอื่น เพื่อใหคนอื่นเขาใจในสิ่งที่
เราตองการสื่อความหมาย ตองมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะสามารถวางแผนการเรียนรูไดในระดับหนึ่ง และมีพื้นฐานทางภาษา
เพียงพอที่จะสื่อสารเปนเบื้องตนกับคนอื่นได แลวจึงพยายามทําความเขาใจคนที่จะสื่อสารดวย เปนการเรียนรูภาษาจากคน
อื่นทั้งโดยตรงและโดยออม เมื่อฝกภาษาในลักษณะนี้บอย ๆ ก็จะเกิดการพัฒนาทางภาษาจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น
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ในสถานการณตาง ๆ ได จะเห็นไดวา การเรียนรูภาษาตางประเทศในแบบที่ 2 มีลักษณะเปนการเรียนรูโดยอิสระ ที่เรียกวา
“Autonomous learning” หรื อ “Independent learning” เพราะผู เ รี ย นสามารถบริ ห ารจั ด การเวลา บุ ค คล และ
สภาพการณตาง ๆ ในการเรียนรูไดเอง ตามความถนัดและรูปแบบการเรียนรูของตนเอง
แนวทางที่ 3 : การเรียนรูจากโครงสรางภาษา (Formal learning with focus on form) เปนกระบวนการ
เรียนรูดวยแบบนี้เปนการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยการทําความเขาใจโครงสรางภาษา ฝกฝนการสรางและใชภาษา ใน
การสื่อสาร เปนการเรียนรูที่เปนระบบ มีขั้นตอนการเรียนรู และมีเปาหมายและรูปแบบภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่ชัดเจน
แนนอนในการฝก ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูมโนทัศนที่เปนระบบ (Scientific concept)
ของ Vygotsky (1978) ซึ่งเปนกระบวนการที่เรียนดวยความตระหนักรูและตั้งใจ (Conscious and deliberate) โดยเริ่ม
เรียนโครงสรางของภาษากอน และเปนกระบวนการศึกษาในระดับการศึกษาหรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ
เรียนรูภาษาในลักษณะดังกลาว เริ่มจากการทําความเขาใจภาษา ดังนั้น ทักษะที่ตองเรียนรูในเบื้องตนคือทักษะการเขียน
การอาน และการพูด ตามลําดับ โดยการทําความเขาใจโครงสรางไวยากรณเปนสําคัญดวย การเรียนรูแบบนี้เปนการเรียนรู
โดยรู ตั ว ที่ ใ ช ก ารตระหนั ก รู (Awareness) เป น หลั ก สํ า คั ญ ในการเรี ย น โดย Vygotsky (1987) กล า วว า การเรี ย น
ภาษาตางประเทศเริ่มตนจากโครงสรางภาษาระดับสูง ซึ่งไดแกโครงสรางไวยากรณโดยการฝกทักษะการเขียน โดยผูเรียน
ตองใชการตระหนักรู (Awareness) ในการเรียน แลวจึงเรียนรูโครงสรางภาษาระดับงายซึ่งหมายถึงการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนรูภาษาแมหรือภาษาที่หนึ่ง ซึ่งเปนการเรียนรูโครงสรางภาษาระดับงาย
ซึ่งใชการเรียนรูมโนทัศนโดยธรรมชาติ (Spontaneous concept learning) ไปสูก ารเรียนรูโครงสรางภาษาระดับสูงซึ่งตอง
เรียนรูในระบบ (Formal learning)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Spratt (2005) ไดเปรียบเทียบความแตกตางของการเรียนรูภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม และ
ภาษาตางประเทศในแงของอายุ วิธีการเรียนรู และบริบทการเรียนรู สรุปไดวา
• ในแงของวัย เราเรียนรูภาษาแมตั้งแตเปนเด็กทารกในขณะที่เราเริ่มเรียนรูภาษาตางประเทศเมื่อเขาโรงเรียน
ประถมศึกษา
• ในแงของวิธีการ เราเรียนรูภาษาแมและภาษาตางประเทศดวยวิธีการที่แตกตางกัน คือ
o เราเรียนรูภาษาแมโดยการเปดรับภาษาและคอย ๆ ซึมซับ ในขณะที่เราเรียนรูภาษา ตางประเทศ
โดยการสอนของครูอาจารย
o เราเรียนรูภาษาแมโดยความตองการหรือความจําเปน ในขณะที่เราเรียนรู ภาษาตางประเทศตองมี
แรงจูงใจในการเรียนมากบางนอยบางแลวแตบุคคล
o เราเรียนรูภาษาแมโดยการมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว และเพื่อน ๆ ในขณะที่เราเรียนรู
ภาษาตางประเทศโดยการมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนหรือกับเพื่อน ๆ บาง
o เราเรียนรูภาษาแมโดยการพูดเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ในขณะที่เราเรียนรูภาษาตางประเทศโดยการฝก
พูดเกี่ยวกับเรื่องราวนอกหองเรียน
o เราเรี ย นรู ภ าษาแม โ ดยการฟ ง และค อ ย ๆ ซั บ ภาษาโดยไม รู ตั ว ในขณะที่ เ ราเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศโดยฝกสรางภาษาที่จะใชทันทีที่เรียนจบ
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o เราเรียนรูภาษาแมโดยการเลนและทดลองใชคําและรูปแบบภาษาใหม ๆ ในขณะที่เราเรียนรู
ภาษาตางประเทศโดยใชกิจกรรมการฝกแบบควบคุม (Controlled practice)
• ในแงของบริบท เราเรียนรูภาษาแมและภาษาตางประเทศดวยวิธีการที่แตกตางกัน คือ
o เด็ ก เรี ย นรู ภ าษาที่ ห นึ่ ง หรื อ ภาษาแม จ ากการได ยิ น ภาษาตลอดเวลา ในขณะที่ เ รี ย นรู
ภาษาตางประเทศดวยดวยการเรียนในระบบการศึกษาไมกี่ชั่วโมง
o เรียนภาษาแมจากคนในครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อน ๆ ที่ใชภาษาอังกฤษตลอดเวลา ในขณะที่
เรียนภาษาตางประเทศดวยภาษาที่ผูสอนทําใหงายลงแลว
o เด็กที่เรียนภาษาแมจากการทดลองใชภาษา ในขณะที่เรียนภาษาตางประเทศผูสอนจะใหการชื่น
ชมหรือกําลังใจที่ไมเทากัน
o พี่ เ ลี้ ย งมั ก จะให คํ า ชมหรื อ ให กํ า ลั ง ใจเมื่ อ เด็ ก ที่ เ รี ย นภาษาแม ใ ช ภ าษาดี ในขณะที่ เ รี ย น
ภาษาตางประเทศมักจะไดรับการใสใจเปนรายบุคคลในปริมาณนอย
o พี่เลี้ยงมักจะชวยทําใหการใชภาษาไดงายขึ้น และมักไมคอยแกไขขอผิดพลาดดานความถูกตอง
หรือหลักไวยากรณมากนัก ในขณะที่เรียนภาษาตางประเทศมักจะไดรับการชี้ผิดและแกไขเปน
จํานวนมาก

ควรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอยางไรดี
(How to arrange English instruction in Thailand)
จากหลักการขางตนที่วา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษจะมีทั้งความเหมือนกันและ
ความตางกัน และแตละทักษะลวนมีความสัมพันธกันและเอื้อตอการเรียนรูของกันและกัน ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญและ
จําเปนที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทถึงความหมาย องคประกอบ ทักษะยอย ๆ และลักษณะ
ตาง ๆ ของคําวา “ทักษะภาษาอังกฤษ” กอนที่จะออกแบบการเรียนการสอน และการเลือกใชวิธีการและเครื่องมือในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่เพื่อจะสามารถพัฒนาและวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมตอไป ขอเสนอตอไปนี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูที่เรียนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาเปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา ตางประเทศ (English as a
foreign language: EFL) โดยอาศัยแนวคิดและหลักการขางตน
1. ครูผูสอนควรมีความตระหนักรู (Awareness) ในลักษณะการเกิดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูภาษา อังกฤษ
ในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันกับการเรียนรูภาษาแม โดยการเรียนรูภาษาแมมี
ลักษณะคอยเปนคอยไป และเริ่มตนดวยการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ตามลําดับ
ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศดังเชนในกรณีของประเทศไทยตองใชการเรียนรูที่เปน
ระบบโดยมีวัตถุประสงคการเรียนรูและขั้นตอนการเรียนรูที่ชัดเจน โดยอาจเริ่มตนจากการอาน การฟง การ
เขียน และการพูด และเรียนรูโครงสรางภาษาหรือไวยากรณไปพรอมกัน
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2. การเรียนรูโครงสรางหรือไวยากรณของภาษายังมีความสําคัญและความจําเปน เนื่องจากผูเรียนไมสามารถ
เปดรับ (Expose) หรือคลุกคลี (Involve) กับภาษาไดตลอดเวลา หรือไมไดเรียนรูมาตั้งแตเปนทารก การ
เรี ย นภาษาอั งกฤษของผู เ รีย นในประเทศไทยส วนใหญ เ ริ่ม เรีย นเมื่ อ เป น เด็ ก หรื อวั ย รุน ดัง นั้ น ผู เรี ย น
จําเปนตองเขาใจที่โครงสรางภาษาเพื่อใหเรียนรูภาษาดวยความเขาใจมากกวาการทองจําเพียงอยางเดียว
โดยเฉพาะการสอนทักษะการเขียนที่ตองเรียนรูโครงสรางภาษาหรือไวยากรณ และอาจสอนสอดแทรก
โครงสรางภาษาในการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
3. กําหนดทักษะที่จะพัฒนาหรือใหผูเรียนไดฝกใหชัดเจนในการสอนแตละครั้ง โดยอาจจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการทักษะ (Skill integration) เพราะแมวาแตละทักษะจะมีลักษณะหรือองคประอบ
ที่แตกตางกัน แตทักษะตาง ๆ ก็มีสวนชวยทําใหเกิดการพัฒนาซึ่งกันและกันดวย เชน อาจจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานคูกับทักษะการฟง ทักษะการฟงคูกับทักษะการพูด ทักษะการอานคูกับทักษะ
การเขียน ทักษะการเขียนคูกับทักษะการพูด เปนตน
4. ในการพัฒนาทักษะการฟงและการพูด ควรใชสถานการณที่ใหผูเรียนสรางปฏิสัมพันธทางวาจา (Verbal
interaction) ระหวางกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเกิดความถูกตองและความคลองแคลวทางภาษา
5. ในการพัฒนาทักษะการเขียนและการพูด ซึ่งเปนทักษะการสรางภาษา (Productive skills) ควรสงเสริมและ
ช ว ยเหลื อ ให ผู เ รี ย นแปลงภาษาคิ ด (Thoughts) ให เ ป น ภาษาพู ด หรื อ ภาษาเขี ย นให เ ป น ประโยคที่ สื่ อ
ความหมายไดชัดเจน โดยการใหเรียนรูคําศัพทและรูปแบบภาษาที่หลากหลายจากทักษะการอาน
6. กําหนดเปาหมายการเรียนรูใหชัดเจนในการเรียนรูในสถานการณนั้น ๆ และกําหนดขอบเขต และจํานวนใน
การแกไขความผิดพลาดดานไวยากรณใหชัดเจน ไมควรแกไขขอผิดพลาดทุกเรื่องที่ผูเรียนทํา หรือปลอยให
ใชภาษาผิดเรื่องเดิมซ้ํา ๆ โดยไมแกไข
7. ควรตองใสใจผูเรียนเปนรายบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งในดานการแกไขความผิดพลาดในการเรียนรู
ภาษา การสรางแจงจูงใจ และการใหการชมเชยและสรางขวัญกําลังใจ
8. ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ควรนําเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชในกิจกรรมตาง ๆ โดย
อาจใชสื่อการเรียนรูที่เปนวิดีโอคลิปจากยูทูป (YouTube) ชองทางการสื่อสารออนไลน (Online medium)
เปนสื่อสําหรับฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ภายหลังจากที่ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จาก
วิธีการสอนและสื่อการเรียนรูอื่น ๆ แลว
9. วิธีการสอนตองใชแบบผสมผสาน (Eclectic method) โดยผสมผสานและเลือกใชการสอนแบบตาง ๆ ใหถูก
ที่ถูกเวลาในกระบวนการสอนเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผสมผสานเทคนิคและวิธีการสอนดังตอไปนี้
• การสอนแบบไวยากรณและการแปล (Grammar translation)
• การสอนแบบตรง (Direct method)
• การสอนแบบฟง-พูด (Audio-lingual method)
• การสอนแบบกลุมสัมพันธ (Community language learning)
• การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
การใชกรณีศึกษา (Case Study)
การฝกปฏิบัตภิ าคสนาม (Field Teaching)
การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip)
การฝกปฏิบัติ (Practice)
การฝกงาน (Job Training)
การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based Instruction)
การศึกษาคนควาโดยอิสระ (Independent Study)
การระดมสมอง (Brain Storming)
การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบคนที่ไดรับมอบหมาย (Summarization or
Presentation of Assignment)
10. ควรทิ้งชวงเวลาสําหรับการประมวลผลการเรียนรู (Silent period) ของการทํางานทางความคิด (Mental
function) ของผูเรียน เนื่องจากผูเรียนทุกคนตองการเวลาสําหรับการประมวลผลการเรียนรู ซึ่งผูเรียนที่มี
พื้นฐานการเรียนรูที่แตกตางกันตองใชเวลาในการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้น ชวงจังหวะเวลาในการทบทวน
ความรูเดิม นําเสนอเนื้อหาใหม ๆ และการทดสอบวัดผลการเรียนรู ควรทําในชวงเวลาที่เหมาะสม และไม
เหมือนกันสําหรับผูเรียนแตละกลุม หรือแตละคน
11. บูรณาการการวัดผลประเมินผลเขากับกระบวนการเรียนการสอนตามมโนทัศนของการประเมินแบบพลวัตร
(Dynamic assessment) โดยการทําการวัดผลและประเมินผลในระหวางการจัดการเรียนการสอน และใช
ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูไปพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียน ตัวอยางเชน การประเมินการพูด
และการตรวจงานเขียนแลวใหขอมูลยอนกลับ (Feedbacks) จะทําใหทราบระดับความสามารถในการเรียนรู
ของผูเรียน และสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตรงกับปญหาที่แทจริง โดยอาจประเมินจากการ
นําเสนองานในหอง การพูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนด หรือตรวจงานเขียนตาง ๆ จะทําใหทราบและ
แกไขปญหาเกี่ยวการออกเสียง การใชไวยากรณในการแตงประโยค เปนตน
สรุป
จะเห็นวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ ไมอาจยึดตามการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแมไดทั้งหมด และการจัดการเรียนการสอนไม
สามารถยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไดเพียงรูปแบบเดียว หรือไมสามารถใชแนวทางใดแนวทางหนึ่งไดในทุกบริบทหรือทุก
สถานการณ ดังขอเสนอแนะของ Vygotsky (1978) ที่วาการเรียนรูและพัฒนาการจะไมเกิดขึ้นโดยสมบูรณในวิธีการที่
เหมือนกัน หรือดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่แนนอนตายตัว ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ จะตองใหจัดใหมีความ
สอดคล อ งกั บธรรมชาติ ข องรายวิ ช านั้ น และสิ่ ง สํ า คัญ ที่ ค วรตระหนั ก คื อ ผู เ รีย นเกื อ บทั้ ง หมดของประเทศไทยเรี ย น
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งมีวิธีการเรียนรูที่ไมเหมือนกับการเรียนรูภาษาแมทั้งหมด นอกจากนี้ ลักษณะและ
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องคประกอบของทักษะการรับขอมูล (Receptive skills) และทักษะการสรางภาษา (Productive skills) ก็มีความแตกตาง
กัน ซึ่งความแตกตางดังกลาวจําเปนตองใชวิธีการเรียนรูและวิธีการฝกทักษะภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน ดังนั้น การสราง
ความรูความเขาใจและทดลองวิธีการพัฒนาทักษะหรือการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในประเทศไทยจึงเปนเรื่องทา
ทาย และควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
แตละทักษะเปนอยางยิ่ง
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