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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
จังหวดัฉะเชิงเทรา  ในครั้งนี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังตอไปนี้ 
 2.1.1  แนวคดิทฤษฎีและววิฒันาการทางภาษา 
 2.1.2  วิวัฒนาการทางการสอนภาษาตางประเทศ 
 2.1.3 แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 2.1.4 มาตรฐานการจัดการศึกษากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 2.1.5   แนวทางการพฒันาวิชาชีพครู  (Professional  Development) 
 2.1.6   งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการทางภาษา 
 
  พัฒนาการของภาษามีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย  ตั้งแตยุคโครงสรางนิยม  ยุคหลัง
โครงสรางนิยม  ยุคสมัยใหมและยุคหลังสมัยใหม  พัฒนาการของวิธีการหาความรูเหลานี้ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนภาษา  ซ่ึงมีลักษณะคอยเปนคอยไปไมได
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดใหมตามยุคสมัยทั้งหมด  ไดมีการนําแนวคิดทฤษฎีบางเรื่องมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แตการดําเนินงานยังไมกาวหนาเทาที่ควร  ทั้งนี้เพราะเปน
การเปลี่ยนแปลงในสวนยอย  และมิติของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน  ยังคงเปนการแยกสวน
มากกวาการมองภาพรวม  (ผองศรี  มาสขาว, 2547, หนา 8) 
 ในปจจุบัน  แนวคิดภาษาคืออํานาจในการจัดระบบระเบียบ  จัดประเภท  ทําการแยกแยะ  
ภาษาสรางและผลิตเอกลักษณตางๆ ขึ้นมา  โดยเฉพาะการใชภาษาในการอางถึงความรู  ความจริง 
ความเปนธรรมชาติ  ความเปนวิทยาศาสตร  จัดเปนภาษาในระดับสูงและแสดงถึงพลังอํานาจ
ของภาษามากขึ้น  ในสถานการณที่คูสนทนามีความคิดเห็นซึ่งขัดแยงกัน  ผูที่สามารถหาถอยคําที่มี
น้ําหนัก  มีเหตุผลมากกวาได  ก็จะทําใหอีกฝายหนึ่งตองยอมจํานน  เกิดเปนอํานาจที่แฝงอยูในรูปภาษา  
นักปรัชญาไดหันมาใหความสนใจกับอิทธิพลของภาษา  ที่มีตอวิธีคิดของมนุษยอยางจริงจังเปนครั้งแรก  
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จึงเกิดจุดหักเหของภาษาที่ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารมาเปนเครื่องมือในการตอรองทางสังคม

เพื่อใหไดมาในสิ่งซึ่งมนุษยตองการ  (Halliday, 1994, pp. xvii) 
 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในเรื่องของภาษา  เปนไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  และวิวัฒนาการในแตละยุค  จะสะทอนใหเห็นพัฒนาการ
ในเรื่องของกระบวนการเรียนรูภาษาและแนวคิด  เทคนิควิธีการสอน  ลําดับตอไปนี้จะนําเสนอและ
เปรียบเทียบความแตกตางของแนวคิด  และวิวัฒนาการทางภาษา  4  ยุค  คือ  ยุคโครงสรางนิยม  
ยุคหลังโครงสรางนิยม  ยุคสมัยใหม  และยุคหลังสมัยใหม 
  2.1.1  แนวคิดทฤษฎีภาษายคุโครงสรางนยิม  
 ภาษายุคโครงสราง  เร่ิมจากแนวคิดของ เฟอรดินาน  เดอ  โซซูร  (Ferdinand  de 
Saussure)  ในระหวางคริสตศักราช 1857–1913  โซซูรแยกภาษา  (langue)  และการใชภาษา  (parole)  
ออกจากกัน  โดยเชื่อวา 
 ภาษา  เปนเรื่องของระบบกฎเกณฑ  เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นและเปนส่ิงที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ  เปนความเคยชินที่มนุษยกระทําโดยจิตใตสํานึก  เขาใหความหมายของภาษาวาเปนระบบ
องครวมที่มีความสมบูรณ  มีกฎเกณฑ  และมีรูปแบบที่เปนสวนยอยตางกัน   
 สําหรับการใชภาษานั้น  เปนเรื่องของความสามารถในการใชภาษารวมกับการนํา
กฎเกณฑทางภาษามาใชตามจารีตปฏิบัติ  เพื่อใหการสื่อสารนั้นเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ  และ
เปนที่ยอมรับทางสังคม  (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, 2545, หนา 13)   
 โซซูรแยกภาษาและสังคมออกจากกันเปนสององคประกอบ  แตทั้งสองอยาง
ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  โดยใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา  ภาษาเปนเรื่องของบุคคลที่ตองซึมซับเอาไว
ในระดับจิตใตสํานึกเพื่อใหสามารถพูด  ใชภาษาได  การศึกษาภาษาในแนวคิดของโซซูรจึงเปนการศึกษา
ความสัมพันธของรูปแบบ  (form)  กับการใชภาษาที่เปนเนื้อหาสาระ  (substance)  ที่เปนนามธรรม   
และกลาววา  รูปแบบชวยทําใหเนื้อหาสาระที่เปนนามธรรมเกดิเปนรูปธรรมได  ซ่ึงตอมา  ชอมสกี้ 
(Chomsky, 1965)  ไดนํามาสานตอ  โดยแยกออกเปน  ความสามารถทางภาษา  (language  of  competence) 
และความสามารถทางการแสดงออก  หรือความสามารถในการใชภาษาในแตละสถานการณ  
(language  of  performance)  และยังคงใชแนวคิดเรื่องรูปแบบมาเปนหลักการในการคนหาความรู
ตามแนวโครงสรางนิยม 
 สําหรับสาระสําคัญประการที่สองในความคิดของโซซูรคือ  ภาษาเปนระบบสัญญะ 
(sign)  ซ่ึงส่ือถึงความคิดตางๆ การศึกษารูปแบบของระบบสัญญะเรียกวา  สัญวิทยา  (semiology)  
(Saussure, 1959, pp. 108-109) 
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 “สัญวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายในสงัคมที่สัญญะนั้น 
  ถือกําเนิดขึ้นมา รวมทั้งแสวงหากฎที่ควบคมุอยูเบื้องหลัง”  (A  science  that   
  studies  the  life  of  signs  within  society  is  conceivable)  
 

ในความหมายของโซซูร  นอกจากภาษาเปนสัญญะแลวยังรวมสัญลักษณอ่ืนๆ ที่ใชส่ือความหมายดวย 
เชน  สีขาว  สีดํา  เครื่องหมายอัศเจรีย  การเวนวรรค  หรือการยอหนา  เปนตน  ภาษาจึงไมใช
การศึกษาเฉพาะเรื่องระบบเสียง  คําศัพท  และไวยากรณ  แตยังหมายถึงการศึกษาระบบสังคมและ
วัฒนธรรมของภาษานั้น  ความหมายของโซซูรในเรื่องของสัญญะมีสองลักษณะ  คือ  ความสัมพันธ
ระหวางรูปสัญญะและความหมายของสัญญะ  เชน  ผูหญิง  ผูชาย  ซ่ึงสื่อความหมายของความคิดที่ตางกัน  
ตัวอยางในระดับรูปสัญญะของภาษาที่แตกตางกัน  เชน  ผูชาย – men   ผูหญิง – women  รูปสัญญะ
จะเปนปญหาในการเรียนรูภาษาใหม ถาไมมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับภาษาเดิม  โซซูรยังอธิบายเพิ่มเติม
วาถึงแมรูปสัญญะและความหมายสัญญะจะมีความสัมพันธกัน  แตก็ไมไดเปนไปอยางอิสระ 
ยังคงอยูภายใตการยอมรับของคนในชุมชนนั้น  ผูใชภาษามิไดมีสวนในการกําหนดรูปสัญญะ  
แตใชภาษาภายใตกฎเกณฑของภาษานั้นๆ ภาษาจึงเปนผลมาจากสิ่งที่ถูกกําหนดใหเปน (arbitariness)  
บวกกับจารีตปฏิบัติในสังคม  (conventionality) 
 กาญจนา  แกวเทพ  และคนอื่นๆ (2543, หนา 1-4)  กําหนดขอบเขตและคุณสมบัติ
ของสิ่งที่เปน “สัญญะ”  ไวดังนี้ 
 1)  มีลักษณะทางกายภาพ  สามารถจับตอง  รับรูไดดวยอวัยวะรับสัมผัส  เชน  
เปนตัวอักษร  ภาพวาด  เสียงเพลง  หรือเปนอาการที่แสดงออกมาทางสีหนา  เปนตน 
  2)  มีความตั้งใจที่จะสงขาวสาร  P. Guiraud  (1975)  ยกตัวอยางวา  เมื่อเราพูดวา 
“เมฆเปนสัญญาณวาฝนจะตก  ควันเปนสัญญาณวามีไฟ”  แตในทางสัญญะวิทยาไมถือวาเมฆและ
ควันไฟเปนสัญญะ  เนื่องจากทั้งสองสิ่งนั้นมิไดมีความตั้งใจที่จะสงขาวสารอะไร  หากรายการ
พยากรณอากาศในโทรทัศนไดไปถายรูปเมฆครึ้ม  เพื่อที่จะบอกวาวันนี้จะมีฝนตก เมฆในกรณีหลังนี้
จึงจะถือวาเปนสัญญะตามความหมายของสัญญะวิทยา  เนื่องจากผูใชสัญญะมีความตั้งใจจะสงขาวสาร
บางอยาง 
 3)  มีความหมายมากไปกวาตัวมันเอง  จากคุณสมบัติ  2  ประการแรก  ไดกอใหเกิด
คุณสมบัติประการที่สามตามมา  กลาวคือ  เมื่อภาพอักษร  เสียง  หรือวัตถุ  (ลักษณะทางกายภาพ) 
ถูกผูใชสัญญะ  (รายการพยากรณอากาศ)  นํามาใชอยางตั้งใจนั้น  ภาพกอนเมฆจึงมิไดหมายถึง 
“เมฆ”  เทานั้น  แตมีความหมายมากไปถึงวา  “วันนี้จะมีฝนตก” 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 18 

 กลาวโดยสรุป คุณสมบัติที่จาํเปน 3  ประการของสัญญะ ก็คือ 
  1)  ตองมีรูปธรรม/ลักษณะทางกายภาพ  ซ่ึงอาจจะเปน  ภาพ  เสียง  อักษร  วัตถุ  
หรืออ่ืนๆ 
 2)  มีความหมายมากไปกวาตัวเอง 
 3)  ผูใชสัญญะตองตระหนกัวา  รูปธรรมดังกลาวนั้นเปนสัญญะ 
 คลารค  (Clarke, 1987)  ไดประมวลแนวคิดเกี่ยวกับวิชาที่วาดวย  “สัญญะ”  ท่ีเคยมีมา
ในประวัติศาสตรภูมิปญญาตะวันตก  และพบวามีอยู  3  กระแส  คือ 
  1)  Theory  of  evidential  sign  เปนแนวคิดเกี่ยวกับ “สัญญะ”  ตั้งแตในยคุสมัย
ของกรีกที่มาจากวงการแพทยซ่ึงเชื่อวา  อาการเจ็บปวยที่แสดงออกมานั้น  เปน  “พยานหลักฐาน”  
ถึงตัวเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของโรค 
 2)  Theory  of  Language  เปนแนวคิดของ ล็อค  (Locke)  ที่ระบุวาภาษา
ในฐานะสัญญะ  เปนเครื่องมือในการสื่อสาร  (mean  of  communication)  จากแนวคิดที่สองนี้โซซูร 
และกลุมเพื่อนพองที่ริเร่ิมศาสตรดานสัญญะไดขยายความหมายของ “สัญญะ”  ที่เคยตีกรอบอยูในเรื่อง  
“วจนภาษา”  ออกไปถึง  “อวจนภาษา”  อยางอื่นๆ   
  3)  Peirce’s  conception  of  semiotic  เพียซ  (Peirce)  พยายามศึกษาคุณลักษณะ
คุณสมบัติที่สําคัญๆ ของสัญญะ  ซ่ึงถูกสรางและใชโดยสัตวโลกที่มีความสามารถในการเรียนรูจาก
ประสบการณ  และนําเอาสัญญะนั้นมาใชเพื่อเปาหมายที่จะสื่อสารกัน 
 จากที่มาของแนวคิดที่เกี่ยวของกับสัญญะที่กลาวมาขางตน  กาญจนา  แกวเทพ  
และคนอื่นๆ (2543, หนา 6-8)  สรุปวา  สัญญะวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับ  3  เร่ือง  คือ 
  1)  ตัวสัญญะ  (sign)  นับตั้งแตเร่ืองภาษาพูด  ภาษาภาพ  อาการของโรค  อาหาร  
เส้ือผา ฯลฯ โดยจะสนใจวิธีการที่สืบทอดความหมาย  (meaning)  ของสัญญะเหลานี้  รวมทั้งวิธีการ
ที่สัญญะเหลานี้เขามาเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับผูใชสัญญะ  ทั้งนี้โดยสืบเนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา 
สัญญะเปนผลผลิตทางความคิดของมนุษย  เกิดมาจากการประกอบสราง  (construct)  ของมนุษย  
ดังนั้น  หากตองการทําความเขาใจสัญญะ  ก็จําเปนตองเขาใจตัวมนุษยผูสรางสัญญะนั้นดวย 
  2)  รหัส/ระบบ  (code/system)  เนื่องจากการใชสัญญะมีการจัดทําขึ้น

อยางเปนระบบ  ระบบที่นําเอาสัญญะมาประกอบเขาดวยกันนั้น เรียกวา  รหัส (code)  ซ่ึงมีมากมาย
หลายประเภท  แตละประเภทมีคุณสมบัติแตกตางกัน 
  3)  วัฒนธรรม  (culture)  เนื่องจากสัญญะเปนผลิตกรรมของมนุษย  (man-made)  
ดังนั้นจึงเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม  ทั้งสัญญะและรหัสจึงถูกสราง  ถูกใช  และทํางานอยูไดภายใต
บริบททางวัฒนธรรมแบบหนึ่งๆ เทานั้น  หากเปลี่ยนบริบทไป  สัญญะและรหัสนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง
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ความหมาย  เชน  “ความแกชรา”  อาจหมายถึงความนาเคารพนับถือในสังคมไทยโบราณ  แตมีความหมายถึง
การหมดสมรรถภาพในสังคมตะวันตกสมัยใหม  ในขณะที่สัญญะและรหัสทํางานอยูภายใตบริบท
ทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งๆ นั้น  ในทางกลับกัน  วัฒนธรรมหนึ่งๆ จะดํารงอยูไดก็ตองอาศัยสัญญะ
และรหัสนั้นเชนกัน  ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุด  คือ  ภาษา  เมื่อชาติที่ตกเปนอาณานิคมถูกบังคับให
ยกเลิกการใชภาษาของตนเอง  และหันไปใชภาษาของเจาอาณานิคม  วัฒนธรรมเดิมของตน
ก็จะสูญสลายไปดวย  ส่ิงนี้คือ  ความสัมพันธที่ขึ้นตอกันระหวางสัญญะ/รหัส  กับบริบททางวัฒนธรรม  
  ในสวนการศึกษาภาษาของโซซูร  ประเด็นสําคัญที่เขามองขามคือ  การศึกษาภาษา
ในองคประกอบในสวนของไวยากรณ  เพราะโซซูรเห็นวาไวยากรณไมใชหนวยพื้นฐานของภาษา  
ซ่ึงตอมา  ชอมสกี้  (Chomsky, 1965)  ไดศึกษาเรื่องของไวยากรณและตั้งสํานักไวยากรณใหมทีเ่รียกวา  
ไวยากรณเพิ่มพูน  หรือไวยากรณปริวรรต  (generative  transformational  grammar)  นบัวาเปนจดุออน
ของโซซูร  ที่มองขามความคิดสรางสรรคทางไวยากรณ  ภายใตระบบกฎเกณฑของภาษา 
  2.1.2  แนวคิดทฤษฎีภาษายคุหลังโครงสรางนยิม 
  คล็อด  เลวี่  สเตราส  (Claude  Levi  Strauss)  เปนผูนําการศึกษาดานมานุษยวิทยา
แนวโครงสราง  ซึ่งเปนผูที่ไดรับอิทธิพลและสานตอแนวความคิดของโซซูร  ไดผนวกความคิด
ในแงมุมทางดานวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธทางสังคมกับระบบโครงสราง  ที่ทําใหทุกอยางดํารงอยูได
อยางที่เปนอยู  ดังนั้น  การศึกษาวัฒนธรรมของเขาจึงเปนการศึกษาในระดับโครงสราง  มิไดสนใจ
ในรายละเอียด  และสวนที่เปนปลีกยอย 
 ผูนําการศึกษาวัฒนธรรมในลําดับถัดมา  คือ  โรล็องด  บารทส  (Roland Barthes) 
ใหความเห็นแตกแนวไปจากโครงสรางนิยมวา  ในการเขยีนบทประพันธ  ผูประพันธเปนผูกําหนด
บทประพันธ  แตมิใชบทประพันธกําหนดผูประพันธ  ตัวอยางเชน  ในการประพันธเรื่องราว
การสืบสวนสอบสวน  ผูประพันธจะเลือกใชคํา  สรางความเชื่อมโยงทางภาษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
เราใจผูอาน  ซ่ึงเปนแนวคิดที่ขัดแยงกับแนวคิดภาษาศาสตรโครงสรางที่กลาววา  ภาษาเปนเรื่องของ
รูปแบบไมใชเนื้อหาสาระ  ภาษาเปนตัวกําหนดการพูด  แตมิใชผูพูดเปนผูกําหนดภาษา  สําหรับ 
Barthes  แลว  ภาษาเปนกระบวนการสื่อสารและการสรางความหมายที่ไมรูจบ  ภาษาเปนผูกําหนด
บทบาทหนาที่ใหกับผูเขียนผูเขยีนมิไดเปนผูควบคุมและกําหนดภาษาโดยตรง 
 นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส  ฌาคส แดริดา  (Jacques  Derrida)  มีความเห็นขัดแยงกับ
ภาษาศาสตรในยุคโครงสรางอยางสิ้นเชิง  เขาเห็นวาภาษามีธรรมชาติที่ไรระเบียบและไมมีเสถียรภาพ  
ความหมายของมันผันแปรไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  เขาตอตานแนวคิดที่วาดวยศูนยรวม 
(logo  centralism)  ในเรื่องที่เปนความชัดเจน  ความถูกตอง  ความงดงาม  และความเปนจริง  
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ซ่ึงเขาถือวาการมีศูนยรวมเปนการปดกั้นความคิดใหม  และการที่จะใหคนคิดใหมทําใหม  จึงจําเปนตอง
ร้ือแนวคิดเกาๆ ออกไป  (จันทนี  เจริญศรี, 2545, หนา 6-7) 
 ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร  (2545, หนา  201)  ไดกลาวถึง  ฟูโก  (Foucault)  
นักคิดยุคหลังโครงสรางนิยมวา  เปนผูที่โตแยงแนวคิดเรื่องรูปแบบ และโครงสรางภาษาศาสตรของโซซูร  
และเชื่อวาภาษาไมคงที่  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เขาใหความสนใจเรื่องรหัสสัญลักษณ  
(symbolic  codes)  และวาทกรรมทางภาษา  (discourse)  เขาเชื่อมโยงภาษากับสังคม  และถือวา
ภาษาเปนภาคปฏิบัติของสังคมหรือวัฒนธรรม  ภาษาไมใชตัวตนแทจริงของมนุษย  มนุษยใชภาษา
เพื่อสรางคุณคา  เอกลักษณและผลประโยชนใหกับตนเอง  ความรูตางๆ ถูกถายทอดออกมาผาน
ทางภาษา  นําความรูนั้นไปใชใหประโยชน  และอํานาจแกชนชั้นผูนําในสังคม 
 บารทส  ไดใหความสนใจในเรื่องของตัวบท  (text)  และการวิเคราะหตัวบท 
(textual  analysis)  (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, 2545, หนา 204 - 221)  และบารทส  (Barthes, 1973, 
pp. 36-39)  ยังใหความเห็นวา  มีปจจัยอ่ืนที่เขามาเกี่ยวของในการสรางตัวบท  เชน  ปจจัยทางสังคม 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  ความหมายของตัวบทจึงเปนความคิดในเรื่องโวหาร  หรือกลวิธีการพูด  
การเขียน  (rhetoric)  ทฤษฎีตัวบทแบบใหม  จึงเปนการเคลื่อนจากการศึกษาภาษาเชิงโครงสราง 
มาเปนการศึกษา  การสื่อความหมายของตัวบท  และไดกลาวถึงทฤษฎีที่วาดวยตัวบทไว   5  ประการ 
คือ 
  1)  ตัวบท  (text)  เปนภาคปฏิบัติของการสื่อ/สรางความหมาย  และภาคปฏิบัติ
ของตัวบท  ทําใหทราบกระบวนการสื่อ/สรางความหมายที่งานและภาษาถักทอซึ่งกันและกัน 
จนเปนตัวบท/ความหมายขึ้นมา 
 2)  ตัวบทเปนเรื่องของการผลิตแบบหนึ่งที่ผูเขียนและผูอานมาพบกัน  ตัวบท
จะมีการทํางานตลอดเวลาเปนการผลิต/สรางที่ไมรูจบ  ตัวบททํางานผานภาษาดวยการยอยสลาย  
การถอดรหัสความหมายของภาษาที่เปนตัวแทนของการสื่อสาร  หรือเพื่อการแสดงออกทางความคิด
และสรางภาษาขึ้นมาใหม  ซ่ึงเปนภาษาที่มีพื้นที่ของการผสมกลมกลืนและพลิ้วไหวตลอดเวลาไมรูจบ  
ตัวบทจึงเริ่มจากคนเขียนคัดเลือกใชคํา  และรูปแบบไวยากรณที่มีอยูเพื่อสรางความหมายขึ้นมา  
และคนอานใชรูปสัญญะสรางความหมายใหมจากสิ่งที่คนเขียน  ซ่ึงคนเขียนอาจนึกไมถึงและ
อาจจะไมไดหมายความเชนนั้นได 
 3)  ตัวบทเปนเรื่องของกระบวนการสื่อ/สรางความหมายอยางไมจบสิ้น  เราใจ
ใหคนอานสืบเสาะหาความรูจริงตอไปอยางไมสิ้นสุด  กระบวนการปฏิบัติการผานทางภาษา
เพื่อสรางความหมายชวยสลายตัวตนของผูอาน  และกลายเปนสวนหนึ่งในตัวบท  ตัวบทจึงเปนสิ่ง
เยายวนใจใหคนเขาไปแสวงหาความสุข 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 21 

 4)  ตัวบทแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด  เปนปรากฏการณของการสื่อสาร
โดยใชวาทกรรม  (discourse)  การถักทอของภาษาอยางไมรูจบ  การที่ใหเขาถึงตัวภาษาจึงมีความจําเปน 
ตองวิเคราะหในเรื่องของการใชภาษา  วาทกรรมทางภาษา  วิธีการ  กระบวนการที่ผูพูดและผูเขียนใช  
เพื่อแสดงความเปนตัวตนของตนเอง 
   ตัวบททําหนาที่แจกแจงภาษาใหม  หรือเปนการสรางเนื้อเยื่อใหมของสิ่งที่
ไดกลาวมาแลว  วิธีการเขาถึงภาษา  กระทําไดโดยการถอดตัวบทและสรางตัวบทขึ้นใหม 
(reconstruction  text)  เพื่อความเขาใจในตัวบท  ตัวบทจะมีลักษณะที่สัมพันธ  ติดตอ  และโยงใยกัน
ในเรื่องเนื้อหาที่กลาวมากอน  และที่กลาวในปจจุบัน  ตางมาบรรจบกันเปนเงื่อนไขของการดํารงอยู
ของตัวบท  ซ่ึงเปนสูตรสําเร็จที่ไมมีช่ือกํากับ  แตมีลักษณะที่หลากหลาย กระจัดกระจาย  เพื่อแสดงถึง
การผลิตที่ไมซํ้าของตัวบทซึ่งเปนแนวคิดที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
     2.1.3  แนวคิดทฤษฎีภาษายคุสมัยใหม   
                  ยุคสมัยใหม (Modernism)  สืบเนื่องมาจากกระแสการตอตานลัทธิยึดติดทางวิทยาศาสตร  
การตอตานเริ่มจากนักคิดในสาขาศิลปะและวรรณคดีวิจารณ  และยังแพรหลายออกไปยังสาขาปรัชญา
และสังคมศาสตร  แนวคิดของ จอหน  ดิวอี้  (John Dewey)  ในเรื่องมนุษยธรรมและการตอตาน
อุตสาหกรรมที่ไมคํานึงถึงมนุษยชาติ  แนวคิดทางภาษาศาสตรของดิวอ้ีขัดแยงกับแนวคิดภาษาศาสตร
โครงสราง  ดิวอ้ีเห็นวาภาษาเปนกระบวนการทางสังคม  ไมเปนนามธรรม  ไมมีระเบียบแบบแผน
ที่แนนอน  กระบวนการเรียนภาษาคือผูเรียนพูดในสิ่งที่ตองการพูดและตองการแสดงออก  และ
มิไดหมายความเพียงการพูดเทานั้น  (Kalantzis & Cope, 1993)    
   ยุคสมัยใหมเปนยุคที่นักปรัชญาผสมผสานภาวะทางสังคมเขากับปญหา

ดานญาณวิทยาของทฤษฎีสังคม เลียวทารด  (Lyotard, 1992)  ไดปฏิเสธความรูจากอภิตํานานทั้งหมด
โดยเกิดความคลางแคลงใจวาความรูเดิมที่เขียนไวไมสอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนไปของสังคม  
เฟเธอรสโตน  (Featherstone , 1988, pp. 195-215)  ไดใหนิยามของยุคสมัยใหมวาเปนเปนผลกระทบ
ที่เกิดจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่ทําใหโครงสรางทางสังคมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจาก

กระบวนการยอยๆ เชน  กระบวนการทางอุตสาหกรรม  กระบวนการเติบโตทางสังคมและเทคโนโลยี 
ทุนนิยม  และกลไกทางการตลาด  ซ่ึงมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  เชนมีการพัฒนา
ในการผลิตและขายสินคาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยุคบริโภคนิยม  ซึ่งใหความสําคัญตอ
ความกาวหนา  (avant - garde)  และแปลกใหม  (novelty)  มีการเสนอคานิยมแบบสุขนิยมของผูบริโภค
โดยใชส่ือสารมวลชนเปนสื่อกลาง  และวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาครอบงําสังคม  ซ่ึงเปนชวงปลาย
ของยุคทุนนิยม  เปนระบบการผลิตซํ้าโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือขายและทุนนิยมระดับ
นานาชาติ  จนอาจจะกลาวไดวาครอบคลุมไปทั่วทุกปริมณฑลในสังคม  มีผลใหภาษามีพัฒนาการ
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ในรูปแบบที่กาวหนามากเชนระบบดิจิตอล  ไซเบอรสเปซ  มีการนําเสนอขอมูลตาง  ๆในแบบไฮเปอรมีเดีย 
โดยสามารถสั่งซื้อของดูรายการสินคาอานหนังสือพิมพวารสารและติดตามเหตุการณตางๆ ไดทั่วโลก
บนระบบจอภาพ  (Jameson, 1992; อางถึงใน ผองศรี มาสขาว, 2547, หนา 12) 
  2.1.4  แนวคิดทฤษฎีภาษายคุหลังสมัยใหม   
  ยุคหลังสมัยใหม  (Postmodernism)  เปนยุคมิติของความแตกตางทางวัฒนธรรม
ตอเนื่องมาจากยุคหลังอุตสาหกรรมใหม  เนนความแตกตาง  ความไมตอเนื่องและการไมยึดติดกับ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  มีการกลมกลืนและหลอมรวมของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  กลาวถึง
สิทธิของสตรี  (women's right)  การศึกษาในเรื่องของเพศและความเทาเทียมกันทางสงัคม  ยคุนีเ้ปนยคุ
ที่เลิกชื่อถือในเรื่องของความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรม  หรือการแยกสวนยอยๆ ของภาษา  
เปนยุคสมัยของการอานสื่อในรูปแบบที่หลายหลาก  เนนการตีความสิ่งที่อาน  การอานเพื่อหาสัมพันธบท  
(intertexualities)  และการอานในลักษณะของการใชหลายศาสตรหรือขอความรูในตางสาขา  
(intersubjectivities)  เปนยุคสมัยที่ไมยึดติดกับความคิดเดียววาถูกตอง  มีการสรางขอสรุปนานาประการ
เพื่อการอธิบายขอความรูตางๆ ที่มีอยูและเกิดขึ้นใหม  และไมเชื่อเพียงความคิดหรือขอสรุปเดียววา
จะถูกตอง  จะมีการเสนอความคิดทั้งในแงมุมที่เห็นดวยและขัดแยงในทุกประเด็น 
 เนื่องจากยุคนี้เปนยุคแหงความขัดแยงและเปนการเปดรับความคิดและสิ่งแปลกใหม   
แนวคิดในเรื่องของภาษาจึงแตกตางออกไป  ภาษาไมใชรูปแบบและอยูในขอบเขตอีกตอไป  
ภาษาตามความหมายของมอฟเฟต  (Mofett, 1968; อางถึงใน ผองศรี  มาสขาว, 2547, หนา  12-13) 
เปนความสัมพันธระหวางผูสงสาร  และผูรับสาร  ภาษาเปนพลวัตไมหยุดนิ่ง  มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา
และเปนสิ่งที่บงบอกอุดมการณ  วัฒนธรรม  แนวความคิดและแนวทางเพื่อการปฏิบัติในสังคม 
 

2.2  วิวัฒนาการการสอนภาษาตางประเทศ 
 
  2.2.1  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากยุคปฏิฐานนิยม  (Positivism)  สูยุคหลังปฏฐิานนิยม 
(Post-Positivism) 
 จากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับภาษาของยุคสมัยตางๆ ที่กลาวมาแลว 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการในแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ผนวกกับแนวคิด
ของยุคปฎิฐานนิยม กับยุคหลังปฏิฐานนิยมซึ่ง จาค็อบและฟารเรล  (Jacob & Farrel, 2001; อางถึงใน 
ผองศรี  มาสขาว, 2547, หนา 18)  สรุปความแตกตางของแนวการสอนในยุคปฎิฐานนิยม  
กับยุคหลังปฏิฐานนิยม  ไวดังนี้ 
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                               ปฎิฐานนิยม                                                      หลังปฎิฐานนิยม 
    เนนสวนยอยและไมมีบริบท (detextualization)    เนนสวนรวม และบริบท (contextualization) 
    เนนการแยกสวน (separation)                            เนนการบูรณาการ (integration) 
    เนนภาพรวมกวางๆ  (general)                        เนนเฉพาะทาง (specific) 
    เนนความเปนปรนัยและปริมาณ               เนนลักษณะอัตวิสัยและไมคํานึงถึงปริมาณ 
    พึ่งพาผูเชี่ยวชาญและความรูจากภายนอก  คํานึงถึงผูปฏิบัติและความรูจากนักวิจัยภายใน 
    มีการควบคุม  เนนความเขาใจ 
    กระบวนการบนสูลาง (top-down)  กระบวนการลางสูบน (bottom-up)     
    เนนความเปนมาตรฐาน(standardize)  เนนความแตกตางที่หลากหลาย (diversity) 
    เนนผลผลิต (product)  เนนกระบวนการและผลผลิต 
 
  2.2.2  การเปล่ียนแปลงแนวคดิจิตวิทยาพฤตกิรรมสูแนวคิดจิตวิทยาทางความคิดและสังคม 
   การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากจิตวิทยาพฤติกรรมของภาษาศาสตรเชิงโครงสราง

มาสูแนวจิตวิทยาทางความคิดและสังคมวิทยา  ทําใหแนวการสอนภาษาอังกฤษหันมาเนนคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้คือ 
 1)  ใหความสําคัญแกบทบาทของผูเรียนมากกวาสิ่งเราที่มาจากภายนอกและ
เปล่ียนจากที่เคยเนนผูสอนมาเปนเนนผูเรียน 
  2)  เนนกระบวนการการเรียนของผูเรียนมากกวาผลผลิตที่เกิดขึ้นจากผูเรียน  
  3)  ใหความสําคัญในเรื่องธรรมชาติทางสังคมของผูเรียนมากกวาการเรยีนแบบแยกสวน
หรือการสอนที่แยกสวนจากบริบท 
   4)   คํานึงถึงความแตกตางที่หลากหลายของผูเรียนและถือวาไมเปนสวนที่ขัดขวาง
การเรียนรูแตตรงกันขามกับมีสวนที่ชวยใหเกิดการเรียนรูและเปนสิ่งที่ดี   
   5)  ใหความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน  ประเมินการเรยีน
การสอน  ใหความสําคัญกับการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อคนหาคําตอบในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนโดยผานกระบวนการศึกษาปจจัยภายในและสาเหตุ

ของปญหาตางๆ อยางเปนระบบ 
   6)  เชื่อมโยงโรงเรียนกับโลกภายนอกโดยการสงเสริมการเรียนรูแบบองครวม 
(Holistic  learning) 
  7)  ชวยผูเรียนใหเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนและมจีุดมุงหมายของตนเอง 
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  8)   สอนจากสวนรวมไปหาสวนยอย  (whole-to-part)  แทนวิธีการสอนจากสวนยอย
ไปสวนรวม  (part-to-whole)  ใชวิธีการสอนโดยใหเขาถึงความหมายที่ถักทอไวในตัวบท  รวมทัง้
ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะ  ของตัวบทตัวอยางเชนในการเลือกใชคํา  การใชวาทกรรมทางภาษา
และการวางโครงเรื่อง 
   9)  เนนในเรื่องการสื่อความหมายมากกวาการทองจาํหรือกฎเกณฑทางไวยากรณ 
   10)  เนนการเรียนรูตลอดชีวติมากกวาเนนการสอบวัดความรู 
  2.2.3  วิวัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษ 
   การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทฤษฎีจากจิตวิทยาพฤติกรรมสังคมสูแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา

ทางความคิดและสังคม  มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการและแนวการสอนภาษาอังกฤษ
ในยุคหลังสมัยใหมใน  8  ประเด็นสําคัญ  ดังนี้คือ  1)  ความเปนอิสระในการเรียน  (learning  autonomy)  
2)  แนวการสอนแบบความรวมมือ  (cooperative  learning)  3)  การบูรณาการหลักสูตร  (curricular  
integration)  4)  การเนนความหมาย  (focus  on  meaning)  5)  ความแตกตางที่หลากหลาย  (diversity)  
6)  ทักษะการคิด  (thinking  skills)  7)  การประเมินผลแบบทางเลือก  (alternative  assessment)  
และ  8)  ครูทําหนาที่เปนผูรวมเรียน  (teachers  as  co-learners) 
     1)  ความเปนอสิระในการเรยีน  
    ตามแนวคิดของ วีก็อตสกี้  (Vygotsky, 1978, pp. 79-91)  ผูเรียนจะตองมีความตั้งใจ
ในการเรียนและตองบังคับตนเอง  ความเปนอิสระในการเรียน  (learning  autonomy)  ในที่นี้หมายถึง
สามารถเลือกสิ่งที่ตองการเรียน  วิธีการเรียนและในขณะเดียวกันตองมีความรับผิดชอบตอการเรียน
ของตนเองและของผูอ่ืนที่มีปฏิสัมพันธดวย  ผูเรียนใชจุดแข็งของตนเองมาเปนประโยชนในการเรียน
และเพื่อการแกไขจุดออนของตนเอง  แรงจูงใจภายในของผูเรียนมีความสําคัญมากที่จะทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียน  และเปนไปตามแนวของประชาธิปไตยที่วานักเรียนมีสิทธิและ
มีหนาที่รับผิดชอบในการเรียน 
    จะเห็นวาการเรียนการสอนแบบนี้เนนบทบาทของผูเรียน  กระบวนการมากกวา
ผลที่ได  สงเสริมใหผูเรียนตั้งวัตถุประสงคในการเรียนของตนเองและการเรียนเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 
การนําแนวคิดนี้ไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือ  การใหผูเรียนทํากิจกรรมในกลุมยอย 
หรือเปนคู  การทําเชนนั้นจะชวยลดบทบาทการที่ตองพึ่งครูลงและผูเรียนมาชวยกันสรางความรู
หรือดึงความรูจากที่แตละคนมีอยูมารวมกันโดยมีครูเปนผูชวย  การไดมาของความรูจะเปนสองทาง
คือไดจากผูเรียนเองและไดจากผูสอน  นอกจากนั้นใหผูเรียนไดอานหนังสืออยางกวางขวางและ
อานเพิ่มมากขึ้น  โดยเลือกตามความสนใจและเหมาะกับระดับและความสามารถของตน   
สวนการวัดการประเมินผลการเรียนนั้นใหสนับสนุนใหผูเรียนตั้งเกณฑการประเมินความสําเร็จ
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ของตนเอง  โดยไมตองรอการประเมินผลจากผูสอนซึ่งถือวาเปนผูเชี่ยวชาญที่สุดในหองเรียนก็ตาม 
วัตถุประสงคคือใหผูเรียนมีความกาวหนาทางความรูใหมากที่สุด  และตั้งคานิยมในการหาความรู
ดวยตนเองของผูเรียนซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมั่นใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียน  
 2)  การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
  การรวมมือกันเรียนรู  (cooperative  learning)  หมายถึง  การเรียนการสอน
ซ่ึงผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหแตละคนไดชวยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม  
ในการเรียนรูเนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  ผูเรียนแตละคน
ในกลุมไดรับการคาดหมายวาจะเปนผูชี้แนะในการชวยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน  
มีการอภิปรายโตแยงดวยเหตุผลระหวางกัน  ใหการประเมินความรูปจจุบันของสมาชิกในกลุม  
รวมทั้งการเติมเต็มความรูความเขาใจใหแกเพื่อนรวมกลุมคนอื่น  ซ่ึงหากมีการจัดระเบียบใหเหมาะสม  
เชื่อวาผูเรียนในกลุมจะทํางานรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ จนสามารถแนใจไดวาทุกคนในกลุมรอบรู
เนื้อหาที่ไดมีการเรียนการสอนเปนอยางดี  (Slavin, 1995, p. 2)  
  แนวการสอนแบบนี้พัฒนามากจากหลากหลายแนวคิดและใชหลายเทคนิค

วิธีการในการจัดการเรียนการสอน  และเนนใหเห็นคุณคาในเรื่องของการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
โดยผูสอนใชกิจกรรมหลายๆ รูปแบบที่จะใหผูเรียนรวมมือกันทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
 แนวคิดในการสอนแบบนี้จะมีสวนเหมือนกับแนวการสอนแบบความเปนอิสระ

ในการเรียน  คือการที่ผูเรียนตองรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง เนนกระบวนการเรียน  ผูเรียน
ทํางานรวมกันและตองอธิบายในกลุมถึงที่มาของคําตอบทั้งหลาย  การสอนแบบนี้สงผลดีในการเรียนรู
ของผูเรียน  ทําใหผูเรียนตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน  สรางความรูสึกรวมกันในการทํางานใหสําเร็จ
ซ่ึงทุกคนในกลุมตองมีความรับผิดชอบในงานของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม  แนวการสอนแบบ
นี้จําเปน  ตองมีการฝกฝนผูเรียนในเรื่องทักษะการทํางานกลุม  การแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพ  
การขัดแยง  การขอความชวยเหลือ  การอธิบาย  ผูเรียนบางคนอาจไมคุนเคยกับวิธีทํางานทางวิชาการ
รวมกับผูอื่นเชนนี้มากอน  แนวการสอนแบบนี้ถือวาเปนประโยชนมากเพราะสามารถนําวิธีการ
ไปใชในชีวิตประจําวันและการรวมงานกับผูอ่ืนในอนาคต 
 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนี้  เนนกิจกรรมที่มีความหมายตามสภาพการทีเ่ปนจรงิ
เชนใหกลุมไปสัมภาษณและนํามาผลการสัมภาษณมาเขียนรายงาน  แนวการสอนเนนการปฏิบัติ
แนวคิดทฤษฎีและคานิยมในการทํางานรวมกัน  พรอมทั้งสรางใหเห็นถึงคุณคาของการแขงขันในสังคม  
การใชโครงงาน  (project  work)  เปนกิจกรรมในการทํางานรวมกันชวยทะลายกําแพงหองเรียน
โดยใหผูเรียนไดเชื่อมโยงหองเรียนกับโลกกวางเขาดวยกัน  วัตถุประสงคของการเรยีนกเ็พือ่การเรยีนรู
รวมกันมากกวาการเรียนเพื่อสอบใหไดคะแนนสูง 
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  (1)  ความสําคัญของการรวมมือกันเรียนรู  การพัฒนาการรวมมือกันเรียนรู
ตั้งอยูบนสมมติฐานเบื้องตน  7  ประการ  ดังนี้  (Joyce & Weil, 1995, pp. 67 - 68)   
  ก.  การทํางานในสภาพที่มกีารรวมมือกนั  สรางแรงจูงใจมากกวาการทํางาน
ที่มีการแขงขัน หรือการทํางานเปนรายบคุคล 
  ข.  สมาชิกของกลุมรวมมือกันเรียนรู  สามารถเรียนรูจากสมาชิกคนอื่นๆ 
ของกลุมผูเรียนแตละคนสามารถชวยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ไดมากกวาการแยกตัวออกไปทํางาน
หรือเรียนเพียงคนเดียว 
  ค.  การปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนสมาชิกภายในกลุมจะกอใหเกิดปญญา  
เชนเดียวกับความซับซอนทางสังคม  ที่ทําใหเกิดการสรางสรรคกิจกรรมทางปญญา  ซ่ึงเปนการเพิ่มพูน
การเรียนรูมากกวาการศึกษาคนเดียว   
  ง.  การรวมมือกันจะชวยเพิ่มพูนความรูสึกในแงบวกตอสมาชิกคนอื่นๆ 
ลดความแปลกแยกและความวาเหว   สรางความสัมพันธระหวางกัน  และกอใหเกิดการยอมรับจาก
ผูอ่ืน 
  จ.  การรวมมือกันชวยเพิ่มพูนการยกยองนับถือตนเอง ไมเพียงแตโดยอาศยั
การเรียนรูที่เพิ่มขึ้นเทานั้น  แตรวมถึงการอาศัยความรูสึกวา ไดรับการยอมรับนับถือและเอาใจใส
จากคนอื่น  ในภาวะแวดลอมที่เปนอยู 
  ฉ.  ผูเรียนสามารถตอบสนองตอการมีประสบการณในการทํางาน  ที่ตองใช
ความรวมมือ  โดยการเพิ่มความสามารถในการสรางงานรวมกัน  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ยิ่งใหโอกาส
มากขึ้นเพียงใดในการเรียนรวมกัน  พวกเขาก็จะมีทักษะทางสังคมมากขึ้นเพียงนั้น 
  ช.  ผูเรียนทุกระดับ สามารถเรียนรูเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกัน 
 (2)  รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
การรวมมือกันเรียนรู  อาจแบงไดเปน  4  กลุม  ซ่ึงแตละกลุมมีลักษณะสําคัญโดยสรุป  ดังนี้ 
  ก.  การเรียนรูเปนทีม (team  learning)  เปนเทคนิคการรวมมือกันเรียนรู
ที่เนนการทํางานรวมกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและของทีม  โดยมีหลักการที่สําคัญ 
3  ประการ  คือ   
   ก)  รางวัลหรือผลตอบแทนสําหรับทีม   
   ข)  ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน  (ตอตนเองและตอทีม)   
   ค)  โอกาสเทาเทียมกันในอันที่จะชวยใหทีมประสบผลสําเร็จ 
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   รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  แบบการเรียนรูเปนทีม  เปนเทคนิค
ที่พัฒนาและวิจัย  โดยสลาวินและคณะ  ณ  มหาวิทยาลัยจอหนฮอบสกิ้นประเทศสหรัฐอเมริกา
รูปแบบการสอนซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยแพรหลาย  มีดังนี้ 
   ก)  STAD  (student  teams  achievement  division)  เปนรูปแบบ
การสอนที่ดัดแปลงใชไดกับทุกวิชาและทุกระดับชั้น  เพื่อเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะทางสังคมเปนสําคัญ  เหมาะสําหรับครูผูสอนที่เลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูในระยะเริ่มแรก  STAD  มีสวนประกอบที่สําคัญ  5  ประการ คือ 
    (ก)  การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  (class  presentation) 
    (ข)  การเรียนกลุมยอย  (team  study) 
    (ค)  การทดสอบยอย  (test)  
    (ง)  คะแนนความกาวหนาของแตละคน  (individual  improvement 
scores)  
    (จ)  ทีมที่ไดรับการยกยอง  (team  recognition) 
    ข)  TGT  (team  games  tomanent)  เปนรูปแบบการสอนที่คลายกับ  
STAD  แตมีการจูงใจในการเรียนมากขึ้น  โดยใชการแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย 
   ค)  TAI  (team assisted individualization)  เปนรูปแบบการสอน
ที่ผสมผสานแนวความคิดระหวางการรวมมือกันเรียนรูและการสอนเปนรายบุคคล (individualization  
instruction)  รูปแบบของ  TAI  จะเปนการประยุกตใชกบัการสอนวิชาคณิตศาสตร 
   ง)  CIRC  (cooperative  integrated  reading  and  composition)  
เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน  ที่มุงพัฒนาขึ้นเพื่อการสอนอานและเขียน 
สําหรบันักเรียนโดยเฉพาะชั้นประถมปลาย 
   จ)  JIGSAW  เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  ที่เหมาะสมกับ
วิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย  เชน  สังคมศึกษา  วรรณคดี  บางสวนของวิชาวิทยาศาสตร  รวมทั้ง
วิชาอ่ืนๆ ที่เนนการพัฒนาความรูความเขาใจมากกวาการพัฒนาทักษะ 
  ข.  การเรียนรูแบบเชี่ยวชาญเฉพาะงาน  (task  specialization)   เปนเทคนิค
การรวมมือกันเรียนรูที่เนนความชํานาญ  หรือความรอบรูเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะงาน  เชน  Group 
Investigation (GI)  Co – op  Co – op 
  ค.  การเรียนรวมกัน  (learning  together)  เปนรูปแบบหรือเทคนิคที่ผูเรียน
มาเขากลุมเรียนรวมกัน  โดยแบงหนาที่กันในกลุม  เนนการสอนทักษะเบื้องตนสอดแทรกเขาไป
ในเนื้อหา  ซ่ึงนํามาสอนโดยใชการรวมมือกันเรียนรู 
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  ง.  การเรียนรูแบบอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ดังกลาวขางตนแลว  ยังมีรูปแบบหรือเทคนิคยอยๆ อีกหลายรูปแบบ  เชน  Group Discussion, 
Group  Project,  Pair  Discussion, Numbered  Head  Together,  Think – Pair – Share  เปนตน 
 3)  การบูรณาการหลักสูตร   
  การบูรณาการหลักสูตร  (curricular  integration)  ก็เพื่อท่ีจะแกปญหาการเรียน
ประเภทแยกสวนในแตละรายวิชาและเมื่อเรียนจบชั่วโมงก็จบวิชาและเริ่มเรียนวิชาใหมเปดหนังสือ

เลมใหมตอไป  ทําใหขาดการตอเนื่องบูรณาการในรายวิชา  ในความเปนจริงของการปฏิบัติงานหรือ
การแกปญหาจําเปนตองใช  หลายวิชา  แนวการสอนแบบนี้จึงมุงเนนใหผูเรียนมโีอกาสไดเชื่อมโยง
วิชาตางๆ เขาดวยกัน  มีจุดประสงคใหการเรียนที่มีความหมายมากขึ้นและเกิดทักษะในการวิเคราะห
ในรูปแบบขององครวม  (holistic manner)  
  แนวคิดการสอนแบบนี้จะเนนในเรื่องของการเรียนในสวนรวมไปหาสวนยอย 
(whole-to-part)  แทนการเรียนจากสวนยอยไปสวนรวม  (part-to-whole)  เชน  การบรูณาการวชิาสังคม
เร่ืองการเปลี่ยนของสังคมโลกเขากับวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีและ

วิชาภาษาโดยใหผูเรียนไดอานคนควาและเขียนรายงานเปนตน  แนวการสอนแบบบูรณาการนี้
จะใชมากในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย แนวคิดที่วาภาษา
เปนเครื่องมือในการหาความรู การเรียนภาษาจึงเปนการเรียนรูวิชาการดานตาง ๆ โดยผานตัวสัญญะ
ทางภาษาไมใดเปนการเรียนรูเกี่ยวกับตัวภาษาเทานั้น 
 4)  การเนนความหมาย  
  แนวการสอนแบบเนนความหมาย  (focus  on  meaning)  เกิดจากการวิจัย
ทางจิตวิทยาการรับรู  (cognitive  psychology)  พบวาผูเรียนรับรูไดดีที่สุดเมื่อมีการเชื่อมโยงและ
สะสมความรูเอาไวอยางมีความหมาย  ขณะที่การเรียนรูจากการทองจําและจากการพูดซํ้าๆ เปนการเรียนรู
ในระยะสั้นๆ (short-term  learning)  เพื่อเปนการขยายการเรียนรูระยะสั้นเปนการเรยีนรูแบบระยะยาว 
(long-term learning) จึงจําเปนตองตองเนนในเรื่องการรับรูและเขาใจสาระของภาษาที่ผูเรียนตองใช
เพื่อการสื่อสาร  ฮัลลิเดยและแมทธิเอสเซน (Halliday & Matthiessen, 1999; อางถึงใน ผองศรี  มาสขาว, 
2547, หนา 16)  ไดกลาวถึงเรื่องความหมาย  (meaning)  วาหมายถึงความเขาใจคําและตัวบททั้งหมด 
(whole text)  เทาๆ กับความเขาใจเหตุการณและส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียน 
  แนวการสอนแบบนี้ เห็นขัดแยงกับแนวการสอนของนักจิตวิทยาดาน

พฤติกรรมศาสตร  ที่วาการเรียนรูเกิดจากการฝกซ้ําๆ แนวการสอนแบบนี้เห็นวาการเรียนรู
อยางมีความหมายเปนการเรียนรูที่แทจริงของมนุษย  ความหมายจะเกิดขึ้นก็เมื่อมีขอมูลใหม
ไปรวมเขากับความรูเดิมที่มีอยูและสรางเปนความรูใหมจากประสบการณเดิม  ในการสอนภาษา
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เนนการเรียนจากสวนรวมไปสวนยอย  (whole-to-part)  เนนบริบท  (contexualization)  และดูประเภท
ของตัวบท  (genre)  จุดประสงคของใชภาษาในแตละปริบทที่แตกตางกัน  เชนตามเนื้อหาสาระ 
ตามวาระ   โอกาส  และบุคคล   สิ่งเหลาเปนตัวกําหนดใหมีการเลือกใชคําและไวยากรณ
ที่แตกตางกันออกไป  ภาษาแบงออกเปนสองระดับคือภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งมีลักษณะของ
การจัดวางรูปแบบและการใชวาทกรรมที่แตกตางกัน  ตามแนวคิดของ  ฮัลลิเดย  และมารติน
(Halliday & Martin, 1993)  ภาษามีลักษณะเปนระบบ และเปนเครือขาย  (network)  สามารถ
นําองคประกอบและระเบียบวิธีที่อยูในภาษามาสรางสรรคเปนความหมายไดอยางไมจบสิ้นและ

ไมซํ้าซอน  
 ตามแนวคิดทฤษฎีดานสังคมวิทยาเห็นวาภาษาเปนเครื่องมือทางสังคม

ในการสรางความหมาย  ผูเรียนตองคํานึงถึงหนาที่ตามระบบของภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสังคม  แนวการสอนแบบนี้จะมีการวิเคราะหตัวบท  (text)  ที่มีความสัมพันธระหวางผูส่ือสารและ
ผูรับสาร  ศึกษาการเลือกใชคําและรูปแบบของประโยค  (linguistic  features)  เพื่อใหการสื่อสารนั้น
ตรงกับความตองการของผูสื่อ  แนวการสอนแบบนี้เปนแนวคิดที่ตองการนํามาใชเพื่อแกปญหา
ความลมเหลวในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมใหกับผูที่เรียนภาษาอังกฤษ

เปนภาษาที่สองหรือเปนภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ  (English  for  specific  purposes)  หรือภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ  (English 
for  academics)  แนวการสอนจะเนนการศึกษาวิเคราะหภาษาตามหนาที่ เชนใหผูเรียนอานขอความ
ในตัวบทโดยระบุวัตถุประสงค  เปาหมายหรือหนาที่ทางสังคมของผูพูดหรือผูเขียนในตัวบทนั้น 
ใหผูเรียนศึกษาขั้นตอนในการนําเสนอขอความ  เนื้อหาสาระในตัวบทและใหศึกษาถึงองคประกอบ
ของภาษาและความสัมพันธของตัวบท  (intertextuality)  ที่ผูพูดหรือผูเขียนไดเลือกใชเพื่อการสื่อความหมาย
ในงานนั้น  
  5)  ความแตกตางที่หลากหลาย  
 แนวการสอนแบบความแตกตางที่หลากหลาย  (diversity)  นี้  เนนเอาความหลากหลาย
ของผูเรียนมาเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  เชนผูเรียนตางเผาพันธุ  เชื้อชาติ  ศาสนา 
ภาษา  เพศ  ฐานะทางสังคม  และตางระดับความรู  ผูสอนนําความแตกตางดังกลาวมาหาแนวการสอน
ที่ทําใหเกิดสัมฤทธิผลทางการเรียน  ความหลากหลายไมถือวาเปนอุปสรรคแตกลับเปนจุดแข็ง 
 แนวการจัดการเรียนการสอนยึดหลักการของการบูรณาการทักษะหลายดาน 
ลงในกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละครั้งตามหลักการของ  multiple  intelligence  คือใหจัดกิจกรรม
การเรียนที่หลากหลายเพื่อรองรับความแตกตางและความถนัดเฉพาะทางของผูเรียนและเหมาะกับ

รูปแบบการเรียนเชนในการเรียนขอความรูหนึ่งใหทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดความรูและทักษะในเรื่องนั้น
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ในหลายรูปแบบเพื่อใหผูเรียนที่ถนัดดนตรี  วาดภาพ  การเขียน  การอาน  การวิเคราะหปญหา
ไดมีโอกาสใชความถนัดของตนเองในการทํางาน  แนวการสอนจึงยึดแนวการบูรณาการกิจกรรม
ที่ฝกทักษะหลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  การเรียนการสอนเปนการใหโอกาสทุกคน 
เปนการที่ผูเรียนทั้งเกงและออนไดพัฒนาไปดวยกัน  นอกจากผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพของตน
ยังไดพัฒนาความถนัดของตนใหดีขึ้นและละเอียดขึ้น  ในขณะเดียวกันไดเรียนรูเพิ่มมากขึ้น

จากการทํางานรวมกับผูอ่ืนที่มีความชํานาญตางกัน 
  6)  ทักษะการคิด  
 ทักษะการคิด  (thinking  skills)  เปนทักษะที่สําคัญมากโดยเฉพาะในสภาพ
การปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ  จึงมีความจําเปนตองมี
การพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น  (higher-order  thinking  skills)  หรือที่เรียกวาทักษะ
การคิดอยางสรางสรรคและการคิดเชิงวิเคราะหวิจารณ  ทักษะการคิดแบงแยกไดหลายประเภทเชน
ทักษะการประยุกต  ใชขอมูลในปริบทใหม  การวิเคราะหเหตุการณสถานการณ  การสังเคราะหขอมูล 
การประเมินขอมูล  ทักษะการคิดเปนทักษะที่จําเปนมากในการศึกษาในปจจุบันเพราะมีขอมูลขาวสาร
มากมายและผูบริโภคตองมีวิธีการที่ชาญฉลาดในการประเมินเลือกขอมูลขาวสารที่ไดนําเสนอเหลานั้น 
 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะในการคิดจึงเนนการเชื่อมโยง

ผูเรียนกับโลกภายนอก  โดยผูสอนและผูเรียนเนนการวิเคราะหสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน 
สังเคราะหประมวลและประเมิน  ซึ่งการกระทําเชนนั้นตองมีทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น  
เนนกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพมากกวาผลที่เกิดขึ้นจากวิธีคิดเชนการคิดเพื่อการแกปญหาและ

วิเคราะหสถานการณตามแนวทางอริยสัจ  4  การคิดพิจารณา  ไตรตรองใหลึกซึ้งตามหลักการ
โยนิโสมนสิการ  (ประยุทธ ปยุตโต, 2533)  และแนวทางการสอนแบบอื่นๆ แนวการสอนแบบนี้
จึงไมใชกระบวนการแคการรวบรวมความรูแตเปนการประยุกตใชความรูไปใชในการพัฒนา

เพื่อใหมีความกาวหนาทางการศึกษายิ่งขึ้น  
 การใหทําโครงงานในกลุมยอยเปนเปาหมายหนึ่งของวิธีการฝกทักษะการคิด 
ถือวาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนมากเพราะผูเรียนไดทํากิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน  การรับฟง  
การอภิปรายโตแยง  การวิพากษวิจารณที่สรางสรรค  การทาทายทางความคิด  รวมทั้งการวางแผน 
การทํางานเพื่อความสําเร็จของกลุม  
  7)  การประเมนิผลแบบทางเลือก  
 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีวิธีการประเมินโดยใชขอทดสอบแบบตางๆ 
เชนการเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด  การระบุขอถูกขอผิด  การเติมคําลงในชองวาง  ซ่ึงการประเมินดังกลาว
เปนการประเมินที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติในชีวิตจริงและการใชทักษะการคิดในการดําเนินการ
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หรือการแกปญหาที่เกิดขึ้น  สวนการประเมินผลแบบทางเลือก  (alternative  assessment) มีการวัด
การประเมินผลโดยใชขอสอบแบบอัตนัยเพื่อประเมินทักษะการคิดที่ตองใชเวลาในการดําเนินการ 
แมการประเมินผลจะมีลักษณะเปนอัตวิสัย  แตเริ่มเปนที่นิยมใชมากขึ้นในยุคหลังสมัยใหม  
เพราะในการพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้นจําเปนตองใชตองมีการประเมินผลที่สอดคลองกัน 
เชนการประเมินผลงานโครงการฉบับกอนและฉบับสุดทายเพื่อดูการพัฒนา  การประเมินแฟมสะสม
เพื่อดูความกาวหนา  ปริมาณและคุณภาพของผลงาน  การใชรูปแบบการประเมินแบบ  think  aloud 
การสืบสวนสอบสวนเพื่อใหทราบกระบวนการ  (seek  to  investigate  process)  
    ทางเลือกใหมในการประเมินผลนั้นยังรวมถึงการใหผูเรียนประเมินผลกันเอง

เชนการประเมินแบบ  peer  assessment  ในการทําโครงการของงานกลุมหรือการทํางานเดี่ยว 
ซ่ึงการประเมินผลแบบนี้ไมไดลดบทบาทการประเมินของครูแตเปนการฝกทักษะการประเมินผลตนเอง

และการใหขอมูลยอนกลับจากกลุม  เชนการใหผูเรียนตรวจงานเขียนของเพื่อนจะชวยใหผูเรียน
ไดตั้งเกณฑการประเมินและไดทราบถึงเกณฑของการเขียนที่ประสบผลสําเร็จมีคุณลักษณะเชนใด       
   8)  ครูทําหนาที่เปนผูรวมเรียน  
 แนวความคิดในการที่ใหครูเปนผูรวมเรียน  (teachers  as  co-learners)  
ไปกับนักเรียนนี้สืบเนื่องมาจากคําถามตางๆไมมีเพียงคําตอบเดียว  ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมีความซับซอน
แตกตางกันและโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การเรียนรูตลอดชีวิตจึงเปนสิ่งจําเปน  ผูสอน
มีสวนรวมในการถามคําถามและตอบคําถามอยางไมมีที่ส้ินสุดและจะตองปฏิบัติใหเห็นจนผูเรียน

ตระหนักถึงความจริงดังกลาว  ผูสอนมีการเรียนรูเกี่ยวกับวิชาที่สอนและวิธีการสอนเพิ่มมากขึ้นทุกครั้ง
ที่ทําการสอน   
  ในการเรียนการสอนของยุคหลังสมัยใหม  ครูรวมเรียนรูไปกับผูเรียน  การเรียน
การสอนเปนกระบวนการทางสังคม  ครูและผูเรียนรวมกันสรางความรู  ผูสอนทําหนาที่ผูใหความสะดวก
และสนับสนุนใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกัน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคหลังนี้คือผูสอนและผูเรียน
เปนผูที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่กําลังปฏิบัติและสามารถเปนผูทําการวิจัยปฏิบัติการ  วิจัยแบบมีสวนรวม
วิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงแตกอนผูเชี่ยวชาญทําการวิจัยและผูบริหารเปนผูทําการประเมินเทานั้น  และ
ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือผูเรียนมีบทบาทในการประเมินผลการสอนของครูดวยเชนกัน  
 การนําแนวคิดดังกลาวไปสูภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนภาษาคือการทําการวิจัย

เพื่อหาทางแกไขและพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียนของผูสอน  โดยใชวิธีการเก็บบันทึกขอมูล
เชนจากการสนทนา  ซักถาม  สัมภาษณ  การทํากรณีศึกษาและนําผลที่ไดมาศึกษาวิเคราะห สังเคราะห
เขียนเปนรายงานการวิจัยเพื่อใหไดขอความรูใหมในการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
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จะเห็นไดวาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนการสอนที่เนนจากตัวครูมาเนน

การเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาผูเรียน และแนวคิดที่ใหครูและนักเรียนไดเรียนรูไปดวยกัน 
  จากการศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทั้ง  8  ประเด็นของ
การเรียนการสอนภาษาหลังยุคใหม  พบวาแนวคิดมีความเกี่ยวของและสัมพันธซ่ึงกันและกัน  เชน
การสอนแบบรวมมือมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนนิติบุคคลเพราะวาการทํา

กิจกรรมกลุมชวยใหนักเรียนพึ่งพาความชวยเหลือจากครูนอยลง  การเรียนการสอนแบบความรวมมือ
ใชหลักการบูรณาการรายวิชาชึ่งทําใหผูเรียนไดมีการเรียนรูรวมกันจากการใหทําโครงงานที่ตองอาศัย

ความรูจากหลายสาขาวิชาในหลักสูตรและการสอนแบบรวมมือยังเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

ที่เนนความหมายในการสื่อสารสาระความรูตางๆ (meaning)  และสัมพันธกับความแตกตาง  
ที่หลากหลาย  (diversity)  โดยทําใหผูเรียนไดเรียนรูแง  มุมที่แตกตางกันและใชทักษะการรวมมือ
เพื่อสรางคานิยม  ความคิดและไดประสบการณใหมๆ ในกลุมที่ผูเรียนที่มีความแตกตางทางดานสงัคม
และวัฒนธรรม 
  ทักษะการคดิเปนทักษะที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนแบบใหความรวมมือ 
กิจกรรมในกลุมยอยบังคับใหผูเรียนตองคิด  เชน  การวิเคราะหสถานการณที่กําหนดขึ้น  การที่ตอง
ใหขอมูลยอนกลับ  การอภิปราย  การโตวาที  การทําการประเมินเพื่อนในกลุม  การประเมินตัวผูสอน 
การที่ผูสอนทําหนาที่เปนผูรวมเรียน  และรวมมือกันกบัผูสอนดวยกันเองในการทําการศึกษาผูเรียน
ซ่ึงตองใชกระบวนการและทักษะในการคิดทั้งส้ิน  การสอนแบบใหความรวมมือชวยใหผูเรียน
มีการลงมือปฏิบัติแทนการฟงบรรยายจากผูสอน 
 ในการเรียนการสอน  แนวคิดหลักการทั้งหมดที่กลาวมาแลวมีความสําคัญเทาๆ กัน 
การนําแนวคิดเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใชจะทําใหการเรียนการสอนเปนการสอนภาษาแบบแยกสวน

ไมเปนองครวม  ทําใหการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทั้งความรูและความคิด  เพื่อนําไปประยุกตใชในสังคม
ในอนาคตไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การเรียนการสอนภาษาจําเปน  ตองใชหลักการทั้ง  
8  ประเด็นที่กลาว  เหมือนกับการตอภาพจิกซอว  ถาขาดชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งไป  ก็จะเปนภาพ
ที่ขาดความสมบูรณ 
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2.3  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
  2.3.1  แนวคิดการเรียนภาษาของตางประเทศ 
 แนวคิดเกี่ยวกับเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งเปนที่รูจักกันดี  คือ  แนวคิดของ คราชเชน 
(Krashen, 1987, pp. 35-40)  ซ่ึงไดกลาวถึงสมมติฐานในการเรียนรูภาษาไว  5  ประการ  สรุปไดดังนี้ 
  1)  สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนและการรูภาษา  (The  Acquisition  Learning 
Hypothesis)  สมมติฐานนี้กลาววา  กระบวนการเรียนรูภาษาที่สองของคนเรามีอยู  2  แบบ  คือ  การรูภาษา  
(language  acquisition)  และการเรียนภาษา  (language  learning) 
 การรูภาษา  (language  acquisition)  เปนวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศที่มี
กระบวนการคลายคลึง  หรือเหมือนกับการเรียนรูภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม  คือ  เปนการเรียนรูภาษา
โดยไมรูตัว  (subconcious)  การเรียนรูดวยวิธีนี้ผูเรียนมักไมรูตัววาไดเรียนกฎเกณฑของภาษาแลว  
เพราะไมมีการเนนเรื่องกฎเกณฑดังกลาว แตผูเรียนก็จะรูสึกไดถึงความถูกผิดของภาษา  แมจะไมได
เรียนกฎเกณฑโดยตรง  การเรียนรูแบบนี้จึงมีลักษณะเปนธรรมชาติ  และไมเปนทางการ  (informal) 
  การเรียนภาษา  (language  learning)  เปนวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ที่เปนการเรียนอยางรูตัว  (concious)  เปนการเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเปนหลัก  ผูเรียนสามารถ
อธิบายกฎเกณฑของภาษาได  มีความรูในตัวภาษาที่เรียน  แตในกระบวนการเรียนดวยวิธีนี้  มิไดมี
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารเหมือนในชีวิตประจําวัน  จึงเปนการเรียนรูอยางเปนทางการ 
 2)  สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ  (The  Natural  Order  
Hypothesis)  สมมติฐานนี้สรุปไดวา  การรูภาษานั้นเปนไปอยางมีขั้นตอน  ผูเรียนจะเรียนรูโครงสราง
บางอยางกอนโครงสรางอื่นๆ เชน  เด็กจะเรียนรูหนวยคําประเภทพหูพจน / -s / กอนที่จะเรียนรู
หนวยคํา / - s /  ที่แสดงความสอดคลองระหวางประธานและกริยา  เปนตน 
 3)  สมมติฐานเกี่ยวกับกลไกทดสอบภาษา  (The  Monitor  Hypothesis)  สมมติฐานนี้
มีสาระสําคัญกวาการรูภาษา  และการเรียนภาษา  นาํไปใชประโยชนไดตางกัน  การรูภาษา  ทําใหผูเรียน
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได  โดยมีความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency) 
สวนการเรียนภาษา  มีประโยชนในการใชตรวจสอบความถูกตอง  ของภาษา  หรือทําหนาที่เปนกลไก
ทดสอบภาษา  (monitor)  เทานั้น 
  4)  สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูขอมูลทางภาษา  (The  Input  Hypothesis)  สาระสําคัญ
ตามสมมติฐานนี้  คือ  ปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูภาษาตางประเทศ  คือ  ขอมูลทางภาษา
ที่ผูเรียนสามารถเขาใจได  หรือที่เรียกวา  Comprehensible  Input  ขอมูลดังกลาวนี้อาจไดมาจากการฟง
หรือการอาน  แตจะตองเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถเขาใจได  มิฉะนั้น  ขอมูลดังกลาวจะเปนเพียง  “เสียง”  
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หรือ  “ตัวอักษร”  ที่ไมมีความหมายแตอยางใดสําหรับผูเรียน  นอกจากนี้  ขอมูลจะตองมีความหมาย
ในเนื้อหาดวย  มิใชเปนเพียงกฎเกณฑหรือโครงสรางของภาษาเทานั้น  และตองเปนขอมูลที่นาสนใจ
และเกี่ยวของกับตัวผูเรียน  ตัวอยางขอมูลประเภทนี้  เชน  เมื่อพอแมพูดกับลูกวา  “อยาวิ่ง! เดี๋ยวหก
ลมลูก”  จะเปนการใชภาษาที่เด็กสามารถเขาใจได มีความหมายตอเด็ก  โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ตัวเด็กหรือส่ิงรอบตัว  มิใชเปนการพูดเพื่อแสดงใหเห็นโครงสรางกฎเกณฑทางภาษา  เทานั้น 
 5)  สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางดานจิตใจ  (The  Affective  Filter  Hypothesis)   
สมมติฐานนี้มีสาระสําคัญวา  ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งซึ่งมีผลตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คือ  ปจจัยดานเจตคติ  อาทิ  แรงจูงใจ  ความวิตกกังวล  ซึ่งเปนสิ่งที่จะชวยสงเสริมหรือขัดขวาง
การเรียนรูภาษาของผูเรียนได  แมผูเรียนจะไดรับขอมูลที่เขาสามารถเขาใจไดก็ตาม 
  จากสมมติฐาน  5  ประการนี้  ใหสามารถสรุปไดวา  การเรียนรูภาษาตางประเทศนั้น 
เกดิขึ้นได  2  วิธีการดวยกันคือ  การรูภาษา  และการเรียนภาษา  ซ่ึงทั้งสองแบบนี้จะใหผลที่แตกตางกัน  
การรูภาษาจะชวยใหผูเรียนใชภาษาไดอยางคลองแคลว  สวนการเรียนภาษา  จะชวยในเรื่องของ
การตรวจสอบความถูกตองของภาษา  นอกจากนี้  ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอการเรียนรูภาษา 
คือขอมูลทางภาษาที่ผูเรียนสามารถเขาใจได  เจตคตขิองผูเรียน  แรงจูงใจ  ตลอดจนวัยของผูเรียน ฯลฯ  
ตางก็เปนสวนประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาที่สองดวยกันทั้งสิ้น 
 2.3.2 แนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ  
 จากแนวคิดที่วาการเรียนรูภาษาที่สองมี  2  ลักษณะ  คือ  การรูภาษา  และการเรียน
ภาษา  ทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาที่แตกตางกันออกไป  แนวคิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช
ในการสอนภาษาอังกฤษ  คือ  แนวคิดทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Natural  Approach)  
เปนแนวคิดซึ่ง คราชเชน  และเทอรเรล (Krashen & Terrel, 1983, cited in Particia A., Richard – Amato, 
1988, p. 83)  ไดนําเสนอไว  มีลักษณะสําคัญ  ดังนี้ 
  1)  เปนวิธีการสอนที่เลียนแบบการเรียนภาษาแมของเด็ก  กลาวคือ  ตองจัดประสบการณ
ที่จะสอนใหเด็กไดพบและคุนเคยกับภาษาที่ตนเรียนมากที่สุด  โดยใหผูเรียนไดคลุกคลีกับเจาของภาษา
โดยตรง  ผูสอนจะเนนเรื่องคําศัพทมาก  โดยถือวาการเรียนภาษานั้นคือการเรียนคําศัพท  สวนไวยากรณ
ที่เรียนนั้น  จะเปนลักษณะคําจํากัดความและกฎเกณฑ  สําหรับเนื้อเรื่องที่เรียนก็จะยึดเหตุการณที่เกิดขึ้น
เปนหลัก 
  2)  งดใชภาษาแมของผูเรียนในชั้นเรียน  แตจะใชภาษาทาทาง  พูดภาษาเปาหมายชาๆ  
แลกเปลี่ยนถาม – ตอบ  เพื่อใหเขาใจคําพูดของครู  และสามารถเลียนแบบได  ครูจึงเปนฝายพูดเสีย
เปนสวนใหญ  วิธีการดังกลาวอาจใชไดผลดีกับเด็กเล็กๆ แตอาจไมเหมาะกับผูใหญซ่ึงชอบเรียนภาษา
ดวยการอาน  หรือศึกษากฎเกณฑ  แทนที่จะเรียนการพูดอยางเดียว 
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  3)  เนนภาษาพูดเปนหลักสําคัญ  โดยใหผูเรียนเคยชินกับแบบของภาษาพูดมากกวา
ทักษะอื่นๆ ไมยึดติดกับความคิดที่วาทุกภาษามีรูปแบบโครงสรางของตนเอง  ไมเปรียบเทียบภาษา
ที่สอนกับภาษาของผูเรียน 
  กลาวโดยสรุป  จะพบวาแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีจุดเนนอยูที่การสื่อสาร
ในสถานการณจริง  (real  communication)  ดังนั้น  ผูสอนจะตองใหขอมูลทางภาษาที่ผูเรียนสามารถ
เขาใจ  และอยูในความสนใจของพวกเขา  นอกจากนี้  ครูผูสอนจะตองหากิจกรรมตางๆ ที่จะอํานวย
ประโยชนใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาและสามารถใชภาษาไดอยางอัตโนมัติ  จะไมแกไขขอผิดพลาด
ของผูเรียนในทันทีทันใด  ถาขอผิดพลาดนั้นมิไดเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร 
   จากแนวคิดทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่ไดกลาวแลวขางตน  พบวา
มีความสอดคลองกับแนวความคิดภาษาศาสตรเชิงสังคม  ซ่ึงยึดจุดประสงคในการพูดเพื่อส่ือความหมาย  
เปนหลัก  มิไดคํานึงถึงโครงสรางทางไวยากรณซ่ึงเริ่มสอนจากเนื้อหาที่งายไปยาก  การที่มนุษยใช
ภาษาเพื่อติดตอส่ือสาร  ยอมมีความสัมพันธระหวางผูใชภาษาและผูที่ตนตดิตออยูดวย  ยกตวัอยางเชน  
เนื้อความและภาษาที่ใชระหวางครูกับนักเรียน  ยอมไมเหมือนกับแพทยพูดกับคนไข  ในสถานการณ
ที่แตกตางกันเชนนี้  การเลือกใชเนื้อความและน้ําเสียงก็จะแตกตางกันดวย  ดังนั้น  การใชภาษา
ตามแนวคิดภาษาศาสตรเชิงสังคมจึงตองคํานึงถึงประเด็นยอย  ดังนี้ 
 1)  หนาที่ของภาษา  (functions)  ผูใชภาษาจะตองเลือกใชเนื้อความใหถูกตอง 
กับความตองการในขณะนั้น  มนุษยอาจจะใชภาษาในการพูดหรือเขียนเพื่อแสดงความรูสึก/ความคิดเห็น 
ดังนี้ 
 (1)   แสดงความรูสึกสวนตัว  เชน  ความยินดี  ความโกรธ  เปนตน 
 (2)  แสดงความรูสึกที่ตนมีตอผูอ่ืน  เชน  แสดงความยินดีในความสําเร็จ  แสดง
ความเสียใจที่ตนผิดนัด  และอ่ืนๆ 
 (3)  แสดงความตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม  เชน  การออกคําส่ัง  หรือการชักชวน  
เปนตน 
 (4) แสดงความรูสึกหรือความเห็นเกี่ยวกับสภาวะรอบตัว  เชน  การบอกเลาวา
ตนเองมีความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งๆ อยางไร 
 (5)  แสดงจินตนาการ  เชน  การประพันธในลักษณะตางๆ  เปนตน 
 2)  การจําแนกประเภทของภาษา  (varieties)  การใชภาษาตามหนาที่ดังที่กลาว
ในขอ  1  นั้น  จะตองเลือกถอยคําสํานวน  และน้ําเสียง  ใหถูกตองตามสถานการณ  ประเภทของภาษา
ที่แตกตางกันออกไป  เกิดจากความแตกตางดังนี้ 
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 (1)  ความแตกตางทางภูมิศาสตร  เชน  คนที่อาศัยอยูในภูมิภาคที่แตกตางกัน  
อาจมีภาษาถิ่นเปนของตนเอง 
 (2) ความแตกตางทางสังคม  ภาษาที่ใชในหมูคนที่มีฐานะทางสังคมแตกตางกัน 
มักจะตางกัน  เชน  คนที่ไดรับการศึกษาในระดับสูง  อาจจะใชศัพท  สํานวน  น้ําเสียง  ตางจาก 
ผูดอยการศึกษา 
 (3)  ความแตกตางในทําเนียบภาษา (register) อาจแยกเปนลักษณะยอยๆ ไดดังนี ้
  ก.  ภาษาตามแบบแผน  และภาษาปกต ิ
  ข.  ภาษาที่ใชในกิจกรรม  สายงาน  และอาชีพที่ตางกัน 
  ค.  ภาษาพดูและภาษาเขยีน 
 3)  การใชภาษาไดถูกตองตามมารยาททางสังคม   และวัฒนธรรมที่แฝงอยู 
(Sociocultural  Allusions)  ผูเรียนจะตองใชภาษาไดถูกตองตามมารยาททางสังคม  เชน  รูวา
จะแสดงความเสียใจในแตละสถานการณควรตองใชถอยคํา  สํานวนอยางไร  จึงจะไมสุภาพจนเกินควร
จนกลายเปนขาดความจริงใจ  หรือผิดกาลเทศะจนกลายเปนความหยาบคาย   
  สภาวะการใชภาษาในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  นักภาษาศาสตรสังคมมีความเห็นวา
การเปลี่ยนแปลงภาษาเกิดขึ้นได  เนื่องจากมีการติดตอกับสังคมตางภาษามากข้ึน  มีการยืมคําและ
ขอความขามวัฒนธรรม  อาจเปนเพราะเหตุผลทางการเมือง  ความกาวหนาทางวิทยาการหรือ
ดานศิลปะ เปนตน  และดวยเหตุที่สภาวะการใชภาษาในสังคมหนึ่ง  ๆมีหลากหลาย  จึงมีการบัญญตัศิพัทขึน้
เพื่ออธิบายลักษณะการใชภาษาในสังคม ดังนี้   
  1)  ภาษามาตรฐานหรือ  standard  language  เปนภาษาที่ถูกจัดใหเปนระบบ
โดยมีกฎเกณฑ  และมีหลักฐานการใชภาษา  ตลอดจนมีการอธิบายการใชภาษานั้นอยางเปนกิจจะลักษณะ
ในตําราไวยากรณ  พจนานุกรม  ทั้งยังเปนภาษาที่ใชในการติดตอราชการ  สถานศึกษา  เชน  ภาษา
กรุงเทพฯ ที่ใชเปนสื่อในการเรียนการสอนและเปนภาษาราชการ  หรือภาษาอังกฤษมาตรฐาน 
ซ่ึงเปนภาษาตนแบบของสังคมที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ  มีไวยากรณ  ตลอดจนคําศัพทเหมือนกัน
ในทุกแหงของโลกที่มีการใชภาษาอังกฤษติดตอส่ือสาร 
  2)  ภาษาพื้นบานหรือ  vernacular  เปนภาษาพื้นบานดั้งเดิมในทองถ่ินหนึ่งๆ ทีไ่มได
นํามาใชเปนภาษามาตรฐาน  เชน  ภาษาของกลุมชนอินเดียนแดงเปนภาษาพื้นบานของอเมริกาเหนือ 
หรือสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน  ซ่ึงภาษาพื้นบานเชนนี้มีคนพูดนอยลงทุกทีจนแทบจะสูญหายไปบางแลว 
 3)  ภาษากลางหรือ  lingua  franca  เปนภาษาที่ชุมชนในสังคมทวิภาษาหรือพหุภาษา
ใชส่ือสารซึ่งกันและกัน  หรือหมายถึงภาษาที่ใชในการติดตอทั่วไปไมวาจะเปนสังคมในลักษณะใด   
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ซ่ึงในปจจุบันไดยอมรับวาภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใชในการติดตอส่ือสารทั่วไป  บางครั้ง
จึงมีการเรียกภาษาอังกฤษวาเปน  ภาษาสากล  ภาษาการคา 
  4)  ภาษายอยหรือภาษาถิ่น  dialect  เปนภาษาของสังคมหนึ่งๆ ที่มีระบบสื่อความ
ระบบเดียว  แตอาจมีภาษายอยที่ใชในกลุมชนตางๆ ของสังคมนั้นๆ ภาษายอยเหลานี้อาจพิจารณา
เปนภูมิภาคตามลักษณะทางภูมิศาสตรจึงเรียกวาภาษาถิ่น  เชน  ภาษาทองถิ่นประจําภาคเหนือ  
ภาคใต  ภาคอีสาน  และภาคกลาง  ซ่ึงมีสําเนียงการพูดแตกตางกันไปแตยังพอส่ือสารเขาใจกันได  
ศัพทบางคําอาจแตกตางกันไป  เชน  สับปะรด  ภาคเหนือเรียกวา  บักคะนัด  ภาคอีสานเรียกวาบักนัด  
ภาคใตเรียกวา  ญาหนัด  เชนนี้เปนตน   
  5)  ภาษาผสมแกขัดหรือพิดจินและภาษาผสมหรือครีโอล  (Pidgin  and  Creole)  
ภาษาผสมแกขัดหรือพิดจินและภาษาผสมหรือครีโอล  มีธรรมชาติที่คลายกัน  คือ  เปนการนําภาษา
ที่ตางตระกูลกันจํานวน  2  ภาษา  หรือมากกวา  นํามาใชรวมกันอยางงายๆ เพื่อจุดประสงคในการใช
เปนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ความแตกตางระหวางภาษาพิดจินและครีโอลคือ  ภาษาพิดจินไมใชภาษาแม
ของกลุมชน  แตเปนภาษาเพื่อใชติดตอส่ือความเทานั้น  สวนภาษาครีโอลใชเปนภาษาแมของกลุมชน
และมีสถานะเหมือนภาษาอื่นๆ ทั่วไป  ลักษณะของภาษาพิดจินและภาษาครีโอลจึงเปนการนําภาษา
ที่ใชในกลุมชนพื้นเมอืงรวมเขากับภาษาของผูที่มีบทบาทเหนือกวา  เชน  ภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศส  
เพื่อประโยชนในการสื่อสารระหวางกลุมชนพื้นเมือง  และผูพูดภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศส 
  6)  ภาษาประดิษฐหรือ  artificial  language  เปนภาษาที่มีการสรางขึ้นเพื่อใชเปน
ภาษาสากลในการติดตอ หรือเพื่อใชในคอมพิวเตอร 
 ที่กลาวแลวขางตน  เปนการศึกษาสังคมวิทยาภาษาศาสตรในเชิงบรรยายกระบวนการ  
และลักษณะการใชภาษาแนวปกติของการใชภาษาในสังคม  โดยสมาชิกในสังคมไมจําเปนตองใช
ภาษาในลักษณะเดียวกันตลอดเวลา  และอธิบายถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงการใชภาษา  โดยศึกษา
วาทําไมการใชภาษาในสังคมจึงแตกตางกันไปในโอกาสตางๆ และแตกตางกันเชนไร  สรุปไดวา 
การเปลี่ยนแปลงการใชภาษาเนื่องมาจากสังคม  เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับสังคมอื่นนั่นเอง 
ซ่ึงในทุกสังคมจะมีการยอมรับวามีกลุมชนที่ใชภาษามาตรฐานและจัดใหเปนแนวปกติ  หรือ norm 
ของภาษานั้นๆ  เชนภาษาในวงวิชาการ  เปนตน  นอกจากนี้แลว ยังมีทัศนคติที่วาภาษาตางประเทศ  
“โกหรูแสดงสถานภาพทางสังคมได” 
  สืบเนื่องจากแนวคิดสังคมวิทยาภาษาศาสตรแลว ยังมีจิตวิทยาภาษาศาสตร  หรือ 
psycholinguistics  เปนวิชาที่ศึกษาการพัฒนาภาษาและการเขาใจภาษาของมนุษย  กลาวคือ  ศึกษาวา
มนุษยเรามีกระบวนการอยางไรในการพัฒนาภาษาแมตั้งแตแรกเกิด  จนสามารถใชภาษาได
อยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีกระบวนการรับรูเขาใจภาษา  (ซ่ึงตอมาพัฒนาเปนภาษาศาสตร              
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พุทธิปญญา)  ไดในรูปแบบใด  การศึกษาในลักษณะดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่แสดงใหเห็นภาพรวม
ของการพัฒนาภาษาแมในแนวปกติหรือเรียกวา  การแรกรับภาษาแม  (first  language  acquisition)  
และนําไปสูการศึกษา  การพัฒนาภาษาที่แปรเปลี่ยนไปจากแนวปกติในลักษณะตางๆ โดยมีสาเหตุ
นานาประการ  เชน  การพูดไมชัดที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะในปาก  หรือเนื่องมาจาก
รูปแบบการใชภาษาของพอแมหรือพี่เล้ียง  นอกจากนี้  ภาษาศาสตรจิตวิทยายังสัมพันธกับการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศดวยเชนกัน  เนื่องจากมีปจจัยตางๆ ที่ทําใหการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  
ไดผลในทางบวกหรือทางลบ  ปรากฏการณทั้งหมดนี้ สามารถอธิบายไดตามแนวภาษาศาสตรจิตวิทยา 
  การศึกษาภาษาศาสตรจิตวิทยา  เร่ิมแพรหลายและเปนที่รูจักทั่วไปตั้งแตชวงปลาย
ของทศวรรษ  1950  เปนตนมา  เร่ิมดวยการพิจารณาปญหาวา  ความสามารถในการพัฒนาภาษานั้น
เปนของมนุษยเทานั้นหรือไม  สัตวชั้นสูง  เชน  ลิงชิมแปนซีพัฒนาภาษาไดหรือไม  จึงมีการทดสอบ 
และไดคําตอบวา  ความสามารถในการพัฒนาภาษาเปนของมนุษยเทานั้น  หลังจากนั้น  จึงมีการศึกษา
กระบวนการพัฒนาการแรกรับภาษาแม  โดยการเสนอทฤษฎีพื้นฐาน  และศึกษาสภาวะทางสังคม
วามีบทบาทเพียงใดในการแรกรับภาษาแมของเด็ก  เชน  ภาษาของพอแมหรือพี่เล้ียงมีความสําคัญและ
มีบทบาทอยางไร  ตลอดจนศึกษาองคประกอบในการรับรู  (perception)  ซ่ึงนําไปสูการมีความเขาใจ 
(comprehension)  หรือมีความจําและพัฒนาไปเปนการมีความคิด  และมีเชาวนปญญาไดอยางไร
ซ่ึงรวมเรียกวา  พุทธปิญญา  (cognitive  knowledge)  การศึกษาในลักษณะนี้  เรียกวา  ภาษาศาสตร
จิตวิทยาแนวทั่วไป  (พิณทิพย ทวยเจริญ, 2547, หนา 175-178)  ภาษาศาสตรพุทธิปญญา  เปนการศึกษา
การรับรูภาษาของมนุษย  อันเนื่องมาจากการมีประสบการณในโลก  ตอเนื่องจากสาระเนื้อความ
ในภาษาศาสตรจิตวิทยาแนวทั่วไป  โดยพยายามบรรยายสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  
ซึ่งทั้งหมดนี้ตองอาศัยความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ  และขั้นตอนในการแรกรับ
ภาษาแมเปนพื้นฐาน  ตอมาจึงศึกษาขั้นตอนในการสั่งสมความคิด  ตลอดจนกระบวนการรับรูและ
การแสดงเขาใจนําไปสูการมีความจํา  และเกี่ยวเนื่องตอไปยังการเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ  
ในลําดบัตอไป 
 

2.4  มาตรฐานการจัดการศึกษากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 
  คําวา  “มาตรฐาน”  ในบริบทของ มาตรฐานการศึกษา  (standard-based  education)  
“มาตรฐานในทางวิชาการ”  เปนสิ่งที่อธิบายวาอะไรที่ผูเรียนทุกคนควรรูและสามารถทําได
เมื่อถึงชวงเวลาที่กําหนดไว  “มาตรฐานสาระความรู”  หมายถึง  สิ่งที่ผูเรียนควรรูและควรทําได 
เปนมาตรฐานที่นําไปสูการพัฒนาหลักสูตร  การวัดและประเมินผลผูเรียนในบริบทของการประเมิน
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ตามมาตรฐาน  (standard-based  assessment)  และ  “มาตรฐานความสามารถ”  เปนการอธิบาย
ระดับของความรูความสามารถที่ผูเรียนจําเปนตองผาน  ตองบรรลุ  ในการประเมินวาผูเรียนรอบรู
ในมาตรฐานสาระความรูนั้นเพียงไร  เราไมอาจกําหนดมาตรฐานความสามารถโดยไมมีมาตรฐาน
สาระความรู  จะเห็นไดวาสองคํานี้มีความหมายที่ใกลชิดกันมาก  ดังนั้น  มาตรฐานจะสามารถ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูได  ก็ตอเมื่อมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาควรตองสอนอะไร  
คาดหวังวาจะผูเรียนทําอะไรได  และดีเพียงไร 
  มาตรฐานหลักสูตร  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับในหลักสูตร
ตั้งแตพุทธศักราช 2438  จนถึงป พ.ศ. 2503  หลักสูตรภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
ไปตามกระแสความตองการของสังคมและตามพัฒนาการของวิทยาการการเรียนรูภาษามาโดยตลอด 
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2521  และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  ไดมีการปรับปรุงในหลักสูตร  พุทธศักราช 2533
โดยจัดใหภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมใหผูเรียนเลือกเรียนในกลุมประสบการณพิเศษในระดับประถมศึกษา

และเปนวิชาเลือกเสรีในระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งผูเรียนจะเลือกเรียนหรือไมเลือกก็ได  กอใหเกิด
ความแตกตางของมาตรฐานภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  (กรมวิชาการ, 2539, หนา 1-2)      
  ความสําคัญของภาษาอังกฤษ  และสภาพของสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูสังคมขาวสาร
หรือยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตน  ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสังคม  คนที่มีความรู
ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสในการกาวสูตําแหนงงานที่ดี  สังคมใหความสําคัญกับการรูภาษาอังกฤษ
เปนอยางมาก  จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษใหมีความสอดคลองกับความตองการทางสังคม
ในหลักสูตร ปพุทธศักราช  2539  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  ซ่ึงกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษอยูใน
กลุมวิชาประสบการณพิเศษ  นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่  1  ในระดับประถมศึกษา
เปนตนไปและใหเลือกเรียนภาษาตางประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมในทุกระดับชั้น  และกําหนดไวในหลักสูตร
ใหเรียนภาษาอังกฤษ  12  ป  และพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับชั้นใหตอเนื่อง  สอดคลองกับ
สภาพของผูเรียนและสภาพความตองการของทองถ่ิน   
 การปรับปรุงหลักสูตรในปพุทธศักราช  2544  เปนการปรับปรุงหลักสูตรที่ยึดมาตรฐาน
การเรียนรูเปนสําคัญ  (standard  based  curriculum)  ยึดการจัดทําหนวยการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร 
ความจําเปนและความตองการที่หลากหลายของผูเรียน  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลอง  และดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน  ภาษาอังกฤษ
จัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยกําหนดใหเรียนทุกชวงชั้นตอเนื่อง  12  ป 
โดยมีวัตถุประสงคใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารและประกอบการงานอาชีพ
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พึ่งตนเองได  และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  (กรมวิชาการ, 2546, หนา 1)  โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู  ในการเรียนสาระการเรียนรูอื่นๆ ในการศึกษาตอ  รวมทั้ง
ในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู 
  2.4.1 โครงสราง 
   โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กาํหนดตามระดบัความสามารถทางภาษา
และพัฒนาการของผูเรียน  (Proficiency - Based)  เปนสําคัญ  โดยจัดแบงเปน  4  ระดับ  คือ 
  1)  ชวงชั้น ป. 1-3  ระดับเตรยีมความพรอม  (Preparatory  Level) 
  2)  ชวงชั้น ป. 4-6  ระดับตน  (Beginner  Level) 
  3)  ชวงชั้น ม. 1-3  ระดับกําลังพัฒนา  (Developing  Level) 
  4)  ชวงชั้น ม. 4-6  ระดับกาวหนา  (Expanding  Level) 
 2.4.2 องคประกอบของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2544  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  มีองคประกอบสําคัญ  3  ประการ  ไดแก 
  1)  สาระ  4  สาระ  (strands)  สาระ  คือ  กรอบเนื้อหา  (framework)  หรือขอบขาย
องคความรู  (content  area)  ที่จัดเปนหมวดหมู  (categories) ของเนื้อหาเฉพาะอยางเปนระบบ
สาระที่กําหนดไว  สะทอนถึงเปาหมาย  (goals)  ในการเรียนรูภาษาตางประเทศ  แบงออกเปน  4  สาระ
คือ 
   สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  (communications)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา  และ
ตระหนักถึงวิธีการที่จะนําภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 
  สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม  (cultures)  หมายถึง  การรับรูและเขาใจวัฒนธรรม 
ของเจาของภาษา  และเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอื่น  ที่มีตอสังคมไทย  วัฒนธรรม
มีองคประกอบ  3  สวน  คือ  แนวคิด  (perspectives)  การปฏิบัติ  (practices)  และผลผลิต  (products)  
ภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงแนวคิดดานวัฒนธรรม  นักเรียนจะมีโอกาสไดสะทอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของตน  หลังจากไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน
   สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  (connections) 
หมายถึง  การที่นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  
จะชวยเสริมความรูใหนักเรียนขณะที่กําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 41 

  สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธชุมชนโลก  (communities)  หมายถึง  
การที่นักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียนมาใชในโรงเรียน  และนําความรูที่ไดรับ
ในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 
  2)  มาตรฐานการเรียนรู  8  มาตรฐาน  (learning  standards)  มาตรฐานการเรียนรู 
หมายถึง  ส่ิงที่นักเรียนตองรูและสามารถทําได  ภายในเวลา  12  ป  มีองคประกอบ  5  สวน  คือ 
ความรู  ทักษะ/กระบวนการ  ความคิดรวบยอด  คานิยมและวัฒนธรรม  ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในจุดหมายของหลักสูตร ดังนั้น มาตรฐานการเรียนรู  จึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับ
สถานศึกษา  ทองถ่ิน  และชุมชน  นําไปกําหนดหลักสูตร  จัดหลักสูตร  การสอนและการประเมินผล  
ใหเปนแนวเดียวกัน 
 3)  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  4  ชวงชั้น  (benchmarks)  มาตรฐานการเรียนรู
ที่คาดหวังในแตละชวงชั้น  เปนตัวบงชี้การเรียนรูที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  เมื่อเรียนจบ
แตละชวงชั้น  องคประกอบสําคัญที่ปรากฏอยูในมาตรฐานชวงชั้นมี  2  สวน  คือ  ทักษะ/กระบวนการ 
ที่บงบอกความสามารถในการปฏิบัติ  (performance)  และเนื้อหา  (content)  มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นจึงเปนสิ่งที่บอกใหรูวา  นักเรียนทุกคนควรรูอะไร  และสามารถทําอะไรได  เปนการให
รายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการเรียนรู  และระบุกรอบเนื้อหาสําหรับครูผูสอนนําไปจัด
สาระการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนบรรลุระดับประสิทธิภาพที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
  2.4.3  มาตรฐานคร ู
   “คุณภาพของคน”  เปนปจจัยหลักสูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ  และ
“การศึกษา”  เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
จึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จึงไดกําหนดใหมี  “ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา”  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยที่  “ครู” 
เปนปจจัยหลักสูความสําเร็จของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  พรอมกับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  ประกอบดวย  มาตรฐานการศึกษา  27  มาตรฐาน  จําแนกเปน  3  ดาน  คือ
มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ  และมาตรฐานการศึกษา
ดานปจจัย  สําหรับมาตรฐานที่ระบุถึงครูผูสอนโดยตรงนั้น  ไดแก  มาตรฐานที่  21  ที่กลาวถึง
ครูมีวิญญาณความเปนครู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มาตรฐานที่  23  ครูมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู  คิดวิเคราะห  และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  มาตรฐานที่ 24 
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 
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 กรมวิชาการของรัฐอินเดียนา  (Indiana  Department  of  Education, 2002)  
ไดกําหนดใหครูผูสอนภาษาอังกฤษใหกับคนที่เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษใหมใหมีคุณลักษณะตามระเบยีบ

ในการประกอบวิชาชีพครู  ดังนี้  มาตรฐานที่  1  มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาและการซึมซับภาษา  
รวมถึงบทบาทของกระบวนการดังกลาวที่มีตอการศึกษาของผูเรียน  มาตรฐานที่  2  ตระหนักดีวา
วัฒนธรรมที่ติดตัวผูเรียนนั้น  มีบทบาทอันสําคัญตอการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมอเมริกัน มาตรฐานที่ 3 
เขาใจความรูสึกนึกคิด  ความสามารถ  สภาพจิตใจ  สังคม  ภูมิหลัง  และพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ของผูเรียน  มาตรฐานที่  4  เขาใจวาจะอํานวยความสะดวกในการสอน  โดยการสรางสรรคสภาพแวดลอม 
ที่ใหการชวยเหลือ  และการนํากิจกรรมที่เหมาะสมไปใช  ซ่ึงจะชวยสงเสริมการเรียนของผูเรียน
ภาษาอังกฤษ  ใหมากที่สุด  มาตรฐานที่  5  ครูรวมมือกันอยางเต็มประสิทธิภาพ  เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูมากที่สุด  มาตรฐานที่  6  สามารถที่จะใชยุทธวิธีการประเมินผล  ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้รวมถึงวิธีที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนดวย  
มาตรฐานที่  7  เปนนักปฏิบัติที่แสวงหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ  มาตรฐานที่  8  สงเสริมการยอมรับ
และความเขาใจดานวัฒนธรรม  รวมถึงความหลากหลายทางภาษาในชุมชน  และในโรงเรียน 
 ACTA:  Australian  Council  of  TESOL  Association  กลาวถึง  มาตรฐานวา  
มาตรฐานถูกสรางขึ้นเพื่อใชเปนขอบังคับในการกําหนด  (validate)  ความรูและคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพครู  โดยระบุความรูเบื้องตนในวิชาชีพครู  3  ดาน  คือ 
 1)  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2)  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการศึกษาภาษาที่สอง 
 3)  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาที่สอง 
    มาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมี  27  มาตรฐาน  โดยจําแนกเปน  3  กลุมใหญ  
ซ่ึงในแตละกลุมจะมีประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 1)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สองที่ประสบความสําเร็จ  ควรจะตระหนัก  (espouse)  ถึงคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิม  
พหุวัฒนธรรม  พหุภาษา  และตอตานการเหยียดสีผิว  มีความเขาใจ  (sensitive)  วัฒนธรรม  และ
ประสบการณเกี่ยวกับชุมชนของผูเรียน  รวมถึงการยายถ่ินฐานและการลาอาณานิคม  รวมถึงผลกระทบ
ซ่ึงมีตอบุคคลและพัฒนาการทางสังคม  สามารถจําแนกคุณลักษณะ  และเขาใจ  implications  
ของพหุวัฒนธรรมในสังคมออสเตรเลีย  และสรางสภาพแวดลอมเชิงบวก  สําหรับความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม  ปฏิบัติตัวอยางคนใน  (inclusive)  และเรียนรูภาษาอังกฤษ  สามารถจําแนกประเด็น  
หรือปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน  (current  provisions)  รวมมือกันทํางานภายใน
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แวดวงการศึกษา  และชุมชนที่ขยายตัวออกไป  รับผิดชอบและมีสวนรวมในประสบการณของผูเรียน  
พรอมสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้น  โดยจัดใหมีพัฒนาการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 2)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาภาษาตางประเทศ  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สองที่ประสบความสําเร็จ  ควรจะมีความตระหนักในบทบาทอันสําคัญยิ่งของภาษา
และวัฒนธรรมในการเรียนรู  การสอน  และการกลอมเกลาทางสังคม   มีความรูเก่ียวกับทฤษฎีภาษา
และวัฒนธรรม  และการซึมซับภาษาอังกฤษในฐานะของภาษาที่ถูกเพิ่มเขามา  (additional  language) 
เขาใจความตองการ  และความจําเปนในการเรียนรูของผูเรียน  รูและเขาใจวาองคประกอบและกระบวนการ
ในดานภาษาศาสตร  วัฒนธรรม  และบริบท  มีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการของภาษาอังกฤษ  ในฐานะ
ของภาษาที่เพิ่มเขามาอยางไร  สามารถออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการสอน  มีวิธีการเลือกและ
จัดลําดับของภาษาไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงรวมถึงเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรม  
มีความสามารถที่จะบูรณาการเนื้อหาในบริบทที่หลากหลาย  และมีทักษะในการเลือกใชวิธีการวัด
และประเมินผลที่เกี่ยวของกับระบบภาษาและวัฒนธรรม   
  3)  ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ  (TESOL  practice)  ครูผูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองที่ประสบความสําเร็จ 
ควรจะมีความสามารถในการสะทอนผลการปฏิบัติงาน  และโปรแกรมการประเมินผล  ซ่ึงสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและสังคมของผูเรียน  มีความรูเกี่ยวกับคานิยมอันหลากหลายและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
ตลอดจนแหลงขอมูล  เทคโนโลยีตางๆ ตระหนักถึงโอกาสและขอจํากัดของการเรียนรู  รวมถึง
สภาพแวดลอมทางการสอน  และความสามารถของผูเรียน  เขาใจความซับซอนของภาษาศาสตร  
และความสัมพันธเชิงวัฒนธรรมระหวางเพื่อนรวมงาน  ผูเรียน  ครู  ชุมชน  และหลักสูตร  มีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงชุมชน  และสภาพแวดลอมทางการศึกษา  ใหเสมือนเปนแหลงของกิจกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียน  เลือก และประยุกตใชวิธีการสอน  การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียน  
และสภาพแวดลอมทางการศึกษา  ชวยประคับประคอง  (scaffold)  การเรียนรูของผูเรียน  และ
พัฒนาการทางภาษาอังกฤษ  ผานการปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  การเจรจาตอรอง  ยุทธวิธีในการสอน  
กิจกรรม  ส่ือการสอน  การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมได 
  การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่หลักสูตรกําหนด  จึงตองมี
การจัดเตรียมทุกองคประกอบของการศึกษาใหดําเนินไปในแนวทางเดียวกันเพื่อยึดถือเปนมาตรฐาน  
สําหรับเปนแนวทางในการประเมินผลและการพัฒนาในทุกดาน  ยกตัวอยางเชน  ดานบุคลากร 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา  ทรัพยากรทางการศึกษา  หลักสูตร  การเรียนการสอน
และการประเมินผล  องคประกอบดังกลาวสิ่งที่สําคัญเปนลําดบัแรกคือ  หลักสูตร  เพราะแสดงถึง
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เปาหมาย  กรอบ  ทิศทางการจัดการศึกษา  เมื่อกําหนดมาตรฐานหลักสูตรไปในลักษณะใด  มาตรฐาน
ขององคประกอบอื่นๆ ก็ตองสอดรับกันทั้งหมดดวย   
 

2.5  แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู  
 
  2.5.1  ความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู 
 บทบัญญัติมาตรา 81 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ระบุวา 
 “มาตรา 81  ...ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
  และสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ 
  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ 
  ทรงเปนประมขุ สนับสนุนการคนควาวิจยัในศิลปะวิทยาการตางๆ 
  เรงรัดพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ 
  พัฒนาวิชาชพีครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ 
  และวัฒนธรรมของชาติ”  
การมีกฎหมายการศึกษาและมีบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูไวโดยเฉพาะ 
ยอมเปนหลักประกันการพัฒนาวิชาชีพครูใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิผล  มีแนวปฏิบตัทิีช่ดัเจน
กอใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูที่ยั่งยืนสืบไป 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาฉบับแรกของ
ประเทศที่เนนการพัฒนาใหคน เปนศูนยกลางการพัฒนา   การพัฒนาทุกอยางจะสําเร็จถาคนไดนําความรู  
ทักษะ  ความคิด  และประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนาไปแกปญหา  และพัฒนาความรูใหมขึ้นมา 
ซ่ึงการพัฒนาคนจะสําเร็จไมไดเด็ดขาดถาครูและวิชาชีพครูไมไดรับการพัฒนา  และเพื่อใหการนํา
นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 8  (2540-2544)  บังเกิดผลในการปฏิบัติ  
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดเสนอมาตรการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู  ดังนี้ 
 1)  ปรับระบบการผลิตครู โดยสรรหาคนเกงและดีเขาเรียนวิชาชีพครู  ปฏิรูป
การเรียนการสอนในการผลิตครู  เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพตามที่ตองการ  และเรงรัดการผลิตครูสาขา
ที่ขาดแคลนใหเพียงพอ 
 2)  อบรมและพัฒนาครูประจําการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  และเรงปรับระบบ
การพัฒนาผูบริหารการศึกษา  ใหมีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 45 

 3)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและระบบสวัสดิการ  โดยปรับปรุงแกไข
กฎ  ระเบียบการบริหารงานบุคคล  เพื่อสนับสนุนครูเกงและดี  และปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับใหเหมาะสม  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจและความภูมิใจในอาชีพครู
 ดิเรก  พรสีมา  และคนอื่น  ๆ(2549, หนา 1 - 4) ไดศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
ในตางประเทศ  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  ญี่ปุน  เกาหลี  มาเลเซีย  และเวียดนาม  
ซึ่งตางก็ประสบปญหาเกี่ยวกับการผลิต  การใช  การพัฒนา  และการสงเสริมวิชาชีพครูคลายกับ
ประเทศไทย  ปญหาดังกลาวสรุปไดเปน  6  กลุม  ดังนี้  
 1)  คนเกงสวนใหญไมเขาเรียนครู  เปนปญหาที่ทุกประเทศพบ 
 2)  การผลิตครูเกินความตองการและขาดแคลนในบางสาขาวิชา  โดยเฉพาะ
ครูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  เกาหลี  และเวยีดนาม 
 3)  คุณภาพของบัณฑิตครูยังไมเปนที่พอใจของผูใชครูและสังคมเทาที่ควร  เชน  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ญี่ปุน  เกาหลี  และเวียดนาม 
 4)  ครูเกง-ครูดี  ไมไดรับการสงเสริมใหมีบทบาทในสังคมเทาที่ควร  และมีแนวโนม
จะลาออกจากอาชีพครูมากขึ้น  เชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  นิวซีแลนด  ออสเตรเลีย  ญี่ปุน  เกาหลี  
และมาเลเซีย 
 5)  ครูขาดคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรม  เชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  
เกาหลี  และมาเลเซีย 
 6)  ครูไมพัฒนาตนเอง  เปนปญหาที่เกิดขึน้ในทุกประเทศที่ระบุขางตน 
 จากปญหาที่พบ  ทําใหแตละประเทศกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อแกปญหา  
ซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นหลักได  3  ประการ  คือ 
 1)  การบริหารจัดการ  และกําหนดนโยบาย  ทั้งในเรื่องของการบริหารการศึกษา
โดยการปรับระบบการศึกษาและปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครู  และการอุดหนุนดานงบประมาณ
เพื่อเปนสวัสดิการแกครู 
 2)  การออกกฎหมายเพื่อคุมครอง  และรับรองมาตรฐานครู  เชน  ใบรับรองวิชาชีพครู
ในประเทศเกาหลี  และนวิซีแลนด เปนตน 
 3)  การประกันคุณภาพการศึกษา  มีระบบการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาครู
ที่ชัดเจน  ใหการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  โดยมีการติดตามประเมิน
ความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ 
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  2.5.2  รูปแบบในการพัฒนาวิชาชพีครู 
 รูปแบบในการพัฒนาวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนประเด็นที่หลายประเทศใหความสําคัญ  และ
พยายามหารูปแบบในการพัฒนาที่มีประสิทธิผล  เพื่อพัฒนาใหครูมีสมรรถนะทางการสอนเพิ่มขึ้น  
ดังมีกรณีตัวอยาง ของ รัฐ Texas  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Texas  Education  Agency, 1997, pp. 73 - 110) 
ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเปน  3  รูปแบบ  เรียกชื่อวา “Professional  Development  
Models I-III”   ซ่ึงมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
  Model  I:  Mentoring  Process  (Supervised  Strand)  จัดขึ้นสําหรับ 
  1)  ครูที่เร่ิมปฏิบัติงานในปแรก 
  2)  ครูที่ตองการวุฒิ 
  3)  ครูที่ตองการปรับปรุงวิธีการสอน 
  4)  ครูที่ตองการเพิ่มเติมความรู 
  Mentoring  Process  ดําเนินการตามความเชื่อวา 
  1)  mentors  คือ  ประสบการณ และสําเรจ็ไดดวยความรวมมือระหวางครู – ผูบริหาร 
  2)  การสะทอนและการวิเคราะหบทเรียนกบัผูสังเกตการสอน  จะชวยปรับปรุงการสอน
และความสามารถของผูไดรับการสังเกตการสอนในการวเิคราะหและประเมนิความพยายามในอนาคต 
  3)  ความสัมพันธ  (a  match)  ระหวางครู-ผูบริหาร  และครู-ครู  ที่ตองการพัฒนา
วิชาชีพไดถูกสรางขึ้น 
  4)  ความสัมพันธระหวางผูติดตามการสอน – ผูไดรับการติดตาม  ควรเปนผูสอน
รายวิชาเดียวกัน  
  ทั้งนี้  กระบวนการติดตาม  (mentoring  cycle)  มีขั้นตอนดังนี ้
  1)  ประชุมชี้แจง  เพื่อที่จะกําหนดเปาหมายในการบูรณาการ  วัฒนธรรม  กําหนด
จุดประสงคของบทเรียน  และสรางสรรคตัวอยางบทเรียน 
  2)  สาธิตบทเรียนตัวอยาง  การสอนตามวัตถุประสงคที่กําหนด  และเก็บขอมูลวา
นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
  3)  ประชุมรวมกันหลังการอบรมเพื่อประเมินบทเรียน  แบงปนขอมูลและ
ปรับวัตถุประสงคใหม 
  Model  II: Peer  Coaching  (Guided  Strand)  จัดใหกับครูที่มีประสบการณสอน  
และครูที่พนจากระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติงาน  เพื่อนชวยเพื่อน  (peer  coaching)  ดําเนินการ
ตามความเชื่อวาเปนวิธีที่จะกอใหเกิดการ 
  1)  พัฒนาวิธีการสอนแนวใหม  ในสภาพแวดลอมแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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  2)  สะทอนและวิเคราะหวิธีการสอน  เพื่อชวยปรับปรุงการสอน  ความสามารถ
ในการวิเคราะห  และประเมินความพยายามในอนาคตของเพื่อนรวมวิชาชีพ  
  กระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน  มีขั้นตอนดงันี้ 
  1)  pre - conference  เพื่อเลือกเทคนิคการสอน 
  2)  teaching/observation  การสอน  และวิธีการสังเกตการสอน  ประกอบดวย 
  (1)  ประยุกตใชเทคนิคที่เลือกมาสําหรับ 3 ขั้นตอน คือ 
  ก.  การสังเกตรายบุคคล 
  ข.  ผลการสะทอนกลับจากผูเรียน 
  ค.  การสังเกตวิธีการสอนของเพื่อนครู 
  (2)  พัฒนาเปาหมาย/จุดเนนของการพัฒนาวิชาชีพ  และการนําไปประยุกตใช 
  3)  ongoing  post-reflective  conference  ประชุมหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อ 
  (1)  ตรวจสอบวาบรรลุตามวตัถุประสงคของบทเรียนที่ตัง้ไวหรือไม 
  (2)  แบงปนขอมูล  และอภปิรายสาระสําคัญ 
  (3)  ประเมนิพฒันาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  (4)  เลือกเทคนิค/ยุทธศาสตรใหม 
  Model  III:  Individually  Guided  Model  (Self-directed  Strand)  จัดใหกับ 
  1)  ครูที่มีประสบการณการสอน 
  2)  ครูที่สามารถทํางานโดยลําพังได (isolated  teachers) 
  การพัฒนารายบุคคล  (Individually  Guided  Model)  เกิดขึ้นตามแนวความคิดวา 
ผูที่สามารถเรียนรูดวยวิธีการนําตนเอง  (self-directed)  ไดนั้น  ถาไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน  
ผูบริหาร  หรือกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ  ก็จะพัฒนาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  ในการพัฒนารายบุคคลมีขอควรคํานึง  ดังนี้  
  1)  ผูเขารวมโครงการตองเปนครูที่มีประสบการณ  หรือสามารถทาํงานโดยลําพังได 
  2)  ไดรับการสนับสนุนใหมีเวลาสําหรับการเขารวมประชุมเชิงวิชาการ  การทําวิจัย  
การสังเกตการสอนในชั้นเรยีน  และอ่ืนๆ 
  3)  ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ในทุกดาน  เชน  เวลา  งบประมาณ  ส่ือ/อุปกรณ
การสอน 
  4)  ผูเขารวมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญโดยวิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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 5)  ผูเขารวมโครงการอาจสามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานในสถาบันเดียวกัน  
ในพื้นที่ใกลเคียง  หรือที่ใดก็ไดโดยใช  E-mail  โทรสาร  โทรศัพท  หรือวีดิทัศน  เปนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร 
 การนําวิธีการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง  3  รูปแบบไปใช  ตองอยูภายใตขอตกลงเบื้องตน 
ดังนี้ 
 1)  เปาหมายคือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้ 
 2)  คนเราจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู  หรือ
เมื่อตองแกปญหา 
 3)  ผูที่ลงมือปฏิบัติจริงจะเขาใจดวีา การพฒันาศักยภาพของตนตองการอะไรบาง 
 4)  ครูจะเปนผูถายโอนทักษะที่ไดเรียนรูจากกระบวนการพัฒนาวิชาชพี  ไปสูนักเรียน  
 5)  ครูเปนผูที่ตองเรียนรูตลอดชีวิต 
 ผลที่ไดรับจากการทดลองพบวา  
 1)  เกิดการพัฒนาความรวมมือ  และมีบรรยากาศของการใหความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 
 2)  ลดความโดดเดีย่วและความกลัวทีจ่ะเสี่ยงของครู 
 3)  พัฒนาความสามารถในการประยุกตใชวิธีการสอนของครู 
 4)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 5)  พัฒนาวิธีการสะทอนของครู 
 ดิอาซ – แมกกิโอล่ี  (Diaz-Maggioli, 2003)  ตระหนักถึงความจําเปนของการพัฒนา
วิชาชีพครู  ดวยเหตุผลวา 
 1)  วิธีการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกัน
อยางยิ่งและที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ  การชวยเสริมศักยภาพใหกับครูจะชวยพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในภาษาเปาหมาย  และมีความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาดวย (Darling - Hammond, 
1998, pp. 6-11; Diaz - Maggioli, 2004, pp. 1-4; Sparks, 2002, pp. 2-4) 
 2)  การพัฒนาวิชาชีพครูใหความสําคัญกับการที่ครูสรางอัตลักษณในวิชาชีพของตน  
ดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน  ซึ่งเห็นไดจากการปฏิบัติตนในชั้นเรียน  การปรับตัวใหเขากับ
วิธีการเรียนและความตองการของผูเรียน 
 ทั้งสองขอนี้สะทอนใหเห็นวา  จุดประสงคที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาวิชาชีพครู
ก็คือ  เพื่อสงเสริมการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถสงผลตอไปยังการเรียนรูของผูเรียนทุกคน 
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  สปารคส  (Sparks, 2002, pp. 2-4)  ตั้งขอสังเกตไวในเรื่อง  Continuous 
Improvement of Teaching and Learning  วา  การพัฒนาวิชาชีพครูควรฝงแนนอยูกับชีวิตประจําวัน
ของครู  ดวยการสนับสนุนอยางเต็มที่จากฝายบริหาร  และการใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมสําหรับ
ความตองการและความจําเปน  ซ่ึงในที่นี้หมายถึงประเด็นเกี่ยวกับตัวภาษา  วัฒนธรรม  และทฤษฎี
วิธีสอน 
  ยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพครูของดิอาซ – แมกกิโอล่ี มีดังนี ้
  1)  Peer Coaching  ตั้งอยูบนพื้นฐานของการวางแผน  (planning)  การสังเกตการสอน 
(observation)  และการใหขอมูลยอนกลับ  (feedback)  เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับครูที่จําเปนตอง
เรียนรูวิธีการใชภาษาเปาหมาย  หรือการใชภาษาและวัฒนธรรมใหมในชั้นเรียน 
  2)  Study  groups  เหมาะสําหรับครูที่ตองการความเขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการวิจัย  
และความรูในสาขาวิชา  หรือเพื่อวิเคราะหงานของนักเรียน  และสําหรับผูที่จําเปนตองพัฒนาวิธีสอน
เพื่อสงผลตอพัฒนาการดานการเรียนรูของผูเรียนที่เพิ่มขึ้น 
  3)  Dialogue  journals  เปรียบเสมือนการสนทนาโดยผานทางการเขียน (conversations 
in writing)  เพื่อใหโอกาสครูไดฝกหัดและลับสมองดานทักษะการเขียนดวยภาษาเปาหมาย 
  4)  Professional  Development  Portfolios  สามารถใชเปนผลงานและเอกสารหลักฐาน
(showcase  portfolio)  ที่แสดงความกาวหนาของครูวา  สามารถที่จะดําเนินไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวได 
  5)  Mentoring  กระบวนการติดตามผล  เปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูบรรจุใหมไดรับ
การเสริมศักยภาพในตัวภาษา  ความรูดานวัฒนธรรม  และทฤษฎีวิธีสอนไปพรอมกัน 
  6)  Participatory  Practitioner  Research  การฝกเปนนักวิจัยในงานวิจัยแบบมีสวนรวม  
จะชวยใหครูไดมีโอกาสตรวจสอบวิธีการสอนของตนตามสถานการณจริง  เพื่อความเขาใจและ
ปรับปรุงวิธีการสอนในลําดับตอไป 
  การจัดการศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น  
มีการทําวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาฯ เพื่อใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ปพุทธศักราช  2542  และดวยหวังวาจะชวยกระตุน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกประการหนึ่งดวย     
  นอกจากการพัฒนาวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  
ยังมีการใหความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาอีกดวย  งานวิจัยของ  มาสขาว
(Maskhao, 2002)  เรื่อง  “A  Case  Study  of  English  as  a  Foreign  Language  (EFL)  Acquisition  
in  a  Postgraduate  Diploma  Course”  กลาวถึงการพัฒนาวิชาชีพครูซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา : Rajabhat  Institute  Chachoengsao (RIC)  (หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ราชนครินทรในปจจุบัน)  กับ  Graduate  School  of  Education  the  University  of  Queensland 
(UQ/GSE)  ที่ไดรวมมือกันสรางความแข็งแกรงเชิงวิชาการและงานวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูสอนในสถาบันราชภัฏ  และการนํามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล  โดยใชรูปแบบของการจัดทํา 
Module  ใหผูเรียนไดศึกษาและผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ  ใชวิธีการสอนงานที่มีประสิทธิผล  (coaching)  
การติดตาม  (monitoring)  และประเมินผลชิ้นงาน  การเขียนรายงานความกาวหนาของการพัฒนา 
(PDP) 
  สปารคส  และล็อคส  ฮอรสลีย  (Sparks & Loucks-Horsley, 1989, pp. 1-3)  ไดศึกษา
และทําการวิจัยรูปแบบของการพัฒนาครู  5  รูปแบบ  โดยเปรียบเทียบการพัฒนาครูเสมือนนวัตกรรม
ทางความรู  ซ่ึงรวมแนวทางการจัดระเบียบ  โครงสราง  และการจดัโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ไวดวยกัน  และผลจากการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาครู  การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่สําคัญ  4  ประการคือ  1)  นโยบายของโรงเรียนที่สนับสนุนงานวิชาการ  และการทดลอง 
2)  ชุมชนและผูบริหารตองมีความชัดเจนในเรื่องของเปาหมายและความคาดหวัง  สนับสนุนและ
สงเสริมความพยายามของครูที่ตองการเปลี่ยนแปลงวิธีสอน  3)  มีความพยายามและความมุงมั่น
ในการใหความสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร  วิธีการสอน  และการจัดชั้นเรียน  
ซ่ึงมีเปาหมายที่จะปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียน  และ  4)  มีประสบการณในการพัฒนาครูที่เพียงพอ
และมีความเหมาะสม  ติดตามใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง  และมีระยะเวลามากพอที่จะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม  และนําไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 รูปแบบการพัฒนาครู  5  รูปแบบ  (Five  Models  of  Staff  Development)  ไดแก 
1)  การพัฒนาเปนรายบุคคล  (Individually-Guided  Staff  Development)  2)  การสังเกตการสอนของ
ครูและการประเมินผล  (Observation/ Assessment)  3)  การมีสวนรวมของครูในกระบวนการพัฒนา 
(Involvement  in  a  Development/ Improvement  Process)  4)  การฝกอบรม  (Training)  
5)  การสอบถามและแสวงหาขอมูล  (Inquiry) 
  วิธีการพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลนั้น จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ  คือ  เปนการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  และเชื่อมโยงไปสูโรงเรียนในเครือขาย  ครูเขารวมกิจกรรมเสมือนเปนผูชวย
ซ่ึงกันและกัน  และเสมือนเปนผูวางแผนรวมกับผูบริหารในการจัดกิจกรรมตางๆ เนนการเรียนรู
ดวยตนเอง  (self - instruction)  ครูมีโอกาสรับการฝกอบรมอยูเสมอ  มีความตื่นตัวตลอดเวลา  
ครูเปนผูเลือกจุดหมายและกิจกรรมที่จะพัฒนาดวยตนเอง  ใชวิธีการสาธิต  การนิเทศ  การใหขอมูล
ยอนกลับ  (feedback)  การฝกอบรมที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง  ใหความชวยเหลือสนับสนุน
ตลอดกระบวนการทุกครั้งที่ไดรับการขอรอง 
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 1)  การพัฒนาเปนรายบุคคล   
   ในรูปแบบนี้  ครูเปนผูเลือกเปาหมายและกิจกรรมที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว  ตามแนวคิดที่วา  หากครูไดมีโอกาสกําหนดเปาหมายการเรียนดวยตนเอง  
จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวาการเรียนตามเปาหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อคนหมูมาก  พฤติกรรม
การเรียนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ  การคนพบตนเอง  ครูจะสามารถพัฒนาตนเองดวยการนําตนเอง 
(self-directed)  โดยการกระตุนจากงานและปญหาที่พบในสถานการณจริง   
 2)  การสังเกตการสอนของครูและการประเมินผล   
   การสังเกตและการประเมินผลการสอน  เปนกระบวนการใหขอมูลยอนกลับ  
ซ่ึงจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและเปนประโยชนอยางมาก การใหขอมูลยอนกลับและการวิเคราะห
ส่ิงที่พบไดจากการสังเกต  จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพได  วิธีการนี้มีความเชื่อวา 
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถปรับปรุงได  เมื่อไดรับขอมูลยอนกลับจากการถูกสังเกตการสอน  
ผลการวิจัยระบุวา  พฤติกรรมครูไดรับอิทธิพลทางบวก  จากการใชรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ดวยวิธีการสังเกต/การประเมิน  และสามารถนําไปใชรวมกับวิธีการอบรม  (training)  ซ่ึงจะกลาวถึง
ในลําดับตอไปได  
 3)  การมีสวนรวมของครูในกระบวนการพัฒนา   
  รูปแบบนี้ ใหความสําคัญกับการที่ครูมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  และ
การผสมผสานการเรียนรูซ่ึงเปนผลจากตัวครูในการพัฒนาตนเอง  การเรียนรูของครูถูกขับเคลื่อน
โดยความตองการที่จะแกปญหา  ผูลงมือปฏิบัติจะรูดีที่สุดวาอะไรคือส่ิงจําเปนตอการทํางาน  และ
สมควรไดรับการปรับปรุง  คําสําคัญที่ถูกนํามาใชในกระบวนการพัฒนาตามลําดับขั้น  คือ  ความพรอม 
(readiness)  การวางแผน  (planning)  การฝกอบรม  (training)  การนําไปใช  (implementation)  
การปรับปรุงและพัฒนา  (maintenance) 
  กระบวนการนี้อาจใชเวลาหลายวัน  เปนเดือน  หรือป  โดยเริ่มจากการระบปุญหา 
ความตองการของครูรายบุคคล/กลุม  มกีารรับรูปญหา  ตอจากนั้นเปนการระดมสมองเพื่อพัฒนา
แผนปฏิบัติการ  ในขั้นตอนสุดทายเปนการประเมินการทํางาน  ถาครูไมพอใจผลที่เกิดขึ้น  สามารถ
ยอนกลับไปยังขั้นที่  1  ได  ทั้งนี้  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จ
ดังที่ไดกําหนดไว 
 4)  การฝกอบรม   
  นักการศึกษาสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา  การฝกอบรมคือการพัฒนาครู
อีกรูปแบบหนึ่ง  การฝกอบรม  อาจเปนวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับครูกลุมใหญๆ ในการสาธิต  และ
การรับขอมูลยอนกลับขณะปฏิบัติ  อํานาจของการฝกอบรมสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนความรู
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ความคิด  เจตคติ  ทักษะการสอนของครู  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค  และคุณภาพของโปรแกรม
การฝกอบรม  ซ่ึงโดยทั่วไปจะประกอบดวย  ทฤษฎี  การสาธิต  การฝกปฏิบัติ  การใหขอมูลยอนกลับ  
และการใหคําแนะนํา  การฝกอบรมที่ดีและตอเนื่องจะมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  
ความรู  พฤติกรรม  และความสามารถของครูได  หากอยูภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม 
 5)  การสอบถามและแสวงหาขอมูล   
  หลักการสําคัญของรูปแบบนี้  คือ  งานวิจัยเปนกิจกรรมที่สําคัญซึ่งครูตองเขาไป
มีสวนเกี่ยวของ  การตั้งคําถามของครูอาจเปนกิจกรรมรายบุคคล  กลุมเล็กๆ หรือคณะบุคคล  
กระบวนการอาจเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  วิธีการนี้ ดําเนินภายใตขอตกลงเบื้องตนวา 
ครูมีความเฉลียวฉลาด  สามารถซักถามดวยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ  คําตอบที่ไดรับ
ใชเปนขอมูลในการแกปญหา  ครูจะพัฒนาความเขาใจใหมๆ ในขณะที่ตั้งคําถาม  และรวบรวมขอมูล
ในการตอบคําถาม  ผลของการดําเนินงานตามวิธีการนี้ทําใหครูใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
มากขึ้น  รวมมือกันทํางานและมีความสัมพันธอันดีตอกัน  และเมื่อครูมีความรอบรูมากขึ้นจึงทําให
สามารถสอนไดดีขึ้นตามไปดวย 
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  คาลลาแฮน  และรอทเธอรี่ (Callaghan & Rothery, 1988, p. 17)  ไดเสนอรูปแบบ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนมีชื่อวากระบวนการที่สมบูรณของการเรียนการสอน :  Teaching  - 
Learning  Cycle  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดังภาพที่แสดงตอไป   

ภาพ 2  The Teaching – Learning Cycle 
(ที่มา : Callaghan & Rothery, 1988, p. 17) 
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กระบวนการที่สมบูรณของการเรียนการสอน (The Teaching – Learning Cycle) 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  วงลอการจัดกจิกรรมพัฒนาเทคนคิวิธีการสอน 
 
 กระบวนการที่สมบูรณของการเรียนการสอน  มีประโยชนในการจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู  เนื่องจากสามารถนํามาใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจ  เกี่ยวกับวิธีการและ
ลําดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับตัวภาษา  และการเรียนรูภาษา
ในชั้นเรียน  คํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธในตัวภาษา โดยไลเรียงตามลําดับ  จากทักษะการฟง - พูด  กอน 
แลวจึงมุงสูทักษะการอาน - เขียน  โดยตั้งอยูบนพื้นฐานขอตกลงรวมกันที่วา  การเลือกหัวเรื่อง (topic) 

- สํารวจความเหมือนและความ 

- ประสบการณรวมกัน 

การสรางความรูในสาขาวิชา 

แตกตางระหวางวัฒนธรรม 

- สรางและขยายวงศัพทที่เกี่ยวของ 
- ฝกใชโครงสรางทางไวยากรณ 

การกําหนดรูปแบบของเนื้อความ 
- บริบททางวัฒนธรรม 
- หนาที่ทางสังคมของภาษา 
- โครงสรางทางคุณลักษณะที่สําคัญของความรูเดิม 
- คุณลักษณะทางภาษาศาสตรของเนื้อความ 
- การใชภาษาพูดเพื่ออธิบายเนื้อความ 

 

การเชื่อมโยงโครงสรางของเนื้อความ 
- โครงสรางทางคุณลักษณะที่สําคัญของความรูเดิม 
- องคประกอบทางภาษาศาสตรของเนื้อความ 

การสรางชิ้นงานดวยตนเอง 
- โครงสรางทางคุณลักษณะที่สําคัญของความรูเดิม 
- องคประกอบทางภาษาศาสตรของเนื้อความ 

 

เพิ่มพูนความสามารถ 

ในการใชภาษาเขยีนและภาษาพูด 
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และประเภทของเนื้อความ  (type  of  text)  นั้น  ควรอยูในความสนใจของผูเรียน  ดวยวงลอดังกลาว
มีความสัมพันธกับการสนทนาเพื่อแบงปนความรูความเขาใจรวมกัน  โดยใชโครงสรางความรูเดิม
และโครงสรางทางไวยากรณของเนื้อความที่เปนประเด็นหลักในการสนทนา  การพูดคุยกันเชนนี้
จะมาพรอมกับการวิเคราะหรูปแบบของเนื้อความ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา  เมื่อผูเรียนตองผลิต
ชิ้นงานเขียนตามลําพัง  จะไดเกิดความเขาใจอยางชัดเจนวา  ตนเองกําลังเขียนเกี่ยวกับอะไร  และ
งานเขียนจะประสบความสําเร็จไดอยางไร  กระบวนการที่สมบูรณของการเรียนการสอน 
แบงออกเปน  4  ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 
 1)  การสรางความรูในสาขาวิชา  (Building  knowledge  of  the  field) 
 2)  การกําหนดรูปแบบของเนื้อความ  (Modelling  of  text) 
 3)  การเชื่อมโยงโครงสรางของเนื้อความ  (Joint  construction  of  text) 
 4)  การสรางชิ้นงานดวยตนเอง  (Independent  construction  of  text) 
 ขั้นท่ี 1  การสรางความรูในสาขาวิชา     
 ในขั้นตอนนี้  จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับความเหมือน  และความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรม  ดังนั้น  ความเขาใจของกลุมตัวอยางที่มีตอหัวเร่ืองที่จะเขียน  จึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง  
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมากที่สุด  เนื่องจากสาระความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม  และบริบททางสังคม
ของหัวเร่ืองนั้น  ถูกพัฒนาและสรางขึ้นมา  ทั้งนี้กลุมตัวอยางจะไดรับการสงเสริมให 
 (1)  อภิปรายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  
ซึ่งมีความสัมพันธกับหัวเรื่องที่ยกขึ้นมา  ยกตัวอยางเชน  การอภิปรายในหัวเรื่อง  shopping  
กลุมตัวอยางนึกถึงสิ่งใดบาง   
  ก.  กระบวนการ shopping มีอะไรบาง  อาทิ  การจดรายการสิ่งของที่ตองการ 
(ซ่ึงในบริบทของคนไทยสวนใหญเราปฏิบัติเชนนี้เปนปกติวิสัยหรือไม)  พอบาน  ทําหนาที่ shopping 
หรือไม  การสํารวจราคาสินคาเพื่อการเปรียบเทียบกิจกรรมการสงเสริมการขาย  สถานที่จําหนาย 
(เดินทางสะดวกหรือไม  จํานวนสินคามีใหเลือกมากนอยเพียงไร)  เปนตน  กลุมตัวอยางก็จะไดชวยกัน
ระดมสมอง  (brainstorming  for  words)  วงศัพทก็จะขยายกวางขึ้นมากกวาที่จะคิดเองโดยลําพังผูเดียว 
 ข.  การแบงปนประสบการณก็จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้  เมื่อมีการแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน  ไมวาจะเปนเรื่องของคําศัพทที่เกี่ยวของกับรายการสนิคา  สถานที่  ราคาสินคา  
เปนตน 
    ในขั้นนี้  สามารถใชส่ือท่ีมองเห็นได  (visuals)  เชน  ภาพถาย  แผนพับ
โฆษณาสินคาของหางสรรพสินคาตางๆ เพื่อสรางสถานการณใหเหมาะสมกับกิจกรรมการอภิปราย  
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 (2)   ฝกใชโครงสรางทางไวยากรณที่เกี่ยวของกับหัวขอ  หรือประเภทของ
เนื้อเร่ือง  กิจกรรมที่ชวยใหเกิดการฝกใชโครงสรางทางไวยากรณ ไดแก  การตั้งคําถามเกี่ยวกับ
สถานที่จําหนายสินคา  ประเภทของสินคา  ราคาสินคา  การตอรองราคา  การเปรียบเทียบคุณภาพ/
ราคาสินคา  กอใหเกิดกิจกรรมการสื่อสารหลายระดับที่ชวยกระตุนใหกลุมตัวอยางไดมีสวนรวม
ในการอภิปราย  และโตแยงในบางประเด็นของหัวเร่ือง 
  เกิดการสรางและขยายวงศัพทที่เกี่ยวของกับหัวเร่ืองซึ่งถูกนํามาอภิปราย  
ทั้งนี้เพราะการไดอภิปรายรวมกันในกิจกรรมการฝกปฏิบัติจริงในขอที่  1  และ  2  เปนการสรางบรบิท
การสื่อสารโดยใชความรู  และทักษะทางภาษาที่เกี่ยวของ  อาทิ  การอภิปราย  (ทักษะฟง - พูด)  รวมกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติ  การอานแผนพับโฆษณา  แนะนําสินคา  แลวบันทึกเพื่อการเปรียบเทียบ  
(อาน - เขียน)  มีการพัฒนากลยุทธทางการอานที่เหมาะสมกับเนื้อความ  เชน  เม่ือตองการเปรียบเทียบ
ราคาสินคา  ก็จะมองหาเฉพาะราคาของสินคาที่ตองการเทานั้น  ไมไดดูรายละเอียดในเรื่องอื่นๆ 
  ขั้นที่  1  นี้  เปนขั้นตอนสําคัญที่สุดในการนําเขาสูชิ้นงานและกิจกรรม  
ที่จะชวยใหกลุมตัวอยาง  (รวมถึงนักเรียน)  มีความเขาใจในบริบท  และชวยในการวางแผนเพื่อกําหนด
ระยะเวลาของขั้นตอนตอไป   
            ขั้นท่ี 2  การกําหนดรูปแบบของเนื้อความ   
 ในขั้นนี้  เปนการใหความสําคัญกับการวิเคราะหเนื้อความ  โดยผานทางตัวแบบ
ของเนื้อความ  (a  model  text)  เปนการเตรียมความพรอมในทักษะการอานและเขียน  มุงประเด็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเนื้อความ  และการวิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณไปพรอมกับ
โครงสรางสําคัญของความรูเดิม  ในขั้นนี้  กลุมตัวอยางตองมีความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยง
ของสิ่งที่ปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (workshop)  กับสถานการณจริง  และสามารถเชื่อมโยง
กับขอเขียนในชีวิตจริง  (คือแบบเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ)  ไดอยางชัดเจน  
ในขั้นนี้  กลุมตัวอยางจะไดรับการกระตุนให 
  (1)  วิเคราะหเนื้อความไปพรอมกับผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ  (facilitator)  
เพื่อนรวมกลุม  หรืออาจวิเคราะหตามลําพัง  เพื่อพัฒนาความเขาใจหนาที่ทางสังคมของตัวภาษา  และ
จุดมุงหมายของเนื้อความ  อาทิ  ในหัวขอ  shopping  สําหรับบริบทแบบไทย  ใครจะเปนผูกระทํา
กิจกรรมนี้ระหวางพอบานกับแมบาน  การจดรายการสินคา  (making  list)  กอนทําการซื้อหา 
เปนวัฒนธรรมไทยหรือไม  คนไทยมีการวางแผนเกี่ยวกับวัน/เวลา  สถานที่  ที่แนนอนในการซื้อ
ของใชในบานที่จําเปนใชหรือไม  มีการสํารวจราคาสินคากอนเดินทางไปซื้อหรือเปลา  ประโยค
ถาม – ตอบ  ที่พบบอยในการ  shopping  คืออะไร  เชนนี้เปนตน 
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 (2)  ชวยกันจําแนกขั้นตอนที่ปรากฏในโครงสรางของเนื้อความ  สํารวจ
โครงสรางทางไวยากรณที่สําคัญ  แลวรวมกันอภิปรายถึงหนาที่ของโครงสรางหลักทางไวยากรณ
ที่ปรากฏ     
 ขั้นท่ี  3  การเชื่อมโยงโครงสรางของเนื้อความ   
  ในขั้นนี้  กลุมตัวอยางและผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ  จะรวมกันสราง
เนื้อความที่มีลักษณะคลายกับที่ฝกปฏิบัติผานมา  โดยการรวบรวมขอมูลที่จําเปน  การคนหาประเด็น
ที่เกี่ยวของ  และสิ่งที่ตองอานเพิ่มเติม  การเตรียมบันทึกชวยจําเพื่อเปนฐานในการสรางเนื้อเรื่อง  
ทั้งนี้  ผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ  จะชวยใหคําแนะนําปรับแตงขอความ  อาจโดยวิธีการตั้งคําถาม  
การยกตัวอยาง  หรือบอกลําดับขั้นตอนที่ถูกตอง  เพื่อชวยใหการเชื่อมโยงโครงสรางของเนื้อความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
  ซึ่งในขั้นตอนที่  3  นี้  กลุมตัวอยางและผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ  
จะหารือรวมกันเพื่อหาวิธีการจัดลําดับเนื้อเรื่องที่เหมาะสมที่สุด  โดยดึงเอาโครงสรางความรูเดิมทีม่ี
อยูและองคประกอบทางภาษาศาสตร  ที่ไดดําเนินการแลวในขั้นที่  2  มาใชในการจัดลําดับเนื้อความ
ที่เหมาะสม 
  ความสําคัญของขั้นตอนนี้อยูที่ความเอาใจใสในการประเมินขอบขายเนื้อหา
ของนักเรียนโดยครูในกลุมตัวอยางวา  นักเรียนในความดูแลของตนสมควรที่จะกาวตอไปหรือไม  
กิจกรรมที่จําเปนสําหรับขั้นตอนนี้  คือ  การสรุปบันทึกส้ัน  ๆบนกระดานดํา  หรือเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  
เพื่อพิจารณาวากลุมตัวอยางมีความรูในเรื่องที่ยกตัวอยางมา  (shopping)  มากนอยเพียงไร  มหีวัขอรอง  
(sub-topic)  ที่เกี่ยวของหรือไม  เพื่อที่จะไดจัดชิ้นงานและกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน  
เปนการชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะยอย  (micro - skills)  ทางภาษา  โครงสรางทางไวยากรณ  และ
เปนการขยายวงความรูเกี่ยวกับคําศัพทของกลุมตัวอยางอีกดวย  ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  สงผลใหมีการพัฒนาทักษะในการใชภาษาจนเกิดความมั่นใจที่จะนําภาษาไปใช
ในบริบทจรงิ  และเกิดการบูรณาการการใชภาษาดวยทักษะที่ซับซอน  (macro - skills)  มากขึ้นกวาเดิมได  
ทั้งนี้  จึงเปนหนาที่ของกลุมตัวอยางที่จะตองประเมินนักเรียนของตนวาจะสามารถเคลื่อนตัวไปสู
ขั้นที่  4  ไดหรือไม 
      ขั้นท่ี 4  การสรางชิน้งานดวยตนเอง   
 ในขั้นนี้  จะใหความสําคัญกับการชวยใหคําปรึกษา  และใหขอมูลยอนกลับ
แกกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล  บทบาทของผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ  คือ  ใหคําแนะนํา
ที่กอใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรควา  มีอะไรบางที่จําเปนตอการพัฒนาในลําดับตอไป  การวิเคราะห  
การชี้ใหเห็นไปพรอมๆ กัน  เมื่อแยกกลุม  หรือรายบุคคล  วา  ขอบเขตของปญหาอยูตรงไหน  
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ทําไมจึงเกิดขึ้น  มีความสัมพันธอยางไรตอองคประกอบทางภาษาซึ่งหมายรวมถึง  โครงสรางทางไวยากรณ  
และโครงสรางความรูเดิม  การสะกดคํา  และเครื่องหมายวรรคตอน 
 กิจกรรมที่เกดิขึ้นในขั้นตอนนี้คือ  
 (1)  การสรางและพัฒนาความรูโดยผานกิจกรรมการอาน  การรวบรวมขอมูล  
และการจดบันทึก 
 (2)  การอภิปรายรวมกันเกีย่วกับประสบการณ/อุปสรรคทีไ่ดพบ  เมือ่ปฏิบัติจริง 
 (3)  การรวมมือกันของกลุมตัวอยางในการกําหนดหัวเรื่อง  และดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังที่ไดฝกปฏิบัติมา 
  การประเมินผล   
 การประเมินผล  (assessment)  เปนสวนหนึ่งที่สําคัญตอการวางแผนโปรแกรม
การเรียนรูภาษาที่มีประสิทธิภาพ  เกณฑที่ใชตองมีความชัดเจนและสะทอนใหเห็นความกาวหนา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงมีความสัมพันธกับ 
 (1)   ความรูความเขาใจในบริบททางวัฒนธรรม  และวัตถุประสงคทางสังคม
ของเนื้อเรื่อง 
 (2)   ความรูความเขาใจในสาขาวชิาที่มีความสัมพันธกับเนื้อความ 
 (3)   ความรูความเขาใจเกีย่วกับจดุประสงค  โครงสรางความรูเดิม  และโครงสราง
ทางไวยากรณของเนื้อความ 
 (4)   ความสามารถในการระบุ  เรียบเรียงขอมูล  ซ่ึงจําเปนตอเนื้อหาที่คอนขาง
เฉพาะเจาะจง 
 (5)   ความเขาใจในความแตกตางของคุณสมบัติทางดานภาษาศาสตร  ของภาษาพูด
และภาษาเขียน 
  เมื่อกลุมตัวอยางไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการประยุกตใชกระบวนการทีส่มบรูณ

ของการเรียนการสอน  ที่ไดกลาวแลวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  (ประมาณ 3 - 5 หัวเร่ือง)  ก็จะสามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในบริบทของการเรียนการสอนตามสภาพจริงได  เปนการเรียนรู
โดยการปฏิบัติจริงแลวนํามาสรุปเปนสาระสําคัญดวยตนเอง  ขอความรูนี้ก็จะถูกจารึกลงในหนวยความจํา
ระยะยาว  เปนความรูที่คงทนถาวรมากกวาการเรียนรูจากทฤษฎี  มีรูปแบบที่ตายตัว  จนไมกลา
ที่จะออกนอกกรอบ  รวมถึงการขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคอีกดวย  หากครูที่เปนแมพมิพไมสามารถ
สรางสรรคได  แลวจะสอนนักเรียนไดอยางไร 
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 ตอจากนั้น  จะมีการประเมินแผนการเรียนรู  เพื่อตรวจสอบความสําเรจ็  
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนําไปใช  ถาหากมีปญหาเกิดขึ้น  ก็ตองดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไข  กอนนําไปใชในลําดับตอไป 
 ถาครูไดเรียนรูและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏอยูในแผนภูมิวงลอการเรียนรู

ทุกขั้นตอน  ก็จะสามารถจัดทําแผนการเรียนรูดวยตนเองได  และประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นตามไปดวย  
ทั้งนี้เพราะในบทความเรื่อง Teaching Teachers: Professional  Development  To  Improve  Student  
Achievement  (American Educational Research Association, 2005, p. 3)  ซึ่งตีพิมพในวารสาร  
Research  Points  ระบุวา  “ครูมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีสอน  เมื่อการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับวิชาที่สอน  และมาตรฐานการประเมินที่เขาใช”  และ  “การพัฒนาครู 
สามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได  เมื่อมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับความรู
ในเนื้อหาวิชาของผูสอน  และรูวานักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจไดอยางไร”   
 จากการศึกษาและขอมูลดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูขอสรุปที่วา  การพัฒนาครู
สามารถทําไดหลาย  แตการที่จะนําวิธีใดๆ ไปใชตองพิจารณาใหเหมาะสมกับจุดประสงคของการพัฒนา
ที่ตั้งไว  แตไมวาจะเปนการพัฒนาดวยวิธีใดก็ตาม  ตางนํามาซึ่งขอสรุปที่วา  เมื่อใดก็ตามที่มีการพัฒนา
วิชาชีพครูอยางเปนระบบ  ผลของการพัฒนาก็จะไดกับผูเรียนโดยตรง    
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  นอกจากครูทีม่ีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนแลว  ความสามารถในการสอน
ของครูภาษาอังกฤษก็เปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพครู  โดยเริ่มจากการศึกษา
คุณสมบัติของครูผูสอนในระดับประถมศกึษาและความตองการที่จะพฒันาตนเองเพือ่ใหสามารถ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะครเูปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการรับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรูทีห่ลากหลายในการพัฒนาคน  ครูจึงตองไดรับการพัฒนา
ใหถึงพรอมดวยความรูพื้นฐานในวิทยาการ  ศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ  มีความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และมีจิตใจที่ดี    
  ผลการวิจัยกองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  (2543ก, หนา 36-39)  ทําการศึกษา  
“ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
พุทธศักราช 2539”  พบวา  ถาตองการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ  
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ควรสงครูเขารับการอบรมใหมีความรูดานหลักสูตร  วิธีการผลิตและการใชสื่อจัดกิจกรรม  
การวัดผลและวิธีสอน  และนิภา  เมธธาวีชัย  และคนอื่นๆ (อินเทอรเน็ต, 2540)  ไดศึกษาเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
พ.ศ.2539  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา  หากตองการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539 ใหมีประสิทธิภาพ  ตองมีการตีความหมายหลักสูตรและ
กําหนดรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน หรือของโรงเรียน   
  นนขุเขตคง  บอลดอฟท  และโมนิ  (Nonkukhetkhong, Baldauft & Moni, 2006, p. 8) 
พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของ  (stakeholders)  การรับฟงความคิดเห็นจากครูผูสอน  เปนกลไกสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลง  นโยบายของการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จก็เมื่อมีการพัฒนาครู
อยางจริงจัง  พรอมทั้งมีการจัดสรรแหลงทรัพยากรในการเรียนรูที่พอเพียงกับทุกโรงเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียนในชนบทที่หางไกล   
 การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  
โดย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการเมื่อปพุทธศักราช 2542  (2542, หนา 11-24)  พบวา  วิธีการ
เรียนจากครู  มีอิทธิพลสูงในดานการพูด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคงทน
ในการเรียนรู  จึงสรุปไดวา  ตัวครูเปนบุคคลที่มีอิทธิพลมากในดานการเรียนทักษะการพูด  นิธิดา  
อดิภัทรนันท  (อินเทอรเน็ต, 2542) พบวา ครูมีอิทธิพลตอความคิดของผูเรียนเปนอยางมาก  ผูเรียน
จะลังเลใจวาวาจะรับขอเสนอแนะ  ความคิดเห็น  จากเพื่อน  พอแม  พี่นอง  ที่มีตอผลงานเขียนของตน
หรือไม  แตจะยอมรับการอธิบายจากครูโดยไมลังเล 
 จากการศึกษางานวิจัย  (แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 : 2540-2544)  พบวา  
ครูเปนปจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพทุกดานของการศึกษา  เพราะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  แตกระบวนการผลิตครูยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  เนนภาคทฤษฎี
มากกวาภาคปฏิบัติ  เมื่อออกไปประกอบอาชีพครูในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ จึงใชรูปแบบและ
วิธีการเรียนการสอนเชนเดียวกับที่เคยไดรับมา  คือสวนใหญยังคงใชครูเปนศูนยกลาง  ครูประจําการ
มีแนวโนมดานความรูความสามารถทางวิชาการ  การถายทอดความรู  เจตคติ  และความเปนครูลดต่ําลง  
เนื่องจากครูขาดโอกาสในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปยะนุช  พุฒแกว  (2547, หนา 5-8)  ซ่ึงศึกษากระทํากับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดชลบุรี  งานวิจัยพบวาปจจัยหนึ่ง
ของประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนมาจากครูผูสอนเนื่องจากสวนใหญมิไดสําเร็จการศึกษา

ในสาขาที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษจึงควรมีการพัฒนาความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

แกครูโดยเรงดวน  
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 งานวิจัยของ อุษณีย  บุญจันทร  (2542, หนา 2)  พบวาครูผูสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา
สวนใหญยังขาดคุณสมบัติดังกลาว  คือ  ครูไมแมนยําในเนื้อหา  ไมมีความรูที่จะนําวิธีการสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นนขุเขตคง  บอลดอฟท  และโมนิ  (Nonkukhetkhong, Baldauft & Moni, 2006, p. 8)  พบวาแมครู
ที่เปนตนแบบจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ยังไมมีความเขาใจอยางแทจริง
เกี่ยวกับวิธีการใชการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนเปนศูนยกลางอยางมีประสิทธิภาพ  ครูยังใชกิจกรรม
ลักษณะทองจํา  และยังมีความเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางคือ
การใหนักเรียนทํากิจกรรมในหองเรียนใหมากที่สุดเทานั้น 
   เอี่ยมจินดา  (Iemjinda, 2005, pp. 103-105)  วิจัยเรื่อง  “Teachers  and  Change: 
A  School-based  Professional  Development  Programme  for  Thai  Teachers”   กลุมตัวอยางคือ 
ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฯ  
โดยการอบรมครูในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรูจากชิ้นงาน  (task – based : learning)
เครื่องมือที่ใชคือ  รูปแบบการใหการอบรมปฏิบัติการ  และขั้นตอนการสอนงานที่มีประสิทธิผล 
(coaching model)  พบวาครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนในชั้นเรียน  ทั้งยังสะทอนใหเห็นวา  ขั้นตอน
การพัฒนาครูมีประสิทธิผล    

 เบ็นเดอร  (Bender, 2002, n.p.)  ดําเนินการสํารวจการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา  ครู 
ทั้งในระดับวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยในรัฐแมสซาชูเสทท  เพื่อคนหาคําตอบวา  ผูสอนไดใชมาตรฐาน
ของครูในการเตรียมตัวครูในอนาคตหรือไม  ซึ่งมาตรฐานครูดังกลาวกําหนดโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพการสอนแหงชาติ  (National  Board  of  Professional  Teaching  Standards)  และ
คณะกรรมการการสอนและอนาคตแหงชาติอเมริกา  (The  National  Commission  on  Teaching  
and  America’s  Future)  ซึ่งมีเปาหมายวาผูสอนใหความสําคัญและบูรณาการมาตรฐานของครู
ในการวางแผนหลักสูตร  ผลการวิจัยทําใหผูวิจัยตระหนักไดอยางชัดเจนถึงความสําคัญของการใช
มาตรฐานของครู  ในการใหการศึกษาแกนักศึกษาครู  ผูซ่ึงจะประกอบวิชาชีพครูในอนาคต 

 อเทย  (Atay, 2006, p. 12)  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  “Teachers’  Professional  Development :  
Partnerships  in  Research”  กับกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย  ครูประจําการ  (in-service)  และนักศึกษาคร ู
(pre-service)  เนื่องจากพบขอจํากัดในการพัฒนาวิชาชีพครู  2  ประการ  กลาวคือ  ครูประจําการ
มีภาระงานสอนมากไมมีเวลาทํางานวิจัย  สวนนักศึกษาครูมีเวลา  แตไมไดรับอนุญาตใหเขาไปทําวิจัย
ในสถานศึกษา  ผูวิจัยจึงจัดใหทั้ง  2  ฝายไดรวมมือกันทํางานวิจัยในสถานศึกษาของครูประจาํการ
ที่เขารวมโครงการ  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางไดกรอบวิธีการสังเกตการสอน  การประเมินผล  
และการสะทอนการสังเกตการสอนภาษาที่  2  ในชั้นเรียน  บุคคลทั้งสองกลุมเกิดความเขาใจ  และ
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ตระหนักในความสําคัญของการรวมมือกันทํางาน  ที่สําคัญที่สุดคือ  ครูประจําการไดเรียนรูวิธีการ
ทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กระตุนใหครูเปลี่ยนจากวิธีการสอนแบบดั้งเดิม  (teaching  as  telling)  
ไปสูการสอนแบบที่รับฟง  และเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน  (teaching  as  listening  and  learning) 
           อิกาวา  (Igawa, 2008, p. 1)   ศึกษาวิจัย  เร่ือง  “Professional  Development  Needs  of   
EFL  Teachers  Practicing  in  Japan  and  Korea”  ไดกลาวถึงการพัฒนาวิชาชีพครูวา  มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนา  1)  ทักษะการสอนและวิธีการสอน  2)  ทักษะทางภาษา  3)  ทักษะการสื่อสาร  4)  แรงจงูใจ
และอื่นๆ ความทาทายเหลานี้เหลานี้มีการผูกติดกับบริบทของนักเรียน  ผูปกครอง  โรงเรียน  หลักสตูร  
แนวการสอนและสังคม  และเหนอืส่ิงอื่นใดก็คือ  การแบงปนประสบการณระหวางการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศของผูปฏิบัติในทุกชนชาติ 

    
 


