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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากความคิดพื้นฐานที่ผูวจิ ยั เชื่อวากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเปนหัวใจ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่นําพา
ผูเรียนไปสูจุดหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรง การทีค่ รูจะจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผ์ ลที่ดีตอผูเ รียนนั้น ครูจะตองมีองคความรูที่จําเปนตอการจัดการเรียน
การสอนและมีความสามารถในการนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
สถานการณตา ง ๆ ที่เปนอยูในชัน้ เรียน นอกจากนี้แลว กระบวนการในจัดการเรียนการสอนทีค่ รู
นํามาใชยงั ขึ้นอยูกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนทีค่ รูยึดเปนหลัก ซึ่งทําใหครูแสดงออกมา
เปนพฤติกรรมการสอนและเปนสิ่งที่กาํ หนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ดังที่ Bruner
(cited in Leach & Moon,1999: 5-6) ไดใหทัศนะวาความเชื่อเกีย่ วกับการสอนจะเปนสิ่งที่สะทอน
ออกมาใหครูไดปฏิบัติตอผูเรียน การทีจ่ ะทําใหผูเรียนบรรลุผลตามที่หลักสูตรมุง หวังนั้นจึงตองมี
องคประกอบหลักคือครูจะตองมีความสามารถในการนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสถานการณทเี่ ปนอยูในชั้นเรียน หากครูไมสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมก็จะทําใหสงผลกระทบตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับ
การเรียนรูของผูเรียนและบังเกิดผลเสียตอผูเรียนในที่สุด
จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจยั พบวาคุณภาพ
การเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนต่าํ กวาเกณฑมาตรฐาน และไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได ดังจะเห็นไดจากขอมูลเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพของผูเรียนในดานความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษพบวาผูเรียนไมสามารถติดตอสื่อสารและคนควาหาความรูจากแหลง
การเรียนรูท ี่มอี ยูห ลากหลายในยุคสารสนเทศได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 3) และจากการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักทดสอบการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปการศึกษา 2540 และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาลเขตการศึกษา 1 เขตการศึกษา 3 และเขต
กรุงเทพมหานครในปการศึกษา 2542 พบวาความสามารถในดานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
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มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ ต่ํากวาเกณฑขนั้ ต่ํารอยละ5.78 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
เทียบกับการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ําโดยไดคะแนนเฉลีย่
รอยละ53.55 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแยกตามรายทักษะพบวา ทักษะการอาน
และการเขียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑโดยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ43.76 และ 40.55 ตามลําดับ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 16-17; อารีพร หลงสมบุญ.2542; ชวนี ปุริโสดม. 2542; ประเทืองสุข
ยังเสถียร. 2542: บทคัดยอ) นอกจากนี้แลวยังพบวาคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในการการสอบคัดเลือกเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผานมาต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําดังเชน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนทั่วประเทศในปการศึกษา 2545 ครั้งที่ 1 และครั้งที2่ คือรอยละ 39.76
และ 32.64 ตามลําดับ (http://202.28.19.68/mean145.htm; http://202.28.19.68/mean245.htm:
15/2/2001 )
คุณภาพของนักเรียนที่ยงั ไมถึงเกณฑมาตรฐานดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นวาปญหา
สวนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนของครูยังไมสอดคลองกับหลักการและแนวคิดตามทีห่ ลักสูตร
ตองการ และเมือ่ พิจารณาถึงบทบาทของครูในการใชหลักสูตรแลวจะเห็นไดวา ครูเปนผูท ี่มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการแปลงหลักการจากหลักสูตรไปสูการปฏิบัติกับผูเรียน โดยครูเปนผูที่ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเ รียน เปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง ครูจึงตองเปนผูชาํ นาญการในวิชาชีพ โดยจะตองรอบรูทั้งเนื้อหาวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมี
คุณภาพ และสงผลใหสงั คมไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศตาง ๆ ได (สมหวัง พิธยิ านุวตั น.
2543:1) นอกจากนี้ครูจะตองเปนผูที่สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2542:12-14) และมีคุณสมบัติของความเปนครูตามมาตรฐานกลาวคือมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และ
สังเคราะหองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (มนตรี จุฬาวัฒนฑล. 2543: 45)
ดังนัน้ การที่จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จและมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรมุงหวัง
และการปฏิรูปการศึกษาจะมีความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกบั ครูซึ่งเปนผูดําเนินการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเ รียน ครูจึงตองมีความรูความสามารถและความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 2-3) ความสําคัญของบทบาทครูในการปฏิบัติการในชั้น
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เรียนนัน้ Doll ( Cited in Ornstien, 1993: 25 – 27) ไดใหทศั นะวาครูจะตองมีหนาทีท่ ี่จะวางแผน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน การเลือกเนื้อหาและวิธีการสอน
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล นอกจากนี้ครูเปนเสมือนแหลงของความรู และเปนผูที่จะตัดสินใจ
ในการนําหลักการและแนวคิดจากหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ความสําคัญของครูในฐานะผูปฏิบัติการดังกลาวไดสอดคลองกับแนวความคิดของ Beauchamp
(1968: 6) และ Ornstein. (1993: 287 ) กลาวคือ ครูเปนผูที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอน การสรางคุณลักษณะใหเกิดขึน้ ในตัวผูเ รียน การวางแผนกําหนดระยะเวลาในการสอน
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียน สิ่งเหลานีล้ วนแลวแตเปน
บทบาทหนาทีท่ ี่สําคัญยิง่ ของครูในฐานะเปนผูที่ตัดสินใจในการปฏิบตั ิการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
ดังเชนการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาหลายทานที่ไดศึกษาถึงความสําคัญของ
บทบาทครูในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบวาครูจะตองเปนผูท ี่ตคี วาม และแปล
ความหมายจากขอมูลตาง ๆ ที่เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนจากเอกสารหลักสูตรและ
ความรูตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัติเปนกิจกรรมการเรียนการสอน (Akker
and Kuiper.1993: 293-305; Chan Chi Chui. 1996; McHugh and Stringfield.1999;
Poster.2000 : 2785-A; Remillard.2000.) ดังนัน้ ครูจึงเปนบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียน โดยครูจะตองใชความรูความสามารถในการแปลงหลักการและแนวคิดในทางทฤษฎีมาสู
การปฎิบัติที่บงั เกิดผลตอผูเรียน ซึง่ สอดคลองกับความคิดของ Elbaz และ Connelly and
Clandinin (1981:45; 1984:13) เกีย่ วกับบทบาทของครูวา ครูไมเพียงแคเปนผูถา ยทอดความรู หรือ
มีบทบาทเปนเพียงผูใชสอื่ ใหม ๆ โดยเปนผูเปลี่ยนวิธีการ และสื่อการเรียนการสอนตามวิธกี ารของ
ตนเทานัน้ ครูจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการสรางสรรค และแปลงหลักสูตรที่ใชใหเขากับ
สถานการณทเี่ ปนอยูในชั้นเรียน ครูเปนบุคคลสําคัญในการเพิ่มเติมความรูใหกับผูอ ื่น เปนผูท นี่ าํ
ความรูจากภายนอกมาให ครูจึงตองเปนผูท ี่เพียบพรอมในดานความรูตาง ๆ เพื่อทีจ่ ะจัดการเรียน
การสอนใหมปี ระสิทธิภาพ และสงผลตอความสําเร็จในการเรียนของผูเรียน
จากการศึกษาเอกสารและตําราตางๆพบวาการจัดการเรียนการสอนของครูไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดทางการศึกษาหรือปรัชญาที่ครูยึดเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนของตน
ซึ่งปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษาที่นกั ปรัชญาและนักการศึกษาไดรวบรวมไวดังนี(้ Knight:
1998; Nodding: 1998; Ornstein: 1993)
1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) เปนปรัชญาพื้นฐานที่เกาแกโดยมีแนวคิดวาการรับรู
ของมนุษยเกิดขึ้นที่จิตใจเปนหลักสําคัญ คนจะรูไดดวยความคิดไมจําเปนตองอาศัยประสบการณ
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ยึดถือความเปนเหตุเปนผลเปนหลัก เหตุผลจะทําใหบุคคลเขาถึงความรูท ี่แทจริงไดอยางถูกตอง
การศึกษาจึงเนนที่การพัฒนาจิตใจ และสติปญญา สงเสริมการพัฒนาทางคุณธรรม ศีลธรรม การ
วินจิ ฉัยคุณคาที่แทจริงของคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหรูจักและเขาใจตนเอง ตลอดจนการสงเสริม
ใหเขาใจถึงแบบอยางที่ดีงามเหมาะสม
2. ปรัชญาสัจจนิยม( Realism) เปนปรัชญาพื้นฐานที่ใหความสําคัญกับสิ่งที่เห็นได
ดวยตา สัมผัส และจับตองได ดังนัน้ การเรียนรูจงึ เปนสิ่งทีเ่ ปนการเรียนรูเชิงประจักษ เปนการใช
วิธีการทางวิทยาศาสตร กฏเกณฑทางธรรมชาติเปนหลัก
3. ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เปนปรัชญาพืน้ ฐานทีม่ ีแนวคิดวาสิ่งทั้งหลายที่
เกิดขึ้นเปนกระบวนการที่บคุ คลไดอยูในประสบการณนั้น ไดเห็น ไดเรียนรู ไดสัมผัส เปน
กระบวนการทีเ่ กิดจากความสัมพันธกนั ระหวางคนและสิง่ แวดลอม
ดังนั้นความรูยอมเกิดจาก
ประสบการณของบุคคลที่เก็บรวบรวมไวความรูเปนสิ่งทีไ่ มมีที่สิ้นสุดมีการเปลี่ยนแปลง วิธกี ารใน
การหาความรูจึงมีความสําคัญกวาตัวความรู ปรัชญาในสาขานี้จงึ เนนที่การใหการศึกษาเพื่อสงเสริม
ใหตนรูจักคิด คิดเปนและรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม การเรียน
การสอนจึงเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนและแกไขปญหาดวยตนเอง
4. ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) เปนปรัชญาพื้นฐานทีม่ ีแนวคิดวาความ
จริงอยูทกี่ ารมีชีวิตอยูจริง ๆ ของบุคคล เปาหมายอยูท ี่การที่บุคคลคนหาเพื่อตัวของตนเอง บุคคลมี
สิทธิเสรีภาพและใชเสรีภาพของตนอยางอิสระ การศึกษาตามแนวคิดนี้เปนการสงเสริมใหบุคคลรูจัก
ที่จะพิจารณาแลวตัดสินสภาพและเจตจํานงที่มีความหมายติ่การดํารงชีวิตอยู
5. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) เปนปรัชญาการศึกษาที่ไดรับอิทธิพลมา
จากปรัชญาสาขาจิตนิยมและวัตถุนิยม เปนปรัชญาที่มีแนวคิดยึดเนื้อหาสาระเปนหลักในการจัด
การศึกษา ยึดแบบแผน มีกฏเกณฑและระเบียบวินัย มุง พัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีระเบียบวินัย
ทํางานหนักและรักษาอุดมคติอันดีงามของสังคม
6. ปรัชญาสาขานิรนั ตรนิยม (Perennialism) เปนปรัชญาการศึกษาที่มีจุดมุง หมายที่
ตองการสรางคนใหเปนคนที่สมบูรณ เปนคนที่แทจริง เปาหมายของการศึกษาเปนไปเพื่อการ
พัฒนาคุณสมบัติในทางสติปญญาและเหตุผล ใหผูเรียนรูจักและทําความเขาใจกับตนเองอยางมี
เหตุผล
7. ปรัชญาสาขาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) เปนปรัชญาการศึกษาที่เนนการ
ใหการศึกษาทุกดานทั้งรางกาย อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา ควบคูไปกับความสนใจ ความถนัด
ของผูเรียน สงเสริมความเปนประชาธิปไตย และสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักตนเองและสังคมเพื่อผูจะ
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ไดปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข ผูเรียนจะตองเปนผูท ี่แกปญหาได เนนประสบการณ
ของผูเรียนเปนหลัก
8. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม ( Reconstructionism) เปนปรัชญาที่มีแนวคิดวาการศึกษา
เปนการชวยปรับปรุง พัฒนาสังคมและปฏิรูปสังคม การสรางคานิยมและแบบแผนของสังคมขึ้น
ใหม การศึกษาจึงตองใหผูเรียนเล็งเห็นความสําคัญของสังคมควบคูไปกับตนเอง
นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะไดรับอิทธิพลจากปรัชญาความเชือ่
ที่ครูยึดถือซึ่งสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชัน้ เรียนแลว จากการศึกษายังพบอีกวาความรูอีกสวนหนึง่ ที่มีอทิ ธิพลในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูมาจากความรูที่ครูไดรับในภาคทฤษฎีซึ่งครูไดรับมาจากสถาบันการศึกษา
ที่ครูเรียนมา การอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครู
ซึ่งผูวจิ ัยไดศึกษางานวิจยั ของ Elbaz
(1981:47)พบวาความรูของครูเกิดจากการปฏิบัติงานของครูในชัน้ เรียน โดยครูมีความพยายามที่จะ
นําความรูที่ครูมีอยูมาปรับใชกับสถานการณที่ประสบและจากการเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ที่
เปนบริบทแวดลอมนีท้ าํ ใหครูเกิดการเรียนรู
นอกจากนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับความรูภาคทฤษฎี
สําหรับวิชาชีพครูจากนักการศึกษาที่เปนผูริเริ่มและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรูที่ครู
จําเปนตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจยั ที่เกีย่ วของสรุปไดดังนี้
Shulman ( cited in Gudmundsdottir, 1991; Hillocks.1999: 6;1995 : 105-106;
1986: 9 -10) ไดแบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก
1. ความรูในเนื้อหา (content knowledge) เปนความรูของครูทเี่ กีย่ วกับเนื้อหาวิชาที่
สอน
2. ความรูเกีย่ วกับวิชาครูโดยทั่วไป ( general pedagogical knowledge) เปนความรู
ที่เกี่ยวกับหลักการโดยทั่วไปของการจัดการชั้นเรียน หรือการจัดการใดๆในการดําเนินการถายทอด
เนื้อหาวิชา
3. ความรูเกีย่ วกับหลักสูตร (curriculum knowledge) เปนความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ
หลักสูตร(curriculum materials) ที่นํามาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
4. ความรูเกี่ยวกับผูเรียน (knowledge of learners and their characteristics) เปน
ความรูท ี่จะเปนขอมูลเกีย่ วกับวิธกี ารเรียนรูของผูเ รียน ระดับการพัฒนาทางสติปญ
 ญาของผูเ รียน
แรงจูงใจในการเรียนรู มโนทัศนเดิม มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ขอมูลที่สําคัญและจําเปนในการ
เรียนรูใหมของผูเรียน
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5. ความรูเกี่ยวกับบริบทของการศึกษา ( knowledge of educational contexts) เปน
ความรูความเขาใจในความเปนพลวัตรของกลุมสังคม ตัง้ แตในชั้นเรียนไปจนถึงชุมชน
และการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวของ
6. ความรูเกีย่ วกับความมุง หมายของการศึกษา(knowledge of educational aims)
เปนความรูที่รวมถึงประวัติและปรัชญารากฐานของการศึกษา ซึ่งจะชวยใหครูวางเปาหมายของตนเอง
ในทัศนะทีก่ วางและทําใหครูไดกําหนดทิศทางในการสอน
7. ความรูเกีย่ วกับวิชาครูทนี่ ํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในเนื้อหาวิชาที่
ครูสอน (pedagogical content knowledge) เปนความรูเฉพาะทางในการสอนเนื้อหาวิชา ซึ่ง
ธรรมชาติของวิชาและการสอนในแตละวิชามีความแตกตางกันครูจึงจําเปนตองมีความรูในรายละเอียด
ของธรรมชาติในวิชานัน้ ๆ
Elbaz (1983) ไดกําหนดคําวา Practical Knowledge หรือความรูจากการปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน ซึง่ ประกอบดวยความรูในดานตาง ๆ คือ
1. ความรูในเนื้อหาวิชา(subject matter) เปนความรูท ี่เกี่ยวกับวิชาที่ครูสอน ซึง่ ครู
จะตองมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ ลักษณะและเนื้อหาวิชา
2. ความรูเกีย่ วกับหลักสูตร(curriculum) ซึ่งเปนสิง่ จําเปนสําหรับครูในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดตรงตามเปาหมายและความคาดหวังของสังคม
โดยครูจะตองมี
ความรูเกีย่ วกับหลักการ โครงสรางของหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไวใน
หลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงคของการเรียนการสอน และวิธีการในการวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตร
3. ความรูเกีย่ วกับการเรียนการสอน (instruction) ครูจะตองมีความรูค วามสามารถใน
การสอน สามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกใชเทคนิค วิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสมกับเนือ้ หา และเหมาะสม
กับสภาพ และคุณลักษณะของผูเรียน
4. ความรูเกีย่ วกับตนเอง (self) เปนความรูที่เขาใจในตนเอง และรูถึงขอดีและขอบกพรอง
ของตน เพื่อจะไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ
5. ความรูเกีย่ วกับบรรยากาศแวดลอมของสิ่งที่เกี่ยวของกับโรงเรียน (milieu of
schooling) ประกอบดวยสิง่ แวดลอมที่เปนกายภาพไดแกบรรยากาศแวดลอมของหองเรียน และ
บรรยากาศแวดลอมทางจิตใจซึ่งเปนบรรยากาศที่มคี วามสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนอันไดแก
สัมพันธภาพทีด่ ีระหวางครูกบั นักเรียน เปนตน
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สําหรับครูสอนภาษานัน้ นอกจากปรัชญาที่ครูยึดถือ ความรูภาคทฤษฎีที่ครูไดเรียนรู
และประสบการณที่ครูไดรับแลวยังตองมีความรูเฉพาะทางเกีย่ วกับการสอนภาษาซึง่ Brown
(2001: 430) ไดเสนอแนวคิดวาครูสอนภาษาจะตองมีความรูความสามารถในสิ่งตอไปนี้คือ
1. ความรูในวิชาที่สอน( Technical knowledge) ครูจะตองมีความรูความเขาใจใน
ระบบทางภาษาศาสตรของหนวยเสียง หลักไวยากรณ และการสนทนา เขาใจหลักการพืน้ ฐาน
ของการเรียนการสอนภาษา มีความสามารถในการฟง การพูด การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี มีความรูโดยอาศัยประสบการณถึงลักษณะการเรียนรูภาษาตางประเทศ
มีความเขาใจความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม และมีการพัฒนาในสาขาวิชาของ
ตน
2. ความรูในทักษะวิชาชีพครู( Pedagogical Skills) ครูตองมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการ
สอนภาษา เขาใจที่จะเลือกใชวิธกี ารที่หลากหลาย มีการวางแผนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ
สามารถรับรูความตองการในการเรียนรูภาษาของผูเรียน มีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน มี
ทักษะในการนําเสนอบทเรียนที่ชัดเจน มีความคิดริเริ่มในการใชวัสดุสาร และโสตทัศนูปกรณ
นอกจากนีย้ งั เปนผูท ี่สามารถใชวธิ ีการจูงใจทัง้ ภายในและภายนอกในการวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะระหวางบุคคล(Interpersonal Skills) ครูจะตองมีความรูตระหนักรูเกี่ยวกับ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม มีความกระตือรือรน ใหความเปนมิตร ใหคุณคาและ
ความสามารถของผูเรียน
ใหความรวมมือและแบงปนความคิดทัศนะและวิธีการสอนกับเพื่อน
รวมงาน
4 คุณลักษณะเฉพาะตน (Personal Qualities) ครูจะตองเปนผูท ี่มคี วามสามารถใน
การจัดการชั้นเรียน มีความอยากรูอยากลองทีจ่ ะใชวธิ ีการสอนใหม และมีการพัฒนาตนเองอยูเ สมอ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรูภาคทฤษฎี ความรูท ี่ไดรับจากการปฏิบัติการสอน
และความรูเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยประมวล
ไดวาปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ครูตองมี
ความรูทจี่ ําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งครูจะตองสามารถนําความรูที่ครูมีอยู
เหลานี้ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยวิเคราะหแลวจะพบวาแบง
ออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1. ความรูในเนือ้ หาวิชา (Content Knowledge) คือความรูเ กีย่ วกับเนือ้ หาวิชาภาษาอังกฤษ
ไดแกความรูและความสามารถในการสือ่ สารทัง้ ภาษาพูด(Spoken Language)คือการฟงและการพูด
และภาษาเขียน(Written Language) คือการอานและการเขียน ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้จะมี
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สวนในการพัฒนาสติปญญาและความรูของผูเ รียน
ครูจะตองมีความแมนยําและเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอนเพื่อการถายทอดวิชาความรูที่ถูกตองและแมนยําใหแกผูเรียน
2. ความรูเ กีย่ วกับวิชาชีพครูโดยทัว่ ไป (Pedagogical Knowledge) เปนความรูที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูซงึ่ จําเปนจะตองเรียนรูเพื่อจะไดนาํ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ความรูน ี้
ไดแก
1.1 ความรูเกีย่ วกับหลักสูตร (Curriculum Knowledge)คือความรูในหลักสูตรที่
ใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหครูสามารถกําหนดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนตรงตามเปาหมายที่หลักสูตรตองการ
1.2 ความรูเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูเรียน (Knowledge of Learners and their
characteristics) เปนความรูที่ชวยใหครูไดจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับความ
ตองการและความสามารถของผูเรียน
1.3 ความรูเกีย่ วกับเปาหมายของการศึกษาและบริบททางการศึกษา (Knowledge
of educational aims and contexts) เชนบริบททางสังคม การเมืองและ บริบททางวัฒนธรรมซึง่ มี
บทบาทในการกําหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 ความรูดานบรรยากาศแวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงเรียน (Knowledge of
Milieu of Schooling) ไดแกความรูเกีย่ วกับการจัดการชัน้ เรียน สภาพหองเรียน ซึ่งชวยใหครูไดจัด
บรรยากาศที่ดีตอการเรียนรู
1.5 ความรูเกี่ยวกับตน (Knowledge of Self) เปนความรูความสามารถและ
ทักษะที่มีในตัวครูในการรับรูความสามารถของตนเอง สามารถจัดการสิ่งตางๆได มีทักษะระหวาง
บุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
3. ความรูเกี่ยวกับวิชาครูที่นาํ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะเนือ้ หา
วิชาที่ครูสอน (Pedagogical content knowledge) ซึ่งไดแกแนวคิด ทฤษฎีในการสอน วิธีการและ
กลวิธีในการสอนตามธรรมชาติของวิชานัน้ ๆ ความรูนี้จะชวยใหครูไดมีทางเลือกในการใชวธิ ีการ
สอนทีเ่ หมาะสม การคัดเลือกเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน และองคประกอบอื่น ๆ ใหสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน ความรูเกีย่ วกับวิชาชีพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเฉพาะทีค่ รู
สอนเปนความรูที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาตางๆ จะมีความแตกตางกัน
ครูสอนภาษาอังกฤษจึงตองมีความรูความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษา อังกฤษ ตลอดจน
วิธีการและเทคนิคของการสอนภาษาซึง่ จะชวยใหครูมคี วามเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหประสบผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น
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ความรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวมีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่
สําหรับครู โดยที่ความรูเหลานี้จะเปนเครือ่ งมือสําคัญในการชวยชี้แนะใหครูไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ การใชความรูตางๆในการจัดการเรียนการสอนของครูจะมีลักษณะและ
ความสําเร็จทีแ่ ตกตางกัน ดังงานวิจัยของนักการศึกษาหลายทานที่ศึกษาเกี่ยวกับความรูที่ไดรบั
จากการปฏิบัติการสอนของครู(Practical Knowledge) พบวา ครูแตละคนไดรับความรูในการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน
จึงใชความรูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายและแตกตางกันในหลักการ กฎเกณฑ และการแสดงภาพลักษณของตนตามแนวทางที่
ครูประสบและแสดงออกไดแก ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน สถานการณที่ครูเผชิญใน
โรงเรียน สังคมแวดลอมทีค่ รูทํางานอยู ทฤษฎีที่ครูไดรับและเรียนรูมาและความเชื่อที่มีตอทฤษฎี
(Elbaz.1981: 44-49, Clandinin & Connelly. 2000 ; Johnston & Goettsch. 2000: 437-468;
Gatbonton.1999: 35-50; Marlatt. 2001: 331-47; Meijer, Verloop and Beijaard.1999: 5984) และผลของการใชความรูของครูที่มีลกั ษณะแตกตางกันตามแนวคิดที่ครูมีอยูนกี้ อใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ความรูที่ใชในการจัดการเรียนการสอน หลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนสําหรับครูโดยความรูท ี่ครูแตละคนไดรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และ
เลือกใชวิธกี ารที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน ผูวิจัยจึงสนใจและตองการ
ศึกษาแนวคิดและการใชความรูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษเพื่อจะได
เกิดความรูความเขาใจในสภาพ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวคิดทีอ่ ยู
เบื้องหลังการพิจารณาตัดสินใจของครูและการพิจารณาตัดสินใจนีม้ อี ิทธิพลตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูซึ่งสงผลตอความสําเร็จ ความลมเหลว และคุณภาพของผูเรียน
คําถามในการวิจัย
1. สภาพและวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมธั ยมศึกษา
เปนอยางไร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเกี่ยวกับ
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด
3. พืน้ ฐานของการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และประสบการณของครูมีอทิ ธิพล
ตอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวคิดของครูมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อศึกษาการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนของครู
4. เพื่อศึกษาปจจัยพืน้ ฐานการศึกษา สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมของครูมัธยมศึกษา
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึงมุมมอง วิถกี ารมอง
ความคิดเกีย่ วกับวิธหี รือกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามหลักปรัชญา
การศึกษา และมุมมองนี้เปนผลมาจากพื้นฐานความรูค วามเขาใจทีส่ ั่งสมจากประสบการณทงั้ ใน
สถาบันการฝกหัดครูและจากประสบการณการทํางานของครูและรวมไปถึงบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และคุณลักษณะเฉพาะตนของครู ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลโดย
สังเกตการสอน การสัมภาษณ การศึกษาภูมิหลัง การศึกษาเอกสาร และรองรอยของหลักฐาน
ประกอบ
การใชความรูในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่ครูนาํ ความรูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ไดรับจากสถาบันฝกหัดครู และจากประสบการณการสอน
ไปใชในการวางแผน กําหนดวัตถุประสงคของการสอน และออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดทําสื่อการสอน และการวัดผลประเมินผลทางภาษาอังกฤษ ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูล
โดยจากการสังเกตการสอนและการสัมภาษณ การศึกษาภูมิหลัง การศึกษาเอกสารและรองรอย
ของหลักฐานประกอบ
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สภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยสภาวะที่เปนอยู
และเกิดขึ้นจริงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันไดแก สภาพแวดลอมของหองเรียน
คุณลักษณะภายนอกที่เปนจริงตามสภาพของนักเรียน บรรยากาศของการจัดการเรียนรูของครู
และบรรยากาศการเรียนรูของผูเรียนซึง่ ไดจากการวิเคราะห และสรุปขอมูลจากการสังเกต
ปจจัยทีส่ งผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง พืน้ ฐานการศึกษาที่
ครูไดรับจากสถาบันการศึกษา ความรูทไี่ ดรับจากประสบการณในการเรียนรูและการเพิ่มเติมความรู
จากการพัฒนาวิชาชีพ ความรูที่ไดรับจากสังคมแวดลอมไดแกสถานทีท่ ํางาน เพื่อนรวมงาน
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมในการทํางาน ซึ่งวิเคราะหขอมูลไดจากการ
สังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร หลักฐานประกอบ
ประโยชนที่ไดรับ
ผลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดและการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษของครูมัธยมศึกษาในครั้งนี้จะเปนการใหคําอธิบายซึ่งกอใหเกิดความกระจางชัดเจนใน
ปญหาดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและคุณภาพของนักเรียนในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษาซึง่ มีความแตกตางกัน อีกทัง้ ยังเปนการเปดมิติใหมของการศึกษาเกี่ยวกับปญหา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมไทยซึ่งเปนมิติของการใหคําอธิบายถึง
ปจจัยทีอ่ ยูภายในตัวบุคคล ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการกํากับวิถีทางในการจัดการเรียนการสอน และ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการวิจัยเพือ่ ศึกษาแนวคิดการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูมธั ยมศึกษาครัง้ นี้ ผูว จิ ัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
ดังตอไปนี้
1. ปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษา
2. ความรูทจี่ ําเปนสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน
3. การคิดแบบไตรตรองในศาสตรการสอน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5. การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544
6. การวิจยั ภาคสนาม
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1. ปรัชญาพืน้ ฐานและปรัชญาการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษา พบวาไดมีนักปรัชญา
และ นักการศึกษาไดรวบรวมไวดังนี(้ Knight: 1998; Nodding: 1998; Ornstein: 1993)
1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) เปนปรัชญาพืน้ ฐานทีเ่ กาแกโดยมีแนวคิดวาการรับรู
ของมนุษยเกิดขึ้นที่จิตใจเปนหลักสําคัญ คนจะรูไดดวยความคิดไมจําเปนตองอาศัยประสบการณ
ยึดถือความเปนเหตุเปนผลเปนหลัก เหตุผลจะทําใหบุคคลเขาถึงความรูท ี่แทจริงไดอยางถูกตอง
การศึกษาจึงเนนที่การพัฒนาจิตใจ และสติปญญา สงเสริมการพัฒนาทางคุณธรรม ศีลธรรม การ
วินิจฉัยคุณคาที่แทจริงของคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหรูจักและเขาใจตนเอง ตลอดจนการ
สงเสริมใหเขาใจถึงแบบอยางที่ดีงามเหมาะสม
2. ปรัชญาสัจจนิยม( Realism) เปนปรัชญาพืน้ ฐานที่ใหความสําคัญกับสิ่งที่เห็นได
ดวยตา สัมผัส และจับตองได ดังนัน้ การเรียนรูจึงเปนสิง่ ที่เปนการเรียนรูเชิงประจักษ เปนการใช
วิธีการ ทางวิทยาศาสตรกฏเกณฑทางธรรมชาติเปนหลัก

3. ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เปนปรัชญาพืน้ ฐานที่มีแนวคิดวาสิ่งทัง้ หลาย
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ที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการที่บุคคลไดอยูในประสบการณนั้น ไดเห็น ไดเรียนรู ไดสัมผัส เปนกระบวนการ
ที่เกิดจากความสัมพันธกนั ระหวางคนและสิ่งแวดลอม ดังนัน้ ความรูยอมเกิดจากประสบการณของ
บุคคลที่เก็บรวบรวมไวความรูเปนสิ่งที่ไมมที ี่สิ้นสุดมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการใน การหาความรูจงึ มี
ความสําคัญกวาตัวความรู ปรัชญาในสาขานี้จึงเนนที่การใหการศึกษาเพื่อสงเสริม ใหตนรูจักคิด คิด
เปนและรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม การเรียนการสอนจึงเปน
การเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนและแกไขปญหาดวยตนเอง
4. ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) เปนปรัชญาพื้นฐานทีม่ ีแนวคิดวาความจริง
อยูที่การมีชีวติ อยูจริงๆของบุคคล เปาหมายอยูท ี่การที่บุคคลคนหาเพื่อตัวของตนเองบุคคลมีสทิ ธิ
เสรีภาพและใชเสรีภาพของตนอยางอิสระ การศึกษาตามแนวคิดนี้เปนการสงเสริมใหบุคคลรูจัก ที
จะพิจารณาแลวตัดสินสภาพและเจตจํานงที่มีความหมายตอการดํารงชีวิตอยู
5. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) เปนปรัชญาการศึกษาที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ปรัชญาสาขาจิตนิยมและวัตถุนิยม เปนปรัชญาที่มีแนวคิดยึดเนื้อหาสาระเปนหลักในการจัด
การศึกษา ยึดแบบแผน มีกฏเกณฑและระเบียบวินัย มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีระเบียบวินัย
ทํางานหนักและรักษาอุดมคติอันดีงามของสังคม
6. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม (Perennialism) เปนปรัชญาการศึกษาที่มีจุดมุง หมายที่
ตองการ สรางคนใหเปนคนที่สมบูรณ เปนคนที่แทจริง เปาหมายของการศึกษาเปนไปเพื่อการ
พัฒนา คุณสมบัติในทางสติปญญาและเหตุผล ใหผูเรียนรูจักและทําความเขาใจกับตนเองอยางมี
เหตุผล
7. ปรัชญาสาขาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) เปนปรัชญาการศึกษาที่เนนการให
 ญา ควบคูไ ปกับความสนใจ ความถนัด
การศึกษาทุกดานทั้งรางกาย อารมณ สังคมและสติปญ
ของผูเ รียนสงเสริมความเปนประชาธิปไตย และสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักตนเองและสังคมเพือผูเรียน
จะไดปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข ผูเรียนจะตองเปนผูทแี่ กปญหาไดเนนประสบการณ
ของผูเรียนเปนหลัก
8. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม ( Reconstructionism) เปนปรัชญาที่มีแนวคิดวาการศึกษา
เปนการชวยปรับปรุง พัฒนาสังคมและปฏิรูปสังคม การสรางคานิยมและแบบแผนของสังคมขึน้ ใหม
การศึกษาจึงตองใหผูเรียนเล็งเห็นความสําคัญของสังคมควบคูไปกับตนเอง
9. ปรัชญาแบบผสมผสาน (Eclecticism) เปนปรัชญาที่เกิดจากการนําเอาประเด็น
ตางๆมากกวาหนึง่ ปรัชญามาผสมผสานกันซึ่งไมมีสาระที่ตายตัวขึ้นอยูกับการผสมผสานของแต
ละบุคคลโดยการเลือกปรัชญาที่มีความกลมกลืน ปราศจากการขัดแยงกัน
ปรัชญาทางการศึกษาภาษา
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อัจฉรา วงคโสธร (2544: 12-17) ไดกลาวถึงปรัชญาทางการศึกษาภาษาโดยอาศัย
แนวคิดของ F.B.Rosen (1968) ไวดังนี้คอื
1 ปรัชญาอุดมคตินยิ ม (Idealism) มีแนวคิดทีว่ า ทุกสิง่ ที่อุบัติขนึ้ เปนปรากฏการณ
เกี่ยวกับพระเจาและจิตมนุษย จุดหมายของการศึกษาคือการผลิตคนในระดับผูน ํา หลักสูตรจึง
ไมไดใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมรวมสมัยหรือประสบการณจริงของผูเรียน ซึ่งทําใหเกิดชองวาง
ระหวางการศึกษาและสังคม ปรัชญาอุดมคตินิยมจะเนน 2 ศาสตร คือ ประวัติศาสตร และ
มนุษยศาสตร เนื้อหาของการเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลที่มีเกียรติประวัติดีเดน การ
ศึกษาภาษาจะเปนการศึกษาวิธีเขียน จากวรรณกรรมตาง ๆ จากหลักการการกลาวสุนทรพจน
และการแปลความจากภาษาตนแบบเปนภาษารวมสมัย
2 ปรัชญาสัจนิยม (Realism) เปนแนวคิดที่ตรงขามกับปรัชญาอุดมคตินิยมเพราะเชือ่
ในความมีอยูจริงของกฎเกณฑธรรมชาติและจักรวาล ทุกสิ่งที่อบุ ัติขึ้นมีความจริงในตัวของตัวเอง
ไมตองปรากฎอยูในจิตของมนุษยและพระเจา การเรียนการสอนมุง ไปทีก่ ารดําเนินชีวิตที่ดีมีแบบ
แผน โดยการเรียนรูกฎเกณฑธรรมชาติและศีลธรรมจรรยา มุง ใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนโดยวิธี
อุปมาน เพื่อนําประสบการณไปตีความเปนกฎเกณฑ กอนสําเร็จการศึกษาผูเรียนควรไดออก
สนามเพื่อเรียนรูปญหาตาง ๆ และนําเอาความรูและประสบการณที่ไดมาประยุกตใช ภาษาจึงเปน
เครื่องมือของการแสวงหาความรูจากศาสตรตาง ๆ ตามสภาพแหงความเปนจริง อาทิการนําเทป
โทรทัศน ขาวดาวเทียมมาฟงมาทดสอบความเขาใจ การอานขอความจากหนังสือพิมพ และการ
แสดงบทบาทการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ
3. ปรัชญาสัจจวิทยนิยม (Perennialism) นําปรากฏการณธรรมชาติและความจริง
จากฐานคือพระเจามารวมกัน นักสัจจวิทยนิยมเชื่อวา มนุษยจะรูถงึ ความจริงโดยใชเหตุผลและ
ปรีชาญาณซึง่ พระเจาประทานแกมนุษย การศึกษาจะเนนมนุษยศาสตรและศิลปศาสตร รวมถึงให
ความสําคัญกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วรรณคดี ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร มีจดุ มุงหมายเพื่อ
พัฒนาสติปญญาและจิตใจของผูเ รียน เนนการใชเหตุผลตามความอยากรูของผูเ รียน การเรียนรู
ภาษาเปนการถามเกี่ยวกับกฎเกณฑภาษา โดยการทองจําจากตนแบบที่ศึกษา
4. ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) มีแนวคิดวา ความจริงคือสิง่ ที่มนุษยสามารถ
เขาถึงไดโดยการปฏิบัติของแตละบุคคลและสังคมที่แวดลอม นักปฏิบัตินิยมเชื่อในประสบการณที่
มนุษยสามารถเรียนรูไดจากชีวิตจริง กฎเกณฑของนักปฏิบัตินิยมอยูท ี่การพรรณนา 5 ขั้นตอน คือ

1) ตระหนักถึงปญหา
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2) หาประเด็นสําคัญของปญหา
3) หาสมมติฐานหรือวิธีการแกปญหาชัว่ คราว
4) พิจารณาทางเลือกในการแกปญหา
5) พิจารณาประสิทธิภาพและผลลัพธของวิธกี ารแกปญ
 หาแตละแบบ
ประเด็นการศึกษามุง ไปทีก่ ารนําเอาประสบการณที่ไดมาวิเคราะห สราง และ
เรียบเรียงขึ้นใหม หลักสูตรของนักปฏิบัตนิ ยิ มจึงเนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner – centered)
ผูเรียนจะเปนผูกําหนดหัวขอ ประเด็นศึกษา วิเคราะห วิจยั คนควาอยางเสรีดวยตนเอง เนนการใช
ภาษา (language use) ของผูสงและรับสาร ในสภาพการณจริง ไมมีการทดสอบกฎเกณฑของภาษา
5. ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ถือรูปแบบที่สูงสงดีงามของวัฒนธรรม
มวลชน จุดมุงหมายของภาษาอยูท ี่การปฏิรูป พัฒนาสภาพสังคมทีท่ รุดโทรมใหดขี ึ้น โดยการผลิต
คนที่มีสติปญญา ศีลธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม ผานสถานศึกษา การเรียนการสอนภาษาจึง
เนนที่คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรมของภาษา
6. ปรัชญาวิทยประสบการณนิยม (Scientific Empiricism) เนนทีว่ ิธีการมากกวาผลลัพธ
เนนนัยที่เปนเหตุเปนผลที่มคี วามสัมพันธกันของเนื้อความ ในระดับวิเคราะหและสังเคราะหใน
ระดับวิพากษวิจารณ
7. ปรัชญาสวภาพนิยม (Existentialism) จุดมุงหมายอยูท ี่การใหผูเรียนแสวงหาตนเอง
หาสิง่ ทีม่ ีคุณคาตอตัวเอง ไดพัฒนาตนเองอยางเสรี การเรียนภาษาจึงเนนการสื่อความหมายของ
ตนเองมากกวาการรับสารหรือความหมายของผูอื่น
8. ปรัชญาการเลือกและใชสิ่งที่เห็นวาดีทสี่ ุดจากหลายแหง (Eclecticism) คลายกับ
ปฏิบัตินิยมทีม่ ุงใหความสําคัญตอประสบการณการแกปญหาเฉพาะหนามากกวายึดถือทฤษฎีใด
ทฤษฎีหนึ่งโดยปราศจากความเขาใจอยางถองแทโดยปฏิบัติตามกันมา เนื้อหาสําคัญอยูทกี่ ารศึกษา
ทุกปรัชญาทุกทฤษฎีอยางลึกซึ้งเพื่อนําขอดีจากหลายแหงมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
ภาษา การศึกษาภาษาไดประยุกตเอาหลักการของ 3 ปรัชญาสําคัญ คือ ปรัชญาปฏิบัตินิยม ของ
การแกปญหา 5 ขั้นตอนทีค่ ลายคลึงกับ การเนนที่ผเู รียนเปนศูนยกลาง (learner – centered)
ผูเรียนจะเปนผูกําหนดหัวขอ ประเด็นศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาอยางเสรีดว ยตนเอง เนนการใช
ภาษา (language use) ของผูสงและรับสารในสภาพการณจริง ละเวนการทดสอบกฎเกณฑของ
ภาษา ปรัชญาปฏิรูปนิยม การเรียนการสอนภาษาจึงเนนที่คุณคาทางสังคม และวัฒนธรรมของ
ภาษา ถือรูปแบบที่สูงสงดีงามของวัฒนธรรมมวลชน จุดมุงหมายของภาษาอยูทกี่ ารปฏิรูปพัฒนา
สภาพสังคมทีท่ รุดโทรมใหดขี ึ้น โดยการผลิตคนที่มีสติปญ
 ญา ศีลธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม
ผานสถานศึกษา และการเลือกและใชสงิ่ ทีเ่ ห็นวาดีที่สดุ จากหลายแหลงมาใชในการเรียนการสอน
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ภาษา โดยมุง ใหความสําคัญตอการแกปญ
 หาเฉพาะหนามากกวายึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง โดย
ปราศจากความเขาใจอยางถองแทโดยปฏิบัติตามกันมา เนื้อหาสําคัญอยูที่การศึกษาทุกปรัชญา
ทุกทฤษฎีอยางลึกซึง้ เพื่อนําขอดีจากหลายแหลงมาประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษา อันเปน
รายละเอียดหลัก ๆ ของการเรียนรูภาษาในยุคสมัยปจจุบัน
2. ความรูทจี่ ําเปนสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน
นักการศึกษาหลายทานไดมีแนวคิดเกีย่ วกับความรูท ี่จาํ เปนในการจัดการเรียนการสอน
ของครู โดยใชคําที่แตกตางกันออกไป แตหากพิจารณาถึงรายละเอียดแลวพบวาทัศนะเหลานั้นเปน
สิ่งที่จาํ เปนสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอนทัง้ สิน้ โดยนักการศึกษาแตละทานมีความคิดเห็น
ดังนี้
Grossman(1990:2-10)อธิบายเกีย่ วกับการศึกษาถึงความรูที่ครูนาํ ไปใชในการจัด
การเรียนการสอนวาเปนการศึกษากระบวนการทางความคิดของครู การตัดสินใจ การวางแผนใน
การสอนซึง่ อยูเ บื้องหลังการกระทําคือการจัดการเรียนการสอน โดยไดทําการศึกษาและรวบรวม
ประเภทของความรูท ี่ครูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนจากนักการศึกษาและนักวิจัยทางการ
ศึกษาเกีย่ วกับความคิดและการประยุกตใชความรูของครูดังนี้
1. General Pedagogical Knowledge เปนความรูทเี่ กี่ยวกับศาสตรของการสอน
โดยทั่วไป
ซึ่งความรูนี้มักไดรับความสนใจและไดมีการนํามาวิจัยในเรื่องของการสอนมากมาย
รวมทัง้ องคความรู ความเชื่อ และทักษะที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ความรูและความเชื่อ
เกี่ยวกับการเรียนรูและผูเรียน ความรูในหลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความรู
และทักษะเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน ความรูและความเชื่อเกี่ยวกับเปาหมาย และจุดมุงหมาย
เฉพาะของการศึกษา ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับความสัมพันธงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เกี่ยวกับครู
2. Subject Matter Knowledge เปนความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชารวมทั้งโครงสรางของ
วิชา ทั้งที่เปนเนื้อหาสาระและโครงสรางภาษา ความรูนี้มีความจําเปนสําหรับครู ชวยใหครูไดเกิดความ
เขาใจในการทีจ่ ะวางแผนในการสอนตามธรรมชาติของวิชา นอกจากนีย้ ังสงผลตอการสื่อความใหกบั
ผูเรียน ตลอดจนการเลือกใชเนื้อหาที่จะนํามาสอนอีกดวย
3. Pedagogical Content Knowledge เปนความรูเกีย่ วกับศาสตรการสอนเฉพาะวิชาที่
ครูสอน ซึ่ง Shulman (1986a .cited in Grossman: 7) ไดอธิบายวาเปนการอธิบาย การเปรียบเทียบ
การยกตัวอยาง การสาธิต หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามที่จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ รวมทั้งความ
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เขาใจเกี่ยวกับความรูเดิมของผูเรียนที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่จะเรียนรูไดดี ความสนใจ
ของผูเรียน ความรูเกี่ยวกับศาสตรการสอนเฉพาะวิชานี้มอี งคประกอบหลัก 4 ประการคือ
ความรูและความเชื่อเกีย่ วกับเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสอนในแตละระดับ
1.1 ความรูและความเชื่อเกีย่ วกับความเขาใจ มโนทัศนที่ถูกตอง หรือมโนทัศนที่
ผิดพลาดของผูเรียนเกีย่ วกับวิชาและเนื้อหาที่เรียน
1.2 การสอนครูจะตองมีความรูทงั้ ในแนวตั้งและแนวนอน เชนครูผูหนึง่ สอนอยูใน
เกรด 9 ครูตองมีความรูเกีย่ วกับภูมหิ ลังของผูเรียนในเกรด 8 และสิง่ ที่ผเู รียนจะเรียนตอไปในอนาคต
1.3 ความรูเกีย่ วกับกลวิธกี ารสอน และจะตองนํามาใชอยางเหมาะสมกับเนื้อหาที่
จะสอน ครูจะตองมีความรูในเรื่องการใชสงิ่ เปรียบเทียบ การทดลอง กิจกรรม หรือการอธิบาย
อยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งตาง ๆ เหลานีG
้ rossman ไดใหขอคิดวาการวิจัยมักจะมองขามไปโดยไปเนนที่
บทบาทของเนือ้ หาวิชา มากกวาที่จะศึกษาวาครูคิดอยางไร
4. Knowledge of Context เปนความรูเกีย่ วกับบริบท
ครูควรจะมีความรูเกีย่ วกับบริบททีค่ รูทําการสอนเพื่อจะไดปรับความรูทจี่ ะนํามา
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับปริบทของโรงเรียนและผูเรียนแตละคน ปริบทดังกลาวรวมถึง
โอกาส ความคาดหวัง และขอบังคับซึ่งกําหนดโดยเขตการศึกษา ความรูเกีย่ วกับปริบทโรงเรียน รวมถึง
วัฒนธรรมโรงเรียน
องคประกอบตางๆของปริบทที่สง ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
ความรูเกีย่ วกับผูเรียนและชุมชน ภูมิหลังของผูเรียน ครอบครัว จุดแข็งและจุดออนของผูเรียน และ
ความสนใจของผูเรียน
Allebone, Barbara and Davies Dan (cited in Herne et al: 56 – 66) ได
กลาวถึงความรูของครูในดานเนื้อหาวา
ครูจะตองมีความรูในการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลาก
หลายวิธกี าร รูจักที่จะเชือ่ มโยงเนื้อหาวิชาที่สอนกับวิชาอืน่ ๆ เขาใจเปาหมายของการสอนและ
เขาใจเปาหมายของการที่หลักสูตรไดบรรจุเนื้อหาตางๆเพือ่ ใหผูเรียนไดเรียนรู และความรูในดาน
ศาสตรของการสอนนัน้
ครูจะตองสามารถที่จะถายโอนความรูในเนื้อหาทางครูมาสูการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนสาขาเฉพาะวิชา ครูจะตองเขาใจอยางถองแทถึงการทําใหเกิดการพัฒนาในตัว
ผูเรียน และสามารถที่จะถายทอดความรูไปยังผูเรียนโดยมีความเขาใจถึงความหลากหลายของ
ผูเรียน ความสนใจ และภูมหิ ลังของผูเ รียน นอกจากนี้ยงั ตองสามารถใหเหตุผล
Shulman (1987. cited in Gudmundsdottir, 1991) ไดเสนอวาความรูที่จําเปนใน
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การจัดการเรียนการสอนของครูมี 7 ประเภท ไดแก
1. ความรูในเนื้อหา (content knowledge) เปนความรูของครูที่เกีย่ วกับเนือ้ หาวิชา
ที่สอน
2. ความรูเกีย่ วกับวิชาครูโดยทั่วไป ( general pedagogical knowledge) เปน
ความรูทเี่ กี่ยวกับหลักการโดยทั่วไปของการจัดการชั้นเรียน หรือการจัดการใด ๆ ในการดําเนินการ
ถายทอดเนื้อหาวิชา
3. ความรูเกีย่ วกับหลักสูตร (curriculum knowledge) เปนความรูที่เกี่ยวของกับ
วัสดุหลักสูตร (curriculum materials) ที่นํามาใชในการสอน
4. ความรูเกีย่ วกับผูเรียน (knowledge of learners) เปนความรูที่จะเปนขอมูล
กับครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน ระดับการพัฒนาทางสติปญญาของผูเรียน แรงจูงใจในการ
เรียนรู มโนทัศนเดิม มโนทัศนที่ไมถกู ตอง ขอมูลที่สําคัญและจําเปนในการเรียนรูใหมของผูเรียน
5. ความรูเกี่ยวกับปริบทของการศึกษา ( knowledge of educational contexts)
เปนความรูที่เขาใจจากความเปนพลวัตรของกลุมในชั้นเรียนไปจนถึงการบริหารการเงินและ
ลักษณะของชุมชน
6. ความรูเกีย่ วกับความมุง หมายของการศึกษา(knowledge of educational
aims) เปนความรูที่รวมถึงประวัติและปรัชญารากฐาน ซึง่ จะชวยใหครูวางเปาหมายของตนเองใน
ทัศนะที่กวาง
7. ความรูเกีย่ วกับศาสตรการสอนในเนื้อหาวิชา ( pedagogical content
knowledge) เปนความรูเฉพาะทางในการสอนเนื้อหาวิชา ซึง่ เปนความรูที่จําเปนตอครูในการสอน
Miller และ Rose ( Miller and Rose. 1975: 2-7) ไดกลาวถึงความสามารถของ
ครูวาจะประสบผลสําเร็จในการสอนครูจะตองมีคุณสมบัติสําคัญ 6 ประการคือ
1. มีความสามารถในวิชาทีต่ นสอน ( Competence in the subject taught) ครู
ควรมีความสามารถและทักษะในวิชาที่ตนสอนเปนอยางดี ตลอดจนขอมูลตางๆเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ ะ
สอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหาบางเรื่องที่ตองการความเชีย่ วชาญเปนพิเศษ หากครูมีความ
เชี่ยวชาญจะทําใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว และทําใหเกิดการยอมรับนับถือยกยองจากผูเ รียนอีกดวย
2. เปนผูรอบรูในเทคนิคของการเรียนการสอน ( Mastery of the Techniques of
Instruction)
ครูที่มีความสามารถจะตองจัดเตรียมบทเรียนใหไดประโยชนสงู สุดในการเรียนของ
ผูเรียนแตละครั้ง ทัง้ นี้แผนการสอนจะตองมีความยืดหยุนพอเพียงและปรับใหเขากับความสนใจ
และความชํานาญพิเศษของผูเรียน นอกจากนี้เทคนิคในการนําเสนอบทเรียนทีผ่ ูสอนจําเปนตอง
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ใชคือ การอธิบายอยางชัดเจน การจัดวิธกี ารเรียนการสอนตามความสามารถของผูเ รียน ย้ําเนนใน
สิ่งที่สาํ คัญ สาธิตดวยความชํานาญ และใหโอกาสผูเรียนในการปฏิบัติจริงเพื่อเปนการสงเสริม
และพัฒนาทักษะและทัศนคติของผูเรียน
3. เป น ผูที่ส ามารถเปน แหลง วิท ยาการ และเป น ผูที่ มี ค วามคิ ดสร า งสรรค
(Resourcefulness and Creativeness) ครูไมควรใชวิธีการสอนเพียงวิธกี ารเดียวในการสอน
เนื่องจากผูเรียนมีลักษณะทีแ่ ตกตางกัน วิธีการหนึ่งใชไดกับผูเรียนกลุมหนึง่ แตไมสามารถใชได
กับผูเรียนกลุม อื่นได
ครูจะตองมีความฉับไวในการปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนการสอนให
เหมาะสมและอํานวยความสะดวกใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
4. เปนผูที่มคี วามรูในดานกระบวนการวัดผลประเมินผลและสามารถนําไป
ประยุกตใชได (Knowledge and Application of Evaluation Procedures) ครูที่ดีจะตองมีความ
ฉับไวตอความรูสึกตางๆที่ผูเรียนตอบสนอง และจะตองรูวาผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องใด มากนอย
เพียงใด สามารถที่จะบอกถึงระดับทักษะของความรู และทัศนคติของผูเรียนได และครูจะตองเปน
ผูที่มีความสามารถในการประเมินทั้งที่เปนทางการแลไมเปนทางการได เชนการใชคําถาม การ
แสดงออกของนักเรียน เปนตน ซึง่ การประเมินนี้จะชวยใหผูสอนไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางดียงิ่
5. มีความปรารถนาที่จะทําการสอน (Desire to Teach) ทัศนคติของครูตอบทบาท
ในการสอนและนักเรียนมีความสําคัญยิง่ ตอคุณภาพและความสามารถในการสอนที่ดี ครูเปน
อาชีพที่ตองมีองคประกอบในดานอารมณและสติปญญาเขามาเกี่ยวของมีความสามารถในการ
พัฒนาดานมนุษยสัมพันธ ครูจะตองเรียนรูการมีทกั ษะสัมพันธกับผูอนื่
เพราะจะตองทํางาน
เกี่ยวของคนอันไดแกนักเรียน ศึกษานิเทศก ผูบริหาร ดังนัน้ ทัศนคติที่ดีเชนมีความมั่นใจ ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถพัฒนาความสําเร็จของนักเรียนได ครูจะตองเปนผูทสี่ ามารถผสมผสาน ไมวา จะ
เปนเพือ่ นครูดวยกัน หรือศึกษานิเทศก ในการทํางานรวมกัน โดยจะตองมีลกั ษณะของความเปนมิตร
ใหความรวมมือ มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม รูจักชืน่ ชมในความสําเร็จของผูอื่น รูจักพิจารณา
ไตรตรอง มีบุคลิกภาพที่ดีและจะตองเปนมืออาชีพ
Gibson and Hunt. (1965 : 242 ) กลาววา ครูทจี่ ะปฏิบัติงานใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ
สูง ตองมีลักษณะดังนี้

1. ความรู (Knowledge) ครูควรมีความรูในสายวิชาที่ตนสอนเปนอยางดีมีความ
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สามารถในการถายทอดวิชาความรู วัฒนธรรม มีความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนาการของเด็ก
พัฒนาการการเรียนรู และมีเทคนิควิธีสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
2. ทักษะ (Skills) ครูจะตองมีทกั ษะในการใชภาษา การเขียน การพูดเพื่อใหเด็กเขาใจ
งาย มีทักษะในการเขาสมาคม และมีมนุษยสัมพันธทดี่ ี มีทักษะในดานการคนควาวิจัย และหา
ความรูเพิม่ เติม หาทางแกปญ
 หาอยางถูกหลักวิชา และตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนมีนิสัยรักงานครู
3. ความสนใจ (Interest) ครูจะตองสนใจนักเรียน สนใจวิชาที่ตองสอนทุกวิชา มีความ
สนใจที่จะสอน สนใจชุมชนอันเปนที่ตั้งของโรงเรียน สนใจที่จะรวมมือกับเพื่อรวมอาชีพ ตลอดจน
สนใจที่จะพัฒนาอาชีพครูใหกาวหนา
Connelly & Clandinin (1988: 25) ไดใชคําวา Personal practical Knowledge ซึ่ง
หมายความวา ความรูที่ใชในการปฏิบัติสว นบุคคล เพื่อเนนใหเห็นวาความรูในการปฏิบัติการสอน
เปนสวนที่พัฒนามาจากการปฏิบัติ จากประสบการณในอดีต และเหตุการณรอบตัวทั้งภายใน
ภายนอกชั้นเรียนที่ครูประสบในปจจุบนั รวมถึงแผนการและทิศทางที่ครูกําหนดใหเกิดขึ้นในอนาคตสิง่
ตาง ๆ เหลานี้ประกอบขึ้นเปนความรูที่ชว ยใหครูจัดการและดําเนินการสอนของตน นอกจากนี้ยงั
สงผลใหการสอนของครูแตละคนมีกระบวนการที่แตกตางกัน
Elbaz (1981) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความรูท ี่ใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโดย
ใชคําวา practical knowledge และมีความเห็นวาบทบาทของครูไมใชเพียงแคเปนผูถา ยทอด
ความรู หรือมีบทบาทเปนเพียงผูใชสื่อใหมๆ โดยเปนผูป รับ เปลี่ยนวิธกี าร และสื่อ ตามวิธกี ารของตน
ครูจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการสรางสรรค และปรับหลักสูตรที่ใชใหเขากับสถานการณที่
เปนอยูในชั้นเรียน
แนวคิดของ Elbaz เกี่ยวกับความรูของครูนั้นแบงสาระของความรูออกเปน 5 ประเภทคือ
1. ความรูในเนื้อหาวิชา(Content Knowledge)
2. ความรูเกีย่ วกับหลักสูตร( Curriculum Knowledge)
3. ความรูของครูที่มาจากการปฏิบัติ การสอน การจัดการชัน้ เรียน ความรู
เกี่ยวกับความตองการ ความชอบของนักเรียน
4. ความรูสวนตน ไดแก ครูมีความรูท ี่เกิดขึ้นในตนเองและทํางานอยางมีวัตถุ
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ประสงคในการสอน
5. ความรูเกีย่ วกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน เปนความรูเกี่ยวกับการ
มีปฏิสัมพันธกนั ระหวางประเด็นดังกลาว ซึง่ เกิดขึ้นจากความรูของครูทคี่ รูมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ
รอบตัว ไดแก เพื่อนครู นักเรียน ผูบริหาร สังคม
นอกจากนี้ยังแบงโครงสรางของความรูในการจัดการเรียนการสอน( Structure of
Practical Knowledge) โดยไดอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางที่สะทอนถึงความสัมพันธระหวางมิติ
ของการปฏิบัติ กับประสบการณของครูและสวนบุคคล โดยแบงโครงสรางของความรูในทางปฏิบัติ
เปน 3 ระดับคือ
1. กฎการปฏิบัติ (Rules of Practice) คือขอความทีม่ ีความชัดเจนวาทําอะไร หรือ
ทําอยางไรในสถานการณทเี่ กิดการปฏิบัติ เชนครูใหการปฏิบัติตอนักเรียนทีม่ ีความบกพรองเปน
พิเศษหลังจากที่ไดทําการสอนทัง้ ชัน้ เรียนแลว ซึง่ การกระทํานี้แสดงถึงกฏของการปฏิบัติ
2. หลักการของการปฏิบัติ (Principle of Practice) หลักการเปนสิ่งทีก่ อใหเกิดวัตถุ
ประสงคซึ่งผานการพิจารณาตัดสินใจ และคิดอยางไตรตรองแลว
3. ภาพลักษณ (Images) เกิดขึ้นจากความรูสึก คุณคา ความจําเปนตองการ และ
ความเชื่อซึง่ หลอมรวมกันอยูในตัวครู ภาพลักษณนี้จะสามารถชวยครูในดานความคิดของครู และ
จะเกิดเปนความรูเกี่ยวกับสิง่ ที่มาเกีย่ วของสัมพันธกัน
Elbaz (1984: 101 – 129) ไดเสนอแนวคิดวาความรูที่ครูแสดงออกนัน้ จะแสดงออก
ตามแนวทางที่ครูประสบ ซึง่ แบงออกเปน 5 แนวทางดังนี้
1. แนวทางทีไ่ ดรับตามสถานการณ (Situational Orientation)
ความรูในการจัดการเรียนการสอนของครูเกิดขึ้นและสนองตอความตองการในการ
ปฏิบัติเฉพาะทาง ความรูของครูไมไดมาจากการชี้แนะจากสาขาวิชาอื่นๆ แตจะเกิดจากองค
ความรูทมี่ ีอยูเฉพาะในปริบทนัน้ ๆ และจะเปนตัวกําหนดวิธีการในการไดมาซึ่งความรู ครูจะมีวิธี
การหลายอยางในการหาความรูนี้เชนจากการใชทกั ษะในการสังเกต เปรียบเทียบ ลองผิดลองถูก
วิธีการทางวิจยั กระบวนการพิจารณาไตรตรองและตัดสินใจนี้จะเปนกระบวนการทีส่ ําคัญที่ตรวจ
สอบความรูทางปฏิบัติ การรูแจงและการไตรตรองความคิดจะเปนกระบวนการเพื่อคนหาประเด็น
โดยรวม เปาหมาย และความเชื่อของครู
2. แนวทางทีไ่ ดรับจากสังคม (Social Orientation)
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ความรูข องครูเ กิด ขึ้น จากสภาพที่เ กิด ขึ้น ในสัง คม ครูจ ะถา ยทอดความรูต าม
องคประกอบทางสังคม
ซึ่งมีอิทธิพลตอความคาดหวัง ความสนใจ และความสามารถของ
นักเรียน การที่ไดพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่นักเรียนรูในเนื้อหาวิชาใหเขากับความสนใจของนักเรียน
และความสนิทสนมใกลชิดกับนักเรียนตลอดจนสมาชิกครูดวยกัน ทําใหเกิดความคุนเคยและ
ไดรับการยอมรับซึ่งกันและกันทําใหครูมีความเพิ่มขึ้น
3. แนวทางทีไ่ ดรับสวนบุคคล ( Personal Orientation)
ประสบการณที่เกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียนหรือครูกบั บุคคลอื่นไดแสดงใหเห็นวา
บุคคลที่มีสภาพการณที่ตางกันจะรับขอมูลที่แตกตางกันและขอมูลที่ไดมาก็สามารถตีความได
แตกตางกันซึ่งการตีความนี้จะสะทอนถึงความตองการของบุคคลในการบูรณาการ การเรียงลําดับ
และแปลขอมูล อยางมีความหมายสําหรับประสบการณของบุคคลนั้น บทบาท ความหมาย และ
วัตถุประสงคของบุคคลทําใหเกิดการเรียนรู เกิดทัศนะ และการตีความทีห่ ลากหลายขึ้นอยูกับแนวคิด
ที่บุคคลนัน้ มีอยู
4. แนวทางทีไ่ ดรับตามประสบการณ ( Experiential Orientation)
ความรูของครูที่ไดไมวาจะมาจากสถานการณหรือ สวนบุคคล จะเปนความรูทเี่ กิด
จากประสบการณเปนฐานครูมีความรูเกีย่ วกับการสอนโดยผานประสบการณในการสอน รูปแบบ
ของความเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการสอน ระดับของความเอาใจใสในการสอน สงผลตอการ
สะสมความรู
5. แนวทางทีไ่ ดรับจากทฤษฎี ( Theoretical Orientation )
ทัศนะของครูที่มีตอแนวคิดทฤษฎีจะสงผลตอการแสดงออกทางมโนทัศนและ
พฤติกรรมของครูในการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
กลาวโดยสรุปความรูท ี่ครูไดจากสถานการณทําใหครูเกิดการรูแจงในการปฏิบัติการ
สอน เพราะความรูของครูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และจะเกิดขึ้นโดยตรงในสถานการณตาง ๆ
ของการสอน ความรูจากสวนตัวบุคคลนัน้ ทําใหครูใชความรูของครูอยางมีความหมาย สวนดาน
สังคมมีสวนกําหนดทิศทางของความรูของครูซึ่งเปนไปตามสภาพของสังคมและมีสวนในการกําหนด
บทบาทของครูในการสอน
ประสบการณและความรูจากแนวคิดทฤษฎีชวยสรางมโนทัศนและ
ความรูในวิชาที่สอน
Calderhead(1988: 59) ไดเสนอองคประกอบของการปฏิบัติการสอนวาจะตองใช
ความรู ดังนี้
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การปฏิบัติการสอน(Classroom practice)

ตนเอง
(Self)

เนื้อหาวิชา
นักเรียน
(Subject matter) (children)

หลักสูตร
วิธีการสอน
(Curriculum) (Teaching method)

ภาพที่ 1 องคประกอบของความรูในการปฏิบัติการสอน (Calderhead. 1988: 59)
แนวคิดในการสอนจะเกิดขึน้ ตองอาศัยทักษะและกระบวนการทางปญญาในการทีจ่ ะ
รวบรวมความรูทั้งหมดไมวาจะเปน ความรูในตนเอง วิชาที่สอน นักเรียน หลักสูตร และวิธีการสอน
เพื่อผลิตความรูในการปฏิบัติการสอนและในปริบทของการสอน
Calderhead (1988: 144) ไดกลาววาครูไดสรางทฤษฎีดวยการสะสมประสบการณและ
ไดมีการสะทอนความคิดเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู ในการประเมินการสอนใหมและการเรียนรู
ในแตละครั้ง หลักการจะเกิดขึ้นเปนทฤษฎีและจะหนักแนนขึ้นหรือนําไปทําใหสละสลวยหรือนําไป
ปรับ ซึ่งเปนวัฏจักรของการสะทอนความคิด ตามที่ Schon เรียกวาReflection in action
Calderhead(1988: 144) ไดเสนอวัฏจักรของการสะทอนความคิดของครูดังนี้

ความเชือ่ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู
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แนวคิดทฤษฎีและความเชื่อของครู
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลังการลงมือกระทําPost active
การซึมซับและการปรับเพื่อรับ
การวางแผนในการสอน ขอมูลใหม
Assimilate and accommodation
of new information

ประเมินผล(Evaluation)

ขั้นกอนลงมือกระทํา(Pre- active)
Experience of teaching and
learners’ responses and behaviour

จัดทําใหสอดคลอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาระงาน(Task)
ความคิดและการ
กลวิธี (Tactics)
ทางเลือกของประสบการณการเรียนรูที่
ตัดสินใจของครู
การตอบสนองตอพฤติกรรมของ
เหมาะสมสําหรับเปาหมายหลักและ
(Teachers’ Interactive
ผูเรียนในสถานการณของการสอน
เปาหมายทั่วไป
Thoughts and
Response to particular
Task
Decisions)
learners’ behaviour in specific
Choice of appropriate learning
teaching situations

experiences for specific and
general goals

กลวิธ(ี Strategy)
ภาพที่ 2 วัฏจักรของการไตรตรองความคิดในการสอน (Calderhead. 1988: 144)
Bullough (1997 : 21) ไดเสนอหลักการเพื่อชวยใหครูไดเตรียมตัวที่จะปฏิบัติการสอน
ดังนี้
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1. เอกลักษณของครู(Teacher Identity) การที่ครูมีความเชือ่ เกี่ยวกับการสอนและการ
เรียนรูตลอดจนตระหนักวาตนเองเปนครู เปนพืน้ ฐานของการกระทําและการตัดสินใจในการสอน
2. เนื่องจากความเปนตัวตนเกิดขึ้นมาจากปริบทการไดสํารวจตรวจสอบความเปนเอกลักษณ
ของครูจึงจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับปริบทของโรงเรียน ปริบทของสังคมและวิถที ปี่ ริบทเหลานัน้ จะ
สรางหรือจํากัดความหมาย และความรูของครู
3. การที่จะกลาวถึงวิธีที่ปริบทสรางหรือจํากัดขอบเขตของความหมายตองอาศัยความ
เขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของสังคมและจุดมุง หมายของการศึกษา
4. การไตรตรองความคิดเปนการลงทุนตลอดชีวิต มโนทัศนสวนตนเปนสวนหนึ่งที่
ตอตานการเปลี่ยนแปลงอยางลึกๆ
5. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่วางใจไดและนาเชื่อถือ
6. ครูควรสรางเงือ่ นไขและสภาพของการเรียนรูเมื่อมีโอกาสที่จะเรียนรู
7. ผลการเรียนรูท ี่ไดอาจจะมีการยืดหยุน หรือไมสามารถทีจ่ ะทํานายได
Brown ( Brown.2001: 430) ไดกลาวถึง ครูสอนภาษาวาตองมีความรูความเขาใจ
ในสิ่งตอไปนี้ คือ
1. ความรูในวิชาเฉพาะ (Technical knowledge) ครูจะตองมีความรูความเขาใจใน
ระบบทางภาษาศาสตรของหนวยเสียง หลักไวยากรณ และการสนทนา เขาใจหลักการพืน้ ฐาน
ของการเรียนการสอนภาษา มีความสามารถในการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษา
อังกฤษเปนอยางดี มีความรูโดยอาศัยประสบการณถงึ ลักษณะการเรียนรูภาษาตางประเทศ มี
ความเขาใจความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม และมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
ความรูในวิชาที่สอน
2. ทักษะในวิชาชีพครู( Pedagogical Skills) ครูตองมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการสอนภาษา
เขาใจที่จะเลือกใชวิธีการทีห่ ลากหลาย มีการวางแผนการสอนที่ดีมปี ระสิทธิภาพ สอนดวยความ
ไมปดบังอําพรางความรู สามารถรับรูความตองการในการเรียนรูภาษาของผูเรียน ใหขอมูล
ยอนกลับแกนกั เรียน กระตุน ใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ ความรวมมือ และการทํางานเปนทีมในชัน้
เรียน มีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน มีทักษะในการนําเสนอบทเรียนที่ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มในการใชวัสดุสาร และโสตทัศนูปกรณนอกจากนีย้ งั เปนผูท ี่สามารถใชวิธีการจูงใจทั้งภายในและ
ภายนอกในการวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะระหวางบุคคล (Interpersonal Skills) ครูจะตองมีความตระหนักรูในความ
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แตกตางระหวางวัฒนธรรม มีความกระตือรือรน ใหความเปนมิตร ใหคุณคาตอความคิดเห็นและ
ความสามารถของผูเรียน มีความอดทนตอผูเรียนที่ดอยในความสามารถ ใหโอกาสและสนับสนุน
ผูเรียนทีม่ ีความสามารถสูง ใหความรวมมือกับเพื่อนครูดวยกัน หาโอกาสทีจ่ ะแบงปนความคิด
ทัศนะและวิธกี ารสอนกับเพือ่ นรวมงาน
4. คุณสมบัติเฉพาะตน ( Personal Qualities) เปนคุณลักษณะสวนตัวของครู ครูจะ
ตองเปนผูท ี่จัดการที่ดี มีความอยากรูอยากลองที่จะใชวิธีการสอนใหม ๆ มีการตั้งเปาหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ยงั ตองเปนตัวอยางของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
จากการศึกษาเกี่ยวกับความรูในการจัดการเรียนการสอนผูวิจยั ไดแนวคิดเกี่ยวกับความรู
ที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังภาพ
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3. การคิดแบบไตร่ตรองในศาสตร์การสอน (Reflective Thinking of Pedagogy)

การคิดแบบไตรตรองในศาสตรการสอนเปนแนวความคิดที่มีรูปแบบแตกตางกัน แตแนว
ความคิดหนึ่งคือแนวความคิดที่เปนแนวการวิเคราะหแบบวิพากษซงึ่ Zeichner (Zeichner and
Liston,1987) ไดใหแนวคิดวาเปนการคิดที่ทําใหเกิดสติปญญาอยางแทจริงและเปนผูสรางความรู
เชิงวิชาการใหกับสังคมได แนวคิดนี้ไมเพียงแตวิเคราะหเทคนิควิธกี ารสอน หรือพิจารณาขอมูล
ความรูในมุมมองของผูสรางเทคนิควิธีแตเพียงมุมมองเดียวหรือเปรียบเทียบกับความเขาใจตนเอง
เทานั้น แตผูวิพากษยงั ใชมุมมองทีห่ ลากหลายของบุคคลอื่นและจากมุมมองอืน่ ๆประกอบการ
พิจารณาวิเคราะหเทคนิควิธกี ารสอนนั้น
Van Manen (1977, cited in Jay. 2003: 15) ไดอธิบายระดับของการสะทอนความคิด
ดังนี้
ระดับต่ําที่สุด จะเปนการสะทอนความคิดทีเ่ กีย่ วกับการนําความรูแ ละทักษะไปใชในชัน้
เรียน ระดับกลาง จะเปนการสะทอนความคิดที่เนนการตรวจสอบสมมติฐานที่ซอนอยูเบื้องหลัง
การปฏิบัติ และระดับสูงสุดจะเปนการเนนในดานคุณธรรมและจริยธรรมที่กระทบตอชั้นเรียนทั้ง
ทางตรงและทางออม ในระดับตางๆจะเปนการเพิ่มรูปแบบความคิดทีส่ ูงขึ้น จากประเด็นที่ปฏิบตั ิ
ไปสูคุณคาและความเชื่อ
Valli (1997, cited in Jay.2003: 15) ไดแบงการสะทอนความคิดออกเปน 5 ชนิด
ตามลําดับ ไดแก
1. Technical Reflection เปนการสะทอนความคิดที่เปรียบเทียบการปฏิบัติการสอนของ
บุคคลกับคูมือที่อยูภายนอก เชน จากงานวิจัย หรือ มาตรฐาน
2. Reflection in/on Action เปนการสะทอนความคิดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการ
สอนในชัน้ เรียน
3. Deliberative Reflection เปนการสะทอนความคิดที่เกี่ยวของกับการใหน้ําหนักตอ
ความคิดเห็นและการคนควาเพื่อความเขาใจที่หลากหลายเกี่ยวกับการสอน
4. Personalistic Reflection เปนการสะทอนความคิดที่เนนที่ความเจริญงอกงามและ
ความสัมพันธของบุคคล และจะตองเปนการฟงเรื่องราวความคิดเห็นที่เปนเสียงสะทอนของบุคคล
นั้นและบุคคลอื่น ๆ ดวย
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2. 5. Critical Reflection เปนการสะทอนความคิดที่เกีย่ วกับประเด็นที่เกีย่ วของกับ
สังคม
คุณธรรม การเมืองทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับกับการตัดสินในวัตถุประสงคของการเรียน
และโรงเรียน
Donald Schon (1983, cited in Jay. 2003: 12) กลาวถึงการสะทอนความคิดวาเปน
กระบวนการทีบุคคลพยายามเกี่ยวของและทําความเขาใจกับปรากฏการณที่เปนขอ
สงสัย เปนปญหาหรือปรากฏการณที่สนใจในขณะเดียวกันก็สะทอนความคิดที่จะทํา
ความเขาใจในการกระทําวิพากษ จัดโครงสรางและสรางการกระทําในภายภาคหนา การ
สะทอนความคิดแบงออกเปน

1. Reflection – on – Action ภาพตางๆทีเ่ กิดขึ้นเปน ลําดับของการกระทําและ
ความคิด การสะทอนความคิดในขัน้ ตอนนีห้ มายถึงการหยุดหลังจากการทํากิจกรรม
ตางๆเพื่อทีจ่ ะดูวากิจกรรมทีท่ ํานั้นเปนอยางไร กิจกรรมอะไรที่ดําเนินไปไดดวยดี กิจ
กรมใดที่ไมดี แะควรจะเปลีย่ นแปลงอยางไร Schon แนะวาความเปนมืออาชีพนัน้
จะตองมองการปฏิบัติยอนกลับหลังจากทีก่ ระทําภารกิจจบลง หากเปนการสอน การ
สะทอนความคิดในลักษณะนี้จะเกิดขึน้ หลังจากเลิกเรียนในแตละวัน หรือสิ้นป
การศึกษา
2. Reflection – in – Action เปนการสะทอนความคิดระหวางการปฏิบัติ
กระบวนการนีเ้ กี่ยวของกับ ความคิดระหวางการกระทํา เปนการinterweaving ของ
ความคิดและการกระทําที่ใหคนเราไดปฏิบัติใหดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณของความไม
แนใจ ไมมนั่ คง เชนเมื่อครูพบวานักเรียนไมสนใจเรียน นักเรียนไมเขาใจสิ่งที่ครูสอน
ครูจึงเปลี่ยนวิธีการเพื่อใหนกั เรียนเกิดความเขาใจ ในสถานการณเชนนี้เปนการแกไข
สถานการณทเี่ กิดขึ้นในระหวางการกระทํา
Killio and Todnem (1991 cited in Jay,2003: 13 ) ไดขยายความคิดของ Schon วา
ควรจะมี Reflection – for – Action เพิ่มเติม ซึ่งกลาววากระบวนการนี้เกี่ยวของกับ
เรื่องความคิดและการกระทํา การสะทอนความคิดเปนเครื่องมือที่นาํ ไปใชไดอยางดี
สําหรับการชี้แนะการปฏิบัติการในอนาคต
Zeichner(1992) ไดอธิบายถึงการสะทอนความคิดของครูวา เปนการระลึกไดวา
อาชีพครูเปนอาชีพทีม่ ีวชิ าชีพชัน้ สูงซึง่ ครูจะตองมีบทบาทในการจัดการ ตลอดจน
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กระบวนการตาง ๆ ให บรรลุถึงเปาหมาย ครูจําเปนตองมีความรูโ ดยรอบเกีย่ วกับ การ
สอนและการจัดการที่ดี ซึง่ สิง่ หลานี้ไมไดมาจากสถาบันการศึกษาที่ครูไดเรียนมา แต
มาจากครูเองที่เปนผูท ี่คิดคนและกําหนดทฤษฎีขึ้นมาใชเปนของตน ซึ่งเปนการยึด
ความรูเปนหลักในการสอน มุมมองของครูคนหนึ่งกอใหเกิดกระบวนการของความ
เขาใจและการพัฒนาการสอนของบุคคลนัน้ นอกจากนี้ Zeichner (1991) ยัง
อธิบายวา การคิดวิเคราะหแบบตอบไตรตรองเปนความคิดที่จะตองใชเหตุผลในการ
วิเคราะหขอมูล หรือวิเคราะห ไมเพียงแตความคิดของตน แตยังพยายามโตแยง
ความคิดนั้น ๆ ดวยการสะทอนแงมุมตางๆของความคิดนั้นออกมา นอกจากนีย้ ัง
ตองสามารถนําความคิดที่ผา นการวิเคราะหแบบไตรตรองนัน้ ไปใชใหเห็นเปนรูปธรรม
ได Zeichner ไดแบงระดับของการคิดวิเคราะหแบบตอบโตออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับความสามารถในการใหรายละเอียด เกีย่ วกับทฤษฎีการสอน
(Technical rationality) ซึ่งเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการประยุกตความรูในวิชาชีพ
ใหสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคใหเปนที่ยอมรับอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามเปาหมาย นอกจาก นีย้ ังตองวิเคราะหไปถึงปริบทในชั้นเรียน
โรงเรียน ชุมชน และสังคม ในฐานะที่เปนสิ่งที่ปญหา ซึง่ ในระดับนี้เปนเรื่องของ
ความสามารถในการอธิบาย โดยใชเหตุผลในศาสตรทางการสอนมา
ประกอบคําอธิบาย
ระดับที่ 2 ระดับความสามารถในการใชเหตุผลตอบโตมุมมองที่กาํ หนดโดย
ทฤษฎีเดิม(Reflectivity) เปนระดับที่เกี่ยวของกับการกระทําทีน่ ําไปสูก ารปฏิบัติเพือ่
หามุมมองอืน่ ๆ โดยสามารถอธิบายขอสันนิษฐานอยางชัดเจน และแสดงถึงการนํา
มุมมองทีห่ ลากหลายและใหมไปปฏิบัติและประเมินผลลัพธของการกระทําในการ
บรรลุตามเปาหมายทางการศึกษา
ระดับที่ 3 ระดับความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผลในแนวทางปฏิบัติ ระหวาง
วิธีสอนที่เกิดขึน้ ใหมหรือมุมมองใหมของวิธีสอนเดิมกับหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ (Critical reflection) เกี่ยวของกับความสามารถในการอธิบายถึงการ
กระทําทีน่ ําไปสูการปฏิบัติโดยมองความสัมพันธกับเกณฑดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ เนนเปาหมายการศึกษา โดยประสบการณและกิจกรรมที่นาํ ไปเกีย่ วของ
กับชีวิตประจําวันจะตองพิจารณาในแงของความประนีประนอม ความเปนธรรม
ความเสมอภาค การประสบความสําเร็จอยางสูง สนองตอความตองการจําเปนของ
มนุษย และ
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เปาประสงคทเี่ ปนทีพ่ งึ พอใจของมนุษย ซึง่ ในระดับนีท้ ั้งการสอน(เปาหมายและ
แนวทาง) และปริบทโดยรอบจะถูกนํามาพิจารณาคลายกับสิ่งที่เปนปญหาโดย
พิจารณาเลือกแนวทางทีเ่ ปนไปไดจากแนวทางทั้งหลายที่มีอยู
สําหรับความสําคัญของการไตรตรองในศาสตรการสอนนั้น Zeichner (cited in
Calderhead. 1988 : 35) ไดกลาวถึงความสําคัญของการไตรตรองในศาสตรการสอนวา
เปนหลักการสําคัญที่ควรจะไดรับการสงเสริม เนื่องจากการไตรตรองทางการสอนของครู
เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาตนเองในอาชีพครู ครูควรจะตรวจสอบปริบท
ทั้งหมดในการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของตนเอง ไมวาจะเปนปริบทในดาน
คุณธรรม จริยธรรม ปริบททางการเมือง และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของซึง่ สิ่งเหลานี้จะ
เกี่ยวของกันและอยูในความคิดของครูตลอดการปฏิบัติการสอน โดยZeichner (
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Gareth & Hodkinson: 21 – 29; 1994 cited in Jay. 2003: 16)) ไดกลาวถึง
ลักษณะของการไตรตรองในศาสตรการสอนของครุศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Tradition of Reflection in US Teacher Education) วาแบงออกเปน 4 ประเภทคือ
วิชาการ ( Academic) ซึ่งเนนการไตรตรองทางความคิดดานเนื้อหาวิชาและการถายทอด
ความรูทางวิชาการเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
การไตรตรองความคิดดานประสิทธิภาพทางสังคม(Social efficiency) ซึ่งเนนการ
นําความรูไปใชในการสอน เปนการสะทอนความคิดที่เนนความรูโดยทั่วไปและทักษะในการสอน
ซึ่งรวมทั้งความรูที่เปนพืน้ ฐาน ทักษะ(skills orientation)
การพิจารณาไตรตรองตัดสินใจ
(deliberation) การยืดหยุน และการตัดสิน
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3. การไตรตรองความคิดในดานการพัฒนา(Developmentalist) ซึ่งเนนความสนใจของ
ผูเรียน ความคิดของผูเรียนและวิถีทางของการพัฒนาผูเรียนเปนการสะทอนความคิดที่เนนการ
พัฒนานักเรียนและครู รวมถึงครูในฐานะที่เปนผูท ี่รักในธรรมชาติ(Teacher as naturalist) ครูใน
ฐานะนักวิจัย(teacher as researcher) และครูในฐานะศิลปน (teacher as artist)
4. การไตรตรองความคิดในดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม( Social econstructionist)
ซึ่งเนนเกี่ยวกับการไตรตรองความคิดในดานปริบท สังคม การเมือง ของสถาบัน และการวัด
ประเมิน การกระทําที่เกิดขึ้นในหองเรียนซึง่ แสดงใหเห็นถึงความทัดเทียม การตัดสินและสภาพการณ
ของโรงเรียนและสังคมจากภายในและภายนอก
5 การไตรตรองทางความคิดโดยทั่วไป ( Generic ) ซึ่งไมไดเนนเรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยเฉพาะ
เปนการสะทอนความคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับการสอนและครุศึกษา โดยที่ไมเนนเนือ้ หา คุณภาพ
หรือปริบทของการสะทอนความคิด
สําลี ทองธิว (2536: 105 –111) ไดรวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาทางการฝกหัดครูและ
ไดจัดประเภทของความคิดวิเคราะหในการฝกหัดครูโดยโยงตัวแปรวัฒนธรรมและความเปนมาของ
การผลิตครูเปนแนวทางในการจัดประเภท โดยแบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้
1. การคิดวิเคราะหแบบตอบโตในแนววัฒนธรรมวิชาการ ซึง่ มองวานอกจากครูจะตองมี
ความรูในศาสตรแลว จะตองรูวิธีการทําใหเนื้อหาเหลานี้อยูในรูปที่สามารถถายทอดไปสูผูเรียนได
ลักษณะของครูที่มีความคิดวิเคราะหแบบตอบโตในแนวนี้ คือจะตองมีความรูความเขาใจในวิชา
ความรูอยางลึกซึ้ง สามารถเปลี่ยนรูปแบบของความรูไปสูรูปแบบที่สามารถทําการถายทอดได
2. การคิดวิเคราะหแบบตอบโตในแนววัฒนธรรมประสิทธิภาพการสอน ซึง่ มีแนวคิดใน
การศึกษาเทคนิคการสอน ทําการวิจยั กระบวนการสอนแบบตางๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรเพือ่
คนหาวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ พยายามทําใหการสอนเปนระบบ เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับการสอน
แลวจึงนํามาสรางเปนหลักสูตรฝกหัดครู ถายทอดวิธีการสอนที่มปี ระสิทธิภาพโดยมีแนวคิดพืน้ ฐาน 2
ประการคือ
2.1 เนนการสอนเปนหลัก โดยเฉพาะถายทอดเทคนิคการสอนที่ไดรับการทดลอง
แลววามีผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพทางการเรียนและสัมฤทธิผลของผูเรียน
2.2 ปรับปรุงเทคนิคการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ให
ความรูและขอมูลเกีย่ วกับการแกปญหาการสอน ซึ่งเปนขอมูลแบบเชิงประจักษประกอบไปพรอมกัน
หนาที่ของครูคือการพัฒนาความสามารถในการเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับตน เหมาะสม
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กับสถานการณและปญหาที่พบอยู ครูจะตองใชประสบการณ วิจารณญาน และคานิยม ตลอดจน
ความถนัดสวนตนมาประกอบการตัดสินใจเลือกเทคนิควิธีการสอนโดยพยายามสรางเทคนิคการ
สอนแบบใหม ๆ เสมอ
3. การคิดวิเคราะหแบบตอบโตในแนววัฒนธรรมพัฒนาการของผูเรียน จะใหความสําคัญ
กับพัฒนาการทางธรรมชาติของผูเรียน ใชพื้นฐานพัฒนาการของผูเรียนเปนตัวกําหนดวาจะสอน
อะไร ควรสอนดวยวิธีการใด ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนนี้ไดมาจากงานวิจัย และการสังเกตของ
ครูตอพฤติกรรมตางๆของนักเรียนแตละวัย ครูจะถูกฝกใหเปนนักวิจัยเชิงพฤติกรรม มีทักษะในการ
สังเกต บันทึกพฤติกรรม และเปนศิลปนในแงของการออกแบบการสอนใหรับกับความสนใจและ
ความพึงพอใจของผูเรียน พยายามดึงเอาคุณลักษณะเดนของผูเรียนออกมา ครูจะตองมีความรูใน
การสรางหลักสูตร จัดสิ่งแวดลอม ตลอดจนสภาพเงื่อนไขในหองเรียนใหสอดคลองกับพัฒนาการ
ของผูเรียน การฝกหัดครูจะตองใหทงั้ ความรูดานจิตวิทยาพัฒนาการที่เนนการศึกษาวุฒิภาวะทาง
ปัญญาและความรูดานการตีความและการวิจัยพฤติกรรม
4. การคิดวิเคราะหแบบตอบโตในแนววัฒนธรรมปฏิรูปสังคม ครูจะตองมองใหออกวา
อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่แฝงเขามามีบทบาทตอการสอน แฝงเขามาในรูปของ
กิจกรรมการสอน และสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลเหลานี้ ประเมินผลกระทบของการสอนตอสังคมใน
วงกวาง ครูจะตองปรับเปลีย่ นการสอนบางอยาง ปรับหลักการบางอยางเพื่อกอใหเกิดประโยชนสงู สุด
แกตัวผูเรียนซึง่ ครูจะทําเชนนี้ไดก็ตอเมื่อไดพิจารณาและศึกษาผลกระทบของการจัดการเรียนการ
สอนอยางกวางขวางในปริบทของสังคม จะตองสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning community)
ครูจะตองมีความสนใจตอวิชาความรู
และแนวคิดเรื่องการเรียนการสอนและใชความรูชว ยใน
กระบวนการสรางสังคม ผลิตผูเรียนทีม่ คี วามรูดานวิชาการและกระบวนการแสวงหาความรู มี
ความสามารถพอที่จะเปนสมาชิกในสังคมใหมได ในขณะเดียวกันครูก็จะตองสามารถใชความรู
ของตนในการแยกแยะไดวาความรูแบบใดและของใครที่ไมเปนประโยชนตอการนําสังคมไปสู
ความยุติธรรม ไมเปนประโยชนตอการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่คนสวนใหญตองการอยางแทจริง
จะตองสามารถวิเคราะหตอไปดวยวาความรูเหลานั้นมีผลกระทบตอสังคมในเชิงการเมืองและ
วัฒนธรรมอยางไร ซึง่ จะทําใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางความเคลื่อนไหวในวงการศึกษากับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม
5. การคิดวิเคราะหแบบตอบโตในแนววัฒนธรรมทั่วไป จะไมไดเนนวาการคิดวิเคราะห
แบบตอบโตจะเนนที่เรื่องอะไร ปญหาอะไร ไมไดกําหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพการ
วิเคราะห แตเนนความคิดทีค่ รูจะตองเริ่มมีความคิดวิเคราะห ที่มีความมุงมัน่ จะกระทําตามความคิด
ของตนเอง
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4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ผวู ิจยั รวบรวมมีดงั นี้
4.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาของนักภาษาศาสตร
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาของนักภาษาศาสตรที่รวบรวมมา มีดังนี้
Brown.(2000:54-70)เสนอหลักการเกี่ยวกับการเรียนและการสอนภาษา (Principles
of language learning and teaching) ซึ่งสามารถนํามาใชในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษไว 12 หลักการ โดยแบงออกเปน 3 ดานคือ
1. หลักการทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive principles)ประกอบดวย
1.1 ความเปนหนึ่งเดียว (Automaticity) หมายถึง การที่ผูเรียนเรียนภาษาโดย
ใหความสนใจตอรูปแบบภาษาในลักษณะรวมเทานัน้ ไมมีการวิเคราะหภาษาเปนสวนยอย ๆ เชน
หนวยเสียง หนวยคํา และชนิดของคํา
1.2 การเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) การเรียนรูอยางมี
ความหมาย เปนการซึมซับความรูใหมเขามาอยูในโครงสรางทางปญญาและระบบความจําทีม่ ีอยู
แลวอยางมีความหมาย และผลของการเชื่อมโยงสิง่ ทีเ่ รียนรูใหมเขากับโครงสรางทางสติปญญา
เดิม ทําใหสามารถจดจําไดอยางแมนยํา
1.3 การใหรางวัล (The Anticipation of reward) ผูสอนควรจะพยายามให
ผูเรียนตระหนักในผลที่ไดรับจากการเรียนภาษาอังกฤษในระยะยาว โดยการชี้ใหเห็นถึงประโยชน
ของการเรียนภาษาอังกฤษ ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ และความมีชื่อเสียงที่สามารถใช
ภาษาอังกฤษได ประโยชนทางดานวิชาการของการรูภาษาอังกฤษและผลตอการประกอบอาชีพใน
อนาคตหากใชภาษาอังกฤษไดดี
1.4 การสรางแรงจูงใจภายใน(The Intrinsic motivation) ผูสอนจะตองศึกษาวา
อะไรเปนแรงจูงใจภายในของผูเรียน แลวจึงออกแบบกิจกรรมและใชเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
ใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเ รียน ใหผูเรียนทํากิจกรรม ดวยความสนุกสนาน
นาสนใจ มีประโยชน หรือทาทาย
1.5 การฝกกลวิธีการเรียนรู (Strategic investment) ผูสอนตองศึกษาวาผูเ รียน
สวนใหญมีแบบแผนการเรียนแบบใด แลวพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
แบบแผนการเรียนสวนใหญของผูเรียน นอกจากนี้ควรหาโอกาสฝกกลวิธีการเรียนใหแกผูเรียนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได โดยพิจารณาเลือกฝกกลวิธที ี่จําเปนตองใชในการเรียนภาษาอังกฤษเปน
ประโยชนตอผูเ รียน และสอดคลองกับบทเรียน
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2. หลักการทางดานความรูส ึกนึกคิด (Affective principle)
หลักการทางดานความรูส ึกนึกคิดนี้ Brown ไดแบงออกเปนหลักการยอยดังนี้
2.1 การแสดงออกทางภาษา (Language ego) ในขณะที่ผูเรียนเรียนรูภาษาที่
สองนัน้ ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาการคิด ความรูสกึ และการกระทําที่เปนลักษณะเฉพาะของ
ภาษาที่สองไปดวย ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกปองกัน (Defensiveness) และมีความรูส ึก
สะกดกลัน้ (Inhibitions) ตอการเรียนภาษาทีส่ อง ผูสอนจะตองใหกาํ ลังใจแกผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียน
เกิดความรูสึกอบอุน ไมรูสึกสิ้นหวังในการเรียนภาษาทีส่ อง ผูสอนจะตองสรางเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาที่สองใหแกผูเรียน ตองมีการวางแผนและกําหนดโครงสรางของกิจกรรมใหเหมาะสม
โดยคํานึงถึงหลักการควบคุมการแสดงออกทางภาษาของผูเรียน พิจารณาวาควรจัดใหผูเรียนคน
ใดอยูในกลุมยอยใด หรือทํากิจกรรมคูกับใคร และตองมีความอดทนตอการควบคุมการแสดงออก
ทางภาษาของผูเรียนอยูเสมอ
2.2 ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) ผูสอนจะสรางความรูสึกเชื่อมั่น
ในตนเองใหแกผูเรียน เมื่อผูเ รียนไดรับมอบหมายภาระงานแลว ผูเรียนจะตองมีความเชื่อมั่นวาตน
มีความสามารถที่จะทําภาระงานการเรียนนั้นใหสําเร็จได
2.3 ความกลาที่จะเสี่ยง (Risk-taking) เปนหลักการทีเ่ นนความสําคัญของการ
ชวยใหผูเรียนคํานวณความเสี่ยงในการที่จะพยายามใชภาษาทัง้ ในดานการรับสารและการสงสาร
ผูเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สอง จะตองกลาเสี่ยงที่จะใชภาษา กลาทีจ่ ะไดรับ
การตําหนิและการชมเชยดวยความเต็มใจ มีความพยายามที่จะสงสารและรับสารที่เปนภาษาที่
สองดวยความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
2.4 ความเชื่อมโยงระหวางภาษากับวัฒนธรรม (The language-culture
connection) ภาษาและวัฒนธรรมมักจะเชื่อมโยงกันจนยากที่จะเขาใจในบางครัง้ จะเรียนรูภาษา
ที่สองใหสําเร็จได ก็ตองเรียนรูวัฒนธรรมของผูพูดภาษาทีส่ องไปดวย เมือ่ ใดที่ผูสอนสอนภาษา ผูสอน
จะตองสอนระบบของวัฒนธรรมประเพณี คานิยม และแนวทางการคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
ของภาษาไปดวย
3. หลักการทางดานภาษาศาสตร (Linguistic principles)
3.1 อิทธิพลของภาษาแม (The native language effect) ผูเรียนภาษาทีส่ องทุกคน
มักจะคิดเปนภาษาแมกอน แลวจึงแปลจากภาษาแมเปนภาษาที่สอง ทําใหมีบางสวนของภาษา
แมเขามาปะปนอยูในภาษาที่สอง จึงทําใหเกิดอุปสรรคขัดขวางการเรียนรูภาษาที่สอง ซึ่งมีผลทํา
ใหผูเรียนประสบปญหาในการเรียนรูภาษาที่สอง ไมสามารถทําความเขาใจสาร และไมสามารถ
ผลิตสารดวยภาษาที่สองอยางถูกตอง
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3.2 ความสัมพันธระหวางภาษา (Interlanguage) ผูเรียนภาษาที่สองมีแนวโนมที่
จะกาวไปสูก ระบวนการพัฒนาภาษาอยางเปนระบบหรือกึ่งระบบได โดยการใชประโยชนจากขอมูล
ปอนกลับของบุคคลอื่นมาชวยสงเสริมการพัฒนาภายในของภาษา
ผูสอนเปนบุคคลเพียงคน
เดียวที่ผเู รียนพูดภาษาอังกฤษดวย ดังนัน้ ผูสอนจึงตองเปนผูใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนอยาง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิด และความรูความเขาใจของผูเรียนดวยวา ผูเรียนรูสึก
อยางไร คิดอยางไร เขาใจอยางไร และมีเหตุผลอยางไร จึงแสดงออกทางภาษาในลักษณะเชนนัน้
3.3 ความสามารถในการสือ่ สาร (Communicative competence) ผูสอนจะตอง
พัฒนาใหผเู รียนมีความสามารถในการสือ่ สารใหดีที่สุด โดยใหความเอาใจใสตอการนําภาษาไป
ใช (Language use) ไมใชเพียงการใชภาษาเทานั้น (Language Usage) การใชภาษาจะตองใช
ภาษาอยางคลองแคลว ไมใชเพียงการใชภาษาอยางถูกตองเทานัน้ จะตองใชภาษาที่เปนภาษาที่
ใชกันอยูจริง และเหมาะสมกับบริบท และจะตองสงเสริมใหผูเรียนนําภาษาที่เรียนในหองเรียนไป
ใชในบริบทของชีวิตจริงดวย
Richards and Rodgers (2001, 20 – 22) ไดกลาวถึงทฤษฎีทางภาษาวานักภาษาศาสตร
มีแนวคิดเกีย่ วกับภาษาและธรรมชาติของภาษา และการเรียนการสอนภาษาคือ
1. ทัศนะเชิงโครงสราง (Structural View) เปนแนวคิดที่มองวาภาษาเปนระบบ
โครงสรางที่สัมพันธตอการใหความหมาย เปาหมายของการเรียนภาษาจึงเปนการเรียนรูองคประกอบ
ของระบบภาษาไดหนวยเสียง ไวยากรณ หนวยคํา
2. ทัศนะเชิงหนาที(่ functional view) เปนแนวคิดทีม่ องวาภาษาเปนเครื่องมือใน
การแสดงออกซึ่งความหมายตามหนาที่
Rivers (1970 : 11) กลาวถึง การเรียนการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบนั วา
การสอนจะตองคํานึงถึงธรรมชาติ และหนาที่ของภาษา การนําภาษาไปใชในชีวิตจริง เพื่อการ
สื่อสารกับผูอนื่ และจะตองพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
Widdowson (1978 : 1-2) ไดใหทรรศนะวาจุดมุง หมายของการสอนภาษานั้นมุง เนน
ทักษะทางภาษา คือ ทักษะความเขาใจ ทักษะการพูด การอาน และการเขียน ซึ่งเมื่อกลาวถึง
ทักษะเหลานีก้ ็มักจะเกี่ยวโยงไปถึงการกําหนดกิจกรรมที่มงุ ใหผูเรียนปฏิบัติได สิ่งที่ควรตระหนัก
ในการเรียนการสอนภาษาคือ การเรียนรูภาษานัน้ มีความหมายมากกวาการเขาใจการพูด การอาน
และการเขียนประโยคไดเทานั้น แตผูเรียนจะตองเรียนรูดวยวาจะใชประโยคตาง ๆ เพื่อการสือ่
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ความหมายใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร ดังนัน้ การเรียนการสอนภาษา ควรมุง ใหผูเรียนใชภาษาได
ถูกตอง และการใชภาษานั้นจะตองเหมาะสม และมีประสิทธิผลในดานการสื่อความหมายดวย
มิใชมุงเพียงแตใหใชภาษาไดถูกตองตามหลักไวยากรณเทานั้น
Morrow (1981: 59-66) กลาวถึงหลักการสอนภาษาวามีหลักการสําคัญ 5 ประการ
1. รูวากําลังทําอะไร (Know what you are doing.) การเรียนการสอนที่ผา นมา มัก
ขาดจุดประสงคปลายทางทีช่ ัดเจน โดยเฉพาะจุดประสงคของการเรียน ดังนัน้ ในการสอนภาษา
ผูเรียนจะตองตระหนักวาบทเรียนที่ตนเรียนอยูเปนสิง่ ที่ตองการและนําไปใชได
2. องครวมมีความสําคัญมากกวาสวนยอย(The whole is more important than the
sum of the parts.) ซึ่งหมายถึงการแยกสอนเปนสวนยอย ๆ นัน้ ไมไดชวยใหผูเรียนเรียนรูการใช
ภาษาเพื่อสื่อความหมายไดเทากับการสอนรวมเปนกลุม ใหญ ผูเรียนควรไดรับการฝกในสวนรวม
และใหใชภาษาไดในระดับทีเ่ หนือประโยคขึ้นไป และเปนภาษาที่ใชจริงในสถานการณจริง
3. กระบวนการเปนสิง่ ที่สาํ คัญเทา ๆ กับรูปแบบของภาษา (The Processes are
as important as the forms) เปาหมายในการสอนภาษาคือการพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ในการใชภาษาตางประเทศ ดังนัน้ ในการฝกใหนกั เรียนใชรูปแบบของภาษาจึงควรอยูในลักษณะ
ของกระบวนการสื่อสาร ซึง่ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
3.1. ชองวางของขอมูล (Information gap)ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้น
ระหวางคนสองคนหรือมากกวานัน้ เมื่อคนใดคนหนึ่งรูขอ มูลบางอยงที่คนอืน่ ไมรูจุดประสงคของ
การสื่อสาร ก็เพื่อปดชองวางของขอมูลนี้
3.2. ทางเลือก (Choice) ผูใชภาษามีทางเลือกทางดานภาษา และขอมูลได
เหมาะสมกับความคิดที่เขาตองการแสดงออก
3.3. การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ผูใชภาษาตองไดรับขอมูลยอนกลับ
ซึ่งกันและกัน
4. การใหผูเรียนไดพัฒนาการใชภาษานั้นจะตองใหเขามีโอกาสฝกการใชภาษา
โดยอาศัยกิจกรรมสื่อสารในสถานการณจริง (To learn it, do it.)
5. ในการสอนภาษาครูไมควรเครงครัดกับขอผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ (Mistakes
are not always a mistake) ที่นกั เรียนกระทําโดยเฉพาะขอผิดพลาดในการออกเสียง และกฎเกณฑ
ไวยากรณ ทัง้ นี้จะทําเกิดบรรยากาศของการใชภาษาอยางแทจริงและนักเรียนจะเกิดความรูสึกใน
การใชภาษาของตน
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Taylor (1983 : 70-72) กลาววา วิธีสอนภาษานัน้ จําเปนตองทําใหบรรยากาศใน
หองเรียนเอือ้ อํานวยตอการเกิดกระบวนการใชภาษาและตองคํานึงถึงบทบาททัง้ ของครูและผูเรียน
ดวย องคประกอบที่สาํ คัญทีจ่ ะนํามาตัดสินใจวาสอนอะไร และสอนอยางไรนัน้ คือความตองการของ
ผูเรียนและสภาพของหองเรียนที่ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกันไดตลอดเวลา จุดมุง หมายของผูสอนใน
ชั้นเรียนคือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับรูภาษาใหมากที่สุด เทาที่จะเปนไปได
Littlewood (1981: 17) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ซึง่ เปนสิง่ สําคัญ
และมีสวนชวยในการเรียนรูภ าษา ดังนี้
1. เปนการเปดโอกาสใหนกั เรียนไดฝกการใชภาษาในลักษณะทีเ่ ต็มสมบูรณ (Whole –
Task Practice) ในการฝกและการใชภาษานัน้ ถานักเรียนไดรับการฝกเฉพาะทักษะแยกออกจาก
กัน (Part – Skills) ยอมไมเปนการเพียงพอ นักเรียนควรจะไดรับการฝกทักษะตาง ๆ รวมเขา
ดวยกันโดยสมบูรณ (Total – Skills) ไมแบงมาฝกทักษะเดี่ยว ๆ วิธกี ารที่จะชวยใหนักเรียนไดมีการ
ฝกการใชภาษาในลักษณะดังกลาวนี้คือ การจัดกิจกรรมโดยมุงงานปฏิบัติหลาย ๆ ประเภท และ
กิจกรรมนัน้ จะตองเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนดวย
2. ชวยเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียน (Improve motivation) เปาหมายสูงสุดของผูเรียนภาษา
คือความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารกับผูอื่น ดังนัน้ ถาสภาพในหองเรียนสัมพันธกับความ
ตองการในการเรียนภาษา ก็จะเปนแรงจูงใจใหนกั เรียนอยากเรียนมากขึ้น
3. ชวยใหการเรียนรูภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ (Natural Learning) การเรียนรูภาษานัน้
เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนและเปนไปตามธรรมชาติ ในการสอนนัน้ ไมอาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ภาษาไดอยางสมบูรณ ดังนัน้ การที่ครูจะสอนใหนักเรียนรูภาษาก็จะตองอยูในลักษณะที่เปน
กระบวนการธรรมชาติ คือตองจัดใหนักเรียนไดใชภาษา เพื่อสื่อสารกับผูอื่นอยางจริง
4. ชวยสรางบริบทซึ่งมีสว นสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูภาษา (Create a context which
supports learning) คือ เปนการเปดโอกาสใหครูและนักเรียนสรางความสัมพันธทดี่ ีตอกัน ซึง่
ความสัมพันธนี้จะชวยสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่สนับสนุนใหผูเรียนแตละคนพยายาม
ที่จะเรียนรูภาษา
4.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาในรายทักษะ
สําหรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาจําแนกตามทักษะตาง ๆ คือ การฟง
การพูด การอานและการเขียนไดมีนกั การศึกษาดานภาษาศาสตรและนักวิชาการดานการสอน
ภาษาเสนอไวโดยผูวิจัยรวบรวมไวดังนี้

40

4.2.1. แนวคิดในจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง
นักการศึกษาดานภาษาศาสตรและนักวิชาการดานการสอนภาษาไดเสนอ
แนวคิดในการสอนทักษะการฟงไวดังนี้
Underwood. 1989 : 1) อธิบายวา การฟง เปนกิจกรรมที่ตองใชความสนใจและความ
พยายามเพื่อใหทราบความหมายของสิ่งที่ไดยิน
การฟงที่ประสบผลสําเร็จนั้น
ผูฟงตองเขาใจ
ความหมายทีผ่ ูพูดตองการสื่อเพราะความหมายของประโยคที่ผพู ูดนั้นอาจมีความหมายหลาย
อยาง ผูฟง ตองจําคําพูดและวิเคราะหสิ่งอืน่ ๆ ที่ใชเสนอขาวสารนั้น
Yagang. (1993 : 16) อธิบายวาการฟง หมายถึง ความสามารถที่จะบอกและเขาใจไดวา
ผูพูดพูดอะไรออกมา คนทีม่ ีความสามารถในการฟง คือ คนที่สามารถทํานายไดวา ผูพูดกําลังจะ
พูดอะไรตอไป กลาที่จะเดาความหมายของคําศัพทที่ไมรู สามารถนําความรูท ี่มีอยูเ ดิมไปตอความรู
ในเนื้อหาที่รับฟงใหมได จับประเด็นสําคัญแลวมองขามสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เก็บใจความสําคัญไวใน
ความทรงจํา ซึ่งอาจจดบันทึกเพื่อชวยจํา นอกจากนี้ยงั ตองรูซึ่งถึงการใชคําเชื่อมตาง ๆ เพื่อทีจ่ ะ
สามารถปะติดปะตอเรื่องราวไดทราบ ลักษณะการเนนเสียงตามความนิยมของภาษาและสังคม
รูจักวินิจฉัยขอมูลในขณะเดียวกันก็จะตองพิจารณาเจตคติและความสนใจของผูพดู ดวย
Lemlech. (1994 : 262) อธิบายวาการฟงมี 3 ระดับ ไดแก
1. การตีความ (Auding) เปนการฟงระดับสูง ผูฟ งสามารถรับรูสิ่งทีพ่ ดู และสามารถคิด
วิเคราะหวิจารณสิ่งทีฟ่ งได
2. การฟง (Listening) เปนการฟงระดับรองลงมา ผูฟ ง สามารถบอกและจําแนกเสียง
ที่ไดยิน
3. การไดยิน (Hearing) เปนการฟงระดับต่ําสุดผูฟงสามารถรับเสียงตาง ๆ ได
Rivers. (1980 : 16) อธิบายวา การฟงภาษาตางประเทศนัน้ เกี่ยวกับการเขาใจความหมาย
ของสิ่งทีฟ่ งซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการไดแก
1. ขอมูลทางภาษาศาสตร (Linguistic Information) หมายถึง เสียง คํา และการจัดเรียง
คําพูดที่ผฟู งรับฟง
2. บริบทดานสถานการณ (Situational Context) หมายถึง สถานการณในการพูดทีม่ ีผล
ตอการรับฟงของผูฟง
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3. ขาวสารซึง่ เปนทีเ่ ขาใจ (Comprehended Message) หมายถึง ความสามารถเขาใจ
ขาวสารของผูฟ ง ซึ่งขึน้ อยูกบั ความตั้งใจของผูพูดดวย
Valette.and Disick. (1972 : 141-142) อธิบายวา ความสามารถในการฟงภาษา
ตางประเทศ แบงเปน 5 ระดับ ไดแก
1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skill) เปนพฤติกรรมในระดับการรับรู ผูฟงแยกความ
แตกตางระหวางภาษาแมกบั ภาษาตางประเทศจากเสียงที่ไดยนิ โดยไมตองเขาใจความหมาย
2. ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูฟง เขาใจความหมายของคําหรือประโยคที่
เคยไดยินมาแลว ปฏิบัติตามคําสั่งที่คุนเคย จับคูประโยคหรือคําพูดทีไ่ ดยินกับรูปภาพได หรือเลือก
ประโยคภาษาที่หนึ่งที่มีความหมายเหมือนกับภาษาตางประเทศได
3. ระดับถายโอน (Transfer) เปนระดับที่ผฟู งเขาใจประโยคที่แตงใหมโดยใชศัพทและ
ไวยากรณที่เรียนมาแลว ตอบคําถามได เลือกคําหรือขอความที่เหมาะสมเพื่อตอบคําถามหรือ
ขอความในประโยคได และสงขอความยาว ๆ ได
4. ระดับสื่อสาร (Communication) เปนระดับที่ผูฟง เขาใจคําสั่ง คําแนะนํา และ
คําอธิบายเปนภาษาตางประเทศได เขาใจความหมายของคําศัพทใหมโดยการคาดคะเนจาก
ความรูเดิม นอกจากนี้สามารถสื่อความกับเจาของภาษาไดดวยพฤติกรรมขั้นสูงสุด คือ สามารถ
แกไขคําพูดของเจาของภาษาจากบทละคร ภาพยนตร เปนตน
5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) เปนการฟงที่สามารถวิเคราะหภาษาที่ไดยินวาเปน
ภาษาของชนชัน้ ใด ใชในถิ่นใด รวมทัง้ เขาใจความหมายตรง และความหมายแฝง เขาใจความแตกตาง
ของอารมณ และน้ําเสียงของผูพูดได

การพัฒนาการฟง
ในการพัฒนาการฟงนัน้ ไดมนี ักการศึกษาในดานภาษาไดเสนอขอคิดดังนี้
Johnson and Morrow. (1981 : 81) อธิบายวา การฟงภาษาตางประเทศจะพัฒนาได
ตองใชเวลานาน และตองไดรับการฝกฝนอยางถูกตองตามขั้นตอนและฝกซ้ําในสิ่งเดียวกันเหมือน
กับการฝกฟงภาษาแรก นอกจากนี้ความเร็วในการฝกฟงควรเปนความเร็วปกติเพราะจะไดชนิ กับ
การฟงในสถานการณจริง
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Anderson and Lynch. (1988 : 47-60) อธิบายวา การฟงตองอาศัยการฝกฝนจากการ
สอนทีว่ างขั้นตอนไวเปนอยางดีซงึ่ ตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 ประการ ไดแก
1. ประเภทของตัวปอน ไดแก ลักษณะภาษาที่รับฟง ความยากงายของคําปอนทางภาษา
ขึ้นอยูก ับการจัดลําดับขอมูลความคุน เคยกับหัวเรื่องที่ไดฟง และความชัดเจนของขอมูลที่ใหตลอด
จนความซับซอนของเนื้อหา
2. การสนับสนุนจากบริบทในการฟง ความเขาใจในการฟงขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูล
และเวลาที่ใชในการฟง หากผูฟงผานกิจกรรมการฟงที่เหมาะสมมากอน มีความเขาใจ จุดมุง หมาย
ของการฟงชัดเจน ทําใหการรับขอมูลเปนขั้นตอนมากขึ้น ผูฟงไมคอยเนนความจํามากเกินไป การ
ใชสื่อที่มองเห็นจะชวยใหผฟู งเขาใจ หรือตีความสิ่งทีฟ่ ง ไดชัดเจนยิง่ ขึ้น นอกจากนีก้ ารทํางานเปน
กลุมจะชวยใหฝกการฟงไดผลยิ่งขึ้น
3. ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมที่ตางกันทําใหผฟู งไดรับสิ่งทีฟ่ งซับซอนตางกัน ดังนัน้
การจัดกิจกรรมจึงควรจัดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
Rubin. (1990 : 51) ไดอธิบายวา การเรียนรูภาษาของเด็กนัน้ เริม่ จากการฟงซึง่ เปนพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาการเรียนรูภาษา หากผูเรียนมีปญหาในการฟงแลว อาจทําใหการเรียนรูภาษา
ลมเหลวได
Rost. (1991 : 7-8) กลาวถึงการพัฒนาความสามารถในการฟงวามีหลักการ ไดแก
1. ควรใหมีการปฏิสัมพันธ
2. เนนใหรูความหมาย เรียนรูเนื้อหาสําคัญและใหม ๆ ของภาษานั้น ๆ
3. ใหทาํ งานจากกิจกรรมที่สามารถเขาใจได
4. เนนความถูกตอง
นอกจากนีย้ ังอธิบายวา ผูสอนสามารถชวยพัฒนาการฟงของผูเรียนไดดวยขอเสนอแนะ
คือการคุยกับผูเรียนเปนภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนแนะนําใหผูเรียนรูจักฟง
ภาษาอังกฤษจากสื่ออื่นและสงเสริมใหผเู รียนมีอิสระในการฟงภาษาอังกฤษนอกจากในชั่วโมง
เรียนดวยตนเอง
เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 74) อธิบายวาการพัฒนาการฟง ผูสอนตองพิจารณาตั้งแต
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การเลือกเนื้อหาหรือการสรางบทเรียนที่ใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ภาษาที่ใชสามารถ
นําไปใชในชีวติ ประจําวันได กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนตองมีโอกาสฝกฝนการใชภาษา
ไดมากที่สุด ผูส อนตองนําโสตทัศนูปกรณตาง ๆ เขามาชวยเสริมเพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2.2 การจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาตางประเทศ
ทักษะการพูดเปนทักษะทีส่ ําคัญ ซึง่ เปนสิง่ ทีน่ กั เรียนจะตองใชในชีวิตประจําวัน
ดังนัน้ การเรียนการสอนภาษาในปจจุบนั จึงไดมุงเนนการพูดเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญ โดยครูผูสอน
พยายามสอนใหนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนักการ
ศึกษาดานภาษาศาสตรไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนพูดเพื่อการสื่อสารดังนี้
Hymes. (1972 : 269) กลาววา ความสามารถในการพูดสื่อสารมิไดหมายถึงการใชรูปแบบ
ภาษาที่ถูกตองเทานัน้ จะตองมีความรูความเขาใจถึงสถานการณและปริบทของการใช
Valette. (1977 : 120) อธิบายความสามารถในการพูดไววาการพูดไมไดเปนแตเพียงการ
ออกเสียงคํา และการออกเสียงสูงต่าํ ในประโยคเทานัน้ แตการพูดเปนการทําใหผอู ื่นเขาใจสิ่งทีผ่ ู
พูดตองการสือ่
ซึ่งตองมีการเลือกใชสํานวนภาษาใหถกู ตองเหมาะสมกับความนิยมและเปนที่
ยอมรับของเจาของภาษา
Searle. (1978 : 39-53) อธิบายวา ถอยคํามีความหมาย 2 ประการ คือ
1. ความหมายของขอความที่พูด (Propositional Meaning) เปนความหมายโดยตรงตาม
ตัวอักษร เชน ผูพูดกลาววา I am thirsty. ความหมายของขอความทีพ่ ูดคือ ฉันกระหายน้าํ ผูฟ ง
สามารถเขาใจไดโดยตรง
2. ความหมายที่แสดงเจตนาของผูพ ูด (Illocutionary Meaning) จะมีความหมายที่ลกึ กวา
ความหมายแรก ซึ่งผูพ ูดตองการใหเกิดขึ้นกับผูฟง เชน กลาววา I am thirsty. ผูพูดมีเจตนาสื่อสาร
ใหผูฟง เขาใจความตองการ ซึง่ อาจจะเปนความหมายในลักษณะของการบนวากระหายน้าํ หรือ
อาจเปนการขอรองใหผูฟง เขาใจวากําลังตองการดื่มน้าํ การตีความหมายในขอนี้ขึ้นอยูกบั สถานการณ
ในขณะนัน้ และขึ้นอยูกับความสามารถของผูฟง ในการตีความหมาย
Tsitsopoulou. (1992 : 56) อธิบายวาการพูดไมใชเพียงแตออกเสียงจากการฝกตาม
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โครงสรางประโยคไดเทานั้นแตตองไดความรูและความเขาใจ
อยางเหมาะสมดวย

รวมทั้งสามารถแสดงความรูสึกได

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 167) อธิบายวา การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ
และความรูสึกใหผูฟง ไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด
ดังนัน้ ทักษะการพูดเปนทักษะที่
สําคัญสําหรับบุคคลใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สําหรับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนมากเพราะผูท ี่พูดไดยอมฟงผูอื่นไดเขาใจ ดังนั้นทักษะ
การพูดเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอน และตองเกิดจากการฝกฝน
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 54-55) อธิบายวา สิง่ ที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเกีย่ วกับ
การสอนทักษะฟง – พูด มีดงั นี้
1. ผูเรียนจะตองมีความรูในดานการออกเสียง การเลือกความหมายและกฎไวยากรณ
ของภาษาและสามารถนําสิง่ ที่เรียนไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ ผูเ รียนจะตองมีทักษะทาง
ภาษาและมีทกั ษะทางการสือ่ สาร
2. ผูสอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น ควรเนนบทสนทนาที่
ไมเปนทางการกอนบทสนทนาที่เปนทางการ และควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริงในชีวิต
ประจําวัน โดยสามารถชี้ใหเห็นเกณฑการพูดได คือ รูจักวาบทสนทนานี้ใครพูดกับใคร พูดเรื่อง
อะไร ที่ไหน อยางไร
3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟง-พูด ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียดผูเรียนมีความ
สบายใจ
Paulston. (1983 : 56-57) กลาววา ความสามารถในการพูดสื่อสารมิไดเปนเพียงปฏิสมั พันธ
ทางภาษาเทานั้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผูพูดจะตองมีการแลกเปลี่ยนความหมายของภาษา
ทางดานสังคมดวยคือจะตองใชภาษาตามกฎของสังคมนัน้ ๆ นอกจากนี้การพูดสื่อสารยังรวม ถึง
พฤติกรรมที่ไมใชคําพูด(Nonverbal-Behavior)
ดังนัน้ องคประกอบที่ไมใชคําพูดนับวาเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางหนึง่ ของความสามารถในการสื่อสาร
Scott. (1981 : 70) กลาววา การพูดเพือ่ การสื่อสารเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซึ่งรวมเปนผูพูดและผูฟง และปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งที่ไดยิน ผูรวมสนทนา
แตละคนตองสามารถตีความในสิ่งที่ไดฟงซึ่งไมสามารถทํานายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใด
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(Form) และมีความหมายแบบใด รวมถึงการโตตอบดวยภาษาทีท่ าํ ใหเกิดประโยชนและสะทอน
ความตั้งใจในการมีปฏิสัมพันธ
Byrne. (1976 : 8) กลาวถึง ทักษะการฟง – พูด วาเปนการสื่อสารทางวาจาของคนตั้งแต
สองคนขึ้นไป ซึ่งตางก็มีจดุ ประสงคที่จะสื่อความหมายของตนเอง ผูฟงจะตองตีความสิ่งที่ผพู ูด
และสามารถตอบไดดวยภาษาที่ผฟู ง เขาใจ
คือตรงกับความตัง้ ใจที่จะสื่อความหมายของผูพดู
ทักษะการฟง – พูด ไมสามารถแยกจากกันได ทักษะฟงเปนทักษะทางดานการแสดงออก
(Productive Skill) ผูฟงสามารถจะตีความในสิ่งที่ไดยินดวยการเนนเสียงหนักเบา ระดับสูงต่ําใน
ประโยค การแสดงสีหนาทาทางได ถึงแมวาผูพูดจะใชภาษาที่ไมถกู ตองก็ตาม ในดานการพูด ผูพ ดู
จะตองถายทอดความคิดความรูสึกออกมาเปนคําพูดใหผูอื่นเขาใจ นอกจากนี้ยงั ตองมีความคลอง
ในการแสดงออกทางความหมายไดเปนอยางดีมีความชัดเจนถูกตอง

Harris. (1974 : 81-82) อธิบายวา จุดมุงหมายหลักในการเรียนหรือฝกทักษะการพูด
ภาษาที่สอง โดยทั่วไปมุงหวังเพียงใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยการใชภาษาอยาง
เปนทางการ สามารถพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันดวยอัตรา ความเร็ว ความถูกตอง และความคลองใน
การที่จะไมทําใหผูฟงรูสึกอึดอัดหรือเบื่อหนาย
Searle. (1978 : 85-90) กลาววา การพูดติดตอสื่อสารจะตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ คือ
1. การกลาวถอยคํา (Utterance Act) หมายถึง การที่ผูกลาวคําหรือประโยคขึ้นมาใชใน
การสื่อสาร ซึง่ คําพูดหรือประโยคดังกลาวตองมีจุดประสงคเพื่อการติดตอสื่อสารดวย
2. การกลาวคําพูดที่กอใหเกิดหรือบรรลุผลอยางใดอยางหนึง่ ตามแตสถานการณบุคคล
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น อันไดแก การกลาวคําพูดทีท่ ําใหผูฟง เกิดความสํานึกหรือเชื่อถือ เชน
การพูดที่กอใหเกิดการเขาใจผิด
3. การแสดงเจตนาในการกลาวคําพูด (Illocutionary Act) หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
ความตั้งใจของผูพูดในการกลาวถอยคํา เชน ตองการทักทาย ขอรอง ตักเตือน ยอมรับ ขอโทษ
สรุปไดวาทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญสําหรับบุคคลในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจตาง ๆ การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และความ
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รูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายในการพูด สําหรับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญและจําเปน เนื่องจากผูที่มีความสามารถในการพูดยอมสามารถ
ฟงผูอื่นพูดไดเขาใจ และชวยใหการอานและเขียนงายขึ้นดวย อยางไรก็ตามทักษะการพูดเปน
ทักษะทางภาษาที่ซับซอนซึ่งจะตองอาศัยเวลาในการฝกฝนไมใชเกิดจากการเขาใจและจดจํา
Krashen. (1983 : 21, 32-35) กลาววา ความเขาใจในการฟงเปนสิง่ ที่จาํ เปนอันดับแรก
ตอความสามารถในการพูด การพูดอยางคลองแคลวในภาษาที่สอง ไมไดเกิดจากการสอนโดยตรง
แตความสามารถในการพูดจะปรากฏออกมาเองหลังจากการสรางสมรรถภาพโดยผานปจจัยปอน
(Silent Period) เสียกอน ซึ่งอาจจะใชเวลาเปนชัว่ โมง เปนเดือน ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับสถานการณและ
อายุ ผลที่ไดในตอนแรกอาจมีขอบกพรองและไมมคี วามถูกตองมากนัก อาจเปนเพียงคําหรือวลีสนั้ ๆ
เมื่อไดรับปจจัยปอนที่มีความหมายซึง่ รวมถึงโครงสรางทางภาษา ก็จะไดความสมบูรณในการพูด
มากขึ้น ในการฟงภาษาทีม่ ีโครงสรางและความหมายที่ยากกวาเดิม ผูรับภาษาสามารถมีความ
เขาใจไดโดยผานเนื้อหาทีน่ อกเหนือจากการพูด(Extra Linguistic Information)ซึ่งใชสื่อเขาชวยใน
การรับรูภาษา
Scott.(1981:70) ไดนําเสนอขั้นตอนวาผูส อนควรมีลําดับขั้นตอนในการสอนดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรจะบอกใหผูเรียน รูถงึ สิ่งที่จะเรียน
2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนือ้ หาควรจะอยูใ นรูปบริบท ผูส อนจะตองใหผูเรียนสังเกต
ลักษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูดซึง่ จะตองขึ้นกับบริบท เชน ผูพูดเปนใคร มี
ความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูด และ
เนื้อหาทีพ่ ูดมีอะไรบาง
3. ขั้นการฝกและการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาอาจจะฝกพูด
พรอม ๆ กัน หรือเปนคู ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณ
ที่เปนจริง
Finocchiaro and Brumfit. (1983 : 41) ไดเสนอกิจกรรมในการสอนทักษะการพูดซึง่ ผูส อน
อาจเลือกใชใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับไดดังนี้
1. การตอบคําถาม ซึ่งครูหรือเพือ่ นในชัน้ เปนผูถ าม
2. การบอกใหเพือ่ นทําตามคําสั่ง
3. การใหนักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับชัน้ เรียน หรือ
ประสบการณตาง ๆ นอกชัน้ เรียน
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4. การบอกลักษณะวัตถุสิ่งของตาง ๆ จากภาพ
5. การเลาประสบการณตาง ๆ ของนักเรียน โดยครูอาจใหคําสําคัญตาง ๆ
6. การรายงานเรือ่ งราวตาง ๆ ตามทีก่ ําหนดหัวขอให
7. การจัดสถานการณตาง ๆ ในชั้นเรียนใหนักเรียนใชบทสนทนาตาง ๆ กันไป เชน
รานอาหาร ธนาคาร เปนตน
8. การเลนเกมตาง ๆ ทางภาษา
9. การโตวาที อภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ
10. การฝกการสนทนาทางโทรศัพท
11. การอานหนังสือพิมพไทย แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ
12. การแสดงบทบาทสมมติ
Moorwood. (1978 : 4) เสนอกิจกรรมการสนทนาวาเปนกิจกรรมการฝกทักษะฟงและพูด
โดยเริ่มจากการเลียนแบบตัวอยางการสนทนา จนสามารถดําเนินการสนทนาไดดวยตนเอง การ
สนทนาชวยใหผูเรียนสามารถฟง และใชคาํ ศัพทหรือรูปแบบประโยคใหม ๆ ที่ใชอยางมีความหมายใน
บริบทตาง ๆ บทสนทนาที่ใหผูเรียนฟงเปนตัวอยางนั้น จึงควรเปนบทสนทนาที่เปนธรรมชาติ ซึง่ ได
บันทึกเทปไวและเปนบทสนทนาที่ผูสอนมีจุดมุงหมายในการสอนคําศัพท หรือ รูปแบบประโยค
อยางใดอยางหนึง่
Raimes. (1983 : 73-74) ไดกลาวถึงกิจกรรมการสัมภาษณ (Interview) ที่ใชในการฝก
ทักษะการพูด วาการสัมภาษณเปนการพูดคุยซักถามเพื่อรวบรวมขอมูล ขอความรู และขอคิดเห็น
ของผูใหสัมภาษณ
Bygate. (1991 : 5-6) มีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไวคือ
ประการที่ 1 สอนทักษะที่ชว ยใหเกิดความเขาใจไดแก การสอนทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความเขาใจ เชน การจํา การพูดเสียงทีถ่ ูกตองเหมือนกับเจาของภาษา การผันกริยาทีเ่ หมาะกับ
กาลเวลา (Tense) และการพูดประโยคใหถูกตองตามหลักการใชภาษาและไวยากรณเพื่อสื่อความหมาย
ที่ผูพูดตองการ
ประการที่ 2 เพิ่มทักษะการปฏิสัมพันธคือการสอนโดยใหสถานการณที่คลายกับเหตุการณ
ในชีวิตจริง ใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดแสดงความรูสกึ ของตนเองวา ในสถานการณที่เผชิญอยูนนั้ ควร
พูดอะไร พูดอยางไร จึงจะตรงกับจุดประสงคที่ตนเองตองการจะสื่อสาร อีกทัง้ สอนใหคํานึงถึง
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ความสัมพันธระหวางตนเองกับผูฟง โดยอาศัยความรูที่ไดรับจากการเรียนทักษะการพูดชวยให
เกิดความเขาใจ ควรใหความรูผูเรียนกอนที่จะใหทํากิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ นัน่ คือการนํา
แนวคิดการสอนแบบตรง (Direct method) คือ การสอนที่ใหผูเรียนไดรับการฝกใหเชื่อมโยงคําและ
วลี เขากับความหมาย โดยใชของจริงหรือการกระทําเปนสื่อเสนอความหมาย โดยใชภาษาที่
ตองการเรียนเปนสื่อในการสอน มาผสมผสานกับแนวคิดการสอนแบบออม (Indirect method)
เปนการสอนโดยการจัดกิจกรรมสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ เพื่อกระตุนใหผูเรียน เรียนรูการพูดดวย
ตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนมีความสามารถในการพูด โดยมีความถูกตองของการใชภาษา และความ
คลองในการสื่อสารปฏิสัมพันธกับผูอนื่
Lynch. (1996 : 121) กลาววาครูควรสอนใหเด็กมีการพูดแบบปฏิสัมพันธที่มีตอบทบาท
ในการพูดของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดริเริ่มไดอยางมีขอบเขตที่กวางขึ้น ผูเรียน
ควรมีโอกาสไดฝกแสดงความคิดเห็นจากการที่ไดฝกกลวิธตี างๆที่ผูเรียนจําเปนตองใชในการแก
ปญหาในการสื่อสารในชีวิตจริง
เพื่อใหผูเรียนไดประสบการณในการวิเคราะหและไดรับขอมูล
ยอนกลับในสิง่ ที่เกิดขึ้นวาอะไรควรปรับปรุงแกไขในการพูดสถานการณนั้น ๆ
Bryrne. (1986 : 9) เสนอขัน้ ตอนการพูดไว 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) เปนขั้นที่ครูสอนเนื้อหาใหมเพื่อให
นักเรียนเขาใจ จําได และนําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป ครูผูสอนจะมีบทบาทมากในฐานะผูให
ความรู ครูควรใชเวลาในขัน้ นี้ใหนอยแตมีประสิทธิภาพ เนื้อหาทีน่ าํ เสนอควรเนนบทสนทนาเปน
หลักหรืออาจจะเปนบทรอยแกว (Prose Passage) ซึ่งแนวในการจัดกิจกรรมในขั้นนี้มี 2 แนวทาง
คือ
1. กิจกรรมที่มโี ครงสรางที่แนนอน (Structured Activities) หมายถึงกิจกรรมที่ไดมีการ
วางแผนไวอยางดีเปนการสอนโครงสรางไวยากรณที่นกั เรียนจะตองพบในเนื้อโดยมีรูปภาพ หรือ
ทาทางเปนสื่อในการสอน หลังจากนัน้ จึงใหพูดเกีย่ วกับตนเอง
2. กิจกรรมที่มโี ครงสรางไมแนนอน (Unstructured Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ไมไดมี
การวางแผนในการทํากิจกรรมไวตายตัว กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงกวาขั้นตน
(Post-Elementary Level) เพราะนักเรียนรูภาษามากพอที่จะใชในการติดตอสื่อสาร กิจกรรมนี้ชว ย
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร เชน การใหนกั เรียนเดาเรื่อง หรือบอกความรูเดิมที่
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
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ขั้นที่ 2 ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) เปนขัน้ ที่เปดโอกาสใหนกั เรียนฝกพูด โดยใช
ความรูที่ไดจากขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) ใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวาครู
ซึ่งทําหนาที่เปนเพียง ผูควบคุม (Conductor) ใหการฝกนัน้ ถูกตอง สื่อที่จะนํามาใชในการฝกมี 2
ประเภท คือแบบฝก (Drills) และเนื้อเรื่อง (Texts)
ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ขั้นนี้ครูปลอยใหนกั เรียนใชภาษาที่รับรู
และฝกในขั้นที่ 2 มาอยางเต็มที่ตามที่นกั เรียนตองการ ไมใชตามแนวที่ครูกําหนด ครูจึงมีบทบาท
นอยที่สุด และทําหนาทีเ่ ปนผูจัดการ (Manager) ใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปได เนนให
นักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเพื่อความถูกตองทางไวยากรณ เปนการเตรียมให
นักเรียนพรอมที่จะใชภาษาไดจริงนอกหองเรียน กิจกรรมที่ใชอาจเปนงานคู หรืองานกลุม
Brown and Yule. (1983 : 27) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดวา เปนการสอน
ที่ใหผูเรียนไดใชภาษาเปาหมายซึง่ ในทีนคี้ ือภาษาอังกฤษ โดยใหฝกใชภาษาอังกฤษตามหนาที่
ตาง ๆ อันเปนหนาที่ของภาษาพื้นฐานทีม่ ีอยูในชีวิตประจําวัน เชนการกลาวทักทาย การกลาวคํา
ขอบคุณ การขอโทษ ซึง่ แตละหนาที่ของภาษาจะมีรูปแบบหรือสํานวนในการใชภาษาตาง กันไป
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 173) ไดเสนอกิจกรรมการอภิปรายในชัน้ เรียน เชน การซุบซิบ
กลุมยอย (Buzz Group) ซึ่งเปนเทคนิคการอภิปรายกลุมที่มจี ุดมุงหมาย คือหาขอตกลงที่เปนที่
ยอมรับของทุกคนในกลุมในการแกปญหาในสถานการณใด สถานการณหนึง่ โดยสมาชิกในกลุม มี
จํานวนไมเกิน 6 คน จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาที่กาํ หนดให หลังจากนัน้ กลุม จะ
ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาจากวิธีตาง ๆ
เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 77) ไดกลาวถึงการพัฒนาทักษะการพูดวาหลังจากผูเรียน
มีประสบการณในการฟงมากพอ ผูสอนควรพยายามหากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเปดโอกาสใหผเู รียน
พูดจริง ๆ ในชั้น ซึ่งอาจจะเปนการพูดตามอยางที่เคยไดยิน หรือพูดอยางอิสระ ผูเ รียนควรไดรับ
การสนับสนุนใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเปนคําพูด และควรพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผเู รียน
ไดฟงมากอน เพราะจะทําใหผูเรียนพูดไดอยางมัน่ ใจและเปนธรรมชาติ ความคิดรวบยอดทาง
ภาษาที่ผูเรียนพัฒนามาจากการฟงพรอมทั้งเสียงตาง ๆ ที่ไดยิน เมือ่ ผูเรียนพรอมที่จะพูด ผูเรียน
ยอมพูดไดอยางเขาใจความหมาย และสือ่ ความหมายไดถูกตองดังนัน้ หนาที่ของผูส อนในการชวย
ผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดมี 2 ประการ คือ
1. ผูสอนจะเปนผูตัดสิน และแกไขขอบกพรองในการใชภาษาของผูเรียน
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2. ผูสอนจะทําหนาที่เปนผูช วยสนับสนุน และทบทวนการพูดของผูเรียนซึง่ มีสวนรวม
ในการพูดของนักเรียนเสมอ
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 54-55) กลาววา สิง่ ที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเกีย่ วกับการ
สอนทักษะฟง – พูด มีดังนี้
1. ผูเรียนจะตองมีความรูในดานการออกเสียง การเลือกความหมาย และกฎไวยากรณ
ของภาษา และสามารถนําสิง่ ที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีทกั ษะ
ทางภาษาและมีทักษะทางการสื่อสาร
2. ผูสอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น ควรเนนบทสนทนาที่
ไมเปนทางการกอนบทสนทนาที่เปนทางการ ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริงๆในชีวิต
ประจําวัน โดยสามารถชี้ใหเห็นกฎการพูดได คือ รูจักวาบทสนทนานี้ใครพูดกับใคร พูดเรื่องอะไร ที่ไหน
อยางไร
3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟง – พูด ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด ผูเรียนมีความ
สบายใจ และไมกระดากอายที่จะพูด
สุไร พงษทองเจริญ (2522 : 122) ไดกลาวถึงการสอนพูดวา แบงออกไดเปน 2
ระดับ คือ
1. ระดับเตรียมตัว เปนการสอนใหพูดเลียนแบบตัวอยาง สวนมากไดแกการ
เลียนแบบประโยคที่ถกู ตองจากครู หรือจากเทปบันทึกเสียง
2. ระดับแสดงออก เมื่อนักเรียนสามารถจําคําและประโยคไดพอควรแลว จะ
สามารถพูด แสดงความตั้งใจของตนเองออกไปใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ได
4.2.3 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนทักษะการอาน
นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการสอนภาษาได
เสนอแนวคิดในการสอนทักษะการอานไวดังตอไปนี้
Harris and Sipay (1979 : 141-142) ไดเสนอแนวคิดในการสอนทักษะการอาน
ซึ่งครูควรจะยึดหลักในการสอนดังนี้
1. การอานจะตองเนนกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน
2. การสอนที่เนนระบบนัน้ ตองใหทักษะการคนหาความหมายที่เหมาะสมแล
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เจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง เชน ฝกการอานเพื่อพัฒนาดานคําศัพทในระดับตน และทักษะการ
คนหา ความหมาย
3. กิจกรรมทีใ่ ชในการสอน ควรเปดโอกาสใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม
สอดคลอง และเพียงพอตามสัดสวน เชน การฝกอานออกเสียง และการอานในใจ
4. บทเรียนและกิจกรรม ควรสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูเ รียน
แตละคนมีพนื้ ฐานและความสามารถในการอานไมเทากัน
5. ใหความเอาใจใสตอผูเรียนที่มปี ญหาในดานการอาน โดยครูจะตองใหความ
ชวยเหลือผูเรียนกลุม นี้ในการพัฒนาการอาน
6. ควรมีแผนงาน เพื่อสนับสนุนการอานของผูเรียนตั้งแตระดับประถมถึงมัธยม
เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
Goodman (1982 : 13) กลาวถึงการสอนอานวาประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. การสอนใหระลึกตัวอักษรไดตามที่ผูเขียนเขียนไว มองเห็นคําแลวจําไดวาคํานั้น
แทนคําพูดความหมายวาอะไร (Recognition - Initiation)
2. การสอนใหคาดการณไดวาเรื่องที่อานจะดําเนินไปอยางไร (Prediction)
3. การสอนใหรูจักหาขอมูลยืนยันเหตุการณที่ผูอานคาดคะเนไว (Confirmation)
4. การสอนใหผูเรียนปรับ แก หรือจัดกระบวนความคิดอีกครั้งหนึง่ เมื่อพบวาสิง่ ที่คาด
ไวไมถูกตอง (Correction)
5. การสอนใหยุตกิ ารอานเมื่อกิจกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแลว หรือเมื่อจับใจความไดแลว
หรือเมื่อพบวาเรื่องที่อานไมนาสนใจก็ได (Termination)
Goodman (1982 : 31-32) ยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสอนอานภาษาที่สองวาครู
ควรคํานึงถึงสิง่ ตอไปนี้
1. การเปรียบเทียบสิง่ ที่เหมือนและแตกตางกัน ระหวางภาษาที่สองกับภาษาของ
ผูเรียนจะทําใหการอานภาษาที่สองจะงายขึ้น
2. โครงสรางของไวยากรณในบทอาน สงผลตอความเขาใจในการอาน หากโครงสรางของ
ไวยากรณยากเกินไป จะทําใหผูอานเกิดความเบื่อหนาย และไมสนใจทีจ่ ะอาน
3. การอานสิง่ ที่มีความหมาย ถึงแมวาจะเปนการอานที่มีโครงสรางอยางงาย ๆ ก็จะเปน
การพัฒนาความสามารถในการอานไดเปนอยางดี ดังนัน้ สิง่ ที่ควรจะใหผูเรียนอาน จะตองเปนสิ่ง
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ที่นา สนใจ มีความหมายตอผูเรียน และสอดคลองสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียน
4. สิ่งที่ควรคํานึงถึงสําหรับเนื้อหาทีจ่ ะใหผูเรียนระดับเริม่ ตนอาน ควรหลีกเลี่ยงสื่อการ
เรียนที่ใชภาษาเนนพิเศษเฉพาะ เชน ภาษาที่เกี่ยวกับวรรณคดี แตควรจะเปนเรื่องทัว่ ๆ ไปที่ผูเรียน
ใชในชีวิต เชน คําสั่ง คําบรรยาย บทสนทนา ซึ่งการเลือกเนื้อหานี้ ตองคํานึงถึงความรูเดิมของ
ผูเรียนดวย
5. การอานจะงายขึ้นหากผูเ รียนไดพูดในสิ่งที่ไดอานกอน ดังนัน้ ในการสอนอาน ครูจึง
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดเกี่ยวกับสิง่ ที่จะอานกอน แลวจึงอานบทเรียนในภายหลัง
6. การสอนอานใหกับผูเริ่มเรียน ควรเปนไปตามธรรมชาติ คือมุงหาความหมายในสิ่งที่
อานกอน ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมจําเปนอืน่ ๆ กอน แตมุงเนนกระบวนการเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในการอาน
Williams (1994 : 35-37) ไดเสนอแนะวิธกี ารสอนอานที่มีประสิทธิภาพโดยแบงเปน
ขั้นตอนไวดังนี้
1. กอนการอาน (Pre-reading) มีจุดประสงคดังนี้
1.1 การเราความสนใจในหัวเรือ่ ง
1.2 การชี้ใหเห็นความสําคัญของเรื่องที่อาน
1.3 การเตรียมความพรอมทางดานภาษาทีจ่ ะใชในบทเรียน
สิ่งสําคัญที่ผูสอนจะตองถามตนเองเสมอ คือ ผูเรียนมีความรูอะไรบางที่เกี่ยวของกับ
หัวขอทีจ่ ะสอน จะทําอยางไรที่จะนําความทีม่ ีอยูน ั้นมาใชได และเรื่องที่สอนนีม้ ีความสําคัญ
อยางไร ผูอา นจะสนใจเรื่องที่อานหรือไมขนึ้ อยูกับผูสอนจะเราใจผูอาน
2. ระหวางการอาน (While-reading) มีจุดประสงคในการชวยผูเรียนดังนี้
2.1 การทําความเขาใจจุดประสงคของผูเขียน
2.2 การทําความเขาใจกับรายละเอียดของเรื่อง
2.3 การทําความเขาใจกับโครงสรางของเรื่อง
3. หลังการอาน (Post-reading) มีจุดประสงค 2 ประการ คือ
3.1 การถายโอนความคิดในเรื่องที่อา น
3.2 การแสดงความคิดเห็นของผูเ รียนตอบทอาน
Johnston (1985 : 635-645) ไดเสนอแนวคิดในการสอนอานวา ควรเนนความสําคัญของ

53

ผูเรียนเปนรายบุคคล ควรสอนใหผูเรียนสามารถปรับปรุงการอานของตเองไดเมื่อไมมีครูคอยชวย
จุดมุงหมายของการสอนจึงควรเปนการพัฒนาความสามารถในการอานมากกวาการสอนใหเขาใจ
เนื้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการสงเสริมความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจจะชวยใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนดวยตนเองโดยไมตองพึง่ พาผูอื่น และยังชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จ ทําใหมีความรูสึกดีในการที่ไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง
Babbs and Moe.(1983 : 422-426) ไดกลาวถึงการสอนอานวาครูควรสอนกลวิธีในการ
อานแกผูเรียนเพื่อผูเรียนจะไดพิจารณาเลือกใช และปรับปรุงการอานของตน กลวิธดี ังกลาวมีดังนี้
การอานซ้ํา การยอ การอานขามคํา
1. การทํานายเนื้อหา การแปลความ
2. การหาใจความหลักของเรื่องที่อาน
3. การทดสอบความเขาใจ
4. การชี้ชัดจากสิ่งที่อาน
5. การลําดับเหตุการณ
6. การหาความสัมพันธ
7. การเชื่อมความรูใหมกับความรูเดิม

Alverman (1994 : 4945) ไดสรุปวา ผูสอนควรจะคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการ ใน
การสอนอาน ดังนี้
1. ความรูเดิมของผูอาน เปนสิง่ ที่สง ผลตอกระบวนการอาน เพราะจะเพิ่มความเขาใจ
ในการอานมากขึ้น
2. ควรพัฒนาแรงจูงใจ กลวิธีในการเรียน และการเห็นคุณคาของการอานใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียน เนื่องจากสิง่ ตาง ๆ เหลานี้ชว ยสงเสริมการอานใหกับผูเรียน
Roe. et al. (1983: 20-29) กลาวถึงองคประกอบของการอานซึง่ เปนสิ่งที่ครูควรคํานึงใน
การสอนทักษะการอานวา ไดแก ภาษา สติปญญา อารมณ พัฒนาการทางกาย ภูมหิ ลังของ
ประสบการณและครอบครัว ประสบการณทางการศึกษาโดยองคประกอบแตละดานมี
รายละเอียดดังนี้
1. องคประกอบทางดานภาษา (Language Factors) ในการอานนัน้ หากภาษาของ
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ผูอานกับผูเ ขียนไมตรงกัน การสื่อสารก็เปนไปไดยาก โดยเกิดภาวะแทรกแซงทางภาษาซึ่งมาจาก
สองแหลง ไดแก การใชภาษาไมทนั สมัย และการใชภาษาถิน่ ดังนัน้ ในการเรียนการสอนภาษาครู
จึงควรพยายามทําความเขาใจภาษาถิน่ ของผูเรียน และพยายามเชื่อมโยงมาสูภาษาที่ใชเปนมาตรฐาน
2. องคประกอบดานสติปญญา (Intellectual Factors) ระดับสติปญญาเกี่ยวของกับ
การพัฒนาการอานในทุกระดับชั้น สติปญญาเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
ศักยภาพภายในของแตละบุคคล ซึ่งไดรับการถายทอดมาทางพันธุกรรม การอานเปนสวนหนึ่งของ
สิ่งแวดลอมของบุคคล ปริมาณของการอานของบุคคลหนึง่ จึงมีผลตอพัฒนาการทางสติปญญา
ของบุคคลนั้น แตไมควรนําเรื่องของสติปญญามาจํากัดผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียน เพราะ
ครูบางคนมักจะมองคะแนนของระดับสติปญญาเปนตัวเลขที่คงที่ทาํ ใหมีความคาดหวังสูงในตัว
นักเรียนทีม่ ีคะแนนระดับสติปญญาสูง และคาดหวังต่าํ ในตัวนักเรียนที่มีคะแนนระดับสติปญญา
ต่ํา ซึ่งผลที่ตามมาก็คือนักเรียนจะมีแนวโนนเปนไปตามที่ครูคาดหมายไว
3. องคประกอบทางดานอารมณ (Emotional Factors) การประสบความลมเหลวใน
การพัฒนาทักษะการอานอาจสงผลกระทบตออารมณของนักเรียน อารมณและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนมีความสัมพันธกันโดยสงผลซึง่ กันและกัน มโนทัศนเกีย่ วกับตนเอง (Self-concept) เปน
สวนที่สําคัญทีส่ ุดของพัฒนาการดานอารมณและผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
4. องคประกอบทางภายภาพ (Physical Factors) บุคคลไดรับประสบการณผานทาง
ประสาทสัมผัส ความคิดตางๆ จึงขึน้ อยูกบั การรับรู ถาอวัยวะรับความรูสึก หรือประสาทสัมผัสไม
เปนปกติ ความสามารถทางการอานยอมดอยลง
5. องคประกอบทางบาน (Home Factors) อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางบานมีสว น
สําคัญในการพัฒนาการอานของนักเรียน เชน ครอบครัวที่ขาดความรัก ความอบอุน ผูป กครอง
ที่ละเลยไมสนใจบุตรหลาน จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกไมปลอดภัย เกิดความกังวล สิ่งตาง ๆ
เหลานี้สงผลใหเกิดปญหาในการเรียน ครอบครัวจึงเปนสวนสําคัญตอผลสัมฤทธิท์ างการอาน
ของนักเรียน
6. องคประกอบทางดานการศึกษา (Educational Factors) โรงเรียน ครู และสื่อการเรียน
การสอน สงผลตอปญหาการอาน นโยบายของโรงเรียนและการปฏิบัติในการสอนที่ไมสงเสริมทักษะ
การอาน เชน นโยบายของหลักสูตรทีก่ ําหนดชัน้ เรียนตามอายุแทนที่จะพิจารณาความสามารถ
ทางการอาน และความคิดที่วาสื่อการอาน ระดับใดเหมาะสมกับนักเรียนระดับนั้นเสมอ ซึ่ง
หลักสูตรการอานและสื่อการอานสวนใหญออกแบบไวสําหรับนักเรียนทัว่ ไป ไมไดออกแบบไวเพื่อ
นักเรียนทีม่ ีความสามารถไมทัดเทียมเพื่อน
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Paris et al. (1983 : 78-81) ไดกลาวถึงหลักในการสอนอานที่จะชวยใหประสบความ
สําเร็จในการอานไวดงั นี้
1. การพิจารณาเปาหมายการอาน และลักษณะของสิ่งที่อาน เปาหมายชวยใหวางแผน
การอานไดอยางเหมาะสม ผูอานที่มีเปาหมายและคาดการณสิ่งที่อา นจะสามารถควบคุม และ
ตรวจสอบการอานใหบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนด ซึง่ ครูอาจกระตุนโดยการถามถึงเปาหมายและ
ความคาดหวังของผูเรียน
2. การเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม ในการอานใหบรรลุเปาหมายจะมียทุ ธวิธกี ารอานหลาย
แบบที่เหมาะสมกับเปาหมายการอานแตละครั้ง เชน การอานคราว ๆ เพื่อสรุปความ หรือการอาน
ในรายละเอียดเพื่อหาใจความสําคัญเปนตน ซึง่ ผูสอนควรไดนําเสนอยุทธวิธีการอานแบบตาง ๆ
แกผูเรียนเพื่อปรับใชใหเหมาะสม
3. การเชื่อมโยงความคิดเกีย่ วกับสิ่งที่อา น ผูสอนควรกระตุนและชี้แนวทางใหผูเรียน
ไดระลึกถึงความรูเกี่ยวกับสิง่ ที่จะอานที่ผูเรียนทราบมากอนเพื่อที่จะเชือ่ มโยงกับสิ่งทีอ่ านใหมเพื่อ
เปนการงายตอการรวบรวมขอมูล และเก็บจําขอมูลใหม ๆ เขากับขอมูลที่มีอยูอยางมีความหมาย
4. การควบคุมความเขาใจ เพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจ ผูสอนควรแนะนําใหผูเรียน
ใชกลวิธีตาง ๆ เชน การหยุดอานเพื่อตรวจสอบความเขาใจเปนระยะ ๆ มาชวยในการอาน

สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 86-89) ไดกลาวถึง การสอนทักษะอานวา ผูสอน
ควรใหผูเรียนคุนเคยกับขอเขียนที่มีลักษณะตาง ๆ กัน ทั้งในรูปของขอเขียนประเภทรอยแกว และ
รอยกรอง ทั้งนี้ควรเนนการพัฒนาทักษะอานใหแกผูเรียนควบคูไปกับการสอนเนื้อหาในบทเรียน
โดยพัฒนาทักษะการอาน ดังนี้
1. การอานอยางคราว ๆ (Skimming) ผูเรียนควรไดมีโอกาสฝกฝนใหตั้งคําถามไวในใจ
กอนเริ่มอาน เพื่อจะไดรูจุดประสงคของการอาน
2. การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาเจาะจง (Scanning) ผูสอนควรฝกฝนผูเรียนใหรูจัก
การอานทัง้ สองวิธี โดยเลือกบทเรียนที่ชว ยในการฝกการอาน เชน ขาว การโฆษณาสินคา
3. การอานเพือ่ หารายละเอียด (Through Reading หรือ Receptive Reading) ผูเรียน
จะตองเขาใจขอเขียนทัง้ ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อา น
4. การอานเชิงวิจารณ (Critical Reading) เปนทักษะทีย่ ากที่สุด และควรใชในระดับ
ที่สูงขึน้ เพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธตอ ขอเขียนที่ตนอาน โดยใชความรูและประสบการณที่
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มีอยู
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 178-179) ไดเสนอแนะขั้นตอนการสอนอานเพื่อการ
สื่อสารไวดังนี้
1. กิจกรรมการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรู
ในเรื่องที่อา น ตัวอยาง กิจกรรมในขั้นนี้ ไดแก
1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามา
สัมพันธกับเรื่องที่อา น การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได
1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือจาก
รูปภาพและการแสดงทาทาง
2. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Active) เปนการทําความเขาใจโครงสราง
และเนื้อความในเรื่องที่อา นกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก
2.1 ใหลําดับเรื่อง โดยใหตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ (Strip Story) อาจจะเปนยอหนา
หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุม ลําดับขอความกันเอง
2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่อง (Semantic Mapping)
2.3 เติมขอความลงไปในแผนผังของเนื้อเรื่อง (Graphic Organizer)
2.4 เลาเรื่องโดยสรุป
3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของ
ผูเรียน กิจกรรมที่ทาํ อาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอืน่ ๆ เชน ทักษะการพูด และทักษะการ
เขียนก็ได โดย
3.1 ใหแสดงบทบาทสมมติ
3.2 ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียน
แบบฟอรม วาดรูป เปนตน
3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่อา น หลักการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น
เทคนิคการสอนจะมุง ใหผูเรียนไดพบ และไดใชภาษาในการสื่อสารที่เหมือนจริงใหมากที่สุด การ
สื่อสารที่เหมาะสม คือ การที่มุงความสนใจไปที่สารที่สื่อออกมา หรือสารที่ตองการสือ่ ออกไป
ไมใชมุงความสนใจมาที่ตัวภาษา
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กลาวโดยสรุป การสอนทักษะการอานผูสอนควรคํานึงถึงองคประกอบของการอาน ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทอานไดดีขึ้น ขั้นตอนของการสอนอานที่เปนไปตามลําดับและ
การนํากลวิธีในการอานมาใชในการสอน จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการอานของตน
และมองเห็นคุณคาในการอานซึ่งมีความหมายสําหรับตนเอง ในการสอนการอานผูสอนจะตอง
เลือกใชกลวิธีในการสอนที่หลากหลายเนื่องจากความแตกตางทางสติปญญาของผูเรียน ภูมิหลัง
ความสนใจของผูเรียน ความยากงายของเนื้อหา ซึ่งสงผลตอความสามารถในการอานของผูเรียน
ทั้งสิ้น
4.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการเขียน
การเขียนทีใ่ ชเพื่อสื่อความหมายใหผูอา นเขาใจไดถกู ตอง ตรงตามความคิด
ของผูเขียนประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ กัน ซึ่งนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานภาษาได
จําแนกองคประกอบของการเขียนไว ดังนี้
Lado. (1968 : 98) ไดกลาวถึงองคประกอบการเขียนไววา ผูเ ขียนจะตองมีความรูดาน
โครงสราง ไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา และเครื่องหมายวรรคตอน ซึง่ นอกเหนือจากสิ่งเหลานี้
แลว ผูเขียนจะตองมีวัตถุประสงคในการเขียน และผูเขียนจะตองมีความสามารถในการเขียน เพื่อ
ใชสื่อความหมายกับผูอานไดตรงกับวัตถุประสงคของตนดวย
Raimes. (1983 : 5-11) ไดกลาวถึงองคประกอบในการสอนเขียนไวโดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. เนื้อหา (Content) เชน การสื่อความหมายไดตรงจุดตรงประเด็น (Relevance) มีความ
กระจาง (Clarity) มีความคิดริเริ่ม (Originality) และมีเหตุผล (Logic) ฯลฯ
2. กระบวนการเขียนของผูเขียน (The Writer’s Process) ไดแก การรวบรวมความคิด
(Getting Ideas) การเริ่มทําการเขียน (Getting Started) การเขียนราง (Writing Drafts) และการ
ทบทวน (Revising)
3. การคํานึงถึงผูอาน (Audience)
4. วัตถุประสงคในการเขียน (Purpose)
5. การเลือกใชคํา (Word Choice) ไดแก คําศัพท สํานวน และคําที่แสดงความรูสึก
(Tone)
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6. การเรียบเรียงขอความ (Organization) ไดแก ปริเฉท (Paragraph) ประโยคหัวเรือ่ ง
และประโยคสนับสนุน (Topic and Support) การเชื่อมโยงกันของเนื้อหาและความเปนเอกภาพ
(Cohesion and Unity)
7. กลไกในการเขียน (Mechanics) เชน การคัดลายมือ การสะกดคํา และการใชเครื่อง
หมายวรรคตอนเปนตน
8. ไวยากรณ (Grammar) เชน กําหนดการใชคํากริยา (Rules of Verbs) ความสอดคลอง
ของประธานและกริยา (Agreement) คํานําหนานาม (Article) และคําสรรพนาม (Pronouns)
9. ความสัมพันธของคําในประโยค (Syntax) เชน โครงสรางประโยค (Sentence
Structure) ขอบขายของประโยค (Sentence Boundaries) และการเลือกลีลาในการเขียน
Heaton. 1976 : 136) ไดทําการวิเคราะหและจัดองคประกอบที่สาํ คัญและจําเปนสําหรับ
การเขียนไวดังนี้ คือ
1. ความสามารถในการใชไวยากรณของภาษาไดถูกตอง (Grammatical skills )
2. ความสามารถในการเลือกใชประโยค และใชภาษาอยางเหมาะสม (Stylistical skills)
3. ความสามารถในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน และการใชอักษรตัวพิมพหรือตัวเขียนใหญ
(Mechanical skills)
4. ความสามารถที่จะเขียนไดตามความคิดและลําดับความคิดนัน้ อยางสมเหตุสมผล
(Judgement skills)
Harris. (1969 : 63-69) เสนอความคิดเกีย่ วกับการเขียนวาการเขียนที่ดีนนั้ ตองมี
องคประกอบดังตอไปนี้คือ
1. เนื้อหาสาระของการเขียน ตลอดจนความนึกคิดที่แสดงออก
2. การจัดลําดับเนื้อหา รูปแบบในการเขียน เพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายในการเขียนนัน้ ๆ
3. การใชรูปแบบไวยากรณที่สามารถสื่อความหมายไดถูกตอง
4. ลีลาของการเขียน เปนการเลือกโครงสราง เลือกความหมายเฉพาะ เพื่อทําใหเกิด
อรรถรส
5. กลไกที่จะชวยในการเขียนไดแกการใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถกู ตองตามกฎเกณฑ
ของภาษา
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สรุปไดวาองคประกอบสําคัญที่ทาํ ใหการเขียนสื่อความหมายไดอยางสมบูรณและถูกตอง
ประกอบดวยจุดมุงหมายของการเขียนทีช่ ัดเจน ความถูกตองของการสะกดคํา การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน การใชคําศัพทและโครงสรางไวยากรณ การใชภาษาเหมาะสมกับสถานการณ การ
จัดลําดับความคิด การเรียบเรียงขอความใหตอเนื่องสอดคลองกัน ซึ่งทําใหผูอา นสามารถที่จะ
เขาใจความหมายตรงตามเจตนารมณของผูเขียนตองการสื่อได
ระดับของการเขียน
การเขียนเปนกระบวนการของการสื่อความหมาย โดยการถายทอดความคิดออกมาในรูป
ของการใชตัวอักษร ซึง่ มีองคประกอบทีส่ ําคัญในการเขียนหลายประการดังไดกลาวแลวในขางตน
จึงทําใหกระบวนการเขียนมีความยุง ยากและซับซอน นักภาษาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทางภาษาที่
สนใจดานการเขียนไดแบงระดับการเขียนตามลักษณะและความยุง ยากซับซอนของการเขียนไวดงั นี้
Grittner. 1969 : 271-275) แบงการเขียนออกเปนระดับตาง ๆ ดังนี้
1. ขั้นเริ่มตนการเขียน (First Writing) นักเรียนคัดลอกเนื้อหาจากแบบเรียนที่นกั เรียนได
เรียนพูด และอานมากอนแลว
2. ขั้นเขียนจากความจํา (Memory Writing) นักเรียนทองจําขอความหรือบทสนทนาไดดี
แลวจึงเขียนขอความจากการจําทีละประโยค นักเรียนเปนผูตรวจแกตัวสะกด และคําในประโยค
ดวยตัวเอง
3. การสะกดคํา (Spelling) นักเรียนเขียนตามคําบอกจากการฟง ครูอานหรือฟงจาก
เครื่องบันทึกเสียงแลวมีการตรวจและแกไขขอผิดพลาด
4. การเขียนแบบควบคุม (Limited Self-Experession) เปนการเขียนที่นกั เรียนถูกจํากัด
โครงสรางทางภาษาและคําศัพทใหอยูในขอบเขตที่ตนไดเรียนมาแลว
5. การเขียนอนุเฉท (Paragraph Writing) นักเรียนมีความรูในดานคําศัพทและโครงสราง
ทางภาษาอยางเพียงพอแลว และนําความรูเหลานั้นมาใชในการเขียนเรียบเรียงขอความใหเปน
อนุเฉทที่มีใจความสอดคลองและตอเนื่องกันอยางเหมาะสม
Allen and Valette. (1972 : 217-218) ไดแบงระดับของการเขียนออกเปน 6 ระดับ ดังนี้
1. การเขียนตามตัวอยาง (Copy Writing Model)
2. การเขียนตามคําบอก (Writing from Dictation)
3. การเขียนกระสวนประโยคตามแบบฝก (Practice Sentence Patterns)
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4. การเขียนแบบควบคุม (Guided Composition)
5. การเขียนจดหมาย (Writing Letters)
6. การเขียนแบบเสรี (Free Composition)
การสอนทักษะการเขียน
Valette and Disick. (1972 : 170-172) ไดจําแนกขั้นตอนการสอนและการจัดกิจกรรม
เรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามระบบจําแนกจากงายไปหายาก ออกเปน 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นทักษะที่เปนกลไก (Mechanical skills) นักเรียนสามารถเขียนเลียนแบบคํา หรือ
ประโยคที่กาํ หนดใหไดอยางถูกตอง และสามารถเขียนสะกดคําและประโยคตาง ๆ ไดจากความจํา
โดยไมจําเปนตองเขาใจความหมายของคําหรือขอความเหลานั้น คือ เปนระดับความสามารถที่
แสดงออกทางความจํามากกวาความเขาใจพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการเขียน คือ การลอกแบบ
(Reproduction) โดยการคัดลอกเนื้อหาจากตําราเรียน และสามารถเขียนตัวสะกดของคําศัพท
หรือขอความที่จําไดอยางถูกตอง
2. ขั้นความรู (Knowledge) นักเรียนรูจักเสียงหรือสัญลักษณทถี่ ูกตองของภาษาอังกฤษ
สามารถเขียนสะกดคําหรือขอความที่เคยเรียนมาแลว
โดยเขียนตามคําบอกไดอยางถูกตอง
สามารถเขียนประโยคที่เหมาะสมกับรูปภาพอยางถูกตองตามหลักไวยากรณทเี่ คยเรียนมา และ
สามารถเขียนตอบคําถามในเรื่องที่เคยเรียนแลวได
คือเปนระดับความสามารถที่แสดงออกซึ่ง
ความรูในกฎเกณฑ (Rules) ขอเท็จจริง (Facts) และขอมูล (Data) ที่เกี่ยวของทางภาษา พฤติกรรม
การเขียนระดับนี้คือ การระลึกได (Recall) รูความสัมพันธระหวางเสียงและสัญลักษณที่ใชแทน
เสียง และมีความเขาใจใน เนื้อหาที่เขียน
3. ขั้นถายโอน (Transfer) นักเรียนสามารถนํากฎไวยากรณและคําศัพทที่ไดเรียนมาแลว
มาสรางประโยคใหม ๆ โดยมีตัวอยางให คือเปนระดับความสามารถทีส่ ามารถนําความรูไปใชใน
สถานการณใหมได พฤติกรรมการเขียนทีแ่ สดงออก คือการนําไปประยุกตใช
4. ขั้นสื่อสาร (Communication) นักเรียนสามารถสื่อความคิดออกมาเปนภาษาเขียน
แสดงความคิดออกมาตามความตองการเปนภาษาอังกฤษได ในขั้นนี้จะใหความสําคัญตอความ
เขาใจเนื้อเรื่องมากกวาความถูกตองทางโครงสรางไวยากรณ งานเขียนเปนความคิดที่นักเรียน
ตองการแสดงออกมาดวยตนเอง คือเปนระดับความสามารถที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางใน
การติดตอสื่อสารได
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5. ขั้นวิเคราะหวิจารณ (Criticism) นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนออกมา
เปนภาษาอังกฤษอยางงายในลักษณะที่มลี ีลาในการเขียนของตัวเอง รูจักเลือกใชภาษาตามเนือ้ หา
ของเรื่องตามจุดมุงหมายและตามความตองการของผูอ าน
เปนระดับความสามารถที่สามารถ
วิเคราะห สังเคราะหและประเมินภาษาทีใ่ ชได พฤติกรรมการเขียนที่แสดงออกในขั้นนี้คือ การ
สังเคราะห คือมีลีลาในการเขียนไดสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคของการเขียนนัน้ ๆ
Penfield. (1985 : 5) ไดแบงการเขียนออกเปน 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสรางความคิด (Invention) หมายถึงวิธีการที่ผเู รียนนําไปปฏิบัติเพื่อเปนประโยชน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลมาประกอบการเขียน ไดแก การรวบรวมความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เขียน และการรวบรวมความรูจากสิง่ แวดลอมรอบตัวมาชวยประกอบการเขียน
2. การเรียบเรียงและพัฒนาขอมูล (Organization and Developing) หมายถึงวิธกี ารที่
ผูเรียนนํามาใชเพื่อนําขอมูลเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ ะเขียน และความรูทางภาษาตลอดจนประสบการณ
สวนตัวมาประกอบกันเขาเปนเรื่องราว
3. การคํานึงถึงตัวผูอาน (Finding a Voice) หมายถึงวิธกี ารที่ผูเรียนนํามาใชเพื่อสราง
งานเขียนที่มีความเหมาะสมกับผูอาน เชน การรูจักเลือกใชคําศัพทและไวยากรณที่เหมาะสมกับ
ระดับความรูของผูอาน และรูจักเลือกหัวขอที่สอดคลองกับความสนใจของผูอาน
4. การขัดเกลา (Polishing) หมายถึง วิธีการที่ผเู รียนนํามาใชเพื่อแกไข ปรับปรุง และขัดเกลา
หัวเรื่อง เนื้อเรือ่ ง และความถูกตองเหมาะสมในการใชกฎไวยากรณทางภาษาตลอดจนความคลองตัว
ในการใชตัวเชือ่ ม
5. การวางแผนลวงหนา (Thinking Ahead) หมายถึงวิธกี ารที่ผูเรียนนํามาใชเพื่อ
ประโยชนของการเรียนในครั้งตอไป เชน การรูจักประเมินผลงานเขียนที่ผานมาเพื่อคนหาเทคนิควิธี
ที่ดีในการเขียนครั้งตอไป
Guth. (1970 : 124) ไดเสนอขอคิดในการสอนเขียนวา ควรฝกใหเขียนอยางมีระเบียบใน
การเรียบเรียงเรื่องในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย โดยยึดหลักตอไปนี้
1. สอนใหเขียนจนเปนนิสัย (Writing as a Habit) เชน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบทความ
ลงหนังสือพิมพ เขียนจดหมาย
2. เขียนโดยมีจุดมุงหมาย (Writing with Purpose) จะเขียนเพื่อชักชวนพรรณนาความ
สนุกสนาน และการตีความ
3. เขียนอยางมีระเบียบแบบแผนในการเรียบเรียงเรื่องราว
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4. เขียนดวยจินตนาการและอารมณที่จะนําผูอา นไปสูความคิดและอารมณของผูเขียนได
Daccanay. (1963 : 331-339) ไดเสนอแนะแบบฝกหัดหลายประเภทสําหรับใชสอนเรียง
ความแบบควบคุมเนื้อหา (Controlled Composition) แบบฝกหัดเหลานีม้ ุงใหผูเรียนรูจกั แตง
ประโยคจากคําศัพทตา ง ๆ ที่กําหนดให (Suggested vocabulary items) ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1. การสรางประโยค (Construction Sentences) ครูใหผูเรียนดูรูปภาพพรอมทั้งตั้งคําถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ผูเรียนเห็น แบบฝกหัดประเภทนี้ใชไดสําหรับนักเรียนระดับเริ่มเขียน สวนในขั้นสูงขึ้น
ไป ครูอาจนําเรื่องราวที่เปนนิทานมาใหอาน แลวถามรายละเอียดของเนื้อเรื่องโดยใหตัวอยาง
ประโยคที่จะตั้งเปนคําถาม แลวจึงใหผูเรียนฝกแตงประโยคคําถามใหถูกตอง
2. การสรางประโยคจากคําตาง ๆ ที่กาํ หนดให (Building Sentences from Word
Clues) แบบฝกนี้ใชไดกับผูเรียนระดับสูงโดยครูใหคําหลาย ๆ คํา ไวบนกระดานแลวใหผูเรียนใช
คําเหลานัน้ แตงเปนประโยคทีถ่ ูกตอง คําตาง ๆ เหลานี้ควรอยูในความสนใจของผูเรียนในระดับนั้น ๆ
3. การสรางประโยคจากเนือ้ เรื่องที่กาํ หนดเปนแนวทาง (Building Sentences from
Context Clues) เชน การใหสรางประโยคเพิ่มเติมในบทสนทนา โดยมีการกําหนดคําพูดของบุคคล
หนึง่ ไว แลวจึงใหผูเรียนเขียนคําพูดของอีกบุคคลหนึง่ ใหสอดคลองกับคําพูดของบุคคลแรก
Dykstra. 1964: 23-26) ก็ไดเสนอแนะวิธสี อนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใหเขียน
ตามแบบ (model-imitation) โดยเริ่มตั้งแตการควบคุมมากที่สุด คือ การใหลอกแบบ (copy the
model) จนถึงการควบคุมนอยที่สุด (minimally controlled)ซึ่งสอดคลองกับ Rojas. (1968 : 127129) ในการเสนอแบบฝกชนิดตาง ๆ ที่ใชในการฝกทักษะเขียน ซึ่งเรียกวาการเขียนแบบเลียนแบบ
หรือแบบควบคุม (imitative on controlled writing) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเรียนได กลาวคือ ในระยะตน ๆ จะมีการควบคุมมาก สวนระดับสูงก็มกี าร
ควบคุมนอยลง แบบฝกหัดชนิดนี้อาจใหผูเรียนตรวจเองได และในระหวางที่ผูเรียนทําแบบฝกหัด
ครูจะมีเวลาเดินตรวจแกไขและใหความชวยเหลือไดทนั ที และการทําแบบฝกหัดชนิดนีท้ ั้งภาค
เรียนจะชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางชัดเจน
Madsen. (1983 : 101-122) ไดกลาวถึงการสอนเขียนพรอมทั้งเทคนิควิธีการสอน และ
แบบสอบในแตละขั้นตอนวาโดยปกติการสอนเขียนจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นเตรียมการเขียน (Prewriting) ในขั้นนี้จะใชเทคนิคการสอนหรือแบบสอบที่ให
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นักเรียนเขียนเชื่อมประโยค ขยายประโยค ลดรูปประโยค ลอกเลียนประโยคโดยใชศัพทสํานวน
ใหม ในกระสวนประโยคเดิม และแบบทดสอบโคลซ (Cloze Text) โดยลบคําที่จะตองเติมออกใหถี่
กวาแบบทดสอบโคลซธรรมดา
2. ขั้นการเขียนตามแนวชี้แนะ (Guided Writing) จุดประสงคสําหรับการสอนเขียนในขั้นนี้ก็
เพื่อตรวจสอบวานักเรียนสามารถเขียนตามที่ครูกําหนดชี้แนะไปไดหรือไม ในขั้นนี้จะใชเทคนิคการ
สอนหรือแบบสอบที่ใหเขียนโดยเปลี่ยนเนื้อหาบางสวนของเรื่องที่ใหมา เขียนขยายโครงเรื่องของ
บทความที่ใหมา และการเขียนตามคําบอกซึ่งกําหนดความยาวของเรื่องที่เขียน 75-100 คํา หาก
การเขียนตามคําบอกเปนเพียงสวนหนึ่งของแบบสอบนั้น และ 125-200 คํา สําหรับแบบสอบที่เปน
เรื่องของการเขียนตามคําบอกโดยเฉพาะ
3. ขั้นการเขียนโดยอิสระ (Free Writing) แมจะเปนขัน้ ที่ใหนักเรียนมีอิสระในการเขียน
แตครูยังตองกําหนดขอบขาย หัวขอเรื่องที่จะเขียนให เนื่องดวยเหตุผล 2 ประการ คือประการแรก
ในการเขียนเรือ่ งที่แตกตางกัน นักเรียนจะตองใชทักษะความชํานาญในการเขียนแตกตางกันดวย
เชน ในการเขียนเลาเรื่องนักเรียนจะตองใชทักษะ ความชํานาญที่แตกตางกันกับการเขียนเรื่องเพื่อ
เปรียบเทียบหรือโตแยง ประการที่สองคือ ใหหวั ขอขอบขายที่ แตกตางกัน ครูไมอาจเปรียบเทียบ
ใหคะแนนโดยยุติธรรมได ฉะนั้นครูจะมัน่ ใจไดวาทดสอบนักเรียนในสิง่ ที่ครูสอนไปแลวและ
นักเรียนไดรับการสอนในเรื่องเดียวกัน
Johnson and Morrow. (1981 : 72) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนทักษะการเขียนวา
แบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ดังนี้คือ
1. การตั้งจุดมุงหมายในการสอน ผูสอนจะตองตั้งจุดมุง หมายในการสอนทัง้ จุดมุงหมาย
ปลายทาง และจุดมุงหมายนําทาง กลาวคือจุดมุงหมายปลายทาง หมายถึง ความตองการให
ผูเรียนบรรลุเปาหมายที่จะสื่อสารไดโดยการเขียน เชน ใหเขียนรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อประโยชนในการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ สวนจุดมุงหมายนําทาง หมายถึง ความรูดานคําศัพท
และสํานวนที่มีความสําคัญตอการเขียน เชน เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด อายุ
และบานเลขที่ได
2. การดําเนินการสอน ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนเกิดความกระจางในบริบทกอนทําการ
เขียน เชน ใครเปนผูเขียน เขียนใหใครอาน ผูเขียนมีจุดมุงหมายในการเขียนอยางไร ตลอดจนศึกษา
ความรูสึกของผูเขียน และวิธีการเขียนตาง ๆ เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนอาจใชสื่อชวยสอน เชน รูปภาพ
เครื่องบันทึกเสียง ตาราง กราฟ แผนที่ และขอเขียนตาง ๆ มาใชใหเหมาะสมกับประเภทของขอเขียน
และวิธีการตาง ๆ ที่เลือกไวแลว
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3. การฝกซึง่ เปนการลงมือเขียนจริง ในระยะเริ่มตนควรใชวิธีการสอนแบบกําหนด
ขอบขายใหเขียน ระยะตอไปควรเปนการเขียนโดยแนะแนวทางใหเขียนโดยใชรูปภาพ และระยะ
สุดทายควรใหเขียนแบบอิสระโดยกําหนดสถานการณให
Patty. (1985 : 182-226) ไดเสนอแนะวิธกี ารที่จะเพิม่ ความสามารถทางการเขียน ดังนี้
1. ทักษะในการรวบรวมความคิด (Teaching Organization Skill) นักเรียนจําเปนตอง
เรียนรูวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะแสดงความคิดของเขา นั่นคือ การจัดรวบรวมความรูสึกนึกคิดเพื่อจะได
มีจุดรวม มองเห็นรายละเอียดไดอยางเหมาะสม นาสนใจ การจัดรวบรวมความคิดนี้ขึ้นอยูกับ
โครงสรางประโยคและขอความ
2. การพัฒนาการแสดงออกทางความคิดในการเขียน (Developing Sentence Sense)
การแสดงความคิดที่ออกมาไมดีเทาที่ควร เกิดจากความผิดพลาดในการใชประโยค การให
กฎไวยากรณ ตลอดจนอธิบายสวนตางๆของประโยคไมเปนการสรางความสนใจของนักเรียน ประโยค
ที่นกั เรียนเขียนเปนการแสดงออกทางความคิด สิ่งสําคัญอยูที่ความคิดและการแสดงออกจะตองมี
ความชัดเจนและไมสับสน
3. การฝกเขียนสิ่งที่ผิดพลาด (Remedying Sentence Faults) เปนการฝกการเขียนที่
เกิดจากความสับสนระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนของนักเรียน ซึ่งนําภาษาพูดมาใชในภาษา
เขียน การฝกประโยคที่แสดงความรูสึกจะชวยแกปญหาขอผิดพลาดได
4. กิจกรรมการรวมประโยค (Sentence Combining Activities) เปนการนําประโยคที่
ครูหรือนักเรียนเขียนมารวมเขาดวยกัน นักเรียนอาจใชวิธีการตางหลายวิธีในการรวมประโยค ครู
อาจเริ่มตั้งแตรวม 2 ประโยคเปน 1 ประโยค และมากกวา 2 ประโยคเปน 1 ประโยค
Hughey et al. (1983 : 38-42) กลาวถึงการสอนเขียนวาควรมีลักษณะดังนี้
1. การสอนเขียนควรเนนทั้งผลงาน (Product) และกระบวนการ (Process) ทั้งนี้เพราะ
ทั้งสองวิธเี ปนกระบวนการสรางสรรค (Creative Process) ที่จะทําใหผูเรียนสามารถผลิตงานเขียน
ที่มีคุณภาพดี ถูกตองตรงตามวัตถุประสงค โดยการใชวธิ ีการทีเ่ หมาะสมกับตน
2. การสอนเขียนควรเนนทัง้ เทคนิควิธีเขียน (Technique) และจุดมุง หมาย (Purpose)
เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคในการเขียน โดยเริ่มจากผูเรียนเกิดความตัง้ ใจ หรือมีจุดมุงหมาย
กอนจึงจะมีการสื่อสารที่มีความหมาย ซึ่งจุดมุงหมายนี้เองที่เปนสิง่ กําหนดเทคนิควิธีที่ผูเรียนจะ
เลือกใชเพื่อความเหมาะสมในการสื่อสารนั้น ดังนั้นจุดมุงหมายและเทคนิควิธีเขียนจึงเปนสิง่ ทีม่ ิ
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อาจแยกจากกันได ซึ่งแตกตางจากวิธีการสอนแบบเนนผลงาน และเนนกระบวนการที่ตองใชสอน
แยกจากกันทัง้ ๆ ที่ทงั้ สองวิธีสามารถทําใหผูเรียนสรางผลงานทีม่ ีคุณภาพได
3. การสอนเขียนควรเปนทั้งแบบควบคุม (Controlled Writing) และแบบอิสระ (Free
Writing) การสอนทั้งสองแบบนี้ความจําเปนตอการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทั้งนี้เพราะการสอนแบบควบคุมจะชวยใหผูเรียนเริ่ม
เรี ย นการเขี ย นได รู จั ก รู ป แบบและโครงสร า งความคิ ด ของตนเองและเป น ผู เ ขี ย นที่ เ ป น อิ ส ระ
(Independent Writers) ในที่สุด อยางไรก็ตาม ผูเรียนที่เรียนการเขียนในระดับกลางถึงระดับสูง
ควรไดรับการฝกเขียนแบบอิสระมากกวาผูเรียนการเขียนในระดับเริ่มเรียน
4. การสอนเขียนควรเนนทั้งแบบสรางสรรค (Creative) และแบบเนนหนาที่ของภาษาที่ใช
ในการสื่อสารตามสถานการณที่เปนจริง (Functional) โดยการสอนแบบสรางสรรคจะชวย
พัฒนาการเขียนผานกระบวนการสรางสรรค เพื่อใหไดงานเขียนตามตองการ และการสอนแบบ
เนนหนาที่ของภาษาจะชวยตอบสนองจุดมุงหมายในการเขียน เชน การเขียนเพื่ออธิบายแสดงเหตุผล
(Exposition) และการเขียนเพื่อโตแยง (Argumentation)
5. การสอนเขียนควรเปนวงจรยอนกลับ (Recursive Cycles) มากกวาการสอนตาม
ลําดับขั้นแบบเสนตรง (Linear) ทั้งนี้เพราะการสรางงานเขียนที่ตรงตามวัตถุประสงคนั้นไมเพียงแต
จะใชลําดับการสอนแบบเดิมที่เรียงลําดับตั้งแต ขั้นเตรียมการเขียน ขั้นทําการเขียน และขั้นทบทวน
แกไขเทานั้น แตจําเปนตองอาศัยวงจรปฏิสัมพันธตามธรรมชาติของกระบวนการสรางสรรคในการ
เขียนที่หลากหลาย (Cyclical Integrated Nature of the Various Creative Process in Writing)
6. การสอนเขียนควรเนนทั้งทางดานปริมาณ (Quantity) และดานคุณภาพ (Quality) โดย
ครูควรเนนปริมาณในเรื่องของการใหเขียนแบบฝกหัด การฝกเขียนประจําวัน และการคนควาเพื่อ
เขียนแบบฝกหัด ซึ่งงานเขียนเหลานี้จะชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจในการเขียนของตนและเปนการ
พัฒนานิสัยในการเขียน นอกจากนี้วิธีการสอนเขียนดังกลาวยังเปนการรวบรวมความคิดที่ผูเรียน
สามารถนําออกมาใชในภายหลังไดอีกดวย สวนการเนนคุณภาพของงานเขียนที่ไดรับมอบหมาย
ในชั้นเรียนก็เปนสิ่งจําเปนทีจ่ ะชวยพัฒนาความเขาใจในบทบาทสําคัญของการปรับกระบวนการ
เขียนเพื่อใหไดงานเขียนที่มคี ุณภาพ ตลอดจนความรูสึกรับผิดชอบตอผูอาน (Audience) และเกิด
ความภาคภูมใิ จในผลงานเขียนที่สาํ เร็จแลว
6. การสอนเขียนแบบนําทาง (Directed) และแบบชวยเหลือ (Facilitated) ควรมีการผสมผสาน
ในปริมาณที่สมดุลกันเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองสูวุฒิภาวะไดเร็วขึ้น เนือ่ งจากผูเ รียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศยังขาดความรูใ นเรื่องโครงสรางรูปแบบภาษาที่ใช และ
ความคาดหวังของผูอาน ครูจึงตองสอนสิ่งเหลานีเ้ พื่อนําทางใหแกผเู รียน สวนการสอนแบบ
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ชวยเหลือนัน้ ครูตองชวยใหนกั เรียนไดเรียนรูการเขากิจกรรมกลุมทีท่ ุกคนมีสวนรวมในการเขียน
และเสนอความคิดเห็น
8. ควรสอนทักษะการพูดและทักษะการเขียนในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพราะทักษะการพูด
และทักษะการเขียนเสริมแรงซึ่งกันและกัน
สุไร พงษทองเจริญ (2525 : 177-185) ไดเสนอกิจกรรมในการสอนเขียนเรียงความแบบ
ควบคุมและมีการแนะ ดังนี้
1. การเติมคําในชองวาง ซึ่งอาจจะมีตัวเลือกหรือไมมีตัวเลือกใหก็ได การเติมคําใน
ชองวางเปนการเขียนเรียงความแบบงายที่สุด ใชไดดีสําหรับการเริ่มตนเขียน เพราะนักเรียนจะรูส ึก
วางายและมีความมัน่ ใจในการเขียน เนื่องจากไมตองเขียนประโยคเองทั้งหมด ครูจะนําเรียงความ
ตัวอยาง (Model Composition) มาทําใหมีชองวาง ซึ่งอาจจะตองการใหเติมคําคําเดียว เชน
คํานาม คํากริยา หรือใหเติมเปนวลี (Phrase) อนุประโยค (Clauses) หรือประโยค ตามลําดับ โดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับความสามารถและระดับชั้นของนักเรียนครูจะตองหาเรื่องทีส่ อดคลองกับ
คําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่นกั เรียนเคยเรียนมา ครูเลาหรืออานใหนักเรียนฟง แลวเขียน
เรื่องนัน้ บนกระดานหรือพิมพเปนแบบฝกหัดแจก โดยเวนชองวางสําหรับใหนักเรียนเติมคํา สําหรับ
นักเรียนกลุมออน ครูอาจจะใหนกั เรียนทําแบบฝกหัดนัน้ ปากเปลาเสียกอน เพื่อใหนักเรียนมัน่ ใจ
มากขึ้น
2. การเขียนเรียงความเลียนแบบตัวอยาง ครูจะเปนผูใหเรียงความตัวอยางแลวใหนกั เรียน
เขียนเลียนแบบ โดยใหเปลี่ยนคําศัพทและโครงสรางไวยากรณหรือรูปประโยคบางเปนบางตอน
การเขียนเรียงความแบบนี้อาจทําไดภายหลังบทอาน โดยครูใหนักเรียนเขียนเรื่องทีต่ นอานเสียใหม
โดยใชถอยคําของนักเรียนเอง หรือใหแปลงเรื่องเสียใหมใหสอดคลองกับประสบการณของนักเรียน
เองเรียงความตัวอยางมีประโยชนในการชวยใหนักเรียนไดเรียนรูกลไกในการเขียนเรียงความ
(Mechanics) อันไดแก การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการเรียงลําดับความคิดใน
การเขียน ดังนัน้ ครูจึงควรเลือกเรียงความตัวอยางอยางระมัดระวัง
สําหรับเกณฑในการเลือกตัวอยางเรียงความ Baskoff. (1979 : 2-8) ไดเสนอไวดังนี้
1. ควรจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่นกั เรียนสนใจ ซึ่งควรจะเปนเรื่องประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนไดความรูเกีย่ วกับประเทศตาง ๆ และนําแบบการเขียนที่เปนตัวอยาง
(Composition pattern) มาใชอธิบายเรื่องเดียวกันนัน้ ในประเทศของตนได
2. ควรมีคําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่นกั เรียนไดเรียนมาแลว หรืออยูในขอบขายของ
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ประสบการณของนักเรียน
3. ควรเปนความเรียงแบบพรรณนา (Descriptive) แบบเลาเรื่อง (Narrative) และแบบ
อธิบาย (Expository) ไมใชเรียงความเกีย่ วกับการแสดงความคิดเห็นหรือการโตแยง
4. ควรจะเปนการทบทวนคําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เรียนไปแลว เพราะมีจดุ
มุงหมายที่จะใหนกั เรียนแสดงความคิดของตนเอง และมีขอบกพรองนอยที่สุด
5. ควรมีลักษณะแนะนําหรือรวบรวม (Incorperate) ลักษณะเฉพาะของภาษา เชน การ
ใชคําเชื่อมชนิดตาง ๆ (Transitional words or connectors) หรือการเปลี่ยนแปลงรูปคํากริยาใน
กาล (Tense) ตาง ๆ ที่นกั เรียนยังไมคุนเคยหรือไมมีโอกาสฝกใชในชัว่ โมงไวยากรณ
6. ควรใชคําทีเ่ ปนภาษาเขียน หรือคําที่ไมปรากฏบอยในภาษาพูด เพือ่ จะใหนกั เรียนได
คุนเคยภาษาเขียนมากที่สุด
7. ควรจะตองเปนเรื่องทีน่ กั เรียนสามารถจะเขาใจไดเหมาะสมกับระดับชั้น สติปญ
 ญา
และอายุของนักเรียน เพื่อที่นกั เรียนจะสามารถเขียนเลียนแบบได
การเขียนเรื่องตามภาพ รูปภาพเปนวัสดุที่หางาย ราคาถูก และมีประโยชนในการชวย
พัฒนาความคิดสรางสรรค จินตนาการไดกวางไกล นอกจากนัน้ การเขียนเรื่องจากรูปภาพยังชวย
ใหครูทราบถึง ภูมิหลังและความสนใจของผูเรียน เพื่อเปนประโยชนในการแกไขขอบกพรองของ
นักเรียนได ครูจะใชรูปภาพเปนสถานการณ (Situation) เพื่อเปนแนวความคิดในการเขียนเรียงความ
แกนักรียน ประโยชนของการใชรูปภาพในการสอนเขียนเรียงความ คือ
1. ทําใหนกั เรียนมีแนวคิดไปในทางที่เหมือนกันหรือคลาย ๆ กัน และยังชวยใหนักเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันไดดวย เพราะนักเรียนแตละคนมีภูมิหลัง (Background)
ตางกัน อาจจะมองรูปภาพแลวบรรยายหรือตีความไปตามภูมิหลังของตน
2. ทําใหนกั เรียนรูจักใชภาษาในรูปแบบที่เปนเชิงบรรยาย นอกจากนัน้ ยังใชพจิ ารณาใน
เรื่องคําศัพทในรูปภาพไดดวยวา นักเรียนรูคําศัพทมากนอยเพียงใด
3. สามารถสรางกิจกรรมการเขียนจากรูปภาพใหแกนักเรียนไดหลายรูปแบบ เชน การเติม
คํา การเรียงประโยค การบรรยายสถานการณ การเขียนบทสนทนา การเขียนจดหมาย และการ
เขียนเรียงความ เปนตน
4. ทําใหนกั เรียนสนใจเรียนมากขึ้น เพราะปกติแลวเด็ก ๆ ชอบดูรูปภาพและมีจนิ ตนาการ
ไปตาง ๆ นานา รูปภาพเปนสื่อที่สามารถดึงเอาโลกภายนอกเขามาอยูในหองเรียนได นักเรียน
สามารถพิจารณาและเรียนรูจ ากรูปภาพไดอยางไมมีขีดจํากัด (Raimes. 1983 : 135-142)
นอกจากนี้ ยังเสนอวารูปภาพที่เหมาะที่จะใชในการสอนเขียนเรียงความมีลักษณะดังนี้
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1. รูปภาพที่เปนแผนผัง (Diagram) คือไมมีรูปของจริงอยูในภาพ มีแตเพียงชองสี่เหลี่ยม
หรือวงกลมหรือรูปทรงเรขาคณิตใด ๆ ก็ตามที่เขียนกํากับเอาไววา แทนอะไรเทานัน้ เชน แผนผัง
การจัดหองนอน หรือแผนผังเมือง เปนตน
2. รูปภาพเหตุการณตาง ๆ ที่เปนการกระทําของคนหรือสัตว ทีน่ ักเรียนจะสามารถ
บรรยายไดวา เขากําลังทําอะไรกัน หรือสามารถบอกไดวา เขากําลังมีปญ
 หาอะไร คุยอะไรกันอยู
หรือคิดจะทําอะไรกัน เชน รูปคน 2 คนพูดโทรศัพทกัน รูปพิธีแตงงาน และรูปสงคราม เปนตน
3. รูปภาพเหตุการณที่ตอเนื่องกันเปนเรือ่ งราว (Picture sets) ที่นักเรียนสามารถเลา
เหตุการณในภาพไดตั้งแตตนจนจบ และอาจทํานายไดดวยวาจะมีอะไรเกิดขึ้นตอไปอีก นักเรียน
สามารถเขาใจเหตุการณในภาพไดโดยที่ไมตองมีคําบรรยายหรือบทสนทนาเพื่อแนะแนวความคิด
และสามารถเขียนบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นไดเอง
4. ตาราง กราฟ และแผนภูมิ (Charts) ตาง ๆ ถือเปนรูปภาพชนิดหนึง่ เหมาะสําหรับ
การสอนทักษะการเขียนในระดับสูงขึ้นไป เพราะเปนการเสริมทักษะทางดานความคิดดวย ถานักเรียน
สามารถแปลหรือตีความขอความในตารางหรือกราฟได นักเรียนก็จะสามารถเขียนบรรยายความ
ในตารางหรือกราฟออกมาเปนบทความเรียงได
5. แผนที่ เปนประโยชนในการสอนทักษะการเขียนที่ใหความรูในวิชาภูมิศาสตรอีกดวย
เพราะการที่จะบรรยายแผนที่ไดจําเปนที่จะตองทราบวาประเทศนัน้ ๆ หรือเมืองนั้น ๆ ตั้งอยู
ตรงไหน อยูใกลเมืองอะไร และถาอยูเ มืองหนึง่ จะเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่ง จะไปทางไหน ผาน
เมืองอะไรบาง
6. การเขียนเรียงความจากคําถาม การเขียนแบบนี้ครูจะใหคําถามไวเปนแนวนักเรียน
ตอบคําถามเหลานัน้ แลวเรียบเรียงประโยคใหออกมาเปนเรียงความเรื่องหนึ่งได การฝกอาจจะเริ่ม
ดวยการตอบคําถามปากเปลากอนก็ได
7. การเขียนเรียงความจากบทสนทนา การเขียนแบบนีอ้ าจทํากิจกรรมไดหลายลักษณะ
เชนการเขียนขอความตอบทสนทนาใหไดใจความที่ตอ เนื่อง การแปลงเรื่องเลาเปนบทสนทนา การ
แปลงบทสนทนาเปนเรื่องเลา
8. การเขียนเรียงความจากคําศัพทและตัวละครที่กาํ หนดให การเขียนแบบนี้ครูจะกําหนด
คําศัพท โครงสรางไวยากรณ ตัวละครหรือแนวคิดในการดําเนินเรื่องให นักเรียนจะเขียนเรียงความ
โดยอาศัยแนวที่ครูใหเปนเกณฑ
9. การจัดลําดับประโยคเปนความเรียง (Strip story) มีขั้นตอนในการสอนดังนี้
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9.1 ครูหาเรื่องทีม่ ีการเรียงลําดับเหตุการณชัดเจน โดยเฉพาะการขึ้นตนประโยค
จะตองสังเกตไดงายวาประโยคใดเปนประโยคขึ้นตน ครูเขียนเรื่องลงในกระดาษ ประโยคละหนึง่
ชิ้น แจกใหนักเรียนในกลุมคนละหนึง่ ชิ้น
9.2 นักเรียนในกลุมอานประโยคของตนจากระดาษแลวแสดงความคิดเห็นวาแตละ
ประโยคควรจะอยูลําดับใด
9.3 ครูใหนักเรียนแตละกลุมเขียนเรื่องที่เรียงลําดับประโยคเรียบรอยแลวบนกระดาน
ดํา หรือเขียนใสกระดาษก็ได แลวอานใหเพื่อนในชั้นเรียนฟง
9.4 นักเรียนบางกลุมอาจจะเรียงลําดับประโยคไมเหมือนกัน ใหนกั เรียนอภิปรายกัน
วาจะตองเรียงลําดับประโยคอยางไรจึงจะถูกตอง
9.5 เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลว ครูอาจดึงคําศัพทหรือโครงสรางไวยากรณในเรื่องมาสอน
ทบทวนดวย
Valette. (1977 : 248-260) กลาววาในการเขียนเรียงความแบบควบคุมและมี
การแนะจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีตัวชี้แนะ (Cue) ที่ดีและไดกลาวถึงตัวแนะวามี 3 ลักษณะดังนี้
1. ตัวชี้แนะที่มองเห็นได (Visual cues) เชน รูปภาพ ตาราง กราฟ แผนที่ รวมถึง
อุปกรณที่จะนํามาเปนสื่อการเรียนการสอนได เปนตน
2. ตัวชี้แนะโดยการพูด (Oral cues) จะเกี่ยวของกับทักษะการฟงดวย เชน ฟงวิทยุ
หรือเทป สัมภาษณ หรือทํากิจกรรมการสนทนา เปนตน
3. ตัวชี้แนะโดยการเขียน (Written cues) เชน คําถามนํา บทสนทนา ใบสมัครตาง ๆ
รวมถึงคําศัพทและโครงสรางไวยากรณ และเรียงความตัวอยาง เปนตน
จะเห็นไดวา การฝกเขียนเรียงความแบบควบคุมและมีการชี้แนะ มีประโยชนดังนี้
1. เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกเขียนในขัน้ ระหวางการเขียนประโยค (Lists of
sentences) และการเขียนเรียงความ (Composition)
2. ชวยใหนักเรียนเขียนคําศัพทและโครงสรางไวยากรณผดิ นอยลง และครูสามารถ
ตรวจแกไขไดละเอียดขึ้น
3. ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชคําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่พบบอย ๆ ใน
ประโยคตาง ๆ ที่เปนสวนหนึง่ ของเรียงความ
4. ชวยใหนักเรียนไดฝกลอกขอความทั้งหมด เพราะแบบฝกหัดชนิดนีน้ กั เรียน
จะตองลอกขอความเปนอนุเฉท โดยปฏิบัติตามคําสั่งอืน่ ๆ ควบคูกันไป
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5. ทําใหนกั เรียนไดเรียนรูคําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่แทรกอยูในแตละ
ประโยคในขอความ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป
การเลือกหัวขอสําหรับใหนักเรียนเขียนเรียงนั้น ควรเปนหัวขอที่ไมยากนัก นักเรียนจะไดใช
ความสามารถในการแสดงความคิดเหนและการใชภาษามากกวา การแสดงเนื้อหาโดยเสนอ
ลักษณะของการเขียน ดังนี้
1. การเขียนทีม่ ีพื้นฐานมาจากคําศัพท วัตถุประสงคของการเขียนเรียงความแบบอิสระ
นี้ก็เพื่อวัดความเหมาะสมของการใชคําศัพท
2. การเขียนทีม่ ีพื้นฐานมาจากโครงสรางไวยากรณ งานที่ใหเขียนจะเกี่ยวกับโครงสราง
ไวยากรณที่ตองการทดสอบ เชน อดีตกาล (Past tense) ก็อาจใหเขียนเกีย่ วกับเหตุการณที่เปน
อดีต เชน การทองเที่ยวเมื่อตอนปดภาคเรียน เปนตน
3. การเขียนขอความเปนอนุเฉท การเขียนเรียงความแบบอิสระนี้ จะเนนความสามารถใน
การเขียนขอความที่รวมเปนความคิดหลักเพียงความคิดเดียวในแตละอนุเฉท
4. การเขียนเรียงความที่เกิดจากการกระตุนความคิด (Thought provoking
composition) เปนหัวขอการเขียนเรียงความที่อาจไดจากเหตุการณตาง ๆ เชน เหตุการณทาง
การเมือง หรือเหตุการณในโรงเรียน เปนตน
5. การจัดการเรียนรูภ าษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ.2544: 128-129) ไดระบุไวหลายแนวคิดดวยกัน แตละ
แนวคิดจะชวยสรางความคิดที่เปนระบบใหแกครูผูสอน ชวยใหทราบถึงการวิเคราะห สังเคราะห
หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะชวยครูในการ
คัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกสื่อการเรียนรู ดังนัน้ ครูสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดตามที่ไดเสนอไวในหลักสูตร
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 132-170) ดังตอไปนี้
5.1. การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)
การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรูซึ่งมุง เนนความสําคัญของตัวผูเรียน
จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตาม
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กระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟงไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ
ทําความเขาใจ จดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช
การสอนภาษาตางประเทศในปจจุบนั ไดยึดแนวการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสารมากขึ้น
มีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษาใน
สถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยยังคงใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณ
ตามที่ปรากฏอยูในเนื้อหาที่ใชสื่อความหมาย แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวการสอน
ที่ไมจํากัดความสามารถของผูเรียนไวเพียงแคความรูดานโครงสรางไวยากรณเทานั้น แตสนับสนุน
ใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธความสามารถทางไวยากรณเขา
กับยุทธศาสตรการสื่อสารดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิตจริงผูเรียนตอง
สัมผัสกับการสื่อสาร ซึ่งเปนการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ มากมาย ดังนั้นการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ควรสอนใหผูเรียนคุนกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน และนําภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามคําจํากัดความที่ Brown.(1993) เสนอไว มี
ลักษณะ 4 ประการที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน ดังนี้
1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่ องคประกอบทัง้ หมดของทักษะการสื่อสาร และไม
จํากัดอยูภายในกรอบของเนือ้ หาภาษาหรือไวยากรณ
2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพื่อนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแทจริง
ตามหนาที่ภาษา และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมาย
หลัก แตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย
3. ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิคการสื่อสารมี
หลายครัง้ ที่มคี วามคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพื่อที่จะทําใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชไดอยางมีความหมาย
ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในตอนทายสุดผูเรียน
ตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
จากแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบนี้เอง จึงทําใหเกิดขั้นตอนการสอนตาง ๆ
3 ขั้นตอน ทีใ่ ชจัดการสอนกันทั่วไปในขณะนี้ขึ้น และขั้นตอนการสอนนี้ มีผลเชื่อมโยงตอไปถึง
สถานการณการสอน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ และหนวยการสอนดวย วิธกี ารดําเนินการในแต
ละขั้นตอน มีดังตอไปนี้
1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)

72

ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ การนําเสนอเนื้อหาใหม จัดเปนขั้นการสอนที่
สําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน ซึง่ นับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการ
นําเสนอเนื้อหาใหมโดยจะมุง เนนการใหผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและ
รูปแบบภาษาที่ใชกนั จริงโดยทั่วไป
รวมทัง้ วิธีการใชภาษา
ไมวาจะเปนดานการออกเสียง
ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณ ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ควบคูไปกับการ
เรียนรูกฎเกณฑ
2. ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice)
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ใหผเู รียนไดฝกใชภาษาที่เพิ่งจะเรียนรูใหมจากขัน้ การ
นําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือชีน้ ํา (Controlled Practice Directed
Activities) โดยมีผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบคอย ๆ ปลอยใหทาํ เองมากขึ้น เปนแบบ
กึ่งควบคุม (Semi-Controlled) การฝกในขั้นนีม้ ีจุดมุง หมายใหผูเรียนไดทาํ ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมาย และวิธีการใชรูปแบบภาษานัน้ ๆ ดวยเชนกัน ในการฝกนัน้ ครูผูสอนจะเริ่มจากการ
ฝกปากเปลา (Oral) ซึ่งเปนการพูดตามแบบงาย ๆ กอนจนไดรูปแบบภาษา แลวคอยเปลี่ยนสถานการณ
ไป สถานการณเหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึน้ ภายในหองเรียน เพื่อฝกการใชโครงสราง
ประโยคตามบทเรียน ครูผสู อนตองใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหผูเรียนรูว าตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม
นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเขาใจดานความหมายไดตอจากนัน้ จึงใหฝกดวยการเขียนเพื่อเปน
การผนึกความแมนยําในการใช
3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร นับเปนขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งเพราะการฝกใชภาษา
เพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนการถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชัน้ เรียนไปสูการนํา
ภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทัว่ ไปมุงหวังใหผเู รียนไดลองใช
ภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่จําลองจากสถานการณจริง หรือทีเ่ ปนสถานการณจริงดวยตนเอง
โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานัน้ การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชนในแงทชี่ วยให
ทั้งครูผูสอนและผูเรียนไดรูวา ผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมากนอยเพียงใด สามารถนําไป
ปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน ซึ่งการทีจ่ ะถือวาผูเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริง ก็คือ
การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเอง โดยอิสระภายใตสถานการณตาง ๆ ที่จะพบใน
ชีวิตจริง นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูทางภาษาที่เคยเรียนแลวมาใชประโยชนอยาง
เต็มที่ในการฝกในขั้นตอนนีอ้ ีกดวย เพราะผูเรียนไมจาํ เปนตองใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนดมาให
เหมือนดังการฝกในขั้นการฝก
และการไดเลือกใชภาษาเองนี้จะชวยสรางความมัน่ ใจในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารใหแกผเู รียนไดเปนอยางดี วิธกี ารฝกมักฝกในรูปของการทํากิจกรรมแบบ
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ตาง ๆ โดยครูผูสอนเปนเพียงผูกําหนดภาระงาน หรือสถานการณตาง ๆ ให
5.2. การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (Language for Specific Purposes)
การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ มีการพัฒนาเปนลําดับนับตั้งแตป 1967 เปน
ตนมา ในดานภาษาอังกฤษเรียกการสอนชนิดนี้เปนภาษาอังกฤษวา English for Specific
Purposes เปนการสอนโดยใชภาษาเปนเครื่องมือ เพื่อรับความรูศาสตรอื่น ๆ ทั้งดานวิชาการและ
ดานอาชีพเชน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษการโรงแรม ใน
การเรียนภาษามิใชเปนเพียงการเรียนเฉพาะตัวเนื้อหาภาษา แตใชภาษาเพื่อเปนเครื่องมือเชื่อมโยง
และบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ผูเรียนมีแรงจูงใจ มีปจจัยภายนอกที่บังคับใหเรียน เชน เรียนเพื่อ
ความกา วหน าทางวิ ชาการ หรื อเรียนเพื่ อประกอบอาชี พ ผูกํ าหนดโปรแกรมการเรียนการสอน
จําเปนตองศึกษาความตองการซึ่งมีอยูหลายระดับ หลายขั้นตอน
5.3 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Learning)
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คือ ยุทธศาสตรการเรียนรู ซึง่ เปดโอกาสใหใชวิธีการ
ตั้งคําถาม (Questioning) และกระบวนการแกปญหา (Problem Solving) มาเปนตัวนํา
กระบวนการแสวงหาความรูแ ละทักษะ โดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตาง ๆ ทางดาน
วิชาการ เพื่อประโยชนในการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากวิชาและประสบการณตาง ๆ เขาดวยกัน ชวยใหเกิดการถายโอน
การเรียนรูจากวิชาหนึง่ ไปยังวิชาที่นาํ มาผสมผสาน เปนการสงเสริมใหมีการขยายโลกทัศนและ
วิสัยทัศนใหกวางขึน้ ตอบสนองความสามารถทางพหุปญญาของผูเ รียน (Multiple Intelligence) และ
ตอบสนองตอความสามารถที่จะแสดงออกทางอารมณ (Emotional Intelligence) นอกจากนี้
ผูเรียนยังสามารถเชื่อมโยงสิง่ ที่เรียนเขากับชีวิตจริงและสามารถสรางองคความรูดวยตนเองได จน
เกิดการเรียนรูที่มีความหมายมากขึน้
ประโยชนของการเรียนรูแบบบูรณาการ
1. เปดโอกาสใหครูผูสอนทุกวิชา ไดทาํ งานรวมกันหรือรวมมือกันบูรณาการความรู
2. ชวยใหผเู รียนตระหนักถึงคุณคาในการนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตจริง
3. ชวยใหผเู รียนไดรับความรู ความเขาใจในลักษณะองครวม / ภาพรวมมองเห็นความ
เชื่อมโยงของมวลความรูและประสบการณ
4. ชวยใหผเู รียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
5. ชวยใหผเู รียนไดเรียนรูอยางมีจุดหมายและมีความหมาย
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6. เปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนกลุม สามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
7. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางไมจาํ กัด
8. ชวยใหผเู รียนสามารถใชชมุ ชนเปนแหลงวิทยาการและรวมพัฒนาชุมชน
9. สงเสริมใหผูเรียนไดวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการหลายรูปแบบ ดังนี้คือ
1. บูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู
2. บูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรูแ ละพัฒนาการทางจิตใจ
3. บูรณาการระหวางความรูและการกระทํา
4. บูรณาการระหวางสิง่ ที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เปนอยูในชีวิตประจําวัน
5. บูรณาการระหวางวิชาตาง ๆ
5.4. การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียน
ออกเปนกลุม ยอย ๆ สงเสริมผูเรียนใหทาํ งานรวมกันเพื่อใหตนเอง และสมาชิกทุกคนในกลุม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีก่ ําหนด หรืออาจจะกลาวไดวา เปนการสรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่เหมาะสมตามสภาพวัฒนธรรม นัน่ คือ ใหผเู รียนมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน ในลักษณะ
เปนประชาธิปไตยและมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จะมีประสิทธิภาพถาสมาชิกภายในกลุมมองเห็นคุณคา
ของการทํางานรวมกัน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีแนวทางสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมี
หนาที่และความสําคัญเทากัน รูหนาที่ของตนและรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ เสมอกัน ทุกคน
ตระหนักดีวาความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกแตละคน
2. การสรางทีมงาน (Team Formation) การพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกันชี้ใหเห็นชัดวา
ตองมีการจัดกลุมขึ้นเพื่อทํากิจกรรม ผูเรียนสามารถจัดกลุมกันเองได หรือครูผูสอนเปนผูจัดกลุม
ใหผูเรียนได
3. ความรับผิดชอบ (Accountability) ความรับผิดชอบเปนเรื่องสําคัญในการจัดการเรียน
แบบรวมมือ เพื่อใหประสบความสําเร็จผูเรียนจะไดรับการมอบหมายความรับผิดชอบเปนรายบุคคล
ใหคะแนนหรือจัดลําดับงานสวนที่รับผิดชอบในโครงการกลุมหรือทําตามกฎที่วา จะยังทํากิจกรรม
ในกลุมทุกคนจนกวางานจะเสร็จ
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4. ทักษะทางสังคม (Social Skill) ทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้ง
การสื่อความหมาย การชวยสอนและการแกปญหาความขัดแยง ชวยใหรูจักการจัดการทํางานรวมกัน
เปนกลุมเปนหมูไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ถาผูเรียนไมมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น
มากอน ครูผูสอนควรปูพื้นฐานทักษะทางสังคมใหผูเรียนดวย
5. โครงสรางการเรียนรู และวิธีจัดโครงสราง (Structures and Structuring) โครงสราง
การเรียนรูเปนกรอบวิธีการจัดการเรียนรูที่อิสระจากเนื้อหา(Content-Free)สําหรับใชในการจัด
ลําดับพฤติกรรมในหองเรียน ในการจัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหา และระหวางผูเรียน
กับผูเรียน โครงสรางการเรียนรูจะบรรยายลําดับวิธีการตาง ๆ ที่ผูเรียนจะเกิดปฏิสัมพันธตอกัน

นักการศึกษาไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือไวหลากหลาย
ในทีน่ ี้จะขอเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาว ดังนี้
1. การคิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share) เพื่อนเรียน (Partners) และการผลัดกันพูด
(Say and Switch) ทัง้ 3 รูปแบบเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายคลึงกัน คือ ใหผูเรียน
จับคูกันในการตอบคําถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นหรือสถานการณ
หรือทําความเขาใจเนื้อหาที่เปนความคิดรวบยอดทีก่ ําหนดให
3. กิจกรรมโตะกลม (Roundtable หรือ Roundrobin) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผูเรียนที่มีจํานวนมากกวา 2 คนขึ้นไป และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุม
เลาหรือเขียนความคิดเห็นของตน เลาประสบการณ ความรู สิ่งที่ตนกําลังศึกษาหรือสิ่งที่กาํ หนดให
โดยเวียนไปทางดานใดดานหนึง่ จนครบทุกคน
3. คูตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Corners) รวมกันคิด (Numbered Heads
Together) เปนรูปแบบการสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบง
ผูเรียนเปนกลุม ยอย ๆ กลุม ละ 4-6 คน โดยผูเรียนในแตละกลุมตองคละเพศ และความสามารถ
ใหชวยกันตอบคําถาม แกโจทยปญหา หรือทําแบบฝกหัดเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมยอยสามารถ
ตอบปญหาหรือแกโจทยปญหาไดแลว ก็เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนหรือตรวจสอบคําตอบกับผูเรียน
ในกลุมอืน่ หรือครูผูสอนอาจสุมเรียกผูเรียนใหตอบ
4. การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน (Three-Step Interview) เปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับกลุมยอยที่มสี มาชิก จํานวน 3-4 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
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4.1 ผูเรียนจับกลุมกัน ในกรณีที่กลุมมีสมาชิก 3 คน ใหผูเรียนคนที่ 1 เปนผูสัมภาษณ
โดยถามคําถามที่ครูผูสอนตั้งหรือผูเรียนเปนผูตั้งเอง ผูเรียนคนที่ 2 เปนผูตอบ และผูเรียนคนที่ 3
เปนผูจดประเด็นอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่กลุมสมาชิก 4 คน ใหสมาชิกภายใน
กลุมจับคูกันเปน 2 คู โดยมีการสัมภาษณและตอบคําถามไปพรอม ๆ กัน ทั้ง 2 คู ผูเรียนคนที่เปนผู
ตั้งคําถาม จะเปนผูจดประเด็นอภิปรายหรือความคิดเห็นในขณะที่ผูเรียนอีกคนหนึ่งตอบ
4.2 หลังจากการสัมภาษณหรืออภิปรายตามหัวขอจบลงเรื่องหนึง่ ผูเรียนแตละกลุม
ยอยจะสลับบทบาทกันในการสัมภาษณหรือสนทนาหัวขออื่น ๆ
4.3 เมื่อการสัมภาษณหรืออภิปรายครบทุกหัวขอแลวผูเรียนแตละกลุมยอย ผลัดกัน
เลาสิ่งที่ตนไดรูใหกลุมทราบ
5. เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่สมาชิกในกลุม 4 คน มีระดับสติปญญาตางกัน เชน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน
ออน 1 คน ครูผูสอนกําหนดบทเรียนและการทํางานกลุม แลวจึงสอนบทเรียนใหผูเรียนทั้งชัน้
จากนั้นใหกลุม ทํางานตามที่กําหนด ผูเ รียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยการตรวจงานของ
เพื่อนใหถูกตองกอนนําสงครูผูสอน การสอบตางคนตางทําขอสอบ แลวเอาคะแนนของทุกคนมา
รวมกันเปนคะแนนของกลุม ครูผูสอนจัดลําดับคะแนนของทุกกลุมแลวปดประกาศใหทกุ คนทราบ
6. เทคนิค TGT (Team-Games Tournament) จัดกลุมเชนเดียวกับ STAD แตไมมี
การสอบทุกสัปดาห แตละทีมที่มีความสามารถเทาเทียมกันจะแขงขันกันตอบปญหา มีการจัดกลุม
ใหมทกุ สัปดาห โดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล
7. เทคนิค TAI (Team-Assisted Individualization) เปนการจัดการเรียนการสอนที่
สมาชิกของกลุม 4 คน มีระดับความรูตางกัน ครูผูสอนเรียกผูเรียนทีม่ ีระดับความรูเ ดียวกันของแต
ละกลุมมาสอน ความยากงายของเนื้อหาที่สอนแตกตางกัน ทุกคนสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน มี
การใหรางวัลทีมทีท่ าํ คะแนนไดดีกวาเดิม
8. เทคนิค CIRC (Cooperative-Integrated Reading and Composition) ใชสําหรับ
การอาน เขียน และทักษะอื่น ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุม 4 คน มีความรูเทากัน 2 คน อีก 2 คน
เทากัน แตระดับความรูตางจาก 2 คนแรก ครูผูสอนเรียกคูที่มีความรูเทากันจากทุกกลุมมาสอน ให
กลับเขากลุมแลวเรียกคูถัดไปจากทุกกลุม มาสอน คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของ
สมาชิกกลุมเปนรายบุคคล
9. เทคนิค Jigsaw เปนกิจกรรมที่ครูผูสอนมอบหมายใหสมาชิกในกลุมแตละคน กลุม
ศึกษาเนื้อหาทีก่ ําหนดให
สมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดโดยกลุมใหศกึ ษาเนื้อหาคนละตอนที่
แตกตางกัน ผูเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่
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เหมือนกัน หลังจากทีท่ ุกคนศึกษาเนื้อหานัน้ จนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องที่ตน
ศึกษาใหสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใด
คนหนึ่งสรุปเนือ้ หาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกันครูผูสอนอาจเตรียมขอสอบเกี่ยวกับบทเรียนนัน้ ไว
ทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียน
ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือ (Advantages of Cooperative Learning)
1. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุก ๆ คนรวมมือในการทํางานกลุม
ทุก ๆ คน มีสวนรวมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
2. สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน

3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซึง่ กันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง
ทําใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจกั สละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซึ้งในน้าํ ใจของเพื่อนสมาชิก
ดวยกัน
4. ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ การรวมกันคิด การระดมความคิดนําขอมูล
ที่ไดมาพิจารณารวมกัน เพือ่ หาคําตอบที่เหมาะที่สุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิด5วิเคราะหและ
ตัดสินใจ
5. สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจ ักปรับตัวในการอยูรวมกันดวย มนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน
6. สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
สิ่งเหลานี้ลว นสงเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใหสงู ขึ้น
5.5. การจัดการเรียนการสอนที่เนนเนื้อหาวิชาความรูตาง ๆ (Content-Based
Instruction)
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนือ้ หา หมายถึง การสอนภาษาทีน่ าํ เนื้อหาวิชา
ตาง ๆ มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กลาวคือ ผูเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูและในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไปดวย ดังนั้นการคัดเลือกเนื้อหาที่
นํามาใหผูเรียนไดเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิง่ เพราะเนื้อหาที่คัดเลือกมาจะตองเอื้อตอการบูร
ณาการการสอนภาษาทัง้ 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อานและเขียน นอกจากนีย้ ังชวยใหผูเรียนสามารถ
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พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สามารถตีความ ประเมินขอมูลของเรื่อง และพัฒนาการเขียนเชิง
วิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในลักษณะองครวม (Whole
Language Learning)
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนือ้ หาเปนการจัดการเรียนรูท พี่ ัฒนาความ
สามารถทางภาษาของผูเรียนวิธหี นึ่งคือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนื้อหา ทักษะทางภาษา
กระบวนการคิด เจตคติ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั เปนการจัดการเรียนการสอนที่จะกอใหเกิด
ประโยชนใหแกผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ตลอดจนใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. เรียนรูภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวันอยางหลากหลาย โดยใชเนื้อหาเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูทกั ษะทางภาษา กระบวนการคิด และแสวงหาความรูเพิม่ เติมไดดวยตนเอง
3. สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสสัมพันธความรูที่เรียนในวิชาตาง ๆ ดวยภาษาไทยกับ
เนื้อหาทีเ่ รียนในวิชาภาษาอังกฤษ และกอใหเกิดความเชื่อมโยงเปนลักษณะตาง ๆ เชน การ
เชื่อมโยงความคิดในเนื้อหาวิชาการทีห่ ลากหลาย จะชวยใหผูเรียนสามารถมองเห็นความเชื่อมโยง
ของประสบการณตาง ๆ และสามารถนําความคิดไปใชในสถานการณตาง ๆ ได
4. ชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย โดยการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะทีจ่ ะ
ทําใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาและภาษาไปพรอม ๆ กัน
5. เตรียมตัวเรียนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูจากการ
ทํากิจกรรม การเรียนรูจากการฝกงาน การเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูจากโครงงาน
การจัดการเรียนการสอนภาษาทีเ่ นนเนื้อหาหรือ Content-Based Instruction (CBI) นั้น
มีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การเลือกแกนสาระ (Selecting the Theme)
ในการเลือกเนือ้ หาที่จะสอนนั้น ครูผูสอนจะตองเลือกหัวเรื่อง (Topic) ที่สอดคลองกับ
สถานการณจริงและเลือกหัวเรื่องยอย (Sub-Topic) ที่สัมพันธกนั นอกจากนี้ครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน
ขั้นที่ 2 การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียน (Selecting the Material or the Text)
การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียนนับเปนขั้นตอนที่สาํ คัญที่สุด เพราะครูผูสอนจะตองหา
บทเรียนในกรอบเนื้อหาที่คาดวาผูเรียนสนใจ ทั้งจะตองฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง
เชนสามารถตีความ หรือสังเคราะหขอมูลหรือแยกประเด็นที่เปนความเห็นจากขอเท็จจริง สามารถ
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เห็นภาพตามคําบรรยาย สามารถระบุความเปนเหตุเปนผล โดยใชโครงสรางของภาษา ในการ
เลือกบทเรียนที่จะใชสอนอาจใชแนวทางดังตอไปนี้ (Brinton, Snow and Weschem 1997)
1. เนื้อหาของบทเรียนเปนเรือ่ งจริง (Content Authenticity) ทันสมัย มีขอมูลมากพอที่
จะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน เขียน ฟง และพูดได
2. ภาระงานทีส่ อดคลองกับสถานการณจริง (Task Authenticity) เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษวิจารณ
3. ระดับความสนใจ (Interest Level) เนื้อหาในการเรียนสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
4.ระดับความยากงาย (Difficulty Level) บทเรียนยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน
บทเรียนใหขอ มูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ
5. เนื้อหาเขาใจไดงาย (Accessibility) ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพ ื้นฐานกอนอาน
บทเรียนนี้และสามารถเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหาตลอดจนสํานวนภาษา
เหมาะสม
6. บทเรียนหาไดงาย(Availability) ครูผูสอนสามารถหาบทเรียนไดในทองถิน่ ของตน
7. รูปแบบของบทเรียน (Packaging) นาสนใจ การจัดหนา ตัวพิมพ ภาพ สีสนั ชวย
ใหนักเรียนเขาใจขอความไดงายขึน้
8. บทเรียนยืดหยุนได (Flexibility) บทเรียนเหมาะที่จะใชสอนแบบทักษะสัมพันธ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลายและเอื้อตอผูเรียนที่มวี ธิ ีการเรียนรูตางกัน
9. แหลงเนื้อหา (Source) บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาที่มรี ูปแบบที่หลากหลาย
10. สวนเสริมบทเรียน (Textual Aids) เชน คําอธิบายศัพท คําถามใหคนควาเพิม่ เติม
หรือดัชนีคําซึง่ ชวยใหผเู รียนเขาใจและจําเนื้อหาที่เรียนได
11. สื่อการสอนเสริม (Supporting Materials) อาจมีคูมือครู เฉลยคําตอบหรือ
แบบฝกหัดเสริม
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหา ครูผูสอนสามารถเตรียมบทเรียนจากสื่อจริงที่
หลากหลาย เพื่อฝกทักษะตาง ๆ เสริมบทเรียนจากตําราเรียนเพื่อใหการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น โดย
ครูผูสอนในแตละโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนสามารถชวยกันรวบรวมบทเรียนสรางเปนศูนยบทเรียน
หรือศูนยสื่อการเรียนการสอน (English Instructional Resource Centre) นอกจากนี้ครูผูสอนยัง
สามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนจากครูผูสอนที่สอนวิชาอื่น เชน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร ในการหาขอมูลเกี่ยวกับเนือ้ หา ตลอดจนคําอธิบายคําศัพท เปนการ
เชื่อมโยงการเรียนทักษะทางภาษาเขากับความรูในสาขาวิชาอื่นที่เรียนเพื่อพัฒนากลวิธีการเรียน
และทักษะการใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณ ซึ่งมีความสําคัญตอผูเรียน
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ขั้นที่ 3 การสรางแผนภูมิแสดงเครือขาย (Web)
หลังจากเลือกเนื้อหาแลวจึงกําหนดหัวเรื่อง (Topic) และหัวเรื่องยอย (Sub-Topic) เพื่อ
เจาะลึกเนื้อหาโดยใหมีความตอเนื่องและสัมพันธกนั
ตลอดจนสอดคลองกับวิชาอืน่ ในหลักสูตร
เชน เนื้อหาเรือ่ งมลภาวะสอดคลองกับวิชาวิทยาศาสตร จากเนื้อหาในแตละหัวเรื่อง ผูเรียนจะไดรู
ขอมูลใหมพรอมกับพัฒนาทักษะทางภาษา รวมทัง้ ฝกกลวิธกี ารเรียนและพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิพากษวิจารณไปพรอมกัน ฉะนั้น ครูผูสอนควรเลือกหัวเรื่องทีน่ าสนใจเกี่ยวของกับประสบการณ
ของผูเรียนและมีรูปแบบภาษาหลากหลาย
ขั้นที่ 4 การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (Developing the Instructional Tasks and
Activities)
การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา กลาวคือ ครูผสู อนจะ
วิเคราะหเนื้อหาที่จะประเมินวา ผูเรียนจะตองมีความรูเบื้องตนอะไรบาง กอนที่จะอานบทเรียน
หรือทํากิจกรรม หลังจากนั้นจึงเตรียมกิจกรรมจากเนือ้ หาเพื่อสอนศัพทและโครงสรางของภาษา
วิธีเรียบเรียงเนือ้ ความ กลวิธีการเรียน ทักษะการเรียน และฝกการสื่อความหมายในรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมที่ผเู รียนทําเปนการฝกใหสามารถสังเคราะหขอ มูลเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานเชิงวิพากษวจิ ารณ การพูดและการเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมแตละ
ขั้นตอนตองสัมพันธและเสริมซึ่งกันและกัน
การจัดการเรียนการสอนภาษาทีเ่ นนเนื้อหา หรือ Content-Based Instruction(CBI) เปน
แนวการสอนที่ตอเนื่องจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ Communicative Language
Teaching (CLT) โดยมีหลักสําคัญวา การเรียนภาษาจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนอยูในสถานการณการ
เรียนการสอนที่เหมือนจริง (Eskey, 1997) การเรียนการสอนแบบ CBI เปนการจัดกิจกรรมที่ใช
เนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภ าษา โดยจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทั้งกิจกรรมเดี่ยว หรือคูหรือกลุม
เชน อภิปรายประเด็นสําคัญ หาแนวทางแกไขปญหาวิเคราะห ประเมินหรือศึกษาแนวความคิด
สรุป ตีความขอมูล เสนอรายงานหรือโตวาที ผูเรียนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลใหม ๆ ไปพรอมกับฝก
การใชภาษาใหถูกตองในสถานการณที่สมจริงมากที่สดุ
การจัดการเรียนการสอนภาษาทีเ่ นนเนื้อหานัน้ ผูเรียนจะไดรับประโยชนที่สาํ คัญทีส่ ุด คือ
ไดเรียนรูการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไปพรอมๆกับทักษะการเรียนที่จะสามารถนําไปใชในการ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และมีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับสูง นอกจากนี้สงิ่ สําคัญที่สุด คือ
การสอนแนวนีช้ วยพัฒนาผูเรียนใหคิดเปน วิพากษวิจารณเปน และพรอมทีจ่ ะใชภาษาเปนเครื่องมือ
ศึกษาดวยตัวเอง ในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
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5.6. การสอนภาษาแบบองครวม (Whole Language Approach)
แนวการเรียนรูภาษาแบบองครวม เปนการพัฒนาผูเ รียนใหเกิดการเรียนรูแบบองครวม
โดยไมแยกภาษาเปนสวน ๆ และไมเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง
ผูเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับหนาที่และรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ โดยผานทางการใชภาษา
จริงที่มีจุดมุงหมายจริง และผานการแสวงหาความหมายของสื่อสิ่งพิมพอยางกระตือรือรน ความ
สําเร็จของผูเรียน ในฐานะผูใชภาษาพูดไดพัฒนามาจากผลของการทีเ่ ขาเฝาจับตาดู และคอยฟง
คนอื่น ๆ ใชภาษาพูด เพือ่ ใหมีการกระทําสิง่ ตาง ๆ
ครูผูสอนภาษาแบบองครวม จะจัดหา
ประสบการณที่หลากหลายในสภาพแวดลอมที่ขยายกวางออกไป พรอมกับการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติและพัฒนาทางภาษา จะเปนสภาพแวดลอมที่เชื้อเชิญใหผูเรียนใชทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียนเพื่อการปฏิบัติตามจุดมุงหมายที่สาํ คัญตอผูเรียน ในการพัฒนาภาษาพูดและการอานออก
เขียนได มีเงื่อนไขสําคัญในการเรียนรูตามที่ไบรอัน แคมเบอรน กลาวไวดังนี้
1. การนําเขาสูบทเรียน (Immersion) ควรจัดสภาพแวดลอมทางภาษาที่แตกตาง
และหลากหลายใหผูเรียนใชภาษาที่มีความหมาย มีจุดมุงหมายและเปนองครวม (จัดสื่อสิ่งพิมพ
ที่เปนองครวมที่มีความหมายครบสมบูรณในสาระของมัน ไมแยกเปนคําและประโยค เปนสื่อที่ใช
โดยมีจุดมุงหมายที่แทจริง หรือเปนหนังสือที่เขียนโดยใชภาษาที่เปนธรรมชาติ)
2. การสาธิตหรือการทําแบบจําลอง (Demonstration or Modeling) ควรปลอย
ใหผูเรียนไดอยูกับคนอืน่ ๆ ที่ใชภาษาในวิธีการตาง ๆ ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน (ผูสอนและคนอืน่
ๆ ตองอานสิ่งพิมพตอหนาผูเ รียน เพื่อหาวิธีการ หรือคนหาแนวคิดใหม ๆ ผูสอนและคนอื่น ๆ ตอง
เขียนตอหนาผูเ รียน เพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการแลกเปลี่ยน)
3. ความคาดหวัง (Expectation) คาดหวังวาผูเรียนจะเรียนรูวธิ ีการพูดและการตอบ
โตที่สอดคลองกัน (ผูสอนและผูปกครอง ควรคาดหวังวา ผูเรียนจะสามารถอานไดในทายที่สุด และ
จะเขียนไดตามหลักการ)
4. การประมาณการ (Approximation) ควรปลอยใหผูเรียนทดลองกับภาษา และ
คาดคะเนเหตุการณดวยตนเอง (ไมควรคาดหวังวา ผูเรียนจะอานและเขียนไดเหมือนผูใหญ ตั้งแต
แรกเริ่ม ควรยินยอมใหผูเรียนทดลองการอานและการเขียน ใหลองทายวาคําใดที่จะปรากฏตอไป
ในเวลาอาน และใหประดิษฐสัญลักษณ และสะกดเองในเวลาเขียน)
5. การปอนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ควรใหขอมูลยอนกลับในทางบวกเกี่ยวกับ
ความพยายามในการใชภาษาของผูเรียน โดยใชวิธที ี่ออนโยน (ผูสอนและพอแมควรยอมรับภาษา
ที่เขาใจวามีความหมาย และหาคําตอบโตตามความหมายนัน้ ๆ)
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6. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ควรปลอยใหผูเรียนตัดสินใจดวยตนเองวา
พวกเขาจะเรียนอะไรเกี่ยวกับภาษา ใชความเร็วและระยะเวลาในการเรียนอยางไร (เปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกสิง่ ที่จะอานและเขียนดวยตนเอง ใหอิสระในการทดลองกับการอานและเขียนตามความ
แตกตาง ไมจาํ เปนตองเรียงลําดับทักษะในการปฏิบัติงาน)
7. ขอผูกพัน (Engagement) ควรทําใหผูเรียนรูสกึ ปลอดภัยในการทําอะไรเหมือน
คนอื่น และมีสทิ ธิเปนเจาของ สิง่ ที่ทาํ รวมทั้งทําใหเชื่อวา การพยายามทําใหดีเทาเทียมหรือดีกวา
คนอื่น เปนสิง่ ที่มีคาควรทํา เชนการชี้ใหเห็นวา หนังสือเปนสิ่งที่มีคาควรอาน ควรมีเหตุผลที่แทจริง
และรูสึกวาคุมคาในการอานและการเขียน
8. การฝกปฏิบัติ (Practice) ควรเปดโอกาสใหผูเรียนตลอดวันในการฝกอานและ
เขียน (เปนการทําโดยมีจุดมุง หมายที่แทจริง ไมใชเพียงแตทํากิจกรรมที่สัมพันธกัน)

9. สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรู (Supportive Learning Environment)
ควรใหความชวยเหลือเมื่อจําเปน ไมมีการขูเข็ญในการทําภาระงานการเรียนรู ทําใหผูเรียนรูสกึ
ปลอดภัยในการแสวงหาความชวยเหลือในการอานและการเขียนตามความจําเปน ใหกลาเสี่ยง
ที่จะเดาความหมายในการอาน หรือการเขียนคําที่ไมรูจัก
5.7. การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project – Based Learning)
โครงงาน คือ งานศึกษาคนควาที่ผูเรียนทํารวมกันเกี่ยวกับหัวขอเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่
ผูเรียนตองการศึกษาแลวดําเนินการศึกษาคนควาภายในเวลาที่ตกลงกันไวจนไดผลออกมาตาม
ที่ตั้งจุดประสงคไว โครงงานเปนวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึง่ จัดอยูในแนว
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําโครงงานตองเริม่ จากผูเรียนเปนผูคิด ลงมือ
ปฏิบัติ หาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลือ กระตุน แนะนําใหคําปรึกษาอยาง
ใกลชิดจนไดผลงานออกมา แลวจัดทํารายงาน วิธีการดําเนินงานและเสนอผลงาน
จุดมุงหมายการทําโครงงาน
1. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกหัวขอและวิธีการดําเนินการดวยตนเอง
2. เชื่อมโยงองคความรูก ับชีวิตจริง โดยนําความรูท ี่ไดจากหองเรียนไปประยุกตใชหรือ
ปฏิบัติจริง
3. พัฒนาความรับผิดชอบ โดยใหเสรีภาพในการคิดและการทํา กําหนดภาระงานและ
การดําเนินงานเอง
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ลักษณะเดนของโครงงานตามทัศนะของนักการศึกษาหลายคนที่เห็นตรงกันมีดงั นี้
1. มุง เนนไปทีก่ ารเรียนรูเ นื้อหามากกวาเปาหมายดานภาษา เฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่ง
2. มีลักษณะมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง แมครูผูสอนจะมีบทบาทในการสนับสนุน
และเสนอแนะตลอดกระบวนการ
3. มีลักษณะเปนการรวมมือมากกวาการแขงขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
จากกันและกัน
4. นําไปสูการบูรณาการทีแ่ ทจริง ทั้งดานทักษะและกระบวนการแสวงหาขอมูลจาก
แหลงความรูตาง ๆ ที่สะทอนถึงภาระงานในชีวิตจริง
5. จะสิ้นสุดหรือจบลงดวยผลงานในตอนทาย ซึง่ สามารถใหคนอืน่ รับรูมีสวนรวมได
ทําใหโครงงานเปนสิง่ ที่มีจดุ หมายที่แทจริง ทัง้ ยังมีการปรับกระบวนการในระหวางดําเนินการ เปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดความคลองแคลวและความถูกตองชัดเจน ในแตละชวงของการทําโครงงาน
6. เปนสิ่งที่จงู ใจ กระตุนและทาทาย มีผลดีตอการสรางความเชื่อมั่น การรูคุณคาของ
ตนเอง และความเปนอิสระในการดูแลตนเองควบคูไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษา การเรียนรู
เนื้อหาและความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน
ที่มาของหัวขอโครงงาน(Topic) มีทมี่ าจากหลายดาน เชน
1. จากความสนใจของผูเรียน
2. จากสภาพแวดลอมในทองถิ่น
3. จากการสังเกตสิ่งทีพ่ บเห็นในชีวิตประจําวัน
4. จากเนื้อหา (Content) ที่เรียนหรือจากหัวขอเนื้อหา (Notion) ในบทเรียน
5. จากปญหาการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ การตั้งชื่อหัวขอโครงงาน จะตัง้ กอนหรือ
หลังจากการทําโครงงานก็ได
ขั้นตอนในการทําโครงงานประกอบดวยขัน้ ตอนใหญ ๆ 3 ขั้นตอนทัง้ โครงงานแบบเต็ม
รูป และแบบกิจกรรมเสริมดังนี้
1. โครงงานแบบเต็มรูป (Full-scale Project) มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) ครูผูสอนและผูเรียน
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบจายของโครงงานที่จะทํา คาดคะเนเกีย่ วกับภาษาที่จําเปน
ตองใช แนวคิดในการดําเนินการ วิธกี ารรวบรวมขอมูล ฯลฯ
1.2 การดําเนินการทําโครงงาน (Carrying Out the Project) ผูเรียนดําเนินการ
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ตามขั้นตอนในแผนที่วางไว
1.3 การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work)
อภิปรายและประเมินผลยอนกลับ ทัง้ ระหวางและหลังการทําโครงงาน ผูสอนคอยใหคําวิพากษ
วิจารณ และเสนอแนะ กลุมชวยกันวิเคราะหงาน และรวมกันติดตามผลการทํางาน
2. โครงงานแบบกิจกรรมเสริม (Bridging Activities) มีขั้นตอนดังนี้
2.1 วางแผน (Plan) อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบขายโครงงาน ผูเ รียนตัดสิน
เองวาจะทํางานเดีย่ ว คู หรือกลุมยอย ใชความรูและความตองการเฉพาะชวยในการตัดสินใจ ผูสอน
ชวยเหลือในดานภาษาที่จําเปนตองใช หรือใหตัวอยางโครงสราง
2.2 ปฏิบัติการ (Do) ลงมือปฏิบตั ิในหองเรียนหรือนอกหองเรียน ผูเรียนใชทักษะ
ของตนในการดําเนินการ
2.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ (Share) ทําใหหองเรียน ผูเรียนนําเสนอโครงงาน
เพื่อน ๆ ถามคําถาม และอภิปราย
5.8. การเรียนรูแบบเนนภาระงาน (Task-Based Learning)
การเรียนรูที่เนนภาระงาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ใชภาระงาน (Tasks)
เปนหลัก มีลกั ษณะเปนหลักสูตรแบบวิเคราะห (Analytic Syllabus) โดยยึดเอาระบบภาษาทั้งหมดมา
วิเคราะห แลวจัดเปนหนวยใหญ ๆ ไวตามความสามารถของผูเรียน และเนนวาจะเรียนภาษา
อยางไร โดยยึดใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรดวยหลักการ
ของการเรียนรูแบบเนนกระบวนการ ใชแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารรวมกับกิจกรรมการ
สอนแบบเนนภาระงาน
จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบเนนกระบวนการ มี 2 ระดับ คือ
1. จุดมุงหมายทัว่ ไป ซึ่งมีลักษณะเปนขอความทีก่ ลาวถึงปรัชญา อุดมการณ โดยบอก
แนวทาง ทิศทางอยางกวาง ๆ เพื่อกําหนดสิ่งที่มงุ หวังไวในอนาคต
2. จุดมุงหมายเฉพาะหลักสูตร มีลักษณะเปนขอความที่ชัดเจนขึ้น โดยระบุถึงเนื้อหา
และพฤติกรรมหรือกระบวนการการปฏิบัติงานที่ตองการใหผูเรียนบรรลุผล
ลักษณะสําคัญ
1. เปนหลักสูตรที่ใชภาระงาน (Task) เปนหลักในการวิเคราะหเพื่อจัดทําหลักสูตร
2. ภาระงานทีน่ ํามาใชในการเรียนการสอน ตองสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาในการ
ปฏิบัติภาระงานนั้นใหสําเร็จ
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3. ภาระงานทีน่ ํามาใชในการเรียนการสอน ตองวิเคราะหจดั ประเภท จัดลําดับ และ
พิจารณาความยากงายเพื่อใหเหมาะกับผูเ รียน
4. ผูเรียนมีสว นรวมในการจัดทําหลักสูตร คัดเลือกเนื้อหา และวิธีสอน
5. การประเมินผลใหพิจารณาที่ความสําเร็จของภาระงาน และการบรรลุจุดมุงหมาย
เปนสําคัญ
องคประกอบของภาระงาน
1. เปาหมาย หมายถึง สิ่งที่ตองการใหเกิดขึน้ กับผูเรียนหลังจากการปฏิบัติภาระงาน
2. เนื้อหา หมายถึง สวนที่เปนเนื้อหาทางภาษา ไดแก หนาที่ของภาษา เพื่อการสื่อ
สารในเรื่องตาง ๆ คําศัพท โครงสราง เปนรายละเอียดทีน่ ํามาใชในการปฏิบัติภาระงาน

3. กิจกรรม หมายถึง สิง่ ที่ผูเรียนตองปฏิบัตเิ พื่อใหภาระงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ
ดวยดี กิจกรรมที่นาํ มาใชตอ งมีลักษณะหลากหลาย ใกลเคียงกับสถานการณการใชภาษาในชีวติ
จริง สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกัน และคํานึงถึงความตองการของ
ผูเรียน
4. บทบาทของผูเรียน ผูเรียนมีหนาที่รับผิดชอบการเรียนรูข องตนเอง โดยการปฏิบัติ
งานที่ไดรับมอบหมายใหสาํ เร็จ ใหความรวมมือกับผูอื่นในการปฏิบัติงาน เรียนรูการใชภาษาจาก
การมีปฏิสัมพันธกับผูอนื่
5. บทบาทครูผูสอน ครูผูสอนทําหนาที่เปนผูจ ัดเตรียมภาระงาน เปนที่ปรึกษา และให
คําแนะนําขณะที่ผูเรียนปฏิบัติภาระงาน สรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียน และมีความสัมพันธที่ดี
กับผูเรียน
6. การจัดสภาพและบรรยากาศในการเรียน หมายถึง การจัดหองเรียนใหเหมาะสม
กับการปฏิบัตภิ าระงาน สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานรวมกัน ความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียน
หรือระหวางผูเ รียนดวยกัน ดําเนินไปอยางเปนมิตร
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
1. ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร
1.2 วิเคราะหความตองการของผูเรียน
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1.3 วิเคราะหแบบเรียน
1.3 วิเคราะหภาระงาน
2. การพัฒนารูปแบบภาระงาน
2.1 สรุปขอมูลพื้นฐานและกําหนดรายละเอียดของภาระงาน
2.2 รางรายละเอียดของภาระงาน
2.3 ปรับปรุงแกไข
3. การทดลองใชภาระงาน
3.1 การเตรียมการ
3.2 การสอน
4. การประเมินหลักสูตร
4.1 กําหนดเกณฑการประเมินหลักสูตร
4.2 วิเคราะหผลการประเมิน
4.3 ปรับปรุงแกไข
5.10. การสรางองคความรู (Constructivism)
การสรางองคความรู (Constructuvism) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูที่
มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยา ปรัชญา และมนุษยวิทยา โดยมีความเชื่อวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง อาศัยประสบการณเดิมที่มีอยู โยงความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน ซึง่ ครูผูสอตองเปน
ผูจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม (Perkins, 1991)
หลักการของการสรางองคความรูมีดงั นี้
1. ครูผูสอนตองเปนผูใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ทาทายความคิดของผูเรียน
2. ครูผูสอนใชกลยุทธวิธีการสอนทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและชั้นของ
ผูเรียน
3. ผูเรียนตองมีความอยากที่จะเรียนรูและสังเกตถึงความแตกตางของสิง่ ที่เรียน โยง
ความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกันเพื่อคนหาคําตอบ
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จุดมุงหมายของการสอนแบบการสรางองคความรู คือเพื่อใหผูเรียนแสวงหาความรูด วย
ตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ลักษณะสําคัญของวิธีการสรางองคความรูคือ
1. เห็นความสําคัญของความแตกตางของผูเรียน
2. งานทีม่ อบหมายใหผูเรียนทําตองชัดเจนและมีความหมาย
3. ผูเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดเห็น
4. ครูผูสอนใชกลยุทธ กลวิธีหลากหลาย
ขั้นตอนการสรางองคความรู
1. ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (Orientation)ใชสิ่งเรา เชน วีดทิ ศั น รูปถาย โคลง สุนทรพจน
แนวคิด ภาพวาด เปนตน เพือ่ ชักนําผูเรียนเขาสูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ใหนักเรียนบอกถึง
ความคิดของพวกเขาและเขียนลงกระดาษ
2. ขั้นการแลกเปลี่ยนและทําใหกระจาง (Exchange and Clarification) กระตุนใหผูเรียน
ฟง / อานความคิดเห็นของกันและกันแลวชวยกันทําแนวคิดนั้นใหชัดเจนขึ้น (ครูผูสอนเปนผู
กระตุนมิใชชนี้ าํ )
3. ขั้นทาทาย (Challenge)ผูเรียนไดรับขอมูลที่ทา ทายแนวคิดของพวกเขาที่มีอยูขอ มูล
ซึ่งอาจเปนตัวเลข รายงานจากหนังสือพิมพ รูปถาย ขอความที่ตัดตอนมา เปนตน ครูผูสอนให
ผูเรียนแสดงปฏิกิริยา โตตอบขอมูลนั้นและตั้งคําถามใหมกับคิดขอมูลใหมที่ตองการเพิ่มขึ้น
4. ขั้นเปรียบเทียบแนวคิดใหมและเกา(Comparing New and Old Ideas) ผูเรียนไดรับ
ขอมูลที่ทา ทายแนวคิดของพวกเขาทีม่ ีอยู ขอมูลซึง่ อาจเปนตัวเลข รายงานจากหนังสือพิมพ
รูปถาย ขอความที่ตัดตอนมา ครูผูสอนใหผูเรียนแสดงปฏิกิริยา โตตอบขอมูลนั้นและตั้งคําถาม
ใหมกับคิดขอมูลใหมที่ตองการเพิม่ ขึ้น
5. ขั้นทดสอบความคิดใหม (Testing New Thinking)เลือกบริบทใหมใหผูเรียน (ปกติแลว
ควรมีความเกีย่ วของกัน) และใหผูเรียนคิดวาจะประยุกตใชความคิดของตนในบริบทนี้อยางไร ครู
ผูสอนตรวจสอบหารองรอยที่แสดงถึงการประยุกตใชความเขาใจที่พฒ
ั นามาจากขัน้ ที่ 1 – 4
5.11. วิธีการสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง(Total Physical Response)
การสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response) หรือเรียกยอ ๆ
วา TPR เปนการสอนทีพ่ ัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ชื่อ James Asher วิธีสอนนี้ไดแนวจาก
งานวิจยั ดานจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู ไดโยงใยทฤษฎีของการจําในเชิงจิตวิทยา
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มีความเชื่อวาถาบุคคลใดไดรับการฝกฝนบอย ๆ หรือเขมขนอยางตอเนื่อง ก็จะเกิดการเก็บสะสม
ประสบการณตาง ๆ และสามารถระลึกและถายทอดออกมาได การจําเกิดจากการฝกทองจําหรือ
แสดงทาทาง Asher กลาววาการสอนดวย การตอบสนองดวยทาทางมีเปาหมายที่จะใชสมอง
ซีกขวาในการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย มุง การพัฒนาการแสดงออกของสมองซีกขวา ในชวง
แรกของการเรียนภาษา ทําใหสมองซีกซายซึ่งควบคุมทางภาษาเกิดปฏิกิริยาสนองตอบจนเกิดการ
เรียนรู วิธีสอนแบบนีม้ ุงพัฒนาความเขาใจในการฟง ในชวงตนของการเรียนรูโดยการแสดงทาทาง
ใชคําสั่งเปนหลักในการสอน โดยครูผูสอนเปนผูออกคําสั่ง แลวใหผูเรียนปฏิบัติตาม ผูเรียนคน
ใดมีความพรอมก็สามารถเปนผูออกคําสัง่ แลวใหผูเรียนคนอื่นปฏิบัติตาม
การสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง มีจุดมุง หมายเพื่อลดความกังวลของผูเรียน
สรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนาน คําสัง่ ที่ใชควรมีการสับเปลี่ยนบอย ๆ เพื่อไมใหผูเรียน
จําไดในลักษณะของการทองจํา ครูผูสอนควรเลี่ยงการแกขอผิดพลาดของผูเรียนขณะทํากิจกรรมนี้
เพราะจะทําใหผูเรียนไมกลาแสดงออกอีกตอไป
ครูผูสอนควรอดทนตอขอผิดพลาดของผูเรียน
เพราะเปนเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษา ครูผูสอนจะเปนศูนยกลางในการสอนแบบ TPR เพราะ
ครูผูสอนเปนผูเ ลือกสื่อที่จะสอน ออกคําสั่งพรอมทัง้ ทําหนาที่แมแบบ ประเมินผลการเรียนโดยการ
สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่ง
การสอนดวยการตอบสนองดวยทาทางเปนวิธีสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเริ่มเรียน
ภาษา จุดเดนของ TPR คือ การใชประโยคคําสั่งเรียนรูไวยากรณและคําศัพท ทําใหความสามารถ
ในการสื่อสารของผูเรียนอยูใ นวงจํากัด
การสอนแบบนี้ไมสามารถทําใหผูเรียนสื่อสารภาษาใน
สถานการณตา ง ๆ และแลกเปลี่ยนขอมูลในสังคมไดอยางฉับพลัน การสอนแบบ TPR ควรใช
รวมกับวิธีการสอนแบบอื่น การสอนแบบTPRมีประสิทธิภาพในการสงเสริมทัศนคติในการเรียน
ภาษาตางประเทศ เพิ่มพูนแรงใจ ชวยใหความจําคงทน
หลักการสอนแบบ TPR มีหลักการเบื้องตนของวิธีสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง ดังนี้
1. TPR กระตุนใหสมองซีกขวาซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวทางรางกาย ขณะที่สมองซีก
ซายจะมีหนาที่ในการผลิตภาษา (Richards และ Rodgers, 1986 : 90)
2. การฟงเพื่อความเขาใจควรมากอนการพูด
3. ผูเรียนจะเรียนไดดีในบรรยากาศที่ปราศจากความกังวลหรือความเครียด
4. ผูเรียนไมควรถูกบังคับใหพดู จนกวาจะพรอมที่จะพูด
5. ผูเรียนควรเริ่มพูดโดยการเปนผูออกคําสัง่ แทนครูผูสอนและใหผูอื่นปฏิบัติตาม
6. คําสั่งเปนหลักการสําคัญของวิธกี ารสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง (TPR)
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7. คําสั่งที่ขบขันทําใหการเรียนสนุกและทําใหผูเรียนสนใจฟง
8. คําสั่งควรสับเปลี่ยนและหลากหลาย
9. ผูเรียนเริ่มเรียนภาษาโดยการแสดงทาทาง
10. ครูผูสอนไมควรวิตกกังวลกับขอผิดพลาดของผูเรียนมากจนเกินไป เพราะเปน
ธรรมชาติของการเริ่มเรียนภาษา
11. ไวยากรณและรูปประโยค คําสั่ง ควรสอนโดยทางออม
12. ครูผูสอนประเมินความเขาใจของผูเรียนโดยการสังเกตการปฏิบัติตามคําสัง่ ของผูเรียน
5.12. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม(4 MAT’S Learning System)
การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม เปนการสอนที่ชว ยใหผูเรียนมีความ สามารถ
ในการคิดวิเคราะหจากการรับรูประสบการณที่เปนรูปธรรม มีการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยาง
ไตรตรอง เชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิมของตนเอง ผูเรียนจะบูรณาการสิ่งที่ไดจาก
การสังเกตมาเปนความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม แลวนํามาลงมือปฏิบัติใหความสําคัญกับการ
ประยุกตใชความรู การคนควา และการทดลองปฏิบัติกิจกรรมเนนการเรียนแบบรวมมือ การ
อภิปราย การทํางานกลุม และกิจกรรมการแกปญหา
ลักษณะของผูเ รียน 4 แบบตามแนวคิดของโฟรแม็ทซิสเต็ม(Morris and McCarthy,
1990)
ประสบการณรูปธรรม

การลงมือปฏิบัติ

ผูเรียนแบบที่ 4
(Dynamic)
learners)

ผูเรียนแบบที่ 3
(Common sense
learners)

ผูเรียนแบบที่ 1
(Imaginative

learners)

ผูเรียนแบบที่ 2
(Analytic learners)

การรับขอมูล
อยางไตรตรอง

90

ภาพประกอบ 3 ลักษณะผูเรียน 4 แบบ
ผูเรียนแบบที่ 1 (Imaginative Learners) คือ ผูเรียนทีถ่ นัดการรับรูจากประสบการณ
รูปธรรมผานกระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง เขาจะเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
ประสบการณเดิมของตนเองไดเปนอยางดี การเรียนแบบรวมมือ การอภิปราย และการทํางานกลุม
จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในกลุมนี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนกลุมนี้คอื “ ทําไม ”
(Why?)
ผูเรียนแบบที่ 2 (Analytic Learners) คือ ผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เขา
จะเรียนรูความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมไดเปนอยางดี ผูเรียนกลุม นี้ใหความสําคัญกับความรูที่
เปนทฤษฎี รูปแบบ และความรูจากผูเชีย่ วชาญ การอาน การคนควาใหขอมูลจากตํารา หรือ
เอกสารตาง ๆ รวมทั้งการเรียนการสอนภาษาบรรยาย จะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเหลานี้ คําถามนํา
ทางสําหรับผูเรียนในกลุมนีค้ ือ “ อะไร ” (What?)
ผูเรียนแบบที่ 3 (Common Sense Learners) คือ ผูเรียนที่มีความสามารถ / มีความถนัด
ในการรับรูความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมแลวนําสูการลงมือปฏิบัติ เขาใหความสําคัญกับการ
ประยุกตใชความรู การคนควา และการทดลองปฏิบัติ กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติและกิจกรรมการ
แกปญหาจะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในกลุมนี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนในกลุมนี้คือ “
อยางไร ” (How?)
ผูเรียนแบบที่ 4 (Dynamic Learners) คือ ผูเรียนทีม่ ีความถนัดในการเรียนรูประสบการณ
ที่เปนรูปธรรมแลวนํามาสูการลงมือปฏิบัติ เขาใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เปนการสํารวจ คนควา
การคนพบดวยตนเอง แลวเชื่อมโยงความรูเหลานั้นไปสูการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง คําถามนํา
ทางสําหรับผูเรียนในกลุมนีค้ ือ “ ถา ” (If?)
จากลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 แบบดังกลาวขางตน Morris และ McCarthy ไดนํามาเปน
แนวคิดพืน้ ฐานที่ใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม โดยจัดขั้นตอนการ
สอนใหผูเรียนสามารถใชสมองทัง้ ซีกซายและซีกขวาอยางเต็มที่ เปนการพัฒนาพหุปญญาทั้ง 8
ดาน เมื่อนําการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็มมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงไดเปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็มซึ่งประกอบ
ดวยขั้นการเรียนการสอน 8 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ (Create an Experience) เปนขั้นทีจ่ ะจูงใจใหผูเรียนเห็น
คุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียน โดยผูเรียนจะไดสรางประสบการณพื้นฐานทีเ่ กี่ยวกับเรื่องที่
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เรียนผานกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน เกม เพลง บทกลอน สถานการณปญหาที่เปน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมจะกระตุนใหผูเรียนไดสรางจินตนาการ ฝกการสังเกต การ
อภิปราย และการทํางานกลุมรวมกับผูอนื่ โดยในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กับครูและเพื่อนๆ อยูตลอดเวลา
ขั้นที่ 2 การสะทอนประสบการณ (Reflecting on Experience) ขั้นนี้มวี ัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนไดอภิปราย อธิบาย ใหเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่สรางขึน้ ในขั้นที่ 1 เปน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถฝกการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสรุปความรู ความคิดของ
ตนเองหรือของกลุมไดอีกดวย กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้จะชวยใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของสิ่งทีก่ ําลังเรียนอยู

ขั้นที่ 3 การบูรณาการสิง่ ที่ไดจากการสังเกตเปนความคิดรวบยอด (Integrating
Observations into Concepts) ขั้นนี้ผูเรียนจะไดเรียนเนื้อหาในบทเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย
เชน การคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ การทดลอง การทํางานตามใบงาน การระดมสมอง โดยผูเรียน
จะไดใชภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพือ่ น ๆ แลวเขียนสรุปความคิดเห็นที่ไดจากการระดม
สมอง หรือความรูที่ไดจากการคนควา ทดลอง และการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรุปเปนความคิด
รวบยอดของตนเอง
ขั้นที่ 4 การพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด (Developing Theories and Concepts)
ในขั้นนีเ้ ปนการเรียนรูเนื้อหาและความคิดรวบยอดเพิม่ เติมจากขัน้ ที่ 3 เพื่อนําผูเรียนไปสูความคิด
รวบยอดที่เปนแกนของเนื้อหาที่เรียน โดยผูเรียนจะไดบูรณาการความรูจากวิชาอื่นมาใชในการ
เรียนภาษาอังกฤษดวย อีกทั้งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพทบทสนทนา ตลอดจนความรูดาน
อื่น ๆ อยางกวางขวาง
ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติตามแนวคิดทีก่ าํ หนด (Working on Defined Concepts) ในขัน้ นี้
ผูเรียนจะไดทาํ งานตามใบงาน คูม ือ ทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษหรือทําผลงานที่จะชวยสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาทักษะและความรูที่ไดเรียนไปแลว โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัตเิ พื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึน้
ขั้นที่ 6 การเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว (Messing Around) ในขั้นนี้เนนใหผูเรียนบูรณาการ
ความรูภาษาอังกฤษที่มีอยูอ ยางสรางสรรค เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานทีต่ นหรือกลุมจัดทําขึ้นกับผูอนื่
เพื่อขยายวงความรูใหกวางขวางออกไปโดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางกัน
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ขั้นที่ 7 การวิเคราะหเพื่อเห็นประโยชนหรือการประยุกตใช (Analyzing for Usefulness
of Application) ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดวิเคราะหเพื่อสรุปประโยชนของสิ่งที่ไดเรียนรู อีกทั้งชืน่ ชมผลงาน
ของตนเองมีการประเมินตนเองโดยมีครูและเพื่อน ๆ ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษที่ไดเรียนไปแลว
ขั้นที่ 8 การลงมือปฏิบัติดวยตนเองและการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น (Doing it
Themselves and Sharing What They Do with Others) หลังจากทีน่ ักเรียนนําขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่ไดรับในขั้นที่ 7 มาปรับปรุงผลงานและความรูแลว ผูเรียนก็จะไดนําประสบการณหรือผลงาน
เหลานั้นมาแลกเปลี่ยนกับผูอ ื่นเพื่อเปนการสรุปทบทวนและเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนมาทัง้ หมด
ไปสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน หรือในสถานการณอื่น ๆ กิจกรรมที่จัดในขั้นนี้ไดแก การจัด
แสดงผลงาน การจัดปายนิเทศ การรวบรวมผลงานของผูเรียนทุกคนไวเปนผลงานของหอง หรือ
การนําเอาความรูไปใชในสถานการณจริง
สรุปไดวาแนวโนมของการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบันเนนใหผูเรียนมีความสามารถ
และทักษะในการใชภาษาเพื่อประโยชนในการนําไปใชสื่อความหมายในชีวิตจริงไดและมุงใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูภาษาอยางแทจริง ซึ่งจะตองดําเนินการสอนเพื่อใหเกิดการพัฒนาภาษาทั้งสีท่ ักษะ
คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
5. การวิจยั ภาคสนาม (Field Research)
การวิจยั ภาคสนามเปนการวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณที่เปนจริงโดยธรรมชาติ สนามใน
การวิจยั หมายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นซึง่ เปนสภาพที่เปนจริงซึง่ อาจจะเปนหองเรียน โรงเรียน
สถานพยาบาล หมูบา น สนามทดลอง หรือสถานที่จัดทําโครงการใดๆ ในการศึกษานักวิจัยตองเขา
ไปในสถานทีห่ รือสภาพจริงของปรากฏการณ(Social Setting) เพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับสภาพการณนั้นๆ นักวิจัยจะเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการวิจัย การเขาไปสูสภาพสนาม
เปนเหตุผลของการวิจัยและเปนประสบการณตรง
เปนการเปดโลกทัศนทําใหเกิดการคนพบดวย
วิธีการอุปมาน(inductive)จากสภาพขอมูลของจริง
เขาใจปริบทรอบดานรวมทั้งใหมมุ มองของ
ประสบการณในการชวยตีความหมายของขอมูลโดยวิธีการคิดอยางไตรตรอง (นิศา ชูโต, 2540:
87- 88; สุภางค จันทวานิช, 2539: 12 – 15) การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยภาคสนามมักจะใช
วิธีการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทึกภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสังเกต(observation)
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1.1 ประเภทของการสังเกต
นิศา ชูโต (2545: 139 - 148) กลาววาการสังเกตในสภาพการณธรรมชาติ
เปนการสังเกตที่ผูสังเกตมิไดควบคุมสภาพการณที่เกิด เพียงแตคอยเฝาดูเหตุการณดังกลาวซึ่ง
เปนประสบการณตรงโดยใชจักษุ โสตและประสาทสัมผัสตาง ๆ หรือบางครั้งอาจใชเครื่องมือ เชน
กลองถายรูปแบบใชฟลม วีดิโอชวยบันทึกทําใหไดความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํารวมดวย การ
สังเกตโดยตรงที่ผูสังเกตมิไดควบคุมสภาพการณใด ๆ นั้นอาจแบงไดเปน 5 ประเภท (Denzin,
1971: 164) คือ
1.1.1 การสังเกตภายภาพภายนอก เชน สัญลักษณ รูปลักษณ หรือ
คุณลักษณะภายนอกที่แสดงออก เปนเครื่องหมายสื่อไปยังบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคล เชน การ
แตง เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องประดับ สีสัน รูปแบบ (Style) หรือสัญลักษณและรูปลักษณ
สามารถบงชี้ถงึ บุคคลและกลุมได
1.1.2. การสังเกตการแสดงออก ของกิริยาทาทางหรือภาษาทาทางอันเปน
การเคลื่อนไหวของรางกาย หนาตา แขนขา และรูปแบบรางกายของบุคคลโดยธรรมชาติ ตลอดจน
ความสอดคลองหรือขัดแยงของการแสดงออกกับคําพูด ซึ่งคนในกลุม คนหรือสังคมที่ใกลชิดกัน
1.1.3. การสังเกตตําแหนงแหลงทีท่ างกาย โดยปกติมนุษยจะสงวนอาณาเขต
รอบ ๆ ตนเองไวเปนสวนตัว และจะยอมใหบุคคลเขาใกลชิดตามระดับความสัมพันธระหวางกัน
ดังนัน้ ระยะหางระหวางบุคคล ทางภาพ จึงสามารถบงบอกความสัมพันธของบุคคลได
1.1.4. การสังเกตการใชภาษา การใชคําพูดในการสนทนา ซึ่งแสดง
ความสัมพันธระหวางผูพ ูด วิธีการพูดและเวลาพูด อันเปนเรื่องที่สังเกตเห็นไดชัดเจน
1.1.5. การสังเกตบริบท เวลาและการใชเวลา การใชเวลาของบุคคลและกลุม
ตาง ๆ ในกิจกรรมทางสังคม ลวนแตกตางกันทั้งระยะเวลา และชวงเวลา บุคคลจะมีความรูสึกไม
เทากันทั้งสิน้
ดังนั้นการสังเกตและวิเคราะหเกีย่ วกับการเวลา จึงจําเปนตองมีหลักฐานและใช
เครื่องจับเวลามาตรฐานกลาง เชน นาฬิกา เครื่องจับเวลา การใชภาพถาย การใชวีดิทัศน หรือ
เทปบันทึกสถานการณ การบันทึกหลักฐานทางปฏิทินเปนหนวยการวิเคราะห รวมทั้งบริบทของผู
ที่เราสังเกตวาเปนใคร พรอมทั้งบันทึกไวเพือ่ ตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันและปองกันการลืมเลือน
1.2 สิ่งที่สังเกต
นักวิจัยไมสามารถจะสังเกตทุกสิง่ ทุกอยางที่เกิดในสนามไดหมด
ดังนัน้ จึง
จําเปนตองมีศนู ยกลางของการสังเกต กรอบของปรากฏการณในฉากสนาม (Social Setting) ไม
วาจะเปนองคกรโรงเรียน ชุมชน มุมถนน ฯลฯ ซึ่งสามารถแยกยอยออกเปนศูนยกลางของการ
สังเกต ตั้งแตเล็กไปหาใหญไดประมาณ 6 หนวย (Lofland, 1971. 14–15) ดังนี้
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1.2.1. การกระทํา (Acts) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณหนึ่ง
ในชวงเวลาสัน้ ๆ คือ ตั้งแตวินาที นาทีไปจนถึงชั่วโมง
1.2.2. กิจกรรม (Activities) หรือการกระทําของหลาย ๆ คนในฉาก ซึง่ แสดง
ความสําคัญ และความผูกพันการกระทําที่เกีย่ วของกับหลายคนมากกวาเปนสวนบุคคล หรือ
สวนตัวซึ่งใชเวลานานเปนหนวยวัน สัปดาห เดือน หรือเปนชวงฤดูปลูก หวานไถ เปนตน
1.2.3. ความหมาย (Meanings) คือการใหความหมายของการกระทําหรือกิจกรรม
โดยคําพูดที่แสดงออกของผูใ หขอมูล (Actor’s Verbal) อธิบายใหคําจํากัดความ และทิศทางของ
การกระทําตอสิ่งของ เหตุการณและคุณลักษณะตาง ๆ ของมนุษย เชน ทําตามวัฒนธรรม ความเชื่อ
ความเขาใจ อุดมการณ ภาพตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotype) อคติตาง ๆ ทั้งทางบวก
และทางลบ
1.2.4. การมีสวนรวม (Participation) ของบุคคลตาง ๆ ในสถานการณหรือ
ฉากทีเ่ ราศึกษา ซึง่ อาจเปนการแสดงออกถึงการมีสว นรวมของบุคคลในองคกรทีม่ รี ูปแบบอยูแลว
ในฉากเชน รวมอยูท ีมนักกีฬา เปนกรรมการกลุมอาชีพ ทําหนาที่เปนกรรมการทํางานในโรงงาน
หรืออาจเปนรูปแบบอันเกิดจากการคิดสรางโดยคุณสมบัติอันเปนสวนรวมในฉากหนึ่งๆ
(Construction Pattern)
1.2.5. ความสัมพันธ (Realtionship) ของบุคคลตาง ๆ ลักษณะของ
ความสัมพันธอันเกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีอทิ ธิพลตอกันและกัน ความสัมพันธของกิจกรรมที่เชื่อมโยงใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนทางแนวตัง้ หรือแนวนอน ทางมิตรหรือปรปกษ ทางปกปอง หรือละเลย
ฯลฯ รวมทัง้ ดานความตระหนัก ในเรื่องราวเกีย่ วกับสถานภาพของมนุษย เชน ความเจ็บปวยใน
กลุมผูเปนโรคเอดส ความตาย สวนใหญการสังเกตจะทําคูไปกับการสัมภาษณ บางกรณีอาจจะ
สังเกตโดยอิสระได เชน พฤติกรรมหรือการกระทําทีไ่ มมีภาษาเกี่ยวของ หรือเรื่องพิเศษที่ตองรอ
จังหวะชวงเวลาของการสั่งสม
1.2.6. สถานที่ (Settings) คือรูปแบบทุกสิ่งทุกอยางภายใตสภาพศึกษาซึง่ เปน
หนวยการวิเคราะห อาจเปนสถาบันรูปแบบตาง ๆ เชน โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ
หรืออาจเปนระบบ เมื่อสามารถแตกปรากฏการณสังคมออกเปนหนวยยอย ๆ แลว ก็จะสามารถ
บอกไดวา ภายใตสภาพการณศึกษาของเรา เราสังเกตคุณลักษณะรูปแบบใด ชวงเวลาใด ใช
บุคคลหรือกลุม หรือสถานทีใ่ ดเปนหนวยการวิเคราะหภายใตหนวยยอย
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1.3 ชวงระยะเวลาของการสังเกต
การสังเกตสนามอยางมีระบบนั้น Spradley (1980 : 23-24) แบงการสังเกต
ในสนามไวเปน 3 ชวงระยะ คือ
1.3.1. ชวงระยะแรก การสังเกตทั่ว ๆ ไปของทุกสิง่ ทุกอยางในฉาก เชน
โครงสรางดานกายภาพ สถานที่ตาง ๆ บานเรือน การแตงกายของบุคคล ฯลฯ ซึง่ เปนเรื่องที่เห็นได
งายชัดเจน ในชวงนี้นกั วิจยั จะสังเกตและเตรียมจัดทําแผนผังของเขตแผนที่ สถานที่ตาง ๆ ของฉาก
1.3.2. ชวงระยะสอง การสังเกตแบบมีศูนยกลาง (Focused) หลังจากคุนเคย
กับสนามฉากและบุคคลตาง ๆ รวมทัง้ มีโอกาสไดเขาถึงฉากตาง ๆ ทางสังคมมากขึ้นแลว อาจมุง
ประเด็นสังเกตเฉพาะบางกิจกรรมที่สนใจเทานั้น ซึง่ ตองอาศัยการสัมภาษณผูรู หรือผูใหขอมูลเขา
มาชวย เพื่อตรวจดูความสอดคลองของเกณฑการสังเกต เมื่อเปรียบเทียบกับชวงแรกแลวชวงนี้จะ
เปนระบบมากกวา
1.3.3. ชวงระยะสาม การสังเกตแบบเลือกเฟน (Selective) เปนการสังเกต
ตอจากชวงที่สอง โดยเนนประเด็นประเภทของกิจกรรม แตชวงนี้จะมุง ประเด็นเรื่องความแตกตาง
ของกิจกรรม เพื่อตรวจสอบใหเกิดความชัดเจน
2. การสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลสนาม
นิศา ชูโต(2540: 164 – 199) กลาววา การสัมภาษณพูดคุยในสนามเปนวิธีการสําคัญ
และนิยมใชมากที่สุด เพราะมนุษยสื่อสารดวยการใชปากและเสียงมากที่สุด เนื่องจากสะดวกและ
รวดเร็ว ผูสัมภาษณและสัมภาษณสามารถโตตอบ อธิบายจนเกิดความชัดเจน ซักถามจนเกิด
ความกระจาง ใหไดขอมูลลึกซึ้งและสมบูรณ นอกจากนีผ้ ูสัมภาษณยงั มีโอกาสสังเกต กิริยาทาทาง
รวมทัง้ ภาษาทาทาง สิ่งแวดลอมตาง ๆ ของผูใหสมั ภาษณ ประกอบในการตีความหมายและ
อธิบายถึงปรากฏการณตาง ๆ ได อันเปนวัตถุประสงคสําคัญยิ่งในการไดขอมูลเชิงคุณภาพ
สุภางค จันทวานิช (2539 : 74 - 80) กลาววาการสัมภาษณเปนรูปแบบของปฏิสัมพันธ
ระหวางผูถามและผูตอบภายใตกฏเกณฑมีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลเปนการสนทนาอยางมี
จุดมุงหมายเปนหลัก ลักษณะสําคัญของการสัมภาษณคือ มีความยืดหยุน ผูสมั ภาษณมีโอกาส
อธิบายขยายความหรือซักถามคําถามเพิม่ เติมติดตอกันเพื่อใหผูตอบเขาใจจุดประสงคของผู
สัมภาษณ ลักษณะสําคัญอีกประการหนึง่ คือ ในขณะสัมภาษณ สามารถสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ
ของผูตอบได สัมภาษณมโี อกาสสังเกตสีหนาทาทาง ความรูสึกปฏิกิริยาที่ซอนเรนไวในใจที่แสดง
ออกมาในขณะพูดและไมพดู
2.1 ประเภทการสัมภาษณในสนาม
การสัมภาษณสามารถกระทําได 3 ระดับคือ
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2.1. การสัมภาษณเปนทางการ (Formal) คือการสัมภาษณทมี่ ีการนัดแนะ เวลา
สถานที่แนนอนไวกอน รวมทั้งมีการบันทึกเทปการสัมภาษณเปนทางการ สวนใหญนนั้ เปนการ
สัมภาษณผูรู (Key Informants) หรือผูมีตาํ แหนงการงาน เชน อธิบดี นักวิชาการ ครูใหญโรงเรียน
สมภาร กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ การสัมภาษณแบบนี้สวนมากจะตองสัมภาษณหลายครัง้
กวาจะไดขอมูลครบถวน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเปนทางการนัน้ แมวาการโตตอบจะขัดเขิน
ไมเปนธรรมชาติเหมือนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ หรือการพูดคุยแบบกันเองก็ตาม แต
ความคลาดเคลื่อนขอมูลจากการจําของผูสมั ภาษณจะเกิดขึ้นนอยที่สุด เพราะผูรูจะมีเวลาตระเตรียม
ขอมูล รวมทั้งมีความชํานาญในเรื่องราวที่จะใหขอมูล
2.2. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal) คือการสัมภาษณที่เกิดจาก
การพบปะโดยสวนตัว ซึ่งอาจจะมีการนัดหมายไวกอนคราว ๆ
ดังนั้นถาบังเอิญมีเครื่อง
บันทึกเสียงก็อาจขออนุญาต ใชบันทึกเสียงไว ถาไมมี นักวิจัยก็ตองจดและจําไวกอ น อาจจะทํา
ไดหลายครั้งหลายหน เปนชวง ๆ แลวแตเวลาที่พบปะกัน ขณะที่สัมภาษณอาจมีบคุ คลที่สามหรือ
บุคคลอื่น ๆ ปรากฏตัวหรือพูดจาสอดแทรกก็ได บรรยากาศการพูดจาโตตอบเปนกันเองกวาแบบ
แรก แตการระลึกขอมูลจากการสัมภาษณแบบนี้จะเกิดความคลาดเคลื่อนมากกวาแบบแรก
2.3. การสัมภาษณแบบพูดคุยอยางกันเอง (Casual) การพูดคุยแบบนี้ไมมีการ
บันทึกเทป การสัมภาษณแบบนี้ เกิดจากการพบปะพูดคุยกันธรรมดา การโตตอบจะหลั่งไหลไป
ตามธรรมชาติ ดังนั้นปญหาความคลาดเคลื่อนของการระลึกไดของขอมูลจากผูถูกสัมภาษณแบบ
คําตอคําจะเกิดสูงกวาทั้งสองแบบขางตน เพราะไมมีการจดและบันทึกเทปไว และนักวิจัยก็ตอง
รีบเขียนบันทึกการสัมภาษณโดยเร็ว นอกจากจะไดรับการฝกฝนเกี่ยวกับการจําเปนพิเศษ
สุภางค จันทวานิช (2539: 75 – 80) ไดแบงประเภทของการสัมภาษณดังนี้
1.การสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ
(Structured interview or formal interview) การสัมภาษณแบบนี้มีลักษณะคลายกับการใช
แบบสอบถาม และเปนวิธที ี่ใชไดคอนขางงายสําหรับนักสัมภาษณ เพราะคําถามตาง ๆ ไดถกู
กําหนดเปนแบบสัมภาษณขึ้นใชประกอบกับการสัมภาษณไวลวงหนาแลว
ลักษณะของการ
สัมภาษณจึงเปนการสัมภาษณที่มีคาํ ถามและขอกําหนดแนนอนตายตัว สัมภาษณผูใดก็ใชคาํ ถาม
แบบเดียวกัน มีลําดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน การสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือการสัมภาษณ
แบบเปนทางการนี้จะไดผลเต็มที่ก็ตอเมื่อผูสัมภาษณเตรียมการลวงหนาไวอยางดี
เพื่อใหได
ขอเท็จจริงใกลเคียงกับความเปนจริงที่สุด โดยปกตินกั วิจัยเชิงคุณภาพมักไมใชวธิ ีการสัมภาษณ
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ชนิดนี้เปนวิธกี ารหลัก เพราะไมชวยใหไดขอมูลที่ลึกซึง้ และครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะ ในแง
วัฒนธรรม ความหมายและความรูสึกนึกคิด
2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview)
การสัมภาษณแบบนี้เปนวิธีการที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ และในทางมานุษยวิทยา
และเปนแบบที่มักจะควบคูไ ปกับการสังเกตแบบมีสวนรวม ขอมูลทีไ่ ดมาจากการสัมภาษณแบบนี้
จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะห
เพื่อใหเห็นภาพและเขาใจปรากฏการณ ในการสัมภาษณแบบนี้ตัว
ผูวิจัยหรือผูวิเคราะหขอมูลมักจะเปนผูสัมภาษณเอง จึงรูวา ตองการขอมูลแบบใด เพื่อวัตถุประสงคใด
ฉะนั้นจึงตัง้ คําถามในขณะทีส่ ัมภาษณได โดยอาจจะเตรียมแนวคําถามกวาง ๆ มาลวงหนา การ
สัมภาษณแบบนี้อาจแบงออกไดเปน 4 แบบยอย ๆ ดังนี้
2.2.1 การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ การสัมภาษณแบบนี้
มีความยืดหยุน มาก เพราะมีวัตถุประสงคใหผูถกู สัมภาษณมีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของ
ตัวเองไปเรื่อย ๆ ในบางครั้งผูสัมภาษณเพียงแตกลาวนําใหผูถูกสัมภาษณทราบแนวความตองการ
แลวใหผูถูกสัมภาษณเลาเรือ่ งโดยอิสระ
2.2.2 การสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview)
หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth Interview) การสัมภาษณแบบนี้หมายถึงการ
สัมภาษณที่ผสู ัมภาษณมีจดุ สนใจอยูแลว จึงพยายามหันความสนใจของผูถูกสัมภาษณใหเขาสู
จุดที่สนใจ ทัง้ นี้เพราะในบางครั้งผูสัมภาษณอาจจะไมตองการทราบเหตุผลหรือขอเท็จจริงในเรื่อง
หนึง่ เรื่องใดทุกขั้นตอน เพราะอยูนอกเหนือขอบเขตการวิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณอาแต
จุดที่ตองการ ฉะนั้นลักษณะที่สําคัญของการสัมภาษณแบบนี้ จึงอยูท ี่วา ผูวิจยั จะตองรูอยูกอนแลว
วาตองการขอมูลอะไร ชนิดใด
2.2.3 การตะลอมกลอมเกลา (Probe) หมายถึงการซักถามที่ลว งเอา
สวนลึกของความคิดออกมา คือ การสัมภาษณอยางชนิดที่จะตองลวงเอาความจริงจากผูถูก
สัมภาษณใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
ผูวิจัยจะตองใชวาทศิลปเพื่อใหผตู อบเลาเรื่องออกมา
ทั้งหมด การสัมภาษณแบบนี้ นักวิจัยจะตองถามเพื่อคนหาความจริงใหได ในกรณีที่ผูตอบจงใจ
หรืออาจไมจงใจที่จะไมใหขอมูล แตผูวิจยั จําเปนจะตองไดขอมูลนั้น ผูวิจัยก็จะพยายามใชเทคนิค
ตาง ๆ ทีจ่ ะลวงเอาขอมูลออกมาใหได โดยรุกผูตอบดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน ตั้งคําถามจาก
เหตุการณสมมติ (hypothetical question) ใหผูตอบแสดงความคิดเห็น ตัง้ คําถามวาสิ่งที่นา จะ
เปนหรือควรจะเปนในเหตุการณที่กาํ ลังซักถามกันอยูนนั้ คืออะไร เพื่อบังคับใหผตู อบตองเปรียบ
เทียบสภาพทีป่ รากฏกับสภาพที่ควรจะเปน หรืออาจตัง้ คําถามโดยตีขลุมสรุปความวา เหตุการณที่
เกิดนั้นเปนอยางไร เพื่อใหผตู อบแสดงปฏิกิริยาโดยไมทนั ระวังตัว
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2.2.4 การสัมภาษณผใู หขอมูลสําคัญ (key informant interview) หมายถึง
การสัมภาษณโดยกําหนดตัวผูตอบบางคนเปนการเฉพาะเจาะจงเพราะผูตอบนัน้ มีขอมูลที่ดี ลึกซึ้ง
กวางขวางเปนพิเศษเหมาะสมกับความตองการของผูว จิ ัย การใชผูใหขอมูลสําคัญควรใชมากกวา
คนหนึ่งคน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย นอกจากนัน้ นักวิจยั ตองเขาใจวา คุณคาของผูใหขอมูล
สําคัญอยูที่แงมุมการมองปรากฏการณแบบคนใน (emic) ของเขา นักวิจัยจึงไมควรเอาความคิด
ของผูวิจัยไปใสในระบบคิดของผูใหขอมูลสําคัญจนเขาสูญเสียทัศนะแบบคนใด
3. การตระเตรียมกอนสัมภาษณ
การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เพราะเปนพื้นฐานที่ชวยใหนักวิจัย
ดําเนินงานไปตามวัตถุประสงค และปรับใหเขากับสภาพจริงของสนามไดงาย อีกทัง้ เปนการชวย
ลดความเสี่ยงที่เกิดในการสัมภาษณได ประเด็นการตระเตรียมไดแก
3.1
การเตรียมตัว เตรียมใจผูสัมภาษณสิ่งสําคัญที่นักวิจัยจะตองปฏิบัติ คือสราง
ความสัมพันธ สรางความไวเนื้อเชื่อใจกับผูท ี่จะถูกสัมภาษณ ซึ่งจะตองใชเวลานานพอสมควร ไม
มีผูใดบอกไดวาชวงระยะเวลาในการสรางสัมพันธภาพจะยาวนานพอสมควร ขึ้นอยูกับสภาพของสังคม
หัวขอวิจัย เหตุการณแวดลอม จังหวะชวงเวลาที่ผวู ิจัยเขาไปติดตอ คุณลักษณะของผูสัมภาษณที่
ดี คือ มีความรูดีเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในแกนของเรื่องที่ตนจะทําวิจัย คุน เคย และรูประเด็น
คําถามมากอนรวมทัง้ รู และแนใจในประเด็นที่ตนเองตองการจะขุดคน เจาะลงไปใหลึกซึง้ นัน่ คือ มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น วัตถุประสงคการทําวิจัย รูจักการตั้งคําถามที่ชัดแจง งาย ๆ สัน้ ๆ
กะทัดรัด พูดจาชัดถอยชัดคํา ไมใชภาษาวิชาการ มีความออนนอม สุภาพ เปนนักฟงที่ดี จับ
ประเด็นไดสังเกตและรูสึก การเขาถึงอารมณของผูถกู สัมภาษณได รวมทัง้ เปดเผย เห็นใจ เขาใจ
รับรู ติดตาม ตอบโต ตอรอง เพื่อใหรูความจริง โดยไมรับขอมูลแคเพียงผิวเผิน แตตอง
ตรวจสอบอยางจริงจังกับหลักฐานรอบดาน ตั้ง แตตนจนจบและครบถวน ดังนั้นจึงตองเปนผูทมี่ ี
ความจําแมนยํา รูจักนําหลักฐาน คํากลาวตาง ๆ ที่อางแลว มายอนระลึกเพื่อตรวจสอบ จนเกิด
ความแมนตรงในความหมายและความจริงตาง ๆ ในการสัมภาษณไดวาสิ่งใดจริงและเปนความ
จริงของใคร
3.2 การเตรียมและสรางแนวคําถามในการสัมภาษณ และตรวจสอบ
กอนลงมือเก็บขอมูลสัมภาษณ นักวิจัยจะตองสรางหัวขอตามแนวคําถามตาง ๆ
ใหชัดเจนวาจะถามในประเด็นและเรื่องราวอะไร ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของการวิจัย เตรียมวิธีการ
ซักถาม เทคนิคการตั้งคําถามที่จะทําใหผูสัมภาษณไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการนั้น เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ในเรื่องการโตตอบและปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษย รูปแบบและวิธีถาม เปนเรื่องที่ผูสัมภาษณ
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ตองเรียนรูและพัฒนาใหเกิดทักษะควบคูก ัน รูปแบบคําถาม 2 รูปแบบ คือ คําถามที่เปนวาจาและ
คําถามที่เปนภาษาทาทาง คําถามที่ใชวาจา แตมิไดเปนการถามตรง ๆ สวนใหญมักจะถามใน
กรอบของบริบทหรือคําถามที่สะทอนจากคําตอบ การถามแบบนีม้ าจากเทคนิค Client –
Centered ซึ่งนักจิตวิทยาแนะแนว Carl Roger ใชในการสัมภาษณ โดยถือวาผูใหสัมภาษณเปน
ผูรูดีที่สุดเกี่ยวกับตัวและชีวติ เขาเอง คําถามตรง ๆ ไดแก คําถามที่ใชกลุมคําวา “ใคร อะไร กับใคร
ที่ไหน อยางไร เมื่อไร ทําไม” เปนตน คําถามเหลานี้แยกเปน 2 กลุมคือ คําถามเปดและคําถามปด
คําถามเปดหมายถึง คําถามที่เปดกวางทัง้ วิธีถามและคําตอบ มีความยาวตามสบาย เพื่อการโตตอบ
ซักไซกลับไปมา และการใหเวลาผูตอบนานเพียงพอ ซึง่ แบงเปน 3 ประเภท ตามลักษณะของ
ประโยค คือ คําถาม ประโยคงาย ๆ สัน้ ๆ คําถามประโยคที่ยาวซับซอน และคําถามที่เจาะลึก คําถาม
ปด หมายถึง คําถามที่สรางไวชัดเจนทั้งวิธีถามและตอบ เพื่อการขอขอมูลหรือตรวจสอบในเรื่องที่รู
แลวหรือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หรือเพื่อความแนใจ ดังนัน้ ในการสัมภาษณชวงแรก ๆ
จะใชคําถามกลุมนี้นอย แตอาจจะนํามาใชในชวงการตรวจสอบภายหลัง
3.3 การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช
ผูสัมภาษณตองเตรียมตรวจสอบเครื่องบันทึกเทป ใหแนใจวาอยูในสภาพใชงานได
การสัมภาษณอัดเสียงลงเทป ควรหาสถานที่ที่เงียบ ปราศจากเสียงรบกวนจัดไมโครโฟนวางไวใกล
ผูพูด และขอใหผูพูด พูดดัง พอที่จะบันทึกเสียงได เทปที่อัดแลวจะตองเขียนเครื่องหมายบันทึกไว
ทันที หลังจากสัมภาษณทุกครั้งจะตองตรวจสอบการบันทึกเสียง เพื่อดูคุณภาพการอัดวาสมบูรณ
หรือไม จะไดแกไขปญหาในขณะที่อยูในสนามไดทันทวงที เครื่องมือ เครื่องใชอื่น ๆ เชน กระดาษ
บันทึก ไสดินสอ ยางลบ กลองถายรูป กลองดิจิตอล กลองถายวิดีทัศนก็ตองไดรับการตรวจสอบ
เชนเดียวกับเทปบันทึกเสียง และควรจะปฎิบัติดังนี้
3.3.1.ผูที่ จะใชเครื่อ งมือ เครื่องใชทุก อยางในการเก็ บขอมู ล ตองเปน บุ คคลที่
ฝกฝนการใชเครื่องมือที่ชํานาญ สามารถจัดทําจัดวางทุกสิ่งทุกอยางไดครบถวนถูกตอง รวมทั้ง
สามารถทํางานไดอยางราบรื่นไมโฉงฉาง สะดุดตา สะดุดใจ จนเปนที่สังเกต
3.3.2.จัดทํารายการ เพื่อตรวจสอบความพรอม ความครบถวนและประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือทุกครั้งกอนออกสนาม และกอนปฏิบัติงาน เพราะในเวลารีบเรง และมีความกดดัน
หลาย อยาง อุบัติเหตุยอมเกิดขึ้นไดเสมอจึงควรพัฒนาการตรวจสอบใหเปนระบบไวกอน
3.4 การเตรียมติดตอขอสัมภาษณ
หลังจากนักวิจัยคุน เคยกับสนาม และไดรับความไววางใจจากผูคนในสนามแลว กอน
จะสัมภาษณขอขอมูลจากผูใดนั้น ตามมรรยาทและจริยธรรมในการวิจยั นักวิจยั ตองขออนุญาต
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และไดรับคํายินยอมจากผูใหสัมภาษณกอน นักวิจัยสามารถอธิบายใหผูสมั ภาษณรับรูในประเด็นตาง
ๆ ดังตอไปนี้
1. อธิบายเกีย่ วกับโครงการวิจัย วัตถุประสงคการเก็บขอมูลประโยชนที่จะเกิด
แกใคร ระดับใคร ทั้งทางตัวผูวิจัยสังคม ฯลฯ
2. ขออนุญาตและอธิบายเหตุผล การอัดเทปบันทึกเสียง
3. เลาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหัวเรื่อง รูปแบบ แนวคําตอบเวลาที่จะใช
4. ใหความมัน่ ใจและรับรองเกี่ยวกับการรักษาความลับ หรือถาจะเปดเผยขอมูล
จะอยูในรูปแบบใด เพื่อใหผถู ูกสัมภาษณเตรียมตัว เตรียมใจจะไดไมเกิดความหวาดวิตก กังวล
รวมทัง้ สรางความมัน่ ใจกับผูถูกสัมภาษณวาสามารถจะเปดเผยขอมูลบางอยางใหแกนกั วิจยั ได
การสัมภาษณขอมูลในเชิงคุณภาพนัน้ ประกอบไปดวยกลยุทธของการเตรียมสราง
ขอคําถามเกี่ยวกับประวัติผูตอบ คําถามเพือ่ สรางความคุน เคย คําถามสืบคนแนวความคิดของผูตอบ
คําถามเจาะ เทคนิคการใหสัญญาลอย ๆ เพื่อกระตุนใหผูตอบสนทนาพูดคุยดวยคําพูดของเขาเอง
ตระเตรียมเทคนิคการใชคําถาม เจาะลึก ซึ่งประกอบดวย การหักมุม การเปรียบเทียบ การสราง
สถานการณสมมติหรือกระตุนดวยสิง่ ของ รูปภาพหรือวิธีการอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับความเหมาะสม
ของสถานการณรวมทัง้ ความสามารถของผูวิจัย ฯลฯ สิง่ สําคัญที่สุดในการสัมภาษณ คือ การสราง
บรรยากาศใหเกิดความสบายใจ และเปนกันเองระหวางผูว ิจัยกับผูใหสมั ภาษณ ใหรูสึกเสมือนเพื่อน
หรือเสมือนญาติที่นา ไวใจพอที่จะเลาเรื่องตาง ๆ ใหฟง เพื่อทีน่ ักวิจัยจะสามารถคนหาถอยคําที่
เปนกุญแจ ของเรื่องราวตาง ๆ ไดจากคําพูดของผูใหสัมภาษณ
3. การจดบันทึกภาคสนาม (Fieldnotes)
สุภางค จันทวานิช (2539: 62 – 66) กลาววา บันทึกภาคสนามคือการบันทึกขอมูลที่
ไดจากการสังเกต
การจดบันทึกเปนวิธีการสําคัญในการเก็บขอมูลเพื่อทําใหการวิจัยนัน้ สมบูรณ
ยิ่งขึน้ การจดบันทึกจึงทําเพื่อปองกันการลืม ชวยตั้งสมมติฐานชั่วคราวในการวิเคราะหขอมูลใน
สนาม ชวยเรียบเรียงความคิดในการวางแผนงานตอไป ชวยสรุปขอมูลเปนระยะ ๆ การจดบันทึก
เปนการสนับสนุนใหการวิจัยที่มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
รวมทั้งคุณภาพในการสังเกตดวย กรณีที่มีการ
สังเกตพฤติกรรมหรือกลุมบุคคลหลายอยางในเวลาเดียวกันการใชเพียงความจําอยางเดียวอาจจะ
ทําใหขอมูลคลาดเคลื่อนได การจดบันทึกจึงตองทําอยางมีระบบและเปนขั้นตอนคือ
1. บันทึกยอในการสังเกตนักวิจัยจะรูสึกไดเองวาไมควรจดบันทึกใหเห็นโจงแจง
เพราะอาจจะทําใหผูถูกสังเกตรูสึกวากําลังถูกสังเกตและบันทึก ซึ่งจะมีผลใหเขาหยุดคิด หรือมี
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ปฏิกิริยาที่ไมเปนธรรมชาติได ฉะนัน้ ถาจําเปนตองบันทึกก็ควรบันทึกเฉพาะขอความที่สําคัญ ๆ ใช
คํายอ สวนในเหตุการณที่ผูสงั เกตไมสามารถจดอะไรไดเลย เพราะสถานการณไมเอื้อ ก็จําเปนตอง
ใชความจํา นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงตองฝกฝนในการจํา การจดโนตอยางเปดเผยจะกระทําก็ตอเมื่อ
นักวิจัยแสดงตัวอยางเปดเผยวาเปนนักศึกษานักสัมภาษณ และผูถูกสังเกตคาดหวังวาจะมีการจด
บันทึก
2. บันทึกภาคสนามนอกจากการจดขอความสําคัญแลว นักวิจัยจะตองใหเวลา
กับการทําบันทึกภาคสนาม โดยจัดเวลาเฉพาะใหเปนพิเศษ วันละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อบันทึก
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา การทําบันทึกภาคสนามควรทําทุก ๆ 24 ชั่วโมง
การจดบันทึก นอกจากจะชวยปองกันมิใหนักวิจัยลืมเรื่องราวตาง ๆ แลวบันทึก
ยังเปนหลักฐาน ชวยเตือนใหนักวิจัยรวมทั้งผูใหขอมูลระลึกเรื่องราวทําใหการเก็บขอมูลเปนไป
อยางตอเนื่อง ตลอดจนเปนหลักฐานชวยในการวิเคราะหในภายหลัง ดังนั้นการจดบันทึกขอมูล
สนาม จึงเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญยิ่งของการเก็บขอมูลสนาม ไมยิ่งหยอนไปกวาการสรางสัมพันธ
ไมตรีกับผูคนในสนาม บันทึกสนามเปนหลักฐานในการวิเคราะหเชิงคุณภาพที่สําคัญและเปน
เหตุผลของการอยูในสนาม ถานักวิจัยมิไดบันทึกขอมูลสนามก็เทากับมิไดเขาไปอยูในสนาม
(Loftland, 1971 : 102)
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
7.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับความรูในการจัดการเรียนการสอนของครู
Clandinin และ Connelly (2000. 315-313) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความรูของครูโดย
วิธีการใชการวิเคราะหเรื่องราว(Narrative Inquiry) ซึ่งผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ
ของเรื่องราวระหวางครูและนักเรียนในสถานการณทางการสอน เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนนการสะทอน
ความคิดของบุคคลที่มีตอประสบการณของตนและเนนการสะทอนความคิดทางสังคมในดาน
บริบทของอาชีพที่ครูเปนอยู การวิจัยนี้เปนการสืบหาความหมายของความรูของครู 2 ประการ คือ
ควรจะคิดอยางไรเกี่ยวกับความรูของครู ความรูของครูคืออะไร ผลการศึกษาพบวา ความรูของครู
เนนความรูที่ไมคงที่ แตจะเปนความรูเกี่ยวกับชีวิต เรื่องราว และเปลี่ยนแปลง และเนนมิติ 3 มิติ
คือ มิติรวมสมัยคือ ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ความรูของครูจะตองเกิดขึ้นทั้งในอดีตปจจุบัน
และอนาคต เมื่อทําการศึกษาจะตองศึกษาเรื่องราวจากอดีตจนถึงปจจุบัน และกาวไปสูอนาคต
มิติเกี่ยวกับบุคคลเนนสวนที่จะตองเกิดการสัมพันธกนั ระหวางภายในตัวบุคคลกับสิ่งที่มี
อยูรอบตัวสถานที่ เนนสวนที่เปนสิง่ แวดลอม ความรูข องครูประกอบดวย 2 สวนคือขอบเขตของ
ความเปนครูมอื อาชีพ และความรูของครูในทางปฏิบัตขิ องแตละบุคคล ขอบเขตของความรูของครู
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ในการเปนครูมืออาชีพ ขึ้นอยูกับสิ่งที่ครูเผชิญ ครูไมเพียงแตมีความรูตามที่เรียนมา หากแตจะตอง
นําไปปฏิบัติได โดยความรูนี้จะขึ้นอยูก ับนโยบาย หรือหลักสูตรที่เปนเครือ่ งกําหนด ครูมี
ความหมายของความรูในการเปนมืออาชีพทัง้ ในและนอกหองเรียน สําหรับความรูในทางปฏิบัติ
สวนบุคคลเนนความรูของแตละบุคคล และเกิดขึ้นภายในตัวครู ทีจ่ ะรวมถึงความมีสุนทรียศาสตร
คุณธรรม และจิตพิสัย ทําใหครูปฏิบัติออกมาในรูปของภาพลักษณ ครูและหลักการที่ครูปฏิบัติ
ปรัชญาสวนบุคคล การอุปมาอุปมัย และลักษณะของการสอน
Meijer. Verloop และ Beijaard. (1999. 59-84) ไดทําการวิจัย สํารวจความรูเชิงปฏิบัติ
ของครูสอนภาษาเกีย่ วกับการสอนความเขาใจในการอาน โดยตองการศึกษาวาครูจะใหความหมาย
ของความรูท ี่แบงปน (Shared knowledge) อยางไร ครูแสดงความรูเชิงปฏิบัติ ซึ่งแยกออกเปน
1) ความรูดานเนือ้ หาวิชา
2) ความรูเกีย่ วกับนักเรียน
3) ความรูเกีย่ วกับการเรียนรูและความเขาใจของนักเรียน
ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูล คือ ครูสอนภาษาตางประเทศจํานวน13คน โดยมีประสบการณ
ในการสอนตั้งแต 8-33 ป เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ การสัมภาษณ แบบเปดกวางอยางมีโครงสราง
และการใหครูเขียนผังมโนทัศน การสัมภาษณใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และครูจะเขียน
ผังมโนทัศนหลังจากที่มกี ารสัมภาษณโดยเขียนเกีย่ วกับความเขาใจในการสอนอาน ซึ่งสมมติวาให
ครูสอนความเขาใจในการอานกับผูเ รียนทีม่ ีอายุ 16-18 ป หลังจากเขียนผังมโนทัศนแลว ครูจะตอง
อธิบายผังที่ตนเขียน โดยอธิบายถึงวิธกี ารในการเขียนผังมโนทัศนและบอกถึงมโนทัศนที่สาํ คัญ
ที่สุด 3 ประการ โดยผูวจิ ยั จะทําการอัดเสียงและถอดคําบรรยายขอมูลทั้งสิน้ ประกอบดวยการ
สัมภาษณทงั้ หมด 13 ครั้ง และการเขียนผังมโนทัศนจํานวน 13 ครั้งเทากัน ผลการวิจยั พบวา
ความรูในการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับความเขาใจในการอานมีความแตกตางกันมาก ผูวิจัยจึงไดทํา
การตรวจสอบอยางละเอียดโดยศึกษาครู 2 คนที่มีความแตกตางกัน โดยความรูในปฏิบัติของครู
ในการสอนความเขาใจในการอานแบงออกเปน 6 ประเภท คือ
1) ความรูเกีย่ วกับเนื้อหา
2) ความรูเกีย่ วกับผูเรียน
3) ความรูเกีย่ วกับการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียน
4) ความรูเกีย่ วกับวัตถุประสงคของการสอน
5) ความรูเกีย่ วกับหลักสูตร คือตําราและสื่อทีใ่ ชในการสอน
6) ความรูเกีย่ วกับกลวิธกี ารสอน ไดแก การออกแบบการสอน การเตรียมการสอน
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และโครงสรางของการเรียนการสอน
สําหรับสาระของความรูในการจัดการเรียนการสอน ครูมีแบบแผนในการสอนความเขาใจ
ในการอาน คือ เชื่อมโยงความรูดานเนื้อหาของครูและความรูของผูเรียน เนนความรูค วามเขาใจใน
การเรียนรูของผูเรียนหลักสูตรของครู คือ เหตุผลในการเลือกบทเรียน ครูเลือกบทเรียนตามความรู
ในเนื้อหาที่ครูพิจารณาถึงศัพทที่นกั เรียนจําเปนตองเรียนรู ประเภทที่ 2 เนนการเลือกเนื้อหาทีค่ รู
เรื่องราวเชื่อมโยงกับความรูของผูเรียนตลอดจนความสนใจของผูเรียน ประเภทที่ 3 เลือกเนื้อหาที่
เชื่อมโยงกับความรูและความเขาใจของผูเรียนโดยตรง
Johnston and Goettsch (2000, 437-468) ไดทําการศึกษาเกีย่ วกับความรูของครูในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 โดยทําการศึกษาถึงความรูในเนื้อหา ความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ (Pedagogical content knowledge) และความรูเกี่ยวกับตัว
ผูเรียน ผูวิจยั ทําการศึกษาโดยศึกษากับครูที่มีประสบการณในการสอนจํานวน 4 คน ซึ่งเปนผู
เขารวมโครงการภาษาอังกฤษแบบเรงรัดสําหรับมหาวิทยาลัยในแถบตะวันตกตอนกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(Mid – Western U.S university Intensive English Program) และมี
ลักษณะที่ไมแตกตางกันในดานประสบการณของการสอน และไดชื่อวาเปนครูที่ดี ผูวิจัยรวบรวม
ขอมูลการบันทึกเทปการสอนของครูในชัน้ เรียนและทําการสัมภาษณ การสังเกตการสอน จากนัน้
ผูวิจัยไดเขียนขอมูลที่ไดจากรวบรวมในขั้นตอนแรกไปใหครูที่ทาํ การศึกษาสะทอนความคิดของตน
เพื่ออธิบายเพิม่ เติม ผลการวิจยั พบวาความรูของครูในดานเนื้อหาสําหรับวิชาภาษาอังกฤษเปน
วิชาที่เปนทักษะ ดังนั้นจึงเกิดความยากที่จะอธิบายองคความรูใหชัดเจนได ผูวิจยั ไดวิเคราะหใน
ลักษณะที่ความรูที่สามารถอธิบายไดคือสามารถอธิบายเปนกฏเกณฑของภาษาได
Garmston (1998 : 60 – 63) ไดศึกษาเกีย่ วกับการทีจ่ ะเปนครูผูเชี่ยวชาญในการสอน
ผูวิจัยไดนาํ เสนอความรูที่จาํ เปนสําหรับครู ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะผูทเี่ ปนครูที่
เชี่ยวชาญในการสอนจะตองมีความรู 6 ดาน คือ
1. ความรูในเนื้อหาวิชา
2. วิชาชีพครู ครูผูเชี่ยวชาญจะตองมีความรูและเขาใจถึงวิธกี ารในการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา และมีความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูทั่วไป เชน การจัดการชั้นเรียน
3. ความรูเกีย่ วกับตัวผูเรียนและวิธีการเรียนรูข องผูเรียน ครูผูเชี่ยวชายจะมีความรู
เกี่ยวกับผูเรียนเปนอยางดี และจะใหความใสใจตอลําดับขั้นของการพัฒนาการ องคประกอบ
ทางดานวัฒนธรรมของผูเรียน ความแตกตางในดานเพศ ความพึงพอใจของผูเรียน

104

4. ความรูเกีย่ วกับตนเองที่หมายความรวมถึง คุณคา มาตรฐานและความเชื่อ ที่ครู
จะตองเปนผูตัดสินใจในการเลือกบทเรียนใหกับผูเรียน ดังนั้นครูจะตองเปนผูตัดสินใจในคุณคา
ที่มีผูเรียนจะไดรับการสอนของตน
5. ความรูในดานการสอน ครูจะตองเปนผูท ี่มกี ระบวนการทางปญญาในการเลือกใชวิธี
การสอนที่เหมาะสม
6. มีความรูในดานปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
อยางเพื่อนครู ซึง่ จะชวยใหครูเกิดการเรียนรูมากขึน้ และจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
Golombek (1998: 447 - 464) ไดทําการศึกษาความรูที่ใชในการปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนโดยเรียกวา Personal Practical Knowledge ของครูสอนภาษา โดยทําการศึกษากับครู
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 จํานวน 2 คน เพื่อศึกษาถึงความรูในการจัดการเรียนการสอน
ผูวิจัยใชวธิ ีการรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสังเกต จํานวน 45 ครั้ง จากนัน้ ทําการสัมภาษณ
จํานวน 45 ครั้ง การบันทึกภาพการสอนในชัน้ เรียน และการกระตุน ใหระลึกถึงสิง่ ที่ครูสอน การ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางซึ่งใชเวลาสัมภาษณประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง และไดถูกบันทึก ผูว ิจัยทํา
การถอดคําสัมภาษณ และในขั้นตอนการตีความ ครูแตละคนจะไดรับบทที่ผวู ิจัยตีความแลว เพือ่
เปนการยืนยันหรือปฏิเสธการตีความของผูวิจัย
ครูแตละคนไดอธิบายคําตอบของตนและให
ขอเสนอแนะในการตีความของผูวิจัย แกไขประวัติและขอมูลอยางเปนลําดับ ตลอดจนความ
ชัดเจนของขอเขียนของผูว ิจยั ผูว ิจัยวิเคราะหขอมูลจากการบันทึกภาคสนาม การถอดคําจากการ
สัมภาษณ ประกอบการการสังเกตและการบันทึกเกี่ยวกับมโนทัศนของครู ผลจากการวิจัยนี้ไดขอ
คนพบคือความสมดุลยที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ครูใชวธิ กี ารกํากับแบบเปนธรรมชาติใหกับผูเรียนใน
การเรียนรูว ิธีการพูดและใชภาษา การใชการเสริมตอการเรียนรู (Scaffold) และความรูในการ
จัดการเรียนการสอนของครูเกิดขึ้นจากประสบการณของครูที่ไดรับ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาแนวคิดและการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
ระดับมัธยมศึกษาเปนการวิจัยภาคสนาม (field research) ซึ่งมุง เนนการศึกษา สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา พฤติกรรมในการนําความเชื่อของครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยศึกษาพฤติกรรมและวิธีการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปนธรรมชาติมากที่สุดของครูมัธยมศึกษา เพื่อใหไดภาพรวมทัง้ หมดที่เปน พล
วัตรของแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการนําความรูที่ไดรับ จาก
การศึกษา
ประสบการณในการเปนครูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นอกจากนีย้ ังเกิดความรูความเขาใจในวิถขี องการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เขาใจความหมายที่ครู นักเรียน ไดแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนการสืบคนขอมูลเบื้องหนาเบื้องหลัง
ของพฤติกรรมตาง ๆ ของครูในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเปนการ
แสวงหาคําอธิบายใหกับขอมูลที่ไดโดยใชมุมมองของครูเองเปนกรอบพื้นฐานในการตีความ ซึง่ มี
รายละเอียดของการดําเนินการวิจยั ดังนี้
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 จํานวน 10 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑที่กาํ หนดคือครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกรุงเทพมหานครที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูตนแบบ ครูแมแบบและครูแกนนําในดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 5
คน และครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยปกติ จํานวน 5 คน รวมทัง้ สิ้น 10
คนโดยกลุม เปาหมายอนุญาตและตกลงยินยอมใหผวู ิจยั ทําการศึกษาตลอดระยะเวลาของการดําเนินการ
วิจัย

101

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูว ิจยั ใชการสังเกตแบบมีสว นรวม (participant observation)
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) เปนหลัก ดังนัน้ นอกจากตัวผูว ิจัยซึง่
เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยแลวยังมีวธิ ีการในการศึกษาคือ
1. บันทึกภาคสนามประจําวัน
2. การสังเกตการสอนของครูผูเปนกลุมเปาหมายโดยสังเกตการดําเนินการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไดแก
2.1 สภาพแวดลอมโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ประกอบดวย
สภาพแวดลอมทีเ่ ปนกายภาพไดแกสภาพแวดลอม ขนาด ลักษณะของหองเรียน และสภาพแวดลอม
ทางดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 แนวคิดทีค่ รูยึดเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาที่ครูใชสอน (method of language
teaching)
2.4 เทคนิคทีใ่ ชในการสอนภาษา ( language teaching technique)
2.5 การเลือกเนื้อหาที่สอน
2.6 สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.7 วิธีการวัดผลประเมินผลทางภาษาอังกฤษ
2.8 การจัดการชั้นเรียน
3. การสนทนาอยางไมเปนทางการกับครูผูเปนกลุมเปาหมายซึ่งประกอบดวยครูที่สอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูแมแบบและครูแกนนํา
ในดานการสอนภาษาอังกฤษสังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 5 คน และครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามปกติจํานวน 5 คน รวมทัง้ สิ้น10คน คําถามในการสัมภาษณจะเปน
แนวคําถามทีต่ องการขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและการเลือกใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดแก
3.1 ความรูเกีย่ วกับเนื้อหา (content knowledge) ไดแกความรูและความสามารถ
ทางภาษาทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน
3.2 ความรูเกีย่ วกับวิชาชีพครูโดยทั่วไป (pedagogical knowledge) ไดแกความรู
เกี่ยวกับ หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา ผูเรียนและคุณลักษณะของ
ผูเรียน ปริบทที่เกี่ยวของทางการศึกษา สิง่ แวดลอมเกีย่ วกับโรงเรียน ความเปนตัวตนของครูเอง
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3.3 ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเฉพาะในวิชาทีส่ อน (pedagogical content knowledge)
ไดแกความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี (approach) ที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษา
ที่ครูยึดเปนหลักในการสอน (method of language teaching) เทคนิคที่ใชในการสอนภาษา
(language teaching
technique) การเลือกเนื้อหาที่สอน กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิธกี ารวัดผลประเมินผลทางภาษาอังกฤษ และการ
จัดการชั้นเรียน
4. แนวขอคําถามสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนของครูซึ่งเปนแนวคําถามเพือ่ ใหไดขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับทัศนคติที่มีตอวิธกี าร
สอนที่ครูใช
5. แบบบันทึกความคิดเห็นและแสดงความรูสึกของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน ของครูกลุมเปาหมาย
6. แบบบันทึกขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ เชนแผนการสอน เอกสารประกอบ
การสอนแบบทดสอบและแบบประเมินที่ครูใชในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน และเอกสาร
ประกอบอื่นๆที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือผูว ิจัยมีวิธีการดังนี้
1. ในการเตรียมตัวทางดานการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดเขาเรียนวิชาการศึกษา
ภาคสนาม การศึกษาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยเกีย่ วกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเรียนรู
วิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและฝกทักษะการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม
(participant observation) และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) การจดบันทึก
ภาคสนามประจําวันและการตีความขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนนักวิจยั ที่มีประสบการณ
ทางการวิจัยภาคสนาม การฝกและเตรียมตัวโดยการเปนนักวิจัยผูชวยในโครงการการวิจัยตาง ๆ
และไดศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยไดเรียน
วิชาดังกลาว ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ไดศึกษาเพิม่ เติมในรายวิชา
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพชัน้ สูงของครูและวิชาครู (Teacher Education) ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 1 ภาคเรียน โดยไดรับทุนและการสนับสนุน
จากรองศาสตราจารย ดร. สําลี ทองธิว Professor Dr. Kenneth Zeichner คณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน รองศาสตรจารย ดร. เสาวลักษณ รัตนวิชช และมูลนิธิโรตารีสากล
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2. ผูวิจยั สรางแบบบันทึกภาคสนามประจําวัน เพื่อบันทึกรายการและรายละเอียดพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียนตามที่
ผูวิจัยสังเกตเห็น แบบบันทึกภาคสนามประจําวันนี้เปนเครื่องมือการวิจัยที่ผูวิจยั ใชเปนหลักในการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและใชอยางตอเนื่อง รายการและรายละเอียดที่บันทึกนี้ในระยะแรก ๆ
ของการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูตามประเด็นทีผ่ ูวิจัยกําหนด คือ วิธกี ารที่ครูสอน เนื้อหาที่
ครูเลือกใช กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอน วิธกี ารวัดผลและประเมินผลการสอน
การจัดการชั้นเรียนโดยทั่ว ๆ ไป และในระยะตอมา เปนการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ที่ครูดําเนินการโดยผูว ิจัยกําหนดรายการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสอนภาษา และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การบันทึกจะเปนการพรรณาพฤติกรรมและการสราง
แผนภูมิสังคมมิติแสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสอนของครูและความรูทคี่ รูใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การบันทึกเปนไปตามการเรียงลําดับวันทีท่ ี่ทาํ การสังเกต
ในบันทึกภาคสนามประจําวัน มีประเด็นหลักๆที่จะทําการบันทึกดังนี้
2.1 วัน เดือน ปในการบันทึก
2.2 พฤติกรรมที่สังเกตเห็น และคําพูดที่ไดยินตามความเปนจริงซึ่งเปนการบรรยาย
อยางละเอียดถึงสิ่งแวดลอม สถานที่ บุคคล เหตุการณ พฤติกรรม และคําพูดของบุคคล
2.3 การตีความเบื้องตน โดยใชแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาเปนหลักในการ
ตีความตามพฤติกรรมที่ปรากฏในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและหลักการ
ในการจัดการเรียนรูและการสอนภาษาอังกฤษของ Brown ( 2000 ) เปนกรอบเพื่อสรางสมมติฐาน
ชั่วคราว
3. ผูว ิจัยสรางแบบสัมภาษณครูกลุมเปาหมายโดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการสัมภาษณครอบคลุมประเด็นหลักดังนี้
3.1.1 ความเชื่อในการจัดการเรียนการสอน
3.1.2 วิสยั ทัศนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูที่ครูไดรับมาปฏิบัติการสอน
3.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการนําความรูมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
3.1.5 ปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
3.2 ผูวิจัยนําประเด็นการสัมภาษณที่กําหนดไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
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วิทยา นิพนธเพื่อแกไขปรับปรุงในดานความถูกตองและความเหมาะสมของประเด็นในการสัมภาษณ
ความถูกตอง และความเหมาะสมในการใชภาษา
4. ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู ซึ่งเปนแนวคําถามเพื่อใหไดขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผลที่ไดรับและ
ทัศนคติทมี่ ีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูกลุมเปาหมายซึง่ เปนแบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
4.1 กําหนดประเด็นการสัมภาษณไวอยางกวาง ๆ ซึ่งมีการเพิ่มประเด็นสัมภาษณ
จากที่กําหนดในภายหลัง สําหรับประเด็นในการสัมภาษณครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้
4.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการของ
ครูกลุมเปาหมาย
4.1.2 ทัศนคติตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการของครูกลุม
เปาหมาย
4.2 ผูวิจัยนําประเด็นการสัมภาษณที่กาํ หนดไปปรึกษากับอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อแกไขปรับปรุงในดานความถูกตองและความเหมาะสมของประเด็นในการสัมภาษณ ความถูกตอง
และความเหมาะสมในการใชภาษา
5. ผูวิจัยสรางแบบบันทึกความคิดเห็นและแสดงความรูสึกของนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของครูกลุมเปาหมาย โดยดําเนินการดังนี้
5.1 กําหนดประเด็นทีน่ ักเรียนจะตองเขียนบรรยายความรูสึกประกอบดวย
5.1.1 ความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนของครูกลุมเปาหมาย
5.1.2 ความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูกลุมเปาหมาย
5.1.3 ปญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูกลุมเปาหมาย
5.2 ผูวิจัยนําแบบบันทึกความคิดเห็นและความรูสึกที่กาํ หนดไปปรึกษากับอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพือ่ แกไขปรับปรุงในดานความถูกตองและความเหมาะสมของประเด็นใน
การสัมภาษณ ความถูกตองและความเหมาะสมในการใชภาษา
6. ผูวิจัยสรางแบบบันทึกในการศึกษาเอกสารประกอบ โดยมีวิธกี ารดังนี้
6.1 กําหนดประเด็นที่จะศึกษาและบันทึกประกอบดวย
6.1.1 การกําหนดวัตถุประสงคในแผนการสอน
6.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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6.1.3 ความสอดคลองของเนื้อหาที่สอน
6.1.4 การใชสื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
6.1.5 การวัดและประเมินผล
6.1.6 การจัดการชั้นเรียน
6.2 ผูวิจัยนําแบบบันทึกในการศึกษาเอกสารประกอบที่กําหนดไปขอคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อแกไขปรับปรุงในดานความถูกตองและ
ความเหมาะสม ของประเด็นที่จะศึกษา
การดําเนินการวิจยั
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยดวยวิธกี ารวิจยั ภาคสนามเพื่อศึกษาแบบเจาะลึกถึงแนวคิดและ
การใชความรูของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาภายใต
สภาพเหตุการณ สิ่งแวดลอม วิธีดาํ เนินการและการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของครูที่เปน
ธรรมชาติมากที่สุด เพื่อใหเขาใจถึงความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดที่มีตอการจัดการศึกษา เขาใจความหมาย
ของสิ่งที่ครูไดพูดและปฏิบัติ พยายามคนหาขอมูลเบือ้ งหนาเบื้องหลังของพฤติกรรมหรือกิจกรรม
และแสวงหาคําอธิบายใหกบั ขอมูลที่สงั เกตไดโดยใชมุมมองของครูและบุคคลในสังคมที่ครูเกีย่ วของ
วิธีวิจยั ภาคสนามในการวิจยั นี้ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ ดังตอไปนี้
1. การเลือกพืน้ ที่ในการวิจัย (selecting a research setting)
ผูวิจัยกําหนดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ คี รูสอนภาษาอังกฤษที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนครูตนแบบ และครูแมแบบในการสอนภาษาอังกฤษของสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและครูสอนภาษาอังกฤษที่ไมไดรับการคัดเลือก
โดยสอนปกติในโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวนประเภทละ 5 คน โดยแบงตามวุฒกิ ารศึกษาตั้งแต
ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และประสบการณในการเปนครูสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต 5 ป
ถึง 30 ป
2. การเขารวมเปนสมาชิกคนหนึ่งในพืน้ ที่ (gaining access to the setting)
ผูวิจัยมีขนั้ ตอนในการดําเนินการดังนี้
2.1 การเขาพบผูบริหารโรงเรียน
การเขาพบผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยไดช้แี จงรายละเอียดของการวิจัยและขอ
ความรวมมือในการสนับสนุนอนุญาตใหทาํ การศึกษาวิจยั ซึ่งจะไดรับความสะดวกและทําใหผูวิจยั
สามารถเขาไปอยูในพืน้ ที่ทที่ ําการวิจยั ไดอยางเต็มตัวและเปนที่ยอมรับของครูในกลุม สาระภาษา
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ตางประเทศทีค่ รูกลุมเปาหมายสังกัดอยู ซึง่ Bogdan และ Biklen (1992) ไดเสนอแนะวาผูวิจัย
ควรจะตองพบและขออนุญาตจากบุคคลผูมีอํานาจในพื้นที่เพื่อชี้แจงใหชัดเจนถึงสิง่ ที่จะทําและ
เปาหมายของการวิจยั เพื่อที่บุคคลนี้จะชวยรับรอง ผูวิจัยไดไปพบผูอํานวยการโรงเรียนและผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอความรวมมือในการสนับสนุนการ
วิจัยซึง่ ไดรับการตอนรับและยินดีที่ใหเขาไปทําการศึกษา นอกจากนี้ผูวจิ ัยไดพบกับหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางความคุนเคยและมนุษยสัมพันธที่ดอี ันจะนํามาซึง่ ความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2 การเขาพบครูผูเปนกลุม เปาหมาย
การเขาพบครูกลุมเปาหมายและสรางความคุนเคย ทําใหเกิดการยอมรับซึ่ง
เปนประโยชนตอผูวิจัยในการเขาสูสนามวิจัย นอกจากนีเ้ ปนการชีแ้ จงรายละเอียดของการวิจยั
และขอความรวมมือในการสนับสนุนอนุญาตใหทาํ การศึกษา
2.3 การกําหนดบทบาทผูว จิ ัย (presenting oneself)
ผูวิจัยเปดเผยสถานภาพการเปนนิสิตดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนทีต่ องการทําการศึกษาวิจัยเกีย่ วกับแนวคิดและการใชความรูของครูในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา และผูวิจัยเขาไปเปนสมาชิกของสังคมโรงเรียนและทําบทบาท
เปนผูสงั เกต (participant as observer) ในระยะแรกซึง่ เริ่มตั้งแตเดือนมิถนุ ายน 2546 และในระยะ
ตอมาผูวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทเปนผูสงั เกตที่มีสวนรวมในเหตุการณ (observer as participant)
โดยผูว ิจยั เปนผูชวยครูในชัน้ เรียนและขณะเดียวกันก็ทาํ หนาที่สงั เกตพฤติกรรม การดําเนินชีวิตใน
การเปนครูสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความรูที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณสนทนากับครูผูเปนกลุมเปาหมาย ผูบริหาร หัวหนากลุม
สาระ เพื่อนรวมงานของครู และนักเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยภาคสนามในครั้งนี้ ผูว จิ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation)
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) เปนหลักโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของครู
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการสังเกตแบบที่ผูวิจัยทําบทบาทเปนผูสังเกต
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(participant as observer) โดยผูวิจัยจะวางตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมโรงเรียนและ
ทําหนาทีเ่ ปนครูผูชวยสอนรวมทัง้ ทําหนาที่ในการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
ผูวิจัยมีขอบขายในการสังเกตดังนี้
1.1 สภาพแวดลอมโดยทัว่ ไปที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ประกอบดวย
สภาพแวดลอมทีเ่ ปนกายภาพไดแกสภาพแวดลอม ขนาด ลักษณะของหองเรียน และสภาพแวดลอม
ทางดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.2 แนวคิดทีใ่ ชครูยึดเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 วิธีการสอนภาษาที่ครูใชสอน (method of language teaching)
1.4 เทคนิคทีใ่ ชในการสอนภาษาอังกฤษ ( language teaching techniques)
1.5 การเลือกเนื้อหาที่สอน
1.6 สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.7 วิธีการวัดผลประเมินผล
1.8 การจัดการชั้นเรียน
ในการสังเกต ผูวิจัยยึดกรอบในการสังเกตโดยจัดแบงประเภทปรากฏการณทาง
สังคมออกเปน 6 ประเภท (Loftland, 1971 อางถึงในสุภางค จันทวานิช, 2539) เพื่อเปนประโยชน
ในการสังเกต การตีความหมายของขอมูลและความกระจางในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. พฤติกรรม (acts) หมายถึงสิ่งทีค่ รูกระทําในการจัดการเรียนการสอน (มีการ
กระทํา อะไรเกิดขึ้น)
2. กิจกรรม (activities) หมายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการมีขั้นตอน
และมีลักษณะตอเนื่องจนเปนแบบแผนบงบอกวากระทําอยางไร เชนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครู
3. ความหมาย (meanings) หมายถึงการใหความหมายแกการกระทําหรือแบบแผน
พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู
4. ความสัมพันธ (relationship) หมายถึงความสัมพันธของการกระทําหรือพฤติกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึน้
5. การมีสว นรวมในกิจกรรม (participation) หมายถึงการมีสวนเกีย่ วของกับบุคคล
ตางๆ เปนลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้นในเหตุการณนั้นๆ
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6. สภาพสังคม (Setting) หมายถึง สภาพปริบทของสิง่ แวดลอมในที่ทผี่ ูวิจัยใชเปน
พื้นที่ในการศึกษา เปนภาพรวมทุกแงทกุ มุมที่ผวู ิจัยสามารถประเมินมาได ซึ่งแสดงถึงสภาพปริบท
ของพื้นที่ในขณะนั้น
ในระหวางการสังเกตปรากฏการณทั้ง 6 ดาน ผูวิจัยจะทําการบันทึกและหลังจาก
การสังเกตทุกครั้งผูวิจยั ใชการบันทึกรายการที่สงั เกตไดลงในสมุดบันทึก ซึง่ ในระยะแรก ๆ เปนบันทึก
รายการทุกรายการทีผ่ ูวิจัยสังเกตเห็น และนํารายการที่สงั เกตไดมาลงรายละเอียดเปน
บันทึกภาคสนามประจําวันโดยกระทําทุกครั้งที่มีการสังเกต
2. การสัมภาษณ (interview) ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal
interview) โดยผูว ิจัยทําการสัมภาษณทั้งคนที่อยูในเหตุการณรวมกับผูว ิจยั และบุคคลที่เกี่ยวของ
ดวย เปนการสนทนาในเรื่องเกี่ยวของกับพฤติกรรมและเหตุการณที่กําลังสังเกต ซึง่ ในงานวิจยั นี้
หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาทีใ่ ชในการสัมภาษณขึ้นอยูก บั
ความพรอมของผูใหสัมภาษณและพฤติกรรมที่กระทํา
จุดประสงคของการสัมภาษณคือการ
พยายามเก็บขอมูลรายละเอียดเบื้องลึกเกีย่ วกับพฤติกรรมที่ผูถูกสัมภาษณกระทํา เปนการถาม
เพื่อใหผูถกู สัมภาษณอธิบายรายละเอียดของสิ่งที่ปฏิบัติ รวมทัง้ เหตุผลในการปฏิบัติ
ลักษณะการสัมภาษณแบงออกเปน 4 ประเภทคือ
2.1 การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ โดยใหผูถูกสัมภาษณเลาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตน
2.2 การสัมภาษณแบบมีจดุ ความสนใจเฉพาะ (focus interview) หรือการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (indepth interview) เพื่อสัมภาษณรายละเอียดของขัน้ ตอนในการนําความรูดานตาง ๆ
มาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.3 การสัมภาษณเพื่อสืบสอบแบบตะลอมกลอมเกลา (probe) โดยผูวิจัยจะทําการ
ซักถามในลักษณะกระตุนใหอธิบายรายละเอียดและเหตุผลของการเลือกใชความรูใ นดานตาง ๆ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหไดขอมูลในดานความคิด ความเชื่อ ความรูสกึ ทีอ่ ยูในสวนลึก
ของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.4 การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview) ผูวจิ ัยจะกําหนดผูใ ห
ขอมูลบางคนที่สามารถใหขอ มูลเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
กลุมเปาหมายซึ่งแสดงถึงการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนการ
เฉพาะเจาะจง
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การตรวจสอบขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลที่ไดจากการวิจัยภาคสนามมีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือ ผูวจิ ัย
ทําการตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) ซึ่งไดแก
การเปรียบเทียบขอมูลเดียวกันจากเวลา สถานที่ แหลงขอมูลจากผูใหขอมูลหลาย ๆ ฝาย โดยผูว ิจยั
เปรียบเทียบขอมูลที่ไดโดยการสอบถามเกีย่ วกับขอมูลเดียวกันจากครูที่อยูในคณะทํางานเดียวกัน
หลาย ๆ คนและจากการสัมภาษณนักเรียน เปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากครูคนเดียวกันในชวงเวลา
สถานการณ และบริบทที่แตกตางกัน ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธกี ารตาง ๆ กัน เพือ่
รวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน โดยผูวิจยั ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม หรือการแสดงออกของครูควบคู
ไปกับการสัมภาษณ พรอมกันนั้นก็ศึกษาภาพถาย ขอมูลจากเอกสาร
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวจิ ัยใชกระบวนการไตรตรองทางศาสตรในการสอน
(Zeichner: 1995) มาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเปนระบบในการศึกษา
การใชแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาวิเคราะหแนวคิดที่ครูใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และหลักการในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Brown: 2000) ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลทั้งขณะที่อยูในพืน้ ที่ (analysis in the field) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน และสราง
ขอสรุปเปนระยะเพือ่ ตั้งเปนสมมติฐานชัว่ คราว (wording hypothesis) เพื่อตรวจสอบวาผูวิจยั ไดเก็บ
ขอมูลครบถวนหรือไม รวมทั้งเปนแนวทางในการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ถูกตอง ไมหลงทาง และ
การวิเคราะหขอ มูลหลังจากที่เก็บขอมูลทั้งหมดเรียบรอยแลว (analysis after data collection)
สําหรับกิจกรรมหรือการวิเคราะหขอมูลทีผ่ ูวิจัยไดกระทํา มีดงั นี้
1. การลดทอนขอมูล (data reduction) เปนการเลือกเฟนหาจุดที่นา สนใจทําใหเขาใจงาย
สรุปยอ ปรับขอมูลดิบที่เก็บจากสนามซึง่ มีกระบวนการลงรหัส แบงขอมูลเปนสวน ๆ ไดแก สวนที่
เปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการของครูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สวนที่เปนปจจัยทีม่ ีผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แลวเขียนขอสรุป
ชั่วคราว ผูว ิจยั ทําการลดทอนขอมูล เพื่อใหเกิดความชัดเจนเปนพวก เปนประเภท ของขอมูล
รวมทัง้ เพื่อหาจุดที่นา สนใจสําหรับการหาขอมูลใหม จนกระทัง่ ไดผลสรุปและการพิสูจนบทสรุปที่
ตองการ
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2. การแสดงขอมูล (data display) เปนกระบวนการวิเคราะหการจัดเลือกเฟนสรรหา
ตัวอยางขอมูล ไมวา จะเปนการสรุปรายงานการสังเกต คําพูดจากการสัมภาษณ หรือการกระทํา
ของกลุมเปาหมาย นํามาแสดงเปนหลักฐานของขอสรุปชั่วคราวเสนอไว เพื่อแสดงใหเห็นและ
กอใหเกิดความเขาใจวา อะไรเกิดขึ้น ทําไม อยางไร ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหและสรุปผลตอไป
การแสดงขอมูลกระทําในรูปแบบของการเขียนเลา (narrative text)
3. การสรางขอสรุปและยืนยันผลสรุป (conclusion and verification) เปนการสังเคราะห
ขอสรุปยอย ๆ ในชวงแรก ๆ ของการเก็บขอมูลเขาดวยกัน และตรวจสอบยืนยันเปนผลสรุปการ
วิจัยในชวงสุดทาย (นิศา ชูโต, 2540) การที่ผูวจิ ัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป
2 วิธีคือ
3.1 การวิเคราะหแบบอุปนัย (analysis induction) คือการตีความสรางขอสรุปขอมูล
จากรูปธรรมหรือปรากฎการณที่มองเห็นทีเ่ ก็บรวบรวมมาได
3.2 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดของขอมูล (typological analysis) คือการ
จําแนกขอมูลเปนชนิด ๆ (typologies) โดยการนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจําแนกเปนแนวคิด และวิธีการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู ปจจัยที่สง ผลตอการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ รวมทัง้ จําแนกขอมูลที่ไดขางตนเปนใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไรกับใคร เพราะ
อะไร และมีความหมายวาอยางไร
การนําเสนอขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบคุณภาพขอมูล และวิเคราะหขอมูลตามวิธกี าร
ดังกลาว ขางตน ผูวิจัยนําเสนอขอมูลการวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา (description) โดยบรรยาย
ใหเห็นแนวคิด และการใชความรูของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แสดงใหเห็นถึง
เบื้องหนา เบื้องหลังของมุมมองและการกระทําตาง ๆ ของครู นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดหยิบยกขอความ
หรือคําพูดของครูหรือคนในชุมชนโรงเรียน มาแสดงประกอบการบรรยายเพื่อทําใหผูอานเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้น หรือความรูส ึกของผูทถี่ ูกกลาวถึงในแตละสถานการณไดดีขึ้น
แผนปฏิบัติภาคสนามและแผนการสังเกตการสอน
ผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการภาคสนามและแผนการสังเกตการสอนดัง
ตารางตอไปนี้

บทที่ 4
สนามวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อที่ตอบคําถามการวิจัยที่ไดตั้งไวซงึ่ ไดกําหนด
ประเด็นการศึกษาโดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลในการศึกษาขอมูลภาคสนามตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย ซึ่งเริ่มตนการเขาสูสนามในการวิจัยซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกรุงเทพมหานคร เขต 1และ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2546 และเสร็จสิ้นภาคสนามเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 รวมทั้งสิน้ 3 ภาคเรียน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภูมิหลังของครู
ผูวิจัยไดทาํ การศึกษาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน โดยกําหนดคุณลักษณะของครูที่ไดรับ
การคัดเลือกจาก คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติคือครูตนแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
จากกลุมโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งปจจุบนั คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพมหานครคือครูแมแบบและครูแกนนําดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน
และครูสอนภาษาอังกฤษโดยปกติทวั่ ไปจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 5 คน โดยแบงตามพืน้ ฐานทางการศึกษาและ
ประสบการณของการสอน โดยกลุมเปาหมายมีคุณลักษณะดังนี้
ครูผูมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัง้ แต 1-10 ป วุฒทิ างการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน
ครูผูมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัง้ แต 11-20 ป ในจํานวนนี้แยกตาม
วุฒิทางการศึกษาดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน
ครูผูมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัง้ แต 20 ป ขึ้นไปจํานวน 6 คน ใน
จํานวนนี้แยกตามวุฒทิ างการศึกษาดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน
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ระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน
รวมกลุมเปาหมายทั้งสิน้ จํานวน 10 คน โดยกลุม เปาหมายั้ง10 คนดังกลาวยินยอม
และเต็มใจใหผูวิจัยทําการศึกษาตลอดระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ซึ่งผูวจิ ัยเริ่มตนเขาสูสนาม
จนเสร็จสิ้นภาคสนามโดยครูแตละคนและโรงเรียนซึง่ เปนสนามในการวิจัยนี้เปนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครเขต 1 และ เขต 2 โดย
กลุมเปาหมาย และสนามทีผ่ ูวิจัยดําเนินการวิจัย เปนนามสมมติดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 สรุปขอมูลสวนบุคคลของกลุมเปาหมาย
กรณีศึกษา

นามสมมติ

นามสมมติ
โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ
การสอน

กรณีศึกษาที่ 1

พุดซอน

พัฒนวิทยา

สพท เขต 2

7 ป

กรณีศึกษาที่ 2

กุหลาบ

พัฒนปญญา

สพท.เขต 2

กรณีศึกษาที่ 3 เบญจมาศ
(ครูแกนนํา)

พัฒนวิทยา

สพท.เขต 2

กรณีศึกษาที่ 4

พัฒนศึกษา

สพท.เขต 2

กรณีศึกษาที่ 5 ชองนาง
(ครูแกนนํา)
กรณีศึกษาที่ 6 กระดังงา

ปญญาวิทย

สพท.เขต 2

วิทยศึกษา

สพท.เขต 2

กรณีศึกษาที่ 7

ราตรี

ศึกษาวิทยา

สพท.เขต 1

กรณีศึกษาที่ 8
(ครูตนแบบ)

พวงชมพู

พัฒนาการศึกษา
สพท.เขต 1
ตอมายายมาปฏิบัติ
การสอน ณ โรงเรียน
ศึกษาวิทยา
ในปการศึกษา
2547

ปริญญาตรี
ครุศาสตร
เอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรีการศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาโทสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
การศึกษา วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
อักษรศาสตร
ปริญญาตรีการศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรีการศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
ครุศาสตร วิชา
เอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรีการ
ศึกษา ปริญญาโท
บริหารการศึกษา

กรณีศึกษาที่ 9
(ครูแกนนํา)

กลวยไม

ศึกษาศาสตร

สพท.เขต 2

วิทยาคม

สพท.เขต 1

สุพรรณิการ

กรณีศึกษาที่ 10 การเวก
(ครูแกนนํา)

ปริญญาตรีการศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ปริญญาเอก
พัฒนศึกษาศาสตร

11 ป

18 ป
25 ป
32 ป
30 ป
31 ป
33 ป

32 ป
29 ป
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กลุมเปาหมายจํานวน 10 คน มีคุณลักษณะซึ่งผูวิจยั ไดศึกษาโดยแบงตามประเด็นดังนี้คือ
1. พื้นฐานความรู
2. ประสบการณการสอน
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบงเปน
3.1 ครอบครัว
3.2 สถานทีท่ ํางาน
4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 สภาพหองเรียน
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
4.4 สื่อการเรียนการสอน
กรณีศึกษาที่ 1 อาจารยพดุ ซอน
อาจารยพุดซอน สอนอยูโรงเรียนพัฒนวิทยาในกรุงเทพมหานครเปนโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีนกั เรียน 4000 คน
เปนโรงเรียนทีม่ ีชื่อเสียงแหงหนึง่ อาจารยพุดซอนอายุ 29 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร วิชาเอกภาษาอังกฤษจาก วิชาโทภาษาฝรั่งเศส จาก
การศึกษาพบวาอาจารยพุดซอนมีคุณลักษณะในดานตางๆดังนี้
1. พื้นฐานความรู
อาจารยพุดซอนเริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งในเขตจังหวัด
นนทบุรี ตอมาบิดายายสถานที่ทาํ งานโดยเขามาทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จึงทําใหอาจารย
พุดซอนยายโรงเรียนมาเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อจบชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายแลวอาจารยพุดซอนไดสอบเขาเรียนตอในคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่ โดยเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาฝรัง่ เศส อาจารยพุดซอน
เปนผูทมี่ ีความรูในดานภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได อาจารย
ไดรับการอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยูเปนระยะๆ ทําใหไดมีโอกาสพัฒนา
ความรูอยูเสมอ จากการที่อาจารยพุดซอนไดเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร เริ่มมี
ความชอบที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีครูสอนภาษาอังกฤษที่ใจดี สอนเขาใจ มีการพูด
ภาษาอังกฤษ และการใหความหมายของคําศัพท
จึงทําใหอาจารยพุดซอนสนใจที่จะเรียน
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ภาษาอังกฤษ และเริ่มที่จะเรียนภาษาอังกฤษใหดีขึ้นเปนลําดับ แตยังไมถงึ กับมีความสามารถ
ทางดานการใชภาษาอังกฤษ
อาจารยมีความพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยูตลอดเวลา
พยายามโดยการอานตําราภาษาอังกฤษหรือนิตยสาร และหนังสือสําหรับเด็ก ตอมาเมื่อเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่คอนขางเนนในดานวิชาการและเปน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
อาจารยพุดซอนมีความประทับใจในความ
สามารถของครูที่สอนภาษาอังกฤษเพราะมีวิธีการที่ดีและมีเทคนิควิธที หี่ ลากหลาย ทําใหนกั เรียน
เขาใจภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนีย้ ังพูดภาษาอังกฤษดวยสําเนียงที่ไพเราะ จึงทําอาจารยพุด
ซอนชอบทีจ่ ะพูดภาษาอังกฤษ ประกอบกับอาจารยที่สอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจ การเรียน
ภาษาอังกฤษของอาจารยพุดซอนจึงไดรับการพัฒนามากขึ้น
2. ประสบการณการสอน
อาจารยพุดซอนมีประสบการณในการเปนครูสอนภาษาอังกฤษ7 ป โดยเริ่มตน
เขาสูอาชีพครูหลังจากสําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ก็สอบบรรจุเขารับราชการครูโดยสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนมัธยมประจําตําบล
ขนาดเล็กแหงหนึง่ ในจังหวัดชลบุรี จากนัน้ จึงไดยา ยเขามารับราชการ ณ โรงเรียนแหงนี้เนื่องจาก
ขอยายมาอยูรวมกับครอบครัว ขณะนี้อาจารยพุดซอนสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนนี้มาเปนเวลา 3 ปเศษ หากจะนับประสบการณของการเปนครูสอน
ภาษาอังกฤษนับตั้งแตเริ่มเขารับราชการ อาจารยมีประสบการณในการสอนรวมทั้งสิ้น 7 ป
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบงเปน
3.1 ครอบครัว
อาจารยพดุ ซอนเติบโตมาในครอบครัวที่บิดามารดา ทํางานเปนพนักงานใน
บริษัทแหงหนึง่ ซึง่ มีสถานภาพทางครอบครัวในระดับปานกลาง อาจารยพุดซอนนับถือศาสนาพุทธ
อาจารยพุดซอนมีพี่นอ งรวมบิดามารดาทัง้ สิ้น 3 คน โดยตนเองเปนพีส่ าวคนโต นองชายเรียนจบชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงและนองคนสุดทองของอาจารยขณะนี้เรียนในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเปดแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
บิดาและมารดาของอาจารยพุดซอนทํางานบริษทั
ตั้งแตอาจารยพุดซอนยังเปนเด็กอยู และปจจุบันยังคงทํางานบริษัทเชนเดิม สถานภาพของอาจารย
พุดซอนคือสมรสและมีบุตรจํานวน 2 คนเปนชายอายุ 2 และ 3 ปตามลําดับ อาจารยพุดซอนอยู
กับครอบครัวและบิดามารดาของสามีซงึ่ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี
3.2 สถานทีท่ าํ งาน
อาจารยพุดซอนสอนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานัก
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ มีนักเรียน

128

ประมาณ 4000 คนเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร จํานวนครูในโรงเรียนมี
ทั้งสิน้ ประมาณ 140 คน อาจารยพุดซอนอยูในสังกัดกลุมสาระภาษาตางประเทศ ซึง่ มีอาจารย
จํานวน 21 คน อาจารยที่เปนเจาของภาษา 1 คน อาจารยพดุ ซอนมีคาบสอนรวมทั้งสิน้ 16
คาบเรียนตอสัปดาห อาจารยพุดซอนเปนครูที่อายุนอยที่สุดในกลุมสาระภาษาตางประเทศ จึงมัก
ไมไดสนิทสนมกับใครเปนพิเศษเนื่องจากไมมีเพื่อนรวมงานที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกัน สําหรับ
บรรยากาศในสถานทีท่ ํางานของอาจารยพุดซอนเปนไปดวยความอบอุน มีการปรึกษาหารือกันใน
การทํางาน การวางแผนในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน นอกจากนี้ยงั ไดรับการสนับสนุนจาก
ฝายบริหารดี ทําใหมักไมคอยมีปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1สภาพหองเรียน
หองเรียนของนักเรียนมีลักษณะเปนหองเรียนปกติตามสภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยทั่วไป โดยอยูบนชัน้ ที่แปดของอาคาร โตะของนักเรียนจัดเปนแถวเรียงกันโดย
นักเรียนจะมีทนี่ ั่งติดกัน มีทางเดินระหวางแถวเพียงเล็กนอย หองเรียนของนักเรียนจะเปลี่ยนไป
แลวแตฝายวิชาการจะจัดใหนักเรียนไปเรียนทีห่ องใด
บรรยากาศแวดลอมภายในหองเรียน
ประกอบดวยกระดานดําและปายนิเทศทีม่ ีเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปตามสถานการณและเหตุการณ ณ
ชวงเวลานั้น ซึ่งนักเรียนจะจัดปายนิเทศเปนภาษาไทยและไมเกี่ยวของกับการเรียนภาษาอังกฤษ
หองเรียนของนักเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศคอนขางโปรงและถายเทอากาศไดดี นักเรียน
จะนัง่ กันคอนขางเปนระเบียบและกําหนดที่นงั่ ทีเ่ ดิม ไมวาจะเปนการเรียนในคาบเรียนใดก็ตาม
นักเรียนจะนั่งเรียนในทีน่ ั่งของตนเองไมเปลี่ยนแปลง โตะเรียนของนักเรียนจะมีหนังสือเรียนวางอยู
และนักเรียนทุกคนจะนั่งหันหนามองไปทางกระดานดําซึง่ เปนทีท่ ี่ครูยืนอยู และครูเองจะยืนอยูตรง
กลางบริเวณหนาชัน้ เรียน พรอมกับตําราเรียนที่ครูใชสอน
อุปกรณประกอบการสอนภายใน
หองเรียน จะเปนตําราเรียน และแผนใสประกอบการสอนเปนครัง้ คราว นอกจากนี้ครูใชเครื่อง วิทยุ
เทปที่ครูนําเขามาและใชการเปดเทปเพื่อฟงเสียงของเจาของภาษา ครูใชไมโครโฟนและเครื่อง
ขยายเสียงเพือ่ ใหนักเรียนทีน่ ั่งหลังหองไดยินอยางทั่วถึง แตการใชเครื่องขยายเสียงก็ไมไดมีการใช
ตลอด หากวันใดที่ไมมีการใชเครื่องขยายเสียงทําใหนักเรียนทีน่ งั่ หลังหองไมสามารถที่จะไดยิน
เสียงของครูทสี่ อนอยูหนาหองเรียนไดอยางชัดเจน ทําใหนักเรียนลดความสนใจในบทเรียนลงไป
กลับไปทํางานอยางอืน่ แทน
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4.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยพุดซอนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเริ่มตนเขาสู
บทเรียนดวยการสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความพรอมในการนําตําราเรียนมาเรียน การถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนในคาบเรียน ครูบอกจุดประสงคของการเรียนในคาบใหนักเรียนทราบ ครู
ซักถามเกี่ยวกับความรูเดิมของนักเรียนที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่จะเรียนตอไป การสนทนาถึงเรื่องราว
ตางๆรอบตัวนักเรียนดวยการพูดภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยบาง อาจารยพดุ ซอนจะเริ่มตน
การสอนดวยการอานเนื้อเรือ่ งไปโดยตลอดทีละยอหนา สลับกับการใหนกั เรียนอานพรอมกันทั้ง
หอง นักเรียนจะอานดวยน้าํ เสียงและความเร็วในการอานที่คอนขางชาเนื่องจากตองรอเพื่อนๆอาน
ไปพรอมๆกัน ครูอธิบายความหมายของแตละประโยคดวยการแปล ในขณะที่ครูแปลความแตละ
ประโยคจะมีการแทรกการถามความหมายของคําศัพท
โดยนักเรียนจะบอกความหมายเปน
ภาษาไทย และการสอนไวยากรณสอดแทรกไปในขณะที่แปลความ โดยการซักถามถึงกฎเกณฑ
การใชภาษา ทบทวนหลักการใชภาษา โครงสรางของประโยคตางๆ ที่ปรากฏในเนื้อหา การ
อธิบายคําศัพทโดยการซักถามใหนักเรียนตอบและบอกใหนักเรียนทราบความหมาย นอกจาก
เนื้อหาที่ไดจากตําราเรียนแลวยังมีเอกสารประกอบการสอนโดยนําเนือ้ หามาจากแบบฝกหัดจาก
หนังสือเลมอืน่ ๆ การนําสื่อการสอนเชนแผนใสประกอบการอธิบาย การใชวทิ ยุเทป เพื่อให
นักเรียนไดฝกการฟงจากสําเนียงของเจาของภาษา การใหใบงานซึ่งเวนชองวางใหนักเรียนเติมคํา
ที่ขาดหายไป ใบงานซึง่ ถามคําถามเพื่อถามรายละเอียดของขอมูลที่ไดฟง เมือ่ นักเรียนเติมคํา
เรียบรอยแลวครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบครูจะสอนโดยใชสื่อการสอนคือวิทยุเทป โดยให
นักเรียนฟงเทปในการสอนการฟงนอกจากนี้ครูใชภาษาอังกฤษในการสอนบางสลับกับการใช
ภาษาไทยการใชเนื้อหาที่สอนนอกเหนือจากตําราเรียนทีใ่ ชเปนแบบเรียน ครูจะเลือกเนื้อหาจาก
หนังสืออื่นๆมาประกอบและนํามาเปนบทเรียน การใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ การฝกให
นักเรียนพูดมีนอย สวนใหญนักเรียนจะเปนผูท ี่ฟง ครูอธิบายเนื้อเรื่องและ เทปบันทึกเสียงตาม
ตําราเรียน
ครูเนนในเรื่องการใชภาษา
หลักไวยากรณความหมายของคําและประโยค
ครูอธิบายเนื้อหาโดยละเอียด การซักถามเกีย่ วกับเนือ้ หาที่เรียน การยกตัวอยางประโยคและ
อธิบายกฏเกณฑการใชภาษา
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
อาจารยพุดซอนใชเนื้อหาที่มาจากตําราเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด
โดยจัด
การเรียนการสอนไปตามหัวขอที่มีอยูในตําราเรียน นอกจากนี้ไดจัดทําเอกสารประกอบการสอน
โดยนําแบบฝกหัดจากหนังสือเลมอื่นๆ มาจัดทําเปนแบบฝกใหกับนักเรียน สําหรับการใชเนื้อหา
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ที่สอนนอกเหนือจากตําราเรียนที่ใชเปนแบบเรียน ครูจะเลือกเนื้อหาจากหนังสืออื่นๆ มาประกอบ
การสอนบาง การใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาเปนบทเรียน
4.5 สื่อการเรียนการสอน
ครูนําสื่อการสอนมาประกอบการสอนไดแกแผนใสประกอบการอธิบาย การใช
วิทยุเทปเพื่อใหนกั เรียนไดฝก การฟงจากสําเนียงของเจาของภาษา การใหใบงานซึ่งเวนชองวาง
ใหนักเรียนเติมคําที่ขาดหายไป ใบงานที่ประกอบดวยถามคําถาม เพื่อถามรายละเอียดของขอมูล
ที่ไดฟง
เอกสารประกอบการสอนที่เกีย่ วกับการเฉลยขอสอบเขามหาวิทยาลัยมาใหนักเรียน
ไดฝกทําเพื่อความคลองในการเลือกตอบ
กรณีศึกษาที่ 2 อาจารยกหุ ลาบ
อาจารยกหุ ลาบ สอนอยูโ รงเรียนพัฒนปญญาซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญสังกัด
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน
อาจารยกหุ ลาบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในกรุงเทพ
มหานคร วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย ปจจุบนั ทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารยกหุ ลาบมีประสบการณในการสอน 11 ป จากการศึกษาพบวา
อาจารยกหุ ลาบมีคุณลักษณะในดานตางๆดังนี้
1. พื้นความรู
อาจารยกหุ ลาบเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนซึ่งอยูใกลบาน จากนัน้
เขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาจนจบชั้นมัธยมปลายโดยมีความตัง้ ใจทีเ่ รียนพยาบาล ดวยเปนคน
ที่เรียนมาทางสายวิทย-คณิต แตเมื่อสอบเขามหาวิทยาลัย ปรากฏผลวาตนเองไดเขาเรียนในคณะ
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ โดยลือกเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งในเริ่มแรก
นั้นอาจารยกหุ ลาบไมไดมคี วามชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษ แตเมื่อไดเรียนแลวจึงเริ่มที่จะชอบ
ภาษาอังกฤษและเรียนดีตลอดมา
เมื่ออาจารยกุหลาบเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทางดานการศึกษาแลว อาจารยกุหลาบไดเปนครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาระยะ
หนึง่ และลาศึกษาตอในภายหลังโดยสอบเรียนตอปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ใน
ระหวางที่รับราชการอยูน นั้ ไดมีโอกาสฝกอบรมภาษาอังกฤษโดยเขารวมโครงการครูแลกเปลี่ยนให
ไปอบรมและฝกงานในโรงเรียนมัธยม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกามีกําหนด9เดือน แตอาจารย
กุหลาบไมสามารถอยูไดครบเนื่องจากสุขภาพไมเอื้ออํานวยทําใหอาจารยกหุ ลาบตอง เดินทาง
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กลับประเทศไทยกอนกําหนดเวลา รวมเวลาที่อาจารยกหุ ลาบใชชวี ิตอยูในตางประเทศประมาณ 5
เดือนเศษ
2. ประสบการณการสอน
อาจารยกุหลาบสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ
โรงเรียนพัฒนปญญา ซึง่ เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีนักเรียนประมาณ3,000 คนโรงเรียนตั้งอยูใน
พื้นที่ทกี่ ารคมนาคมสะดวก อาจารยกหุ ลาบมีประสบการณในการสอนมาเปนเวลา 11 ป ใน
ระยะเวลา 11 ป อาจารยไดลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ ณ
มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร นอกจากทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษแลว อาจารยยงั
สอนวิชาแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาตอนตนอีกหนึ่งวิชา นอกจากนี้อาจารยมปี ระสบการณใน
การฝกอบรมในตางประเทศโดยไดเขารวมโครงการครูแลกเปลี่ยนโดยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนเวลา9เดือนแตเนื่องจากสุขภาพไมเอื้ออํานวยทําใหอาจารยกุหลาบตองดินทางกลับประเทศ
ไทยกอนกําหนด
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบงเปน
3.1 ครอบครัว
อาจารยกุหลาบเปนบุตรสาวคนที่ 2 และเปนบุตรสาวเพียงคนเดียว
ของครอบครัว อาจารยกหุ ลาบมีพี่ชายอีกหนึง่ คน เด็กทัง้ สองคนเติบโตมาในตระกูลทหาร โดยที่
บิดาเปนลูกจางประจําในกรมทหารแหงหนึ่ง
ครอบครัวของอาจารยมีฐานะปานกลางมารดามี
อาชีพเปนแมบาน ดวยความที่เปนนักเรียนที่เรียนดีมาตั้งแตเยาววัย อาจารยกหุ ลาบมักจะถูกรอง
ขอจากเพื่อนบานใหสอนนองๆที่อยูบา นใกลเรือนเคียงซึง่ อาจารยกหุ ลาบก็มิไดรังเกียจที่จะ
ถายทอดวิชาความรูใหกับนองๆที่อยูในละแวกบานนัน้ ตัง้ แตอยูชั้นประถมศึกษา อาจารยกุหลาบ
ใชเวลาทบทวนและอานตําราเรียนอยูเสมอ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษประกอบกับบิดามารดา
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยกุหลาบสนใจและเอาใจใสตอการเรียนโดยสม่ําเสมอ ปจจุบนั อาจารย
กุหลาบมีครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมีบุตรจํานวน2คนกําลังเรียนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงหนึง่ ซึ่งอยูไ มไกลจากโรงเรียนที่อาจารยกุหลาบสอน
3.2 สถานที่ทำงาน
อาจารยกุหลาบสอนอยูโรงเรียนพัฒนปญญาซึง่ เปนโรงเรียนขนาดใหญสังกัด
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีนกั เรียนประมาณ 3,000 คน
จํานวนครูที่อยูภายในกลุมสาระภาษาตางประเทศมีจํานวนประมาณ 18 คน อาจารยกุหลาบทํา
การสอนวิชาแนะแนวนอกเหนือไปจากวิชาภาษาอังกฤษ ทําใหอาจารยกุหลาบมีหองพักอยูท ี่หอง
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พักครูแนะแนว และไมไดมีเวลามากพอที่จะไดพบปะกับครูที่สอนภาษาอังกฤษบอยนัก อาจารย
กุหลาบใชเวลาสวนใหญกับงานแนะแนว แตก็ยังคงมีเวลาในการเตรียมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารยมกั จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสอนกับเพื่อนรวมงานที่เปนครูสอนภาษาอังกฤษและสอน
วิชาแนะแนวดวยอยูเสมอ ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดบาง นอกจากนี้อาจารยกหุ ลาบยังไดรับ
มอบหมายใหดูแลการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนไดจา งอาจารยเจาของภาษามาสอนในหอง
เรียนของอาจารยกุหลาบดวย ทําใหอาจารยกุหลาบไดฝกการพูดและการฟงไปดวย
4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 สภาพหองเรียน
อาจารยกหุ ลาบสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึง่ มีนกั เรียนในแตละ
หองประมาณ 40 คน ประกอบดวยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงประมาณอยางละเทาๆกัน
คือประมาณ 20 คน หองเรียนมีแสงสวางพอประมาณ หนาหองเรียนประกอบดวยปายนิเทศ
ที่เปนผลงานของนักเรียนจัดขึ้น โดยปายนิเทศจะผลัดเปลี่ยนหัวขอเปนระยะ โตะและเกาอี้ของ
นักเรียนเรียงเปนระเบียบและคอนขางแนนมีทเี่ หลือเพียงเล็กนอย จากการสังเกตสภาพของ
นักเรียนสวนใหญ อยูในระเบียบวินัยทําใหหองเรียนมีความเปนระเบียบ
นักเรียนสวนใหญ
นําตําราเรียนมาเรียน มีเพียงสวนนอยที่ไมไดนํามาเรียน แตก็อาศัยตําราจากเพื่อนทีน่ ั่งขางเคียง
โดยสภาพทั่วไปนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน
หองเรียนไมมีเสียงการคุยกันของ
นักเรียน นักเรียนแตละคนเอาใจใสกับบทเรียนที่ครูกาํ ลังสอนอยู ครูใชไมโครโฟนและเครื่องขยาย
เสียงบางเปนบางครั้งเพื่อใหนกั เรียนทีน่ ั่งหลังหองไดยนิ อยางทั่วถึง
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยกหุ ลาบมีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนดวยการตั้งคําถามเพื่อ
เปนแนวในการคนหาใจความสําคัญของเรื่องทีจะเรียน และเปนการบอกแนวของการเรียนในคาบเรียน
ครูเขียนคําถามบนกระดานดําและใหนักเรียนฟงเทปที่ครูเตรียมมาแลวใหนักเรียนเติมคําที่ขาดหาย
ไปจากนัน้ นักเรียนชวยกันตอบคําถามเกี่ยวกับขอความที่นกั เรียนเติม ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สิ่งทีนักเรียนไดฟง ครูไดเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษวาเปนวิชาทีน่ ักเรียนสามารถนําไป
ใชในการคนควาหาความรู
นักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหา ความหมายของ
เนื้อความที่อา นและสามารถนําไปใชในในการคนควาหาความรูในชัน้ ทีส่ ูงขึ้นได สําหรับการฝก
ปฏิบัติครูมอบหมายงานใหนกั เรียนทําทั้งงานที่อยูในหองเรียนและนอกหองเรียนไดแก
การทํา
รายงาน โดยการแปลความ และหาคําศัพทในบทความตามหัวขอที่ครูกําหนดสรุปรายละเอียดของ
เนื้อหาในบทเรียนโครงสรางไวยากรณ และกฎเกณฑทางภาษาและการฝกการใชภาษาในแตละ
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เรื่องโดยอาจารยกุหลาบมีความเห็นวานักเรียนควรมีความรูในเรื่องกฏเกณฑของไวยากรณและมี
ความแมนยําในการใชภาษามากขึ้นโดยการทําซ้ําๆจนเกิดการใชอยางคลองแคลว
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
อาจารยกหุ ลาบไดเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษวาเปนวิชาที่
นักเรียนสามารถนําไปใชในการคนควาหาความรู นักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหา
ความหมายของเนื้อความทีอ่ าน
และสามารถนําไปใชในการคนควาหาความรูใ นชั้นที่สูงขึน้ ได
ดวยความสําคัญ นี้จงึ ทําใหครูคัดเลือกเนื้อหาทีน่ ํามาเปนบทเรียนซึง่ สวนหนึง่ มาจากหนังสือเรียน
แลวยังมีการเพิ่มเติม บทเรียนที่เปนเนื้อหาที่นกั เรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน ครูเลือกเนื้อหาที่
เปนเรื่องเกี่ยวกับสังคมปจจุบัน เหตุการณตางๆที่เปนเรื่องที่วัยรุน ควรใหการใสใจ
การใช
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาเปนบทเรียน นอกจากนี้ครูยังเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสอนซึ่ง
เปนแบบฝกหัดที่รวบรวมขอสอบเขามหาวิทยาลัยมาสอนโดยครูเห็นวามีความจําเปนในการเตรียม
ตัวใหกับนักเรียนและนักเรียนสนใจที่จะเรียนดวย
4.4 สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนที่อาจารยกุหลาบใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบไปดวยตําราเรียนเปนหลัก ในการสอนการฟงและการพูดอาจารยกุหลาบใชเทปบันทึก
เสียงจากเจาของภาษาซึ่งไดมาจากสํานักพิมพ บทเรียนในการฟงจากเทปบันทึกเสียงเปนบทเรียน
ตามตําราเรียน ในบางครัง้ อาจารยกหุ ลาบนําเพลงมาสอน อาจารยจึงใชเครื่องเทปเขามาเปดให
นักเรียนฟงในหองเรียน นอกจากนี้อาจารยกหุ ลาบยังใชสื่อสิ่งพิมพไดแกหนังสือพิมพมาเปนสื่อ
การเรียนการสอน
กรณีศึกษาที่ 3 อาจารยเบญจมาศ
อาจารยเบญจมาศสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
พัฒนวิทยา ซึง่ เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร อาจารยเบญจมาศอายุ 43 ป
สอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลา 18 ปและไดรับการคัดเลือกจากกลุมโรงเรียนใหเปนครูแมแบบการ
สอนภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบวาอาจารยเบญจมาศมีคุณลักษณะดังนี้
1. พื้นฐานความรู
อาจารยเบญจมาศเริ่มการศึกษาจากโรงเรียนที่อยูในกรุงเทพมหานครมาตั้งแตระดับ
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ประถมจนถึงมัธยมศึกษา หลังจากจบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยอาจารยเบญจมาศมีความชอบใน
วิชาภาษาอังกฤษและเรียนวิชาภาษาอังกฤษไดดีจึงไดเลือกเรียนสายศิลปภาษา เมื่อเรียนจบชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายแลว อาจารยเบญจมาศสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยโดยไดเรียนที่คณะ
ครุศาสตร วิชาเอกภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีความสนใจในภาษามาตลอด ประกอบกับเปนบุคคล
ที่รักการอานทําใหอาจารยเบญจมาศเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาเปนอยางดี
ในขณะที่รับราชการครูอยูน ี้ อาจารยเบญจมาศไดพฒ
ั นาตนเองโดยการเขาสมัครรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามทีห่ นวยงานตางๆเปนผูจดั อยูเสมอ นอกจากนี้อาจารย
เบญจมาศยังไดรับการคัดเลือกใหไปศึกษาดูงานยังประเทศนิวซีแลนดเปนเวลา 1 เดือน
2. ประสบการณการสอน
อาจารยเบญจมาศเริ่มบรรจุเขารับราชการในโรงเรียนตางจังหวัดแหงหนึ่งหลังจากที่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยสอนภาษาอังกฤษทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
หลังจากที่อาจารยเบญจมาศไดมีครอบครัว จึงไดขอยายเขามารับราชการในและสอนโรงเรียน
เดียวกับสามีของอาจารย ดวยความที่เปนผูที่ขยันทํางานและมีความรับผิดชอบในหนาที่ ตลอด
จนทํางานเปนระเบียบทําใหไดรับการไววางใจจากหัวหนาหมวดวิชาภาษาตางประเทศและไดรับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาวิชาอยูเสมอ อาจารยเบญจมาศสอนอยูท ี่โรงเรียนแหงนี้ไดประมาณ 7 ป
จึงไดขอยายพรอมกับสามีมาสอน ณ โรงเรียนพัฒนวิทยา ซึง่ เปนโรงเรียนที่แยกสาขามาจาก
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่ และเปนโรงเรียนที่อยูไมไกลจากบานพักของอาจารยทําใหอาจารยมี
เวลาในการเตรียมการสอนมากขึ้น ปจจุบันอาจารยเบญจมาศมีประสบการณในการสอนภาษา
อังกฤษรวมทั้งสิ้น 18 ป
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบงเปน
3.1 ครอบครัว
อาจารยเบญจมาศเกิดมาในครอบครัวที่บิดามารดาทํางานในรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น
สภาพของครอบครัวจึงมีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง
ครอบครัวของอาจารย
เบญจมาศ นับถือศาสนาอิสลาม อาจารยเบญจมาศเปนบุตรคนที่ 2 ในจํานวน 4 คน
ซึ่งในแตละคนไดรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยทัง้ สิ้น
บิดาและมารดาของอาจารยเบญจมาศ
ใหการสนับสนุนการเรียนของอาจารยมาโดยตลอดประกอบกับมีพี่และนองที่เรียนอยูในเกณฑดี
ทําใหอาจารยเบญจมาศไดรับการดูแลเอาใจใสจากพีเ่ ชนกัน เมื่ออาจารยแยกครอบครัวมาจาก
บิดามารดา อาจารยเบญจมาศไดแตงงานกับบุคคลที่อยูในอาชีพเดียวกัน โดยสามีอาจารย
เปนผูทเี่ รียนจบการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาทําใหอาจารยเบญจมาศมีที่ปรึกษาเรื่อง
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เกี่ยวกับการเรียนการสอนและปญหาเกี่ยวกับนักเรียน อาจารยเบญจมาศมีบุตร 2 คนเปนชาย 1
คนและหญิง 1 คน บุตรของอาจารยทงั้ สองคนนี้เรียนอยูที่โรงเรียนเดียวกับที่อาจารยเบญจมาศ
สอน ดังนัน้ ครอบครัวของอาจารยทงั้ หมดเปนบุคคลที่อยูในสังคมของโรงเรียนเดียวกัน ดวยเหตุนี้
อาจารยเบญจมาศจึงสามารถทุมเทเวลาใหกับโรงเรียนและการสอนไดอยางคลองตัว และไมตอง
กังวลกับการดูแลบุตรและธิดาหลังจากเลิกเรียนแลว อาจารยเบญจมาศ จึงมีเวลาที่จะเตรียมการ
สอน ตรวจงานและใหคําปรึกษากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนและเรื่องทั่วไปไดอยางเต็มที่
3.2 สถานทีท่ ํางาน
อาจารยเบญจมาศสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนพัฒนวิทยา ซึ่งเปนโรงเรียนทีม่ ีชื่อเสียงแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแหงนี้แมจะอยู
ในที่หา งไกลจากถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร แตเปนโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนทีม่ ีชื่อเสียง
จึงทําใหมีจํานวนนักเรียนทีเ่ ขามาเรียนมากและเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษโดยมีจํานวนนักเรียน
ตั้งแต 3,500 คนขึ้นไป อาจารยเบญจมาศเปนทีร่ ักใครของเพื่อนรวมงานดวยบุคคลิกที่สงบ
และเปนมิตรกับผูอื่นประกอบกับเปนผูท ี่มคี วามสามารถทําใหไดรับการคัดเลือก ใหเปนรองหัวหนา
กลุมสาระภาษาตางประเทศและหัวหนางาน ซึ่งทําใหอาจารยเบญจมาศมีภาระงานที่อยูในความ
รับผิดชอบนอกเหนือไปจากการสอนภาษาอังกฤษอาจารยเบญจมาศไดรับความไววางใจจาก
เพื่อนรวมงาน ดังนัน้ จึงมีผมู าขอคําปรึกษาอยูเสมอ
4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 สภาพหองเรียน
อาจารยเบญจมาศสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนในหองเรียน
ประมาณหองละ 40 คนซึ่งเปนหองเรียนที่มจี ํานวนไมมาก คนซึ่งเปนหองเรียนที่มจี ํานวนของ
นักเรียนไมมากนัก หองเรียนคอนขางกวางมีอากาศถายเทไดสะดวกเนื่องจากหองเรียนตั้งอยูท ี่ชนั้
8 ของอาคารเรียนซึ่งสูง 8 ชั้น ทําใหมีบรรยากาศที่ดี และโปรงปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก
นักเรียนมักจะเรียนอยูในหองประจํา
โดยแตละหองจะตองดูแลใหหอ งเรียนของตนสะอาด
หนาหองเรียนประกอบดวย ปายนิเทศทีน่ ักเรียนแตละกลุมจะ ผลัดกัน รับผิดชอบไปตามหัวขอ
และประเด็นทีก่ ําลังเปนที่นยิ มและเปนสิง่ ทีค่ วรจะรู บรรยากาศในหองเรียนนักเรียนมีหนังสือเรียน
เรียนอยูบนโตะพรอมสมุดแบบฝกหัด นักเรียนที่อยูห นาหองจะตั้งใจเรียน สวนทีอ่ ยูหลังหองมัก
ไมสนใจเรียนนักเรียนไมนาํ หนังสือมาเรียนบางคนนําเอาเครื่องเทปหรือซีดีมาใสหฟู ง โดยที่ครูไมได
สนใจกับนักเรียนกลุม นี้ครูใหเหตุผลวาไดพยายามวากลาวตักเตือน และเชิญผูปกครองมาพบแลว
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เพื่อปรับพฤติกรรมแตก็ไมสามารถทําใหนกั เรียนดีขึ้นได อาจารยเบญจมาศจึงจําเปนที่จะไมใสใจ
กับนักเรียนกลุม นี้ ทําใหหองเรียนมีสภาพการเรียนการสอนที่ครูสอน เปนกลุมที่สนใจ
4.2 การจัดการเรียนการสอน
อาจารยเบญจมาศเริ่มตนการสอน ดวยการทักทายนักเรียน ถามเรื่องราวทั่วไป
เกี่ยวกับชีวิตของนักเรียน
ครูจะอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนเชนการแตงกายให
เรียบรอย การเอาใจใสกับการเรียน การปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร จากนั้นจึงเริ่มตนบทเรียนดวย
การทบทวนบทเรียน ซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่นกั เรียนจะเรียนรู การใหนักเรียนยกตัวอยาง จากนั้นจึงเขา
สูบทเรียนดวยการที่ครูอานเนื้อหาที่เรียน ซักถามเกีย่ วกับบทเรียน โดยครูจะมีหนังสือเรียนเปน
หลักในการสอน ในบางบทเรียนจะเปนการสอดแทรกเอกสารประกอบ การสอนเพิม่ เติมจากสิง่ ที่
เรียนในบทเรียน เชนบทเรียนที่มีเนื้อหาที่เปนเหตุการณปจจุบัน เนื้อหาที่มาจากสื่อของจริงเชน การ
โมษณาสินคาตางๆ
เอกสารกํากับยา
แผนพับซึ่งครูนํามาประยุกตใชเปนเนื้อหาบทเรียน
ความหมายของคําทีเ่ ติมหนา และเติมทายคํา แบบฝกหัดเพิ่มเติมเกีย่ วกับหลักของไวยากรณ
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
อาจารยเบญจมาศมีตําราเรียนทีน่ ักเรียนใชเรียนเปนหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยครูจะสอนไปตามลําดับของหนังสือที่ใชเปนบทเรียน อาจารยเบญจมาศ
ใหความเห็นวา โรงเรียนเปนผูสั่งหนังสือเรียนก็จาํ เปนตองใชและการที่ตองรวมทํางานกับเพื่อน
รวมงานที่ตกลงรวมกันในการสอนวิชาเดียวกันทําใหความคิดเห็นตางกันจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตอง
ทําตามขอตกลงสวนใหญซงึ่ เลือกหนังสือที่ใชเปนตําราเรียน
นอกจากนี้อาจารยเบญจมาศ
ยังใชเนื้อหาทีม่ าจากคูมือตางๆซึ่งไดมกี ารคัดเลือกเนื้อหาที่เปนขอมูลจากลักษณะของเนื้อความที่
หลากหลาย เนื้อหาทีเ่ ปนเหตุการณปจจุบัน สื่อของจริงเชนเอกสารกํากับยา แผนพับ แนะนํา
สถานที่เอกสารประกอบการเรียนโดยเพิ่มเติมเนื้อหาและรายละเอียดเกีย่ วกับหลักและกฎเกณฑ
ของไวยากรณ การใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาเปนสื่อการเรียนการสอนโดยครูพิจารณาให
สอดคลองกับผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
4.4 สื่อการเรียนการสอน
อาจารยเบญจมาศใชสื่อการเรียนการสอนที่เปนของจริงไดแก หนังสือพิมพภาษา
อังกฤษ แผนพับโฆษณาและขาวจากหนังสือพิมพ การใหนกั เรียนฟงเสียงของเจาของภาษาโดย
การนําเทปบันทึกเสียง และเครื่องวิทยุเทปเขาไปใชในหองเรียน การใชเครื่องขยายเสียงเพื่อให
นักเรียนไดยินทั่วถึงกัน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน นอกจากนีก้ ็จะเปนตําราเรียน
เปนหลักรวมกับเอกสารประกอบการสอน ใบความรูและใบงานใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
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กรณีศึกษาที่ 4 อาจารยสพ
ุ รรณิการ
อาจารยสพุ รรณิการ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชวงชั้นที่ 4
ณ โรงเรียนพัฒนศึกษาซึง่ เปนโรงเรียนทีต่ ั้งอยูในแถบชานเมือง เปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ และโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีนกั เรียนประมาณ 3,500 คน
ครู-อาจารยทงั้ สิ้นประมาณ 141 คน อาจารยสพุ รรณิการอายุ 48 ป เปนคนที่จริงจังกับการทํางาน
อาจารยสพุ รรณิการไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุม สาระภาษาตางประเทศซึ่งมีครู
ภายในกลุม สาระจํานวน 26 คน จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะของครูมีดังนี้
1. พื้นฐานความรู
อาจารยสพุ รรณิการเริ่มตนการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนใน
ตางจังหวัด ตอมาอาจารยสุพรรณิการมาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมทีเ่ ปน
โรงเรียนสตรีซงึ่ เปนโรงเรียนทีม่ ีชื่อเสียงในดานการเรียนการสอนมากโรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารยสุพรรณิการสอบเขาเรียนตอในคณะอักษร
ศาสตร ณ มหาวิทยาลัยทีม่ ชี ื่อเสียง อาจารยสุพรรณิการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
อักษรศาสตรและไมมีวุฒทิ างการศึกษาตั้งแตบรรจุเขารับราชการ แตดวยความที่เปนบุคคลทีม่ ี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
อาจารยสุพรรณิการจึงไดรับมอบหมายใหสอนวิชา
ภาษาอังกฤษตั้งแตเริ่มบรรจุเขารับราชการโดยทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาฝรั่งเศส
อาจารยสพุ รรณิการตระหนักดีวาตนไมมคี วามรูในวิชาการศึกษาทาใดนัก จึงไดพฒ
ั นาตนเองโดย
เรียนปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับการศึกษาจนไดรบั ปริญญาทางการศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษจากมหาวิทยาลัยเปดแหงหนึ่ง ในขณะที่รับราชการครูและทําหนาที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นี้อาจารยสุพรรณิการไดผานการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยูเปนระยะ
2. ประสบการณการสอน
อาจารยสุพรรณิการรับราชการครูและเปนครูสอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลา 26
ปโดยเริ่มตนการสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอมาอาจารยสุพรรณิการไดยายมาสอน ณ โรงเรียนพัฒนศึกษาแหงนี้อาจารยไดรับแตงตั้งใหเปน
รองหัวหนาหมวดวิชาภาษาตางประเทศและหัวหนาหมวดวิชาตางประเทศอยูระยะหนึง่ จากนั้น
เปนเวลาหลายปอาจารยสุพรรณิการทําหนาที่เปนครูสอนภาษาอังกฤษโดยที่ไมไดมีตําแหนงทางการ
บริหาร ในชีวิตการเปนครูสอนภาษาอังกฤษ อาจารยสุพรรณิการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนนหนักไปในวิชาภาษาอังกฤษหลักซึง่ ประกอบไปดวย
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เนื้อหาที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสีท่ ักษะ ตอมาเมือ่ ป พ.ศ.2546 อาจารย
สุพรรณิการดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่หวั หนากลุมสาระภาษาตางประเทศ จนถึงปจจุบนั โดย
มีครู-อาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศทีต่ องดูแลทั้งสิน้
26 คน อาจารย
สุพรรณิการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ครอบครัว
อาจารยสุพรรณิการเกิดทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานีโดยมีบิดาเปนนายแพทย
มารดาเปนแมบาน อาจารยสุพรรณิการนับถือศาสนาพุทธ สถานภาพทางเศรษฐกิจของอาจารย
สุพรรณิการอยูในเกณฑดี อาจารยสพุ รรณิการมพี นี่ องทั้งสิน้ 6 คนซึ่งทุกคนเปนบุคคลที่เรียนอยูใ น
เกณฑดีทงั้ สิน้
ในวัยเด็กอาจารยสพุ รรณิการอยูในสิง่ แวดลอมที่พนี่ อ งลวนแลวแตเปนผูที่ใหความ
สําคัญกับการเรียน จึงทําใหอาจารยสพุ รรณิการขยันเรียนและมีผลการเรียนดี เมื่อเลิกเรียน
อาจารยสพุ รรณิการมักจะอานหนังสือทบทวนกันกับพี่นอ ง อาจารยสพุ รรณิการมีพชี่ ายคนโตเรียน
แพทย และปจจุบันเปนผูอาํ นวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวน
พี่สาวเรียนพยาบาลและปจจุบันเปนอาจารยสอนนักศึกษาพยาบาล สวนพี่คนอื่นๆก็มีตําแหนง
ทางการบริหารของหนวยงานทัง้ สิ้น พีน่ องของอาจารยสุพรรณิการทุกคนไดรับการศึกษาขัน้ ต่ํา
ปริญญาโท หลังจากที่อาจารยสพุ รรณิการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว ก็ไดไปสอนที่
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอมาจึงไดสอบเขารับราชการโดย
บรรจุเปนครูในโรงเรียนประจําอําเภอทีห่ างไกลจากตัวจังหวัดมาก อาจารยสุพรรณิการมชี ีวิตที่
คอนขางลําบากเนื่องจากยังไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพของทองถิ่นชนบทนอกเมืองได
ตอมา
อาจารยสุพรรณิการไดยายเขามาสอนในโรงเรียนประจําจังหวัดอยูระยะหนึ่ง จากนัน้ จึงไดทําเรื่องขอ
ยายเขามาสอนที่โรงเรียนพัฒนศึกษากรุงเทพมหานครแหงนี้ ในปจจุบันอาจารยสพุ รรณิการยังไมมี
ครอบครัว และอาศัยอยูเพียงลําพังคนเดียว อาจารยจะใชเวลาในชวงหลังเลิกเรียนไปดูแลบิดา
มารดาซึ่งชราภาพและอยูไมไกลจากที่พกั และจะกลับมายังทีพ่ ักของตนในภายหลัง
3.2 สถานที่ทาํ งาน
อาจารยสุพรรณิการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ
โรงเรียนพัฒนศึกษาซึง่ เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในแถบชานเมือง เปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทีม่ ี
ชื่อเสียงอันดับหนึง่ ของประเทศ และโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีนกั เรียนประมาณ
3,500 คน ครู-อาจารยทงั้ สิน้ ประมาณ 141 คน โดยในกลุมสาระภาษาตางประเทศมีจํานวนครู
ทั้งสิน้ 26 คน อาจารยสุพรรณิการไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนากลุม สาระภาษาตางประเทศ
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ตั้งแตปการศึกษา 2546 ซึ่งจะตองทําหนาที่บริหารงานทั้งทางดานบุคคลากร ธุรการและวิชาการ
ทําให อาจารยสุพรรณิการทําหนาทีห่ ลายอยาง อาจารยสุพรรณิการมีเพื่อนรวมงานที่อาจารย
สามารถปรึกษางานหรือการสอนไดไมมากนักเนื่องจากทุกคนทํางานกันอยางหนักโดยมีภาระงาน
ในหนาที่อื่นของโรงเรียนเชนหัวหนางานตางๆทําใหไมไดมีโอกาสปรึกษาหารือเกีย่ วกับการสอน
ภาษาอังกฤษมากนัก อาจารยสุพรรณิการมักจะประชุมและชี้แจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับวิธกี าร
ปฏิบัติงานใหไปสูความสําเร็จใหกับครูอาจารยในกลุม สาระภาษาตางประเทศรับทราบอยูเสมอ
อาจารยสพุ รรณิการไดจัดทําโครงการตางๆที่สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาศัย
ความรวมมือจากครู-อาจารยในกลุมสาระภาษาตางประเทศ เชนโครงการสงนักเรียนเขาแขงขัน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาความรูในดานเนื้อหาทางภาษาของครู
โดยการมอบหมายใหอาจารยเจาของภาษาเปนผูสอน โครงการจัดปายนิเทศใหความรูกับนักเรียน
และครูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและเหตุการณปจจุบันโดยใชภาษาอังกฤษสื่อความหมาย นอกจากนีย้ งั
สงเสริมดานบรรยากาศในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 สภาพหองเรียน
สภาพในหองเรียนประกอบดวยนักเรียนหองละประมาณ 45 – 54 คน โดย
แบงอัตราสวนของนักเรียนชายและหญิงอยางละเทาๆกัน สถานทีท่ ใี่ ชเปนหองเรียนจะหมุนเวียน
สลับกันไป หองเรียนทุกหองประกอบไปดวยโตะนักเรียน และเกาอีท้ ี่จัดเปนระเบียบและนักเรียน
นั่งเรียน ในทีน่ ั่งที่เดิมอยางเปนระบียบ บนโตะเรียนของนักเรียนจะ มีหนังสือที่ใชเปนตําราเรียน
วางอยูพรอมกับสมุดแบบฝกหัดทีน่ ักเรียนจดคําอธิบายและทําแบบฝกหัดทายบทเรียน หนาหอง
เรียนมีเครื่องรับ โทรทัศนวงจรปด และมีเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงขนาดของหองเรียนมี ขนาด
ไมใหญนัก ทําใหดูคับแคบลงเมื่อนักเรียนนัง่ กันเต็มหองเรียน หองเรียนทุกหองมีพัดลมเพดานที่
นักเรียนเปดไวพรอมทัง้ แสงสวางพอประมาณ ในขณะทีค่ รูสอนจะมีเสียงจากภายนอก และหอง
ขางเคียงรบกวนนานๆครั้งจะมีการนํานักเรียนมาเรียนทีห่ องปฏิบัติการทางภาษา แตครูไมไดใช
ประโยชนจากหองปฏิบัติการภาษาอยางเต็มที่
ลักษณะของผูเ รียนแตกตางกันออกไปทําให
บรรยากาศของการเรียนแตกตางกัน หากเปนหองเรียนที่นกั เรียนเรียนสายวิทยาศาสตรนักเรียน
จะมีความสนใจตอการเรียนมากกวาหองเรียนที่เปนแผนการเรียนทั่วไปโดยแสดงออกทาง
พฤติกรรมไดแกการที่นกั เรียนไมนาํ หนังสือมาเรียนบางนั่งหลับบาง นําเอาวิชาอื่นขึ้นมาทํางาน
โดยไมไดสนใจครูซึ่งยืนอธิบายอยูห นาหอง
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4.2 การจัดการเรียนการสอน
อาจารยสุพรรณิการมีพฤติกรรมการสอนที่เริ่มตนจากการนําเขาสูบทเรียน
โดยการอบรมเรื่องเกี่ยวกับระบียบวินัยที่นกั เรียนจะตองปฏิบัติไดแก ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของ การทํางาน ความสนใจเอาใจใสและการทุม เทเวลาและแรงกายแรงใจใหกับการทํางาน การ
สนทนา ถึงสิง่ ที่จะเรียน เพื่อตองการโยงเรื่องเขาสูตัวนักเรียน การเลาเรือ่ งที่เกี่ยวของกับบทเรียนเปน
การเราความสนใจนักเรียน การอธิบายชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของเนื้อหาที่อาจารยกําลังจะสอน
การแจงจุดประสงคของแตละคาบที่เรียนวาตองการใหนกั เรียนทราบอะไร และจะตองสามารถ
ปฏิบัติสิ่งใดไดบาง การสนทนาซักถามเรือ่ งทัว่ ไปที่เกีย่ วของกับตัวนักเรียนเปนการสนใจและเอาใจ
ใสนักเรียน การยกตัวอยางเหตุการณตาง ๆ ที่เปนประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นพรอมทัง้ ยกคําศัพทมา
อธิบาย การยกประเด็นขาวที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นมาวิพากษโดยแทรกคําศัพทที่เกี่ยวของ เมือ่
นําเขาสูบ ทเรียนเสร็จเรียบรอย แลวอาจารยจะอานเนื้อหาใหนกั เรียนฟง นักเรียนจะนั่ง เรียนโดย
รับฟงอาจารยอยางเปนระเบียบ เมื่ออานเนื้อหาจบแลวอาจารยจะอธิบายความหมายของคําศัพท
ที่ยากโดยการซักถาม นักเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนเมื่อตอบคําถามของครู ครูจะอธิบาย
เนื้อความทีละประโยคสลับกับการถามคําศัพทในเนื้อหา การหาประโยคที่เปนใจความสําคัญของ
เรื่อง เมื่อครูอธิบายความหมายของประโยคแตละประโยค ครูจะขยายวงของคําศัพทออกไปอีก
โดยประมวลคําศัพทที่มีความหมาย เหมือนกัน หรือแตกตางกัน เปนหมวดหมู เพื่อไมใหนกั เรียนเกิด
ความสับสนในการจําคําศัพท เมื่อจบการแปลความแลวครูจะใหนกั เรียนทําแบบฝกหัดทายบทที่
หนังสือกําหนดมาใหตลอดจนหลักไวยากรณกําหนด
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
เนื้อหาที่ครูใชสอนนักเรียน นอกจากหนังสือที่เปนตําราเรียนประจําแลว ครูนํา
ขาว บทความ และเหตุการณสําคัญมาสอนบางเปนครั้งคราว โดยจะเนนในลักษณะของ
เนื้อความที่ตรงกับลักษณะของขอสอบเขามหาวิทยาลัย การนําขอสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
มาสอนเปนรายขอ และอธิบายวิธีการและเทคนิคการเดาความ และการเลือกคําตอบที่ถูกตอง
นอกจากนี้จะนําเนื้อหาที่มีความสอดคลองกับเหตุการณในปจจบันและอยูในความสนใจของนักเรียน
และครู เชนเทศกาลตาง ๆ ทัง้ ที่เปนของไทย และของเจาของภาษาเชน เทศกาลวันแม เมื่อนักเรียน
เรียนบทความที่เกี่ยวกับวันแมแลวครูจะโยงเขาสูการเขียนโดยมอบหมายงาน ใหนักเรียนเขียน
เรียงความเกีย่ วกับแม วันเขาพรรษา วันวาเลนไทน วันลอยกระทง เทศกาลขอบคุณพระเจา
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เทศกาลคริสมาสตเปนตน ทัง้ นี้ครูจะสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปในบทเรียน นอกจากนี้ในขณะ
ดําเนินการสอนครูมักสอดแทรกการปฏิบตั ิตนในทางทีถ่ ูกที่ควร รวมทั้งมารยาทตาง ๆ ทีน่ ักเรียน
ควรจะตองปฏิบัติในสังคม
4.4 สื่อการเรียนการสอน
อาจารยสุพรรณิการใชตําราเรียนเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนีย้ ังไดนําสื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษมาเปนสื่อการเรียนการสอน เชนหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ นิตยสาร บทความ และเอกสารประกอบการสอน
กรณีศึกษาที่ 5 ชองนาง
อาจารยชองนางอายุ 52 ป สอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนปญญาวิทยซึ่งเปน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครเขต2
จากการศึกษาพบวาอาจารยชองนางมีคุณลักษณะดังนี้
1. พื้นฐานความรู
อาจารยชอ งนางเริ่มตนการศึกษาในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนประถมสาธิต
ของวิทยาลัยครูแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จากนัน้ อาจารยชองนางไดเรียนตอจนกระทั่งจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตที่เดียวกัน หลังจากที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 แลว อาจารยชองนางไดสอบเขาเรียนตอในวิทยาลัยครูแหงเดียวกัน จากนั้นจึงเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานครจนจบ
การศึกษา ในชวงระยะเวลาที่ศึกษาอยูน ั้น อาจารยชอ งนางไดรับการสนับสนุน สงเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษจากบิดาโดยบิดามักจัดหาหนังสือที่เปนภาษาอังกฤษและปลูกฝงนิสัยรักการอาน
ใหกับอาจารยชองนาง จากการทีเ่ ปนผูท รี่ ักในการอานโดยเฉพาะอยางยิง่ วรรณกรรมประเภทรอย
แกวที่เปนภาษาอังกฤษไดแกนวนิยาย เรื่องสั้นตางๆจากผูแตงที่มีชอื่ เสียง ทําใหภาษาอังกฤษของ
อาจารยชองนางไดรับการพัฒนาเปนอยางดี
2. ประสบการณการสอน
อาจารยชอ งนางเริ่มบรรจุเขารับราชการครูเมื่อปพ.ศ. 2517 ปจจุบันทําการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครมาเปนเวลา 32 ป โดยไดยายมา
ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนปญญาวิทยตั้งแตโรงเรียนเริ่มกอตั้ง อาจารยชองนางเปนครูที่ทนั สมัยชอบ
การคนควา รักการอานและหมั่นศึกษาหาความรูโดยเฉพาะอยางยิ่งการอานวรรณกรรมทางภาษา
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อังกฤษจนทําใหภาษาอังกฤษของอาจารยอยูในระดับดี นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรอยูในระดับสูง มีความชอบในการใชอนิ เตอรเนทในการคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาเปน
แหลงความรูใหกับนักเรียน อาจารยชองนางไดรับการไววางใจจากผูบ งั คับบัญชา โดยมักจะไดรับ
มอบหมายใหดูแลงานที่จะตองเกี่ยวของกับการวิจัย และการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียนและการศึกษานอกเหนือไปจากการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารยชองนางมักมีภารกิจ
เกี่ยวกับการอบรมสัมมนา การเสนอผลงานทางวิชาการอยูเสมอซึง่ อาจารยชองนางไดมีโอกาสใน
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ อาจารยชองนางไดรับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเดิม ใหเปนครู
แกนนําในดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2545 และ
ไดรับเชิญจากหนวยงานทางการศึกษาใหนําเสนอผลงานและเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยูเสมอ
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ครอบครัว
อาจารยชองนางเปนบุตรสาวเพียงคนเดียวของบิดามารดาโดยบิดารับ
ราชการ มารดามีอาชีพแมบา น อาจารยชอ งนางเปนคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด ตั้งแตเปนเด็ก
อาจารยชองนางไดรับการปลูกฝงจากบิดาเกี่ยวกับความสําคัญของการเรียนโดยเปนผูทหี่ มัน่ จัดหา
หนังสือภาษาอังกฤษมาใหอาจารยชองนางอานอยูเ สมอ ดวยเหตุนี้จึงทําใหอาจารยชองนางเปน
บุคคลที่ชอบการอานและคนควาอยูสมอ ครอบครัวของอาจารยชองนางมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ดีและเนื่องจากมีบุตรเพียงคนเดียวจึงทําใหบิดามารดาดูแลอาจารยชอ งนางอยางเอาใจใสเปน
พิเศษ ในปจจุบันอาจารยชองนางมีสถานภาพโสดและอยูดูแลมารดาซึ่งชราภาพ สวนบิดาไดถึง
แกกรรมเมื่อตนปการศึกษา2546 ทําใหอาจารยชองนางตองมีภาระในการดูแลมารดาแตเพียง
ลําพัง
3.2 สถานทีท่ าํ งาน
อาจารยชอ งนางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนปญญาวิทยซึ่งเปน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแหงนีเ้ ปนโรงเรียนทีเ่ ปนทีย่ อมรับวานักเรียนเปน
นักเรียนทีเ่ รียนดี โรงเรียนจัดเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีนักเรียนประมาณ 5,000 คน อาคาร
เรียนและหองเรียนคอนขางกวางกวาโรงเรียนมัธยมทั่วไป
บรรยากาศรมรื่นมีสงิ่ อํานวยความ
สะดวกใหกับนักเรียนไดใชบริการทางวิชาการ นอกจากนี้ในบริเวณโรงเรียนยังมีสนามฟุตบอลและ
สระวายน้ําใหกับนักเรียน
มีหองสมุดและหองสารสนเทศทีท่ ันสมัยซึ่งเปดใหบริการกับครูและ
นักเรียน ครู-อาจารยมเี ปนจํานวนมาก ทําใหรูจักกันอยางไมทั่วถึง
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4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 สภาพหองเรียน
หองเรียนสะอาด บางครั้งนักเรียนจะเรียนในหองที่ใชเปนหองบรรยายซึ่งติด
เครื่องปรับอากาศ ทําใหเย็นสบาย นักเรียนมีความตัง้ ใจในการเรียนสูง นักเรียนแตละคนแตงกาย
สะอาดเรียบรอย หนาหองเรียนจะมีเครื่องฉายแผนใสตั้งอยู บรรยากาศเปนไปดวยความเรียบรอย
หองเรียนเงียบ ปราศจากเสียงรบกวน นักเรียนมีความพรอมในการเรียนรูคอนขางสูง นักเรียนแต
ละคนไมมหี นังสือ แตจะมีเอกสารประกอบการเรียนซึ่งครูเปนผูจัดทํา
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยชองนางเนนการสอนทีก่ ระตุน ใหเกิดการคิด และสรางสรรคงาน จะ
เปนการสอนทีห่ ลากหลายวิธีการซึง่ ขึ้นอยูก ับเนื้อหาที่จะสอนจะไมเนนการอธิบาย หรือแปลความ
เนนที่การใหนกั เรียนไดมีโอกาสในการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ เทาที่โอกาสจะอํานวยใหครู
จะคอยเปนผูท ี่ใหคําแนะนํา แกนกั เรียน และทําใหบทเรียนสนุกสนาน โดยใหนกั เรียนมีสว นรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนจะแสดงความสามารถของตนในการใชภาษาในสถานการณ
จริง เนนการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเนื้อหาที่ให นักเรียนจะเตรียมตัวลวงหนากอนการ
เรียนเนื่องจากครูจะใชภาษาอังกฤษในการสอนหรืออธิบายความ
และมักจะเริ่มตนจากการ
ซักถามและใหแนวทางในการคิดโดยการถามคําถาม การใหนักเรียนเขียนผังความคิด โดยมีจุด
มุงหมายใหนกั เรียนไดมีความคิดในการวิเคราะหเรื่องราวที่อานเพื่อเปนการสรุปเรือ่ งราวที่อานให
เปนระบบ
นอกจากนี้ยงั มีวิธีการดึงความรูจากนักเรียนกอนการเรียนเพื่อเปนการเตรียมนักเรียน
เกี่ยวกับความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนมากอน การใหนักเรียนไดสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรู
ไปโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู (learning log) นอกจากนี้ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
เปนการบูรณาการทักษะทั้งสี่คือการฟง การพูด การอาน และการเขียนเขาดวยกันและบูรณาการ
ไปยังวิชาอื่น ๆ ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ ใน
ดานการพูด ครูฝกใหนักเรียนไดนาํ เสนอผลงานหนาชัน้ เรียนโดยนักเรียนจะเลือกหัวขอที่ตนสนใจ
ซึ่งเปนหัวขอทีค่ รูกําหนดใหแลวไปคนความานําเสนอเพือ่ นหนาชัน้ เรียน
มีการฝกการทํางาน
รวมกันตัง้ แต 2 คนไปจนถึงกลุมประมาณ4-5 คน การทําโครงงานเกีย่ วกับภาพยนตรซึ่งจะตองใช
ทักษะหลายดานในการทํากิจกรรมนี้ ภาพยนตรทนี่ ักเรียนเลือกจะมาจากรายการภาพยนตรที่ครูได
คัดเลือกมาแลววาเปนภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระและไดอรรถรสในการชม มีคติสอนใจ ครูจะจัดทํา
วิซีดีใหนักเรียนไปศึกษา แลวทํากิจกรรมตามที่ครูไดกําหนด เชนการหาแกนสารของเรื่อง การ
วิจารณตัวละครในเรื่อง คําศัพทและสํานวนที่ใชเปนตน การใหนกั เรียนทําผังสรุปเรื่องราวและทํา
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รายงานเพื่อนําเสนอ การเขียนสรุปความหรือการบรรยายตางๆนัน้ นักเรียนจะเขียนมาใหครูอาน
เพื่อขอคําแนะนําในการเขียน นักเรียนและครูแนะนําและสงงานกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ครู
จะใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ผลัดกันแสดงความคิดเห็น ซักถามกันระดม
ความคิดในการทํางานรวมกัน สําหรับการวัดผลประเมินครูจะประเมินในลักษณะทีเ่ ปนการวัดและ
ประเมินในระหวางการดําเนินกิจกรรมและหลังดําเนินกิจกรรม การวัดและประเมินผลในกิจกรรม
ตาง ๆ นัน้ จะมีการตกลงรวมกันระหวางครูและนักเรียนถึงสิ่งที่ตองการประเมิน แลวจึงกําหนดออกมา
เปนเกณฑ นอกจากครูจะประเมินแลว นักเรียนจะประเมินนักเรียนดวยกันเอง รวมทัง้ การให
นักเรียนประเมินตนเอง
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
ในการสอนเนื้อหาตาง ๆ ครูจะพยายามใหนักเรียนไดนําไปใชในชีวิตประจํา
วันไดและเชื่อมโยงกับตัวนักเรียน การสอนใหนักเรียนไดวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของตนที่เหมาะกับ
งาน เพื่อนักเรียนจะไดพฒ
ั นาในสิง่ ทีต่ นตองการ และเพื่ออนาคต ครูไมติดยึดกับเนือ้ หาในบทเรียน
หรือตําราเรียน ดังนัน้ เนื้อหาที่ครูใชเปนเพียงเครื่องมือทีค่ รูนําไปพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน
ทั้งสีท่ ักษะคือ การฟง การพูด การอานและการเขียน ครูพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่อยูในความ
สนใจของนักเรียนโดยการสอบถามความสนใจ
ความตองการของนักเรียนและพิจารณาให
สอดคลองกับเปาหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4.3 สื่อการเรียนการสอน
อาจารยชองนางใชสื่อการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายนอกเหนือไปจาก
หนังสือ ซึง่ ไมใชตําราที่ใชเปนแบบเรียนในหองเรียน อาจารยชองนางไดจัดทําเอกสารประกอบ
การสอนโดยไดรวบรวมเนื้อหาจากแหลงความรูตาง โดยที่อาจารยชองนางพิจารณาถึงความสอด
คลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และเปาหมายของการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรใน
หองเรียนอาจารยชองนางจะใชแผนใสพรอมเครื่องฉายอยูเปนประจําเพื่อการสรุปขอมูลตางๆ
นอกจากนี้อาจารยชองนางไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเปนโครงงานเกี่ยวกับ
ภาพยนตร
ดังนั้นอาจารยชองนางจึงใชวิซีดีภาพยนตรเรื่องตางๆแลวแตความสนใจและความ
ตองการในการชมของนักเรียน อาจารยชอ งนางเปนผูจดั เตรียมใหนกั เรียนไปศึกษาคนควาโดยมีครู
เปนผูที่ใหแนวทางในการคิดหาคําตอบ สื่อที่เปนของจริงไดแกหนังสือพิมพ กลองผลิตภัณฑตางๆ
แผนพับไดถูกนํามาใชเปนสือ่ การเรียนการสอนเชนกัน นอกจากนี้สื่อที่สําคัญอีกอยางหนึง่ คือการ
ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ในการติดตอกับนักเรียนโดยนักเรียนสามารถทีจ่ ะสงงานหรือ
ขอคําปรึกษากับครูทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
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กรณีศึกษาที่ 6 อาจารยกระดังงา
อาจารยกระดังงา สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทย
ศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน โรงเรียนตั้งอยูในเขตชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร หางจากถนนสายหลักประมาณ 10 กิโลเมตร ทําใหโรงเรียนคอนขางเงียบ ไมมี
เสียงรบกวนจากภายนอก จากการศึกษาพบวาอาจารยกระดังงามีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. พื้นฐานความรู
อาจารยกระดังงาจบการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในจังหวัดทางภาคเหนือ
ปจจุบันรับราชการโดยเปนอาจารยสังกัดกลุม
สาระภาษาตางประเทศ โดยอาจารยกระดังงาสอนวิชาภาษาอังกฤษมาประมาณ 30 ป อาจารย
กระดังงาอายุประมาณ 51 ป มีอธั ยาศัยดี นอกจากการสอนภาษาอังกฤษแลว อาจารยมีความ
สามารถทางดานการใชคอมพิวเตอร จึงไดมาชวยปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอรที่หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร อาจารยกระดังงาเปนครูที่ใจดีจะสังเกตไดอยางชัดเจนจากคําพูดและการแสดงออก
ตอนักเรียนดวยความเมตตาและคําพูดทีพ่ ดู ไพเราะนุม นวลและเปนกันเองกับนักเรียนมาก นักเรียน
ใหความสนิทสนมและไววางใจ โดยสามารถปรึกษาหารือกับครูดวยความสบายใจ
2. ประสบการณการสอน
อาจารยกระดังงา เริ่มบรรจุเขารับราชการและสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวิทย
ศึกษาเปนเวลา 30 ป ในชวงระยะเวลา 30 ปที่ผานมา อาจารยกระดังงาสอนวิชาภาษาอังกฤษมา
ทุกระดับชัน้ คือตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 และทําการสอนมาทุกรายวิชา ใน
ปจจุบันอาจารยกระดังงาสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ภาษาอังกฤษฟง-พูดและภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน อาจารยกระดังงาเขารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบอยครั้งใน
แตละปการศึกษา
ดวยความที่เปนคนที่สนใจเกี่ยวกับความกาวหนาและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาทําใหอาจารยกระดังงามีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และพยายามที่จะ
นํามาใชกับนักเรียนอยูเ สมอ นอกจากนี้สิ่งที่อาจารยกระดังงาถือเปนความสําเร็จของการสอนคือ
การสอนใหนกั เรียนไดเรียนรูว ิธีทาํ โครงงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ โครงงานที่เนนการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชุมชนซึง่ ไดรับการชื่นชมจากผูบงั คับบัญชาชั้นสูง นอกจากนี้อาจารยกระดังงา
ยังใชเวลาในตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวันสอนพิเศษกับนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติ
ทําให
อาจารยไดฝกการใชภาษาและการคนควาหาวิธีการสอน เนื้อหาที่ทนั สมัยมาสอนอยูเ สมอ
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ครอบครัว
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อาจารยกระดังงามีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนลาง
บิดารับราชการในกรมทหาร
และมารดาเปนครูสอนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเดียวกัน
อาจารยกระดังงามีพนี่ องรวมบิดามารดา 3 คน เมื่ออาจารยกระดังงายังเปนเด็กก็มักจะติดตาม
มารดาไปโรงเรียนอยูเสมอ จนกระทัง่ เขาเรียนชัน้ ประถมศึกษา จากนั้นไดเขาเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําจังหวัดเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาจึงไดเขาเรียนตอในวิทยาลัยครูและมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ ดวยความที่เปนบุตรของขาราชการและมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ทําให
ครอบครัวของอาจารยกระดังงาปลูกฝงความสําคัญของการศึกษาวาเปนทรัพยอันล้าํ คา อาจารย
กระดังงาไดตัวอยางของการเปนครูที่ดีจากมารดาในการอุทิศตนใหกบั ศิษย ทําใหอาจารยประดัง
งาเห็นคุณคาของความเสียสละและการทุม เทใหกับนักเรียน ปจจุบนั อาจารยกระดังงามีสถานภาพ
เปนหมาย มีบุตรชาย 1 คนซึ่งเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อาจารยกระดังงาไมตองรับผิดชอบเรื่อง
เกี่ยวกับงานบานทําใหอาจารยกระดังงาใชเวลาในตอนเย็นหลังเลิกเรียนสอนหนังสือใหกับนักเรียน
ตามบานเปนเวลาพิเศษ
โดยอาจารยกระดังงาจะสอนใหกับนักเรียนทีเ่ รียนโรงเรียนนานาชาติ
อาจารยกระดังงามีความสุขกับการที่ไดสอนหนังสือตามบานของนักเรียนโดยไดรับคาตอบแทนสูง
และเปนการเพิ่มพูนประสบการณในการสอนอีกดวย
3.2 สถานที่ทาํ งาน
อาจารยกระดังงาสอนอยูที่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
มีนักเรียน
ประมาณ 3,000 คน โรงเรียนตั้งอยูในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร หางจากถนนสายหลัก
ประมาณ 10 กิโลเมตร ทําใหโรงเรียนคอนขางเงียบไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก จํานวนครูอาจารยในโรงเรียนมีประมาณ 110 คน และจํานวนครูภายในกลุมสาระภาษาตางประเทศ
ประมาณ 18 คน อาจารยกระดังงามีหองพักครูอยูทหี่ องงานคอมพิวเตอรเพราะนอกจากสอน
ภาษาอังกฤษแลวอาจารยทาํ หนาที่ชวยสอนวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานอีกวิชาหนึ่งดวย
ทําให
อาจารยกระดังงาสามารถทําการคนควาหาขอมูลที่จะนํามาเปนสื่อในการเรียนการสอนไดสะดวก
นอกจากสอนวิชาทั้งสองดังกลาวแลว
อาจารยกระดังงาไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียนให
ทํางานดานปกครองโดยในทุกวันจันทรอาจารยกระดังงาจะมีหนาที่รบั ผิดชอบดูแลความเรียบรอย
ของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการเกีย่ วกับนักเรียน
อาจารยกระดังงาเปนทีย่ อมรับในหมู
เพื่อนรวมงานและผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอหนาที่ ความเสียสละและการทุม เท
เวลาใหกับงาน นอกจากนี้แลวยังมีวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีน่ าสนใจ
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สภาพของหองเรียน
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สภาพของหองเรียนที่อาจารยกระดังงาสอนประกอบดวยจํานวนนักเรียน
ประมาณหองละ 40 คน จํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีประมาณอยางละเทากัน หอง
เรียนที่อาจารยกระดังงาใชสอนจะเปลีย่ นแปลงไป ไดแกในหองเรียนปกติ หองคอมพิวเตอร หรือ
หองประชุม สําหรับการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ อาจารยกระดังงาไดแบงกลุมของนักเรียน
ออกเปนกลุม ยอย และใหแตละกลุมจัดโตะหันหนาเขาหากันเพื่อจะไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนในขณะทีค่ รูทําการสอน บรรยากาศในหองเรียนทีป่ รากฏพบวานักเรียนใหความสนใจและมี
สวนรวมในการเรียน นักเรียนกลาทีจ่ ะซักถามครูเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย นักเรียนปรึกษาหารือ
กันในขณะทีท่ าํ งานกลุม ยอยนอกจากนี้ยงั ชวยเหลือซึง่ กันและกัน
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยกระดังงามีจุดมุง หมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อมุงเนนการพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียน
และพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการใหกับนักเรียน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปน
ระบบ สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ความรวมมือกับหมูคณะ และความภาคภูมิใจใน
ผลงาน และนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหา พรอมกับพัฒนา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไปพรอมๆกัน ครูนําเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสถานการณจริงโดยการ
ประสานสัมพันธทกั ษะทัง้ สี่ คือการฟง การพูด การอาน และการเขียนเขาดวยกัน โดยครูไดเขียน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึง่ ครูใช แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และการสอนที่เนนการเรียนรูจากประสบการณของผูเรียน การนํานักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่ โดยใหไดรับประสบการณทางภาษาโดยตรง เชนการพานักเรียนไปทัศนศึกษายังสนามบิน
โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมภาษณชาวตางชาติ การศึกษาปาย สัญลักษณทพี่ บในสนามบิน การ
ประกาศตางๆที่นกั เรียนไดยนิ จากสนามบิน นอกจากนี้การใหนกั เรียนไดเรียนรูภาษา จากการทํา
โครงงานซึง่ เปนการบูรณาการรายวิชาตางๆ เชนการอนุรักษคลองแสนแสบซึ่งเปนเอกลักษณของ
ชุมชนที่นกั เรียนอาศัยอยู การเรียนการสอนของครูเนนการฝกปฏิบัติจริง นักเรียนไดมีโอกาสฝก
ทักษะการใชภาษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูและนักเรียนจะชวยกันทบทวนความรูเดิม
ที่นกั เรียนไดพบเห็น การสนทนาถึงสิง่ ทีจ่ ะเรียนในคาบเรียน การศึกษาจากเอกสารประกอบการ
สอน และการตอบคําถามทีค่ รูกําหนดให การใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบตาง ๆ ของเนื้อความ
แตละชนิด การที่ครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดทีเ่ ปนของจริง ซึ่งมีวธิ ีการสอนทีห่ ลากหลายขึน้ อยู
กับเนื้อหาของบทเรียนและจุดประสงคของการเรียนรู
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4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
เนื้อหาที่ครูใชในวางแผนการจัดการเรียนรูเปนเนื้อหาที่มาจากสื่อ
ของจริงทีน่ ักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน ไดแกเครื่องหมาย สัญลักษณ และคําชี้แจงใน
สนามบิน แผนพับโดยใหนักเรียนไดเรียนรูลักษณะการเขียนและเนือ้ ความในแผนพับหรือโฆษณา
ซึ่งมีจุดประสงคของแผนพับในรูปแบบที่แตกตางกันเชน เพื่อการโฆษณาสินคาหรือบริการ เพื่อการ
แนะนําหนวยงาน สถานที่ กิจกรรมที่จัดขึน้ แผนพับโฆษณาเครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา การบริการ
ของสายการบิน การรถไฟ การโรงแรม แผนพับแนะนําโรงเรียน การทองเทีย่ ว การจราจร กิจกรรม
ตางๆ เชนนิทรรศการ เปนตน รายการโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร รายการอาหาร โดยใหนกั เรียนได
เรียนรูชื่อของอาหาร ประเภท ราคาของอาหารสวนประกอบสําคัญของเมนูอาหาร มื้อของอาหาร
การอานตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ โดยใหนกั เรียนอานเพื่อตองการขอมูล รายละเอียด การ
เปรียบเทียบขอมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ การอาน สารบัญ และดัชนีของหนังสือ การอาน
แบบฟอรมชนิดตางๆ ใบสมัครงาน บัตรอวยพร แบบสํารวจความคิดเห็น จดหมายชนิดตาง ๆ เชน
จดหมายสวนตัว บันทึกความจํา (memorandums) การโฆษณาตางๆ จากหนังสือพิมพ ไดแกการ
สมัครงาน การศึกษา บันเทิง การซื้อขายรถยนตร ที่ดิน การประกาศเกีย่ วกับการเสียชีวิตของ
บุคคลตางๆ(obituaries)โดยคัดมาจากหนังสือพิมพ Bangkok Post และ The Nations การอาน
บทกวีไดแก โคลงตางๆ
4.4 สื่อการเรียนการสอน
เนื่องจากเนื้อหาที่ครูใชในวางแผนการจัดการเรียนรูเปนเนื้อหาทีม่ าจาก
สื่อของจริงทีน่ กั เรียนสามารถพบเห็นในชีวติ ประจําวัน ดังนัน้ สื่อการเรียนการสอนของครูจึงไดแก
สื่อที่นักเรียนสามารถพบเห็นและใชในชีวิตประจําวัน นอกเหนือไปจากสื่อที่มาจากตําราเรียน ครู
และนักเรียนรวมกันจัดหาสือ่ ตางๆ ไดแก แผนพับหรือการโฆษณาสินคาหรือบริการ การแนะนํา
หนวยงาน สถานที่ หรือกิจกรรมที่หนวยงานตางๆเปนผูจดั แผนพับโฆษณาเครื่องสําอาง เครื่อง
ไฟฟา การบริการของสายการบิน การรถไฟ การโรงแรม รายการโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร รายการ
อาหาร ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ แบบฟอรมชนิดตางๆ ใบสมัครงาน บัตรอวยพร แบบสํารวจ
ความคิดเห็น จดหมายชนิดตาง การประกาศเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคคลตางๆ(obituaries)โดย
คัดมาจากหนังสือพิมพ Bangkok Post และ The Nations นอกจากสื่อสิ่งพิมพทีหลากหลายแลวครู
ยังไดใชคอมพิวเตอรเปนแหลงการเรียนรูของผูเรียนโดยการใหนักเรียนไดคนควา ซึ่งครูคอยใหความ
ชวยเหลือและแนะนํา
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กรณีศึกษาที่ 7 อาจารยราตรี
อาจารยราตรีสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนศึกษิต
วิทยา ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดยโรงเรียนแหงนีเ้ ปนสาขาของโรงเรียนทีม่ ีชื่อเสียง โรงเรียนแหงนี้
ตั้งอยูในเขตของหมูบานจัดสรรแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสวนใหญจะเปนนักเรียนทีม่ ีทพี่ ักอาศัยอยูไมไกลจากโรงเรียน อาจารยราตรี
สอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลา 31 ป ในขณะนี้อาจารยราตรีดาํ รงตําแหนงรองหัวหนากลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ มีหนาทีช่ วยดูแลและบริหารงานวิชาการในกลุมสาระภาษาตางประเทศ จาก
การศึกษาพบวาอาจารยราตรีมีคุณลักษณะดังนี้
1. พื้นฐานความรู
อาจารยราตรีจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดที่อยูทางภาคใต
ของประเทศไทย จากนัน้ ดวยความทีเ่ ปนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนอยูในเกณฑดี จึงไดสอบเขาเรียน
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารยราตรีสอบเรียนตอใน
คณะครุศาสตร ของมหาวิทยาลัยที่มีชอื่ เสียงแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร โดยเรียนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ อาจารยราตรีเปนนักเรียนที่เรียนดีมาตลอด และมีความเอาใจใสตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมาก ในขณะที่อาจารยราตรียังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา อาจารยประทับใจใน
การสอนของอาจารยอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ ทํางานใหกับหนวยอาสาสมัคร
สันติภาพ
อาจารยราตรีไดจดจําวิธีการสอนที่อาจารยชอบสมัยยังเปนเด็กและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษใหถูกตอง สามารถสื่อสารกับอาจารยเจาของภาษาได ซึง่ ทําใหอาจารยเกิดความ
ภาคภูมิใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษ และเกิดความชอบในวิชาภาษาอังกฤษตัง้ แตบัดนั้นเปนตน
มา
ในขณะที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอาจารยราตรีเรียนสายศิลปภาษาซึง่ ตองเรียนภาษา
อังกฤษหลายวิชา อาจารยราตรีชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากโดยเฉพาะอยางยิ่งวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมอังกฤษ ในขณะที่อาจารยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนเวลา 31 ป
อาจารยไดรับการพัฒนาเกีย่ วกับวิชาครูและการจัดการเรียนการสอนอยูเปนระยะ นอกจากนีก้ ็ได
ศึกษาหาความรูอยูดวยตัวเองเปนประจําโดยการอานและการคนควาอยูเสมอ
2. ประสบการณการสอน
หลังจากที่อาจารยราตรีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษแลว ก็
สอบบรรจุเขารับราชการครู ตอมาจึงยายมา เมื่อโรงเรียนศึกษิตวิทยาไดแยกสาขามาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงหนึง่ และเปนโรงเรียนที่เปดใหม อาจารยราตรีจึงไดมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน
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แหงนีเ้ ปนเวลา 13 ป ในชวงระยะเวลา 31 ปที่ผานมา อาจารยราตรีสอนวิชาภาษาอังกฤษมาทุก
ระดับชั้นคือตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 และทําการสอนมาทุกรายวิชา
โดยเฉพาะอยางยิง่ รายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปจจุบันอาจารยราตรีสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก และภาษาอังกฤษอาน-เขียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนคาบสอน
ทั้งหมด 14 คาบเรียน อาจารยราตรีไดรับมอบหมายจากกลมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศให
เขารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนประจําในแตละปการศึกษา
3. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ครอบครัว
อาจารยราตรีมีพนี่ องจํานวน 4 คน ปจจุบันอาจารยราตรีอายุ 52 ป บิดา
และมารดามีธรุ กิจสวนตัวโดยมีภูมิลําเนาในจังหวัดทางภาคใต อาจารยราตรีนับถือศาสนาพุทธ พี่
และนองของอาจารยราตรีไดรับการศึกษาดีและประกอบอาชีพที่ดีทกุ คน ครอบครัวอาจารยราตรีมี
สถานภาพเศรษฐกิจอยูในขั้นดี ทําใหไมเดือดรอนในการเลี้ยงดูบุตรและธิดา อาจารยราตรีเริม่
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาซึง่ อยูไมไกลจากที่พกั นัก ตอมาไดเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนประจําจังหวัด หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนดวยผลการ
เรียนที่ดมี าก ทําใหไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากครอบครัวและโรงเรียนใหลองสมัครสอบเรียนตอ
ในกรุงเทพมหานคร โดยอาจารยราตรีเขามาสอบแขงขันเพื่อเรียนตอในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ซึ่งทําใหครอบครัวมีความยินดีและใหการสนับสนุนในเรื่องการเรียนมาก ในปจจุบันอาจารยราตรีมี
สถานภาพเปนโสด และมีที่พาํ นักซึ่งอยูบ ริเวณไมไกลจากโรงเรียน ในเวลาหลังเลิกเรียนอาจารย
ราตรีไดมีกิจการรวมกับเพื่อนครูในการจัดตั้งสถาบันกวดวิชาภายในหมูบานทําใหอาจารยราตรี
ตองดูแลและสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
3.2 สถานทีท่ ํางาน
โรงเรียนศึกษิตวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน
ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนประมาณ 3,000 คนสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนรมรื่นไปดวยตนไม อากาศปลอดโปรงปราศจากเสียงรบกวนจาก
ภายนอกเนื่องจากโรงเรียนตัง้ อยูในเขตของหมูบา นแหงหนึง่ ทําใหอยูห างไกลจากถนนและเขต
ชุมชน
จํานวนครู-อาจารยที่สอนอยูในโรงเรียนมีประมาณ 120 คน และครูในกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศประมาณ 22 คน ครู-อาจารยที่เปนเจาของภาษาจํานวน 5 คน อาจารยราตรี
ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนใหดํารงตําแหนงรองหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศซึ่งมีหนาที่
ดูแลงานดานวิชาการภายในหมวดวิชา เพือ่ นรวมงานของอาจารยราตรีอยูในวัยประมาณใกลเคียง

151

กับอาจารยราตรีคืออายุราชการประมาณ 20 ถึง 33 ป อาจารยมที ที ํางานที่แยกออกเปนสัดสวน
โดยจัดไวใหสาํ หรับอาจารยเจาของภาษาที่อาจารยราตรีดูแลอยูจํานวน 5 คน อาจารยจึงไดรับการ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารอยูตลอดเวลาเนื่องจากตองทํางานรวมกับอาจารยเจาของภาษา
นอกจากนีเ้ พือ่ นรวมงานของอาจารยราตรียังเปนผูท ี่มีความกระตือรือรนในการสอนและมักจะ
สนทนากันเกีย่ วกับประเด็นทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และนักเรียนอยูเ สมอ
4. สภาพการจัดการเรียนการสอน
4.1 สภาพหองเรียน
หองเรียนที่อาจารยราตรีทําการสอนจะอยูชนั้ ที่ 4 ของอาคารที่มีรูปแบบ
แตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วๆไป ทัศนียภาพภายนอกอาคาร หากมองจากหองเรียนจะ
เปนสระน้าํ และตนไมที่รมรืน่ ซึ่งทําใหเกิดอากาศที่ถา ยเทไดสะดวก จํานวนนักเรียนในหองเรียนมี
ประมาณหองละ 36 คน ดังนัน้ หองเรียนจึงไมแนนเกินไปหนาหองเรียนประกอบดวย กระดานดํา
และปายนิเทศที่นกั เรียนจัดตามโอกาสและเทศกาล หองเรียนคอนขางสะอาด บนโตะของนักเรียน
มีตําราเรียนวางอยูพ รอมสมุดแบบฝกหัดที่นกั เรียนจดงานและโนตยอจากการอธิบายของครูและ
แบบฝกหัดที่ครูมอบหมายใหนกั เรียนทํานักเรียนอยูในระเบียบวินัยโดยแสดงออกจากการแตงกาย
ที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย นักเรียนหญิงรวบผมอยางเรียบรอยสะอาดไมรกรุงรัง นักเรียน
ชายแตงกายสะอาดเปนระเบียบ นักเรียนนั่งเรียนโดยปราศจากเสียงคุย เนื่องจากครูจะกํากับกริยา
มารยาทที่นกั เรียนไมสามารถที่จะคุยได อาจารยเนนในเรื่องของความเปนระเบียบของหองเรียน
การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน
ในหองของอาจารยราตรีจะไมมีเสียงคุยกันของนักเรียน
ในขณะที่ครูทาํ การสอนอาจารยจะไมอนุญาตใหนกั เรียนคนใดคุยกันนอกเรื่องไปจากที่อาจารย
สอน การไมนาํ ตํารามาเรียนจะเปนประเด็นสําคัญของการถูกตําหนิติเตียน
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยราตรีมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจะเริ่มตนการสอน
ดวยการทบทวนความรูเดิมของนักเรียน
การสนทนาซักถามเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไปของนักเรียน
การทบทวนการปฏิบัติตนและความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับจากงาน
ที่ครูมอบหมายใหนกั เรียนทํา การทบทวนความจําของนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนไปในคาบ
เรียนที่แลว
ครูเริ่มตนการเรียนการสอนโดยการนําเสนอบทเรียนใหมจากหนังสือที่ใชเปนตํารา
เรียน ครูใชวิธีการอานเนือ้ หาที่มีอยูในบทเรียนใหนักเรียนฟงไมวา จะเปนเนื้อความในลักษณะใด
และในปริบทของการสอนทักษะภาษาในทักษะใด จากนัน้ ครูใหนกั เรียนอานเนื้อความดวยตนเอง
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พรอมกันและการอานทีละคนในบางโอกาส จากนัน้ ครูแปลความจากเรื่องทีอานโดยการซักถาม
นักเรียนเกีย่ วกับคําศัพททมี่ อี ยูในบทเรียน การดําเนินการสอนเปนการอธิบายรายละเอียดของ
เนื้อหาประกอบการยกตัวอยางของรูปแบบโครงสรางของประโยค การอธิบายกฎเกณฑไวยากรณ
ตามโครงสรางของประโยคทีม่ ีอยู จากนัน้ ครูสรุปบทเรียนโดยการตอบคําถามทายบทและการทํา
แบบฝกหัดทีม่ อี ยูในหนังสือมีการเพิ่มเติมเนื้อหาของ การเรียนรูโดยครูเปนผูหาเนื้อเรื่องที่เทียบ
เคียงกับเรื่องทีเ่ รียนมาใหนักเรียนศึกษาเพิม่ เติมเชนเรื่องราวเกีย่ วกับประวัติบุคคลสําคัญบทความ
ที่ตัดตอนมาจากหนังสือพิมพหรือตําราตางๆ การแบงกลุมยอยใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องและนําเสนอความคิดของตนเองหนาชั้นเรียนเปนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอยาง หนึ่ง
ซึ่งครูไมไดจัดกิจกรรมเชนนีบ้ อยนัก
ครูเนนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยครูพูด
ภาษาอังกฤษงายๆ และการใชภาษาไทยกํากับสลับกันไป
4.3 เนื้อหาและตําราเรียน
อาจารยราตรีใชเนื้อหาที่มาจากบทเรียนในหนังสือทีโ่ รงเรียนใหใชเปนตํารา
เรียน
ในการเลือกตําราเรียนนัน้ มาจากการตัดสินใจของคณะทํางานที่สอนในรายวิชาเดียวกัน
อาจารยราตรีไดนําเนื้อหาทีน่ อกเหนือไปจากตํารามาเปนบทเรียนโดยพิจารณาและประเมินวาเปน
ประโยชนสาํ หรับนักเรียนในการดํารงชีวิตและการศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น นอกจากนีย้ ังคัดเลือก
เนื้อหาทีม่ ีความสอดคลองกับเนื้อหาทีเ่ รียนในหนังสือเรียนมาสอนใหกับนักเรียน การทําเอกสาร
ประกอบการการสอนที่สรุปกฎเกณฑของไวยากรณและแบบฝกทั้งการอานและการใชภาษาใน
สถานการณตา งๆ โดยอาจารยราตรีคัดเลือกมาจากหนังสือและจากตําราหลายเลม นอกจากนีย้ ัง
ไดนําเหตุการณปจจุบันทั้งทางดานประวัติบุคคลสําคัญ การแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษและนิตยสารตางๆมาเปนบทเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีความรอบรูใน
เรื่องราวตางๆรอบตัว
4.4 สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทีอ่ าจารยราตรีใชสวนใหญจะเปนตําราเรียน
และ
เอกสารประกอบการสอน การใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ และสื่อสิง่ พิมพตางๆทีม่ ีบางแตไมมาก
นัก นอกจากนี้ครูใชวทิ ยุเทปเพื่อใหนกั เรียนฟงเสียงของเจาของภาษาบางและแบบฝกที่ครูจัดทํา
ขึ้นเปนสื่อซึง่ คัดมาจากตําราตางๆ
และเอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวกบโครงสรางทาง
ไวยากรณและบทความทีม่ ีความเกี่ยวพันกับเนื้อหาในตําราเรียน
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กรณีศึกษาที่ 8 อาจารยพวงชมพู
อาจารยพวงชมพูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที4่ ของโรงเรียนพัฒนาการศึกษา
ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษมีนกั เรียนโดยประมาณ 3,500 คน เปนโรงเรียนที่มชี ื่อเสียงในดาน
วิชาการของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตั้งอยูในเขตที่การเดินทางไปมาสะดวก นักเรียนสวนใหญ
จะเปนนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี ตอมาในปการศึกษา 2547
อาจารยพวงชมพูไดยายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนศึกษิตวิทยาซึ่งเปนโรงเรียนเดียวกันกับ
อาจารยราตรี จากการศึกษาพบลักษณะของอาจารยพวงชมพูดงั นี้
1. พืน้ ฐานความรู
อาจารยพวงชมพูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดทางภาคเหนือ
และปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
อาจารยไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติใหเปนครู
ตนแบบการสอนภาษาอังกฤษในป พ.ศ.2542 อาจารยพวงชมพูเริ่มตนการศึกษาทีโ่ รงเรียนใน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งเปนบานเกิดจนจบชัน้ มัธยมศึกษาและ
เขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ทางภาคเหนือ
ในขณะที่เรียนอาจารย
พวงชมพูชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลการเรียนอยูในเกณฑดี อาจารยมักใชเวลาวางใน
การอานตําราตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา การเรียนการสอน และหนังสือภาษาอังกฤษทําใหมี
ความรูและเชีย่ วชาญในภาษาอังกฤษมากขึ้นประกอบกับบิดาเปนชาวตางชาติที่มเี ชื้อสายเปนชาว
อังกฤษและเดนมารค ทําใหอาจารยไดใชภาษาอังกฤษในครอบครัวตลอดมา
2. ประสบการณการสอน
อาจารยพวงชมพูมปี ระสบการณในการสอนภาษาอังกฤษตัง้ แตชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมาเปนเวลา 32 ป นับตัง้ แตเริ่มเขารับราชการที่โรงเรียนใน
ตางจังหวัด อาจารยพวงชมพูสอนภาษาอังกฤษมาทุกรายวิชาในชวงระยะเวลา 32ปที่ผานมา
อาจารยไดไปศึกษาดูงานยังตางประเทศหลายครัง้
และไดนําความรูและประสบการณในการ
ศึกษาดูงานมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารยพวงชมพูได
พัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน
นอกจากนี้อาจารยพวงชมพูยงั ไดรับการเชิญจากหนวยงานทางการศึกษาไดแก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หนวยศึกษานิเทศก สํานักพิมพตางๆ ตลอดจน
โรงเรียนใหเปนวิทยากรอบรมเรื่องเกี่ยวกับกรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเขียน
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แผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยงั ไดรับเชิญจากสํานักพิมพหลายแหงใหเขียนตําราเรียนและ
คูมือในการจัดการเรียนรูใหกบั ครูและนักเรียน
3. บริบททางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
3.1 ครอบครัว
อาจารยพวงชมพูอายุ 54 ป มีภูมลิ ําเนาในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยบิดา
เปนชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายเดนมารค มีอาชีพเปนนักธุรกิจ สวนมารดาเปนชาวไทย อาจารย
พวงชมพูนับถือศาสนาคริสต และครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี อาจารยพวงชมพูไดรับ
การสนับสนุนสงเสริมจากบิดาในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยในวัยเด็กอาจารยพวงชมพูและ
บิดาจะตองมาอานหนังสือรวมกันหรือทํากิจกรรมดวยกันทุกวัน เชนการรองเพลงภาษาอังกฤษ
การอานนิทาน
ทําใหอาจารยพวงชมพูตองใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยเมือ่ อยูในครอบครัว
ปจจุบันอาจารยพวงชมพูอยูกับบุตรชายและครอบครัวโดยมีหนาที่ดแู ลหลานที่อยูใ นวัย 5 ปและ 7
ป ซึ่งอาจารยพวงชมพูมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุน และดํารงตนเปนชาวคริสตที่ดีดวยการ
ชวยเหลือ มีนา้ํ ใจใหกับผูอนื่ นอกจากนีย้ ังทําหนาที่ของตนเองใหสมบูรณ
3.2 สถานที่ทาํ งาน
จากการศึกษาเกีย่ วกับบริบทที่เปนสถานทีท่ ํางานของอาจารยพวงชมพู
พบวาโรงเรียนพัฒนาการวิทยาซึ่งเปนโรงเรียนที่ผวู ิจัยไดเขาไปทําการศึกษาในปการศึกษา 2546
ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ อาจารยพวงชมพูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที่ 4 ของ
โรงเรียนพัฒนาการศึกษา มีนักเรียนโดยประมาณ 3,500 คน เปนโรงเรียนที่มชี ื่อเสียงในดาน
วิชาการของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตั้งอยูในเขตที่การเดินทางไปมาสะดวก นักเรียนสวนใหญจะ
เปนนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี สภาพแวดลอมของโรงเรียนมี
สิ่งอํานวยความสะดวกในดานการศึกษาคือหองเรียนเพียบพรอมดวยอุปกรณและสื่อที่ทนั สมัย มี
โทรทัศนวงจรปดภายในหองเรียน
และมีเครื่องขยายเสียงอํานวยความสะดวกใหกับครูผูสอน
นอกจากนี้ในบริเวณโรงเรียนยังมีสนามฟุตบอลและสระวายน้าํ ใหกบั นักเรียน มีหอ งสมุดและหอง
สารสนเทศทีท่ นั สมัยซึง่ เปดใหบริการกับครูและนักเรียน ตอมาในปการศึกษา 2547 อาจจารย
พวงชมพูไดยายมาปฏิบัติราชการทีโ่ รงเรียนศึกษิตวิทยาซึ่งเปนเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
มีจํานวนนักเรียนตั้งแตชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนประมาณ 3,000 คน
สภาพแวดลอมของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนรมรืน่ ไปดวยตนไมอากาศปลอดโปรงปราศจาก
เสียงรบกวนจากภายนอกเนือ่ งจากโรงเรียนตั้งอยูในเขตของหมูบา นแหงหนึง่ ทําใหอยูหางไกลจาก
ถนนและเขตชุมชน จํานวนครู-อาจารยที่สอนอยูในโรงเรียนมีประมาณ 120 คน และครูในกลุม
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สาระภาษาตางประเทศประมาณ 22 คน ครู-อาจารยที่เปนเจาของภาษาจํานวน 5 คน เมื่อ
อาจารยพวงชมพูยา ยมาปฏิบัติราชการ ทีโ่ รงเรียนแหงนี้ อาจารยไดรับการตอนรับและการยกยอง
ในความสามารถของอาจารยในดานการสอนภาษาอังกฤษจากการทีอ่ าจารยไดรับการคัดเลือก
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติใหเปนครูตนแบบ ทําใหอาจารยมักมีครูในกลุม
สาระภาษาตางประเทศมาขอคําปรึกษาอยูเสมอ
3. สภาพการจัดการเรียนการสอนสภาพหองเรียน
สภาพหองเรียนของอาจารยพวงชมพู
ประกอบไปดวยจํานวนนักเรียน
ประมาณ 40 คน นักเรียนชายและนักเรียนหญิงอยางละประมาณเทาๆกัน เมื่อนักเรียนเขามาใน
หองเรียน นักเรียนจะจัดกันเขากลุมซึง่ ครูไดมอบหมายใหแบงเปนกลุม ยอยกลุม ละประมาณ 5-6
คน นักเรียนจะจัดโตะเรียนโดยหันหนาเขาหากัน บรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเอง
นักเรียนไดพูดคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน
ครูใหโอกาสนักเรียนในการคิดหา
คําตอบ ปรึกษางาน และการรวมคิดรวมทํางาน จากนัน้ มีการตกลงรวมกัน นักเรียนไมเครงเครียด
กับการเรียนแตมีความสนใจและตั้งใจที่จะทํากิจกรรมตามที่ครูไดมอบหมาย ครูมีความใกลชิด
นักเรียนโดยจะเปนผูท ี่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในรายบุคคลและกลุมยอย
4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนที่ครูใชในการสอนสวนใหญจะเปนขั้นตอนที่ประกอบไปดวย 3
ขั้นตอนคือขั้นกอนทํากิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนในขณะทํากิจกรรม
การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนหลังการทํากิจกรรมการเรียนการสอน การสอนในราย
ทักษะตางๆจะใชขั้นตามขัน้ ตอนหลักเชน การฟง คือ กอนการฟง กิจกรรมในขณะฟงและกิจกรรม
หลังจากการฟง โดยครูจะเริม่ การนําเขาสูบ ทเรียนดวยการทักทายและใชภาษาอังกฤษในการสื่อความ
งายๆ ใหนักเรียนไดรูรูปแบบของประโยคที่ตองการสื่อ จากนัน้ โยงเขาสูตัวนักเรียนโดยใหนักเรียน
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ในขณะเดียวกันจะแทรกการสอนการออกเสียงที่เปนธรรมชาติโดยไมเนน แต
เปนการยกตัวอยางการออกเสียงทีถ่ ูกตอง นักเรียนจะเปนผูลองเลียนแบบการออกเสียงของครู ครู
จะเปนคนเพิม่ เติมการสอดแทรกวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาในขณะทําการสอนกิจกรรม
กิจกรรมในขณะฟงเปนการฟงเทปซึง่ มีหลากหลายรูปแบบไดแก บทสนทนา บทความ จากนัน้ เปน
การจับใจความสิ่งที่ไดจากการฟง การแบงกลุมยอยเพื่อระดมสมองชวยกันคนหาคําตอบ และ
นําเสนอสิ่งทีน่ กั เรียนคิดรวมกัน ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาตัดสินความถูกตองของ ขอมูล
ครูแนะนําและชี้แจงใหนักเรียนเห็นถึงขอผิดพลาด กิจกรรมหลังการฟง (Post-Listening) โดยการ
ถายโอนความรูที่ไดรับไปสูทักษะอืน่ เชนจากการฟงไปสูการเขียน หรือการพูดรายงานสิ่งที่ไดฟง

บทที่ 5
แนวคิดและการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาขอมูลที่ผูวิจยั ไดรวบรวมจากการสังเกตการสอน การสนทนาอยางไม
เปนทางการ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของไดแก แผนการสอน ตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน
แฟมผลงาน ผลงานของนักเรียน รูปถายของครูมัธยมศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน
พบวา สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนวคิดของครูมัธยมศึกษาสรุปได
ดังตาราง ตอไปนี้
ตาราง 13 การวิเคราะหแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู มัธยมศึกษาจําแนกตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
ตาราง 14 การวิเคราะหแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู มัธยมศึกษาจําแนกตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
ตาราง 15 การวิเคราะหแนวคิดในการจัดกิจจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู มัธยมศึกษาจําแนกตามหลักปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
ตาราง 16 การวิเคราะหแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู มัธยมศึกษาจําแนกตามหลักปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
ตาราง 17 สรุปแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมธั ยมศึกษา
จําแนกตามหลักปรัชญาการศึกษา
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หน้าว่าง
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หน้าว่าง
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หน้าว่าง
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หน้าว่าง
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ตาราง 6 สรุปแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา
จําแนกตามหลักปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาของครู
กรณีศึกษา
สารัตถนิยม

กรณีศึกษาที่ 1

9 คุณลักษณะ

กรณีศึกษาที่ 2

9 คุณลักษณะ

กรณีศึกษาที่ 3

9 คุณลักษณะ

กรณีศึกษาที่ 4

9 คุณลักษณะ
2 ใน 9 ของ
คุณลักษณะ
2 ใน 9 ของ
คุณลักษณะ

กรณีศึกษาที่ 5
กรณีศึกษาที่ 6
กรณีศึกษาที่ 7

9 คุณลักษณะ
2 ใน 9 ของ
กรณีศึกษาที่ 8 คุณลักษณะ
3 ใน 9 ของ
กรณีศึกษาที่ 9 คุณลักษณะ
2 ใน 9 ของ
กรณีศึกษาที่ 10 คุณลักษณะ

พิพัฒนาการ นิรันตรนิยม ปฏิรูปนิยม หมายเหตุ
นิยม
1 ใน 7 ของ
_
_
คุณลักษณะ
1 ใน 7 ของ
_
_
คุณลักษณะ
1 ใน 7 ของ
_
_
คุณลักษณะ
2 ใน 9 ของ
1 ใน 7 ของ
คุณลักษณะ
_
คุณลักษณะ
1 ใน 8 ของ 2 ใน 7 ของ
9 คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ
1 ใน 8 ของ 2 ใน 7 ของ
9 คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ
2 ใน 9 ของ
1 ใน 7 ของ
คุณลักษณะ
_
คุณลักษณะ
1 ใน 8 ของ 2 ใน 7 ของ
9 คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ
1 ใน 8 ของ 2 ใน 7 ของ
9 คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ
1 ใน 8 ของ 2 ใน 7 ของ
9 คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ
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กรณีศึกษาที่ 1 อาจารยพดุ ซอน
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที1่ พบวาอาจารย
พุดซอนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมเปน
หลัก จากการสังเกตการกระทําคําพูดการใหความหมายของการกระทําตางๆของครู ที่มีความ
สอดคลองกับหลักการ ของปรัชญาการศึกษา ทําใหไดขอสรุปแนวคิดตามสภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ของอาจารย พุดซอนตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
หองเรียนของนักเรียนมีลักษณะเปนหองเรียนปกติตามสภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยทั่วไปโตะของนักเรียนจัดเปนแถวเรียงกันโดยนักเรียนจะมีทนี่ ั่งติดกัน มีทางเดิน
ระหวางแถวเพียงเล็กนอย หองเรียนของนักเรียนจะเปลี่ยนไปแลวแตฝายวิชาการจะจัดใหนกั เรียน
ไปเรียนทีห่ องใดบรรยากาศแวดลอมภายในหองเรียนประกอบดวยกระดานดําและปายนิเทศที่
หมุนเปลี่ยนไปตามสถานการณและเหตุการณ ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งนักเรียนจะจัดปายนิเทศเปน
ภาษาไทยและไมเกี่ยวของกับการเรียนภาษาอังกฤษ หองเรียนของนักเรียนมีแสงสวางเพียงพอและ
อากาศคอนขางโปรงและถายเทอากาศไดดี นักเรียนจะนัง่ กันคอนขางเปนระเบียบและกําหนดที่
นั่งที่เดิม ไมวาจะเปนการเรียนในคาบเรียนใดก็ตาม นักเรียนจะนั่งเรียนในทีน่ ั่งของตนเองไม
เปลี่ยนแปลง โตะเรียนของนักเรียนจะมีหนังสือเรียนวางอยู และนักเรียนทุกคนจะนั่งหันหนามอง
ไปทางกระดานดําซึง่ เปนทีท่ คี่ รูยืนอยู และครูเองจะยืนอยูตรงกลางบริเวณหนาชัน้ เรียน พรอมกับ
ตําราเรียนที่ครูใชสอน อุปกรณประกอบการสอนภายในหองเรียน จะเปนตําราเรียน และแผนใส
ประกอบการสอนเปน ครั้งคราว นอกจากนี้ครูใชเครื่อง วิทยุเทปที่ครูนาํ เขามาและใชการเปดเทป
เพื่อฟงเสียงของเจาของภาษา ครูใชไมโครโฟนและเครือ่ งขยายเสียงเพื่อใหนักเรียนที่นงั่ หลังหองได
ยินอยางทั่วถึง แตการใชเครื่องขยายเสียงก็ไมไดมีการใชตลอด หากวันใดที่ไมมีการใชเครื่องขยาย
เสียงทําใหนกั เรียนทีน่ ั่งหลังหองไมสามารถที่จะไดยนิ เสียงของครูที่สอนอยูหนาหองเรียนไดอยาง
ชัดเจน ทําใหนักเรียนลดความสนใจในบทเรียนลงไป และหันกลับไปทํางานอยางอืน่ แทน
2. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยพุดซอนมีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เริม่ ตนเขาสูบทเรียนดวย
การสนทนาซักถาม โดยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการนําตําราเรียนมาเรียนหรือไม เปนการเตรียม
ความพรอมในการเรียน การถามสิง่ ทีจ่ ะเรียนในคาบเรียน ครูบอกจุดประสงคของการเรียนในคาบ
ใหนักเรียนทราบ ครูซักถามเกี่ยวกับความรูเดิมของนักเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียนตอไป
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การสนทนาถึงเรื่องราวตางๆรอบตัวนักเรียนดวยการพูดภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยบาง
อาจารยพุดซอนจะเริ่มตนการสอนดวยการอานเนื้อเรื่องไปโดยตลอดทีละยอหนา สลับกับการให
นักเรียนอานพรอมกันทั้งหอง นักเรียนจะอานดวยน้ําเสียงและความเร็วในการอานที่คอนขางชา
เนื่องจากตองรอเพื่อนๆอานไปพรอมๆกัน ครูอธิบายความหมายของแตละประโยคดวยการแปล
ในขณะที่ครูแปลความแตละประโยคจะมีการแทรกการถามความหมายของคําศัพท โดยนักเรียน
จะบอกความหมายเปนภาษาไทย และการสอนไวยากรณสอดแทรกไปในขณะที่แปลความ โดยการ
ซักถามถึงกฎเกณฑการใชภาษา ทบทวนหลักการใชภาษา โครงสรางของประโยคตางๆ ที่ปรากฏ
ในเนื้อหา การอธิบายคําศัพทโดยการซักถามใหนักเรียนตอบและบอกใหนักเรียนทราบความหมาย
นอกจากเนื้อหาที่ไดจากตําราเรียนแลว
ยังมีเอกสารประกอบ การสอนโดยนําเนื้อหามาจาก
แบบฝกหัดจากหนังสือเลมอืน่ ๆ การนําสือ่ การสอน เชนแผนใสประกอบ การบรรยาย การใชวทิ ยุเทป
เพื่อใหนกั เรียน ไดฝกการฟงจากสําเนียงของเจาของภาษา การใหใบงาน ซึง่ เวนชองวางใหนักเรียน
เติมคําที่ขาดหายไป ใบงานซึ่งถามคําถาม เพื่อถามรายละเอียดของขอมูล ที่ไดฟง เมื่อนักเรียน
เติมคําเรียบรอยแลวครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ ครูจะสอนโดยใชสื่อ การสอน คือวิทยุเทป
โดยใหนกั เรียนฟงเทป ในการสอนการฟง นอกจากนีค้ รูใชภาษาอังกฤษในการ สอนบางสลับกับ
การใชภาษาไทย การใชเนือ้ หาที่สอนนอกเหนือจากตําราเรียนทีใ่ ชเปนแบบเรียน ครูจะเลือกเนือ้ หา
จากหนังสืออืน่ ๆ มาประกอบการสอน และนํามาเปนบทเรียน การใชหนังสือพิมพ ภาษาอังกฤษ
การฝกใหนักเรียนพูดมีนอย
สวนใหญนักเรียนจะเปนผูทฟี่ งครูอธิบายเนื้อเรื่องและเทปบันทึก
เสียงตามตําราเรียน ครูเนนในเรื่องการใชภาษาหลักไวยากรณความหมายของคําและประโยค ครู
อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด มีการซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน การยกตัวอยางประโยค และ
อธิบายกฏเกณฑการใชภาษา
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
ครูแสดงบทบาทดังนี้
3.1 เนนเนื้อหา
จากการศึกษาพบวาอาจารยพุดซอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
เนื้อหา เกี่ยวกับบทเรียน การแสดงพฤติกรรมการสอนของอาจารยพุดซอนจึงใชวิธีการอธิบายความ
โดยการถามความหมายของคําศัพทการแปลความหมายของประโยคทีละประโยคอธิบาย
รายละเอียดของเนื้อหาที่เรียน ครูจะเปนผูที่มบี ทบาทมากกวานักเรียน นักเรียนเปนผูทนี่ งั่ รับฟง
และทําตาม ที่ครู มอบหมายใหทํา กิจกรรมที่นกั เรียนมีสวนรวมคือการตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อ
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เรื่องที่เรียนโดยครูจะ เรียกนักเรียนตอบเปนรายบุคคลการสอนจะเปนการใชภาษาอังกฤษสลับกับ
การใชภาษาไทยดัง
ตัวอยางการกระทําตอไปนี้
“ … ดูประโยคนี้ซิ เขาวาอยางไร ใครจะอธิบายใหครูฟงได…
ไมมีเลยหรือ… ถาไมมี เดี๋ยวครูอธิบายใหฟง กอนละกัน…”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยอธิบายละเอียดดี มีภาษาอังกฤษบาง เวลาอาจารย
พูดภาษาอังกฤษ ก็ฟง ไมรูเรื่อง อาจารยพูดดี แตฟงไมรูเรื่องเอง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“ …อาจารยจะถามคําศัพท แลวก็แปลใหพวกเราฟง ก็สนุกดี
เพราะอาจารยอธิบายละเอียด…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
อาจารยพุดซอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหความสําคัญของเนื้อหาที่ใหนักเรียน
เรียนวา นักเรียนจําเปนตองเรียนรูความหมายของคําศัพท ประโยค และกฎไวยากรณที่ใช ดังนัน้
วิธีการสอนทีจ่ ะทําใหนกั เรียนไดรับความรูไ ดดีที่สุดคือตองอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาทีน่ ํามา
สอน อาจารยพุดซอนจึงใชวิธีการบรรยาย โดยการอธิบายและแปลความเกี่ยวกับรายละเอียดของ
เรื่องเริ่มจากการใหความหมายของคําศัพทเปนภาษาไทยและอธิบายความวาเปนวิธีการทีท่ าํ ให
นักเรียนสนใจซึ่งอาจารยพุดซอนไดใหทัศนะเกีย่ วกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจคือการที่
นักเรียน สงบเงียบ และฟงครูอธิบาย ดังนัน้ จึงตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจ และการควบคุมชั้น
เรียนจะงายขึ้น กิจกรรมที่ ทําใหนกั เรียนมีการปฏิสัมพันธกนั ทําใหนกั เรียนสับสน วุนวายและเสียง
ดังมากเกินไปทํา ความรบกวน ใหกบั หองขางเคียง นักเรียนจะสงเสียงดังและคุยกันมากเกินไปทําให
นักเรียนไมไดรบั ความรู การสอน ดวยวิธนี จี้ ึงนาจะเปนวิธีการที่ดีสาํ หรับหองเรียนที่มจี ํานวนนักเรียน
มากถึง 45 – 50 คนวิธีการอื่นๆ ตาม ที่เรียนมาไมไดเหมาะสมกับบรรยากาศกับสภาพของโรงเรียน
มัธยม ทําใหดเู สมือนวาครูไมสามารถ ควบคุมชั้นเรียนได ดังขอความตอไปนี้

173
“… จัดเขากลุม ทีไร ก็แผดเสียงกัน…ดังมาก บางทีก็ไมได
ทําตามที่เราบอก เด็กคนไหน ทําก็ทาํ ไป ที่ไมทาํ …ก็ไมทํา
…แลวก็จะเลน…ไมจริงจังกับเรื่องทีเ่ รียน…ทําใหแทนทีจ่ ะ
รูเรื่องบาง…ไมรูบาง…กลายเปนไมรูอะไรเลย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“...ไมอยากจัดกิจกรรมเลย บางทีมนั ไมไดผล เพราะเด็กมัน
เยอะแลวเกรงใจอาจารยขางหอง เพราะเด็กนักเรียนจะกรี๊ด
กันเสียงดังสอนแบบอธิบายแบบนี้ละ ทําใหหองมีระเบียบ
วินัยดี...”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.2 การสอดแทรกการสอนดานการปฏิบัติตนในสังคม
อาจารยพุดซอนใหความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนใน
สังคมไดแกมารยาทในสังคม การอยูรวมกันในสังคม ถึงหนาที่ของตนเองและหนาที่ความรับผิดชอบ
ตอสังคมการเสียสละเพื่อสังคมโดยรวม ครูจะนําเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนในสังคมของ
นักเรียนมาเปนบทเรียน เมือ่ ครูอธิบายเนือ้ หาครูมักจะเพิ่มเติมความรูแ ละยกตัวอยางเกีย่ วกับการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนในสังคมใหนกั เรียนฟง โดยครูมีความคิดเห็นวานักเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคม
การอยูในสังคมอยางมี ความสุขเปนเปาหมายสําคัญของการเรียน นอกจากการเรียนรูภาษาเพียง
อยางเดียว ดังการกระทํา และคําพูดซึง่ ครูแสดงออกดังนี้
“…เมื่อเชาครูเดินมา จะขึ้นลิฟท มีนกั เรียน …นาจะเปนนอง
ม.1 บอกวา…อาจารยคะ หนูชวยถือของใหนะคะ…เราเคย
ถามใครบางไหม อยางนอยก็เปนการชวยเหลือ เปนการแสดง
ความมีน้ําใจของเรา…”
จากการสังเกตการสอน
“…ตรงตอเวลาเปนเรื่องสําคัญนะนักเรียน… เราไมคอยจะ
ตรงเวลากัน มันแสดงถึงความรับผิดชอบเราดวยนะ…
จากการสังเกตการสอน
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3.3 เนนระเบียบวินัยในชั้นเรียนและความเปนระเบียบของหองเรียน
จากการสังเกตสภาพแวดลอมและพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยพุดซอน พบวานักเรียนนัง่ กันคอนขางเปนระเบียบและกําหนดทีน่ ั่งที่เดิม ไมวาจะเปนการเรียน
ในคาบเรียนใดก็ตาม นักเรียนจะนั่งเรียนในที่นงั่ ของตนเองไมเปลีย่ นแปลง โตะเรียนของนักเรียน
จะมีหนังสือเรียนวางอยู และนักเรียนทุกคนจะนั่งหันหนามองไปทางกระดานดําซึง่ เปนทีท่ ี่ครูยืนอยู
และครูเองจะยืนอยูตรงกลางบริเวณหนาชัน้ เรียน พรอมกับหนังสือตําราเรียนที่ครูใชสอน ครูไม
อนุญาตใหนักเรียนเดินลุกออกจากที่นงั่ หากมีการคุยกันนักเรียนจะถูกครูตําหนิ
“…จัดโตะใหดีหนอย…เร็ว…ดูซิ…ไมเปนแถวเปนแนวเลย
…ขอเวลาหนอย ทุกคน…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…ลบกระดานดวยนะ อยาลืมปดไฟดวย ดูใหเรียบรอยกอน
ไปหองอื่น…หัวหนาดูดวยละกันนะ…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อาจารยจะไมชอบที่นกั เรียนคุยกัน บางทีถามกันบาง
อาจารยคิดวาคุย…เลยโดน…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูเปนผูควบคุมชัน้ เรียน
อาจารยพุดซอนมีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยที่ครูจะเปนผูก าํ หนด
กิจกรรม และกําหนดใหนกั เรียนเปนผูปฏิบัติตามที่ครูกําหนด ครูใชคําถามเปนกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการซักถามนักเรียนเกีย่ วกับความรูเดิมของนักเรียนในเนื้อหาที่เรียน ในการถามคําถาม
อาจารยพุดซอนจะใชคําถามงายๆ ใหนักเรียนตอบถูกหรือผิด และถามเกีย่ วกับรายละเอียดของ
เรื่อง ที่อา น หากนักเรียนไมตอบคําถามครูจะเปนผูตอบคําถามเองดังคําพูดตอไปนี้
“…Do you like American food?’…tell me the name
of food that you know…yes…hamburger…how do you
spell it in English?…”
จากการสังเกตการสอน
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“…Is New England in England?….No, it ‘s in America…”
Is it in the west coast or the east coast…the first settlers
came here…”
จากการสังเกตการสอน
“…ลองเติมคําที่ครูเวนไว ฟงเทปกอนนะ เดี๋ยวครูจะเปดใหฟง
กอน อยาเพิ่งเติมนะ… ฟงใหจบกอน…”
จากการสังเกตการสอน
“…บางทีอาจารยก็ใหฟงเทป แลวเติมคําในชีท…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.5 การอธิบายกฎเกณฑ
อาจารยพุดซอนเนนการใชกฎเกณฑของไวยากรณ และโครงสรางของภาษา
ในการสอนโดยการอธิบายกฎการใชคําตางๆ หนาที่ของคํา การเพิม่ เติมคําศัพทที่มาจากรากศัพท
เดียวกันโครงสรางของประโยคตางๆ ทัง้ นี้อาจารยพุดซอนจะยกตัวอยางและจดรายละเอียดของ
กฎเกณฑการใชหลักไวยากรณนั้นใหกับนักเรียน การใหนกั เรียนอานและทบทวนหลักและกฎเกณฑ
จากเอกสารประกอบการสอนและแบบฝกหัดที่เตรียมไวใหนักเรียนทําและการเฉลยแบบฝกหัดดัง
คํากลาวตอไปนี้
“…ไดรู และเขาใจเกี่ยวกับ tense ตางๆมากขึ้นรายละเอียด
ตางๆ ก็เพิ่มขึน้ …เพราะอาจารยจะอธิบายใหพวกเราละเอียด
มาก”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยก็เอาคําศัพทจากหนังสือของอาจารยมาใหจด
ก็ดีครับ ไดรูศัพทเพิ่มเติมจากที่เรียนเยอะ จะไดใชตอน
เอ็นท…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยก็จะมีการจัดทําชีทแบบฝกหัดมาใหนักเรียน
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ไดทํากัน…เปนพวกไวยากรณ…”
จาการสัมภาษณนักเรียน
3.6 การกําหนดใหนักเรียนทํางานหนัก
อาจารยพดุ ซอนจะมีการมอบหมายใหนกั เรียนทํางาน โดยทําแบบฝกหัดที่อยู
ทายบทเรียน และงานที่มอบใหนักเรียนไปคนควาโดยครูกําหนดหัวขอใหนักเรียนคนควา แลวทํา
รายงานโดยการแปลความหมายของเนื้อหา และหาความหมายของคําศัพทในแตละเรื่อง ครูจะเปน
ผูตรวจงานและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม แกไขงานทีน่ ักเรียนสงใหถูกตอง
“…มีแบบฝกหัดมาใหทาํ เยอะ ทําใหไดฝก มากขึน้ อาจารย
ตรวจงานที่สงั่ ไปและที่นักเรียนสงทุกขอ… ทุกครั้ง…ดวย
ตัวเอง คิดวาทําใหอาจารยรวู านักเรียนคนไหนมีจุดออน
ตรงไหน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยใหเขียนเรื่องครอบครัวมาสง เปนการฝกเขียน…
จริงๆแลวก็ไมคอยไดเขียนเทาไหร แตอาจารยใหเขียน ก็
ยากแตก็รูวา มีประโยชน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“ ... นักเรียนไปหาขาวทีเ่ กิดขึ้น ในขณะนี้ จะเปนขาวการเมือง
ขาวเหตุการณที่สําคัญ การคนพบอะไรใหมๆ แลวแปลมา...
หาคําศัพทมาดวย ประมาณ...เอากี่คําดี... 20 นะ… อันนี้เปน
งานเดี่ยว…ทําใหเรียบรอยหนอยนะ…อยาลืม…ตรงเวลาดวย…”
จากการสังเกตการสอน
“… นักเรียนไปทํา Brochure (แผนพับ) มาคนละ 1 แผน
ขนาดเทาไรไมจํากัดดูความเหมาะสมก็แลวกัน ทําใหดี
ดวยนะครูถือเปนคะแนนเก็บไปเลย…ก็เกี่ยวกับ คริสมาสต
นี่แหละ…ใหเวลาอีกหนึง่ อาทิตย …นาจะพอ…”
จากการสังเกตการสอน

177
“…อาจารยใหหาคําศัพท แลวอาจารยจะถาม แลวก็มีการใหไป
ทํารายงานมาสง…”
จากการสัมภาษอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยชอบใหงาน แบบฝกหัด บางทีใหมาเปนปกเลย ทํา
ไมคอยทัน เลยตองไปมั่ว ตามๆเขาไป อยางชีท (หมายถึง
เอกสารประกอบการสอน)…ขอสอบเกาๆ…เอ็นท…อาจารย
จะมาติวให… ก็ตองทํามากอน…เพราะเดีย๋ วอาจารย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ลดการบาน หรือลดงานที่ใหทําในชั่วโมงลงสักหนอย
ก็จะดีมากคะเพราะแตละครั้ง อาจารยใหงานกระทันหัน
มาก ทําไมคอยทัน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.7 การใชเนือ้ หาบทเรียนตามตําราเรียน
อาจารยพุดซอนใชเนื้อหาที่อยูในหนังสือเรียนเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนื้อหาจะเปนหลักในการจัดเตรียมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับเนื้อหา
อาจารยพุดซอนจะมีเอกสารประกอบการสอนที่สอดคลองกับ
หลักและ กฏเกณฑไวยากรณที่ปรากฎในบทเรียนและเพิ่มเติมความรูท ี่เกี่ยวของกับสิ่งที่ครูตองการ
เนนในดาน โครงสรางทางไวยากรณ หนวยของคํา การสรางคํา สํานวนตางๆที่ตองการใหนักเรียน
จดจํา และ แบบฝกที่เกี่ยวของกับการสอบเขามหาวิทยาลัย ดังตัวอยางตอไปนี้
“…Grammar ที่อาจารยใหออกไปทําคนละขอบนกระดาน..
ก็ชอบและชีทคําศัพทที่อาจารยเคยแจกให แลวก็บอกคําแปล
แลวก็บอกวาเปน verb หรือ adjective หรืออยางอืน่ ทําให
รูวาศัพทคํานีแ้ ปลอยางนี้ จะใชในประโยคแบบไหน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
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“…จะดูวาหลักไวยากรณจากหนังสือที่ใช เขาตองการเนนอะไร
แลวก็จัดกิจกรรมไปตามนัน้ …”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“...วันนี้เรามาดูวา grammar point คืออะไร…นักเรียนจะเห็นวา
การใชกลุมคํา หรือกริยาที่ใชกับ preposition เฉพาะของมันเอง
ตัวแรก to be interested in ตองใชกับ in อยาง…ดูบนกระดาน
She is interested in art …”
จากการสังเกตการสอน
3.8 ครูกําหนดเนื้อหาบทเรียน
อาจารยพุดซอนเปนผูกําหนดเนื้อหาบทเรียนยึดตําราเรียนเปนแนวทางในการ
คัดเลือกเนือ้ หาทีเ่ รียน ครูเพิม่ เติมเรื่องเกี่ยวกับทีเ่ รียนใหละเอียดยิง่ ขึน้ โดยการจัดทําเอกสารประกอบ
การสอนที่เกีย่ วกับกฎเกณฑ และโครงสรางทางภาษา การมอบหมายงานใหนักเรียนแปลความ
จากเรื่องที่ครูกําหนดมาให ครูมีความคิดเห็นในเรื่องการกําหนดเนือ้ หาบทเรียนวาเนื้อหาที่เลือก
มาเปนสิง่ ทีน่ า สนใจและเปนสิ่งทีน่ กั เรียนควรรูและจําเปนตองรู อยางเชนกฎไวยากรณ หากนักเรียน
ไมมีความแมนยําในดานคําศัพทและไวยากรณก็ไมสามารถทีจ่ ะสรางหรือเรียบเรียงประโยคได
ดังการกระทํา และตัวอยางคําพูดของครูดังนี้
“…นักเรียนตั้งใจฟงใหดี จะไดรูวา คําตางๆมายังไง…
แลวจะไดใชถูก… อยางprefix คําวา sub หมายถึง
ใต ลองดูมีคําอะไรบาง…subway ก็เปน รถไฟใตดิน
Submarine…เรือดําน้ํา…อยูใตน้ําหรือเปลา…”
จากการสังเกตการสอน
“…ชีท(เอกสารประกอบการสอน) grammar ที่ทาํ ก็ดูวา
นักเรียนนาจะไดรูละเอียดมากกวาในหนังสือที่ใหมา เลย
ไปหามาจากคูมือที่เขาสรุปไวให…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
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กรณีศึกษาที่ 2 อาจารยกหุ ลาบ
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2 พบวาบทบาทของ
อาจารยกหุ ลาบที่แสดงออกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวคิดตามหลัก
ปรัชญา การศึกษาสารัตถนิยม โดยสภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยกหุ ลาบมีลกั ษณะ
ดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยกหุ ลาบ สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน
พัฒนปญญา ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญ มีนกั เรียนประมาณ3000 คนโรงเรียนตั้งอยูในพืน้ ที่ที่การ
คมนาคมสะดวก นักเรียนในแตละหองมีประมาณ 40 คน หองเรียนที่อาจารยกุหลาบสอน
ประกอบดวยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงประมาณอยางละเทา ๆ กันคือประมาณ 20 คน หองเรียน
มีแสงสวางพอประมาณหนาหองเรียนประกอบดวยปายนิเทศที่เปนผลงานของนักเรียนจัดขึ้น โดย
ปายนิเทศจะผลัดเปลี่ยนหัวขอเปนระยะ โตะและเกาอีข้ องนักเรียนเรียงเปนระเบียบ และคอนขาง
แนน มีที่เหลือเพียงเล็กนอย จากการสังเกตสภาพของนักเรียนสวนใหญ นักเรียนอยูในระเบียบ
วินัย ทําใหหองเรียนมีความ เปนระเบียบ นักเรียนสวนใหญนําตําราเรียนมาเรียน มีเพียงสวนนอย
ที่ไมไดนําหนังสือมาเรียน แตก็ อาศัยตําราจากเพื่อนทีน่ ั่งขางเคียง โดยสภาพทัว่ ไปนักเรียนมี
ความตั้งใจและสนใจในการเรียน หองเรียน ไมมีเสียงการคุยกันของนักเรียน นักเรียนแตละคน
ขมักเขมนกับบทเรียนที่ครูกาํ ลังสอนอยู
ครูใช ไมโครโฟนและเครือ่ งขยายเสียงบางเปนบางครั้ง
เพื่อใหนักเรียนที่นงั่ หลังหองไดยินอยางทัว่ ถึง
2. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยกหุ ลาบมีวิธกี ารในการจัดการเรียนการสอนดวยการตั้งคําถามเพื่อเปน
แนวทางในการคนหาใจความสําคัญของเรือ่ งทีจะเรียนและเปนการบอกแนวของการเรียนในคาบ
เรียน ครูเขียน คําถามบนกระดานดําและใหนกั เรียนฟงเทปที่ครูเตรียมมา จากนัน้ นักเรียนเติมคําที่
ขาดหายไปใน แบบฝกที่ครูไดจัดเตรียม นักเรียนชวยกันตอบคําถามเกี่ยวกับขอความที่นกั เรียน
เติม ครูอธิบาย เพิ่มเติมเกีย่ วกับสิง่ ทีนักเรียนไดฟง โดยครูใชภาษาอังกฤษกับภาษาไทยควบคูก นั
ไปในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนการฟง
นอกจากนี้ครูไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษวาเปนวิชาทีน่ กั เรียน สามารถนําไปใชในการคนควาหาความรู นักเรียนจะตองมี
ความรูความเขาใจ ในเนื้อหา ความหมาย ของเนื้อความที่อาน และสามารถนําไปใชในการ

180
คนควาหาความรูในชัน้ ที่สงู ขึ้นได ดวยความสําคัญ นี้จงึ ทําใหครูคัดเลือกเนื้อหาที่นาํ มาเปน
บทเรียนซึ่งสวนหนึ่งมาจากหนังสือเรียนแลวยังมีการเพิม่ เติม บทเรียนที่เปนเนื้อหาที่นกั เรียนพบเห็น
ในชีวิตประจําวัน ครูเลือกเนื้อหาเปนเรือ่ งที่เกี่ยวกับสังคมปจจุบนั เหตุการณตา งๆที่เปนเรื่องที่
วัยรุนควรใหการใสใจ
สําหรับการฝกปฏิบัติครูมอบหมายงานใหนกั เรียนทําทั้งงานที่อยูใ น
หองเรียนและนอกหองเรียน ไดแก การทํารายงานโดยการแปลความ และหาคําศัพทในบทความตาม
หัวขอที่ครูกาํ หนด สรุปรายละเอียดของเนือ้ หาในบทเรียนโครงสรางไวยากรณ และกฎเกณฑทาง
ภาษาและการฝกการใชภาษาในแตละเรื่องโดยอาจารยกหุ ลาบมีความเห็นวานักเรียนควรมีความรู
ในเรื่องกฏเกณฑของไวยากรณและมีความแมนยําในการใชภาษามากขึ้น โดยการทําซ้าํ ๆจนเกิด
การใชอยางคลองแคลว
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญา
การศึกษา
จากการสังเกตการสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การศึกษาเอกสาร
ประกอบ ไดแก แผนการสอน ตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน แฟมผลงาน รูปถาย ผลงาน
ของนักเรียน บันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและจากการสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลซึ่งแสดงถึงบทบาทของครูที่เนนแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษา
สารัตถนิยมดังนี้
3.1 การเนนเนื้อหา
ครูใหความสําคัญกับเนื้อหาของภาษาอังกฤษไดแกความหมายของคําศัพท
โครงสรางทางไวยากรณ เชนหนาที่และการใชคํา การสรางประโยค การเขาใจความหมายของ
ประโยคเนื้อความที่เปนบทเรียนโดยครูจะอธิบายและแปลความ ครูใหเหตุผลวาการทีน่ ักเรียนจะ
สื่อสารไดจําเปนตองเขาใจความหมายและโครงสรางของประโยค ตองมีความแมนยําในกฏเกณฑ
ของไวยากรณนอกจากนี้ในดานวัฒนธรรมของเจาของนักเรียนก็จาํ เปนที่จะตองเรียนรูดังนั้นครูจงึ
อธิบายรายละเอียด ตางๆใหนักเรียนโดยใหนกั เรียนจดจําและสามารถนํามาใชใหได ดังการกระทํา
และคํากลาวตอไปนี้
“…ประโยคนี้เปน if clause แบบไหน…จําไดหรือยัง…
แบบที่ 1 เปนยังไง…if ตามดวย present อีกประโยคจะ
เปน tense อะไร…”
จากการสังเกตการสอน
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“ ครูที่สอนวิชานี้ ตามความรูสึกและความคิดของผม เปนคน
ที่ตั้งหนาตั้งตาสอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจ แตก็สําเร็จเปน
บางกลุม …”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.2 การสอดแทรกดานการปฏิบัติตนในสังคม
ในระหวางดําเนินการสอน นอกจากอาจารยกหุ ลาบจะสอนเนือ้ หาทางภาษา
ไดแกโครงสรางทางไวยกรณ ความหมายของคําศัพท รูปประโยคในสถานการณตา ง ๆ ความหมาย
ของเนื้อเรื่องทีเ่ ปนบทเรียนแลว อาจารยกุหลาบมักสอดแทรกการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน
เมื่ออยูในสังคม เชนมารยาทในการพูดจา ความมีนา้ํ ใจ ความเสียสละเพื่อสวนรวม การปฏิบัติตน
ของวัยรุน โดยครูมีความคิดเห็นวานักเรียนจะตองเปนผูใหญในอนาคต หากเริ่มตนที่ดีจะไดอยูใน
สังคมอยางมี ความสุข ครูมีหนาทีท่ ี่จะตองเตรียมผูเรียนใหอยูในสังคม ดังการกระทําและคําพูด
ดังตอไปนี้
“…นักเรียนตองรูจักมีสัมมาคารวะ… คิดกอน…กอนทีจ่ ะ
พูดอะไรออกมา ภาษาที่เราพูดออกมามันแสดงถึงความคิด
ของเรา…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…เรียนเรื่องนี้แลว ก็อดไมไดที่จะตองพูดถึงการไปทาน
อาหารบุฟเฟต ระวังเรื่องมารยาท ตักแตพอทาน หมดแลว
คอยเดินไปเอามาใหม อยาไปตักเต็มจานแลว…ทานไมได…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…เดี๋ยวนี้เด็กไทยเราก็ทํางาน part time มากขึ้น ก็ดีนะ
หัดใชเวลาวางใหเปนประโยชน จะไดรูจักคาของเงินที่
กวาจะไดมาก็ลําบาก…บางคนใชจายเกินตัว ทัง้ ๆที่เรา
ก็ยังหาเงินเองไมได…”
จากการสังเกตการสอนของครู
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“…ชอบที่อาจารยจะสอนพวกเราเรื่องอืน่ ๆดวย บางทีก็
เลาประสบการณของอาจารย ทําใหรูสึกวาดี…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยจะคอยเตือนพวกเราในเรื่องการปฏิบัติตัว
อยางนี้ไมดี อยางนี้ไมเหมาะ ดูอาจารยคอยเปนหวง
เปนครูเราจริงๆ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.3 เนนระเบียบวินัยในชั้นเรียน
หองเรียนภาษาอังกฤษของอาจารยกุหลาบเปนหองเรียนที่มีนกั เรียนไมมาก
อาจารยจงึ มีความเห็นวาไมยากนักสําหรับการควบคุมวินัยในชัน้ เรียน นักเรียนของอาจารยกหุ ลาบ
คอนขางเรียบรอย อาจารยกหุ ลาบมักจะควบคุมความเรียบรอยโดยเริ่มจากการแตงกายของนักเรียน
จะตองแตงใหสุภาพเรียบรอย การตรงตอเวลา หากใครที่เขาหองเรียนชาอาจารยกุหลาบจะวา
กลาวตักเตือน นักเรียนจะตองนําตําราเรียนมาเรียนทุกครั้ง อาจารยกุหลาบจะเดินสํารวจความ
เรียบรอยของหองเรียนและนักเรียนกอนทีอ่ าจารยจะทําการสอน อาจารยกุหลาบมีความเห็นวา
การปลูกฝง ระเบียบวินัยเปนเรื่องทีค่ รูควรที่จะตองทํานอกเหนือไปจากการสอน เมื่อนักเรียน
เติบโตจะไดเปนคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ดังการกระทํา
และคําพูดดังนี้
“…ไปไหนกันมา…ทําไมถึงเขาหองชา จากหองโนนเดินมา
นี่ไมนา จะใชเวลานานขนาดนี้…มาใหเร็วๆหนอย ใหตรงเวลา
บางนะ…”
จากการสังเกตการสอนของครู
3.4 ครูเปนผูควบคุมชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของอาจารยกหุ ลาบ มักจะเปนกิจกรรมที่
ครูไดเปนคนทีส่ ั่งใหนักเรียนปฏิบัติ ตั้งแตการเริ่มตนบทเรียนจนจบชั่วโมง นักเรียนจะทําหนาที่เปน
ผูปฏิบัติตามทีค่ รูสั่ง ครูเปนเสมือนผูที่ควบคุมและสั่งการ โดยครูมีความคิดเห็นวา การเรียนรูทเี่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญนัน้ ใชกับนักเรียนไทยไมไดเพราะนักเรียนไมไดถูกฝกมาใหเรียนแบบนัน้ หองเรียน
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เปนอิสระ มากก็ทําใหเกิดความสับสนวุน วาย นักเรียนไมอยูในวินยั ทําใหยากแกการควบคุมชัน้ เรียน
และทําให นักเรียนไมไดรับความรูเทาที่ควร ดังการกระทําและคําพูดของครูดังนี้

“ … Class…listen, what I want you to do is…
listen to the tape and then fill in the blanks …
นักเรียนฟงเทปนะคะ แลวลองเติมคําที่ขาดหายไป…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…นักเรียนแจกชีทไป…ลองทําซัก10 ขอกอน ไมยาก
ครูใหเวลา 5 นาทีพอนะ แลวเดี๋ยวมาดูกนั …”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…child – center เหรอคะ…สอนไมไดหรอก เด็กไม
มีระเบียบวินัย เดี๋ยวก็พลานทั่วหอง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.5 อธิบายกฎเกณฑ
ครูเนนการใหรายละเอียดของเนื้อหาที่มาจากตําราเรียน การนําเสนอบทเรียน
ของครูเปนไปตามลําดับหัวขอตามที่หนังสือเรียนไดจัดไวให ครูใชวิธีการในการถายทอดความรู
โดยการ อธิบายรายละเอียดของสิ่งที่เรียน และครูใหความสําคัญกับโครงสรางของภาษา และ
ความหมาย ของคํา ดังนัน้ ครูจึงอธิบายกฎเกณฑการใชภาษา การสรางคําในภาษาอังกฤษ มากกวา
การนําภาษา ไปใช เนื่องจากครูมีความคิดเห็นวากอนทีน่ ักเรียนจะนําภาษาไปใชในการสื่อสารไดนั้น
นักเรียนตองมีความรูพนื้ ฐานในดานกฎเกณฑและโครงสรางทางไวยากรณ รูปแบบของประโยคจึง
จะสามารถใช ภาษาได ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…คําที่แสดงถึงความขัดแยงกัน…นอกจาก however
ยังมี nevertheless… but… while…ใหสังเกตคําเหลานี้
ไว ประโยคที่ตามมาจะขัดแยงกับประโยคขางหนา…”
จากการสังเกตการสอนของครู
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“…รูปประโยคที่ตามหลังคํา subjunctive อยางคําวา suggest
recommend…verb ในประโยคตอมาจะเปน ชอง 1 เสมอ…
จําไวอยาง He recommended that Sue run the
program well…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อาจารยอธิบาย grammar ดี ไดจดกฎเยอะ อาจารย
จะแทรกไปตลอดเวลาแปลอะไรใหฟง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.6 การมอบหมายงานใหนกั เรียนทํางานอยางหนัก
ครูมอบหมายงานใหนักเรียนทําทัง้ งานทีอ่ ยูในหองเรียนและการบานเชนการ
ทํารายงานโดยการแปลความและหาคําศัพทในบทความตามหัวขอทีค่ รูกําหนด รายละเอียดของ
เนื้อหาในบทเรียน โครงสรางไวยากรณ และกฎเกณฑทางภาษาและการฝกการใชภาษาในแตละ
เรื่องโดยอาจารยกุหลาบมีความเห็นวานักเรียนควรมีความรูในเรื่องกฏเกณฑของไวยากรณและมี
ความแมนยําในการใชภาษามากขึ้น โดยการทําซ้าํ ๆ จนเกิดการใชอยางคลองแคลว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
“...ครูมีหัวขอมาให... ใหนักเรียนทํารายงานเกี่ยวกับ
หัวขอทีจ่ ะให แลวหาคําศัพท อธิบายมาเปนภาษาไทย
ทําใหสวยงาม ดูดวยวาหนาที่ของคํา เปนอะไร...”
จากการสังเกตการสอน
“…นักเรียนไปทํา ชีท ที่ครูแจกมาลวงหนาดวย เวลาเฉลย
จะไดร็วขึ้น…”
จากการสังเกตการสอน
“…ทําเยอะๆ หนอย จะไดแมน…วาอะไรเปนอะไร เวลาใช
จะไดไมสับสน…”
จากการสังเกตการสอน
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“…งานก็เยอะ…ทําไมคอยทัน บางทีอาจารยคนโนนสั่ง
คนนี้สงั่ แตของอาจารย…ก็มีรายงาน ทําชีทแลวก็อาน
ขาวจากหนังสือพิมพ Student…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“…ชอบเรียนวิชาอาจารย… แตไมชอบตอนงานเยอะ…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“…นักเรียนดูคําถามบนกระดานดวยวา ครูถามอะไรบาง…”
จากการสังเกตการสอน
3.7 สอนเนื้อหาตามตํารา
อาจารยกหุ ลาบจัดเตรียมการสอนโดยยึดเนื้อหาทีม่ าจากตําราเรียนซึง่ โรงเรียน
เปนผูเลือกใหเปนหนังสือเรียนตามหลักสูตร
พรอมทั้งหนังสือแบบฝกหัดทีม่ ีมาพรอมกับชุดของ
หนังสืออาจารยกุหลาบมีความเห็นวาหนังสือที่โรงเรียนสัง่ มาใหนกั เรียนนัน้ ครูในกลุม สาระเปนผูที่
เสนอไปบางครั้งคนที่สอนก็ไมไดเปนคนเลือกหนังสือเชนอาจารยกหุ ลาบไมไดเปนผูเลือกหนังสือ
แตก็ตองมาสอนตามหนังสือที่โรงเรียนจัดไวให ขอดีของการสอนตามตําราเรียนในความคิดของ
อาจารยกหุ ลาบคือไมตองเตรียมเนื้อหาจากที่อื่นมาใหนกั เรียน สะดวกและเหมาะสมแลว อาจารย
กุหลาบไดใหขอ มูลวาเวลาเตรียมการสอนและเขียนแผนการสอนนั้นก็เขียนไปตามเนือ้ หาที่มี
มาแลวจัดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกัน ดังขอมูลที่มาจากการกระทําและคําพูดดังนี้
“…บทตอไปทีเ่ ราจะเรียนในวันนี้ก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
answering machine …บานเราไมคอยใชกัน…”
จากการสังเกตการสอน
“…นักเรียนฟงเทปนะ ครูจะเปดแลวลองจับคูกับภาพที่
ใหมา Ready? Now, listen…”
จากการสังเกตการสอน
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“…โรงเรียนสั่งหนังสือมาแลวก็ตองสอนไป ก็ดีไมตองไปหา
เนื้อหาจากที่อนื่ หนังสืออื่นก็ไมคอยมีดวย...”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.8 การเลือกเนื้อหาบทเรียน
ครูไดเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษวาเปนวิชาที่นกั เรียนสามารถ
นําไปใชในการคนควาหาความรู นักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหา ความหมายของ
เนื้อความที่อา น และสามารถนําไปใชในการคนควาหาความรูในชัน้ ที่สงู ขึ้นได เนื้อหาที่ครูนาํ มา
เปนบทเรียนนัน้ สวน หนึ่งมาจากหนังสือเรียนและมีการเพิม่ เติมบทเรียนที่เปนเนื้อหาทีน่ ักเรียน
พบเห็นในชีวิตประจําวันเชน ขาวจากหนังสือพิมพ สิง่ พิมพที่ครูใชประกอบการสอน ไดแก The Nation
Junior และ The Student Weekly โดยครูเลือกเนื้อหาที่นกั เรียนสนใจและเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม
ปจจุบัน เหตุการณตางๆที่เปนเรื่องที่วัยรุน ควรใหการใสใจ ไดแกปญหายาเสพติด ความคึกคะนอง
ของวัยรุน เหตุการณที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนในสังคม เชน
“... นักเรียนคงไดรับทราบขาวจากหนังสือพิมพ และทีวี
เกี่ยวกับ นักรองที่ประสบอุบัติเหตุ แลวก็พากันไปเยีย่ มมาก
มาย บางคนก็เสียใจจนมากมาย ... นักเรียนก็ตองคิดนะ...
เรายังมีคุณพอ-คุณแมที่รอเราอยู... อยาไปทําตามกระแส
ของสังคมมากนัก เราตองรูจักเวลาและหนาที่ของเราวาเรา
มีหนาที่อะไร... การไปเฝาดูอาการทั้งวันจะทําใหคนอืน่ เขา
ไมสะดวก...”
จากการสังเกตการสอน
กรณีศึกษาที่ 3 อาจารยเบญจมาศ
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 พบวาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยเบญจมาศมีลักษณะดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยเบญจมาศสอนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนในหองเรียน
ประมาณหองละ 40 คนซึ่งเปนหองเรียนทีม่ ีจํานวนของนักเรียนไมมากนัก หองเรียนคอนขางกวาง
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มีอากาศถายเทไดสะดวกเนือ่ งจากหองเรียนตั้งอยูที่ชนั้ 8 ของอาคารเรียนซึง่ สูง8ชั้น ทําใหมี
บรรยากาศที่ดี และโปรงปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก นักเรียนมักจะเรียนอยูในหองประจํา
โดยแตละหอง จะตองดูแลใหหองเรียน ของตนสะอาด หนาหองเรียนประกอบดวย ปายนิเทศที่
นักเรียน แตละกลุมจะ ผลัดกัน รับผิดชอบไปตามหัวขอและประเด็นที่กาํ ลังเปนทีน่ ิยมและเปนสิ่งที่
ควรจะรู บรรยากาศ ในหองเรียน นักเรียนมีหนังสือเรียนเรียนอยูบ นโตะพรอมสมุดแบบฝกหัด
นักเรียนที่อยูหนาหอง จะตั้งใจเรียน สวนทีอ่ ยูหลังหองมักไมสนใจเรียน นักเรียนไมนาํ หนังสือมาเรียน
บางคนนําเอาเครื่องเทป หรือซีดีมาใสหฟู ง โดยที่ครูไมไดสนใจกับนักเรียนกลุมนี้ ครูใหเหตุผลวาได
พยายามวากลาวตักเตือน และเชิญผูปกครองมาพบแลวเพื่อปรับพฤติกรรมแตก็ไมสามารถทําให
นักเรียนดีขึ้นได อาจารยเบญจมาศจึงจําเปนที่จะไมใสใจกับนักเรียนกลุมนี้ทาํ ใหหองเรียนมีสภาพ
การเรียนการสอนที่ครูสอน เปนกลุมๆที่สนใจเทานั้นดังคํากลาวของครูตอไปนี้
“…หองนี้เปนหองที่ไมตั้งใจเรียนมากที่สุด…ไมเอาอะไรเลย
ไมวาวิชาอะไรทั้งนั้น ยิง่ ภาษาอังกฤษยิง่ ไมสนใจ…ถาเรามัว
แตไปสนใจ ดุวามากๆ เด็กดีๆก็ไมตองเรียน…เลยตองignore…
ไมสนใจวาเขาจะทําอะไร…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
2. สภาพการจัดการเรียนการสอน
อาจารยเบญจมาศเริ่มตนการสอนดวย การทักทายนักเรียน ถามเรื่องราวทั่วไป
เกี่ยวกับ ชีวิตของนักเรียน ครูจะอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัตติ นของนักเรียนเชน การแตงกายใหเรียบรอย
การเอาใจใสกบั การเรียน การปฏิบัติตนในทางทีถ่ ูกที่ควร จากนัน้ จึงเริ่มตนบทเรียนดวยการทบทวน
บทเรียน ซักถามเกีย่ วกับสิง่ ที่นกั เรียนจะเรียนรู การใหนกั เรียนยกตัวอยาง จากนัน้ จึงเขาสูบทเรียน
ดวยการทีค่ รูอานเนื้อหาทีเ่ รียน ซักถามเกีย่ วกับบทเรียนโดยครูจะมีหนังสือเรียนเปนหลัก ในการสอน
ในบางบทเรียนจะเปนการสอดแทรกเอกสารประกอบ การสอนเพิม่ เติมจากสิ่งทีเ่ รียน ในบทเรียนบาง
เชนบทเรียนทีม่ ีเนือ้ หาที่เปนเหตุการณปจจุบัน เนื้อหาทีม่ ีลักษณะตางๆ เชนการ โมษณาสินคาตาง ๆ
เอกสารกํากับยา แผนพับซึง่ ครูนํามาประยุกตใชเปนเนือ้ หาบทเรียน ความหมายของคํา ทีเ่ ติมหนา
และเติมทายคํา แบบฝกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักของไวยากรณ และสํานวนภาษาทีใ่ ช
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3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
จากการสังเกตการสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การศึกษาเอกสาร
ประกอบ ไดแก แผนการสอน ตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน แฟมผลงาน รูปถาย ผลงาน
ของนักเรียน บันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและจากการสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลซึ่งแสดงถึงบทบาทที่สอดคลองกับแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสา
รัตถนิยมดังนี้
3.1 การเนนเนื้อหา
ครูใหความสําคัญกับเนื้อหาความรูไดแกการสอนความหมายของเนื้อหาโดย
ละเอียด ครูเริม่ การสอนโดยการทบทวนความหมายของคําศัพท การอานเนื้อหาของบทเรียน การเนน
เรื่องโครงสรางของภาษาตามหลักและกฎเกณฑไวยากรณ ความหมายของเนื้อหาบทเรียน ครูจึง
ใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย อธิบาย และแปลความเปนหลัก ครูมีความคิดวาการใหนักเรียนรู
ศัพทและโครงสรางของภาษาจะทําใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรูภาษาดังนัน้ ครูจึงใหนักเรียน
ไดเรียนรูเนื้อหาคือความเขาใจความหมาย ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…ดูศัพทกอน ใน paragraph แรกมีอะไร ตัวแรกceremony
หมายถึงอะไรคะ …ครูให definition บนกระดาน…จดไปดวยนะ…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…นักเรียนตองรูโครงสรางประโยค ศัพท…หมายความ
วายังไง ไมงนั้ ก็ไมรูวาจะเอาความรูที่ไหนมาผูกประโยค…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ความรูตองมากอน ตองแมนเนื้อหา…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยใหจดศัพท เปนภาษาอังกฤษแลว test ดวย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
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3.2 การสอดแทรกดานการปฏิบัติตนในสังคม
อาจารยเบญจมาศมักสอดแทรกการปฏิบตั ิตนของนักเรียน การวางตนของ
นักเรียน มารยาทในการฟง การพูด การรูจ ักเขาใจผูอื่น การมองโลกในแงดี และการคิดในทางบวก
สิ่งเหลานี้ มีความหมายสําหรับชีวิต อาจารยเบญจมาศมักจะสอดแทรก คําสอนเหลานี้ไปในบทเรียน
ในขณะที่กาํ ลัง ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการยกตัวอยางเหตุการณ การเลาประสบการณ
ใหนักเรียนฟง นักเรียนนัง่ ฟงอยางตัง้ ใจดังคํากลาวตอไปนี้
“…กฤษณ (นามสมมติ) จะพูดจะจาอะไร ระวังหนอย นีใ่ น
หองเรียน เอาไวไปพูดกับเพือ่ น…นักเรียนตองระวังและ
มีสตินะ คิดซะกอน กอนที่จะพูด ไมใชพูดเรือ่ ยเปอย…ดู
กาละเทศะใหดี…”
จากการสังเกตการสอนในชัน้ เรียน
“…เมื่อวานครูเห็นวัยรุน จับกลุมอยูที่ศนู ยการคา…นักเรียนวา
เปนยังไง ไมใชวาไปไมได แตที่ครูเห็นนี่ยงั อยูในคราบของ
นักเรียน ครูคิดวาไมเหมาะเลย ใครทําอยางนี้บาง ครูวาควร
จะไปเปลี่ยนเสื้อผากอน…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“...บางทีกจ็ ะเอาเนื้อหาที่เกีย่ วของกับเรื่องราวในสังคมมา
สอน อยางวันหนึง่ เจอเรื่องดาราที่แสดงเรื่อง Home Alone
เปนขาววาติดยาเสพติด…ก็จะเอามายกตัวอยางใหฟงวา
ชีวิตจะเปนยังไง…ก็จะไดเปนตัวอยาง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.3 เนนระเบียบวินัยในชั้นเรียน
จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยเบญจมาศ
พบวานักเรียนนั่งเรียนคอนขางเปนระเบียบตามแถวที่จดั ไว โดยนักเรียนจะมีหนังสือเรียนวางอยู
บนโตะ ครูไมอนุญาตใหนักเรียนเดินลุกออกจากที่นงั่ หากมีการคุยกัน นักเรียนจะถูกครูตําหนินักเรียน
บางคนนั่งไมเรียบรอยครูก็จะตําหนิถึงความไมเรียบรอยของนักเรียน
วินัยในชั้นเรียนที่อาจารย
เบญจมาศ ใหความสําคัญคือการตรงตอเวลา นักเรียนจะตองมาเขาหองเรียนใหตรงเวลาพรอม ๆ
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กับเพื่อน มีตาํ ราและอุปกรณการเรียนครบ การทํางานที่สะอาดเรียบรอย การพูดจาอยางมีสัมมา
คารวะการมีมารยาทในการฟงครูสอน การแสดงกิริยาที่เหมาะสม การแตงกายที่ถกู ตองตามระเบียบ
ของโรงเรียนโดยการกะทําและคําพูดดังนี้
“...นี่กนี่ าทีแลว... นักเรียนเพิ่งจะมา คาบตอไปมาใหเร็วกวานี้
หัดใหเปนคนตรงตอเวลาหนอยนะ...”
จากการสังเกตการสอนของครู
“...นักเรียนนั่งเรียนดีๆหนอยนะคะ หนาหองอยูทางไหน...”
จากการสังเกตการสอนของครู
3.4 ครูเปนผูควบคุมชั้นเรียน
จากการสังเกตการสอนและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการตลอดจน
การสอบถามนักเรียนโดยการใหนกั เรียนเขียนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของครู พบวา
อาจารยเบญจมาศเปนผูท ี่วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกบั นักเรียนโดยการกําหนดวาสิง่ ใด
ที่นกั เรียนควรจะไดรับรู และเปนประโยชนกับนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิง่ ในการเรียนตอในระดับ
มหาวิทยาลัย อาจารยเบญจมาศมีความคิดเห็นวาการสอบเขามหาวิทยาลัยมีความสําคัญตอนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารยเบญจมาศจึงพยายามใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกการทําขอสอบ
เขามหาวิทยาลัยโดยนําขอสอบเขามหาวิทยาลัยมาสอนและอธิบายหลักและกฎเกณฑของ
ไวยากรณและโครงสรางของภาษาในแตละขอ อาจารยเบญจมาศจะเปนผูสงั่ ใหนักเรียนเตรียม
ทําแบบฝกนี้มากอนลวงหนา ในขณะทําการสอนอาจารยเบญจมาศเรียกนักเรียนตอบที่ละคน และ
อธิบายรายละเอียดดังนี้
“…ขอตอไป…เปนอะไร….active – passive …มี form
อยางไร Verb to be ตามดวย….ถูกตอง…กริยาชอง 3…”
จากการสังเกตการสอน
“…นักเรียนสังเกตหรือเปลาวา ขอสอบเอ็นทจะมีเนื้อเรื่อง
ลองไปหาเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาตรหรือเทคโนโลยี
มาคนละ 1 เรื่อง แลวแปลมาสง จะไดอานเยอะๆ หนอย…”
จากการสังเกตการสอน
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3.5 อธิบายกฎเกณฑ
ครูมีพฤติกรรมการสอนในการอธิบายกฎเกณฑโครงสรางของประโยค
หลักไวยากรณโดยการอธิบายรายละเอียดของการสรางประโยคภาษาอังกฤษ การยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย ครูมคี วามเห็นวานักเรียนยังไมมคี วามแมนยําในการใชไมวาจะเปนคําหรือ
การเรียบเรียงประโยคจึงตองใหรายละเอียดของเนื้อหาใหแมนยํากอนที่จะนักเรียนจะมี
ความสามารถในการนําภาษาไปใชในสถานการณตางๆ ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…เรื่องที่เราจะเรียน คือ past perfect …ครูบอกแลววา
ถา perfect จะมี verb ชอง 3 จะใชคูกับ past simple…
จากการสังเกตการสอนของครู
“…เวลาสอน จะใหกฏเกณฑกอนแลวใหนักเรียนแตง
ประโยค อยางสอนเรื่อง active-passive ก็จะใหเด็กเขา
แตงประโยคดวย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.6 การกําหนดใหนักเรียนทํางานหนัก
ครูเปนผูกําหนดภาระงานทีน่ กั เรียนจะตองทํา โดยการใหทําแบบฝกหัดทั้งที่
มีอยูในตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนที่ครูจัดทําขึ้นโดยนํามาจากแบบฝกหัดตาง ๆ คูมือ
การสอบโดยลักษณะของแบบฝกหัดจะเปนการทบทวนและฝกความแมนยําในการใชภาษา ครูมี
ความเห็นวา การใหนักเรียนไดฝกการทําแบบฝกหัดมากๆ และบอยๆ จะทําใหนักเรียนคุนเคยกับ
ลักษณะของโจทยคําถาม และทําใหเกิดความแมนยําในการใชอีกดวย ดังการกระทําและคําพูด
ตอไปนี้
“...ชวงนี้จะตองแจกชีทใหนักเรียนไปทํามากอน ยังไมได
แจกเลย.…ใหเขาทํามากๆ จะไดแมน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“...ครูใหชีทไปแลวเรื่อง Passive voice…ทํามากอน ลองดู…”
จากการสังเกตการสอนของครู
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“…อาจารยใหการบานเยอะไปหนอย…รายงานดวย อาจารย
ใหแปลขาวมาสง…ยังทําไมเสร็จเลย…อยากใหอาจารยให
การบานนอยกวานีห้ นอย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.7 สอนเนื้อหาตามตํารา
อาจารยเบญจมาศเริ่มตนการสอนดวยการซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และให
นักเรียนอาน โดยครูจะเปนผูเ ริ่มตนอานเนือ้ เรื่องทีละยอหนา จากนัน้ จะซักถามความหมายของคํา
ศัพทที่อยูในเนื้อเรื่อง ครูจะแปลความทีละประโยคโดยเพิ่มเติมความหมายของคําที่มีความหมาย
เหมือนกันหรือความหมายตรงกันขาม จากนั้นก็อานประโยคตอไป สลับดวยการอธิบายรายละเอียด
ของประโยคเปนระยะ ๆ ในขณะที่อธิบายครูมักจะถามคําถามเกี่ยวกับความหมายของคํา เมื่ออธิบาย
จบบทเรียนแลวครูไดซักถามเกี่ยวกับเรื่องทีเ่ รียนไปแลวพรอมกับทําแบบฝกทายบทเรียน
“…ฟงนะ ดูยอ หนาแรก ครูจะอานใหฟง กอน…
ดูคําศัพทในยอหนาแรก…ใครบอกครูไดบางวา
เรารูอะไรเกี่ยวกับคําศัพท…”
จากการสังเกตการสอนอาจารยเบญจมาศ
“…หลังจากทีค่ รูพูดแลว ตอนนีน้ ักเรียนพูดบาง…what is the
main idea of the passage? …คืออะไรคะ ใจความสําคัญ
เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร…”
จากการสังเกตการสอนอาจารยเบญจมาศ
“…ในหนังสือ อาจารยกจ็ ะอานใหพวกเราฟงกอน1เที่ยว
แลวเราก็อานเองทัง้ หอง …ไมคอยพรอมกันเทาไหร…
อาจารยก็คงรําคาญเหมือนกัน เลยบางทีอาจารยจะเรียก
ใหอานทีละคน…แลวอาจารยก็บอกคําศัพท อธิบายทีละ
ประโยค ชอบที่อาจารยอธิบายละเอียด…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“…อาจารยอธิบายละเอียดมาก แลวก็จะบอกที่มาของ
คํา อยางเติมหนา เติมหลังแลวหมายถึงอะไร …อยางคําวา
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Possible ถาเปน noun ใช possibility ถาเติม im แปลวา
Not ก็จะเปน … impossible… และใหสังเกตวา คําที่เปน
adjective จะลงทายดวย able …ก็ทําใหเราไดรูละเอียด
มากขึ้น …”
จากการสัมภาษณนักเรียน
3.8 ครูกําหนดเนื้อหาและบทเรียน
อาจารยเบญจมาศมีตําราเรียนที่นกั เรียนใชเรียน เปนหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยครูจะสอนไปตามลําดับของหนังสือที่ใชเปนบทเรียน อาจารยเบญจมาศ
ใหความเห็นวา โรงเรียนเปนผูสั่งหนังสือเรียนก็จําเปนตองใช และการที่ตองรวมทํางานกับเพือ่ น
รวมงาน ที่ตกลงรวมกันในการสอนวิชาเดียวกันทําใหความคิดเห็นตางกัน จึงมีความจําเปน ที่
จะตองทํา ตามขอตกลงสวนใหญซงึ่ เลือกหนังสือที่ใชเปนตําราเรียน นอกจากนี้อาจารยเบญจมาศ
ยังมีความ เห็นวาถาครูไมมีตําราสอนก็ลําบากเนื่องจากไมมีสื่อการสอนและแหลงที่ดีสําหรับครู
หนังสือจึงเปนสิ่งที่จาํ เปนสําหรับครู
กรณีศึกษาที่ 4 อาจารยสพ
ุ รรณิการ
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 พบวาสภาพการ
จัด การเรียนการสอนของอาจารยสุพรรณิการมีลักษณะดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยสพุ รรณิการ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน
พัฒนศึกษาซึง่ เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในแถบชานเมือง เปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
อันดับหนึ่งของประเทศ และโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีนักเรียนประมาณ 3500 คน
ครู-อาจารยทงั้ สิ้นประมาณ 141 คน สภาพในหองเรียนประกอบดวยนักเรียนหองละประมาณ 45 – 54
คน โดยแบงอัตราสวนของนักเรียนชายและหญิงอยางละเทา ๆ กัน สถานทีท่ ี่ใชเปนหองเรียนจะ
หมุนเวียนสลับกันไป หองเรียนทุกหองประกอบไปดวยโตะนักเรียนและเกาอีท้ ี่จัดเปนระเบียบ และ
นักเรียน นั่งเรียนในที่นงั่ ที่เดิมอยางเปนระบียบ บนโตะเรียนของนักเรียนจะมีหนังสือที่ใชเปนตํารา
เรียนวางอยูพรอมกับสมุดแบบฝกหัดที่นักเรียนจดคําอธิบายและทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
หนา
หองเรียน มีเครื่องรับ โทรทัศนวงจรปด และมีเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง ขนาดของหองเรียนมี
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ขนาดไมใหญนัก ทําใหดูคบั แคบลงเมื่อนักเรียนนัง่ กันเต็มหองเรียน ในขณะที่ครูสอนจะมีเสียงจาก
ภายนอก และหองขางเคียงรบกวน นาน ๆ ครั้ง จะมีการนํานักเรียนมาเรียนที่หองปฏิบัติการทาง
ภาษา แตครูไมไดใชประโยชนจากหองปฏิบัติการภาษาอยางเต็มที่ ลักษณะของผูเรียนแตกตางกัน
ออกไปทําใหบรรยากาศของการเรียน แตกตางกันหากเปนหองเรียนทีน่ กั เรียนเรียนสายวิทยาศาสตร
นักเรียนจะมีความสนใจตอการเรียนมากกวาหองเรียนทีเ่ ปนแผนการเรียนทั่วไป โดยแสดงออกทาง
พฤติกรรมไดแกการทีน่ ักเรียน ไมนําหนังสือมาเรียนบาง นั่งหลับบาง นําเอาวิชาอืน่ ขึ้นมาทํางานโดย
ไมไดสนใจครูซึ่งยืนอธิบายอยูห นาหอง
2. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยสุพรรณิการมีพฤติกรรมการสอนที่เริ่มตนจากการนําเขาสูบทเรียนโดยการ
อบรมเรื่องเกี่ยวกับระบียบวินัยที่นกั เรียนจะตองปฏิบัติไดแก ความเปนระเบียบเรียบรอยของการ
ทํางาน ความสนใจเอาใจใสและการทุมเทเวลาและแรงกายแรงใจใหกับการทํางาน การสนทนา
ถึงสิง่ ที่จะเรียนเพื่อตองการโยงเรื่องเขาสูตวั นักเรียน การเลาเรื่องทีเ่ กีย่ วของกับบทเรียน เปนการเรา
ความสนใจนักเรียน การอธิบายชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของเนื้อหาที่อาจารยกําลังจะสอน การแจง
จุดประสงคของแตละคาบที่เรียนวาตองการใหนักเรียนทราบอะไร และจะตองสามารถปฏิบัติสิ่งใด
ไดบาง การสนทนาซักถามเรื่องทัว่ ไปที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนซึง่ แสดงถึงการสนใจและเอาใจใส
นักเรียน การยกตัวอยางเหตุการณตางๆที่ปนประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นพรอมทั้งยกคําศัพทมาอธิบาย
การยกประเด็น ขาวทีเ่ กิดขึ้นในชวงเวลานั้นมาวิพากษโดยแทรกคําศัพทที่เกีย่ วของ
เมื่อนําเขาสูบทเรียนเสร็จเรียบรอยแลวอาจารยจะอานเนื้อหาใหนักเรียนฟง นักเรียน
จะนัง่ เรียนโดยรับฟงการบรรยายของอาจารยอยางเปนระเบียบ เมื่ออานเนื้อหาจบแลว อาจารย
จะอธิบายความหมายของคําศัพทโดยการซักถาม นักเรียนจะมีสว นรวม ในการเรียนเมื่อ ตอบคําถาม
ของครู ครูจะอธิบายเนื้อความทีละประโยคสลับกับการถามคําศัพทในเนื้อหา การหาประโยคที่
เปนใจความสําคัญของเรื่อง เมื่อครูอธิบายความหมายของประโยคแตละประโยค ครูจะขยายวง
ของคําศัพทออกไปอีก โดยประมวลคําศัพทที่มคี วามหมายเหมือนกัน หรือแตกตางกัน เปนหมวดหมู
เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความสับสนในการจําคําศัพท เมื่อจบการแปลความแลวครูจะใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดทายบทที่หนังสือกําหนดมาให ตลอดจนหลักไวยากรณที่ตํารากําหนด
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญา
การศึกษา
3.1 การเนนเนื้อหา
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ครูใชวธิ ีการถายทอดความรูโดยการบรรยายซึ่งครูจะใชภาษาไทยในการ
อธิบายความและแปลความจากเนื้อหาบทเรียน มีการแบงกลุมยอยเพื่อปรึกษาหารือกัน
ในการทํากิจกรรมบางแตเปนสวนนอย โดยปกติทวั่ ไปนักเรียนจะนั่งฟงครูสอนอยางเปน
ระเบียบ อาจารยสุพรรณิการใหเหตุผลเกี่ยวกับการเลือกวิธีการสอนของตนวาเนื่องจากตัว
ครูเองไมไดจบทางดานการศึกษามาโดยตรง ทําใหไมมีประสบการณหรือเทคนิควิธีสอนที่
สามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจไดวิธีการตาง ๆ ที่ไดมาก็มาจากการไปเขารวมอบรม
สัมมนา การไดคุยกับเพื่อนรวมงานที่มีประสบการณในการสอนและเรียนมาทางการสอน
ภาษาอังกฤษ แลวมาลองสอนก็ไดผลดี ดังตัวอยางการกระทําและคําพูดดังนี้
“ ...นักเรียนดูในแตละ paragraph (ยอหนา) ประโยคแรก
เขาวาอยางไร…มาดูกนั ….นักเรียนคิดวา พิธีแตงงาน หรือ
marriage ceremonies ทั่วโลกเหมือนกันหรือไม …In some
cases the bride wears red clothes….ในบางกรณี
bride หรือเจาสาวนี่ก็จะสวมชุดสีแดง…เคยเห็นหรือเปลาที่เรา
เห็นกันสวนมากจะเปนสีขาว ก็เปนวัฒนธรรมของแตละชาติ …”
จากการสังเกตการสอน
“…นักเรียนฟงครูหรือเปลา…ตั้งใจหนอย ดูสิคะ วาประโยค
นี้บอก อะไรกับเรา…เขาบอกวาสมองของคนแบงเปนสวนซึ่ง
ในทีน่ ี้ จะเรียกวา bump เราจะมีความสามารถดานตางๆ
อยางไรขึ้นอยูก ับ รอยของสมอง หรือ bump …”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยจะถามคําศัพท วาคํานี้แปลวาอะไร แปลวาอะไร…
แลวก็จะอธิบายใหฟง บางทีก็ใหนกั เรียนแปลบาง แลว
อาจารยจะอธิบายอีกที…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“…นักเรียนหองนี้ ไมแปลไมไดหรอก ขนาดแปลยังไมคอ ยจะรู
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เรื่องเลย ขืนใหพูดภาษาอังกฤษตลอดคงไปไมรอดแน…ครูเอง
ก็ไมไหวเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…ยอมรับวายังเปนครูโบราณ กลัวสอนไมทันบทเรียน เลยวิธที ี่
สะดวกที่สุดก็คือการแปลนีแ่ หละ เร็วดี และก็ไดเนื้อหา ก็ยอมรับ
นะวา ยังคิดวาเนื้อหามีความสําคัญ ถาเด็กไมรูเรื่อง พืน้ ฐานไม
แนนพอ จะไปตอไดอยางไร…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…อาจารยใชวิธีการบรรยายเปนสวนใหญ มีการใหหาคําศัพท
ที่มีความหมายเหมือนกันมาเพิ่มเติม…ไมมีสื่อการสอนใด
นอกจากการพูดอธิบายอยางเดียว…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.2 การสอดแทรกดานการปฏิบัติตนในสังคม
ในขณะดําเนินการสอนครูมักสอดแทรก การปฏิบตั ิตนในทางทีถ่ ูกที่ควรตาม
มารยาททางสังคม การปฏิบัติตามกฎ กติกาของโรงเรียน กติกาที่ครูไดวางไวสาํ หรับนักเรียน ในการ
ปฏิบัติตนเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เชนการเขาหองเรียนอยางสม่าํ เสมอ การตรงตอเวลา ความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการทํางานรวมทัง้ มารยาทตาง ๆ ทีน่ ักเรียนควรจะตองปฏิบัติตอบุคคลและ
ตอสังคม เชนการประพฤติปฏิบัติตนของวัยรุนกับเพื่อนตางเพศ การมีจิตสํานึกตอสวนรวม อาจารย
สุพรรณิการมคี วามเห็นวา สังคมปจจุบนั นักเรียนมีวิถีชวี ิตที่เปลี่ยนไป มีความแข็งกระดางมากขึ้น
ไมออนนอมถอมตน หากครูละเลยสิ่งเหลานี้กจ็ ะทําใหนกั เรียนเกิดความเคยชินจนติดเปนนิสัยแลว
ตอมาก็จะกลายเปนสังคมทีม่ ีแตความเสื่อมโทรม ไมมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
หลงเหลืออยู
“…อาจารยจะแทรกความรูท นี่ อกเหนือจากหนังสือ และ
ทันสมัย อยาง CEO เราก็จะรูวายอมาจากอะไร อาจารย
เอามาสอนเปนคนแรกเลย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…หลังจากที่เรียนกับอาจารยรูสึกวาอาจารยสอนสนุก
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อาจารยมกั ยกเหตุการณปจจุบันทีเ่ กิดขึ้นมาสอนโดยให
คําศัพทใหมๆทําใหไดความรูมากขึ้น…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…มาหาครู ควรทําอยางไรคะ…เวลาครูนั่งอยูควรทําอยางไร
อยาทํากับครูเหมือนเรียนกับอาจารยฝรั่ง นั่งลง,,,”
จากการสังเกตพฤติกรรมของครูนอกหองเรียน
“…เวลาที่ผมทําสิง่ ใดผิดหรือไมควร ทานจะตักเตือนตรงๆ ใน
บางครั้งผมรูสกึ วาอาจารยวา หรือดุแรงมากโดยเฉพาะเรือ่ ง
การคบเพื่อนผูห ญิง… แตสิ่งเหลานั้นทํา ใหผมสํานึกและ
ไมทําอีก…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…นักเรียนทราบประวัติวนั วาเลนไทนแลววามีความเปน
มาอยางไร…ก็ไมจําเปนตองไปทําตามเขา…ดอกไมซื้อกัน
ไปทําไม ในเมื่อยังตองขอเงินพอแมอยูเลย…ฟุมเฟอยโดย
ใชเหตุ…เราตองรูจักคุณคาของเงิน…ดอกไมชอหนึ่งสีห่ า
รอย…คนจนเขาอยูไดเปนอาทิตย…นึกถึงคนที่ไมมีบา ง…”
จากการสังเกตการสอน
“…สนุกในการเรียน ในแตละชั่วโมงของอาจารย มีการ
สอดแทรกเหตุการณในชีวิตประจําวัน ทั้งของตัวอาจารย
และนักเรียนมาเสริมความรูเพิ่มใหนักเรียนในหองโดยจะ
เลาเปนภาษาอังกฤษหรือไมก็เปนภาษาไทยและมีคําศัพท
ที่นกั เรียนควรรู…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.3 การเนนเรื่องระเบียบวินัย
อาจารยสุพรรณิการจะเริ่มตนการสอนดวยการอบรมเรื่องระเบียบวินยั และ
เนนในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรของโรงเรียนกําหนด เชนอาจารยจะเนนเรื่อง
ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของการทํางาน การตรงตอเวลา อาจารยสุพรรณิการ
มีความเห็นวาในปจจุบนั นักเรียนมักไมมีระเบียบวินัย ไมสนใจในวิชาความรูท ี่ครูให ไมเขาหองเรียน
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สวนหนึง่ มาจากสาเหตุของการไมมีมาตรการที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบ 80 %
ของเวลาเรียนทั้งหมด ซึ่งแตกตางจากระบบการวัดผลเดิม อาจารยสุพรรณิการใหเหตุผลวาการที่
ครูสามารถใหนักเรียนไมมีสทิ ธที่จะสอบทําใหนกั เรียนมาเขาเรียนครบ แตในปจจุบันนักเรียนสวน
หนึ่งมักจะไมเขาเรียน อาจารยสุพรรณิการจึงเริ่มตนการสอนดวยการอบรมเรื่องระเบียบวินัยเสมอ
จากนั้นจึงเริ่มทําการสอน ดังคํากลาวตอไปนี้
“…เวลาทํางานสงครู ขอใหเรียบรอยกวานี้ ครูเห็นบางคน
เอากระดาษอะไรมาเขียน สกปรก ทัง้ มัน …ทั้งเปอน…
มันสอใหเห็นถึงความมักงาย พยายามทําใหดีกวานี…
้ ”
จากการสังเกตการสอน
“…วันนี้หายไปไหนกันหลายคน…ไปไหนกันหมด…เวลา
เรียนไมมาเรียน แลวจะไปไดอะไร…ครูไมรูวานักเรียนมา
เรียนเพื่ออะไร…มาแลวไมเรียน…วินยั ในตัวเองนะ..สําคัญ
ที่สุด …”
จากการสังเกตการสอน
“…ประทับใจอาจารยมาก ที่อาจารยวา พวกผมตรงๆ แตมัน
ทําใหผมไดคิด…”
จากการบันทึกความเห็นของนักเรียน
3.4 ครูเปนผูควบคุมชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนทีอ่ าจารยสพุ รรณิการจัดมักมาจากความคิดเห็น
ของครูที่เล็งเห็นวามีประโยชนและมีคุณคาสําหรับนักเรียน ครูควบคุมการทํากิจกรรมของนักเรียน
ใหดําเนินไปอยางเรียบรอย ครูเปนผูกําหนดบทบาทใหนกั เรียนในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนจะเปนเพียงผูป ฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอาจารย อาจารยสพุ รรณิการมีความคิดเห็นวาครูจะตอง
เปนผูกาํ กับบทบาทใหกับนักเรียนในการดําเนินกิจกรรม หากปลอยใหนกั เรียนไปคนควาแลวมา
รายงาน นักเรียนจะไมไดฝกทักษะทางภาษาเทาที่ควรเนือ่ งจากครูไมสามารถตรวจสอบไดวา นักเรียน
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ไดเรียนรูมากนอยแคไหน การที่ครูควบคุมการทํางานของนักเรียนจะเกิดผลดีตอนักเรียนคือทําให
ครูรูถึงความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน
และสามารถพัฒนาใหนกั เรียนเปนไปตาม
เปาหมาย ที่ได ตั้งไว ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…อาจารยจะสอนอานโดยบอกใหเราอานกอน แลวอาจารย
จะอานใหเราฟง และบอกคําศัพทในหนังสือ แตอาจารย
จะสอนศัพทใหเรารูเยอะมาก อาจารยไมไดแคบอกคํา
ศัพทในหนังสือ แตอาจารยจะสอนคําศัพทอื่นเพิ่มขึ้นมาดวย…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…เวลามีงานในหนังสือ อาจารยจะสัง่ ใหทําเปนกลุม บาง
เดี่ยวบางคละกันไป งานทีเ่ ปนกลุมเราจะมีคะแนนของ
กลุมซึ่งจะชวยคนที่คะแนนนอย ไดดีมาก…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“…นักเรียน…ครูบอกใหเอา dic มา เอามาทุกคนนะ วันนี้
เราจะมาดูพวก synonyme ของคําตางๆ พรอมที่จะหา
หรือยัง…พรอมแลวเริ่มเลย…”
จาการสังเกตการสอนของครู
3.5 อธิบายกฎเกณฑ
อาจารยสพุ รรณิการใหความสําคัญกับกฎเกณฑ และโครงสรางทางไวยากรณโดย
ครูจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา ความหมาย ที่มาของคํา หนาทีข่ องคําศัพทนนั้ ๆ ครูใชวธิ ีการ
อธิบายโดยครูมีความเห็นวาครูไมสามารถที่จะหาวิธีการในการถายทอดความรูใหไดผล นอกจาก
การอธิบาย กฎเกณฑการใชตามหลักไวยากรณ และเปนสิ่งคัญที่นกั เรียนควรไดเรียนรู เนื่องจาก
นักเรียนจะตองมีความแมนยําในการใชภาษาเพื่อเปนพืน้ ฐานในการเรียนรูตอไป
หากนักเรียน
เขาใจโครงสรางของภาษาจะทําใหนกั เรียนมีความสามารถในการใชภาษาในทักษะอื่นๆดวย ดัง
ตัวอยางของการกระทํา และคําพูดดังนี้
“…นักเรียนสังเกตคํา อยาง sense เปน noun ถาเปน sensual
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เติม al เขาไปทายคําจะทําใหคํานัน้ เปน adjective …นอกจาก
นี้ คําที่เติมทาย หรือ suffix ที่เปน adjective ก็มี tive,ble, less
อยาง sensitive sensible senseless…”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยสอน grammar ดี ชอบที่อาจารยอธิบายกฎ เพราะรู
วาตัวเองออนมาก ไมคอยรูเรื่อง อาจารยอธิบายละเอียดดี แลวก็
จะแทรกไปเลยเวลาประโยคนี้เปนอยางนี…
้
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.6 การกําหนดใหนักเรียนทํางานหนัก
การกําหนดภาระงานใหกับนักเรียน อาจารยสุพรรณิการไดมอบหมายงานให
นักเรียนทําโดยตองเตรียมตัวลวงหนากอนการเรียน ครูจะแจกเอกสารประกอบการสอนที่เกีย่ วกับ
แบบฝกหัดหลักไวยากรณ โครงสรางของภาษา และแนวขอสอบเขามหาวิทยาลัยเปนรายขอให
นักเรียน เตรียมมากอนการเรียน ในขณะทีเ่ รียนครูจะเรียกนักเรียนตอบ หากใครตอบไมถูกครูจะให
ไปคนควา เพิ่มเติมแลวทํารายงานมาสง อาจารยสพุ รรณิการมีความคิดเห็นวานักเรียนสนใจใน
เรื่องการสอบเขามหาวิทยาลัยมาก
ดวยการที่มีความคิดวานักเรียนตองมีความพรอมในดาน
ความรู
ดังนั้นครูจึงตองมอบหมายงานใหนกั เรียนไดศึกษาเพื่อนักเรียนจะไดเปนผูทมี่ คี วามรู
ความสามารถดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…ขอนี้ไมถูกแลว แสดงวาไมเขาใจเรื่อง Indirect Speech
งั้นไปคน แลวทํารายงานมาสงวาเขาใชยงั ไง…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…เดือนนีเ้ ปนเดือนที่มีวนั แม…ใหนกั เรียนเขียนบทความ
เรื่องเกี่ยวกับแม มาคนละเรือ่ ง…ความยาวประมาณ 350
คํา…”
จากการสังเกตการสอนของครู
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“…อาจารยใหงานเยอะ…แตก็จะสั่งลวงหนา…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.7 สอนเนื้อหาตามตํารา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยสุพรรณิการจะเปนการสอนที่
ยึดเนื้อหาตามตําราเรียนเปนหลักโดยจะสอนไปตามลําดับของบทเรียนที่มีในหนังสือเปนสวนใหญ
ในการสอนการอานครูจะอานขอความในหนังสือใหนักเรียนฟงกอน 1 ครั้ง จากนั้นใหนกั เรียนอาน
พรอมกัน ครูจะแกไขคําทีน่ ักเรียนอานไมถูกตอง เมือ่ นักเรียนอานเนื้อความจบแลว ครูจะให
นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบท และเรียนหลักไวยากรณตามทีห่ นังสือเรียนกําหนด ครูมีความ
คิดเห็นวาหนังสือ ทีน่ ํามาเปนบทเรียนเปนหนังสือทีน่ าสนใจ มีรายละเอียดของเนื้อเรือ่ งที่ใหความรู
ดีมาก หากใหครูจัดหาเนื้อหาเองคงทําไมไดเนื่องจากไมมีเวลาเพียงพอในการคนควา และโรงเรียน
ไมสามารถจัดหาแหลงคนควาสําหรับครูไดอยางเพียงพอ การมีหนังสือเรียนจึงชวยแบงเบาภาระนี้ได
นอกจากนี้ความ สามารถของครูเองในเรือ่ งของการใชภาษาอังกฤษยังไมดีพอที่จะคิดคนแตงตํารา
หรือเขียนแบบฝกหัดได ดังการกระทําและคําพูดดังนี้
“…อาจารยจะใชหนังสือเลมนี้ เรียน…แลวก็ทําแบบฝกหัด
ทายบท แลวก็สงใหอาจารยตรวจถาอาจารยบอกใหสง…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อาจารยสอนถึงบทนี…
้ อาจารยจะอธิบาย แปลใหฟง …
แลวก็ใหเราหาคําศัพท ที่เหมือนกันบาง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…หนังสือเลมนี้ดีมาก…มีเนื้อหานาสนใจ ทันสมัย อยางเรื่อง
ของสมอง ก็เพิ่งจะรูว ามีสว นๆ เรียกวาอะไร…อาหารของ
Mexican…มีเนื้อหาทีม่ ีหลายๆชนิด…ดี ทําใหไมนาเบื่อ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“...ไมใชหนังสือไมได ไมมีเวลาไปหา text มาใหนักเรียนหรอก

202
แคนี้งานก็ทวมแลว… อีกอยางก็โรงเรียนไมมีแหลงใหคนขนาด
นั้น…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.8 ครูกําหนดเนื้อหาและบทเรียน
ครูเลือกเนื้อหาที่เปนประโยชนและมีความหมายสําหรับผูเรียน เนื้อหาที่ครูใช
สอนนักเรียน นอกจากหนังสือที่เปนตําราเรียนประจําแลว ครูนําขาว บทความ และเหตุการณ
สําคัญ มาสอนบางเปนครัง้ คราว โดยจะเนนในลักษณะของ เนื้อความที่ ตรงกับลักษณะของ
ขอสอบวิชาภาษา อังกฤษ ในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี การนําขอสอบเขา
มหาวิทยาลัยมาสอน เปนรายขอและอธิบายวิธีการ และเทคนิคการเดาคําตอบ และการเลือก
คําตอบที่ถูกตอง โดยครูใหเหตุผลวาการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเปนเปาหมายหลักในการ
เรียน และคานิยมของนักเรียน รวมถึงเปนความหวังของผูปกครองในการที่จะตองสอบเขาเรียนตอ
ใน มหาวิทยาลัยใหได ถาครูสอนเฉพาะเนื้อหาในหนังสือนักเรียน นักเรียนจะไมสนใจในการเรียน
เลยและจะทําใหวิชานัน้ หมดความหมายไป ดังนั้นครูจึงจําเปนที่จะตองนําขอสอบมาสอนและสอน
เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูไ ปใชในการสอบ นอกเหนือไปจากการใหความรูเปนพืน้ ฐานในการ
นําไปใชในชีวติ ประจําวัน ดังตัวอยางการกะทําและคําพูดตอไปนี้
“…เวลาสอนก็ ชอบเอาเรื่องโนน เรื่องนีม้ าสอน คิดวาเปน
ประโยชน บางทีกม็ ีเรื่อง Joke ปรากฎวาเด็กชอบมาก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…อาจารยชอบสอน vocab (หมายถึงคําศัพท) เพราะอยาก
ใหนักเรียนจําคําศัพทไวไปสอบ Ent. ได…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
นอกจากนี้ครูยังเลือกเนื้อหาที่มีความสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเนื้อหาทีอ่ ยู
ในความสนใจของนักเรียน และกําลังเปนประเด็นทีโ่ ดงดังในสังคมขณะนัน้ ครูสอดแทรกวัฒนธรรมที่
สําคัญ เชนเทศกาลตางๆ ทัง้ ที่เปนของไทยและของเจาของภาษาเชน เทศกาลวันแม โดยการสอน
บทความที่เกีย่ วกับแม แลวใหนักเรียนเขียนเรื่องราวทีต่ นประทับใจเกี่ยวกับแม วันวาเลนไทน วัน
ลอยกระทง เทศกาลขอบคุณพระเจา เทศกาลคริสมาสต เปนตน โดยอาจารยสพุ รรณิการใหเหตุผล
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วาการทีส่ อดแทรกวัฒนธรรมลงไปในบทเรียนเพราะวานักเรียน จําเปนจะตองเรียนรูเพื่อที่เขาจะได
ตระหนักถึงความสําคัญและจะไดมีความรูท ันเหตุการณ
“…อาจารยมวี ิธีการสอนเปนของตนเอง …มีการสอดแทรก
เนื้อหาเรื่องราวหรือเหตุการณปจจุบันใหสอดคลองกับเนือ้ หา
หรือเรื่องราวทีท่ านสอน เชน อาจารยสอนเรื่องเกี่ยวกับคํานัน้ ๆ
มาอธิบายและใหจําเปนชุด …ทําใหเปดโลกทัศนกวางไกลและ
สามารถนําไปใชสอบ Ent. ไดดวย…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
กรณีศึกษาที่ 5 ชองนาง
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยชองนางตามสภาพทีไ่ ดจากการ
สังเกตการสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับอาจารยชองนาง การสัมภาษณนกั เรียน
เอกสาร ประกอบไดแกแผนการสอน แฟมประวัติ รูปถาย ผลงานนักเรียนและเอกสารตางๆที่
เกี่ยวของ พบวาอาจารยชองนางไดปฏิบัติดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยชองนางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนปญญาวิทยซึ่งเปนโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร
นักเรียนโรงเรียนแหงนีป้ นโรงเรียนที่เปนที่ยอมรับวานักเรียน
คอนขางเปนนักเรียนที่เรียนดี เปนโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ มีนักเรียนประมาณ 5,000 คน อาคาร
เรียนและหองเรียนคอนขางกวางกวาโรงเรียนมัธยมทั่วไป และหองเรียนสะอาด บางครั้งนักเรียนจะ
เรียนในหองทีใ่ ชเปนหองบรรยายซึง่ ติดเครื่องปรับอากาศ ทําใหเย็นสบาย นักเรียนมีความตัง้ ใจใน
การเรียนสูง นักเรียนแตละคนแตงกายสะอาดเรียบรอย หนาหองเรียนจะมีเครื่องฉายแผนใสตั้งอยู
ครูไมจาํ เปนตองใชไมคโครโฟนเพราะบรรยากาศเปนไปดวยความเรียบรอย
หองเรียนเงียบ
ปราศจากเสียงรบกวน นักเรียนมีความพรอมในการเรียนรูคอนขางสูง นักเรียนแตละคนไมมี
หนังสือเหมือนกับหองเรียนหรือโรงเรียนอืน่ ๆ แตมีตาํ ราที่ครูจัดทําเนื้อหาซึ่งหลากหลายเปนเลม
ใหกับนักเรียน นักเรียนไมคุยกันในขณะที่เรียนแตนั่งฟงอยางตัง้ ใจและมีการเปลีย่ นบทบาทโดย
นําเสนอสิ่งที่ตนคนความานําเสนอใหกับเพื่อน ๆ ครูนงั่ ฟงและปอนคําถามโดยใชภาษาอังกฤษสื่อ
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ความเปนสวนใหญ บางครั้งจะพูดภาษาไทยกํากับหลังจากทีพ่ ูดภาษาอังกฤษประโยคนัน้ ๆ นักเรียน
ไดฝกการพูดหนาชั้นเรียนเปนการสรุปสิง่ ที่ตนไดคนควาและเตรียมมาลวงหนา มานําเสนอ โดยใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อความ ครูซักถามใหนกั เรียนคิดหาคําตอบเปนระยะๆ นักเรียนเรียนดวย
ความสดชืน่ แจมใส พรอมและกลาที่จะแสดงออก ไมวาจะเปนการพูดหนาชัน้ เรียน หรือซักถามเพื่อน
และการตอบคําถามของครู มีการใหกําลังใจซึ่งกันและกันเปนระยะ ๆ บรรยากาศในการเรียนไม
เครงเครียด มีเสียงหัวเราะของนักเรียนประกอบกับใบหนาที่ยมิ้ แยมของครู และนักเรียน มีการ
ซักถาม และการปรึกษาหารือกัน ครูและนักเรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. สภาพการจัดการเรียนการสอน
อาจารยชองนางเนนการสอนที่กระตุน ใหเกิดการคิดและการสรางสรรคงาน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะเปนการสอนที่หลากหลายวิธีการซึ่งขึ้นอยูกับจุดประสงคในการเรียนรู
และเนื้อหาที่จะสอน จะไมเนนการอธิบาย หรือแปลความโดยอาจารยชองนางใหเหตุผลวา เนื่องจาก
วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะ จะไมเนนเนื้อหาแตเนนที่การนําความรูท างภาษาไปใช ดังนัน้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเนนที่การใหนกั เรียนไดมีโอกาส ในการใชภาษาใน สถานการณ
ตาง ๆ เทาที่โอกาสของนักเรียนจะอํานวยให ครูจะคอยเปนผูท ี่ใหคําแนะนํา แกนกั เรียน และทําให
บทเรียนสนุกสนานโดยใหนกั เรียนมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักเรียนจะแสดง
ความสามารถของตนในการใชภาษาในสถานการณจริงเนนการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก
เนื้อหาที่ให นักเรียนจะเตรียมตัวลวงหนากอนการเรียน เนื่องจากครูจะใชภาษาอังกฤษในการสอน
หรืออธิบายความและมักจะเริ่มตนจากการซักถามและใหแนวทางในการคิดโดยการถามคําถาม
การใหนักเรียนเขียนผังความคิดโดยมีจุดมุงหมายใหนกั เรียน ไดมีความคิดในการวิเคราะหเรื่องราว
ที่อานเพื่อเปนการสรุปเรื่องราวที่อานใหเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีวิธกี ารดึงความรูเดิมจากนักเรียน
กอนการเรียนเพื่อเปนการเตรียมนักเรียนเกีย่ วกับความรูเดิมเกีย่ วกับเรือ่ งที่จะเรียนมากอน เพราะ
หาก นักเรียนมีความรูเดิมมาบางจะทําใหเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะถามวานักเรียนอยาก
เรียนรู อะไรและสิ่งที่นกั เรียนไดเรียนไปในวันนี้คืออะไรใหนักเรียนไดสะทอนความคิดในสิ่งที่ได
เรียนรูไปโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู (learning log)
นอกจากนี้ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เปนการบูรณาการทักษะทัง้ สี่คือ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนเขาดวยกัน นอกจากนี้ยงั บูรณาการไปยังวิชาอื่น ๆ ซึง่ เปน
การสงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ ในดานการพูด ก็จะฝกให
นักเรียนไดนําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียนโดยนักเรียนจะเลือกหัวขอที่ตนสนใจซึง่ เปนหัวขอที่ครู
กําหนดใหแลวไปคนความานําเสนอเพื่อนหนาชั้นเรียน มีการฝกการทํางานรวมกันตั้งแต 2 คน
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ไปจนถึงกลุมประมาณ 4-5 คน นอกจากนี้การที่นกั เรียนตองตอบคําถามที่ครูซักถาม หรือการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเปนวิธกี ารฝกการพูดและการฟงไปดวย การทําโครงงาน
เกี่ยวกับภาพยนตรซึ่งจะตองใชทักษะหลายดานในการทํากิจกรรมนี้ ภาพยนตรที่นกั เรียนเลือกจะ
มาจากรายการภาพยนตรทคี่ รูไดคัดเลือกมาแลววาเปนภาพยนตรที่มเี นื้อหาสาระและไดอรรถรส
ในการชม มีคติสอนใจ และอีกสวนหนึง่ เปนภาพยนตรที่ครูสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน
เกี่ยวกับภาพยนตรทนี่ กั เรียนตองการชมครูจะอัดวิซีดีใหนกั เรียนไปศึกษา แลวทํากิจกรรมตามที่ครูได
กําหนด เชนการหาแกนสารของเรื่องการวิจารณตัวละครในเรื่อง คําศัพทและสํานวนที่ใช เปนตน
การให นักเรียนทําแผนภูมิเรือ่ งราว ตามทีน่ ักเรียนเสนอแนะ และทํารายงานเพื่อนําเสนอ การเขียน
สรุปความหรือการบรรยายตางๆนัน้
นักเรียนจะเขียนมาใหครูอา นเพื่อขอคําแนะนําในการเขียน
นักเรียน และครูจะแนะนํางานและสงงานกันทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส (E- mail) ในการสอน
เนื้อหาตาง ๆ จะพยายามใหนกั เรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและเชื่อมโยงกับตัวนักเรียน การ
สอนใหนักเรียนไดวิเคราะหคุณลักษณะของตนที่เหมาะกับงานเพื่อนักเรียนจะไดพฒ
ั นาในสิ่งที่ตน
ตองการเพื่ออนาคต นอกจากวิธที กี่ ลาวมาแลว จะใหนกั เรียน ไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูซงึ่ กัน
และกัน ผลัดกันแสดงความคิดเห็น ซักถามกัน ระดมความคิดในการทํางานรวมกัน
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
จากการสังเกตการสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครูและนักเรียน
ตลอดจนเอกสารประกอบการสอนไดแกแผนการจัดการเรียนรู พบวาพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยชองนางสอดคลองกับหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยมโดยมีลกั ษณะดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานรวมกับผูอนื่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยชองนางมีการฝกกระบวนการใน
การทํางานรวมกันใหกับนักเรียน โดยการวางแผนในการจัดการเรียนรูโ ดยการมอบหมายงานกลุม
ศึกษาสิง่ ทีน่ ักเรียนสนใจ โดยครูจะเปนผูแ นะนําซึ่งอาจารยมีความคิดวาการที่ไดขึ้นชื่อวาครูไมใช
เพียงวาเปนผูท ี่ทาํ หนาที่สอนหนังสือเทานัน้ แตเปนการสอนคน ดังนัน้ การที่ไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปดโอกาส ใหนกั เรียนไดทํางานรวมกัน ซึงเปนการฝกกระบวนการในการทํางาน ซึ่งจะ
เปนการเตรียมตัวนักเรียนเพื่อชีวิตของนักเรียนและสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตในอนาคตได
ดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…การทํางานลักษณะนี้ ชวยปลูกฝงการทํางานที่เปนระบบ
อยางแรกเลยในการที่จะทํางานอะไรก็ตองมีการวางแผน วา
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จะทําอะไรบาง อยางไร ใชเวลามากนอยแคไหน…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…และการทํางานไดเปนตัวพัฒนาความสามารถทางภาษา
และการบริหารการจัดการ ...”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“...การสอนแบบนี้ทาํ ใหเราสามารถรับมือกับปญหาตางๆ
มากมาย และทําใหฝกความอดทน ควบคุมอารมณ และ
รูจักการแสดงออกที่ดี เรายังไดรจักการศึกษาคนควาหา
ความรูมาประกอบการทํางาน...”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนทีฝ่ กทักษะการคิด
ครูมีพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการในการคิด โดยครูใช
คําถามกระตุน ใหนักเรียนเกิดการคิดในการคนหาคําตอบ การเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding)
โดยการใหนักเรียนคิดและการเดาความกอนที่ครูจะเฉลยคําตอบที่ถกู ตอง การใหนักเรียนทําการ
สรุปและจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อา นโดยการทําผังความคิด เพื่อดึงใจความสําคัญจากสิง่ ที่
อานการวิเคราะหความจากการอาน การเปรียบเทียบสิ่งที่เรียนรูกับชีวิตจริงของนักเรียน การคนควาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูทนี่ อกเหนือจากตําราเรียน การวิเคราะหเรือ่ งราวตางๆ ตามประเด็นที่
ครู คิดวาสําคัญและเปนประโยชนกับนักเรียนเชนการวิเคราะหอุปนิสยั ของตัวละคร การวิเคราะห
เปรียบเทียบ การสรุปเรื่องราว จากสิง่ ที่อานหรือฟง
“…does anyone eat a lot of french fries? Is it good
to do so?…why…or why not?…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อานบทกวีสั้น ๆ ใหนกั เรียนฟง…
When I am dead
Cry for me a little
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Think of me sometimes
But not too much
Think of me now and again
As I was in life
At some moments it’s pleasant to call
But not for long
Leave me in peace
And I shall leave you in peace
And while you live
Let your thoughts be with the living.
ถามความรูสึกของนักเรียน ใหนกั เรียนแสดงความคิดเห็น
นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับบทกวี นักเรียนไดอะไร
จากบทกวี บทกวีมีบทบาทอยางไรในชีวิตนักเรียน มีคุณคา
อยางไรในโลก บทกวีเปนเรื่องซับซอนเกินกวาที่นกั เรียนจะ
เขาใจหรือไม…”
จากแผนการสอนของอาจารยชองนาง
“…นําเขาสูบทเรียนโดยการกลาวถึงบทบาทของคนรุนใหม
ในปจจุบนั การเขาสูโลกอาชีพ ความสําคัญของการอาน
ความเร็วในการอาน และความสําคัญไมไดอยูที่เพียงการ
ตอบคําถามไดเทานั้น ตองคิดเปน ตั้งคําถามเปน นัน่ คือ
การแสดงออกวานักเรียนคิดเปน รูปญหา มีกลยุทธิ์ในการ
แกปญหาที่ด…
ี ”
จากแผนการสอนของอาจารยชองนาง
“…นักเรียนจับคูวิเคราะหแนวการตั้งคําถามจากแบบฝก แลก
เปลี่ยนความคิดกัน...”
จากแผนการสอนของอาจารยชองนาง
“…ซักถามนักเรียนเกีย่ วกับภาพยนตร Behind the Painting ให
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นักเรียนอภิปราย สรุปยอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชอบหรือ
ไมชอบ เปรียบเทียบ แลวตัง้ ประเด็น ถาจะมีการเขียนสรุปจากสิ่ง
ที่นกั เรียนอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น จะตองทําอยางไร
ทําแลวไดประโยชนหรือไม ทําไมตองมีการเขียนในลักษณะ
Summary Writing…”
จากแผนการสอนของอาจารยชองนาง
อาจารยชองนางมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนกั เรียนไดฝก
ทักษะในการคิดเปนการทําใหหองเรียนมีชวี ิตชีวา นักเรียนมีการตื่นตัวในการเรียนอยูตลอดเวลา
เปนสิ่งทีท่ าทายความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ยงั เห็นความสําคัญในการมุง มั่นทีจ่ ะพัฒนา
ใหนักเรียนไดเปนผูรูคิด รูทํา สามารถแกปญ
 หาได พึง่ ตนเองได
“…อยางนอยเขาก็ตองคิดกอนที่จะตอบอะไรออกมา ดีกวา
นั่งเรียนแบบเงียบๆ ซึง่ ผิดลักษณะของหองเรียนภาษา…
เด็กจะตองลอง ตองปรึกษาหารือกัน จะไดมีทักษะในการ
ใชภาษา ในการ present งาน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
3.3 บูรณาการเนือ้ หาใหสอดคลองกับสังคม
อาจารยชอ งนางเนนการเรียนการสอนโดยจัดเตรียมเนือ้ หาที่เกีย่ วของกับการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยบูรณาการการสอนเนื้อหาทีห่ ลากหลายโดย
เชื่อมโยงไปสูก ารเรียนรูในสาระอืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสังคมทีเ่ ปนยุคแหงขอมูลขาวสาร ครูไดเปน
ผูนําในการเตรียมนักเรียนใหเขาสูยุคไรพรมแดน โดยครูจะเปนผูคอยชี้แนะ และนําทางใหผูเรียน
ไดคนควาหาความรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ครูสงเสริมใหนกั เรียนคนควาหาความรูจากแหลงการ
เรียนรูจากระบบอินเตอรเนท นอกจากนี้ครูเลือกเนือ้ หาบทเรียนที่เกี่ยวของกับสังคมในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน เชนภาษาที่ใชในสถานการณตางๆ การอภิปรายถึงเหตุการณในสังคม การเลือกเนื้อหา
บทเรียนที่มาจากของจริง ไดแกสลากยา แผนพับโฆษณาสินคา แบบฟอรมใบสมัครในรูปแบบตาง ๆ
ดังการกระทําและคําพูดดังนี้
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“…ความรูท ี่ผมไดมาจากชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั้งโดยตรง
และโดยออม ไมเพียงแตนําไปใชในหองเรียนเทานั้น แตยัง
สามารถนําไปประยุกตกับโลกภายนอกไดอีกดวย…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…พยายามใหนกั เรียนไดเรียนรูในหลายๆดาน เพราะ
ชีวิตของนักเรียนไมไดมีแคในตําราเทานัน้ เลยใหนักเรียน
ไดเรียนเนื้อหาที่เขาจะนําไปใชดํารงชีวิตในสังคม…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…สิ่งที่อาจารยสอน…พวกเรานําไปใชไดในชีวิตประจําวัน
คิดวามีคามาก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ไดรับความรูจากการอาน passage ตางๆ เปนความรู
รอบตัว…และยังไดเห็นภาษาที่สละสลวย ซึ่งเปนประโยชน
ตอการนําไปใชในการทํางานอืน่ …”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“...คิดถึงงาน ที่ดูแลววาจะยากเพราะมันเปน writing project
และที่สําคัญคือเปน pair work ลําบากใจตรงที่เวลาเขียนคง
จะลําบาก คิดวางานขนาดนีต้ อง search ขอมูลใน internet…”
จากบันทึกการเรียนรูข องนักเรียน
3.4 ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนในการเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูจะวางแผนการจัดกิจกรรม
ในการเรียนรูรวมกันกับนักเรียน ครูสอบถามความตองการในการเรียนกับนักเรียนกอนทําการสอน
เชนการตกลงรวมกันในการเลือกเนื้อหา การตกลงในดานการวัดผลโดยครูและนักเรียนตกลงเรื่อง
เกณฑในการประเมิน เชนการประเมินการเขียน โดยครูและนักเรียนจะทําการเจรจาตอรองกัน
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กอนทีจ่ ะกําหนดเปนเกณฑ จะมีการปรึกษาหารือกันระหวางการดําเนินการเรียนการสอนโดยวิธี
โครงงานดังคํากลาวตอไปนี้
“…อาจารยจะถามพวกเรากอนวาตองการเรียนรูเรื่อง
อะไร…แลวก็วางแผนวาจะมีวิธกี ารทํายังไง…แลว
อาจารยจะตามงานวาเรามีปญหาอะไรในการทํางาน
มีความกาวหนาไปถึงไหน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการนักเรียน
3.5 ครูเปนผูชี้แนะและที่ปรึกษา
บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนครูไดมีบทบาทเปนผูที่แนะนํา ชวยเหลือ
ใหนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียนรู ครูจะกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดและเปนที่ปรึกษา
ของนักเรียน
“…อาจารยจะคอยเปนผูชี้แนะ และเพิ่มเติมความรูใหและ
ยังมีรูปแบบการเรียนรูทหี่ ลากหลาย นาสนใจ สรางเสริม
ประสบการณ…
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.6 เนนความเปนประชาธิปไตยในการเรียน
การเนนความเปนประชาธิปไตยในการเรียนรู ครูไดแสดงบทบาทคือการใหอิสระ
ทางความคิด การมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนรูรวมกัน
การเรียนรูไปพรอม ๆ กันระหวางครูและนักเรียน นักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันในกลุมจึงเปนการ
ใหนักเรียนไดใชกระบวนการในการทํางานรวมกันดังการกระทําและคําพูดดังนี้
“…เราตองมาตกลงกันวาจะเรียนอะไร ก็ตอ งยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ วาจะเอายังไง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
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“…อาจารยไมไดบอกวาความคิดของเราผิดหรือถูก
แตอาจารยจะใหเราแสดงความคิดเห็น…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.7 เนนประสบการณของผูเรียน
อาจารยชอ งนางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนประสบการณของผูเรียนโดย
การศึกษาคนควากอนลวงหนา การลงมือกระทําดวยตนเองกอนที่ครูจะทําการสอน การให
โอกาสนักเรียนในการใชภาษาและรับรูถึงขอผิดพลาดของตนเองและนําไปพัฒนาสวนที่นกั เรียนยัง
มีความบกพรอง การใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน การใหนักเรียนไดแสดงออกในการใช
ภาษาอังกฤษ พูดนําเสนอสิ่งที่เตรียม และคนควาใหกบั ครูและเพื่อนฟงหนาชัน้ เรียน การลงมือ
กระทําดวยตนเอง ทัง้ การฟง การพูด การอาน และการเขียน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
อาจารยชองนาง ไมจาํ กัดอยูในหองเรียน การใหนักเรียนไปชมนิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอก
สถานที่แลวกลับมาเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษ
“...Today I will tell you about cockroaches… This is
a picture of cockroaches. I am sure you don’t like
them…”
จากการนําเสนอของนักเรียนในชัน้ เรียน
“…เวลามีนทิ รรศการนาสนใจ อาจารยก็จะใหไปชมเพื่อ
สรางประสบการณ และทํารายงานเปนภาษาอังกฤษเพือ่
ฝกการเขียน…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…ก็มีไปดูนทิ รรศการ แลวมาเขียนเลาวาไปทําอะไร ที่ไหน
ไดอะไรจากการไป…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการนักเรียน
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“…ไมจํากัดแหลงการเรียนรูภายในหองเรียน แตขยายไปถึง
สถานที่ตางๆ ทําใหการเรียนสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย นักเรียน
ทุกคนไดฝกสมอง…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาหาบทกวีทนี่ ักเรียน
อานแลวประทับใจ…โดยใหขอมูลแหลงการเรียนรูแกนกั เรียน
เชนหนังสือเกีย่ วกับบทกวีในหองสมุด ศูนยวชิ า website ใน
Internet…”
จากแผนการสอนของอาจารยชองนาง
อาจารยชองนางใหความเห็นวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนมักจะ
คิดเสมอวาสิ่งที่ครูมอบใหกบั นักเรียนไมใชแตเพียงความรูที่อยูในตําราแตนักเรียนจะตองนํา
ความรู และทักษะตางๆที่ไดจากการเรียนรูไ ปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ทําใหครูภาคภูมิใจ
“…เคยมีผูใหญรียกวา เปน ครูนักปน …สิ่งที่เราสอน …ศิษย
ของเราไดในสิง่ ที่ติดตัวเขาไป …สิ่งนีท้ ําใหเราผูเปนครูภูมิใจ
แลวก็รักอาชีพครู…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…ใครเอาอะไรมาให จะตองทําใหมีคา ที่สดุ เขาเอาลูกมา
ฝากกับเรา เราจะตองทําใหดีที่สุด…ใหเขาไดนําไปใชในชีวิต…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…สอนหนังสือเปนเรื่องที่งา ย หยิบเลมไหนมาก็สอนไปได
แตการสอนใหเขาเปนคนที่มคี ุณภาพ ตองใชเวลา แตผลคุม
คา มันจะติดตัวเขาไปตลอด มีคาสําหรับเขามาก เราตองสอน
ใหเขานําไปใชในชีวิตเขาได…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
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“…พยายามใหนกั เรียนเขาใชภาษามากๆ เหมือนเวลาเรา
ทําอะไร ครั้งแรกๆก็จะไมคลอง แตทาํ บอยๆ ก็รูสึกงาย…
เด็กเขาจะเรียนรูไปทีละนอย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…ตองใหเขาลองจะไดรูวาอะไรเปนอะไร…ประสบการณมัน
จะชวยเขาเอง… วันนี้ใชแบบนี้ไมถูก ก็ลองไป…ที่ถูกเปนอยางไร
ครูเองก็ตองให feed back (หมายถึงการใหขอมูลยอนกลับ)
กลับไป ก็จะรู…

จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการมีสว นรวมของนักเรียน
จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย
ชองนางเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสอบถาม
ความตองการของนักเรียนในการเรียนรูเชน การใหนกั เรียนเลือกเรื่องที่นกั เรียนสนใจจากเรื่องที่ครู
กําหนดมาใหซึ่งครูพิจารณาถึงความสอดคลองของเนื้อหากับผลการเรียนรูที่คาดหวัง การเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน การวางแผนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
โดยการปรึกษาหารือกันและทําความตกลงกันเชนขอตกลงในการกําหนดเวลา วิธกี ารดําเนินการ
การวัดผลประเมินผล ในกิจกรรม ตางๆนั้น จะมีการตกลงรวมกันระหวางครูและนักเรียนถึงสิ่งที่
ตองการประเมิน
แลวจึงกําหนดออกมาเปนเกณฑ นอกจากครูจะประเมินแลว นักเรียนจะ
ประเมินนักเรียนดวยกันเอง รวมทัง้ การใหนกั เรียนประเมินตนเอง เหตุผลในการประเมินใน
ลักษณะนี้ ครูมีความคิดวาภาษาเปนเรื่องของการนําไปใช และเปนการแสดงออก
“…ครูมีหัวขอมาใหนักเรียนดูวา สิง่ ทีน่ ักเรียนควรศึกษามีอะไร
อยางเรื่อง Technology…Disaster, Science, Sports…
ใครคิดวามีอะไรอีก…”
จากการสังเกตการสอน
“...Any suggestions about the topics…”
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จากการสังเกตการสอน
3.10 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนการเรียนรูรวมกันอาจารยชองนางมี
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชโครงงานโดยครูจะเปนผูจัดเตรียมแกนสาระใหกบั นักเรียน
เกี่ยวกับ ภาพยนตรซึ่งอาจารยชองนางใชคําวา film project ซึ่งอาจารยมีวัตถุประสงคในการสราง
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรูภาษาอังกฤษ และสงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
การทําโครงงานเกี่ยวกับภาพยนตร
ครูจะสอบถามความตองการของนักเรียนวาตองการชม
ภาพยนตรเรื่องใดจากนั้นครูจึงเปนผูที่จัดหาสื่อ โดยการจัดหาภาพยนตรตามที่นกั เรียนตองการ
และนําไปจัดทําในในรูปของวิซีดี และ ดิวดิ ี ในหลายๆชุดเพื่อใหนักเรียนนําไปชมตามกลุมยอยของ
นักเรียนซึ่งประกอบดวยสมาชิกในกลุมประมาณ 4 – 5 คน ครูมีแนวในการมอบหมายงานในสิง่ ที่
นักเรียนจะตองคนควา อยางชัดเจนโดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังมาออกแบบกิจกรรมและ
ภาระงานทีน่ ักเรียนจะเรียนรูบ ทบาทของครูคือวางแผนใหนกั เรียน ในการทําผังความคิดโดยครูจะ
ยกตัวอยางและฝกการทํา ผังความคิดใหกับนักเรียน อาจารยชองนางศึกษาภาพยนตรทนี่ ักเรียน
สนใจทุกเรื่องโดยการชมภาพยนตรเหลานัน้ ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง เพื่อศึกษาประเด็นสําคัญ บทเรียน
ที่ไดรับจากภาพยนตร การวิเคราะห แนวการดําเนินเรื่องและตัวละครสําคัญ นักเรียนจะนํา
แนวทางดําเนินการในโครงการ มาปรึกษาหารือกับครูเปนระยะ ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกีย่ วกับภาพยนตรทนี่ ักเรียน เลือกศึกษา ดังคําพูดตอไปนี้
“…อาจารยก็ตองเตรียมเยอะเหมือนกัน เราศึกษาหนังกลุม
ละเรือ่ งแตอาจารยตองรูหลายเรื่อง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…เวลานักเรียนไปคนควาเรื่องอะไรมา ก็ทําใหเราไดเรียนรู
เพิม่ ขึ้นแลวก็ตองไปหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ ทําใหเรา
ตอง update ตัวเอง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…การใหนักเรียนทําโครงงานนี่ ตองใชเวลาคอนขางมากและ
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ทุมเท เพราะเด็กแตละกลุมดูหนังไมเหมือนกัน ในบางประเด็น
ไมรูเรื่องมากอน ก็มารูพรอมเด็ก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…ตองเตรียมตัวเยอะ…ไมเตรียมไมได…เดี๋ยวไมมีอะไรถาม
นักเรียน เลยไดความรูเพิม่ ขึ้นเยอะ อยาง อินเตอรเนทนีก่ ็
จําเปนตองรูดวย จะไดคุยกับนักเรียนรูเรื่อง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…อาจารยใหสงงานทางอีเมลดวย ทันสมัยมาก…”
จากการสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ
กรณีศึกษาที่ 6 อาจารยกระดังงา
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6 พบวาสภาพการ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยกระดังงามีลักษณะดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยกระดังงาสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
วิทยศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนที่มขี นาดใหญ มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน โรงเรียนตัง้ อยูใ นเขตชานเมือง
ของกรุงเทพมหานคร หางจากถนนสายหลักประมาณ 10 กิโลเมตร ทําใหโรงเรียนคอนขางเงียบไม
มีเสียงรบกวนจากภายนอกอาจารยกระดังงาจบการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษจากมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในจังหวัดทางภาคเหนือ ปจจุบันรับราชการโดยเปนอาจารย
สังกัดกลุมสาระภาษาตางประเทศ อาจารยกระดังงาสอนวิชาภาษาอังกฤษมาประมาณ 30 ป
อาจารยกระดังงาอายุประมาณ 49 ป นอกจากการสอนภาษาอังกฤษแลวอาจารยมคี วามสามารถ
ทางดนการใชคอมพิวเตอร จึงไดมาชวยปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอรที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อาจารยกระดังงาเปนบุคคลที่ใจดีจะสังเกตไดอยางชัดเจนจากคําพูดและการแสดงออกตอนักเรียน
ดวยความเมตตาและคําพูดที่พูดไพเราะนุม นวลและเปนกันเองกับนักเรียนมาก นักเรียนใหความ
สนิทสนมและไววางใจ โดยสามารถปรึกษาหารือกับครูดวยความสบายใจ
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2. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยกระดังงามีจุดมุง หมายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อมุง เนนการพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
ผูเรียน และเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนใชความสามารถทางภาษาอังกฤษในการ
พัฒนากระบวนการจัดการ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปนระบบ
สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ความรวมมือกับหมูคณะ และความภาคภูมิใจในผลงาน และ
ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ การนําเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสถานการณจริง โดยการประสานสัมพันธทักษะทัง้ สี่ คือ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน เขาดวยกัน โดยครูไดเขียนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งครูใชแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และการสอนทีเ่ นนการ
เรียนรูจากประสบการณของ ผูเรียนโดยครูไดเลือกเนื้อหาที่
นักเรียน สนใจและเนื้อหาจากสิง่ ที่
นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันของนักเรียน ตลอดจนภาระงานที่สอดคลองกับสถานการณจริง
การนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานทีโ่ ดยใหไดรับประสบการณทางภาษาโดยตรง เชนการพานักเรียน
ไปศึกษายังสนามบินดอนเมืองโดยใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมภาษณชาวตางชาติ การศึกษาปาย
สัญลักษณทพี่ บในสนามบิน การประกาศตาง ๆ ทีน่ ักเรียนไดยินจาก สนามบิน นอกจากนี้การให
นักเรียนไดเรียนรูภาษาจาก การทําโครงงานซึ่งเปนการบูรณาการ รายวิชาตาง ๆ เชนการอนุรักษ
คลองแสนแสบซึ่งเปนลําน้ําของชุมชนทีน่ กั เรียนอาศัยอยู
เนื้อหาที่ครูใชในวางแผนการจัดการเรียนรูเ ปนเนื้อหาที่มาจากของจริงที่นกั เรียน
สามารถพบเห็นในชีวิตประจําวันของนักเรียนไดแกเครื่องหมาย สัญลักษณ และคําชี้แจงในสนามบิน
แผนพับ โฆษณาเครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา การบริการของสายการบิน การรถไฟ การโรงแรม แผน
พับ แนะนําโรงเรียน การทองเทีย่ ว การจราจร กิจกรรมตางๆเชนนิทรรศการเปนตน รายการ
โทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร รายการอาหาร (menu) โดยใหนกั เรียนไดเรียนรูชื่อของอาหาร ประเภท
ราคาของอาหาร สวนประกอบ สําคัญของเมนูอาหาร การใหนักเรียนอานเพื่อตองการขอมูล
รายละเอียด การเปรียบเทียบขอมูล จากตาราง กราฟและแผนภูมิ การอานสารบาญ และดัชนีของ
หนังสือ การอาน แบบฟอรมชนิดตาง ๆ ใบสมัครงาน บัตรอวยพร แบบสํารวจความคิดเห็น
จดหมายชนิดตาง ๆ บันทึก ความจํา การโฆษณาตาง ๆ จากหนังสือพิมพไดแกการสมัครงาน
การศึกษา บันเทิง การซื้อขายรถยนตร ที่ดิน การประกาศเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคคลตาง ๆ
(obituaries) โดยคัดมาจากหนังสือพิมพ Bangkok Post และ The Nations การอาน บทกวีไดแก
โคลงตาง ๆ
การเรียนการสอนของครูเนนที่การฝกปฏิบัติจริง นักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการใชภาษา
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูและนักเรียนจะชวยกันทบทวน ความรูเดิมทีน่ ักเรียน ไดพบเห็น

217
การสนทนาถึงสิ่งที่จะเรียนในคาบเรียน การศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน และตอบคําถาม
ที่ครูกําหนดให การใหนกั เรียนสังเกตสวนประกอบตางๆของเนื้อความแตละชนิด การที่ครูแนะนํา
อุปกรณแตละชนิดที่เปนของจริง ซึง่ มีวิธีการสอนทีห่ ลากหลายขึ้นอยูก ับเนื้อหาของ บทเรียนและ
จุดประสงคของการเรียนรู
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอาจารยกระดังงาตามสภาพแสดงให
เห็นวาอาจารยกระดังงามีพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยมดังนี้
3.1 เนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง เสริมการทํางานรวมกันของนักเรียน
อาจารยกระดังงาสงเสริมการทํางานรวมกันของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรม
กลุมนักเรียนไดปรึกษาหารือกันในการเรียน ครูจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการทําโครงงาน
ซึ่งเปนการทํางานกลุมที่ตองมีการรวมแรงรวมใจในการทํางาน
การอภิปรายกันในงานที่ทํา
การยอมรับความคิดเห็นของกลุม ครูใหความคิดเห็นเกีย่ วกับการสงเสริมการทํางานรวมกันวาเปน
ทักษะชีวิตที่นกั เรียนจะตองเรียนรูในการใชชีวิตในสังคม นอกจากนี้ยงั เปนการพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารโดยนักเรียนจะตองเรียนรูที่จะมีปฏิสัมพันธกนั ในชั้นเรียนดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมยอย กลุมละ 6 คน
ปรึกษาหารือกัน และเขียนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่อง…”
จากแผนการสอนของครู
“…นักเรียนแตละกลุมผลัดกันออกมาเขียนประโยค
กลุมละ 1 ประโยคโดยใหมีความตอเนื่องกัน…”
จากแผนการสอนของครู
“…บางทีใหทาํ กิจกรรมกลุม จะไดชวยเหลือกันในการ
เรียน คนเกงก็ชวยคนออน…นักเรียนจะไดไมรูสึกวามัน
ยาก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…มีเพื่อนชวยทํา ก็เขาใจขึ้น…แบงหนาที่กนั ทํางาน บางคน
เกงคอม ก็ใหพิมพ…คนไหนถนัดอะไร ก็ทําอยางนัน้ …ก็
ชวยๆกัน…”

218
จากการสัมภาณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.2 กิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมของนักเรียน
จากการศึกษาพบวาอาจารยกระดังงาจัดเนื้อหาการเรียนรูที่สอดคลองกับ
สังคมรอบตัวนักเรียน โดยการใชของจริงที่นกั เรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน เชนเนื้อหาที่
เกี่ยวกับ เครื่องหมาย สัญลักษณ และคําชี้แจงตางๆ ทีพ่ บเห็นในชีวิตประจําวัน โดยครูมีความเห็น
วาสิ่งเหลานี้ เปนประโยชนในการดํารงชีวิตในสังคมของนักเรียน การจัดเตรียมเนือ้ หาใหนักเรียน
เรียนแผนพับที่ใชใน การโฆษณา ซึ่งมีจดุ ประสงคของแผนพับในรูปแบบที่แตกตางกันเชนเพื่อการ
โฆษณาสินคาหรือบริการ เพื่อการแนะนําหนวยงาน สถานที่ กิจกรรมที่หนวยงานหรือองคกรจัด
ขึ้น แผนพับโฆษณาเครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา การบริการของสายการบิน การรถไฟ การโรงแรม
แผนพับแนะนําโรงเรียน การทองเที่ยว การจราจร กิจกรรมตางๆ รายการโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร
รายการอาหาร โดยใหนกั เรียน ไดเรียนรูช ื่อของอาหาร ประเภท ราคาของอาหาร สวนประกอบ
สําคัญของเมนูอาหาร การอานตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ เพื่อตองการขอมูลรายละเอียดและ
การเปรียบเทียบขอมูล การอานสารบาญ และดัชนีของหนังสือ การอานแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
ใบสมัครงาน บัตรอวยพร แบบสํารวจความคิดเห็น จดหมายชนิดตาง ๆ การโฆษณาตาง ๆ จาก
หนังสือพิมพ ไดแกการสมัครงาน การศึกษา บันเทิง การซื้อขายรถยนตร ที่ดิน การประกาศ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคคลตาง ๆ (obituaries)โดยคัดมาจาก หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ การ
อาน บทกวี ดังคํากลาวตอไปนี้
“…นักเรียนชวยกันสรุป แลวครูชวยนักเรียนในการเขียนสรุป
บนกระดานดํา เชน สวนประกอบของ menu ไดแกชื่อราน
Logo Slogan การแยกชนิดของอาหารใน menuเชน
Sandwiches, Steaks & Chops, Seafood, Desserts,
Beverages, Pasta, Drinks…”
จากแผนการสอนของครู
“…นักเรียนใหความสนใจในเรื่องรายการอาหารดีมาก
เพราะวานักเรียนไดมีการฝกสนทนาสัน้ ๆ ในสถานการณ
จริง…”
จากการบันทึกผลหลังการสอนของครู
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3.3 เนนการฝกปฏิบัติจริง
อาจารยกระดังงาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเนนที่การฝกปฏิบัติจริง
นักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการใชภาษาทัง้ ในหองเรียนและนอก
หองเรียน ครูและนักเรียนจะชวยกันทบทวน ความรูเดิมจากสิ่งทีน่ ักเรียนไดพบเห็น การสนทนาจาก
ประสบการณถึงสิ่งที่จะเรียนในคาบเรียน
การศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตอบ
คําถามของครู การใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงาน การใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบ
ตาง ๆ ของเนือ้ ความแตละชนิด การที่ครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดทีเ่ ปนของจริงซึง่ มีวธิ ีการสอนที่
หลากหลายขึน้ อยูกับจุดประสงคของการเรียนรูและเนื้อหาของบทเรียน ดังการกระทําและคําพูด
ตอไปนี้
“…ใหนกั เรียนทุกคนในกลุมศึกษาแผนพับ ชวยกันสรุป
สวนประกอบของแผนพับ…ตัวแทนของนักเรียนแตละ
กลุมออกมาสรุป…”
จากแผนการสอนของครู
“…Can you tell me what you have found in the menu
at a restaurant?…American Fried Rice, what else?…”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยเอาของจริงๆ มาใหดูเลย อยาง ชา อาจารยก็
เอาชา ชนิดตางๆมาใหด…
ู ”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…นักเรียนสนใจและสนุกสนานในการทําแผนพับ สังเกตวา
นักเรียนชอบการปฏิบัติ…”
จากการบันทึกผลหลังการสอนของครู
“…เดี๋ยวหนูจะออกไปอานขาว…จะรายงานการพยากรณ
อากาศ…ไมตื่นเตนเทาไหร เพราะอาจารยใหทาํ บอย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.4 เนนกิจกรรมการเรียนรูท ี่บรู ณาการ
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อาจารยกระดังงาจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียนเขาดวยกัน โดยเริ่มตนจากทักษะการฟงและการพูด การนําเสนอ
บทเรียนที่ครูใชภาษาอังกฤษสื่อความหมายโดยการใหนักเรียนฟงและการสนทนากับนักเรียน นักเรียน
ตอบคําถามทีเ่ ปนการสนทนาอยางเปนธรรมชาติ มีการใชภาษาไทยในการตอบคําถามของนักเรียน
ครูจะใชภาษาอังกฤษพูดซ้ําประโยคทีน่ ักเรียนพูดจากนัน้ จึงเชื่อมโยงทักษะการฟงและการพูดไปยัง
ทักษะทางภาษาอื่นเชน การเขียนสรุปจากสิ่งที่ไดฟง และพูด และนํามาเสนอโดยการอานสิ่งที่
ตนเอง เขียนการอานบทอานตามลักษณะของเนื้อความประเภทตาง ๆ แลวพูดสรุปเรื่องที่อาน
การใหนักเรียนทําโครงงานซึ่งเปนการบูรณาการทักษะทั้งสี่โดยครูและนักเรียนวางแผนรวมกันใน
การกําหนดหัวขอของโครงงานทีน่ ักเรียนตองการศึกษา นักเรียนจะตองใชทักษะในการอานการคนควา
หาขอมูล การเขียน การพูดเพื่อเสนอผลงาน และการฟงขอมูลจากการนําเสนอของเพื่อนการซักถาม
ขอมูลตางๆ การฝก นักเรียนใหเปนผูประกาศขาว รายงานการพยากรณอากาศซึ่งครูมอบหมายให
นักเรียนไปศึกษา การพยากรณอากาศจากรายการพยากรณอากาศทางโทรทัศนหลังจากที่ไดศกึ ษา
เกี่ยวกับบทอานที่มีลกั ษณะของเนื้อความเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ ดังการกระทําและคําพูด
ตอไปนี้
“…ใหนักเรียนทุกคนไดฝกอานออกเสียงโดยใชสถานการณ
เปนผูป ระกาศรายการโทรทัศน…”
จากแผนการสอนของครู
“ …who is going to be the first for weather forcast…
ใครจะออกมา present คนแรก…”
จากการสังเกตการสอนของครู
มีใครอาสา…ออกมากอน…o.k. give him a big hand…”
จากการสังเกตการสอน
3.7 เนนการเรียนรูจากประสบการณของผูเรียน
ครูพฒ
ั นาความสามารถทางภาษาของผูเรียน โดยเนนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผเู รียนไดใชประสบการณ
และความสามารถทางภาษาอังกฤษในการพัฒนา
กระบวนการจัดการ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปนระบบ สงเสริม
ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ความรวมมือกับหมูคณะ และความภาคภูมิใจในผลงาน การนําเนือ้ หา
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สาระทีส่ อดคลองกับสถานการณจริงโดยการประสานสัมพันธทักษะทัง้ สี่ คือการฟง การพูด การอาน
และการเขียนเขาดวยกัน โดยครูไดเขียนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูใชแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลางและการสอนที่เนนการเรียนรูจากประสบการณของ
ผูเรียนโดยครูไดเลือก เนื้อหาที่นกั เรียนสนใจเนื้อหาจากสิ่งทีน่ ักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ภาระงานที่สอด คลองกับสถานการณจริง การนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ โดยให
ไดรับ ประสบการณ ทาง ภาษา โดยตรง เชนการพานักเรียนไปศึกษายังสนามบินดอนเมือง โดยให
นักเรียนไดมีโอกาสสัมภาษณ ชาวตางชาติ การศึกษาปาย สัญลักษณทพี่ บในสนามบิน การประกาศตาง
ๆ ทีน่ ักเรียนไดยิน จากสนามบิน นอกจากนีก้ ารใหนักเรียนไดเรียนรูภ าษาจากการทําโครงงานซึง่
เปนการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ เชนการอนุรักษคลอง ซึ่งอยูในชุมชนทีน่ ักเรียนอาศัยอยูดังการ
กระทําและคําพูดตอไปนี้
“…พานักเรียนไปสนามบินดอนเมือง นักเรียนสนใจ
และประทับใจมาก ใหนักเรียนเขาไปคุยกับพวกตาง
ชาติ ถามคําถามแลวก็บนั ทึกมา กลับมาเลาใหกนั ฟง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อันนีเ้ ปนผลงานของเด็ก Brochure เกี่ยวกับคลอง
แสนแสบ…ใหนักเรียนนําความรูเกี่ยวกับชุมชนมา
เขียน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ชอบทัศนศึกษา อาจารยพาไปดอนเมือง ไดไปลองคุย
กับพวกตางชาติ พวกเราก็รวู า พูดถูกหรือเปลา…บางทีฝรั่ง
เขาไมเขาใจที่เราพูดไป กวาจะรูเรื่อง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…คิดวาไดประสบการณ…ไปสนามบิน ไดใชภาษาจริงๆ…
ไดทําโครงงาน สนุก ไมนา เบือ่ …”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.8 เนนกิจกรรมที่นกั เรียนมีสวนรวม
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จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย
กระดังงาเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู เชนการสอบถามความตองการของนักเรียน
ในการเรียนรู การใหนกั เรียนเลือกหัวขอที่นกั เรียนสนใจจากเรื่องที่ครูกําหนดมาใหเปนแนวทาง
ซึ่งครู ไดพิจารณาถึงความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคของการเรียนรู การเลือกกิจกรรม
การเรียน การสอนตามความสนใจของนักเรียน การปรึกษาทําความตกลงกัน เชนขอตกลงในการ
กําหนดเวลา วิธีการดําเนินการของกิจกรรมตาง ๆ เกณฑในการวัดผลประเมินผลงาน นอกจากนี้
นักเรียนยังเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนอยากเรียนรู หรือกิจกรรมที่นกั เรียนตองการทํา ดังการ
กระทําและคําพูด ตอไปนี้
“…อาจารยจะถามตั้งแตตนเทอมวาเราอยากเรียนอะไรบาง
แลวอาจารยกเ็ ลือกมาสอน ไมไดเรียนจากหนังสือเทาไหร…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยใหเสนอหัวขอในการทําโครงงาน วาเราอยาก
ทําเรื่องอะไร…แลวอาจารยก็จะแนะนําใหวา ดีหรือไมดี…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…จะมีการตกลงกันกอนวาเราจะประเมินอะไรบาง…
นักเรียนไดมีสว นรวมในการกําหนดเกณฑขึ้นมา…
เขาก็ตั้งใจทําตามที่คิดไว…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
กรณีศึกษาที่ 7 อาจารยราตรี
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7 คืออาจารยราตรี
พบวา สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยราตรีมีลักษณะดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยราตรีสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ศึกษิตวิทยา ซึ่งเปนโรงเรียนที่มชี ื่อเสียงโดยโรงเรียนแหงนี้เปนสาขาของโรงเรียนทีม่ ชี ื่อเสียง จึงทํา
ใหเปนทีน่ ิยมของนักเรียนและผูปกครอง โรงเรียนแหงนี้ตั้งอยูในเขตของหมูบานจัดสรรแหงหนึ่ง
ของกรุงเทพ มหานครซึ่งนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่คอนขางมีฐานะทางเศรษฐกิจ และ
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สวนใหญจะเปนนักเรียนทีม่ ีที่พกั อาศัยอยูไมไกลจากโรงเรียน อาจารยมักจะอบรมนักเรียนใหอยูใ น
ระเบียบวินัย
สภาพแวดลอมของอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนรมรืน่ ปลอดโปรง ปราศจาก
เสียงรบกวนจากภายนอกเนือ่ งจากโรงเรียนตั้งอยูในเขตของหมูบา นแหงหนึง่ หองเรียนที่อาจารย
ราตรีทําการสอนจะอยูชนั้ ที่ 4 ของอาคาร ที่มีรูปแบบแตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่ว ๆ ไป
ทัศนียภาพภายนอกอาคาร หากมองจากหองเรียนจะเปนสระน้ําและตนไมที่รม รื่นซึ่งทําใหเกิด
อากาศที่ถายเทไดสะดวก จํานวนนักเรียนในหองเรียนมีประมาณหองละ 36 คน ดังนัน้ หองเรียน
จึงไมแนนเกินไป หนาหองเรียน ประกอบดวยกระดานดําและปายนิเทศที่นกั เรียนจัดตามโอกาส
และเทศกาล หองเรียนคอนขางสะอาด บนโตะของนักเรียนมีตําราเรียนวางอยูพ รอมสมุดแบบฝกหัด
ที่นกั เรียนจดงาน และโนตยอจากการ อธิบาย ของครู และ แบบฝกหัดที่ครูมอบหมายใหนักเรียนทํา
นักเรียนอยูในระเบียบวินยั โดยแสดงออก
จากการแตงกายทีส่ ะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
นักเรียนหญิงรวบผมอยางเรียบรอยสะอาดไมรกรุงรัง นักเรียนชายแตงกายสะอาดเปนระเบียบ
นักเรียน นัง่ เรียนโดยปราศจากเสียงคุย เนื่องจากครูจะ กํากับกริยามารยาททีน่ ักเรียนไมสามารถ
ที่จะคุยได อาจารยเนนในเรื่องของความเปนระเบียบของ หองเรียน การประพฤติปฏิบัติตนของ
นักเรียนในหองของอาจารยราตรีจะไมมีเสียงคุยกันของนักเรียน ในขณะที่ครูทาํ การสอนอาจารย
จะไมอนุญาตใหนักเรียนคนใดคุยกันนอกเรื่องไปจากที่อาจารยสอน การไมนําตํารามาเรียนจะเปน
ประเด็นสําคัญของการถูกตําหนิติเตียน
2. สภาพของการจัดการเรียนการสอน
อาจารยราตรีมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจะเริ่มตนการสอนดวยการ
ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน การสนทนาซักถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของนักเรียน การทบทวน
การปฏิบัติตน
และความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียน
การใหขอมูลยอนกลับจากงานที่ครู
มอบหมายใหนักเรียนทํา การทบทวนความจําของนักเรียนเกีย่ วกับบทเรียนที่เรียนไปในคาบเรียนที่
แลว ครูเริ่มตนการเรียน การสอนโดยการนําเสนอบทเรียนใหมจากหนังสือที่ใชเปนตําราเรียน ครูใช
วิธีการอานเนือ้ หาที่มีอยูในบทเรียนใหนักเรียนฟงไมวา จะเปนเนื้อความในลักษณะใดและใน
บริบทของการสอนทักษะภาษาในทักษะใด จากนัน้ ครูใหนักเรียนอานเนื้อความดวยตนเองพรอม
กัน และการอานทีละคนในบางโอกาส จากนัน้ ครูแปลความจากเรื่องทีอา นโดยการซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับคําศัพทที่มีอยูในบทเรียน
การดําเนินการสอนเปนการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา
ประกอบการยกตัวอยางของรูปแบบโครงสราง ของประโยค การอธิบายกฎเกณฑไวยากรณตาม
โครงสรางของประโยคที่มีอยู จากนั้นครูสรุปบทเรียน โดยการตอบคําถามทายบท และการทํา
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แบบฝกหัดทีม่ อี ยูในหนังสือ
มีการเพิ่มเติมเนื้อหาของการเรียนรูโดยครูเปนผูหาเนื้อเรื่องที่
เทียบเคียงกับเรื่องที่เรียนมาใหนกั เรียนศึกษาเพิ่มเติมเชนเรื่องราวเกีย่ วกับประวัติบุคคลสําคัญ
บทความที่ตัดตอนมาจากหนังสือพิมพ หรือตําราตาง ๆ การแบงกลุม ยอยใหนักเรียนสรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง และนําเสนอความคิดของตนเองหนาชัน้ เรียนเปนกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
อยางหนึ่งซึง่ ครูไมไดจัดกิจกรรมเชนนี้บอยนัก ครูเนนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนโดย
ครูพูดภาษาอังกฤษงายๆ และการใชภาษาไทยกํากับสลับกันไป
อาจารยราตรีใชเนื้อหาที่มาจากบทเรียนในหนังสือทีโ่ รงเรียนใหใชเปนตําราเรียน ในการ
เลือกตําราเรียนนัน้ มาจากการตัดสินใจของคณะทํางานที่สอนในรายวิชาเดียวกัน สําหรับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนนัน้ อาจารยราตรีจะพิจารณาและประเมินวาเปนประโยชนสาํ หรับนักเรียนใน
การดํารงชีวิตและการศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการกับครูและนักเรียน การศึกษาเอกสารประกอบไดแกแผนการจัดการเรียนรู เอกสาร
ประกอบการสอน แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน และผลงานของนักเรียนพบขอมูลซึ่ง
แสดงออกถึงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอาจารยราตรีดังนี้
3.1 การเนนรายละเอียดของเนือ้ หาบทเรียน
ครูใชวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายซึง่ ครูจะใชภาษาไทยในการ
อธิบายความและแปลความจากเนื้อหาบทเรียน ในขณะที่ครูอธิบายจะมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาของเรื่องราวที่อา น ไดแกใคร ทําอะไร ที่ไหน และอยางไร เปนคําถามที่ตองการขอมูลเกีย่ วกับ
เรื่องที่อาน นอกจากนี้ครูใชคําถามที่เปนคําถามอยางงายใหนักเรียนตอบวาถูกตองหรือไมถูกตอง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีการแบงกลุมยอยเพื่อปรึกษาหารือกันในการทํากิจกรรมบาง
โดยปกติทวั่ ไปแลวนักเรียนจะนั่งฟงครูสอนอยางเปนระเบียบ อาจารยใหเหตุผลเกีย่ วกับการเลือก
วิธีการสอนของตนวานักเรียนควรที่จะมีความรูพนื้ ฐานที่มั่นคงซึง่ ตามความหมายของครูคือการมี
ความรูในรื่องความหมายของคําศัพท หลักไวยากรณและโครงสรางทางภาษาทีถ่ ูกตองแมนยํา
กอน เพื่อที่เขาจะไดมีความรูไ ปใชในการคนควาได ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…วิชาที่อาจารยสอนไมไดแตกตางจากวิชาภาษาอังกฤษ
อื่นๆ เพียงแตวาอาจารยจะเนนไวยากรณมากเปนพิเศษเพื่อ
ไมใหเกิดความผิดพลาดในการเขียน และนําไปใชในอนาคต…”
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จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…การที่ผมเรียนวิชานี้ ทําใหผมไดอะไรมากขึ้น เกี่ยวกับหลัก
การเขียนภาษาอังกฤษ การสะกดคําใหถกู ตอง…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…สอนบทนิยามกอนและใหเราไปศึกษาเพิ่มเติมนิดหนอย
สวนการทําแบบฝกหัดการเขียนภาษาอังกฤษ…เมื่อเราเขียน
ผิด สะกดผิด ทานก็จะใหคดั คําที่เขียนผิด อยางละ 100 คํา
เปนตน…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…อยากใหมหี นังสือแบบสมัยกอน อยาง The Prisoner
of Zenda เหมือนสมัยที่เรียน มาใหเด็กอาน จะไดรูใหมนั
ลึกซึ้ง…ยังจําได…เราตองแปลเรื่อง…พอเดี๋ยวนี้ไมมเี ด็ก
เลยอานก็ไมเกง เขียนก็ไมได ถาเด็กไมไดศัพท ไมรูไวยากรณ
จะไปใชภาษาไดยังไงละ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
“…Now answer my questions…What is the paragraph
about?….Yes, Nelson. Is he an actor? No., he’s not…
Who is he?…”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยสอนแบบไมคอยมีความสนุกสนาน วิธีการสอน
คือแบบรวบยอดไปเลย คืออธิบายไปเลย บางทีก็เร็วเกินไป…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…อาจารยเขามาแลวก็พูด ๆๆ แลวเขียนบนกระดานและ
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สั่งงาน แคนั้น…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.2 เนนระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนของนักเรียน
จากการสังเกตสภาพแวดลอมและพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยราตรี พบวานักเรียนนั่งเปนระเบียบตามแถวที่เรียงกันไว โตะเรียนของนักเรียนจะมีหนังสือ
เรียน และอุปกรณการเรียนวางอยู ครูยนื อยูตรงกลางบริเวณหนาชัน้ เรียน พรอมกับหนังสือตํารา
เรียน ที่ครูใชสอน ครูไมอนุญาตใหนักเรียนเดินลุกออกจากที่นงั่ ครูจะตําหนินกั เรียนเมื่อนักเรียนมี
พฤติกรรม ที่ครูคิดวาไมเหมาะสม ไดแกตองนัง่ เรียนอยางสงบ ไมคุยหรือปรึกษาหารือกันหากครูไม
สั่งใหพูด การนั่งเรียน นักเรียนตองนั่งเรียนอยางเปนระเบียบ การแตงกายของนักเรียนตองอยูในสภาพ
เรียบรอยสะอาด
และครูกําชับเรื่องการตรงตอเวลาของนักเรียนในการเขาหองเรียนการสงงาน
และความ เปนระเบียบเรียบรอยของการทํางาน ดังการกระทําและคําพูดดังนี้
“...แตงตัวใหเรียบรอย เสื้อ....เขาไปขางใน....อยาปลอย
ชายเสื้อใหมันรุยรายแบบนี.้ ..ครูเห็นนักเรียนแตงแบบนี้
ไมไหวเลย…นักเรียนมีระเบียบหนอย แตงกายดีกท็ ําให
เราดูดี…รักษาชื่อของโรงเรียนบาง…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…นั่งเรียนดีๆหนอยจะ หลังหองนะ…เหมือนจะนอนอยู
แลว…เคารพครูบาอาจารยหนอย …”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อาจารยไมชอบใหแตงตัวไมเรียบรอย โดน…แทบทุก
ชั่วโมง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ไมไดใหพดู …ก็อยาเพิ่งพูด…ฟงกอน นักเรียนตองมี
มารยาทในการฟงดวย ตองเปนผูฟง ที่ด…
ี ”
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จากการสังเกตการสอน
3.3 เนนบทบาทของครูในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน ครูใชวิธกี ารอธิบายและแปลความ
โดยอาจารยราตรีทําการสอนนักเรียนดวยการทบทวนและซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และใหนักเรียน
อานเนื้อความที่อยูในตําราเรียน ครูจะเปนผูเริ่มตนอานเนื้อเรื่องทีละยอหนา จากนั้นนักเรียนจะ
เปนผูอานโดยครูใหอานพรอมกัน ครูซักถามความหมายของคําศัพทที่อยูในเนื้อเรื่อง และแปล
ความทีละประโยคโดยเพิ่มเติมความหมายของคําทีม่ ีความหมายเหมือนกันหรือความหมาย
ตรงกันขาม
ประเภทและหนาที่ของคํา
จากนัน้ ก็อา นประโยคตอไปสลับดวยการอธิบาย
รายละเอียดของประโยคเปนระยะ ๆ ในขณะที่อธิบายครูมักจะถามคําถามเกี่ยวกับความหมาย
ของคํา เมือ่ อธิบายจบบทเรียนแลวครูไดซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไปแลวพรอมกับทําแบบฝก
ทายบทเรียน นักเรียนเปนผูป ฏิบัติตามคําสั่งของครูในการทํากิจกรรมในหองเรียน ครูเปนผูกําหนด
กิจกรรมที่ครูเห็นวามีประโยชนสําหรับนักเรียนดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“...นักเรียนอานชีทที่ครูแจกให เปนประวัตขิ อง Nelson
แลวดูวาเขาทําอะไรบาง…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…นักเรียนไปคนประวัติบุคคลสําคัญมา กลุมละ 1 คน
จะเปนใครก็ได ที่คิดวานาสนใจ ทั้งไทยและตางประเทศ
เอามาใหครูดูกอนวาใชไดหรือเปลา...”
จากการสังเกตการสอน
“...เตรียมทําแบบฝกหัด if clause มากอน จะไดไปเร็วขึ้น…”
จากการสังเกตการสอน
“…Listen to me carefully and then repeat…”
จากการสังเกตการสอน
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3.4 การกําหนดใหนักเรียนทํางานหนัก
ครูใหความสําคัญกับงานเกีย่ วกับบทเรียนที่ครูมอบหมายใหนกั เรียนคนควา
เพิ่มเติม การทําแบบฝกหัดทายบท การใหนักเรียนทําทัง้ งานที่อยูในหองเรียน และการบานเชนการ
ทํารายงานโดยการแปลความ และหาคําศัพทในบทความตามหัวขอที่ครูกําหนด การคนควาหา
รายละเอียดของเนื้อหาในบทเรียน โครงสรางไวยากรณ และกฎเกณฑทางภาษาและการฝกการใช
ภาษาในแตละเรื่องโดยมีความเห็นวานักเรียนควรมีความรูในเรื่องกฏเกณฑของไวยากรณและมี
ความแมนยําในการใชภาษามากขึ้น โดยการทําซ้ํา ๆ จนเกิดการใชอยางคลองแคลว การเขียน
เรื่องราวตาง ๆ ตามหัวขอที่ครูกําหนด การเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะตองแกไขสิ่งที่บกพรองนั้น
ดวยการคัดและเขียนคํานัน้ ๆ ใหมอยางละจํานวนมากๆ เพื่อใหเกิดการจําและไมผิดพลาดอีก
โดยครูใหเหตุผลในการใหงานนักเรียนทําวาจะตองใหนกั เรียนฝกการเขียนมาก ๆ และจะตองอาน
มากอนลวงหนาเพื่อครูจะไดสอนไดเร็วขึ้นและนักเรียนจะไดทบทวนและเตรียมตัวใหมีความพรอม
ในการเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้
“…เรื่องการบาน อาจารย…เปนคนเขมงวดดีมาก ตรวจ
ละเอียด…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…แนวการสอนของอาจารย…เปนการสอนตามบทเรียน
คือการทําแบบฝกหัดตางๆ และอานแบบฝกหัดตางๆ…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…ใหนกั เรียนนําคําที่เขียนผิดในประโยคมาคัดใหมหลายๆ
จบเพื่อใหนักเรียนจําได ถึงจะเปนสิง่ ที่ผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตาม…
เชนลืมใส ? ...หรือเขียนผิด tense…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…ทํางานผิด 1 ขอ ก็ใหคัดใหม 10 รอบ ทําใหนกั เรียนจําได…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
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“…เวลาทีห่ นูเขียนผิดแมแตตัวเดียว อาจารยก็ใหแกซะจนเมื่อย
มือปวดนิ้วไปหมด…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.5 การสอนเนื้อหาตามตํารา
อาจารยราตรีใชเนื้อหาที่มาจากบทเรียนในหนังสือทีโ่ รงเรียนใหใชเปนตํารา
เรียน และในการเลือกตําราเรียนนัน้ มาจากการตัดสินใจของคณะทํางานที่สอนในรายวิชาเดียวกัน
สําหรับ การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นอาจารยราตรีจะสอนไปตามลําดับบทเรียนตามที่ตําราจัด
ไวให ครูเพิม่ เติมเกีย่ วกับ เรื่องที่เรียนใหละเอียดยิง่ ขึน้ โดยการจัดทําเอกสารประกอบการสอนที่
เกี่ยวกับ กฎเกณฑ และโครงสรางทางภาษาตามเนื้อหาจากตํารา ครูมีความคิดเห็นในเรื่องการ
กําหนดเนื้อหาบทเรียนวา
เนื้อหาที่เลือกมาเปนสิ่งที่นา สนใจและเปนสิง่ ทีน่ ักเรียนควรรูแ ละ
จําเปนตองรู เชนกฎไวยากรณ หากนักเรียนไมมีความแมนยําในดานคําศัพทและไวยากรณกไ็ ม
สามารถที่จะสรางหรือเรียบเรียงประโยคได ดังการกระทําและคําพูดดังนี้
“…หนังสือเลมนี้ดี เรื่องนาสนใจ อยางประวัติของคนดัง ๆ
นาสนใจ เด็กจะไดเห็นตัวอยางของความสําเร็จของคน…
เปนตัวอยางทีด่ ีทีเดียวละ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยสอนเร็ว บางทีไลไปเลย บทเดียวจบ…อาจารย
จะพูด…พูด…อธิบาย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ไวยากรณนี่ …ไมเนนไมได ขนาดสอนขนาดนี…
้
เด็กยังใชไมคอ ยจะถูกเลย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.6 ครูกําหนดเนื้อหาและบทเรียน
นอกจากครูจะใชตําราเรียนที่นกั เรียนใชเรียนเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยครูจะสอนไปตามลําดับแลว อาจารยราตรียังเลือกเนื้อหาที่มาจากเหตุการณในปจจุบัน
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และเรื่องที่เกีย่ วของกับบทเรียนหรือเนื้อหาที่ครูเห็นวามีความสําคัญมาใหนักเรียนไดเรียนการสอน
กฏเกณฑไวยากรณซงึ่ ครูใหความสําคัญ ครูจะพิจารณาจากโครงสรางประโยคในเนือ้ ความที่มาจาก
บทเรียนและครูเพิ่มเติมโดยมีเอกสารประกอบการสอน ครูมีความเห็นวาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย บทเรียนที่มีความสําคัญสําหรับนักเรียนคือการอานบทความที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย
นักเรียนจะไดเรียนรูคําศัพทมากขึ้น นอกจากนีก้ ารฝกใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบตาง ๆ จะทําให
นักเรียนมีความชํานาญในการทําขอสอบมากขึ้นดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…วิธีการสอนของอาจารย…เนนไวยากรณมากเปนพิเศษ
เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการเขียน และการนําไปใช
ในอนาคต…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…บางทีก็จะไปคนเรื่องที่เกีย่ วของกับบทเรียน…ที่มัน
สอดคลองกันมาสอน…เด็กจะไดรูเพิ่มขึ้น…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ทําชีทใหเด็ก…อยางขอสอบ เอ็นทรานซ… นี่ก็สําคัญ
เพราะเด็กเขาเอาไปเปนแนวได…อะไรที่เราคิดวาเด็กควร
ตองรู …ก็จะเอามาสอน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
กรณีศึกษาที่ 8 อาจารยพวงชมพู
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8 อาจารยพวงชมพู
พบวาสภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยพวงชมพูมีลักษณะดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยพวงชมพูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนพัฒนา
การศึกษา ซึง่ เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีนักเรียนโดยประมาณ 3500 คน เปนโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงในดานวิชาการของกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนตั้งอยูในเขตที่การเดินทางไปมาสะดวก
นักเรียนสวนใหญจะเปนนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี
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2. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
สําหรับขั้นตอนการสอนที่ครูใชในการสอนสวนใหญจะเปนขั้นตอนที่ประกอบดวย
3 ขั้นตอน เชนในการสอนทักษะการฟงคือ กอนการฟง(Pre listening)กิจกรรมในขณะฟง (WhileListening) และกิจกรรม หลังจากการฟง (Post- Listening) โดยครูจะเริ่มการนําเขาสูบทเรียนดวย
การทักทายและใชภาษาอังกฤษในการสื่อความงายๆ ใหนักเรียนไดเรียนรูรูปแบบของประโยคที่
ตองการสื่อ จากนัน้ โยงเขาสูตัวนักเรียนโดยใหนกั เรียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ในขณะเดียวกันครู
จะแทรกการสอนการออกเสียงทีเ่ ปนธรรมชาติโดยไมเนน แตเปนการยกตัวอยางการออกเสียงที่
ถูกตอง นักเรียนจะเปนผูลองเลียนแบบการออกเสียงของครู ครูจะเปนคนเพิ่มเติมการสอดแทรก
วัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาในขณะทําการสอนกิจกรรมขัน้ ตอนที่ 2 คือ กิจกรรมในขณะ
ฟง (While-Listening) เปนการฟงเทปซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไดแก บทสนทนา บทความ จากนัน้
เปนการจับใจความสิง่ ที่ไดจากการฟง การแบงกลุมยอยเพื่อระดมสมองชวยกันคนหาคําตอบ และ
นําเสนอสิ่งทีน่ กั เรียนคิดรวมกัน ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาตัดสินความถูกตองของขอมูล ครู
แนะนําและชี้แจงใหนักเรียนเห็นถึงขอผิด พลาด กิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 เปนกิจกรรมหลังการฟง
(Post-Listening) โดยการถายโอนความรู ที่ไดรับไปสูทักษะอื่น เชนจากการฟงไปสูการเขียนหรือ
การพูดรายงานสิ่งที่ไดฟง
กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีขั้นตอนการสอนที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ pre
เปนขั้นตอน กอนทีจ่ ะทํากิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอน while เปนกิจกรรมในระหวางการ
ดําเนินการเรียนการสอนและขั้นตอนpostเชนการอานจะมีกิจกรรมกอน การอานกิจกรรมในขณะ
อานและกิจกรรมหลังการอาน สําหรับกิจกรรมกอนการอานครูจะดึงความรูเดิมโดยการซักถาม
และฝกเทคนิค ในการอานโดยการกระตุนใหนักเรียนตอบคําถาม จากคําตอบของนักเรียนครู
นํามาเขียนเปนผัง ความคิด (mind mapping) การทํากิจกรรมในขณะอาน ครูจะแบงกลุม
นักเรียน เปนกลุมยอยเพื่อทํากิจกรรมกลุม โดยการปรึกษาหารือในกลุม การอภิปรายกลุมยอย การ
นําเสนอสิ่งที่อภิปราย และบทเรียนหนาชัน้ เรียน ในขัน้ ตอนหลังการอาน ครูและนักเรียนชวยกันสรุป
ครูเพิ่มเติม ความรูเกีย่ วกับสิ่งทีน่ ักเรียนขาดหายไป การโยงเรื่องเขาสูชีวิตประจําวันสูตัวนักเรียน
ครูใชวิธีการซักถาม เพื่อใหนักเรียนเกิดการคิดในระหวางการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
จากการศึกษาดวยวิธีการสังเกตการสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
การศึกษาจาก เอกสารประกอบ ไดแกแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน ผลงานของนักเรียน
บันทึกความ คิดเห็นของนักเรียน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน ปรากฎขอมูลทีค่ รู
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แสดงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยมโดยครูไดแสดงพฤติกรรมดังนี้
3.1 เนนการมีสวนรวมในชัน้ เรียน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนโดยการปรึกษาหารือกันระหวางบุคคล การโตตอบคําถามที่ครูเปนผูถาม การสนทนาพูดคุย
กับนักเรียนโดยการใชภาษาอังกฤษ ในบางโอกาสครูจะใชภาษาไทยกํากับโดยครูใหเหตุผลวาหาก
นักเรียนไมเขาใจในสิ่งที่ครูพดู นอกจากนีค้ รูไดพยายามที่จะอธิบายความหมายเปนภาษาอังกฤษ
โดยการยกตัวอยางประกอบ การใชสื่อของจริง ภาพประกอบ เทปบันทึกเสียงเจาของภาษามาให
นักเรียนฟง โดยครูใหเหตุผลวาตองการสรางความคุนเคยในการใชภาษาอังกฤษกับนักเรียน
“…ask your friend to write down the name of the D.J.
that he or she likes most…so you go to your friends
and ask questions …”
จากการสังเกตการสอน
“…การไดฟงภาษาอังกฤษในคาบเรียน เปนการฝกการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษโตตอบกับอาจารย…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…หนูคิดวามันเปนการสอนที่ดี ทีพ่ ูดภาษาอังกฤษในวิชา
และเมื่อนักเรียนไมเขาใจก็พูดเปนภาษาไทยเพื่อใหเขาใจ
มากขึ้น…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…ตองใหเขาไดใชภาษา ฟงมากๆ แลวก็ฝกพูด ตองลองดูกอน
จะไดรูวาเราผิดตรงไหน ครูจะไดเขาไปแกไข ก็เลยใหนักเรียนฝก
พูดโตตอบกัน ครูกับนักเรียนบาง เขาถามตอบกันเองบาง…แลว
ครูทําอะไรนะเหรอ…ก็เดินดูในแตละกลุม…แลวก็คอยแนะวาจะ
ตองทํายังไง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
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“…เรียนภาษา ถาไมใหนักเรียนปฏิบัติ เขาจะใชไดยังไง…ตอง
ใหเขานําไปใช อยางพูด…ก็ตองพูดใหได จุดหมายปลายทางก็
คือพูดสื่อสารได…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.1 ฝกกระบวนการคิด
ครูสงเสริมทักษะการคิดใหกบั นักเรียนโดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด
ครูไมเนนการอธิบายและแปลความเปนภาษาไทย แตครูจะยกตัวอยางและใหความหมายเปน
ภาษาอังกฤษ และใหนักเรียนเปนผูสังเกตจากตัวอยางและสรุปในภายหลัง ครูมกั จะใหนกั เรียน
ปรึกษาหารือ กันในกลุมยอยและระดมความคิดรวมกันในการทํากิจกรรม ดังการกระทําและคําพูด
ตอไปนี้
“…อาจารย…ใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห…ฝกอานจับ
ใจความและฝกเขียนสรางประโยคภาษาอังกฤษมากมาย…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…ใหนกั เรียนนั่งเปนกลุม แลวใหทั้งกลุม ชวยกันคิดตอบ
ปญหา…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…อาจารยไดใหนักเรียนนั่งเปนกลุม เพื่อชวยกันคิดและตอบ
ปญหา ซึ่งเนนใหนักเรียนใชความคิด…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…สอนใหเขารูจักคิด สวนใหญจะตั้งคําถามใหนักเรียนชวย
กันคิดหาคําตอบ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…นักเรียนดูภาพ…แลวตอบคําถามของครูโดยครูใชคําถามเชน
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How old do you think she is?… What kind of work do
you think she does?…”
จากแผนการสอนของครู
3.2 บูรณาการเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคม
ครูไดคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมการเลือกลักษณะของเนื้อความที่
พบเห็นในปจจุบันและอุปกรณของจริงเชน รายการอาหาร บัตรอวยพร แบบฟอรมในการกรอกขอมูล
ตารางรถไฟ แผนพับโฆษณา กลองสินคา สลากกํากับยาและผลิตภัณฑ บัตรเครดิต ซึ่งครูมีความคิด
วาจําเปนทีน่ ักเรียนควรจะเรียนรูเพื่อจะไดนําไปใชในชีวติ ประจําวัน การที่นกั เรียนไดเรียนรูสิ่งที่เปน
ประโยชนตอตนเองจะทําใหการเรียนรูนนั้ มีความหมายสําหรับผูเรียน บทเรียนมีคุณคากับนักเรียน
การไดเรียนรูสงิ่ ตาง ๆ ในสังคมที่อยูรอบตัวทําใหนกั เรียนมีความรูและประสบการณที่สามารถนําไป
ใช ไดดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…ฝกสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทองเทีย่ วในสถานที่
ตางๆกัน...”
จากบันทึกการสอนของครู
“...Group 4, can you come here and write your mind
map of SARS? How does it affect to people?…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…ใหนกั เรียนไดรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบนั จะไดรูวา ขณะ
นี้มีอะไรทีน่ าสนใจบาง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…บทเรียนบางอยางเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน จึงสามารถ
นําไปใชประโยชนได…”
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.3 เนนการวางแผนในการเรียนรวมกันระหวางครูและนักเรียน
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ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันกับนักเรียนโดยการซักถาม
ถามความตองการในการเรียนรูกอนลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวางแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ครู
ทํา ความตกลงรวมกันในการเลือกเนื้อหา การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู การกําหนดเวลาการทํา
กิจกรรมการมอบหมายงาน และการประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินตนเอง การกําหนดเกณฑ
ในการประเมินซึ่งนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดรายละเอียดของการประเมินเชนประเด็นการ
ประเมินและคะแนนที่ใหในการประเมิน
แลวครูจึงนําไปพิจารณากอนที่จะกําหนดออกมาเปน
เกณฑที่แนนอนซึ่งครูมีความเห็นวาการใหนักเรียนไดมีสว นรวมทําใหไดรับความรวมมือในการ
เรียนรูจากนักเรียน การใหนกั เรียนไดมสี วนรวมใจการตัดสินใจพิจารณาทําใหกิจกรรมการเรียน
การสอนตรงกับความสนใจและความตองการของนักเรียนดังการกระทําและคําพูดดังตอไปนี้
“…อาจารยถามวาพวกเราอยากเรียนอะไรบาง…อาจารยก็จะ
เอามาเสริมให…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…เรามาตกลงกันวาจะเอายังไง…อยากใหอาจารยดูจุดไหน
อยางคะแนนความคิดสรางสรรค การสะกดคํา เวลาเขียนเรื่อง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…นักเรียนและครูประเมินผลรวมกัน และบันทึกผล…”
จากแผนการสอนของครู
3.4 บทบาทของครูที่เปนผูชี้แนะและที่ปรึกษา
ครูไดแสดงบทบาทของการเปนผูที่แนะนํา ชวยเหลือ เปนที่ปรึกษาใหนกั เรียน
พบกับความสําเร็จและมีความสุขในการเรียนรูภาษา ครูอุทิศเวลาใหกับนักเรียนในการตรวจงานที่
ครูมอบหมายโดยเฉพาะอยางยิง่ การเขียนภาษาอังกฤษ ครูจะเขียนคําชม คําแนะนําในการเขียน
เปนการใหขอมูลซึ่งนักเรียนจะสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรูของตนได นอกจากนี้ยังใหกาํ ลังใจ
ในการดํารงตนในสังคมดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…I understand you…and think how it would be
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possible to be successful for your life…I’ll stay
beside you…”
จากสมุดแบบฝกหัดการเขียนของนักเรียน
“…I justify you…Focus on what you can do to
brighten up your living…”
จากสมุดแบบฝกหัดของนักเรียน
“…อยูในคาบเรียน อาจารยถามเสมอวาเขาใจไหม ดูแลว
เปนการหวงนักเรียนหรือเอาใจใสนักเรียน ใหโอกาส
นักเรียนไดถามสิ่งที่ไมเขาใจเกี่ยวกับการเรียน…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…นักเรียนคนนี้เขาเปนคนกระตือรือรนมาก แลวก็จะมา
ปรึกษาวาถาเขียนอยางนี้เปนยังไง…เราก็มีหนาที่ใหคํา
ปรึกษา…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.5 เนนความเปนประชาธิปไตยในการเรียน
ครูสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการเรียนโดยครูจดั บรรยากาศในการ
เรียนรูทีเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือกันกับสมาชิกภายในกลุม การอภิปราย
และการ แสดงความคิดเห็น การใหการยอมรับขอเสนอและขอตกลงของกลุม ครูมคี วามคิดเห็นวา
กิจกรรมที่จัดใหนกั เรียนไดแสดงความคิดเห็นเปนการฝกความเปนประชาธิปไตยใหกบั นักเรียน
นักเรียนจะไดรับการ ฝกการยอมรับนับถือซึ่งเปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการเรียน
ดังการ กระทําและคําพูด ดังนี้
“…it’s time for you to divide into small groups
and talk to each other about the the passage
you read…I think five minutes is enough for you…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…group two, what is your idea?…Do you agree or
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disagree with that answer?…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อาจารยใหพวกเราทํางานกลุม…ก็ดี ไดบทเรียนวาเวลา
ทํางานรวมกับคนอื่น…ก็ตองยอมรับเสียงสวนใหญ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ฝกใหนักเรียนทํางานกลุม จะไดเรียนรูว าจะตองทําตัว
ยังไง นักเรียนไดฝกการแสดงความคิดเห็น การยอมรับผูอื่น…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.6 เนนประสบการณของนักเรียน
ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนใหผูเรียนไดใช
ประสบการณและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
โดยการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติการใช
ภาษา โดยบูรณาการทักษะทางภาษาไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนเขา
ดวยกัน ครูไดใหนักเรียนไดใชภาษาในการสื่อสารอยางจริงจัง นอกจากนี้ครูยังใหนกั เรียนไดมี
โอกาสในการทํากิจกรรมรวมกันในกลุม การไดทาํ งานรวมกันในกลุมยอยในการวางแผน การ
ดําเนินงาน การประเมินผลงาน และการพัฒนางานของกลุม สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ความรวมมือกับเพื่อน การเสริมประสบการณในการเรียนรูจากสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน ภาระงานที่สอดคลองกับสถานการณจริงและการทําโครงงาน ดังการกระทําและคํา
กลาวตอไปนี้
“…นักเรียนทํา project work เขาตั้งใจทํามาก ดูผลงานแลว
ชื่นใจทีเ่ ห็นความกาวหนาของเขา…มันสะทอนใหเห็นการ
วางแผนในการทํางาน การจัดการ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ทํา project work…ตองใชความรูหลายอยาง กวางานจะ
สําเร็จ นักเรียนตองอาน เขียน ตองสรุป และยังตองใชความ

238
สามารถในดานอื่นๆอีก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยฝก ใหพูดภาษาอังกฤษ…เขียนดวย ไมคอยไดเขียน
มากอน มาเรียนกับอาจารยจึงไดฝก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.7 เนนกิจกรรมทีน่ ักเรียนมีสว นรวม
ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนกั เรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกัน ครูใหนกั เรียนไดทาํ
กิจกรรมคูโดยการแลกเปลี่ยนบทบาทและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดนําความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยการฝกทักษะทางภาษาทั้งสี่
ไดแก ทักษะการพูด การฟง การอานและการเขียน นอกจากนี้ครูไดจัดกิจกรรมกลุม ใหนกั เรียนให
นักเรียนได ปฏิบัติโดยครูเปนผูคอยดูแล ใหคําแนะนําและชี้แนะ และเปนที่ปรึกษา การเปดโอกาส
ใหนักเรียนได ปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม โดยอาจารยพวงชมพูมีความ
คิดเห็นวาการให นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันในระหวางการเรียน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได
ใชภาษาในการสื่อสาร ทําใหนักเรียนมีความกลาในการแสดงออกดังตัวอยางของการกระทําและ
คําพูดดังนี้
“…Let the students discuss and share their ideas
in group…Make a list of some of your family experiences
and discuss ideas in a group of four…”
จากแผนการสอนของครู
“ อาจารยใหเขากลุมยอย…ไดปรึกษากันเวลาทําอะไรไมได
เพื่อนจะชวย อาจารยกม็ าอธิบายอะไรให มาคอยถามวาเรา
มีปญหาอะไร…หรือคิดยังไง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยใหฝกพูดภาษาอังกฤษ เปนกลุม ยอย อาจารยจะ
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ใชภาษาอังกฤษพูดกับเราดวย รูสึกวาเปนชั่วโมงภาษาอังกฤษ
จริงๆ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.8 เนนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและนักเรียน
ครูเนนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและนักเรียนโดยครูแสดงบทบาทในการให
อิสระแกนักเรียนในการเลือกเนื้อหาที่จะเรียนรู ดังนัน้ เนื้อหาบทเรียนที่นาํ มาใชในการเรียนการสอน
ในบางเนื้อหาจะมาจากความตองการและความสนใจของนักเรียน ครูมีความเห็นวาการนําเนื้อหา
ที่มาจากความสนใจของผูเรียนนี้จึงเปนการเรียนรูรวมกัน ครูไดเรียนรูเพิ่มมากขึ้นจากเนื้อหาทีน่ ักเรียน
เลือกนอกจากนี้ครูยังยอมรับวานักเรียนในปจจุบันมีความสามารถ ครูจึงใหนกั เรียนนําความรูม า
แบงปนใหกับเพื่อนนักเรียนและครูไดเรียนรูไปพรอมกันดวยดังตัวอยางการกระและคําพูดดังตอไปนี้
“…ใหนกั เรียนเขาเลือกเนื้อหามาเรียน …บางทีก็มารู
พรอมเด็ก…นักเรียนเขาจะคนจาก website ตาง ๆ …
เร็วและทันสมัย ทันเหตุการณ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“...บางเรื่อง…นักเรียนรูมากกวาครู…อยางกีฬา ฟุตบอล
ครูเองไมคอยรูเรื่อง ก็ไดมารูจ ากเด็ก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“...ไดแลกเปลี่ยนความรูกนั ก็คิดวาดี ไมเบื่อเพราะวาไมรูวา
วันนี้จะเรียนอะไร...ก็ทําใหนา สนใจ...ดีกวาเรียนจากหนังสือ...”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
กรณีศึกษาที่ 9 อาจารยกลวยไม
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สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยกลวยไมตามสภาพที่ไดจากการ
สังเกต การสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับอาจารยกลวยไม การสัมภาษณนักเรียน
เอกสาร ประกอบไดแกแผนการสอน รูปถาย ผลงานนักเรียนและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยกลวยไม สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนศึกษาศาสตร
ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษมีนกั เรียนโดยประมาณ 4,500 คน เปนโรงเรียนที่มชี ื่อเสียงในดาน
วิชาการโรงเรียนหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตั้งอยูในเขตที่การเดินทางไปมาสะดวกนักเรียน
สวนใหญจะเปนนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจคอนขางดี ภายในบริเวณ
โรงเรียนประกอบไปดวยสถานที่ที่รมรืน่ รายลอมดวยตนไมและสวนหยอมที่สวยงาม ใตตนไมจะมี
ที่นงั่ จัดเปนชุดไวสําหรับนักเรียน นักเรียนมักใชเวลาวางจากการเรียนไปนั่งจับกลุม กัน ภายในตัว
อาคารเรียนประกอบดวยหองเรียนที่สะอาด พื้นทางเดินสะอาด ทีก่ ําแพงของอาคารเรียนจะ มีปา ย
นิเทศติดเปนระยะ ขอมูลในปายนิเทศเปนผลงานของนักเรียนที่รวมกันจัดทํา ภายในหองเรียน
ซึ่งเปนหองศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบดวยโตะและเกาอี้ สําหรับนักเรียน
เปนกลุมยอยโดยการจัดทีห่ มุนโตะและเกาอี้นักเรียนเขาหากัน บริเวณรอบหองเรียนจะ เปนตูโชว
เอกสาร สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผลงานของนักเรียนวางอยูเมื่อนักเรียนวางจะสามารถ
เขามาใช บริการได
นักเรียนที่อาจารยกลวยไมสอนมีจํานวนประมาณ 45 คน แตละคนแตงกายเรียบรอย
จํานวนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีประมาณเทา ๆ กัน นักเรียนนั่งเรียนกันอยางเปนระเบียบ
และตั้งใจเรียนและมีลักษณะที่กระตือรือรนในการเรียน นักเรียนจะนําเพียงสมุดจดโนตยอ และ
อุปกรณในการเขียนเขามาในหองเรียนเทานัน้ เนื่องจากอาจารยกลวยไมจะมีบทเรียนที่แตกตาง
กันหลายๆบทเรียน ตามจุดประสงคของการสอน นักเรียนจะตอบคําถาม และมีการปรึกษาหารือ
กันเกีย่ วกับ บทเรียนที่กาํ ลัง เรียนอยู ใบหนานักเรียนและครูยิ้มแยมแจมใส มีเสียงหัวเราะใน
ระหวางการเรียนการสอนเปนบางครั้ง นักเรียนซักถามครูเมื่อมีปญหาสงสัย
2. สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารยกลวยไมสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือชวง
ชั้นที4่ โดยมี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการทบทวนความรูที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อให
นักเรียนไดเชื่อมโยงความรูเดิมที่มอี ยูกบั ความรูใหม ครูใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญสื่อความหมาย
ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน การเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณ
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จริงโดยการ พูดนําเสนอความคิดของกลุม การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น ซึ่งครูเปนผูค อย
แนะนําชวยเหลือ และใหการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการบูรณาการทักษะทั้งสี่คือทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน เขาดวยกันโดยเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูภาษาอยางนอยสองทักษะเชน การฟงขอความแลว
เขียนสรุป สิ่งที่ไดฟง การอานเนื้อเรื่องแลวพูดสรุปสิ่งทีอ่ าน การแบงกลุมยอยเพือ่ ใหนักเรียนไดมี
โอกาสปรึกษา หารือและทํางานรวมกัน กิจกรรมการเรียนการสอนทีค่ รูจัดมีความหลากหลายโดย
ครูเนนที่การให นักเรียนใชภาษาใหมากที่สุด เนื้อหาทีเ่ รียนไมไดมาจากตําราเรียนเพียงเลมเดียวแต
ครู จะใชเนื้อหาทีห่ ลากหลายโดยครูเปนผูจัดเตรียมใหกับนักเรียน นักเรียนไมมีตาํ ราเรียนเปนของ
ตนเอง มีเพียงสมุดทีน่ ักเรียนจดบันทึกสิง่ ที่เรียน นอกจากนี้ครูยังใชแบบฝกที่ครูจดั เตรียมไวเปน
เอกสารประกอบการสอน โดยเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนปฏิบัติ เชนการเติมขอมูลทีเ่ กี่ยวกับตนเอง
ขอมูลที่ไดจากการสอบถาม เพื่อนการสรุปขอมูล การเติมขอมูลที่ขาดหายไปใหไดใจความสมบูรณ
นอกจากนีย้ ังมีการนําสื่อวัสดุที่เปนของจริงทีน่ ักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน
มาเปนเนื้อหาของบทเรียนซึง่ ทําใหนักเรียนสนใจที่จะเรียนรู เพราะสามารถนําไปใชในชีวิตไดและ
เปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน เชน กลองผลิตภัณฑสนิ คาตางๆ แผนพับแนะนําสถานทีท่ องเทีย่ ว
รายการอาหาร การวัดผลประเมินผลการเรียนรู ครูใชวิธีการวัดผลทั้งการวัดผลแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ ซึง่ เปนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูมีเกณฑในการวัดและประเมิน
โดยกําหนดจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากนัน้ จึงออกแบบการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลอง
กับการวัด
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
จากการสังเกตการสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครูและนักเรียน
ตลอดจน การศึกษาเอกสารประกอบการสอนไดแกแผนการสอน แฟมประวัติ ตําราเรียน เอกสาร
ประกอบ การสอน แฟมผลงาน รูปถาย ผลงานของนักเรียน บันทึกความคิดเห็นของนักเรียน ผูว ิจยั
ไดรวบรวมขอมูลซึ่งแสดงถึงบทบาทที่สอดคลองกับแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนา
การนิยมดังนี้
3.1 เนนการทํางานรวมกับผูอื่น
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะเนนกระบวนการในการ
ทํางานรวมกันระหวางนักเรียน ครูไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวธิ ีการทําโครงงาน
การทํางานกลุม ทัง้ กลุมยอย และทํางานคู นักเรียนไดปรึกษาหารือกันในการทํางาน ครูมีความเห็นวา
การทํางานรวมกันจะทําใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรูรวมกัน การเขาใจผูอ ื่น การยอมรับ
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ความคิดเห็นของเพื่อน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะที่จําเปนในการอยูรวมกับผูอนื่ นอกเหนือไป
จากการเรียนรูภ าษาอังกฤษเพียงอยางเดียวดังการกระทําและการพูดตอไปนี้
“…กลุมนี้คิดวายังไง what do you think ?…what is
the main idea of the passage?…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…ใหนกั เรียนทุกคนในกลุมอานและศึกษาจากแผนพับ
ชวยกันสรุปสวนประกอบของแผนพับ…ตัวแทนของนักเรียน
แตละกลุมออกมาสรุป…”
จากแผนการสอนของครู
“…อาจารยใหชวยกันทํางาน ก็ด…
ี บางทีเราไมรู…เพื่อน
ก็สอนเราได…ไมเครียดกับการเรียน เพราะเรียนกันเปน
กลุม ไดปรึกษากับเพื่อน…”
จากการสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ
3.2 ฝกกระบวนการคิด
ครูไดใหความสําคัญในการสงเสริมทักษะการคิดโดยครูใชคําถามกระตุนให
นักเรียนคิด
ครูไมเนนการอธิบายความแตเปนการยกตัวอยางและใหนกั เรียนเปนผูสงั เกตจาก
ตัวอยางและสรุปเปนกฏเกณฑในภายหลัง ครูมักจะใหนกั เรียนระดมความคิด ปรึกษาหารือกันโดย
คําตอบของนักเรียนนั้น ครูไมไดตัดสินวาผิดหรือถูก ครูใหเหตุผลวาเปนการฝกใหนักเรียนไดคิด ดัง
การกระทําและ คําพูดตอไปนี้
“…อาจารยมีระบบการสอนแบบใหมที่ดี คือพยายาม
ซักถามใหนักเรียนไดตอบคําถามตลอดเวลา ใหรูจกั คิด
ตลอด…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…คิดวาเปนการสอนที่ดีมากๆ ใหนักเรียนรูจักคิดเอง
ใหเปนเพราะอาจารยจะคอยกระตุนอยูตลอดเวลา…”

243
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
“…อาจารยจะคอยกระตุนทุกเวลา เพื่อใหนักเรียนรูจักคิด…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน

3.3 บูรณาการเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคม
ครูไดเล็งเห็นถึงประโยชนของภาษาทีน่ ําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน
ครูไดคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมกลาวคือ การเลือกลักษณะของเนื้อความที่พบเห็นใน
ปจจุบนั และของจริงเชน ซองและภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ รายการอาหาร แบบฟอรมใบสมัคร ตาราง
เดินรถ บัตรอวยพร ซึ่งครูมคี วามคิดเห็นวาสิ่งเหลานี้จําเปนในชีวิต นอกเหนือไปจากกฎเกณฑทาง
ภาษา และโครงสรางของประโยค หรือภาษาที่ใชในสถานการณตางๆ การที่นกั เรียนไดเรียนรูสิ่งที่
เปนประโยชนตอตนเองเปนการเรียนรูท ี่มคี วามหมายสําหรับผูเรียน ผูเรียนจะใหความสนใจและมี
ความคิดวาเปนบทเรียนที่มีคณ
ุ คา นอกจากนี้การไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในสังคมที่อยูรอบตัวทําให
นักเรียนมีความรูและประสบการณที่สามารถนําไปใชไดดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…นี่ไง…อุปกรณที่พี่ใชสอน…กลองน้ําสม กลองโนน กลองนี่
อุตสาหไปหาซื้อมา มันมีภาษาอยูขางกลอง เด็กเขาสนุกสนาน
มาก…แลวจะมีคําถามจากเด็กมากมายเลย”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ใหเขา…ไดเรียนรูสิ่งที่จะตองเจอในสังคมประจําวัน ไมใช
วาจะตองมาเรียนแตในหนังสือ นักเรียนตองเจออะไรอีกเยอะ
ในโลกของเขา หนังสือมันไมได cover ทั้งหมด…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยใหเรียนซองสินคา…กลอง…อยางกับกลองน้ําผลไม…
ชอบคะ… เพราะไดเห็นจริง ๆ …สวยดี…”
จากการสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ
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“…เมื่ออาจารยสอนเรื่องอาหาร อาจารยจะนําซองผลิตภัณฑ
อาหารของจริงมาใหนกั เรียนอาน…และคนควา…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน

3.4 เนนการวางแผนในการเรียนรวมกันระหวางครูและนักเรียน
ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันกับนักเรียนไดแกการ
สอบถามความตองการในการเรียนรูกับนักเรียนกอนที่ครูจะตัดสินใจในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูโดยอาจารยกลวยไมมคี วามคิดเห็นวาการสอบถามนักเรียนถึงความตองการในการเรียนรู
ทําใหบทเรียนมีความหมายกับผูเรียน ครูทําความตกลงรวมกันในการเลือกเนื้อหา การกําหนด
กิจกรรมโดยใหนกั เรียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมครูและนักเรียนตกลง
เรื่องเกณฑในการประเมินผลเชนการประเมินการนําเสนอผลงาน โดยครูและนักเรียนรวมกันกําหนด
ประเด็นการประเมิน และการปรึกษาหารือกันระหวางการดําเนินการเรียนการสอน โดยการทํา
โครงงานดังการกระทําและ คํากลาวตอไปนี้
“…อาจารยจะเลือกบทเรียนมากอน…เยอะเลยคะ… แลว
ก็มาถามวาอยากจะเรียนอันไหนกอน…แลวอาจารยก็เอา
เรื่องนัน้ มาสอน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…what will you do first, do you want to go over it or
divide into small group and discuss…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…ที่ถามนักเรียนกอน…ก็เพราะวาอยากจัดเนื้อหาใหตรง
กับความตองการที่เขาอยากจะเรียน…เราก็เหมือนกัน…ถา
ใครเขาเอาของที่เราไมอยากได…มาให…เราก็ไมคอยจะสน
ซักเทาไหร…มันมีคานะ…ถาเรียนแลวไดประโยชน…”
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จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.5 บทบาทของครูที่เปนผูชี้แนะและที่ปรึกษา
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูไดมีบทบาทเปน ผูที่
แนะนําชวยเหลือใหนักเรียนพบกับความสําเร็จในการเรียนรู ครูไมไดแสดงบทบาทของผูที่ถา ยทอด
วิชาความรู โดยการบอกแตจะใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคนหาคําตอบ และชี้แนะใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เปนที่ปรึกษาและ
แนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชนในการเรียนเรื่องอาหาร ครูจะใหนกั เรียนเสนอและ
เลือกกิจกรรมที่ทาํ โดยบูรณาการทักษะและความสามารถในวิชาอืน่ ๆ เขามาใชในการสรางงาน
นักเรียนจะปรึกษาหารือ กับครูในระหวางการดําเนินการสรางผลงาน ดังการกระทําและคําพูดดังนี้
“…เวลากลุมหนูไปคนมาแลว…ก็จะมาปรึกษาอาจารยวา
ที่ทาํ มาใชหรือเปลา…แลวก็ไปทําตอ…ถาไมไดเรื่องก็จะได
ไปคนมาใหม…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยไมไดมายืน…แลวก็พูด ๆๆ เหมือนอาจารยอื่น ๆ
ที่เคยเรียนมา…แตจะมีกิจกรรมใหทํา…แบงเปนกลุม ก็เลย
ไดชวยกัน…อาจารยมาเดินดูแตละกลุม วาเรามีปญหาอะไร
…ทําไดไหม…อาจารยก็จะแนะให…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ไมชอบวิธกี ารที่ครูมายืนพูด…หนังสือก็สอนไปเลมเดียว
ชอบหาอะไรสนุก ๆ มาใหเด็กทํา…ใหเขาคนควา…แลวจะมี
คําถามจากเด็ก…เยอะมาก…เราก็ชี้แนะไป…เสร็จแลวเขาก็
จะมา present หนาหอง…ตอนนี้ละ…เราจะมี comment
ใหเขา…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
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3.6 เนนความเปนประชาธิปไตยในการเรียน
อาจารยกลวยไมใหความสําคัญในการเรียนรูที่สง เสริมความเปนประชาธิปไตย
การเรียน โดยครูโอกาสใหนกั เรียนไดทาํ งานรวมกัน ปรึกษาหารือกัน ดังนั้นนักเรียนจะตองเรียนรู
การยอมรับนับถือสมาชิกในกลุม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น การใหการยอมรับขอตกลง
ของกลุมซึง่ เปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการเรียน บรรยากาศของการเรียนรูในชัน้ เรียน
จะเปนการปรึกษาหารือกันในกลุมยอย ดังการกระทําและคําพูดดังนี้
“…วิธีสอนของอาจารย…จะเนนใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นในการเรียน…นักเรียนไดพูด…แลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน…
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยใหโอกาสเรา ไดเสนอความคิดเห็น…ฝกใหเรา
รูจักพูด รูจักทีจ่ ะฟง แลวก็ตองยอมรับฟงคนอื่น…กลุมวา
ยังไง…ก็ตองตามที่ตกลงกัน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…เรียนเปนกลุมๆ ก็ไดชวยกัน บางทีความคิดไมตรงกัน
ก็ตองมา vote วาจะเอาอะไรดี…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…Raise your hands if you agree with her answer…”
จากการสังเกตการสอน
“…สอนแบบกลุมยอย…ใหอะไรเยอะ…เด็กเขาไดปรึกษากัน
เขาตองเรียนรูท ี่จะยอมรับกัน จะไดฝกเขาไปในตัว…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
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3.7 เนนประสบการณของนักเรียน
ครูสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผเู รียนไดใชประสบการณและ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยการใหนักเรียนไดบูรณาการทักษะทางภาษาไดแกทกั ษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียนมาใชในทางปฏิบตั ิ การไดทํางานรวมกันในกลุมยอยใน
การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลงาน และการพัฒนางานของกลุม สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมความรวมมือกับเพื่อน นอกจากนี้ยังเสริมประสบการณในการ
เรียนรูโดยใชเนื้อหาทีน่ ักเรียนพบเห็นในชีวติ ประจําวันของนักเรียน
ภาระงานที่สอดคลองกับ
สถานการณจริง การสัมภาษณ สนทนากับชาวตางชาติ การศึกษาปาย สัญลักษณ การประกาศ
ตาง ๆ ทีน่ ักเรียนไดพบเห็นในชีวิต ประจําวัน ดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…After you read the passage, tell me what
the paragraph is about…”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยจะสอนจากเนื้อหาหลายๆเลม ไมตองมี หนังสือ
มาเรียน เพราะวาอาจารยจะมีหนังสือให ไดฝกอานเรื่อง
หลายๆเรื่อง ไดพูด ไดฝกเขียน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยจะใหนักเรียนเปนศูนยกลาง …กลาคิด กลาพูด
และกลาทํา ถึงแมจะพูดผิดหรือพูดถูกก็ตามนัน้ ไมสาํ คัญ
จะสําคัญตรงที่วา กลาตัดสินใจในการกระทํานัน้ หรือไม…”
จากบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
3.8 เนนกิจกรรมที่นกั เรียนมีสวนรวม
ครูมีพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนกั เรียนไดมสี วน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูกําหนดกิจกรรมโดยใหนกั เรียนไดมีโอกาสนําความสามารถใน
การใชภาษาออกมาใชในการสื่อสารทั้งภาษาพูดไดแก ทักษะการพูดและการฟง และภาษาเขียน
ไดแกทกั ษะการอานและการเขียน โดยครูเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกัน ครูใหนักเรียน
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ไดทํากิจกรรมคูโดยการแลกเปลี่ยนบทบาทและแลกเปลีย่ นขอมูลซึง่ กันและกัน นอกจากนี้ครูสงเสริม
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม โดยครูเปนผูค อยดูแล ใหคําแนะนํา กระตุน ชี้แนะ และเปนที่ปรึกษา
ใหนักเรียนดําเนินกิจกรรม นักเรียนไดปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือกันในการทํางานกลุม อาจารย
กลวยไมใหความเห็นวา การใหนกั เรียนไดมีสวนรวมในการเรียน การมีปฏิสัมพันธกันในระหวาง
การเรียน เปนการเปดโอกาสใหนกั เรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร นอกจากนี้การที่ครูดูแลโดยใกลชดิ
ทําใหนกั เรียนมีกําลังใจในการเรียนเพราะครูจะคอยเสริมกําลังใจใหในขณะทํากิจกรรม นักเรียน
กลาทีจ่ ะถามและแสดงออก ดังตัวอยางของการกระทําและคําพูดดังนี้
“…let’s divide into small groups of six and help
each other to prepare the dialogue…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…how does your mind map look like? Show it to
your friend and tell us a little bit about it…”
จากการสังเกตการสอนของครู
“…อาจารยใหพวกเราไดฝกพูด แลวก็ฟงภาษาอังกฤษ…
แลวก็ทาํ งานกลุม…ไดคุยกันวาเราจะทํายังไง…บางที
ก็ใหแสดงความคิดวาเราเห็นวาเปนยังไง…กลุมโนนวาไง
กลุมนี้ละ …วาไง…อาจารยกจ็ ะแนะนําดวย…เวลาเราไป
พูดหนาหอง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.9 เนนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและนักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไดแสดงออกถึงการเนนการเรียนรู
รวมกันระหวางครูและนักเรียน ครูใหอิสระนักเรียนในการเลือกเนือ้ หาที่จะเรียนรู ครูใหความ
คิดเห็นวาตอง เรียนรูไปกับนักเรียนดวยเพราะบทเรียนทีน่ ักเรียนตองการรูไมไดอยูใ นความสนใจ
ของครูมากอน ครูไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ทําใหครูไดเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ในบางเรื่องนักเรียน
มีความสามารถและความชํานาญมากกวาครู ครูจึงใหนักเรียนนําความรูนนั้ มาแบงปนใหกับผูอนื่
ไดเรียนรูดวย ดังตัวอยาง การกระทํา และคําพูดดังตอไปนี้
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“…นักเรียนรูมากกวาครูนะ…ในบางเรื่อง…อยางคอมพิวเตอร
การหาขอมูลทางอินเตอรเนท เราก็ตองพึ่งนักเรียน…ใหเขามา
แนะนําเพื่อนแทนเราได…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู

“…เรื่องบางเรือ่ งทีน่ ักเรียนหามา เราก็เพิง่ จะรูเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ครูใหเราไปคนควาเรื่องที่พวกเราสนใจ…อาจารยกช็ มพวก
เรา…อาจารยบอกนาสนใจ เพราะอาจารยก็เพิง่ รู…
 พวกเราเปน
ปลื้ม…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
กรณีศึกษาที่ 10 อาจารยการเวก
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยการเวกตามสภาพที่ไดจาก
การ
สังเกต การสอน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับอาจารยการเวก การสัมภาษณนักเรียน
บันทึกความคิดเห็นของนักเรียน เอกสารประกอบเชนแผนการสอน แฟมประวัติและผลงาน รูปถาย
ผลงาน นักเรียน และเอกสาร ประกอบการสอน พบวาอาจารยการเวกไดปฏิบัติดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
อาจารยการเวก สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร
ชื่อวาโรงเรียนวิทยาคมซึง่ มีนักเรียน1500 คน จํานวนนักเรียนในแตละหองเรียนประมาณ 35 คน
โรงเรียนวิทยาคมเปนโรงเรียนที่อยูไมไกลจากแมนา้ํ เจาพระยานัก จึงทําใหบรรยากาศของโรงเรียน
มีอากาศถายเทไดสะดวก จํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจาํ นวนประมาณชั้นละ
2-3 หองเรียน ระดับการเรียนของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง ภายในตัวอาคารเรียน
ประกอบดวย หองเรียนที่สะอาด ตามสภาพของอาคารทีม่ ีขนาดเล็ก ทีก่ ําแพงของอาคารเรียน เปน
ปายนิเทศที่มี ขอมูล ซึง่ นักเรียนเปนผูจัดทํา อาจารยการเวกสอนนักเรียนในหองเรียนทีม่ ีจํานวน
ประมาณ 35 คน แตละคนแตงกาย เรียบรอย สุภาพออนนอม จํานวนนักเรียนหญิงและนักเรียน
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ชายมีประมาณเทา ๆ กัน นักเรียนนั่งเรียนกันอยางเปนระเบียบและเอาใจใสตอการเรียนและมีลกั ษณะ
ที่กระตือรือรนในการเรียน มีการปรึกษาหารือกัน เกีย่ วกับบทเรียนทีก่ ําลังเรียนอยู ใบหนานักเรียน
และครูยิ้มแยมแจมใส มีเสียง หัวเราะในระหวางการเรียนการสอน นักเรียนซักถามครูเมื่อมีปญหา
สงสัย
2. สภาพการจัดการเรียนการสอน
อาจารยการเวกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีการขึ้นอยูกบั จุดประสงค
ในการเรียนรูและเนื้อหาที่จะสอน ครูไมเนนการอธิบาย หรือแปลความ ครูใหความสําคัญ กับการ
ใหโอกาสนักเรียนในการใชภาษา ในสถานการณตาง ๆ เทาที่โอกาสของนักเรียนจะอํานวยให ครูเปน
ผู ที่ใหคําแนะนําแกนักเรียน ใหนักเรียนมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะใชภาษาอังกฤษ
สลับกับภาษาไทยในการสอนโดยครูใหเหตุผลวา เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถใน การเรียน
อยูในระดับปานกลาง การอธิบายความจึงจําเปนเพื่อใหนกั เรียนเขาใจในสิ่งที่เรียนรู นอกจากนี้
ครูเนนกิจกรรมที่สงเสริมการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเนื้อหาทีค่ รูจัดให การไดศึกษาสิ่งที่
เปนความรูและชีวิตจริงในสังคม การใหนกั เรียนเขียนผังความคิดโดยมีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดมี
ความคิดในการวิเคราะหเรื่องราวที่อานเพือ่ เปนการจับใจความสําคัญและสรุปเรื่องราวที่อาน
นอกจากนี้ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เปนการบูรณาการทักษะทัง้ สี่คือการฟง การพูด
การอานและการเขียน เขาดวยกันนอกจากนี้ยงั บูรณาการไปยังวิชาอืน่ ๆซึ่งเปนการสงเสริมใหนกั เรียน
ไดใชความรูความ สามารถอยางเต็มศักยภาพ ในดานการพูดครูฝกใหนกั เรียนไดนําเสนอผลงาน
โดยนักเรียนจะเลือก หัวขอที่ตนสนใจซึง่ เปนหัวขอที่ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนใหแลวไปคนควา
มานําเสนอเพือ่ นหนาชัน้ เรียน ซึ่งครูจะทําหนาที่เปนผูคอยชวยเหลือและแนะนําใหนักเรียน การฝก
การทํางานรวมกัน ในกลุม ตั้งแต 2 คน ไปจนถึง กลุม ประมาณ 4-5 คน เพื่อผลัดกันแสดง ความ
คิดเห็น ซักถาม และระดม ความคิดในการทํางานรวมกัน นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซ ึ่ง
กันและกัน การใหนักเรียน ทําแผนภูมิเรื่องราวตามที่นกั เรียนเสนอแนะและทํารายงาน เพื่อ
นําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน การเขียน สรุปความหรือการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
และเหตุการณปจจุบัน ในการคัดเลือก เนื้อหาที่นาํ มาสอน ครูพยายามนํามาเชื่อมโยงกับตัว
นักเรียนโดยใหนกั เรียนสามารถนําไปใชในชีวิต ประจําวันได
3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
จากการสังเกตการสอนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครูและนักเรียน
ตลอดจนการศึกษาเอกสารประกอบการสอนไดแก แผนการสอน แฟมประวัติและผลงาน ตําราเรียน
เอกสาร ประกอบการสอน รูปถายผลงานของนักเรียน บันทึกความคิดเห็นของนักเรียนผูว ิจัย ได
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รวบรวม ขอมูล ซึ่งแสดงถึงบทบาทที่สอดคลองกับแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ
นิยมดังนี้
3.1 เนนการทํางานรวมกับผูอ ื่น
อาจารยฝก กระบวนการในการทํางานรวมกันใหกับนักเรียน โดยบรรจุไวในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวางแผนในการจัดการเรียนรูโดยการมอบหมายงานกลุม
ศึกษาสิง่ ทีน่ ักเรียนสนใจ โดยครูจะเปนผูช ี้แนะและใหความชวยเหลือ เปนผูสง เสริมสนับสนุนให
นักเรียน ประสบความสําเร็จในการเรียนรูภ าษา และการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งอาจารยการเวก
มีความเห็นวาการเรียนการสอนนัน้ ไมเพียงแตเปนการสอนใหนักเรียนเรียนรูแตเพียงเนือ้ หาแตครูควร
เปนผูท พี่ รอมสําหรับการเตรียมนักเรียนใหเขาไปสูสงั คม ดังนัน้ การที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสใหนกั เรียนไดทาํ งานรวมกันจึงเปนการฝกกระบวนการในการทํางาน ซึง่ จะเปนการเตรียม
นักเรียนเพื่อชีวิตของนักเรียนและนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตอนาคตได ดังคํากลาวตอไปนี้
“…มีการใหนกั เรียนทําโครงงาน ศึกษาเรื่องทีน่ ักเรียนสนใจ
ไดอะไรเยอะจากการใหนกั เรียนทํางานรวมกัน…การเสียสละ
การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น การใชความสามารถในการ
วางแผน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยสอนไมเหมือนใคร…มีการใหนักเรียนทําโครงงาน
ที่ตัวเองสนใจ กลุมจะตองตกลงกันวาเราจะทําเรื่องอะไร แลว
ก็วางแผน หาขอมูล…ทําใหมีประสบการณ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ตองอาศัยความรูหลายดาน อยาง…ทําโครงงาน… ใครเกง
เรื่องไหนก็จะชวยเรื่องนัน้ ...ทําใหไดรูมากขึ้น ตองวางแผนใหดี
ทุกคนตองรวมมือกัน ไมงนั้ ...งานก็ไมเสร็จ ...”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนทีฝ่ กทักษะการคิด
ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนกระบวนการในการคิด โดยการใชคาํ ถามกระตุน
ใหนักเรียนเกิดการคิดในการคนหาคําตอบ การใชวธิ ีการใหนักเรียนเขียนผังความคิดสรุปความ
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และจับประเด็นสําคัญของเรือ่ งที่อาน การวิเคราะหความจากการอาน การเปรียบเทียบและการ
วิเคราะหสิ่งที่ นักเรียนเรียนรูกับชีวิตจริงของนักเรียนการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูอื่น
ที่นอกเหนือจากการ เรียนรูใ นตําราเรียน การวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ตามประเด็นที่ครูคิดวา
สําคัญและเปนประโยชนกับ นักเรียน ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…อาจารยสอนใหเขียน mind map สรุปประเด็นที่สาํ คัญ
ตอนแรกๆ ก็เขียนไมคอยได ตอมาก็เริ่มคุน ขึ้น อาจารยสอน
ไมเหมือนอาจารยอื่น…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ก็มีการถามคําถามใหตอบบอยๆ ปลอยใหเราคิด และ
ออกความเห็นวารูสึกยังไง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…นักเรียนลองวิเคราะหวา อะไรเปนเหตุ…what is the cause
and what is the effect? ….และผลกระทบคืออะไร…”
จากการสังเกตการสอน
“….ตองฝกใหนักเรียนคิด…วิธีการก็ใช วิธเี ขียน diagram
ทํา mind map …ตอนแรกๆ เด็กไมคุน ก็วุนพอสมควร…
เพราะวาไมเคยเขียนมากอน ครูตองอดทน ใจเย็นหนอย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.3 บูรณาการเนือ้ หาใหสอดคลองกับสังคม
ครูมีบทบาทในการเปนผูน ําในการเตรียมนักเรียนใหมีความพรอมในการเขา
สูสังคมซึ่งเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดน โดยครูจะเปนผูคอยชี้แนะใหนักเรียนได คนควาหา
ความรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ครูสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูจากระบบ
อินเตอรเนท ครูและนักเรียนรวมกันเลือกเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวของกับสังคมในชีวติ ประจําวันของ
นักเรียนการเรียนการสอนโดยจัดเตรียมเนือ้ หาที่เกี่ยวของกับการนําความรูที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยบูรณาการการสอนเนื้อหาทีห่ ลากหลายโดยเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู
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ในสาระอืน่ การวิเคราะหและอภิปรายถึงเหตุการณในสังคม การเลือกเนื้อหา บทเรียนทีม่ าจากของ
จริง ดังการ กระทําและคําพูดดังนี้
“…อาจารยไมใชหนังสือ…ไมมีหนังสือเรียน อาจารยเอา
เนื้อหามาจากหลายๆที่ ไมเคยเจอมากอน อาจารยสอน
เหตุการณปจจุบัน …ก็สนุกดี…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยบอกวา เราควรเรียนอะไรที่อยูใ กลตัว จะไดทัน
เหตุการณ…และนําไปใชไดดวย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยใชเนื้อหาจากหลาย ๆ ที่ ไมยึดหนังสือเลมใด
อาจารยบอกวา หนังสือเลมเดียวก็เปนเพียงแคคน ๆ เดียว
เขียน อาจารยอยากใหพวกเรารูอะไรที่กวางออกไป…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…เนื้อหาที่ใชก็ไมไดยึดเลมใด เลมหนึ่ง แตดูที่จุดประสงค
วาเราตองการสอนอะไร สอนแลวเด็กไดอะไร…อะไรที่เขามา
ใหมๆ ก็อยากจะใหนกั เรียนรู…จะไดไมตกขาว…นักเรียนสนใจ
มากกวาเรียนตามหนังสือ…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.4 ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนในการเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูไดวางแผนการจัดกิจกรรม
ในการเรียนรูรวมกันกับนักเรียน โดยเริม่ ตนจากการทีค่ รูสอบถามความตองการในการเรียนรูของ
นักเรียนกอนทําการสอน จากนัน้ จึงนํามาพิจารณาเลือกบทเรียนใหสอดคลองกับความตองการใน
การเรียนรูของผูเรียน โดยอาจารยการเวกมีความคิดเห็นวาการจัดบทเรียนใหเหมาะสมตามความ
ตองการของผูเ รียน การตกลงรวมกันในการเลือกเนื้อหา เปนการใหความสําคัญกับผูเรียนและเปน
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การสรางความพึงพอใจใหกบั ผูเรียนเนื่องจากบทเรียนมีความหมายสําหรับผูเรียน ผูเรียนจะสนใจ
เพราะสอดคลองกับความตองการของตน อาจารยการเวกยังใหความคิดเห็นวาการเลือกเนื้อหา
ที่เปนบทเรียนนั้นสวนหนึ่งมาจากครูเปนผูก ําหนด แตการสอบถามความตองการในการเรียนรูนนั้
เปนเพียงขอมูลในการพิจารณาคัดเลือกเนือ้ หาใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ดังการกระทํา
และคําพูดดังนี้
“…มาดูกนั กอนนะวา…จะเอายังไงดี…นักเรียนลองบอกมาวา
จะเขียน ซักกี่ประโยคถึงจะพอ…10 เองเหรอ…นอยไปหรือ
เปลา…สรุปวา 10 ประโยค…ตกลงถาคิดวาทําได…”
จากการสังเกตการสอน
“…จะสอบถามความตองการของนักเรียนกอน แลวก็มาจัดวา
จะสอนอะไร…ตามทีน่ ักเรียนอยากเรียน…สวนหนึ่งก็ครูกําหนด
ดวย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยมแี บบสอบถาม…ถามวาเราอยากเรียนอะไรบาง…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.5 ครูเปนผูชี้แนะและที่ปรึกษา
บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนครูมีบทบาทเปนผูที่แนะนําชวยเหลือ
ใหนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียนรูครูจะกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดและ เปนที่ปรึกษา
ของนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ครูมพี ฤติกรรมในการชี้แนะคือการใหความสนใจ
เอาใจใสตอการเรียนของนักเรียน การใหคําปรึกษาเมือ่ นักเรียนมีปญ
 หาในการเรียนครูเปนผูเสริม
และเติมความรูใหกับผูเรียน ดังการกระทําและคําพูดดังตอไปนี้
“ …ตรงนี้นา จะเติมอะไร…เขาไปอีกดีไหม…จะทําใหประโยค
ของเราสมบูรณขึ้นนะ…หรือวาไง…”
จากการสังเกตการสอน
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“…อาจารยเปน ครูผูใจเย็น สําหรับพวกเรา คอยชวยเรา
อยูตลอดเวลา ไมวาในหองหรือนอกหอง…อาจารยให
คําแนะนําไดทกุ เรื่อง…อาจารยมีความรูมาก…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…เรียนกับอาจารยแลวมีความสุขดี ไมเครียด อาจารย
ใหคําแนะนําเวลาเรามีปญหา บางทีจะบอกวาเราควรทํา
อยางนี…
้ อยางนี…
้ ”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.4 เนนความเปนประชาธิปไตยในการเรียน
ครูแสดงบทบาทในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการเรียนคือการให
อิสระทางความคิด การมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนรูรวมกัน
นักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันในกลุม การสอบถามความคิดเห็น การใหความเสมอภาค โดยครู
และนักเรียนสามารถปรึกษาหารือกัน ดังการกระทําและคําพูดตอไปนี้
“…กลุมนั้น…คิดยังไง…ลองตอบหนอยสิคะ…กลุมอืน่ วา
ยังไง…เห็นดวยหรือไมเห็นดวย…ใครเห็นดวย…”
จากการสังเกตการสอน
“…อาจารยใหเรามีที่เลือกได หลาย ๆ ทาง…อยางเนื้อหา
อาจารยกจ็ ะใหเราไดมาเลือกวาอยากจะเรียนอะไร…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารย…ฟรีมาก…ก็ตามใจเราวาเราจะทํายังไง อยาง
งานตาง… shape book เราจะออกแบบยังไงก็ได…ไมได
กําหนด…เนื้อหาอาจารยก็มใี หเลือก หรือถาเราไมสน
ก็จะทําเรื่องที่เราสนใจก็ได…ก็ไปบอกอาจารย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
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“…อาจารยใหอิสระในการทํางาน…แตอาจารยก็ไมไดทงิ้ …
จะคอยถาม…แลวใหคําแนะนํา…ก็นาํ มาปรับปรุงงาน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…จะใหอิสระในเรื่องความคิด ไมจําเปนตองปดกั้นเขา…
ใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออก…ตามศักยภาพ…เราคอย
เสริม…ใหไปถึงทีห่ มาย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
3.7 เนนประสบการณของผูเรียน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนประสบการณของผูเรียนโดยการลงมือ
กระทําดวยตนเองกอนที่ครูจะทําการสอน การใหโอกาสไดทดลองใชภาษาดวยตนเองเพื่อนักเรียน
จะไดรับรู ถึงขอผิดพลาดของตนเองและนําไปพัฒนาสวนทีน่ ักเรียนยังมีความบกพรอง การเรียน
การสอนภาษา อังกฤษของอาจารยการเวก ไมจํากัดอยูใ นหองเรียน การใหนักเรียนศึกษาสิ่งที่พบ
นอกสถานที่แลวกลับ มาเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษโดยครูเปนผูหาแหลงการเรียนรู และ
จัดเตรียมประเด็นในการคนควาใหนักเรียน ในขณะเดียวกันครูเปนผูใหคําแนะนําและที่ปรึกษา
ใหกับนักเรียน ครูมีความคิดเห็นวา นักเรียนตองเรียนรูสิ่งที่อยูภายนอกตําราและสิ่งทีน่ ักเรียนพบ
เห็นในชีวิตประจําวัน การนําความรูที่ ไดรับในหองเรียนไปใชประโยชนกับชีวติ ของนักเรียนเปน
ความสําเร็จ ของการจัดการเรียนการสอนดังการกระทําและคําพูดดังตอไปนี้
“…เปนโครงงานที่ใหนักเรียนไปศึกษา เรือ่ งรถไฟใตดิน
โครงงานลาสุด…เริ่มจากตัวเองตองนัง่ รถไฟใตดินมาเลย เกิดความคิด
วานักเรียนนาจะตองรู เลยใหทาํ โครงงาน
…ไปสํารวจเสนทาง ศึกษาแลวเขียนเปนโครงงาน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…ไดเรียนจากของจริง ก็เปนประโยชนมาก มีประสบการณ
มากขึ้น อยาง…ไปนั่งรถไฟฟา ก็ไปสังเกตดูวามีคําอะไรบางที่
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เขาใช…กับรถไฟใตดิน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.7 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวมของนักเรียน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนกั เรียนไดมีสวนรวมโดยการ
สอบถามความตองการของนักเรียนในการเรียนรู การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
สนใจของนักเรียน การวางแผนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูร วมกัน โดยครูและนักเรียนปรึกษาหารือกัน
และทําความตกลงกันเชนขอตกลงในการกําหนดเวลา และกิจกรรมการเรียนรูทนี่ ักเรียนตองการที่
จะทํากา ประเมินผลการเรียนรูซึ่งครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
นอกเหนือไป จากการประเมินจากครู เหตุผลในการประเมินในลักษณะนี้ ครูมีความคิดวาเปนการ
เปดโอกาสใหนักเรียนรูจักตนเองไดมีสวนรวมในการเรียน นักเรียนจะมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู
“…จะเลือกดูวา นักเรียนเขาสนใจที่จะเรียนรูอะไร แลวก็
จัดไปตามที่เขาสนใจ…เนื้อหาอะไรที่เขาอยากเรียน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
“…อาจารยใหนักเรียนประเมินกันเองดวยคะ เวลาไป
present หนาหอง กลุมที่เหลือจะประเมินเรา…เปนการ
ทําใหเราไดรูจักตัวเราดวยเพราะบางทีกป็ ระเมินตัวเอง
เหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…อาจารยไมคอยออกคําสัง่ ใหทําโนนทํานี…
่ แตจะเปนการ
ถามความสมัครใจของพวกเรากอน วาตกลงไหม ถาทุกคน
โอ เค…ก็เปนอันวาลงมือทํากันเลย…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและ
นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูรวมกันอาจารยการเวกมีวิธีการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการที่ครูใหอิสระนักเรียนในการเลือกเนือ้ หาที่จะเรียนรู และจากการ
ใหอิสระในการเลือกเนื้อหานี้ ทําใหครูตองเรียนรูไปกับนักเรียนดวย เพราะบทเรียนทีน่ ักเรียน
ตองการเรียนรูมีความหลากหลาย ครูไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนัน้ มากอน การไดเรียนรูไปพรอม
กับนักเรียนทําใหครูไดเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ในบางประเด็นนักเรียนมีความสามารถและความชํานาญ
ครูจึงใหนกั เรียนนําความรูน ั้นมาแบงปนใหกับผูอื่นไดเรียนรูดวยดังตัวอยางการกระทําและคําพูด
ดังตอไปนี้
“…ใหนกั เรียนไปคนควา บางเรื่องนาสนใจมาก เราเอง
ก็ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนเหมือนกัน…”
จากการสังเกตการสอน
“…เราไมไดรูไปหมดทุกเรื่อง เดี๋ยวนี้ครูก็ตอ งยอมรับวา
บางครั้งเราก็ตอ งอาศัยนักเรียนเหมือนกัน…เขาอาจรู
มากกวาครู…ในบางเรื่อง…ก็มาแลกเปลีย่ นกัน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา
จากการศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการสอน การสนทนาอยางไมเปนทางการกับ
ครูกลุมเปาหมาย นักเรียน และการศึกษาเอกสารประกอบไดแกแผนการจัดการเรียนรู แฟมผลงาน
และประวัติสวนตัว รูปถาย เอกสารประกอบการสอน ผลงานนักเรียน บันทึกการเรียนรูของนักเรียน
พบวาครูมีพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยพฤติกรรมของครู
สอดคลองกับแนวคิดตามหลักการของปรัชญาการศึกษา
1. ครูผูมีแนวคิดตามหลักการของปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
แนวคิดที่เนนเนื้อหาสาระเปนหลักมุงใหความรูเพื่อเปนพื้นฐานและเปนสาระ
สําคัญของการเรียนรู ครูเปนผูจัดเตรียมเนื้อหาสาระ พฤติกรรมการสอนของครูจะมีลักษณะรวม
กันในดานบทบาทของการเปนครูและการตัดสินใจในการสอนโดยมีลักษณะดังนี้
1.1 เนนเนื้อหาสาระ
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ครูในกลุมที่มีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เนนการใหความรู
ตามเนื้อหาแกผูเรียนเปนหลัก
เตรียมใหนักเรียนเปนผูที่เขาใจกฎเกณฑของภาษา
เขาใจ
ความหมายของคํา ประโยคตางๆและเนือ้ หาในบทเรียน เนนการใชภาษาเพื่อการเขาใจกฏเกณฑ
ของภาษามากกวาการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมาย
เนนจุดยอยของภาษาไดแกโครงสรางของ
ประโยค การจดจําความหมายของคําศัพท สํานวน
จากการสังเกตการสอนของครู ผูว ิจัยพบพฤติกรรมที่แสดงถึงแนวคิดดังกลาว
ดังนี้
1.1.1 พฤติกรรมการสอนโดยวิธีการอธิบายและการแปลความ
ครูเริ่มตนบทเรียนดวยการอานเนื้อความเปนภาษาอังกฤษใหนักเรียน
ฟงทีละยอหนา จากนัน้ ใหนกั เรียนอานตามไปจนจบโดยการอานพรอมกันทั้งหอง และสลับกับการ
อานทีละคน โดยนักเรียนที่อา นคนเดียวจะยืนขึน้ และถือตําราเรียนอาน นักเรียนคนอืน่ จะนั่งฟง
อยางสงบ ครูจะถาม ความหมายของคําศัพท และอธิบายโดยใชภาษาไทยในการสือ่ ความหมาย
“…ใครจะแปลหรืออธิบายใหเพื่อนฟง…มีไหม…ไมมี…
ถางัน้ จะใหครูอธิบายใหฟง หรือ…ตกลงวาครูอธิบาย
ใหฟง ดีกวา…”
จากบันทึกการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 1
“ …นักเรียนดูหนังสือไปพรอมกันนะคะ ครูจะอานใหฟง
กอนเดี๋ยวพวกเราอานนะ แลวเวลาที่ครูอานดูตามไปดวย
วาครูอานถึงไหนแลว…”
จากบันทึกการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
“…มาดูนะวาแตละ paragraph เขาวาอยางไร ….ใคร
รูบางวาคํา นีแ้ ปลวาอะไร มีใครจะแปลใหเพื่อนฟงได
ไหม…เอาละ…เดี๋ยว ครูอธิบายใหฟง…”
จากการสังเกตการสอนกรณีที่ 3
“… อาจารยจะอธิบายละเอียด และใหความหมายของ
คําศัพท เวลาอาจารยสอนอาจารยจะอาน ใหฟง กอน
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แลวก็จะแปลทีหลัง….ใหจดศัพท…และที่ชอบก็คือ
อาจารยเขาจะสอนแกรมมาดวย อาจารยจะอธิบายวา
นี่ใชยังไง ….นี่ใชยังไง…ก็สอนละเอียดดี….”
จากการสัมภาษณนกั เรียน
1.1.2 อธิบายกฎเกณฑ หลักการและโครงสรางทางภาษา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูจะเนนเรื่องกฎเกณฑและหลัก
ไวยากรณ โครงสรางของภาษาโดยครูจะเปนผูอธิบายองคประกอบของประโยค การใหตัวอยาง
ประกอบการ อธิบาย ครูใชภาษาแมคือภาษาไทยในการสื่อความหมายและอธิบายความหมายใหกับ
นักเรียน การใหทาํ แบบฝกตามหลักไวยากรณการใหนกั เรียนจดบันทึกและจําความหมายของคําศัพท
ครูเนน การจดจําความหมายของคําศัพท ครูจะบอกและอธิบายคําศัพทโดยการใชภาษาไทย
ในการสื่อ ความหมาย นอกจากนี้ครูยงั ย้าํ การจดบันทึกความหมายของคําซึ่งถือวาเปนสิง่ ทีน่ กั เรียน
ตองทํา ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังคําพูดและการกระทําดังตอไปนี้
“…ขีดเสนใตไวเลยคํานี…
้ แปลวาอะไร…เปนคําชนิดไหน…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
“ สังเกตตัวอยางที่ใหมาในหนังสือ…ใช the กับอะไรบาง…
แมน้ํา เชน the Thames, the Chao Praya River…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 2
1.2 เนนการมีระเบียบวินัยในหองเรียน
ชัน้ เรียนภาษาอังกฤษจะเปนชัน้ เรียนที่มีครูเปนผูค วบคุมบทเรียนและความมี
ระเบียบวินัยในชั้นเรียน ผูเ รียนจะเปนผูท ี่คอยรับฟงคําอธิบายจากครู และคอยรับคําสั่งจากครู
นักเรียนจะนั่งเปนระเบียบเปนแถวเรียงกันไปอยางมีระเบียบตั้งแตหนาหองเรียนจนถึงทายหองเรียน
นักเรียนจะอยูใ นอาการที่สงบ ไมออกจากที่นงั่ ของตน บนโตะของนักเรียนจะประกอบดวยหนังสือ
ที่เปนตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนของครูวางอยู หองเรียนจะเปนหองทีค่ อนขางเงียบ
ปราศจากการปรึกษาหารือ ครูมีความคิดวาระเบียบวินยั เปนสิง่ ทีค่ รูตองปลูกฝงใหกบั นักเรียน การมี
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วินัยในตนเอง การปฏิบัติตนกับคนรอบขาง การไดย้ําใหนักเรียนตระหนักถึงความมีระเบียบวินัยจะ
ทําใหนกั เรียนปฏิบัติตนไดเหมาะสม เปนการพัฒนาตนเองดวย
พฤติกรรมการแสดงออกของครูมีดังนี้
1.2.1 การตรวจสอบความเรียบรอยของนักเรียนกอนการดําเนิน
เมื่อครูเขาทําการสอน ครูจะทําการสํารวจความเรียบรอยของหองเรียนกอน
ทําการสอน วินัยของนักเรียนไดแกการตรงตอเวลาของผูเรียน เมื่อมีนักเรียนทีเ่ ขาหองเรียนชา ครู
จะใหการ อบรมในเรื่องของคุณคาของการตรงเวลา และจะมีบทลงโทษ สําหรับคนที่เขาหองเรียนชา
นอกจากนี้ครูยังเขมงวดในเรื่องความสะอาดของหองเรียน ความเปนระเบียบของหองเรียน ดังคํา
กลาวตอไปนี้
“…ทําไมเพิง่ เดินมา หมดไป 20 นาทีแลว…มาใหตรง
เวลาหนอยนะ…ไมใชใหครูมารอสอน…”
จากการสังเกตการสอน
“…ครูขอเวลา 1 นาที ลองดูรอบ ๆ ตัวเองซิ สกปรกไหม
ชวยกันเก็บใหสะอาดกอน…”
จากการสังเกตการสอน
“…เด็กก็คือเด็ก…ตองย้ําบอยๆ เขาจะไดรวู าอะไรเหมาะ
หรือไมเหมาะ…เดี๋ยวนี…
้ ครูสวนใหญก็ปลอย…ไมวา…
เด็กจะทําอะไร…ก็ไมสน…จะสอนทาเดียว…เลยเปน
อยางนี”้
จากการสัมภาษณเจาะลึกกับกรณีศกึ ษาที่ 7
“…กอนสอน…ตองดูกอนวาหองเปนยังไง…สะอาดหรือเปลา
หองสะอาด มันก็นาเรียน…นักเรียนเปนยังไง…แตงตัว…ผม
เผา…รกไหม…ก็อบรมไปบาง…”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกับกรณีศึกษาที่ 4
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1.2.3 การวางกฏเกณฑตางๆเพื่อความเปนระเบียบของหองเรียน
ครูวางกฎเกณฑใหนักเรียนปฏิบัติโดยครูใหความสําคัญกับความมีระเบียบ
วินัยตอตนเองและตอสังคม การวางตนในหองเรียน นักเรียนตองใหความเคารพครูดวยกริยาที่
สุภาพ ออนนอม ไมแสดงกริยาที่ไมสุภาพ หรือการแสดงความกาวราว การนั่งเรียนดวยความมี
ระเบียบ หองเรียนจะตองเปนหองเรียนทีเ่ งียบปราศจากเสียงรบกวนจากการพูดคุยเพื่อนักเรียนจะ
ไดฟงครูสอนนักเรียนจําเปนตองมีตําราเรียนและอุปกรณการเรียนมาเรียน ครูมคี วามเห็นวาการ
ปลูกฝงระเบียบ วินยั เปนเรื่องที่ครูควรที่จะตองทํานอกเหนือไปจากการสอน เมื่อนักเรียนเติบโตจะ
ไดเปนคนทีม่ คี ุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความมีระเบียบวินัยในตนเอง
“…วันนี้ใครไมมีหนังสือ…ไปยืมเพื่อนมากอน หามมานั่ง
เฉยๆ ในหองนี…
้ ”
จากการสังเกตการสอนนกรณีศึกษาที่ 4
“…งานที่สงครู…ทําใหเรียบรอยดวย บางคนไมตั้งใจทําเลย
แมกระดาษทีท่ ําก็ดูไมได มันสอใหเห็นความมักงาย…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4

1.3 บทบาทของครูเปนผูที่ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูเปนผูมีอาํ นาจในการจัดการนักเรียนเปนผูที่จะตองปฏิบัติตามสิ่งที่ครูเปนผู
กําหนด ครูเปนผูจัดเตรียมเนื้อหาในการเรียนรู โดยกําหนดจากหนังสือเรียนที่ไดรบั การพิจารณา
คัดเลือกโดย กลุมของครูทสี่ อนวิชาเดียวกันและทางกลุมสาระภาษาตางประเทศ และบทเรียนทีค่ รู
คิดวามีประโยชนสําหรับนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูจะเปนผูก ําหนด
ใหนักเรียนปฏิบัติตาม โดยครูมีพฤติกรรมการสอนคือ ครูเตรียมเนือ้ หามาใหนักเรียนเรียน โดย
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ ของเนื้อหาและครูเปนผูกําหนดกิจกรรมตาง ๆ และบอกใหนกั เรียนทํา
กิจกรรมที่ครูตอ งการ
“...หนังสือเลมนี้ดี มีภาพ สี ดีมาก แลวก็เนื้อหาก็นาสนใจ...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
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“...ชีทที่ทาํ แจกนักเรียน ก็มาจากเรื่องที่คดิ วานาจะเปน
ประโยชนสาํ หรับเด็ก บางทีก็มาจากประเด็นที่กาํ ลังฮิต...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
2. ครูผูมีแนวคิดตามหลักการปรัชญาแนวพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
ครูที่มีแนวคิดตามหลักการปรัชญาแนวพิพัฒนาการนิยม จะมีการสงเสริมศักยภาพ
ของผูเรียนในทุกดาน นอกเหนือไปจากการใหความรูแกผูเรียนแลว ครูไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ผูเรียนซึง่ จะตองมีพฒ
ั นาการในดานสังคมที่อยูรอบตัว พัฒนาการทางอารมณ โดยครูมีบทบาท
และลักษณะดังนี้คอื เนนใหผเู รียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวติ ประจําวัน เนนการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการแสดงออกทางภาษาของผูเรียนสงเสริมกระบวนการใน
การคิด การทํางานและการอยูรวมกันในสังคม เนนการประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงาน
สงเสริมความเปนประชาธิปไตย ในหองเรียนโดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูให
ความสําคัญกับความตองการและความสนใจในการเรียนรู ของผูเรียน
ครูผูมีแนวคิดตามหลักการปรัชญาแนวพิพฒ
ั นาการนิยมมีพฤติกรรมการสอนดังนี้
2.1 การเนนใหผเู รียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
ในการเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดนั้น
ครูได แสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียน การสอนโดยการเลือกเนือ้ หาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน
ทั้งนี้ครูนําบทความและเหตุการณ ทีพ่ บเห็นในชีวิตประจําวันและอยูในความสนใจของผูเรียนมา
เปนบทเรียนไดแก เนื้อความทีม่ าจากสื่อจริงเชน สลากยา สลากผลิตภัณฑตาง ๆ ขาวจากหนังสือพิมพ
แผนที่ แผนพับแนะนําสถานที่ตาง ๆ เมนูอาหาร ตารางการเดินรถ ปายสัญญาณ และสัญลักษณ
ตาง ๆ เปนตน
“…เลือกบทเรียนทีน่ ักเรียนตองการจะเรียน แลวเราเอง
ก็คิดวานาจะเปนประโยชนสําหรับเขา…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…ใชของจริงๆมาสอน เขาไดเจอในชีวติ ประจําวัน มัน
ไดใชจริงๆ เปนเรื่องที่ใกลตัวดวย ก็ทาํ ใหบทเรียนนา
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สนใจนักเรียนเขาไดจับตอง ของจริง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 9
2.2 เนนการใชภาษาเพือ่ การสื่อสารในชีวติ ประจําวันและการแสดงออกทางภาษา
ของผูเรียน
ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ครูไดเนนใหนกั เรียนไดแสดง
ออกโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียนการจัด กิจกรรมทางภาษาโดยการใหนกั เรียนไดฝกการพูด การฟง การอานและการเขียน
ไปพรอม ๆ กัน ครูเนน การใหนักเรียนไดปรึกษาและสนทนากัน การทํากิจกรรมกลุมโดยการแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกัน การนําเสนอผลงานของนักเรียนหนาชั้นเรียน เชนการใหนกั เรียนสัมภาษณ
เพื่อนแลวนํามา รายงาน หนาชั้นเรียน การอานแลวสรุปเรื่องที่อาน การโยงเรื่องราวที่เรียนเขาสูตวั
นักเรียน การระดมความคิด เพื่อแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่เรียน
“…พยายามใหนกั เรียนไดมโี อกาสใชภาษาจริงๆ…ตองให
นักเรียนไดพูด ไดเขียนอยางจริงๆ ไมใชใหนักเรียนนัง่ ฟง
ครูอยางเดียว ครูจะไดรูวานักเรียนนําสิง่ ทีเ่ รียนออกมาใช
ไดหรือเปลา…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…นักเรียนไดแลกเปลี่ยนกัน…พูด…สัมภาษณกัน…ก็เปน
การสื่อสารทัง้ สองทาง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 9
2.3 สงเสริมกระบวนการในการคิด การทํางานและการอยูรวมกันในสังคม
การสงเสริมกระบวนการในการคิด กระบวนการในการทํางาน และการอยู
รวมกัน ในสังคมครูไดแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธ
กันระหวางเรียนทัง้ การปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และระหวางนักเรียนกับนักเรียน ครูมี
บทบาทมากในการกระตุนความคิดโดยการใชคําถามใหนักเรียนคิด ใชเทคนิคการเสริมตอการ
เรียนรู นักเรียนมีสว นรวม ในการเรียนนอกจากนี้ ครูไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปรึกษาหารือกันเปน
กลุมยอย การจัดกิจกรรม โดยการทํางานรวมกัน
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“…ใหนกั เรียนไดคิด มีสวนรวม เลยตั้งคําถาม…ถามให
นักเรียนไดหาคําตอบ…หองเรียนก็จะไดไมเหงา…กลาย
เปนครูพูดอยูค นเดียว…นักเรียนเขาก็จะตืน่ ตัว…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…การใหนักเรียนเขากลุม ทําใหนกั เรียนเรียนรูในการ
อยูรวมกันในสังคม ผลัดกัน..ชวยเหลือกัน…ปรึกษากัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
“…สอนเพื่อทีจ่ ะใหเขาไดรูวธิ ีการทํางานรวมกัน จะไดนาํ ไป
ใชในอนาคต ในการทํางาน หรือชีวิตประจําวัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…ไปปรึกษาอาจารย อาจารยแนะนําวานาจะลึกและกวางกวา
นี้หนอย แตก็ใชได เติม theme ของหนังเขาไปอีกนิดก็ โอเค…”
จากสมุดบันทึกการเรียนรูของนักเรียน
“…Team work is the heart of this project, this work won’t
finish without this point…”
จากสมุดบันทึกการเรียนรูของนักเรียน
2.4 เนนการประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงาน
การเนนการประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงาน ครูไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยอาศัยความรูจากบทเรียนเปนพื้นฐานในการเพิ่มเติมและประยุกตใชความรูที่ไดรับ
จากครู นําไปสรางเปนผลงาน เชนการมอบหมายใหนกั เรียนรวมกันคิดจัดทําเมนูอาหาร การจัดทํา
บัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ ครูมีความคิดเห็นวาการทีไ่ ดประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงาน
เปนการสงเสริมความสามารถเฉพาะดานของนักเรียน และเปนการบูรณาการความรูของนักเรียนที่
ไดสะสมมาใชในการทํางาน
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“...ตองการใหนักเรียนนําความรูที่เรียนมา มาใชใน
การผลิตเปนชิน้ งาน...เปนการบูรณาการความรู. ..
หลายๆ อยางเขามา...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 9
“…คิดวา…เปนการพัฒนาดานความคิด ความสามารถ
ของนักเรียน การเรียน…ไมควรที่จะจํากัดเฉพาะกฎทาง
ภาษา แตวา …นาจะนําเอาภาษาไปใชมากกวา เลยเนน
การนําไปใช…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
2.5 สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหองเรียน
การสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนโดยการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรู ครูไดแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการเลือกเรื่องทีอ่ ยูในความสนใจของตนเอง
การจัดเตรียมสื่อการเรียนรูรว มกัน นักเรียนจะเปนผูทมี่ สี วนในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เชน
ภาพยนตรที่นกั เรียนสนใจ สื่ออุปกรณของจริงทีค่ รูนาํ มาเปนอุปกรณในการสอนเชนกลองผลิตภัณฑตา ง
ๆ อาหารบางชนิด ครูมีความเห็นวา เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูการยอมรับความคิด การกระทํา
ของผูอื่น การเรียนรูที่จะอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เปนการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
ในการเรียน
“...พยายามใหนกั เรียนไดมสี วนรวม ในการคิด การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปรายในกลุม เพื่อนักเรียนจะไดเรียน
รูการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นบาง...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…ครูจําเปนตองสอนใหเขารูจักทักษะอืน่ ๆดวย อยาง
เชน อิสระในความคิด การออกความคิดเห็น การมีสวน
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รวมในกิจกรรมตางๆ ความเสมอภาค…การยอมรับผูอนื่ …”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
2.6. ใหความสําคัญกับความตองการและความสนใจในการเรียนรูของผูเรียน
การใหความสําคัญกับความตองการและความสนใจในการเรียนรูของผูเรียน
ครูไดแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการเริ่มจากการสอบถามและสํารวจความ
ตองการในการ เรียนรูกอนการสอน เมื่อรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ครูจึงนํามาพิจารณาตัดสินใจ
ในการจัดเตรียม เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป นอกจากนี้ในขณะที่ครูดําเนินการสอน
ครูมักใหนกั เรียน ทํากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน เชนการใหเลือกหัวขอ
ที่นกั เรียนสนใจ การสอบถามความตองการและความสมัครใจที่จะเรียนรูในการทํากิจกรรมกลุม
กิจกรรมคูและกิจกรรมเดี่ยว ครูใหอิสระในการคิดและการเรียนรูโดยไมไดบังคับใหนักเรียนปฏิบตั ิ
ตามที่ครูบอกครูเปนผูว างแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกบั นักเรียน
และใน
ขณะเดียวกัน ก็เปนที่ปรึกษา ครูคอย เปนผูแนะนําใหความเห็นเพือ่ การปรับปรุงงานของนักเรียน
นอกจากนี้
ยังสงเสริมความสามารถของ แตละบุคคลดังจะเห็นไดจากงานที่นกั เรียนไดรบั
มอบหมาย นักเรียนจะทํางานของตนตามศักยภาพ และความสามารถที่มีอยู
“…เราไมสามารถที่จะไปกําหนดใหนักเรียนเขามาสนใจ
ตามที่เราไปใสใหเขา ควรใหโอกาสเด็กในการเลือกสิ่งที่
เขาอยากจะรู…
 เขาจะเรียนไดดีกวา เพราะเขาสนใจ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“...ใหนกั เรียนไดทํากิจกรรมกลุม ก็ใหอิสระในการเลือก
กลุม...นักเรียนมีความพอใจในการเลือกทํากิจกรรมที่
ตนเองสนใจ ไมควรไปกักเขาไว หรือไปกะเกณฑ...ใหเขา
ทุกเรื่อง...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6

268
การใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมธั ยมศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวาครูมคี วามรูและนําความรูไปใชในการจัดการเรียน
การสอนดังตอไปนี้
1. ความรูที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอน
ครูใชความรูในการจัดการเรียนการสอนดังตอไปนี้
1. 1 ความรูในดานเนื้อหา (Content Knowledge)
จากการศึกษาพบวาความรูในดานเนื้อหาทีค่ รูใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวยความรูในกฏเกณฑ โครงสรางไวยากรณ
ความหมายของเนื้อความตลอดจนรายละเอียดของภาษา ครูมีความพรอมในดานความรูที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความแมนยํา
ในเนื้อหาและความสามารถในการใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนทําใหครูมีความมั่นใจในการสือ่
ความหมายเปนภาษาอังกฤษ
ครูทมี่ ีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางคลองแคลวในการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน
และการเขียนสงผลใหครูสามารถอธิบายและใหรายละเอียดในเนื้อหาของภาษาไดอยางถูกตอง
แมนยํา และจากการที่ครูมคี วามรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนเกิดศรัทธา
และสนใจที่จะเรียนรู ทําใหเกิดผลดีตอการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความไมพรอมใน
ดานความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเชนเดียวกัน จากการศึกษาพบวาความไมพรอมของครูในการใชภาษาอังกฤษเปนปจจัย
สําคัญอันดับแรกที่ขัดขวางการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การทีค่ รูไมมีทักษะใน
การพูดภาษาอังกฤษเปนผลทําใหครูใชภาษาไทยในการสื่อความหมายแทน
เมื่อตองใชภาษา
อังกฤษจึงไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว
การมีความรูความสามารถในการพูดภาษา
อังกฤษใหคลองแคลว ทําใหบทเรียนนาสนใจ นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู และเปนการสรางศรัทธา
ในตัวครูดังคํากลาวตอไปนี้
“… ครูสอนภาษาอังกฤษแลวพูดอังกฤษไมคอ ยไดนี่ละ
สําคัญมากเลย…ถาเราไมแมนในหลักวิชาความรูของเรา
ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการสอนเหมือนกันนะ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
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“…เปนครูสอนภาษาอังกฤษ…ตองเกง เชี่ยวชาญทีเดียวละ
ในตัวเนื้อหาของภาษา…ศัพท ไวยากรณตองไมพลาด…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“…ตองอานเยอะ ๆ ความรูจะไดแนน ๆ จะไดอธิบายไดใน
รายละเอียดลึก ๆ ของภาษา…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…อาจารย…เปนคนที่ความรูดีมาก เวลาเรียนดวยแลวได
อะไรเยอะมาก…รูสึกดีที่ไดเรียนกับอาจารย สําเนียงภาษา
อังกฤษของอาจารยดี แลวก็พูดภาษาอังกฤษเวลาสอน…”
จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียน
“…ตองทําการบานมากอน ไมใชเขาไปก็สอนเลย ตองเตรียม
แลวก็หาความหมายของคําเหมือน แลวรายละเอียดเกีย่ วกับ
เรื่องนัน้ ๆ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…ครูบางคน…สอบภาษาอังกฤษทีท่ างเขตพื้นที่เขาใหสอบ
กัน…ยังสอบไมผานเลย ปรากฎวาที่โรงเรียนนี้ก็มี ไมนา เชื่อวา
ตก…แลวจะสอนภาษาไดยังไง …สําคัญมากเรื่องความรูด าน
ภาษาอังกฤษ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
1.2 ความรูในดานวิชาชีพครูทวั่ ไป (Pedagogical Knowledge)
จากการศึกษาพบวาความรูใ นดานวิชาชีพครูทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูมดี ังนี้
1.2.1 ความรูในดานหลักสูตร
พบวาครูมีความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของสาระหรือขอบขายของเนือ้ หาที่นกั เรียนจะตองเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษตาม
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หลักการที่ปรากฏในหลักสูตรทั้งสี่สาระไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก ครูใหความสําคัญกับ
หลักสูตรแตยังมีความเขาใจในหลักสูตรไมกระจางชัดแจง
โดยครูไดมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรกับโรงเรียนแตยงั คงเปนไปในลักษณะที่ตองทําตามแบบอยางจากหลักสูตรหรือคูมือจาก
กรมวิชาการ ครูยังมีความไมมั่นใจในความถูกตองของรายละเอียดในหลักสูตรของโรงเรียนที่คณะ
ครูรวมกันจัดทําขึ้น ครูมคี วามรูเกีย่ วกับเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรและมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร ครู
ไดนําสาระการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษทั้งสี่สาระในหลักสูตรมากําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยครูกลุมที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่
เนนหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมเปาหมายที่เปนครูปกติให
ความสําคัญกับเนื้อหาสาระและติดยึดกับตําราเรียนที่โรงเรียนกําหนด ครูกลุม เปาหมายที่มี
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนไปทางปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมไมติดยึดกับ
ตําราเรียนที่โรงเรียนเปนผูก าํ หนด ครูยึดเปาหมายของการเรียนการสอนภาษา อังกฤษตาม
หลักสูตรมากําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักเรียน และจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให
สอดคลองกัน โดยนําเนื้อหาที่มีความหลากหลายมาเปนบทเรียน นอกจากตําราเรียนเพียงอยาง
เดียวดังคํากลาวตอไปนี้
“…โรงเรียนใหทําหลักสูตรใหม เลยตองมาศึกษากัน…ทําไป
พรอมๆกัน แตไมรูวาถูกตองหรือเปลา…ตางคนก็รูเทาๆกัน
ทั้งนั้น…”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่ 3
“…หลักสูตรของโรงเรียนก็มี แตก็ไมคอยไดดูหรอก เวลาสอนจริงๆ
ก็ไปสอนตามหนังสือ…แตก็มีเสริมเขามาบางใหทนั เหตการณ…”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่ 7
“…ไมแนใจวาที่ทาํ มาถูกหรือเปลา คนทีม่ าสื่อใหเราฟงก็ใชวา จะ
รูเรื่อง…จําไดวาตอนทีห่ ัวหนากลุม มาอธิบายตอ ฟงแลวก็ไมเขาใจ
แตก็ทําไป...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
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“…เราไปตามหนังสือเรียนไมไดหรอก…เพราะวามันไมใชหลักสูตร
ก็เลยใชเนื้อหามันหลายๆเลม…เด็กไมมีตําราเรียน เขาจะมาตัวเปลา
แตเราจะจัดเนือ้ หาที่ไมซ้ําเลย…ดูตามหลักสูตรวาตองการอะไร…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 9
“…ดูเปาหมายของการเรียนภาษาในหลักสูตรกอน…แลวก็มา
กําหนดวาผลการเรียนรูท ี่คาดหวังคืออะไร…แลวจึงมาเขียนเปน
แผน…พูดอยางนี…
้ ถูกไหม…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
1.2.2 ความรูเกีย่ วกับผูเ รียนและคุณลักษณะ พบวาครูใหความสําคัญกับขอมูล
เกี่ยวกับตัวนักเรียนเปนรายบุคคล โดยครูจัดกิจกรรมหรือบทเรียนที่สอดคลองกับความสนใจความ
สามารถและความตองการของนักเรียน ทําใหนกั เรียนสนใจเรียนมากกวาบทเรียนที่ครูจัดหาให
นอกจากความรูทางดานภาษาอังกฤษแลว ครูเอาใจใสเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนและ
มีความพยายามในการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิตในสังคม ครูใหความสําคัญตอ
การ สรางคนใหเปนคนดีและมีชีวิตที่ดีในสังคม ดังคํากลาวตอไปนี้
“…หองนี…
้ สวนใหญไมคอยเรียนเลย…ถาเอาเรื่องฟุตบอล
มาสอนนี…
่ รูไปหมด…บางทีนกั เรียนรูมากกวาเราอีก…
ตําแหนงอะไรเปนอะไร…ก็ตองรูวาเราจะเรียกใครมาอธิบาย
แทนเรา…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 2
“…คนนี…
้ เกงมาก…ชอบภาษาอังกฤษ สําเนียงดีมาก เวลา
มีงานอะไร…หรือแขงขันอะไร…ก็ตองเปนเขาเลย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…สนใจเรียนหนังสือมากวานีห้ นอยก็จะดีกวานี…
้ เพราะวา
พื้นฐานของเราดีอยูแลว ถาตั้งใจมากกวานี้จะดีมาก…ที่บาน
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ยังเปนที่รวมพรรคพวกหรือเปลา…”
จากการสังเกตพฤติกรรมนอกหองเรียนของกรณีศึกษาที่ 4
“…อาจารยรวู า ผมชอบเรื่องคอมพิวเตอร เลยใหศึกษาเรือ่ งนี้
ก็ไดความรูมากขึ้น…ไมยากดวย…ก็ชอบ…
จากการสัมภาษณนักเรียน
1.2.3

ความรูเกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและคุณคา

ของการศึกษา
จากการศึกษาพบวาครูมีความเขาใจถึงเปาหมายในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกลาวคือครูใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนตาม
เปาหมายทีห่ ลักสูตรกําหนด ครูคํานึงถึงคุณคาของการเรียนรูภาษาอังกฤษและพยายามที่จะทําให
นักเรียนเห็นคุณคาของการเรียน ครูยงั ไมกระจางในปรัชญาการศึกษาโดยไมสามารถบอกหรือ
อธิบายเกี่ยวกับหลักการของปรัชญาการศึกษาได และยังไมไดคํานึงถึงความสําคัญของปรัชญา
การศึกษาที่มตี อการจัดการเรียนการสอนดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…ตองดูวาเปาหมาย…เพื่ออะไร อยาง…ภาษากับ
การสื่อสาร…ก็ตองใหสื่อได…เด็กตองใชคนควาได…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…สาระ 4 สาระที่เปนเปาหมาย…ตองเอามาดูวาเรา
สอนไปไดแคไหน…เด็กทําไดไหม…แมจะไมเลิศ…ก็
ตองพยายามทําใหได…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“…อาจารยย้ํามาก…เรื่องทีอ่ ังกฤษมันสําคัญ…อยาไปทิ้ง
วันนี้ยงั ไมได วันหนาก็ตองดีกวานี…
้ ”
จากการสัมภาษณนักเรียน
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“…เรียนมาก็ลมื ไปหมดแลว…ปรัชญานี…
่ ไมรูจริงๆ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 2
1.2.4 ความรูเ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการการเรียนการสอน
จากการศึกษาพบวา ครูมีความรูเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา และ
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากตําราและสื่อตางๆ ครูใหความสําคัญกับบริบทแวดลอม
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนไดแกบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
“…เรียนตามตําราอยางเดียว…มันไมไดหรอก…ตองดู
วาสังคมเปนยังไง…เดี๋ยวนี…
้ แตละที่กต็ างกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
“...อยูแตในตําราอยางเดียวไมได…ก็ตองหูกวาง ตากวาง
โลกมันเปลีย่ นไปยังไง…ก็ตองตามใหทัน…จะไดสอน
ใหทนั โลก…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…เดี๋ยวนี้เขามี nanotechnology...ใครรูบาง ตองติด
ตามนะวาเขาไปถึงไหนแลว…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
1.2.5 ความรูเ กี่ยวกับตน
จากการศึกษาพบวาครูรับรูเกี่ยวกับศักยภาพของตนในการจัดการ
เรียนการสอน มีความเขาใจและยอมรับในขอดีและขอดอยของตนเอง สามารถระบุไดวาตนเองมี
ความสามารถในดานใดและสามารถที่จะนําความสามารถเหลานัน้ มาใชในการจัดการเรียนการ
สอนไดเพียงใด
ครูมีความพยายามในการพัฒนาตนเองในดานที่ครูคิดวาเปนขอดอยของตน
โดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนาในดานความรูในเนื้อหาซึง่ ครูตระหนักวามีความสําคัญในการสอน
ภาษาอังกฤษของครู ดังคํากลาวตอไปนี้
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“…ยอมรับวาเปนครูที่ทมุ เทให ไมเต็มที…
่ เพราะงานจร
มันเยอะ…บางทีตองประชุมตลอด…เวลาที่จะใหกับเด็ก
เลยไมคอยจะมี…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…เวลาสอนนี่พนี่ ิสัยไมด…
ี ตรงที่ชอบใหเด็กมันอยูสงบๆ
ไมชอบให…ยุกยิก…รําคาญคนคุย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 7
“…เทอมหนา…ตองจัดระบบตัวเองใหม…วาจะตองลอง
หาเรื่องที่มนั ทันสมัย…มาสอนบาง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 2
“…ใหเด็กเขียนความรูสึก…เวลาหมดเทอม…ก็จริงอยาง
ที่เด็กเขียน…อาจจะ strict (หมายถึงเขมงวดกวดขัน)มาก
ไป…ก็ดีนะ…จะไดปรับ…”
จากการสัมภาษณนกั เรียน
1.3 ความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขา (Pedagogical Content
Knowledge)
จากการศึกษาพบวาครูมีความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขาดังนี้
1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนภาษา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูกลุม
เปาหมายมีความเขาใจในหลักการและวิธกี ารสอนภาษาไมชัดเจน กลุมเปาหมายที่เปนครูปกติยัง
ไมกระจางในการที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาได ในขณะเดียวกัน
กลุมเปาหมายที่เปนครูตนแบบและครูแกนนํามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธกี ารสอนเฉพาะสาขา
และสามารถอธิบายวิธีการสอนและขั้นตอนการสอนในแตละวิธีได ครูแสดงความคิดเห็นวาการมี
ความรูในหลักการและวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษทําใหครูสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหไดผลดี การเรียนการสอนมีความนาสนใจและเราใจ ความรูเกี่ยวกับวิธกี ารสอนภาษา
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โดยฉพาะแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร เทคนิคในการสอนภาษามีความสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอน ครูที่ไดรับการศึกษาและการฝกฝนตนเองมีการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอมี
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ซึง่ ครูใหเหตุผลวาวิธีการในการสอนเปน
สิ่งจําเปนในการจัดการเรียนการสอน แตที่เปนอยูในปจจุบันไมมีเทคนิควิธีการมากมาย ครูมี
ความเคยชินในการสอนแบบใดก็จะสอนแบบนั้นมาตลอด
ครูไมไดรับการอบรมและไมมีความรู
เกี่ยวกับวิธีการสอนทําใหการดําเนินการเรียนการสอนไมไดรับความสนใจจากนักเรียนเทาที่ควร
นักเรียนเกิดความเบื่อหนายครูที่คอยแตอธิบายตามหนังสือ
ครูเกิดความเบือ่ หนายการสอน
เนื่องจากนักเรียนไมสนใจในการเรียนรู และไมมีวิธกี ารที่จะทําใหนกั เรียนหันมาสนใจในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
การใชเพลงหรือเกมทางภาษามาชวยในการจัดการเรียนการสอนทําให
นักเรียนสนใจและสนุกสนานไปกับการเรียนการสอน แตครูก็ไมสามารถที่จะคิดหาเพลงหรือเกมทาง
ภาษามาสอนนักเรียนได ดังคํากลาวตอไปนี้
“...อยากจัดกิจกรรมการสอนที่มนั นาสนใจ แตไมรูจะจัดยังไง
ถาไดอบรมบอยๆ ไดรูวิธีการใหมๆก็จะดี เลยสอนไปตามถนัด...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
“…ไมไดจบทางการสอนมา เลยนึกไมออกวาจะสอนยังไง
แตก็ไดถามจากคนอื่นๆบาง ก็ดีทําใหไดรูเพิ่มขึ้น…อยากรู
เรื่องวิธีการ เทคนิคอะไรที่ทาํ ใหมันนาสนใจมากกวานี้เหมือน
กัน…จะได work มากกวานี…
้ ”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
1.3.2 ความรูในการเลือกใชส่ือการเรียนการสอน
จาการศึกษาพบวาครูมีความรูความเขาใจในการเลือกสื่อการ
เรียนการสอน
แตดวยบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแหลงการเรียนรูท่ีจาํ กัดทําใหครูไม
สามารถที่จะใชสื่อการสอนที่ทันสมัยได ครูมีความคิดเห็นวาหากครูมีโอกาสไดคัดเลือกเนื้อหามา
ใหนกั เรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย ครูจะไมตองพึง่ พาเพียงตําราอยางเดียวซึง่ ทําใหนักเรียน
ไดรับความรูอยางจํากัด การนําความรูในดานการใชสอื่ การสอนมาใชในหองเรียนตองตระหนักถึง
ความพรอมในดานสื่อการเรียนการสอนดังคํากลาวตอไปนี้
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“…ตองดูวานักเรียนใหความสนใจอะไร แลวก็จัดหามา
ตามที่เขาตองการ…ดูความยากงายดวยนะ…เห็นครูบาง
คนทีน่ …
ี ยังกับสอนมหาวิทยาลัย…มันละเอียดเกินไป…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…เดี๋ยวนี…
้ มันเปลี่ยนยุคไปแลว…เราก็ตอ งทันสมัย
เนื้อหาที่ใหนกั เรียน…ก็นา จะตองใหเขานําไปใชในชีวิต
ของเขาได…มันก็มีคุณคา…ดีกวาเอาอะไรที่เขาไมตอง
การมายัดเยียดให…อยาง…ทอง อะไร…ไป…แลวไมรูวา
จะใชยังไง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“...ก็ไมคอยมีสื่อการสอนอะไรมากมาย อยางดีก็ใหนักเรียน
เขาหองlab …นักเรียนชอบเพราะไดฟง เสียงเจาของภาษา…
พวก source ไมคอยจะมี ถามีเยอะๆก็จะดีมาก จะไดเอามา
สอน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
1.3.3 ความรูแ ละทักษะในดานการวัดผลประเมินผลทางภาษา
จากการศึกษาพบวา ครูที่มีความรูและความเขาใจในการวัดผลและ
ประเมินผลไดนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาและการอบรมมาใชในการวัดและประเมินผลโดย
ออกแบบการวัดและประเมินผลทางภาษาทีห่ ลากหลายรูปแบบและวัดผลจากการปฏิบัติจริง
นอกจากนีย้ ังพบวาครูนําขอทดสอบที่มาจากคูมือตางๆที่มีขายอยูตามรานหนังสือทั่วไปมาจัดทํา
เปนแบบทดสอบโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูท คี่ าดหวังเนื้อหาที่ครูสอน โดย
ครูใหเหตุผลวาไมสามารถทีจ่ ะแตงประโยคคําถามที่มีความซับซอนไดดังคํากลาวตอไปนี้
“…ครูบางคนออกขอสอบมา ก็ไปเอามาจากหนังสือคูมอื
เพราะแตงประโยคไมได…มันสะทอนใหเห็นวาความรู
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ของครูยังไมพรอม…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…ขอสอบไปทาง เรียนไปอีกทาง เลยไมสมั พันธกนั ทําให
นักเรียนไมประสบผล…ก็ขึ้นอยูกับการสอนกับการวัดผลของ
ครูดวยเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…เอามาจากขอสอบเอ็นทเกาๆ บาง…ยังแตง choise ไมคอย
สัมพันธกนั …คิดไมคอยออก…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“…บางทีกว็ ัดผลไปเลย…เวลานักเรียนทํากิจกรรม ก็มีเกณฑ
ที่เราตกลงกับนักเรียน…ก็จะไดวัดอยางจริงๆ…พูดก็คือพูด
จริงๆ…เปนธรรมชาติดวย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
2. การนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูกลุมเปาหมายมี
ลักษณะดังตอไปนี้
2. 1 ความรูในดานเนื้อหา (Content Knowledge)
จากการศึกษาพบวาครูนาํ ความรูในดานเนื้อหาซึ่งประกอบดวยความรูใน
กฏเกณฑ โครงสรางไวยากรณ ความหมายของเนื้อความตลอดจนรายละเอียดของภาษาไปใช
ประโยชนในการถายทอดวิชาความรู ครูมีความพรอมในดานความรูความสามารถและมีความ
แมนยําในเนื้อหา สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางคลองแคลวทัง้ การฟง การพูด การอาน
และการเขียน สงผลใหครูสามารถอธิบายและใหรายละเอียดในเนือ้ หาของภาษาไดอยางถูกตอง
แมนยํา การที่ครูไมมีทกั ษะในการพูดภาษาอังกฤษเปนผลทําใหครูใชภาษาไทยในการสื่อความ
หมายแทน และเมื่อตองใชภาษาอังกฤษจึงไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว ครูที่มีความรู
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยางคลองแคลวไดนําความรูความสามารถนีม้ าใชในชัน้
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เรียนภาษาอังกฤษของตนจึงทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ และจากการที่ครูมีความรูในเนื้อหา
และเห็นความสําคัญในการนําความรูเหลานี้มาเปนพืน้ ฐานในการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงทําใหครู
ไดเนนความรูค วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
ดังนัน้ ครูจึงสอนเนื้อหาไดแก
โครงสราง กฎเกณฑทางภาษาใหกับนักเรียน สําหรับความรูและทักษะในดานการฟงของครูนนั้ ครู
ไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะการฟงนอย ทําใหครูไมมีความมัน่ ใจในการสอนการฟงจึงไมได
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทาที่ควร ดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…ไวยากรณยังมีความสําคัญ…เด็กตองแมนในการใช
กอน ถึงจะสื่อสารรูเรื่อง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“…ที่ใหศพั ทไป ก็จะไดรูมากขึ้น…ถาไมเขาใจความหมาย
ก็ไมรูวาจะสื่อยังไงดี…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
“...อาจารยสอนดี อธิบายพวก grammar ละเอียด
แลวก็ศัพท…อาจารยจะขยายออกไป คําที่เหมือนกัน
ตางกัน…มายังไงในแตละตัว…”
จากการสัมภาษณนกั เรียน
“…อาจารยมคี วามรูดีมาก…ทําใหเราไดความรูที่แนน
มีหลายอยางที่ไมรู ก็ไดมารูต อนเรียนกับอาจารย...อาจารย
สอนเวลาวิเคราะหคาํ หนาที่ของมัน อาจารยใหจดเลย
วาเปนอะไร…ก็จําได…”
จากการสัมภาษณนกั เรียน
“…ไมคอยไดฝกเรื่องฟงภาษาอังกฤษเทาไหรในหองเรียน
อาจารยไมคอยเนน…”
จากการสัมภาษณนกั เรียน

279
2.2 ความรูในดานวิชาชีพครูทวั่ ไป (Pedagogical Knowledge)
จากการศึกษาพบวาความรูใ นดานวิชาชีพครูทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูมดี ังนี้
2.2.1 ความรูใ นดานหลักสูตร
จากการศึกษาทีพ่ บวาครูมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสาระหรือขอบขายของเนื้อหาทีน่ ักเรียนจะตองเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษตามหลักการที่
ปรากฏในหลักสูตรทั้งสี่สาระไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลกนัน้ ครูไดนําความรูเหลานี้
ไปใชในในการวางแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมกับเปาหมายตามที่หลักสูตรกําหนด ครูไดมี
สวนรวมในการจัดทําหลักสูตรกับโรงเรียนโดยยึดแบบอยางจากหลักสูตรหรือคูมือจากกรมวิชาการ
ครูมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร ครูไดนําสาระ
การเรียนรูว ิชาภาษาอังกฤษทั้งสี่สาระในหลักสูตรมากําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากนัน้
นํามาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยครูกลุมที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนหลัก
ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมซึ่งสวนใหญจะเปนกลุม เปาหมายที่เปนครูปกติใหความสําคัญกับ
เนื้อหาสาระและติดยึดกับตําราเรียนที่โรงเรียนกําหนด ครูกลุมเปาหมายทีม่ ีแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนไปทางปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมไมตดิ ยึดกับตําราเรียนที่โรงเรียน
เปนผูกาํ หนด ครูยึดเปาหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรมากําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของนักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกัน โดยนําเนื้อหาทีม่ ี
ความหลากหลายมาเปนบทเรียน นอกจากตําราเรียนเพียงอยางเดียวดังคํากลาวตอไปนี้
“...ตองเอาหลักสูตรมาดูวา มีเปาหมายทีจ่ ะใหนกั เรียน
เปนอยางไร…แลวจึงมาวางแผนวาจะบรรจุอะไรลงไป
ยังไง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“…เวลาสอน…ตําราเลมเดียว…จะใหมนั มีครบคงเปน
ไปไมได…ตองเอามาจากขางนอกใหครอบคลุมสิ่งที่
กําหนดในหลักสูตร อยางเรือ่ งวัฒนธรรม…ก็ตองหามา…”
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จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 9
“...เอาหลักสูตรเปนหลัก แลวมากําหนดวาจะสอนอะไร
ที่จะใหบรรลุเปาหมาย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
2.2.1 ความรูเ กีย่ วกับผูเรียนและคุณลักษณะของผูเรียน
จากการศึกษาพบวาครูไดนําความรูที่กยี่ วกับลักษณะสวนบุคคลของ
นักเรียนมาเปนขอมูลพืน้ ฐานในการจัดกิจกรรมหรือบทเรียนใหสอดคลองกับความสนใจ
ความสามารถและความตองการของนักเรียน การทีค่ รูเอาใจใสเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของ
นักเรียนทําใหนักเรียนเกิดความรักและศรัทธาในตัวครู การใหความสําคัญกับความตองการและ
ความสนใจในการเรียนรูของผูเรียน ครูไดแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการเริ่ม
จากการสอบถามและสํารวจความตองการในการ เรียนรูก อนการสอน เมื่อรวบรวมขอมูลเรียบรอย
แลว
ครูจึงนํามาพิจารณาตัดสินใจในการจัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
นอกจากนีใ้ นขณะทีค่ รูดําเนินการสอนครูมกั ใหนกั เรียนทํากิจกรรมตามความสามารถและความ
สนใจของนักเรียน เชนการใหเลือกหัวขอที่นักเรียนสนใจ การสอบถามความตองการและความ
สมัครใจที่จะเรียนรูในการทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมคูและกิจกรรมเดี่ยว ครูใหอิสระในการคิดและ
การเรียนรูโดยไมไดบังคับใหนักเรียนปฏิบตั ิตามที่ครูบอก ครูเปนผูว างแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหกบั นักเรียน และในขณะเดียวกันก็เปนที่ปรึกษา ครูคอยเปนผูแนะนําใหความ
คิดเห็นเพื่อการปรับปรุงงานของนักเรียน นอกจากนีย้ ังสงเสริมความสามารถของแตละบุคคลดังจะ
เห็นไดจากงานทีน่ ักเรียนไดรับมอบหมาย
นักเรียนจะทํางานของตนตามศักยภาพและความ
สามารถที่มีอยู ครูมีความพยายามในการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิตในสังคม
ใหกับนักเรียน ครูใหความสําคัญตอการสรางคนใหเปนคนดีและมีชีวิตที่ดีในสังคมดังการกระทํา
และคํากลาวดังตอไปนี้
“...ใหนกั เรียนไดทํากิจกรรมกลุม ก็ใหอิสระในการเลือก
กลุม...นักเรียนมีความพอใจในการเลือกทํากิจกรรมที่
ตนเองสนใจ ไมควรไปกักเขาไว หรือไปกะเกณฑ...ใหเขา
ทุกเรื่อง...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
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“…รูวาเด็กสนใจ ชอบอะไร…เราก็นํามาเปนขอมูลในการ
สอน…อยางเชนเขาชอบเรื่อง cooking ก็ลองใหเขา
คนควาเรื่องนี้ดู…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
2.2.3 ความรูเกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและคุณคา
ของการศึกษา
จากการศึกษาพบวาจากการที่ครูมคี วามเขาใจในเปาหมายของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤ ครูจึงไดนําความรูนี้ไปใชโดยตระหนักถึงความสําคัญกับการพัฒนาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนตามเปาหมายของการเรียนรูภาษา ครูคํานึงถึงคุณคาของการ
เรียนรูภาษาอังกฤษและพยายามที่จะทําใหนกั เรียนเห็นคุณคาของการเรียนโดยสอดแทรกและย้ํา
ถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาอังกฤษในการที่เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร ไมวาจะเปน
ดานธุรกิจหรือการศึกษา ดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…เวลาที่เราเรียนในชัน้ สูงๆ…ตอๆไป…อังกฤษนี่สาํ คัญ
มาก…เพราะอะไร… ตําราที่เรียนมีแตภาษาอังกฤษ
ทั้งนั้น…เห็นหรือยังวาเปนยังไง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…อาจารยย้ํามาก…เรื่องทีอ่ ังกฤษเปนวิชาที่สาํ คัญ…
อยาไปทิง้ …วันนีย้ ังไมได วันหนาก็ตองดีกวานี…
้ ”
จากการสัมภาษณนักเรียน
2.2.4 ความรูเ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการการเรียนการสอน
จากการศึกษาพบวาครูไดนําความรูเกีย่ วกับบริบททางการศึกษาและ
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไปวางแผนในการจัดการสอน โดยกําหนดเนื้อหาที่เปนประโยชนกับ
นักเรียนในการที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน การที่ครูใหความสําคัญกับบริบทแวดลอมซึ่งไดแก
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมนั้น ครูมีความเห็นวาบทเรียนที่มีความเกี่ยวพันกับบริบท
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ดังกลาวเปนบทเรียนที่มีความหมายและมีคุณคาสําหรับนักเรียน
ตอไปนี้

ดังการกระทําและคํากลาว

“…โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาก…ตองติดตาม…บางทีตาํ รา
มันตามไมทนั …ก็ตองไปหามาสอน…ไมงั้นก็ตกยุค…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…จําเปนมากทีน่ ักเรียนตองเรียนสิง่ ที่อยูร อบตัว…เลย
เนื้อหาที่ออกมาก็ตองเปนอยางที่เห็น…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“…นี่กม็ าจาก โครงงานของนักเรียน…ไปศึกษา
เรื่องรถไฟใตดิน…จะไดทันเหตุการณหนอย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“…อาจารยเปนคนที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ…ใหไป
ศึกษาเรื่องของรถไฟใตดิน…ไดความรูขึ้นเยอะ…
อยางคําศัพทตางๆที่ใช…brochure(แผนพับ) ก็ได
อานจริงๆ…แลวก็ตองไปถามอาจารยอกี ที…วาอันนี้
ถูกหรือเปลา…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
2.2.5 ความรูเ กี่ยวกับตน
จากการศึกษาทีพ่ บวาครูรับรูเกี่ยวกับศักยภาพของตนในการ
จัดการเรียนการสอน มีความเขาใจและยอมรับในขอดีและขอดอยของตนเอง สามารถระบุไดวา
ตนเองมีความสามารถในดานใดและสามารถที่จะนําความสามารถเหลานัน้ มาใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดเพียงใดนัน้
ทําใหครูนาํ ความรูเกี่ยวกับตนมาใชในการวางแผนพัฒนาตนเองใน
ดานที่ครูคิดวาเปนขอดอยของตนโดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนาในดานความรูในเนือ้ หาซึง่ ครู
ตระหนักวามีความสําคัญในการสอนภาษาอังกฤษของครู ครูไดสะทอนความคิดเกี่ยวกับวิธกี าร
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จัดการเรียนการสอนของตนเองทําใหครูตระหนักถึงแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนภาษา
อังกฤษของตนใหดียงิ่ ขึ้นดังการกระทําและคํากลาวตอไปนี้
“…รูวาตัวเองไมไดมีวิธีการสอนอะไรมากมาย…ก็ได
คุยกันในหมวดวิชา…วาจะเชิญใครมาอบรมเรื่องวิธี
การสอนบาง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…เด็กบอกวา…สอนเร็ว…ก็ยอมรับวาจริง…เลยตอนนี้
พยายามใหชาลงแลว…เด็กจะไดตามทัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 7
“…ปรึกษาเพือ่ นบาง ก็เปนวิธีหนึง่ นะ…เวลาไมรูวา จะ
สอนยังไง…อยาง…จะทํายังไงใหเด็กเขียนได…ตัวเอง
ทําไมสาํ เร็จ…เพื่อนเขาก็แนะนําวาทําอยางนี…
้ อยางนี้
เลยลองเอาไปสอนดู…ก็ดีเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“...อาจารยใจกวางดี…ยอมรับที่พวกเราบอก…อยาง
สอนเร็วเกินไป ตามไมทัน…อาจารยกบ็ อกวา…จริงหรือ…
ครูจะสอนใหชา ลง…คิดวาดี…ที่อาจารยรแู ลวก็ปรับ…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
2.3 ความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขา (Pedagogical Content
Knowledge)
จากการศึกษาพบวาครูมีความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขาดังนี้
2.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนภาษา
ครูไดนําความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการสอนภาษา
อังกฤษไปใชในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่ความรูในหลักการและวิธีการสอน
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ภาษาอังกฤษทําใหครูสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดผลดี การเรียนการ
สอนมีความนาสนใจและเราใจ ครูใชแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคในการสอนภาษามีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูที่
ไดรับการศึกษาและการฝกฝนตนเองมีการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอมีวธิ ีการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ซึง่ ครูใหเหตุผลวาวิธีการในการสอนเปนสิ่งจําเปนในการจัดการเรียน
การสอน แตที่เปนอยูในปจจุบันไมมีเทคนิควิธกี ารมากมาย ครูมีความเคยชินในการสอนแบบใดก็
จะสอนแบบนั้นมาตลอด ครูไมไดรับการอบรมและไมมีความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนทําใหการดําเนินการ
เรียนการสอนไมไดรับความสนใจจากนักเรียนเทาที่ควร นักเรียนเกิดความเบื่อหนายครูที่คอยแต
อธิบายตามหนังสือ ครูเกิดความเบื่อหนายการสอนเนื่องจากนักเรียนไมสนใจในการเรียนรู และ
ไมมีวิธีการที่จะทําใหนกั เรียนหันมาสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใชเพลงหรือเกม
ทางภาษามาชวยในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนสนใจและสนุกสนานไปกับการเรียนการ
สอน แตครูก็ไมสามารถที่จะคิดหาเพลงหรือเกมทางภาษามาสอนนักเรียนได ดังคํากลาวตอไปนี้
“...อยากจัดกิจกรรมการสอนที่มนั นาสนใจ แตไมรูจะจัดยังไง
ถาไดอบรมบอยๆ ไดรูวิธีการใหมๆก็จะดี เลยสอนไปตามถนัด...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
“…ไมไดจบทางการสอนมา เลยนึกไมออกวาจะสอนยังไง
แตก็ไดถามจากคนอื่นๆบาง ก็ดีทําใหไดรูเพิ่มขึ้น…อยากรู
เรื่องวิธีการ เทคนิคอะไรที่ทาํ ใหมันนาสนใจมากกวานี้เหมือน
กัน…จะได work มากกวานี…
้ ”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
2.3.2 ความรูในการเลือกใชส่ือการเรียนการสอน
จากการศึกษาที่พบวาครูมีความรูความเขาใจในการเลือกสื่อการ
เรียนการสอน ครูไดนาํ ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชส่ือในการเรียนการสอนโดยพิจารณาเลือกสื่อ
การเรียนการสอนที่นาํ มาเปนเนื้อหาของบทเรียนใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ครูเลือกเนื้อหาที่
อยูในความสนใจของวัยรุนและเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน ครูคาํ นึงถึงความยากงายตามระดับ
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน
และพิจารณาเลือกสื่อที่ครูคิดวาจะเปนประโยชนใน
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ชีวิตประจําวันของนักเรียน การใชส่ือของครูยังอยูในวงจํากัดเนื่องจากบริบทของโรงเรียน
“…สื่อที่ใชจะเปนพวก สิ่งพิมพ ของจริงๆ เลย อยางซอง
กลองทีเ่ ห็นวันกอน…เปนสวนใหญ…ก็มันหางายสะดวก
ไมยุงยาก…เด็กก็สนใจดวย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 9
“…เรื่องสื่อนี…
่ ก็ทาํ เองบาง…อยางพวกหนัง ก็ write เอง
เลย…เดี๋ยวนี้เลยเกงแลวเรื่องนี…
้ ”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“...เรื่องทีว่ ัยรุน สนใจ เวลาเอามาสอนรูสึกวาเด็กจะ
ชอบมาก…โดยเฉพาะเพลง…เด็กเขาอยากรูเนื้อเพลง
ความหมาย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
2.3.3 ความรูแ ละทักษะในดานการวัดผลประเมินผลทางภาษา
จากการศึกษาพบวา ครูนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาและการ
อบรมมาใชในการวัดและประเมินผลโดยออกแบบการวัดและประเมินผลทางภาษาที่หลากหลาย
รูปแบบและวัดผลจากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยงั พบวาครูนาํ ขอทดสอบที่มาจากคูมือตางๆทีม่ ี
ขายอยูตามรานหนังสือทั่วไปมาจัดทําเปนแบบทดสอบโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวังเนื้อหาที่ครูสอน โดยครูใหเหตุผลวาไมสามารถที่จะแตงประโยคคําถามที่มีความ
ซับซอนไดดังคํากลาวตอไปนี้
“…ครูบางคนออกขอสอบมา ก็ไปเอามาจากหนังสือคูมอื
เพราะแตงประโยคไมได…มันสะทอนใหเห็นวาความรู
ของครูยังไมพรอม…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…ขอสอบไปทาง เรียนไปอีกทาง เลยไมสมั พันธกนั ทําให
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นักเรียนไมประสบผล…ก็ขึ้นอยูกับการสอนกับการวัดผลของ
ครูดวยเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…เอามาจากขอสอบเอ็นทเกาๆ บาง…ยังแตง choise ไมคอย
สัมพันธกนั …คิดไมคอยออก…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“…บางทีกว็ ัดผลไปเลย…เวลานักเรียนทํากิจกรรม ก็มีเกณฑ
ที่เราตกลงกับนักเรียน…ก็จะไดวัดอยางจริงๆ…พูดก็คือพูด
จริงๆ…เปนธรรมชาติดวย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมธั ยมศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับวิธกี ารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูสอดคลองตามแนวคิดของครูซงึ่ ยึดหลักปรัชญาการศึกษาแลวนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยครูมีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดดังนี้
1. แนวคิดที่เนนหลักปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูมีแนวคิดตามหลัก ปรัชญา
สารัตถนิยม มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอนดังนี้
1.1 วิธีการบรรยาย
ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธกี ารบรรยายกลาวคือ ครูแปลความ
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ครูเริ่มบทเรียนดวยการอานขอความจากหนังสือเรียนซึ่งเปนเนื้อหา
บทเรียนโดยตลอดทีละยอหนาใหนกั เรียนฟง สลับกับการใหนกั เรียนอานพรอมกันทั้งหอง นักเรียน
จะอาน ดวยน้าํ เสียงและความเร็วในการอานที่คอนขางชาเนื่องจากตองรอเพือ่ น ๆ อานไปพรอม ๆ
กัน ครูอธิบายความหมายของแตละประโยคดวยการแปลความทีละประโยค ในขณะที่ครูแปล
ความ
แตละประโยคจะมีการแทรกการถามความหมายของคําศัพท
โดยนักเรียนจะบอก
ความหมายเปนภาษาไทย
จากนัน้ ครูอธิบายรายละเอียดของเนือ้ หาโดยการบอกความหมายของ
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คําศัพท ความหมาย ของประโยค การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานโดยการใชคําถามเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยสลับกันไป ครูจะเนนรายละเอียดของเนือ้ หาที่ตองการสื่อใหกบั ผูเรียน
โดยยึดตําราเรียนเปนหลัก ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูมอบหมายงานให
นักเรียนทําแบบฝกหัดเกีย่ วกับเรื่องทีเ่ รียนนอกจากนีเ้ นื้อหาบทเรียนจะเปนการเนนโครงสรางและ
กฏเกณฑของไวยากรณตามเนื้อหาที่เรียน ครูมีความคิดเห็นวา การอธิบายความและแปลความ
เปนวิธีการที่ทาํ ใหนักเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหาไดดี และนักเรียนจําเปนตองรูโครงสราง
ทางไวยากรณและความหมายของคําเพราะจะไดนาํ ไปสรางประโยคได นอกจากนี้ยังเปนความรู
พื้นฐานในการเรียนตอ ดังคํากลาวของครูตอไปนี้
“...ครูจบแลว...ทําแบบฝกหัด...ตอบคําถามดานลาง...”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 7
“…คงตองอธิบายเพราะนักเรียนจะไดเขาใจความหมายของ
ประโยค บางทีนกั เรียนรูคําศัพทแตก็เรียบเรียงไมได นักเรียน
เขาอยากรูรายละเอียด …ก็ตองใชวิธนี …
ี้ ”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
“…ม.6 นี…
่ ก็ตองเตรียมตัวใหเขาสอบเอ็นทรานซ เลยตอง
สอนเทคนิคในการเลือกคําตอบ แลวก็ตองอธิบายวาทําไม
ตองเลือกขอนี…
้ ”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
“…การใชภาษายังคงมีความจําเปน ถาเด็กความรูยงั ไมแนน
ก็ใชภาษาไมได ก็ตองการคําอธิบาย…เพือ่ จะไดชัดเจน…
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
ครูไดแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมีขนั้ ตอนในการสอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ครูเตรียมการสอนโดยศึกษาเนื้อหาที่อยูในแบบเรียน
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ครูจัดเตรียมเนือ้ หาบทเรียนจากตําราเรียนตามทีโ่ รงเรียนกําหนดและครูคน ควาเพิม่ เติม
ในรายละเอียด พรอมทัง้ จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนโดยการเพิ่มเติมกฏเกณฑของ ภาษา
และโครงสรางทางไวยากรณ เชน
“…นักเรียนดูตาม sheet ทีค่ รูแจก มาดูวา เราวิธีการใช prefix
และ suffix … prefix ใชนําหนาคําแลวทําใหความหมาย
เปลี่ยนไป…ดูคําแรก คําทีม่ คี วามหมายวา not มีอยูห ลายคํา …
Im in un ir เชน possible เปน impossible mortal เปน
Immortal…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 1
“…ดูวามี grammar point อะไรในเนื้อเรือ่ ง แลวจึงทําsheet
ประกอบการสอน ….”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“…สอนตามหนังสือเปนหลัก แตก็มีเสริมใหนกั เรียน
ก็ใหนกั เรียนเรียนจากหนังสือพิมพ…Student Weekly บางที
ก็Nation Junior…แตก็ใหนกั เรียนซื้อภาคเรียนละ 1 ฉบับ…
แลวก็ใหนักเรียนเขาใจความหมายของเนือ้ เรื่องและโครงสราง
ตางๆ การใชคํา สํานวน ก็จะสอนไปเลย ใหนักเรียนแปล…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
ขั้นตอนที่ 2 ครูอธิบายรายละเอียดของเนือ้ หา
ในขั้นตอนการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา
ครูไดบอกเลาและอธิบาย
เนื้อหาที่สอนโดยการเริ่มตนดวยการทบทวนความรูเดิมเพียงเล็กนอยจากนั้นครูเริ่มแปลความจาก
เนื้อเรื่อง หากเปนการเรียนการสอนทักษะการอาน การเรียนการสอนดานไวยากรณและโครงสราง
ทางภาษา ครูจะเขียนโครงสรางของไวยากรณบนกระดานดํา แลวอธิบายกฎเกณฑการใช
โครงสรางนั้น ๆ โดยละเอียด นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่ครูอธิบาย ในระหวางการบรรยาย ครูมีกิจกรรม
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แทรกบางเชนการถาม-ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูกําลังสอน และทําแบบฝกหัด ตามหนังสือเรียน
หรือแบบฝกหัด ที่ครูจัดเตรียมใหตามเนื้อหาที่ครูสอน ดังตัวอยางตอไปนี้
“ …นักเรียนดู strategy หนาตอไปตามหนังสือ เวลาทีอ่ านเรื่อง
เราจะตองดู context clues ที่อยูใน paragraphนั้น อยางคําวา
However, Nevertheless, On the other hand แสดงวาอะไร…
แสดงวา ขอความถัดไปจะเปนการขัดแยงกัน…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 2
“… form ของ present perfect tense …ใครจําไดบาง…
เราใช verb to have ตามดวยอะไร…ถูกตอง...verb ชอง 3
…เราใชเมื่อไหร…1. เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและดําเนินมา
จนถึง…ปจจุบัน เราจะสังเกตไดจากคําวา since กับ for…”
กลุมคําที่ตามหลัง since เปนอะไร…จุดเริ่มตนของเวลา…
since June, since last Christmas…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 7
“...ถึงอาจารยจะพยายามใหนกั เรียนมีสวนรวม แตการสอน
ของอาจารยกเ็ ปนแบบเกา พูดอธิบายไปเรื่อย ๆ ...”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“...การเรียน...จะเรียนตามหนังสือ และชีท (เอกสารประกอบ
การสอน) มีหลักการอาน ไวยากรณ…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
“...อาจารยสอนไวยากรณ และเขมงวดในเรื่องการใชดวย
อาจารยอธิบายรายละเอียด บางทีกถ็ ามบาง แตสวนใหญ
ก็พูดอยูห นาหอง...”
จากการสัมภาษณนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปบทเรียนและวัดผลการเรียนรู
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ในขั้นตอนตอจากการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาแลวครูจะสรุปบทเรียน
โดยการวัดผลการเรียนของนักเรียนโดยการใหนกั เรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในหนังสือเรียน
และตรวจคําตอบเพื่อวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน ดังนี้
“…ทําแบบฝกหัดทายบท เริม่ จากหนา 49 ความหมายของ
คําตอไปนี้ มีความหมายเหมือนคําไหนที่ใหมา…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
“…นักเรียนลองเรียงลําดับเหตุการณดูวา อะไรเกิดขึ้นกอน
หลังจากที่เรียน การ describe the process ไปแลว…
สังเกตวามีคําอะไร…ที่บอกเรา…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 3
“... Now listen to me and answer my questions….
What happened on March 27, 1964?…
Yes…the earthquake. Where did it happened?
…In Alaska…right….”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 4
2. วิธีการสอนแบบทางตรง (Direct Instruction)
ครูมีวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับ
วิธีการสอนแบบทางตรง คือพฤติกรรมการสอนของครูที่ถายทอดขอมูลความรูไปสูน ักเรียนโดยตรง
และรวดเร็ว ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนีค้ รูจัดลําดับขัน้ ตอนโดยคํานึงถึงความยาก
งายของเนื้อหาการทบทวนความรูเดิมของนักเรียน ครูจะสอนรายละเอียดสวนยอยของภาษาไปสู
องครวมของภาษาไดแกหนวยยอยจากความหมายของคําศัพทไปสูประโยคและเนือ้ ความทัง้ หมดของ
เรื่อง การยกตัวอยางประกอบการอธิบายเนื้อหา การเสริมเพิม่ เติมความรูท ี่นอกเหนือไปจากบทเรียน
การมอบหมายงานใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อความแมนยําในการใชภาษาการใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
การพัฒนาตนเองของนักเรียน ดังตัวอยางคําพูดและการกระทําตอไปนี้
“...ก็ตองใหนกั เรียนเขาใจความหมายของคําศัพท...กอนอื่น
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พอเขารูความหมายก็จะเขาใจภาษามากขึน้ เมื่อนักเรียนไม
รู เขาก็แตงประโยคไมได จะพูด จะเขียน จะทําอะไรก็ไมได
ไปหมด...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“…สวนใหญกจ็ ะทบทวนความรูกอน ถามคําศัพทบา ง…ก็
ตองดูความยากงายดวย กอนที่จะไปถึงประโยคยาว ๆ นักเรียน
ตองมีความรูเรื่องศัพท…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
2. แนวคิดทีเ่ นนปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) ครูผูมีแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมมีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนดังนี้
2.1 วิธกี ารเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) โดยการใชกิจกรรมกลุม
ยอยที่ประกอบดวยสมาชิกภายในกลุม ตั้งแต 2 คน ถึงกลุมละ 4 – 5 คนซึ่งทํางานและเรียนรู
รวมกัน นักเรียนในกลุมแตละคนจะรับผิดชอบงานและเรียนรูรวมกัน พรอมทัง้ ชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุม นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหกระบวนการในการทํางานและการปรึกษาหารือ
กับครูผูทําหนาที่แนะนําและชวยเหลือนักเรียน การตรวจสอบการทํางานเปนรายบุคคลโดยการ
เขียนงานในสวนที่ตนรับผิดชอบ และจากงานของแตละบุคคลจึงนํามารวมกันเปนผลงานของกลุม
การแขงขันทํากิจกรรมและทําคะแนนใหกลุม
“...นักเรียนไมไดอยูในโลกนีต้ ามลําพัง เขาตองมีสังคม
การสอนใหรูจักการทํางานรวมกับผูอนื่ ก็เปนการเตรียม
นักเรียนใหเรียนรูวาเราจะตองปรับตัวอยางไร...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
“…การเรียนรูที่จะปรับตัว และทํางานรวมกับผูอื่นเปน
สิ่งจําเปนสําหรับนักเรียน ถือวาเปนทักษะชีวิต…การ
เรียนจึงไมไดอยูที่การสอบไดคะแนนดีๆ แตเขากับใคร
ไมได…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…การรวมแรงรวมใจกันเปนคุณลักษณะที่นกั เรียนควร
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จะมี การสอนใหรูจักการที่จะทํางานรวมกันจึงเปนสิง่
จําเปน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…Team work is the heart of this project, this work
won’t finish without this point…”
จากสมุดบันทึกการเรียนรูข องนักเรียน
2.2 วิธีการสอนโดยใชผงั กราฟฟก (Graphic Organizer ) โดยครูมีกิจกรรม ให
นักเรียนเขียนผังมโนทัศนเพือ่ สรุปความคิดรวบยอดที่ไดจากการเรียนรู นักเรียนจะเขียน ผังมโนทัศน
ดวยตนเองและสามารถบอกไดวา ครูใชวธิ ีการนี้ในการสอน ครูมีความเขาใจเกี่ยวกับ วิธีการนี้วา
เปนเทคนิคอยางหนึง่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและครูไดมีความ เห็นวา
ไมใชเรื่องใหมสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษเนื่องจากเคยทํามานานแลว แตไมทราบวาเรียกวา อะไร
ครูมีความเห็นวาการใชวิธกี ารนี้ทาํ ใหบทเรียนนาสนใจ นักเรียนไดผอนคลายเพราะจะ บูรณาการ
กับวิชาศิลปะ โดยนักเรียนจะไดพัฒนาความสามารถในงานศิลปะออกมาอีกดวย
“…สวนใหญใช mind mapping ในการใหนกั เรียนหา
ใจความสําคัญ อยางนอยก็เปนการจัดระบบความคิด
ใหนักเรียน ไดรูจักการใชเทคนิคในการดึงประเด็นออกมา…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…อาจารยมวี ิธีการสอนไมเหมือนใคร อยาง…จะใช
Graphic Organizer ในการสอน…ก็คือ เราจะเขียน
ผังความคิด ตอนแรกๆก็เขียนไมคอยได…ตอนหลังๆก็
ดีขึ้น…ชักคลอง…”
จากการสัมภาษณนักเรียน
2.3 วิธีการสอนแบบ K W L PLUS โดยครูมีกิจกรรมในการเรียนการสอนซึ่งเปน
ขั้นตอนครูเริ่มตนการสอนตามขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนที่เรียกวา K คือ KNOW โดยครูเริ่มตนการสอน
ดวยการซักถามเกี่ยวกับความรูเดิมของนักเรียนเกีย่ วกับเนื้อหาทีน่ ักเรียนเรียนวานักเรียนไดเรียนรู
อะไรมาบาง ครูใชคําถามในการดึงความรูเดิมของนักเรียนโดยใหนักเรียนตอบคําถามเชน
“ Does anyone know Connie Francis?
Have you heard the song Tennessee Waltz…
What is Waltz?…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 6
ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่เรียกวา W คือ Want to know เมื่อไดรับคําตอบ
แลวครูจะซักถามนักเรียนตอไปวาบทเรียนที่ครูนํามาใหนักเรียนไดเรียนรูนี้ นักเรียนอยากเรียนรู
อะไร เปนขั้นตอนของ What do you want to know ? ดังขอความที่ครูและนักเรียนกลาวดังตอไปนี้
“…What do you want to know about the song…
Tennessee Waltz?… you wanted to know what
happened to the woman? What else do you
want to know?…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 6
ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนที่เรียกวา Learned คือ what you learned
เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแลวครูจะซักถามเพื่อใหนักเรียนไดทบทวน
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูไป เปนการสรุปบทเรียน เชน
“ … What have you learned from the song?…
Is the song sad? Why?…”
จากการสังเกตการสอนกรณีศึกษาที่ 8
ขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นตอน ทีเ่ รียกวา plus คือสิ่งที่ครูจะเสริมเพิ่มเติมที่นอก
เหนือไปจากเนื้อหาที่เรียน เชนการใหนกั เรียนเขียนสรุปความจากสิง่ ทีเ่ รียนไปแลว
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2.4 การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(Communicative language Teaching)
ครูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักการของ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้
(1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
ครูนําเสนอเนื้อหาโดยการสรางความคุนเคยกับนักเรียน การสนทนาทักทาย
เชื่อมโยงสิ่งทีค่ รูจะสอน ทบทวนความรูเดิมของนักเรียนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนโดยครูมีความ
คิดเห็นวาการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนใหมเปนขั้นตอนทีส่ ําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษา การที่ครูจะใหขอมูลแกนักเรียนในการรับรูสิ่งใหมจงึ จําเปนทีค่ รูตองสรางความคุน เคยและ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาใหกับผูเรียน การนําเสนอเนื้อหาใหมจงึ มุงเนนใหผูเรียนไดรับรู
และทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ครูใชสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด
“...ครูนําเขาสูบ ทเรียนดวยการซักถามนักเรียนดวยคําถาม
ดังนี้ …what kinds of things do you usually spend
your money on? ….ครูใหนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับสกุลเงิน
ของชาติตางๆที่นกั เรียนควรทราบ เชน $50 $100 …”
จากแผนการสอนของกรณีศกึ ษาที่ 8
“…ใหนกั เรียนศึกษาแผนพับตางๆ…อยาง…อะไรละ…โฆษณา
ของโรงแรม brochure แนะนําแหลงทองเที่ยว …เราแจกให
เขาไมเหมือนกันในแตละกลุม…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…อาจารยเปดเพลงใหฟง …เพราะดี…อยากใหอาจารย
ทุกคนเอาเพลงมาสอน ยิ่งความหมาย นะคะ…ซึ้ง
…เพลงมันโบมาก (ในทีน่ นี้ กั เรียนหมายถึงโบราณ คือ
เกามาก) …”
จากการสัมภาษณนักเรียน

295
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice)
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ครูใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาอังกฤษ
เรียนรูใหมจากขั้นการนําเสนอเนื้อหาของครู โดยมีครูเปนผูนาํ ในการทํากิจกรรม การที่ใหนักเรียน
ไดฝกการใชภาษาในขั้นตอนนี้ ครูมีความเห็นวา จุดมุงหมายคือความตองการทีใ่ หนักเรียนไดทํา
ความเขาใจเกีย่ วกับความหมาย โดยการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อความ ครูจะจัด
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาทักะการพูดโดยเริ่มตนจากการพูดตามแบบงาย ๆ กอน
จนไดรูปแบบภาษา แลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป เพื่อฝกการใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน
ครูใหขอมูลปอนกลับโดยครูมีความเห็นวา เพื่อนักเรียนจะไดรูวา ตนเองใชภาษาไดถูกตองหรือไม
และยังเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจ ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอีกดวย
ตอจากนัน้ ครูฝกทักษะการเขียน เพื่อเปนการเสริมความถูกตองแมนยําในการใชภาษาใหมากขึน้
“...ฝกใหนกั เรียนไดลองพูด เริ่มตนก็งา ยๆ ตามแบบที่ให
ไปกอนตามครูไป...แลวคอยๆดัดแปลง...ถาปลอยใหพดู
เลยคงไมได…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
(3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนขั้นตอนที่ครูฝกใหนักเรียนใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร ครูมอบหมายงานโดยการถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสู
การนําภาษาไปใชจริงนอกชัน้ เรียน ครูเปดโอกาสใหนกั เรียนลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ
โดยครูผูสอนเปนผูแนะแนวทางในการฝกการใชภาษา เชน
“...นักเรียนทํากิจกรรม over to you โดยการสํารวจขอมูล
ของเพื่อนๆ….Find someone who…”
จากแผนการสอนของกรณีศกึ ษาที่ 8
“…นักเรียนเขียนสรุปขอมูลของตนเอง หลังจากที่ไดสอบ
ถามเพื่อน ทําใหเขาไดถายโอนความรูจากการพูดมาสู
การเขียน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
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2.5 การสอนแบบโครงงาน ( Project-Based Learning)
การสอนโดยวิธีโครงงานตามลักษณะทีป่ รากฏตามธรรมชาติของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูพบวาครูมีความเขาใจในการใชโครงงานในลักษณะของการดําเนินการ
ตามโครงการ โครงงานทีค่ รูใชเปนกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะมีลักษณะคือการ
วางแผนงานรวมกันระหวางครูและนักเรียน มีเปาหมายของโครงงาน การกําหนดหัวขอของ
โครงงานมีลกั ษณะที่มาจากการกําหนดหัวขอที่ครูเห็นวานาสนใจและเปนประโยชนกับนักเรียน
เชนโครงงาน My Favourite Teacher และครูกําหนดเปนแกนสาระ (theme) แลวนักเรียนเปนผู
เลือกเรื่องทีส่ นใจ เชนโครงงานภาพยนตร แตทงั้ นี้ลักษณะของโครงงานทัง้ สองชนิดสามารถยืดหยุน
ตามความสนใจและความตองการของนักเรียน ครูมคี วามเห็นวาการใชโครงงานเปนวิธีการสอน
นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถหลายดาน อีกทั้งยังเปนการฝกฝนวินัย ความสามัคคีในกลุม
การเรียนรูท ักษะทางสังคม การทีมนุษยสัมพันธที่ดนี อกเหนือไปจากกระบวนการในการคนควาหา
ขอมูล
“…ปรับเนื้อหาที่ใชในการ presentation ใหนา สนใจ
ยิ่งขึ้น เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมากขึน้ โดยให
นักเรียนแบงกลุมดูภาพยนตรวิดีทัศนที่เลือกสรรวา
มีคุณคาแลวดึงขอมูล ขอคิดจากภาพยนตรมา….”
จากการบันทึกผลหลังการสอนของกรณีศกึ ษาที่ 5
“…นักเรียนจับคูศึกษาเนื้อหา แลวเขากลุม 4 คน ถายโอน
ความรูใหแกกนั แลกเปลีย่ นวิธีการคิดเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวย…”
จากแผนการสอนของกรณีศกึ ษาที่ 5
2.6 การสอนที่เปนการบูรณาการ
ครูไมติดยึดกับวิธกี ารใดวิธีการหนึง่ แตเปนการผสมผสานวิธีการตาง ๆ โดยมี
จุดเนนเพื่อตองการบูรณาการของความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชนการใหนักเรียนชมภาพยนตร
การนําเพลงมาสอน การชมละครประกอบการเรียน เกมทางภาษา
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“...ใชวิธีการหลายๆอยาง ขึน้ อยูกับจุดประสงควา ตองการ
ใหนักเรียนรูอะไร...เชนฟงเพลง...แลวเติมความ...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
ปจจัยทีส่ งผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สง ผลตอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย
การศึกษาในดานพื้นฐานการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม ที่มีสว นเกี่ยวของกับแนวคิดในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยไดขอคนพบดังนี้
1. พืน้ ฐานการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษาของครูสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ จากการสังเกตพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง
ในหองเรียนและนอกหองเรียน พฤติกรรมทั่วไปของครู การสนทนาอยางไมเปนทางการ พบวา
พื้นฐานการศึกษาสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมธั ยมศึกษาโดย
ความรูที่ครูไดรับจากสถาบันการศึกษาเปนความรูทางทฤษฎีซึ่งครูมีความรูในดานเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ(content knowledge) ครูไดเรียนรูระบบของภาษา หลักไวยากรณตลอดจน
วัฒนธรรมของเจาของภาษาในทางทฤษฎีทําใหครูมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ครูนําความรูทไี่ ดรับจากสถาบันการศึกษามาสอนใหกับนักเรียนโดยใชเปนแนวทางในการจัด
เนื้อหาใหกับนักเรียนในการเรียนรูโครงสรางของภาษาตามที่ตนเรียนมา นอกจากนี้ครูไดนําวิชา
ความรูเกีย่ วกับวิชาชีพครู(pedagogical content knowledge) ที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนและวิชาชีพครูที่เฉพาะสาชาวิชาที่สอน(pedagogical content knowledge)
ไดแกความรูในดานหลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังการ
กระทําและคํากลาวตอไปนี้
“...ความรูในตัวเนื้อหาของภาษาจําเปนมาก…ถาไม
แมนก็ไมรูจะทําใหนักเรียนเกงไดยังไง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“ …ครูตองแมนในหลักของภาษา พูดคลอง…ใชภาษาไดดี
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ทําใหนกั เรียนเขาศรัทธา อยากจะเรียนดวย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“...เรื่องความรูทั่วไปอยางหลักสูตร..ก็ตองรูไมงั้นก็
สอนไมได…จิตวิทยานี่ตองใชเยอะเลย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
“…ที่เรียนมาก็ตองนํามาใช…และก็ตองปรับใหเขายุค
เรื่องหลักสูตรนี่สําคัญมาก…ยิ่งตอนนี้มหี ลักสูตรของ
โรงเรียนดวยก็ตองรูวาเนนอะไร…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
“…ไมไดจบมาทางครู…ไมไดเรียนเลย…พวกจิตวิทยา
วิธีสอน...ก็ลําบากเหมือนกัน เวลาสอนก็นึกไมออกวา
จะมีเทคนิคอะไร…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
2. พื้นฐานทางสังคม
จากการศึกษาพบวาพืน้ ฐานทางสังคมมีสวนชวยใหเกิดแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนดังนี้
2. 1 บรรยากาศแวดลอม
ครูและนักเรียนมีความเห็นวาบรรยากาศในหองเรียนมีสวนทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตน หองเรียนทีม่ ีบริเวณ
เพียงพอสําหรับการเคลื่อนไหวของนักเรียนและเหมาะในการทํากิจกรรมโดยใหนกั เรียนได
แสดงออก หองเรียนที่สะอาดสวยงามเปนระเบียบ
สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกบั
นักเรียน นอกจากนีบ้ รรยากาศของความเปนมิตร ความเปนกันเองระหวางครูและนักเรียน
บรรยากาศเหลานีท้ ําใหครูมีความรูสึกมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้
ครูมีความเห็นวาจํานวนนักเรียนในหองเรียนมีสว นสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
หากนักเรียนในหองเรียนมีจาํ นวนไมมากคือหองละประมาณไมเกิน 40 คนจะทําใหมีโอกาสในการ
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ฝกนักเรียนเปนรายบุคคลไดมากกวาหองเรียนที่มนี กั เรียนจํานวนมาก ดังนัน้ ครูจงึ ตองปรับวิธกี าร
สอนใหสอดคลอง กับจํานวนนักเรียน เชนการ แบงกลุมยอย ครูมีความเห็นวาจํานวนนักเรียนที่
มากเกินไปเชนจํานวนประมาณ 50-60 คน ตอหองเรียนทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมที่ฝกทักษะ
ทางภาษาไดเต็มที่ อีกทัง้ ทําใหหองเรียนแคบลงไมสามารถที่เดินเขาไปหานักเรียนเปนรายบุคคลได
การควบคุมชัน้ เรียนเปนไปดวยความยากลําบากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจําเปนตอง
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เมือ่ จํานวนนักเรียนมีเปนจํานวนมาก การจัดกิจกรรมทีใ่ หนักเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธจึงทําไมได และไมสามารถติดตามและดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ดังตัวอยางคํากลาว
ตอไปนี้
“…นักเรียนเยอะมาก หองหนึ่งก็ประมาณ 50 คนจะใหทาํ
กิจกรรมอะไร มันก็ไมไดผล หากจะใหฝก เปนรายบุคคลก็
คงไดไมครบคน ถาจํานวนนักเรียนมีนอยๆกวา นาจะดี…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…นักเรียนในหองมีมาก บางทีทํากิจกรรมแลวเกิดปญหา
ควบคุมยากดูแลไดไมเต็มที่ อยากใหหองเรียนมีเด็กนอยๆ
ซัก35 นาจะดี…คงเปนไปไมได”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 7
“...อยากจะจัดกิจกรรมที่ดๆี ใหนกั เรียนสนุก บางทีมาดู
หองเรียนแลวจัดไมไหว...แคบก็แคบ รอนก็รอน เด็กก็
เยอะ...ม.ปลายจะตัวโตดวย...หองเรียนมันไมเหมาะ...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“...หองเรียนอยางนี้ movement (ในทีน่ หี้ มายถึง การเคลือ่ นไหว)
ไมตองพูดถึง มันทําอะไรไมไดมาก…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
“...ครูตองรูจักปรับวิธีการใหเขากับนักเรียน...ดูวาเขาสนใจ
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อะไรอยู...นักเรียนเยอะ ก็ตอ งหาวิธกี ารใหเหมาะ...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 8
2.2 การเรียนรูจากสังคมเพือ่ นรวมงาน
ครูมีความเห็นวาเพื่อนรวมงานเปนสวนหนึ่งที่มีสว นในการเสริมสรางและทําให
ความคิดในการจัดการเรียนการสอนของตนเปลี่ยนแปลงได การมีเพื่อนรวมงานที่ดีสามารถใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบงปนความรูป รึกษาหารือ และรวมมือกันในการคิดหา
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนการคัดเลือกเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
นอกจากนีย้ ังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการสอนซึ่งกันและกัน ทําให
ขยายโลกทัศนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตนมากยิง่ ขึ้น ดังตัวอยางคํากลาวตอไปนี้
“… มีทีมงานที่สอนวิชาเดียวกันไดปรึกษาหารือกัน ก็ดีมาก
ชวยไดมาก บางทีเราจะมา share ความคิดกันวา เธอสอนยังไง…
แลวเราก็เอามาสอนบาง ไดผลดี บางทีคนเดียวไมไดคุยกับใคร
ก็ไมรูวาจะสอนอะไรบาง นอกจากตามตํารา…”
จากการสัมภาษณกรณี์ศึกษาที่ 4
“...มีเพื่อนรวมงานดี ชวยกันคิด เตรียม ก็ทาํ ใหมีความพรอม
ในการสอนมากขึ้น…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
2.4 ความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน
การไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนปจจัยหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยครูมีความเห็นวา การที่เพื่อนรวมงานมีความแตกตางกันในดานของ
ความคิด ทําใหขัดขวางการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บรรยากาศแวดลอม
ของเพื่อนรวมงานทีม่ ีแตการนินทาวาราย ไมสรางสรรคงาน การอิจฉาริษยากันในการทํางานไมรว มมือ
กัน ในการทํางานทําใหเกิดความทอแทและเบื่อหนายสถานทีท่ ํางานจนทําใหไมมีความสุขในการ
ทํางาน ดังคํากลาวตอไปนี้
“...สังคมเรา...บางทีก็เห็นใครดีไมได...เก็บซะ...ไมใหแสดง
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ออก เราไมไดรับการสนับสนุนจากหัวหนา...บรรยากาศ
เลยไมดีเลย...ทําใหทอเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
2.3 ความสนใจและความตองการของสังคมรอบตัวนักเรียน
จากการศึกษาพบวาครูและนักเรียนมีความคิดวาการที่ไดเรียนรูในสิง่ ทีน่ ักเรียน
สนใจจะทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ นักเรียนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูเพราะ
บทเรียนมีคุณคาควรแกการเรียนรู นักเรียนเห็นประโยชนจากการเรียน นอกจากนีย้ ังเกิดความรูส ึก
วาเปนสวนหนึง่ ของการจัดการเรียนรู ดังคํากลาวตอไปนี้
“… นักเรียน ม.ปลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนชัน้ ม.6
ตองการทีจ่ ะเรียนเกีย่ วกับเทคนิคการอาน การทําขอสอบ
เขามหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองสอนเทคนิควิธีในการเลือก
คําตอบที่ถูกตอง…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“… เวลาทีม่ อบหมายใหนักเรียนศึกษา นักเรียนจะเลือกทํา
ตามความสนใจเชนภาพยนตรที่เขาสนใจ เขาจะเลือกเอง
แลวนํามาขอคําปรึกษา นักเรียนจะตัง้ ใจทํามาก เลยคิดวา
ดีกวาที่จะบังคับเขา ในสิง่ ทีเ่ ขาไมตองการ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“ …กอนการสอนจะทําแบบสอบถามความตองการใน
การเรียนของนักเรียนแลวก็มาจัดเนื้อหาในการสอนตาม
ที่นกั เรียนตองการ ผลที่ไดคือนักเรียนสนใจที่จะเรียน
ภาษาอังกฤษ มากกวาที่สงิ่ ที่เรายัดเยียดใหเขาเรียน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที1่ 0
“…อาจารยมกั เอาเรื่องที่เปนปจจุบนั เรื่องที่กาํ ลังอยูใน
ความนิยมมาสอนก็เปนความรู บางทีก็เปนเรื่องตลก
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สนุกดีทาํ ใหอยากเรียน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 6
3. พื้นฐานทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาแนวคิดและวิธกี ารในการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ โดยการสังเกตการสอนของครู พฤติกรรมการดําเนินชีวิตสวนตัวของครู และชีวิตการ
ทํางานการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู ขอมูลปรากฎดังนี้
3.1 วัฒนธรรมขององคกร
ครูมีความเห็นวาวัฒนธรรมการทํางานขององคกรมีอทิ ธิพลตอแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกลาวคือ วัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยางหนึ่ง
คือภาระงานอื่นนอกเหนือไปจากงานสอน ครูมีความเห็นวาภารกิจอื่นของครูที่โรงเรียนมอบหมาย
มีมากและงานเหลานีท้ าํ ใหเวลาของการเตรียมการสอนไมเพียงพอ ครูใหความเห็นวานอกเหนือ
ไปจากการสอนภาษาอังกฤษแลว ครูยังมีภาระหนาทีน่ อกเหนือไปจากการสอน การเปนอาจารย
ที่ปรึกษาดูแลนักเรียน ครูตองทํางานหนักขึ้น ทั้งการทําหนาที่รวบรวมขอมูลสวนตัวนักเรียนทั้งหมด
การประเมินพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ หรืองานทางดานวิชาการแลว ครูยังตอง
ทํางานอื่น แมแตการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ซึง่ ครูเห็นวาควรจะเปนหนาที่ของงานการเงินในฝาย
ธุรการแตโรงเรียนก็มอบหมายใหครูเปนผูด ําเนินการ การมอบหมายใหครูทําหนาทีขายของในราน
สหกรณ รานสวัสดิการของโรงเรียน งานพัสดุโรงเรียน งานดานบริการ ครูเกิดความคับของใจโดย
คิดวาตนควรจะไดมีเวลาในการทํางานดานวิชาการ การเตรียมการสอน การตรวจงานนักเรียน
หรือเปดโอกาสใหนักเรียนมาพบเปนรายบุคคล นอกจากนี้ตั้งแตมกี ารปฏิรูปการศึกษาเปนตนมา
ภารกิจของครูมีมากขึน้ กวาเดิม ครูมีความเห็นวาโรงเรียนไดมอบหมายงานเพิ่มมากขึ้น เลยทําให
เวลาซึง่ ควรทีจ่ ะทุมเทใหกับการสอนลดนอยลงไป ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ตองเปลี่ยนแปลงไป ดังคํากลาวของครูดังนี้
“ …งานเยอะไปหมด...ไมรูอะไรตออะไร... วันๆหนึง่ หมด
เร็วมากยิ่งปฏิรูปดวย ทําไมมันมากกวาแตกอน…ทําโนน
ทํานี.่ ..เลยบางทีการสอนไมไดเตรียมเทาไร… จับหนังสือ
ไดก็สอนไปตามนั้น…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
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“…เปนครูมัธยมนีน่ ะคะ…หนักมาก…นอกจากสอนแลวยัง
ตองขายของอีกงานที่สองของครูก็จะตองมี อยาง… สหกรณ…
รานสวัสดิการของโรงเรียน บางคนก็ตองไปทําธุรการ…เลย
ไมไดเตรียมการสอน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“...เปนหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ ดูแลทั้งหมดทั้ง
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน จีนก็ตองจัดการเรื่องงานตางๆ
กอน ตัง้ แตรับตําแหนงมีความรูสึกวาตัวเองทุมเทใหกับการ
สอนนอยลงไป เพราะไมมีเวลา…อีกอยางก็ประชุม ตลอด…
งานบริหารก็สาํ คัญ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…งานเยอะมาก…ตองไปขายของที่สหกรณ ดูแลนักเรียน
เพราะเปนที่ปรึกษา ตองไปดูเด็กทําเวรตอนเชา ตอนเขาแถว
แลวยังตองอยูเ วรโรงอาหาร วันๆหนึง่ แทบจะไมไดเตรียม
การสอน แคตรวจงาน บางทีก็ไดแคหองเดียว ถาสอน
อยางเดียวนาจะทําไดดีกวานี…
้ .”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 1
“…ก็ไมไดสอนอยางเดียว อยากมีเวลาที่ใหกับการเรียน
การสอนบาง ก็ทําไดไมเต็มที่ วันๆหนึง่ มีหนังสือราชการ
เขามามาก
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
3.2. ความพรอมทางดานบริหารจัดการขององคกร
ครูมีความเห็นวาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูในโรงเรียนในปจจุบันยังมีไม
เพียงพอกับความตองการ สื่อทีม่ ีอยูบางครั้งไมสอดคลองกับความตองการในการสอน สื่อทีเ่ ปน
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เนื้อหาตางๆทีห่ ลากหลายมักไมไดมีไว ครูตองเปนผูหามาเอง และในที่สุดจึงพึง่ พาหนังสือที่เปน
ตําราเรียนตามที่ สํานักพิมพตางๆจัดทํา ทําใหตองสอนไปตามตําราเรียนเปนหลัก และอีกประการ
หนึง่ คือความสะดวกที่ไดรับจากแบบฝกหัดที่มีพรอมกับคูมือทําใหสะดวกในการนําไปสอน
“…สื่อไมคอยมี…บางทีมีก็ใชไมได…หรือไมเหมาะ
เลยไมไดใชก็มี…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…หนังสือ ตําราตางๆทีท่ นั สมัย ไมคอยมี ถามีอยาง
ตางประเทศจะทําใหเรามีทางเลือกเยอะ…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 2
3.3. ลักษณะของผูเรียน
ความไมพรอมของผูเรียน ครูมีความเห็นวาความไมพรอมของผูเ รียนในการ
เรียนรูทาํ ใหเกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนรู นักเรียนในปจจุบันมีความสนใจในการเรียนรูนอยลง
ไมเห็นความสําคัญในการเรียนรู ไมเพียงแตวิชาภาษาอังกฤษเทานัน้ ในขณะนี้ครูประสบปญหา
เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน นักเรียนไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน
เทาที่ควร นักเรียนมักจะไมเขาเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
“...เด็กเดี๋ยวนี้ ไมเหมือนแตกอน เรียนก็ไมเรียน...ทําให
สิ่งที่เราเตรียมไป ...บางทีสอนใหเขาไดครึ่งหนึง่ ...ไมเต็มที.่ ..”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…นักเรียน ม.6 ไมคอยจะเรียนเลย…เตรียมอะไรไปใหก็
ไมคอยรับ นอกจากจะเตรียมตัวเอ็นท…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 7
“…นักเรียนมีสวนทําใหเราตองเปลี่ยนวิธกี ารเหมือนกัน…
บางอยาง…เขาไมรับเลย…ก็ทําใหตองเปลี่ยนเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 10
3.4 การไมไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร
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ครูมีความเห็นวาการไมไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารเปนอุปสรรคอยาง
มาก ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารไมเล็งเห็นความสําคัญ ไมอํานวยความ
สะดวกในดานงบประมาณทําใหไมสามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนไดตามความตองการ ไมได
รับการเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทําใหกระทบตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ครูมี
ความรู สึกทอแทและเหนื่อยหนายในบางครั้งทําใหทาํ งานไมเต็มทีเ่ พราะทําไปแลวไมเกิดประโยชน
แกตนเองแตมคี วามรูสึกเบื่อไมอยากทําการสอน ดังคํากลาวตอไปนี้
“...บางทีก็ขนึ้ อยูกับผูบริหาร ถาไมสนับสนุนก็ทาํ อะไร
ไมได...ขออะไรไป...ถาไมอนุมัติก็ทาํ ตอไมได...บางคน
ก็สนับสนุนเรือ่ งวัตถุ เพราะวาเห็นชัด เรื่องการสอนไม
คอยเห็นเปนรูปธรรม...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
“…ทําไปบางครั้ง…ก็ไมเกิดประโยชน…เพราะวาไมได
รับการสนับสนุนเทาที่ควร…เบื่อเหมือนกัน…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 7
4. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาแนวคิดและวิธกี ารในการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ โดยการสังเกตการสอนของครู พฤติกรรมการดําเนินชีวิตสวนตัวของครู และชีวิตการทํางาน
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู สัมภาษณเจาะลึก ขอมูลปรากฎดังนี้
4.1 ความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจของครู
ครูมีความเห็นวาความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจของครู เปนอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน ครูมคี วามจําเปนในการดานการเงินทําใหตองสอนพิเศษเพือ่ นําเงินมาเลีย้ ง
ครอบครัว ทําใหเวลาที่จะตองเตรียมการสอนลดนอยลงไป นอกจากนี้การสอนพิเศษทําใหครูไมมี
เวลาพักผอน แตดวยความจําเปนที่จะตองทํา ทําใหเกิดความคับของใจและเกิดความขัดแยงขึ้น
ภายในจิตใจ ครูอยากมีเวลาผักผอนและเตรียมการสอนแตไมสามารถทําไดเนือ่ งจากตองการเงิน
ไปใชจายในครอบครัว ครูจึงจําเปนตองออกไปทําการสอนพิเศษ ทําใหเวลาในการพักผอนและการ
เตรียมการสอนลดนอยลงไป
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“…ไมสอนหรอก พิเศษนะ…แคสอนใหหอ งยังไมมีเวลา
ที่จะเตรียมการสอนเลย เผอิญไมเดือดรอนเรื่องเงิน
ทุมใหนักเรียนไดเต็มที่หนอย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…ครูบางคนเวลาสอนในหองเรียนบนจะเปนจะตาย
วาเหนื่อย แตเวลาไปสอนพิเศษ 4 ชั่วโมงสอนติดกัน
ก็ไมเคยบน…เขาสอนกันหนักขนาดนัน้ จะเอาเวลาที่
ไหนไปเตรียม…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…ไมไดสอนพิเศษอะไรเลย พอดีไมเดือดรอน เลยมี
เวลา ตอนเย็นๆกลับไป ก็ search net (หาขอมูลทาง
อินเตอรเนท)...เอาไปสอนเด็กบาง บางทีกต็ อบเมล
ที่เด็กสงมา...”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 5
5. พื้นฐานทางครอบครัว
จากการศึกษาแนวคิดและวิธีการในการทีค่ รูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ โดยการสังเกตการสอนของครู พฤติกรรมการดําเนินชีวิตสวนตัวของครู และชีวิตการทํางาน
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู และการสัมภาษณเจาะลึกขอมูลปรากฎดังนี้
5.1 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว
สถาบันครอบครัวมีความสําคัญในการใหแนวคิดในการปฏิบตั ิตน การศึกษา
และการทํางาน บุคคลในครอบครัวเปนตัวแบบที่ดีที่ครูไดลอกเลียนแบบ การไดรับการอบรมสั่งสอน
จากบิดามารดาและบุคคลทีอ่ ยูในครอบครัวทําใหครูมีความคิดและตองการใหนกั เรียนที่ตนเอง
สอนเปนอยางนั้น ครอบครัวของครูใหความสําคัญกับการศึกษา คุณคาของการเรียนรูภาษา
อังกฤษตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดรับการศึกษาที่ดี ดังคํากลาวตอไปนี้
“...ตองขอบคุณ คุณพอที่สง เสริมมาตั้งแตเด็ก พอจะซื้อ
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาใหอาน เลยทําใหชอบอาน
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มาก...”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่ 5
“...แมเปนครู สวนพอพี่เปนทหาร ไดอะไรจากแมพี่เยอะ
ตอนเด็กๆ แมจะเอาไปโรงเรียนดวย ชีวิตเลยคุนกับ
โรงเรียนมาตั้งแตเด็ก แมเปนครูที่ดีมาก เห็นแมแลวรูสกึ
วาแมทุมเทใหนักเรียนมาก...เลยสวนหนึง่ นี่ไดมาจากแม...”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่ 6
5.2 การประสบกับปญหาทางครอบครัว
ครูมีความเห็นวาปญหาที่มาจากครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งที่สง ผลตอแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือปญหาดังกลาวทําใหครูไมสามารถจัดการเรียนการสอนได
เต็มที่ การทีม่ ีสามีและลูกที่ตองดูแลหลังจากกลับจากโรงเรียน และงานบานที่ครูตองทําหนาที่
แมบานเพียงลําพัง ทําใหเหนือ่ ยลา ทอถอย ไมมีเวลาในการเตรียมการสอน ครูไมสามารถเตรียมการ
สอน จากบานไดเลย สวนใหญจะมีเวลาในการเตรียมการสอนเพียงแค กอนทําการสอนเทานัน้ ทํา
ใหไมสามารถสอนไดดีทัดเทียมกับครูที่ไมมีภารกิจมาผูกพัน ดังคํากลาวดังนี้
“…ไมคอยมีเวลา…เรื่องเตรียมการสอน…ก็ไมไดเต็มที่
ภาระทางครอบครัวก็มากอยูแลว…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 2
“…มีครอบครัวแลวก็มีภาระ ไมคอยไดเอางานมาทําที่
บาน…เพราะไมมีเวลาเลย…แคดูแลลูก…ดูแลบานก็
หมดเวลาแลว…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 3
5.3 การประสบกับปญหาสวนตัวของครูเอง
ปญหาสวนตัวของครูเองมีสว นสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน ครูเอง
บางครั้งไมไดทุมเทใหกบั การสอนเนื่องจากมีปญหาสวนตัวเชนปญหาดานสุขภาพไมเอื้ออํานวย
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ปญหาทางบานไดแกครอบครัวที่ตองดูแล เวลาโรงเรียนเลิกตองรีบกลับไปรับลูก ทําหนาที่แมบา น
คือตองดูแลบานและความเปนอยู อาหารการกินของบุคคลในครอบครัว การทําการบานของลูก
การเตรียมเสื้อผาเครื่องแตงกายของบุคคลทุกคนในบานสําหรับวันรุงขึ้น บิดามารดาที่อยูในวัยชรา
ครูจําเปนตองรีบกลับบานหลังจากโรงเรียนเลิก ไมสามารถที่จะอยูโรงเรียนได ทําใหไมมีโอกาสที่
จะพบนักเรียนเปนรายบุคคล หากมีนักเรียนตองการปรึกษาก็ไมสามารถทําได อีกทั้งไมสามารถ
เตรียมการสอนในวันตอไปได นอกจากนีป้ ญหาที่เกี่ยวกับจิตใจเมื่อเกิดปญหาหรือความคับของใจ
ซึ่งเปนเรื่องสวนตัวทําใหไมอยากที่จะทําสิง่ ใดแมแตจะไปทํางานทีโ่ รงเรียน ปญหาดานจิตใจเปน
สิ่งที่บนั่ ทอนความรูสึกและจิตใจของครู ซึ่งครูยอมรับวาเปนปญหาใหญในการจัดการเรียนการ
สอนเพราะหากจิตใจไมมีความพรอม ก็ไมสามารถทําสิง่ ใดไดดี ดังคําพูดตอไปนี้
“…ไมมีครอบครัวก็ดี…มีแลวไปไหนไมได อยางตอนเย็น
ก็ตองรีบกลับเพราะตองไปรับลูก แลวก็เตรียมอาหาร เสือ้ ผา
กวาจะเสร็จก็ค่ํา เขาก็บอกวาไมไดเตรียมการสอนอีก มา
เตรียมที่โรงเรียนเทานั้น…”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่ 6
“ …อยากมีเวลามากกวานี้ จะไดเตรียมการสอนใหไดมาก
กวานี้ แตนี่ตองดูแลพอกับแม ก็อายุมากแลว กวาจะ
ไดกลับบานตัวเองก็ประมาณ 2 ทุม การสอนก็ไมไดเตรียม
หรอก ไมเคยมีเวลาที่จะเตรียมที่บา นเลย…”
จากการสัมภาษณกรณีศึกษาที่ 4
“…ตอนนี้รูสึกไมคอยดี จิตใจไมคอยสบาย มีปญหานิดหนอย
ลูกไมคอยสบาย…เลยไมไดมาโรงเรียน…”
จากการสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่ 1
“…ตองไปหาหมอ…คงมาจากเครียด หมอก็เลยใหยามาทาน
ทานแลวรูสึกเบลอๆ ยอมรับเลยวาไมคอยไดมีเวลาเตรียม
การสอนเทาไหร…ก็วาไปเรือ่ ย…ดีกวาหยุด…”

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาแนวคิดและการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
มัธยมศึกษาเปนการวิจัยภาคสนาม (field research) ซึ่งมุง เนนการศึกษา สภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา พฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่เปนธรรมชาติมากที่สุดของครูมัธยมศึกษาเพือ่ ใหไดภาพรวมทั้งหมดที่เปน
พลวัตรของแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการนําความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาและประสบการณในการเปนครูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นอกจากนีย้ งั เกิดความรูความเขาใจในวิถีของการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เขาใจ
ความหมายทีค่ รูนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
ซึง่ เปนการสืบคนขอมูลเบื้องหนาเบือ้ งหลังของ
พฤติกรรมตางๆของครูในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเปนการ
แสวงหาคําอธิบายใหกับขอมูลที่ไดโดยใชมุมมองของครูเองเปนกรอบพื้นฐานในการตีความ ซึ่งมี
รายละเอียดของการดําเนินการวิจยั สรุปไดดังนี้
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 จํานวน 10 คน ซึง่ ไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑทกี่ ําหนดคือครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการ คัดเลือกใหเปนครูตนแบบ และครูแกนนําในดานการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 5 คน และครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยปกติจํานวน
5 คน รวมทัง้ สิน้ 10 คน โดยกลุมเปาหมายอนุญาตและตกลงยินยอมใหผูวิจัยทําการศึกษาตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินการ วิจัยซึง่ กลุมเปาหมายในการวิจัยมีคุณลักษณะดังนี้
ครูผูมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัง้ แต 1-10 ป วุฒทิ างการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน
ครูผูมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต 11-20 ป ในจํานวนนี้แยก
ตามวุฒิ
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ทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 1คน ระดับปริญญาโท 1 คน
ครูผูมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัง้ แต 20ปขึ้นไป วุฒทิ างการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน ในจํานวนนี้แยกตามวุฒทิ างการศึกษาคือระดับปริญญา
ตรีจํานวน 4 คน
ระดับปริญญาโทจํานวน 2 คน ระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน
กลุมเปาหมายทั้ง10คนดังกลาวยินยอมและเต็มใจใหผูวิจัยทําการศึกษาตลอดระยะเวลาใน
การดําเนินการวิจัยซึ่งผูว ิจัยเริ่มตนเขาสูสนามจนเสร็จสิน้ ภาคสนามโดยครูแตละคนและโรงเรียน
ซึ่งเปนสนามในการวิจัยนี้เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กรุงเทพมหานครเขต 1 และ เขต 2
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูว ิจยั ใชการสังเกตแบบมีสว นรวม (participant
observation) และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) เปนหลัก ดังนัน้
นอกจากตัวผูว ิจัย ซึง่ เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยแลวยังมีวิธีการในการศึกษาคือ
1. บันทึกภาคสนามประจําวัน
2. การสังเกตการสอนของครูผูเปนกลุมเปาหมายโดยสังเกตการดําเนินการใน
การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไดแก
2.1 สภาพแวดลอมโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนซึง่ ประกอบ
ดวยสภาพแวดลอมที่เปนกายภาพไดแกสภาพแวดลอม ขนาด ลักษณะของหองเรียน และสภาพแวดลอม
ทางดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 แนวคิดที่ครูยึดเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.3. วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา (method of language teaching)
และเทคนิคที่ใชในการสอนภาษา ( language teaching technique)
2.4 การเลือกเนื้อหาที่สอน
2.5 สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.6 วิธีการวัดผลประเมินผลทางภาษาอังกฤษ
2.7 การจัดการชั้นเรียน
3. การสนทนาอยางไมเปนทางการกับครูผูเปนกลุมเปาหมายซึ่งประกอบดวยครูที่
สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนครูตนแบบและครูแกนนําในดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน
5 คน และครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามปกติจํานวน 5 คน รวมทัง้ สิ้น 10
คน คําถามในการสัมภาษณจะเปนแนวคําถามที่ตองการขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการเลือกใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษไดแก
3.1 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา (content knowledge) ไดแกความรูและความสามารถ
ทางภาษาทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน
3.2 ความรูเกีย่ วกับวิชาชีพครูโดยทัว่ ไป (pedagogical knowledge) ไดแกความ รู
เกี่ยวกับ หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา ผูเรียนและคุณลักษณะของ
ผูเรียน ปริบทที่เกี่ยวของทางการศึกษา สิง่ แวดลอมเกีย่ วกับโรงเรียน ความเปนตัวตนของครูเอง
3.3 ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเฉพาะในวิชาที่สอน (pedagogical content
knowledge) ไดแกความรูเกีย่ วกับแนวคิดทฤษฎี (approach)ที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการ
สอนภาษาที่ครูยึดเปนหลักในการสอน (method of language teaching) เทคนิคทีใ่ ชในการสอน
ภาษา(language teaching technique) การเลือกเนื้อหาที่สอน กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิธกี ารวัดผลประเมินผลทางภาษาอังกฤษ และการ
จัดการชัน้ เรียน
4. แนวขอคําถามสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนของครูซึ่งเปนแนวคําถามเพือ่ ใหไดขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับทัศนคติที่มีตอวิธกี าร
สอนที่ครูใช
5. แบบบันทึกความคิดเห็นและแสดงความรูสกึ ของนักเรียนเกีย่ วกับการจัดการเรียนการ
สอน ของครูกลุมเปาหมาย
6. แบบบันทึกขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชนแผนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน แบบทดสอบและแบบประเมินที่ครูใชในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
และเอกสารประกอบอื่นๆทีค่ รูใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลที่ผวู ิจยั ไดรวบรวมจากการสังเกตการสอน การสนทนาอยางไมเปน
ทางการ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของของครูมัธยมศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน ไดแก
แผนการจัดการเรียนรู ตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน แฟมผลงาน ผลงานของนักเรียน
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รูปถายกิจกรรม พบวาแนวคิดและการใชความรูของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูมัธยมศึกษามีดงั นี้
1. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา
จากการศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการสอน การสัมภาษณอยางไมปนทางการ
กับครูกลุมเปาหมาย นักเรียน และการศึกษาเอกสารประกอบไดแกแผนการจัดการเรียนรู แฟมผลงาน
และประวัติสวนตัว รูปถาย เอกสารประกอบการสอน ผลงานนักเรียน บันทึกการเรียนรูของนักเรียน
พบวาครูมีพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยพฤติกรรมของครู
สอดคลองกับแนวคิดตามหลักการของปรัชญาการศึกษาผสมผสาน(Eclecticism)โดยคุณลักษณะ
ที่ครูแสดงออกเนนตามหลักปรัชญาการศึกษาดังนี้
1.1 แนวคิดตามหลักการของปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
พฤติกรรมการสอนของครูจะมีดังนี้
1.1.1 เนนเนือ้ หาสาระ
ครูในกลุมที่มแี นวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เนนการให
ความรูตามเนือ้ หาแกผูเรียนเปนหลัก เตรียมใหนกั เรียนเปนผูท ี่เขาใจกฎเกณฑของภาษา เขาใจ
ความหมายของคํา ประโยคตางๆและเนือ้ หาในบทเรียน เนนการใชภาษาเพื่อการเขาใจกฏเกณฑ
ของภาษามากกวาการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมาย เนนจุดยอยของภาษาไดแกโครงสรางของ
ประโยค การจดจําความหมายของคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ โดยครูผูยึดปรัชญาสารัตถนิยม
แสดงพฤติกรรม การสอนโดยวิธีการ
1.1.1.1 อธิบายและการแปลความ
ครูเริ่มตนบทเรียนดวยการอานเนื้อความเปนภาษาอังกฤษให
นักเรียนฟงทีละยอหนา จากนั้นใหนกั เรียนอานตามไปจนจบโดยการอานพรอมกันทั้งหอง และสลับกับ
การอานทีละคน ครูจะถามความหมายของคําศัพทและอธิบาย โดยการใชภาษาไทยในการสื่อ
ความหมาย
1.1.1.2 อธิบายกฎเกณฑ หลักการและโครงสรางทางภาษา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูจะเนนเรื่องกฎเกณฑ
หลักไวยากรณและโครงสรางของภาษาโดยครูจะเปนผูอธิบายองคประกอบของประโยคการใหตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย ครูใชภาษาแมคือภาษาไทยในการสื่อความหมาย และอธิบายความหมายใหกับ
นักเรียน การใหนักเรียนจดบันทึกและจําความหมายของคําศัพท ครูเนนการจดจําความหมายของ
คําศัพท บอกและอธิบายคําศัพทโดยการใชภาษาไทยในการสื่อความหมาย
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1.1.2 เนนการมีระเบียบวินยั ในหองเรียน
ครูเปนผูควบคุมบทเรียนและความมีระเบียบวินัยในชัน้ เรียน นักเรียนจะ
เปนผูที่คอยรับฟงคําอธิบาย และรับคําสั่งจากครู นักเรียนนั่งเปนระเบียบ บนโตะของนักเรียนจะ
ประกอบดวยหนังสือที่เปนตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนของครูวางอยู
หองเรียน
คอนขางเงียบปราศจากการปรึกษาหารือ ครูตรวจความเปนระเบียบเรียบรอยกอนทําการสอนและ
ในขณะทําการสอน
1.1.3 ครูเปนผูที่ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูเปนผูมีอํานาจในการจัดการ นักเรียนเปนผูท ี่จะตองปฏิบตั ิตามสิ่งที่ครู
เปนผูกาํ หนด ครูเปนผูจัดเตรียมเนื้อหาในการเรียนรู โดยกําหนดจากหนังสือเรียนที่ไดรับการ
พิจารณา จากทางโรงเรียน และบทเรียนที่ครูคิดวามีประโยชนสําหรับนักเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูเปนผูก ําหนดใหนักเรียนปฏิบัติตามโดยครูมีพฤติกรรมการสอนคือ
ครูเตรียมเนื้อหามาใหนักเรียนเรียน โดยชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญของเนื้อหา และบอกใหนกั เรียนทํา
กิจกรรมที่ครูตอ งการ
2. แนวคิดตามหลักการปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
ครูที่มีแนวคิดตามหลักการปรัชญาแนวพิพฒ
ั นาการนิยม จะมีการสงเสริมศักยภาพของ
ผูเรียนในทุกดานนอกเหนือไปจากการใหความรูแกผูเรียน ครูไดเล็งเห็นความสําคัญของพัฒนาการ
ดานตางๆของนักเรียนในดานสังคม อารมณ ครูสงเสริมพัฒนาการเหลานี้โดยครูจัดการเรียนการ
สอนที่เนนใหผเู รียนสามารถนําความรู ทีไ่ ดรับไปใชในชีวิตประจําวัน เนนการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันและการแสดงออกทางภาษาของนักเรียน สงเสริมกระบวนการในการคิด
การทํางานและการอยูรวมกันในสังคม เนนการประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงาน สงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในชัน้ เรียนโดย การใหนกั เรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ใหความ
สําคัญกับความตองการและความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน โดยครูมีพฤติกรรมการสอน ดังนี้
2.1 เนนใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
ครูเลือกเนื้อหาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน ครูนําบทความและเหตุการณ ที่
พบเห็นในชีวิตประจําวัน และอยูในความสนใจของนักเรียนมาเปนบทเรียนไดแก เนื้อความทีม่ า
จากหนังสือพิมพ สื่อที่เปนของจริง
2.2 เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวันและการแสดงออกทางภาษา
ของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียน ไดฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ครูเนนการใหนักเรียนไดปรึกษาและสนทนากัน การทํากิจกรรมกลุมโดยการแลกเปลี่ยน
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ขอมูลซึ่งกันและกัน การนําเสนอผลงานของนักเรียนหนาชั้นเรียน การโยงเรื่องราวที่เรียนเขาสูตวั
นักเรียน การระดมความคิดเพื่อแสดงความ คิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่เรียน
2.3 สงเสริมกระบวนการในการคิด การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ครูสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางเรียนทั้งการปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน และระหวางนักเรียนกับนักเรียน ครูมีบทบาทในการกระตุน ความคิด โดยการใชคาํ ถาม ใช
เทคนิคการเสริมตอการเรียนรู นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน การปรึกษาหารือกันเปนกลุมยอยและ
การจัดกิจกรรมโดยการทํางานรวมกัน
2.4 เนนการประยุกตใชความรูในการสรางสรรคงาน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยความรูจากบทเรียนเปนพืน้ ฐาน
ในการเพิ่มเติมความรูและประยุกตใชความรูที่ไดรับจากครู นําไปสรางเปนผลงาน
2.5 สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหองเรียน
ครูไดแสดงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการสงเสริมใหนกั เรียน
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการเลือกเรื่องทีอ่ ยูในความสนใจของตนเอง
การจัดเตรียมสื่อการเรียนรู การตกลงรวมกันในการทํางานและ หัวขอในการเรียนรู
2.6. ใหความสําคัญกับความตองการและความสนใจในการเรียนรูของผูเรียน
ครูสอบถามและสํารวจความตองการในการเรียนรูกอนการสอน เพื่อนํา
ขอมูลมาพิจารณาตัดสินใจในการจัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
สามารถและความสนใจของนักเรียน ครูใหอิสระในการคิดและการเรียนรู ครูเปนผูว างแผนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน และในขณะเดียวกันครูทาํ หนาที่เปนทีป่ รึกษา แนะนํา
และใหความเห็นเพื่อการปรับปรุงงานของนักเรียน
3. ความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับการใชความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวาครูมคี วามรูและนําความรูไปใชในการจัดการเรียน
การสอนดังตอไปนี้
1. ความรูที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอน
ครูใชความรูในการจัดการเรียนการสอนดังตอไปนี้
1. 1 ความรูในดานเนื้อหา (Content Knowledge) จากการศึกษาพบวาความรูใน
ดานเนื้อหาทีค่ รูใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย
ความรูในกฎเกณฑ โครงสรางไวยากรณ ความหมายของเนื้อความตลอดจนรายละเอียดของภาษา
ครูมีความพรอมในดานความรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการ
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สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความแมนยําในเนื้อหาและความสามารถในการใชภาษาทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียนทําใหครูมีความมั่นใจในการสือ่ ความหมายเปนภาษาอังกฤษ ครูที่มีความรูและความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดีสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางคลองแคลว
สงผลใหครูสามารถอธิบายและใหรายละเอียดในเนื้อหาของภาษาไดอยางถูกตองแมนยํา และจาก
การที่ครูมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนเกิดศรัทธาและสนใจที่จะ
เรียนรู ทําใหเกิดผลดีตอการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความไมพรอมในดานความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เชนเดียวกัน จากการศึกษาพบวาความไมพรอมของครูในการใชภาษาอังกฤษเปนปจจัยสําคัญ
อันดับแรกที่ขดั ขวางการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การที่ครูไมมที กั ษะในการพูด
ภาษาอังกฤษเปนผลทําใหครูใชภาษาไทยในการสื่อความหมายแทน เมื่อตองใชภาษาอังกฤษ จึง
ไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว
การมีความรูความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษให
คลองแคลว ทําใหบทเรียนนาสนใจ นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู และเปนการสรางศรัทธาในตัวครู
2. ความรูในดานวิชาชีพครูทั่วไป (Pedagogical Knowledge)
จากการศึกษาพบวาความรูในดานวิชาชีพครูทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูมดี ังนี้
2.1 ความรูในดานหลักสูตร พบวาครูมีความเขาใจและตระหนักถึงความ
สําคัญของสาระหรือขอบขายของเนื้อหาทีน่ ักเรียนจะตองเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษตามหลักการ
ที่ปรากฏในหลักสูตรทั้งสี่สาระไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความ
สัมพันธกับกลุม สาระอื่น และภาษากับความสัมพันธกบั ชุมชนโลก ครูใหความสําคัญกับหลักสูตร
แตยังมีความเขาใจในหลักสูตรไมกระจางชัดแจง ครูมีความรูเกีย่ วกับเปาหมายของการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรและมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร ครูไดนําสาระการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษทั้งสี่สาระในหลักสูตร
มากําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากนัน้ นํามาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยครูกลุมที่
มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมซึ่งสวนใหญจะเปน
กลุมเปาหมายที่เปนครูปกติใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระและติดยึดกับตําราเรียนที่โรงเรียน
กําหนด ครูกลุมเปาหมายที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนไปทางปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยมไมติดยึดกับตําราเรียน ครูยึดเปาหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรมากําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
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สอดคลองกันโดยนําเนื้อหาทีม่ ีความหลากหลายมาเปนบทเรียนนอกจากตําราเรียนเพียงอยาง
เดียว
2.2 ความรูเกี่ยวกับผูเรียนและคุณลักษณะ
ครูใหความสําคัญกับขอมูล เกี่ยวกับตัวนักเรียนเปนรายบุคคล โดยครูจัด
กิจกรรมหรือบทเรียนที่สอดคลองกับความสนใจความ สามารถและความตองการของนักเรียน ทํา
ใหนักเรียนสนใจเรียนมากกวาบทเรียนที่ครูจัดหาให นอกจากความรูท างดานภาษาอังกฤษแลว ครู
เอาใจใสเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนและมีความพยายามในการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคม ครูใหความสําคัญตอการสรางคนใหเปนคนดีและมีชวี ิตที่ดีในสังคม
2.3 ความรูเกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและคุณคาของ
การศึกษา
ครูมีความเขาใจถึงเปาหมายในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูให
ความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด
ครูคํานึงถึงคุณคาของการเรียนรูภาษาอังกฤษและพยายามที่จะทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการ
เรียน ครูยังไมกระจางในปรัชญาการศึกษาโดยไมสามารถบอกหรืออธิบายเกี่ยวกับหลักการของ
ปรัชญาการศึกษาได และยังไมไดคํานึงถึงความสําคัญของปรัชญาการศึกษาที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอน
2.4 ความรูเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมที่เกีย่ วของกับการจัดการการเรียนการสอน
ครูมีความรูเกีย่ วกับบริบททางการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษาจากตําราและสื่อตางๆ ครูใหความสําคัญกับบริบทแวดลอมที่สงผลตอการจัดการ
เรียนการสอนไดแกบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
2.5 ความรูเกี่ยวกับตน
ครูรับรูเกี่ยวกับศักยภาพของตนในการจัดการเรียนการสอน เขาใจ
และยอมรับในขอดีและขอดอยของตนเอง สามารถระบุไดวาตนเองมีความสามารถในดานใดและ
สามารถที่จะนําความสามารถเหลานัน้ มาใชในการจัดการเรียนการสอนไดเพียงใด
ครูมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเองในดานที่ครูคิดวาเปนขอดอยของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ในดานความรูใ นเนื้อหาซึง่ ครูตระหนักวามีความสําคัญในการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 ความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขา (Pedagogical Content Knowledge)
จากการศึกษาพบวาครูมีความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขาดังนี้
1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนภาษา
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ครูมีความเขาใจในหลักการและวิธกี ารสอนภาษาไมชัดเจน
กลุมเปาหมายที่เปนครูปกติยังไมกระจางในการที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการ
สอนภาษาได ในขณะเดียวกันกลุมเปาหมายที่เปนครูตนแบบและครูแกนนํามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธกี ารสอนเฉพาะสาขาและสามารถอธิบายวิธีการสอนและขั้นตอนการสอนในแตละวิธีได
ครูที่ไดรับการศึกษาและการฝกฝนตนเองมีการพัฒนาวิชาชีพอยูเ สมอมีวิธีการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ปจจุบนั ไมมีเทคนิควิธกี ารมากมาย ครูมีความเคยชินในการสอน
แบบใดก็จะสอนแบบนั้นมาตลอด ครูไมไดรับการอบรมและไมมีความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนทําใหการ
ดําเนินการเรียนการสอนไมไดรับความสนใจจากนักเรียนเทาที่ควร นักเรียนเกิดความเบื่อหนายครู
ที่อธิบายตามหนังสือ ครูเกิดความเบื่อหนายการสอนเนื่องจากนักเรียนไมสนใจในการเรียนและไม
มีวิธีการที่จะทําใหนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3.2 ความรูในการเลือกใชส่ือการเรียนการสอน
ครูมีความรูความเขาใจในการเลือกสื่อการเรียนการสอนแตดวย
บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแหลงการเรียนรูที่จาํ กัด ทําใหครูไมสามารถที่จะใชส่ือการสอน
ที่ทันสมัยได หากครูมีโอกาสไดคัดเลือกเนื้อหามาใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย ครูจะไม
ตองพึ่งพาเพียงตําราอยางเดียวซึ่งทําใหนักเรียนไดรับความรูอยางจํากัด
1.3.3 ความรูแ ละทักษะในดานการวัดผลประเมินผลทางภาษา
ครูทมี่ ีความรูและความเขาใจในการวัดผลและประเมินผลไดนํา
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาและการอบรมมาใชในการวัดและประเมินผลโดยออกแบบการวัดและ
ประเมินผลทางภาษาทีห่ ลากหลายรูปแบบและวัดผลจากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังพบวาครูนํา
ขอทดสอบที่มาจากคูม ือตางๆที่มีขายอยูตามรานหนังสือทั่วไปมาจัดทําเปนแบบทดสอบโดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังเนื้อหาที่ครูสอน โดยครูใหเหตุผลวาไม
สามารถที่จะแตงประโยคคําถามที่มีความซับซอนไดดังคํากลาวตอไปนี้
2. การนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูกลุมเปาหมายมี
ลักษณะดังตอไปนี้
2. 1 ความรูใ นดานเนื้อหา (Content Knowledge)
ครูนําความรูในดานเนื้อหาซึ่งประกอบดวยความรูในกฎเกณฑ โครงสราง
ไวยากรณความหมายของเนือ้ ความตลอดจนรายละเอียดของภาษาไปใชประโยชนในการถายทอด
วิชาความรู ครูมีความพรอมในดานความรูความสามารถและมีความแมนยําในเนือ้ หา สามารถใช
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ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางคลองแคลวทัง้ การฟง การพูด การอาน และการเขียนสงผลใหครู
สามารถอธิบายและใหรายละเอียดในเนื้อหาของภาษาไดอยางถูกตองแมนยํา
การที่ครูไมมี
ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเปนเหตุใหครูใชภาษาไทยในการสื่อความหมายแทน และเมื่อตองใช
ภาษาอังกฤษจึงไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว
2.2 ความรูในดานวิชาชีพครูทั่วไป (Pedagogical Knowledge)
จากการศึกษาพบวาความรูใ นดานวิชาชีพครูทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูมดี ังนี้
2.2.1 ความรูใ นดานหลักสูตร
จากการศึกษาทีพ่ บวาครูมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสาระหรือขอบขายของเนื้อหาทีน่ ักเรียนจะตองเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษตามหลักการที่
ปรากฏในหลักสูตรทั้งสี่สาระไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก ครูไดนําความรูเหลานีไ้ ป
ใชในในการวางแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมกับเปาหมายตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
2.2.2 ความรูเกี่ยวกับผูเรียนและคุณลักษณะของผูเ รียน
จากการศึกษาพบวาครูไดนําความรูท ี่เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของ
นักเรียนมาเปนขอมูลพืน้ ฐานในการจัดกิจกรรมหรือบทเรียนใหสอดคลองกับความสนใจ
ความสามารถและความตองการของนักเรียน
ในขณะทีค่ รูดําเนินการสอนครูมกั ใหนกั เรียนทํา
กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน เชนการใหเลือกหัวขอที่นกั เรียนสนใจ การ
สอบถามความตองการและความสมัครใจที่จะเรียนรูในการทํากิจกรรมกลุม
กิจกรรมคูและ
กิจกรรมเดี่ยว ครูใหอิสระในการคิด ครูเปนผูว างแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหกบั นักเรียน และในขณะเดียวกันก็เปนที่ปรึกษา ครูคอยเปนผูแนะนําใหความ
คิดเห็นเพื่อการปรับปรุงงานของนักเรียน นอกจากนีย้ ังสงเสริมความสามารถของแตละบุคคลดังจะ
เห็นไดจากงานทีน่ ักเรียนไดรับมอบหมาย
นักเรียนจะทํางานของตนตามศักยภาพและความ
สามารถที่มีอยู ครูมีความพยายามในการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิตในสังคม
ใหกับนักเรียน และใหความสําคัญตอการสรางคนใหเปนคนดีและมีชีวติ ที่ดีในสังคม
2.2.3 ความรูเกีย่ วกับจุดหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและคุณคา
ของการศึกษา
ครูมีความเขาใจในเปาหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูจึงได
นําความรูนี้ไปใชโดยตระหนักถึงความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูภ าษาอังกฤษของนักเรียน
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ตามเปาหมายของการเรียนรูภาษา ครูคํานึงถึงคุณคาของการเรียนรูภาษาอังกฤษและพยายามที่
จะทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนโดยสอดแทรกและย้ําถึงความสําคัญและคุณคาของ
ภาษาอังกฤษในการที่เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารทัง้ ดานธุรกิจและการศึกษา
2.2.4 ความรูเ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการการเรียนการสอน
ครูไดนําความรูเกี่ยวกับบริบททางการศึกษาและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาไปวางแผนในการจัดการสอน โดยกําหนดเนือ้ หาที่เปนประโยชนกับนักเรียนในการที่จะ
นําไปใชในชีวติ ประจําวัน
โดยมีความคิดวาบทเรียนทีม่ ีความเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมเปน
บทเรียนที่มีความหมายและมีคุณคาสําหรับนักเรียน
2.2.5 ความรูเกีย่ วกับตน
ครูรับรูเกีย่ วกับศักยภาพของตนในการจัดการเรียนการสอน มีความ
เขาใจและยอมรับในขอดีและขอดอยของตนเอง
ครูนําความรูเกีย่ วกับตนมาใชในการวางแผน
พัฒนาตนเองในดานที่ครูคิดวาเปนขอดอยของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาในดานความรูใน
เนื้อหา การไดไตรตรองความคิดเกีย่ วกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองทําใหครูตระหนัก
ถึงแนวทางในการพัฒนาวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษของตนใหดีขึ้น
2.3 ความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขา (Pedagogical Content
Knowledge)
ครูมีความรูในดานวิชาชีพครูเฉพาะสาขาดังนี้
2.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนภาษา
ครูไดนําความรูเกีย่ วกับหลักการและวิธีการในการสอนภาษา
อังกฤษไปใชในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่ความรูในหลักการและวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษทําใหครูสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดผลดี การเรียนการสอนมี
ความนาสนใจและเราใจ
2.3.2 ความรูในการเลือกใชสื่อการเรียนการสอน
ครูไดนาํ ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อในการเรียนการสอนโดย
พิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอนที่นํามาเปนเนื้อหาของบทเรียนใหเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน ครูเลือกเนื้อหาที่อยูในความสนใจของวัยรุนและเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน ครูคํานึงถึง
ความยากงายตามระดับความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน และพิจารณาเลือกสื่อที่ครูคิด
วาจะเปนประโยชนในชีวิตประจําวันของนักเรียน
การใชสื่อของครูยังอยูในวงจํากัดเนื่องจาก
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บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแหลงการเรียนรูที่จาํ กัดทําใหครูไมสามารถที่จะใชสื่อการสอน
ที่ทันสมัยได ครูจึงเลือกใชสื่อที่เปนตํารา สื่อสิ่งพิมพเปนสวนใหญ
2.3.3 ความรูแ ละทักษะในดานการวัดผลประเมินผลทางภาษา
ครูนาํ ความรูท ี่ไดรับจากการศึกษาและการอบรมมาใชในการวัด
และประเมินผลโดยออกแบบการวัดและประเมินผลทางภาษาทีห่ ลากหลายรูปแบบและวัดผลจาก
การปฏิบัติจริง นอกจากนีย้ งั พบวาครูนาํ ขอทดสอบที่มาจากคูมือตางๆที่มีขายอยูตามรานหนังสือ
ทั่วไปมาจัดทําเปนแบบทดสอบโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูท คี่ าดหวังเนื้อหา
ที่ครูสอน โดยครูใหเหตุผลวาไมสามารถทีจ่ ะแตงประโยคคําถามที่มีความซับซอนได

3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับวิธกี ารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูสอดคลองตามแนวคิดของครูซึ่งยึดหลักปรัชญาการศึกษาแลวนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยครูมีวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักปรัชญา
การศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดทีเ่ นนหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism)
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูมีแนวคิดตามหลักปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยม มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอนดังนี้
2.1.1 วิธีการบรรยาย
ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายโดยครูแปลความ
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
อานขอความจากหนังสือเรียนใหนักเรียนฟงสลับกับการให
นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนอานพรอมกัน การอธิบายความหมายของแตละประโยคดวยการแปล
ความทีละประโยค การแทรกคําถามเพื่อถามความหมายของคําศัพท การอธิบายรายละเอียด
ของเนื้อหาโดยการบอกความหมายของคําศัพท ความหมายของประโยค การจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อา นโดยการใชคําถามเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยสลับกันไป การเนนรายละเอียด
ของเนื้อหาที่ตองการสื่อใหกบั ผูเรียน
2.1.2 การสอนโดยใชรูปแบบการสอนทางตรง (Direct Instruction) ครูมี
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับหลักการในการจัดการ
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เรียนการสอนทางตรงคือพฤติกรรมการสอนของครูที่ถา ยทอดขอมูลความรูไปสูนักเรียนโดยตรง
โดยในขณะทีด่ ําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ ครูจัดลําดับขัน้ ตอนโดยคํานึงถึงความยากงายของ
เนื้อหา การทบทวนความรูเดิมของนักเรียน ครูสอนรายละเอียดสวนยอยของภาษาไปสูองครวม
ของภาษาไดแกหนวยยอยจากความหมายของคําศัพท ไปสูประโยคและเนื้อความทัง้ หมดของเรื่อง
การยกตัวอยางประกอบการอธิบายเนื้อหา การเสริมเพิ่มเติมความรูที่นอกเหนือไปจากบทเรียน การ
มอบหมายงานใหนกั เรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อความแมนยําในการใชภาษา การใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
การพัฒนาตนเองของนักเรียน
2.2 แนวคิดทีเ่ นนหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม(Progressivism)
ครูผูมีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยมวิธกี ารในจัดการ
เรียนการสอนโดยดังนี้
2. 2.1 วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) โดยการใชกิจกรรม
กลุมยอยที่ประกอบดวยสมาชิกภายในกลุม ตั้งแต 2 คน ถึงกลุมละ 4 – 5 คนซึ่งทํางานและเรียนรู
รวมกัน นักเรียนในกลุมแตละคนจะรับผิดชอบงานและเรียนรูรวมกัน พรอมทัง้ ชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุม การวิเคราะหกระบวนการในการทํางานและการปรึกษาหารือกับครูผูที่จะทํา
หนาที่แนะนําและชวยเหลือนักเรียน การตรวจสอบการทํางานเปนรายบุคคลโดยการเขียนงานใน
สวนที่ตนรับผิดชอบ และจากงานของแตละบุคคลจึงนํามารวมกันเปนผลงานของกลุม
2.2.2 วิธีการสอนโดยใชผังกราฟฟก (Graphic Organizer) โดยครูมีกิจกรรม
ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศนเพื่อสรุปความคิดรวบยอดที่ไดจากการเรียนรู นักเรียนจะเขียนผังมโนทัศน
ดวยตนเอง ครูมีความเห็นวาการใชวิธกี ารนี้ทาํ ใหบทเรียนนาสนใจ นักเรียนได ผอนคลาย เพราะจะ
บูรณาการกับวิชาศิลปะโดยนักเรียน จะไดพัฒนาความสามารถ ทางศิลปะ
2.2.3 วิธีการสอนแบบ K W L Plus โดยครูมีกิจกรรมในการเรียนการสอน
ซึ่งเปนขัน้ ตอนครูเริ่มตนการสอนตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ K คือ KNOW เปนขัน้ ตอนที่ตองการดึง
ความรูเ ดิมของนักเรียน W คือ Want to know เปนขั้นตองการทราบความตองการในการเรียนรู
ของนักเรียน Learned คือ what you learned เปนขั้นตอนที่สรุปบทเรียนในสิง่ ที่นกั เรียนไดเรียนรู
2.2.4 การสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร(Communicative language Teaching)
ครูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
หลักการของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยมีขั้นตอนการสอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา
(Presentation)
การนําเสนอเนื้อหาใหมจึงมุงเนนใหผูเรียนไดรบั รูและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมาย (2) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) เปนขัน้ การฝกปฏิบัติ จุดมุงหมายหลักคือความ

322

ตองการที่ใหผเู รียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย โดยการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือใน
การสื่อความ (3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) เปนขั้นการฝกใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อการถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนําภาษาใชจริงนอก
ชั้นเรียน
2.2.5 การสอนแบบโครงงาน ( Project-Based Learning)
โครงงานทีค่ รูใชเปนกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะมี
ลักษณะคือการวางแผนงานรวมกันระหวางครูและนักเรียน มีเปาหมายของโครงงาน การกําหนด
หัวขอของโครงงานมีลกั ษณะที่มาจากการกําหนดหัวขอที่ครูเห็นวานาสนใจและเปนประโยชนกับ
นักเรียนเชนโครงงาน My Favourite Teacher และครูกําหนดเปนแกนสาระ (theme) แลวนักเรียน
เปนผูเลือกเรื่องที่สนใจ เชนโครงงานภาพยนตร
2.2.6 การสอนที่เปนการบูรณาการ
ครูไมติดยึดกับวิธกี ารใดวิธีการหนึง่ แตเปนการผสมผสานวิธกี ารตางๆ
เพื่อตองการบูรณาการความรูใ นศาสตรอื่นทีเ่ กี่ยวของเชนการใหนกั เรียนชมภาพยนตร การนําเพลงมา
สอน การชมละครประกอบการเรียน เกมทางภาษา
4. ปจจัยที่สง ผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาพบวาปจจัยทีส่ งผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีดงั นี้
4.1. พื้นฐานความรู
การศึกษาเกี่ยวกับพืน้ ฐานการศึกษาของครูสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษพบวาความรูที่ครูไดรับจากสถาบันการศึกษาเปนความรูทางทฤษฎีซงึ่ ครูมี
ความรูในดานเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ(content knowledge) ครูไดเรียนรูระบบของภาษา หลัก
ไวยากรณตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษาในทางทฤษฎีทําใหครูมีความรูความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ ครูนาํ ความรูที่ไดรับจากสถาบันการศึกษามาสอนใหกับนักเรียนโดยใชเปน
แนวทางในการจัดเนื้อหาใหกับนักเรียนในการเรียนรูโครงสรางของภาษาตามที่ตนเรียนมา
นอกจากนี้ครูไดนําวิชาความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู(pedagogical content knowledge) ที่เกีย่ วของ
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพครูทเี่ ฉพาะสาชาวิชาที่สอน(pedagogical
content
knowledge)ไดแกความรูในดานหลักการและวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
4.2. พื้นฐานทางสังคม
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จากการศึกษาพบวาพื้นฐานทางสังคมสงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
4.2.1 สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมของหองเรียนมีสวนทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หองเรียนทีม่ ีบริเวณเพียงพอสําหรับการเคลื่อนไหวของนักเรียน
และสะดวกในการทํากิจกรรมโดยใหนักเรียนไดแสดงออก หองเรียนทีส่ ะอาดสวยงาม เปนระเบียบ
สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับนักเรียน นอกจากนี้บรรยากาศของความเปนมิตร เปนกันเอง
ระหวางครูและนักเรียนทําใหเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนบรรยากาศเหลานีท้ ําใหครูมี
ความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2.2 การเรียนรูจากสังคมเพื่อนรวมงาน
เพือ่ นรวมงานเปนสวนหนึง่ ที่มีสว นในการเสริมสรางและทําใหแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเปลี่ยนแปลงได
การมีเพื่อนรวมงานที่ดีสามารถให
คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน การแบงปนความรู การปรึกษาหารือ และการรวมมือกัน
ในการคิดหาวิธีการในการจัดการเรียนการสอนการคัดเลือกเนื้อหา สือ่ การเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล นอกจากนี้ยงั สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณในการสอนซึง่ กันและกัน
ทําใหขยายโลกทัศนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตนมากยิง่ ขึน้
4.2.3 การไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน
การไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนปจจัยหนึ่งของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูมีความเห็นวา การทีเ่ พื่อนรวมงานมีความแตกตาง
กันในดานของความคิดทําใหขัดขวางการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
บรรยากาศ แวดลอมของเพือ่ นรวมงานที่มแี ตการนินทาวาราย ไมสรางสรรคงาน การอิจฉาริษยากัน
ในการทํางาน ไมรวมมือกันในการทํางานทําใหเกิดความทอแทและเบื่อหนายสถานทีท่ ํางานจนทํา
ใหไมมีความสุขในการทํางาน
4.2.4 ความสนใจและความตองการของสังคมรอบตัวนักเรียน
ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวาการที่ไดเรียนรูใ นสิง่ ที่นกั เรียน
สนใจจะทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ นักเรียนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูเพราะ
บทเรียนมีคุณคาควรแกการเรียนรู นักเรียนเห็นประโยชนจากการเรียน นอกจากนีย้ ังเกิดความรูส ึก
วาเปนสวนหนึง่ ของการจัดการเรียนรู
4.3. พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม
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จากการศึกษาพบวาปจจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมีดังนี้
4.3.1 วัฒนธรรมขององคกร
วัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยางหนึง่ คือภาระงาน
อื่นนอกเหนือไปจากงานสอน ครูมีความเห็นวาภารกิจอื่นของครูที่โรงเรียนมอบหมาย มีมากและ
งานเหลานีท้ าํ ใหเวลาของการเตรียมการสอนไมเพียงพอ ครูเกิดความคับของใจโดยคิดวาตนควรจะ
ไดมีเวลาในการทํางานดานวิชาการ การเตรียมการสอน การตรวจงานนักเรียนหรือเปดโอกาสให
นักเรียนมาพบเปนรายบุคคล
4.3.2 ความพรอมทางดานบริหารจัดการขององคกร
สื่อการเรียนการสอนที่มอี ยูในโรงเรียนในปจจุบันยังมีไมเพียงพอกับ
ความตองการ สื่อที่มีอยูบางครั้งไมสอดคลองกับความตองการในการสอน สื่อที่เปนเนื้อหาตาง ๆ
ที่หลากหลายมักไมไดมีไว
ครูตองเปนผูหามาเองและในที่สุดจึงพึ่งพาหนังสือที่เปนตําราเรียน
ตามที่สาํ นักพิมพตางๆจัดทํา ทําใหตองสอนไปตามตําราเรียนเปนหลัก และอีกประการหนึ่งคือ
ความสะดวกที่ไดรับจากแบบฝกหัดทีม่ ีพรอมกับคูมือทําใหสะดวกในการนําไปสอน
4.3.3 ลักษณะของผูเ รียน
ความไมพรอมของผูเรียนในการเรียนรูทําใหเกิดอุปสรรคในการ
จัดการเรียนรู นักเรียนในปจจุบันมีความสนใจในการเรียนรูนอยลง ไมเห็นความสําคัญในการ
เรียนรู ไมเพียงแตวชิ าภาษาอังกฤษเทานัน้ ในขณะนี้ครูประสบปญหาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน
นักเรียนไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเทาทีค่ วรและนักเรียนมักจะไมเขา
เรียน
4.3.4 การไมไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร
การไมไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารเปนอุปสรรคอยางมาก
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผูบ ริหารไมเล็งเห็นความสําคัญ ไมไดอํานวยความสะดวก
ในดานงบประมาณทําใหไมสามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนไดตามความตองการ ไมไดรับการ
เสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทําใหกระทบตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ครูมี
ความรูสึกทอแทและเหนื่อยหนาย เปนเหตุใหทํางานไมเต็มที่เพราะทําไปแลวไมเกิดประโยชนแก
ตนเองแตมีความรูสึกเบื่อไมอยากทําการสอน
4.3.5 จํานวนนักเรียนในหองเรียน
จํานวนนักเรียนที่มากเกินไปเชนจํานวนประมาณ 50-60 คน ตอ
หองเรียนทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมที่ฝก ทักษะทางภาษาไดเต็มที่ อีกทั้งทําใหหองเรียนแคบลง
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ไมสามารถพัฒนา นักเรียนเปนรายบุคคลได การควบคุมชั้นเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เมื่อจํานวนนักเรียนมีเปน
จํานวนมาก การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธจงึ ทําไมได และไมสามารถติดตามและ
ดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง
5. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ โดยการสังเกตการสอนของครู พฤติกรรมการดําเนินชีวิตสวนตัวของครู และชีวิตการ
ทํางานการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู สัมภาษณเจาะลึก สรุปไดดังนี้
5.1 ความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจของครู
ความไมพรอมทางดานเศรษฐกิจของครู เปนอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอน ครูมีความจําเปนในการดานการเงินทําใหตองสอนพิเศษเพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ทําใหเวลาที่จะตองเตรียมการสอนลดนอยลงไป
นอกจากนีก้ ารสอนพิเศษทําใหครูไมมีเวลา
พักผอน แตดวยความจําเปนที่จะตองทํา เปนเหตุใหเกิดความคับของใจและเกิดความขัดแยงขึน้
ภายในจิตใจ ครูตองการมีเวลาผักผอนและเตรียมการสอน แตไมสามารถทําไดเนื่องจากตองการ
เงินไปใชจา ยในครอบครัว ครูจึงจําเปนตองออกไปทําการสอนพิเศษ ทําใหเวลาในการพักผอนและ
การเตรียมการสอนลดนอยลงไป
6. พื้นฐานทางครอบครัว
จากการศึกษาแนวคิดและวิธกี ารในการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยการสังเกตการสอนของครู พฤติกรรมการดําเนินชีวติ สวนตัวของครู และชีวิตการ
ทํางานการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับครู และการสัมภาษณเจาะลึก สรุปผลดังนี้
6.1 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว
สถาบันครอบครัวมีความสําคัญในการใหแนวคิดในการปฏิบัติตน
การศึกษาและการทํางาน บุคคลในครอบครัวเปนตัวแบบที่ดีที่ครูไดลอกเลียนแบบ การไดรับการ
อบรม
สัง่ สอนจากบิดามารดาและบุคคลที่อยูในครอบครัวทําใหครูมีความคิด และตองการให
นักเรียนที่ตนเองสอนเปนอยางนั้น ครอบครัวของครูใหความสําคัญกับการศึกษา คุณคาของการ
เรียนรูภาษา อังกฤษ ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดรับการศึกษาที่ดี
6.2 การประสบกับปญหาทางครอบครัว
ปญหาที่มาจากครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งที่สง ผลตอการจัดการเรียนการ
สอน กลาวคือปญหาดังกลาวทําใหครูไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดเต็มที่ การมีครอบครัวที่
ตองดูแลหลังจากกลับจากโรงเรียนและหนาที่แมบาน ทําใหเหนื่อยลา ทอถอย ไมมีเวลาในการ
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เตรียมการสอน ครูไมสามารถเตรียมการสอนจากบาน สวนใหญจะมีเวลาในการเตรียมการสอน
เพียงแค กอนทําการสอนเทานัน้ ทําใหไมสามารถสอนไดดีทัดเทียมกับครูที่ไมมีภารกิจมาผูกพัน
6.3 การประสบกับปญหาสวนตัวของครูเอง
ปญหาสวนตัวของครูเองมีสวนสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน ครู
ไมมาสามารถทุมเทใหกับการสอนเนื่องจากมีปญหาสวนตัวเชนปญหาดานสุขภาพไมเอื้ออํานวย
ปญหาทางบานไดแกการดูแลครอบครัว บิดามารดาที่อยูในวัยชรา ครูจําเปนตองรีบกลับบาน
หลังจากโรงเรียนเลิก
ไมสามารถที่จะอยูโรงเรียนได
ทําใหไมมีโอกาสที่จะพบนักเรียนเปน
รายบุคคล อีกทั้งไมสามารถเตรียมการสอนในวันตอไปได นอกจากนี้ปญหาที่เกีย่ วกับจิตใจเมือ่
เกิดปญหาหรือความคับของใจซึ่งเปนเรื่องสวนตัวทําใหไมอยากที่จะทําสิ่งใดแมแตจะไปทํางานที่
โรงเรียน ปญหาดานจิตใจเปนสิ่งที่บนั่ ทอนความรูสึกและจิตใจของครู ซึ่งครูยอมรับวาเปนปญหา
ใหญในการจัดการเรียนการสอนเพราะหากจิตใจไมมีความพรอม ก็ไมสามารถทําสิ่งใดไดดี
อภิปรายผล
จากการศึกษาและการไดขอคนพบดังกลาวขางตน ผูว ิจัยไดสังเคราะหขอ มูลซึ่งสามารถ
อภิปรายดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทีค่ รูยึดถือ
แนวคิดของครูมีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูที่มีแนวคิดตามหลักการของปรัชญาใดจะแสดงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และคุณลักษณะเฉพาะตนตามปรัชญาทีต่ นยึดถือ ซึ่งสอดคลองกับความคิด ของ FeimanNemser (Feiman-Nemser. 2001: 1013) ที่คนพบวาสิง่ ทีน่ ักเรียนเรียนรูมีความเกี่ยวของสัมพันธ
โดยตรง กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และสิ่งที่ครูสอนมีความสัมพันธกับความรู
ทักษะ และแนวคิดที่ครูยึดถือ พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่
ยึดถือ แนว ปรัชญาสารัตถนิยมจะใหความสําคัญของระเบียบวินยั กฎเกณฑตางๆ เนนเนื้อหา
สาระเปนหลัก ครูจึง ไดมพี ฤติกรรมการสอนที่ใหความสําคัญของกฎเกณฑทางภาษา โครงสราง
ทางไวยากรณ การอธิบาย รายละเอียดของเนื้อหาความรูจึงเปนวิธกี ารที่ครูคิดวาสามารถที่จะทํา
ใหนักเรียนไดรับความรูมาก ดังนั้นไมวาแนวโนมของการศึกษาจะเปนไปทางใดก็ตาม ครูยังคงจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม แนวคิดและความเชื่อของตน ดังที่ Knight (1982: 35-36) ไดเสนอ
ความคิดเห็นวาการพิจารณาเลือกและการพัฒนาในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการศึกษาจําเปน
ตองอาศัยหลักการทางปรัชญาเปนตัวกําหนดวิธีการปฏิบัติใหเกิดความสอดคลองกัน
2. พลวัตรของแนวคิดไดรับอิทธิพลจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของครู
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พฤติกรรมของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความแตกตางและ
หลากหลายวิธีการ สาเหตุประการหนึ่งทีท่ ําใหกิจกรรมการเรียนการสอนของครูหลากหลายมาจาก
สิ่งที่อยูเ บื้องหลังการกระทํานั่นคือ ปรัชญา ความเชื่อทีค่ รูยึดถือ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
พฤติกรรมการสอน จากความหลากหลายและความแปรเปลี่ยนของความคิด อุดมการณของครู
ที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา
พฤติกรรมตางๆที่ครูแสดงออกไดรับอิทธิพล
ที่มาจากปจจัยทั้งพืน้ ฐานในดานความรู เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่แวดลอมของครู ซึ่งอิทธิพล
เหลานี้ทาํ ใหเกิดการแปรเปลี่ยนของความคิด และกระบวนการทางสังคมทีห่ ลอหลอมใหบุคคล
เปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองนี้ มาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของประมวลไดวากระบวนการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการทีห่ ลอ
หลอมบุคคลใหดํารงตนอยูในสังคม ผูวิจยั ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดย
อาศัยพืน้ ฐานความรูทางสังคมวิทยาโดย Berger และ Luckman (Lacey. 1977: cited in Berger
and Luckman, 1966) ไดอธิบายเกีย่ วกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไว 2 ระดับคือ ระดับ
ปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ ผูวิจยั ไดนําความรูเหลานี้มาสังเคราะหโดยเพิ่มเติมระดับของกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมของครูแบงออกเปน 3 ระดับ คือ

2.1 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับปฐมภูมิ (Primary Socialization) เปน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดมาจากแหลงใหการอบรมสัง่ สอนที่อยู
ภายในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ Cox (Cox. 1999: available online. http//80vnweb.hwwilsonweb.com.ezprooxy.library.wisc.edu/hww/results_single.html) ที่อธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมขั้นปฐมภูมิวาเปนกระบวนการที่หลอหลอมพฤติกรรมของ
บุคคล เพื่อเปนสมาชิกในสังคม แหลงการอบรมสั่งสอนแรกของครูคือครอบครัว มีอิทธิพลในการ
สรางแนวคิดใหกับครูโดยบิดามารดาเปนผูที่สงเสริมและใหความสําคัญกับการศึกษาและภาษา
อังกฤษ ทําใหครูตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ และเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษา
ทําใหครูสนใจใฝเรียนรู ครูจึงมีรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษคอนขางดี นอกจากนี้การทีค่ รู
ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่เห็นคุณคาของการศึกษาไดแกครอบครัวที่มีการศึกษาที่ดีทําใหครูมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดรับตัวแบบที่ดี ทําใหเกิดการลอกเลียนพฤติกรรม
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และความคิดซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของนักจิตวิทยา นักการศึกษา และนักสังคมวิทยา เชน
Bandura (http://tip.psychology. org/bandura.html p.1-3: available online. 14/11/2544) ได
กลาวถึงการเรียนรูทางสังคมวามนุษย เรียนรูและลอกเลียนพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่แวดลอม โดย
ยึดเปนตัวแบบและมีความพยายาม ในการที่จะประพฤติตามตัวแบบ
Mead (Mead.
http://anthro.palomar. edu/social/soc_1.htm p.4 : available online, 3/8/2547) กลาวถึง
บทบาทของบิดามารดาวามีอิทธิพลในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตัง้ แตแรกเกิด
นอกจากนี้ยงั
สอดคลองกับงานวิจยั ของ Cox ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมของครูสอนวิชา
ดนตรีและพบวาครูไดรับอิทธิพลดานดนตรีจากการเลี้ยงดูของมารดา นอกจากนีG
้ oodson (1992:
127-129)
ไดสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของประสบการณในวัยเด็กของครูที่สงผลตอ
เอกลักษณของความเปนครูวา ครอบครัวและประสบการณในวัยเด็กสงผลตอการแสดงออกของครู
ในชั้นเรียน กฎเกณฑตางๆที่ครอบครัวไดกําหนด และสิ่งที่ครูไดปฏิบัติทําใหเกิดความเปนตัวตน
ของครูการปลูกฝงความคิดและความเชื่อจากบิดามารดาสงผลตอการกําหนดบทบาทของตนเอง
ในการสอน
2.2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับทุติยภูมิ (Secondary Socialization)
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับทุติยภูมิ เปน กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ที่เกิดมาจากแหลงที่อยูภายนอก ไดแก สถาบัน การศึกษาที่ปลูกฝงความรู ความคิด และ
ทักษะที่จาํ เปนในการดํารงชีวิตของครู จากการที่ครูไดรับการปลูกฝงความรู ความคิด จากครูที่สอน
ในอดีต ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ครูมีความประทับใจในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครูที่สอนในอดีต
การไดเรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษที่เปนเจาของ
ภาษาทําใหครูจดจําวิธกี ารตลอดจนคําสอนของครูที่สอนตนในอดีต ครูจึงนํามาปฏิบัติกับนักเรียน
ของตน เชนเดียวกับความคิดเห็นของ Goodson (1992: 125-127) ซึ่งไดใหขอคิดวาจาก
การศึกษาพบวาพฤติกรรมการสอนของครูที่คอนขางเปนเอกลักษณของตนนั้นมาจาก
ประสบการณในอดีต และประสบการณในอดีตนี้สงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมการสอน
ของครู ครูมักนําประสบการณที่ตนไดรับมาเปนวิธกี ารในการถายทอดความรูของตน การเรียนรู
วิธีการจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีสว นในการสรางแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนของครู ครูไดนําความรูที่ไดรับจากการเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอน สถาบัน
การศึกษาจึงเปนตัวแทนในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังที่ Goode (1984: 145) ไดแสดง
ความคิดวาโรงเรียนเปนสถาบันเชนเดียวกับครอบครัว และครูเปนบุคคลที่มีพลังอํานาจตอนักเรียน
ในการอบรมสัง่ สอน
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2.3 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับตติยภูมิ (Tertiary Socialization)
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับตติยภูมิเปนกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ของครูที่ครูไดรับจากการเขาสูอาชีพครู (Teacher Socialization)ซึ่ง Merton(1957, cited in
Lacey. 1977: 13)ไดใหขอคิดวาตัวแทนของสังคมทีห่ ลอหลอมความคิด ความเชือ่ ในการจัด การ
เรียนการสอน อีกสวนหนึ่งมาจากการไดรับอิทธิพลจากสังคมของการทํางานในวิชาชีพครู Zeichner
และ Gore ( Zeichner and Gore. 1990 )ไดอธิบายความหมายของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมของครูวา เปนกระบวนการที่บุคคลเขามาเปนสมาชิกในสังคมของครู โดยไดรับการหลอหลอม
ขัดเกลาความเปน ครู จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจยั มีความเห็นวาวัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม
การทํางาน ในสังคมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนกลาวคือ
ครูจําเปนตองทํา ตามกฎเกณฑขอกําหนด ขอตกลงทีบ่ ุคคลหรือองคกรกําหนดใหปฏิบัติ ทั้งดวย
การยอมรับและไมยอมรับ การปฏิบัติตามขอกําหนดและหลักการขององคกรทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ดังตัวอยางของการเลือกเนื้อหาที่นาํ มาสอน
ครูจําเปนตองใชหนังสือเรียนประกอบการเรียนการสอน ครูที่มีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษา
สารัตถนิยมยังคงยึดถือเนื้อหาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องคกรไดกาํ หนด ครูจงึ สอนไปตามเนื้อหา
ที่มีอยูในบทเรียนตามที่โรงเรียนเปนผูกาํ หนดใหนักเรียนตองเรียน
ครูจึงเปนศูนยกลางในการ
เรียนรูและเปนผูกําหนดบทเรียนที่ครูคิดวามีประโยชนสําหรับนักเรียนสวนครูทมี่ ีแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมจะมีแนวคิดที่เปนอิสระในการเลือกเนื้อหาใหกบั ผูเรียน
แตจะเนนการจัด
ประสบการณในการเรียนรูใหกับผูเรียน แมวาวัฒนธรรมขององคกรจะกําหนดกฎเกณฑใหครูปฎิบัติ
ครูผูมีแนวคิดนี้จะไมทําตามวัฒนธรรม ที่กําหนดทั้งหมดแตจะปฏิบัติตามเปนบางสวนโดยการ
คัดเลือกเนื้อหา ที่อยูในความสนใจและความตองการในการเรียนรูของผูเรียน วัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร จึงมีบทบาทในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจึงตองปรับพฤติกรรม
การสอนของตนใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
3. หลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในบริบท
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากการศึกษาครั้งนีผ้ ูวิจัยไดขอคนพบจากสนามวิจัยเกีย่ วกับแนวคิดและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึง่ ประมวลไดดงั นี้
3.1 การใหความสําคัญกับการเรียนรูความหมาย
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักการในการสอน
คือใหผูเรียนไดเขาใจความหมายของเนื้อหาในภาษา การเขาใจความหมายโดยรวมของภาษา
เปนหลักการสําคัญในการเรียนรูภาษาทีม่ มี ุมมองของการใหความสําคัญกับภาษาศาสตรเชิงระบบ
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ซึ่งเนนภาษาและความหมาย
เปาหมายของการเรียนรูภาษาคือการสื่อสาร ดังนัน้ การเขาใจ
ความหมาย ของภาษาที่ใชในการสื่อความหมายจึงมีความจําเปนในการเรียนรูภาษา
3.2 เนนทักษะทางภาษาแบบแยกสวน
การเนนทักษะทางภาษาซึ่งครูมัธยมศึกษาใหความสําคัญคือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยแยกสวนเปนรายทักษะ ครูมี
ความคิดวาเปาหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือตองการใหผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร ผูเรียนจึงจําเปนตองเรียนรูทักษะในการรับสารและการสงสารแนวความคิดของครูนี้ สอดคลอง
กับหลักการในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ. 2546: 1) แตเนื่องจากความมั่นใจในการใชภาษาในการสื่อสาร
ดานทักษะการพูดและการฟงของครูมีนอย
จึงทําใหครูเนนการสอนทักษะใดทักษะหนึ่งโดย
เฉพาะทักษะการอานเปนทักษะที่ครูใหความสําคัญมากกวาทักษะอืน่ ๆ เพราะครูมีสื่อที่นาํ มา เปน
เนื้อหาในการสอนทีห่ าไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
ครูสามารถหาสื่อเหลานี้ไดจากตําราเรียนที่
โรงเรียนเปนผูก ําหนด และสือ่ จากภายนอกทั้งที่เปนสื่อของจริง(authentic materials) และสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ครูมีความเห็นวาการนําความรูที่หลากหลายสาขาไมวา จะเปนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กีฬา ศิลปะความบันเทิง การแพทยหรือลักษณะของเนื้อความประเภทตางๆมาเปนเนื้อหาในการ
สอนทําใหบทเรียนนาสนใจและเปนประโยชนตอนักเรียน
แนวความคิดของครูนี้สอดคลองกับ
หลักการในการสอนและการเรียนรูภาษาของ Brown (2000: 56-57) ที่นําเสนอหลักการในการจัด
กิจกรรม การเรียนรูการสอนภาษาอังกฤษวาควรตองเลือกบทเรียนที่มีความหมายตอผูเรียนโดย
มีหลักการของการเรียนรูอยางมีความหมายซึ่งใหความสําคัญกับการเลือกเนื้อหาที่สอดคลองกับ
ความสนใจ เปาหมายของการ ศึกษาและเปาหมายในอาชีพของผูเรียน สําหรับทักษะการพูด
แมวาครูจะมีความเห็นวามีความสําคัญ แตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟงและการ
พูด ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกอยางเต็มที่เนื่องจากปริบทโรงเรียนไมเอื้ออํานวยใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติ จํานวนนักเรียนเปนปจจัยที่มาขัดขวางการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน
นักเรียนในหองเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดไดวามีจํานวนนักเรียนมากทําใหไมสามารถที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ งเสริมการพูดได ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟง
และการพูดจึงอยูในภาพรวมที่ครูทั้งสองแนวคิดไดปฏิบัติคือ การตอบคําถาม การรายงาน การเลน
เกมทางภาษาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Finocchiaro และ Brumfit (1983: 41) ที่ไดเสนอ
กิจกรรมในการสอนทักษะการพูดคือการใหนักเรียนตอบคําถามซึ่งครูหรือเพื่อนเปนผูถาม การเลา
ประสบการณ การรายงาน
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3.3. การเรียนการสอนที่ยึดตําราเรียนเปนหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเนนเนื้อหาจากตําราเรียนเปนหลักในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แมวาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542(2542: 12) ตามมาตรา 22 และมาตรา 24 ที่ยึดหลักผูเรียน มี
ความสําคัญ และการจัดกระบวนการเรียนรูจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน
ครูยังคงยึดถือหนังสือทีโ่ รงเรียนกําหนดเปนตําราเรียนและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหนังสือเรียน ครูผูมีความรูและประสบการณในการสอน
และเปนผูที่มีแนวคิดที่เนนหลักปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยมจะเปนผูท ี่สามารถปรับเปลียนวิธกี ารไปตาม
สถานการณและบริบทของโรงเรียนโดยครูไมยึดตําราเรียนเพียงเลมเดียว แตจะคัดเลือกเนื้อหาใน
การ สอนจากความสนใจความตองการของผูเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายและผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง ครูคํานึงถึงการเรียนรูที่เพิ่มพูน
ประสบการณในการใชภาษาของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูจึง
ไมเนนตําราเลมใดเลมหนึ่ง
สําหรับครูผูมีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมจะให
ความ สําคัญกับ เนื้อหาในตําราเรียน ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหหลักปรัชญาการศึกษาของ Knight
(1982:106-107) คือหลักการสําคัญของปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยมจะเนนการสอนความรู
ดานเนื้อหาใหกับผูเรียนโดยมีความมุงหมายใหผูเรียนมีความรูความสามารถในเนื้อหาของภาษา
อังกฤษ ดังนั้นครูผูมีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมจึงไมสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญได
4. ขอคนพบจากการศึกษาพหุกรณี
จากการศึกษากลุม เปาหมายซึง่ เปนครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 10 กรณีศึกษานี้เปนการศึกษาพหุกรณีที่ไดจําแนกครูออกเปน 2 กลุมดังรายละเอียด
กลาวคือ ครูกลุมที่ 1 เปนครูที่ผูวิจัยไดเลือกตามคุณลักษณะที่กําหนดโดยเปนครูที่สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยปกติจํานวน 5 คน ไดแก กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 4
กรณีศึกษาที่ 6 และกรณีศึกษาที่ 7
ครูกลุมที่ 2 เปนครูที่ผูวจิ ัยไดเลือกตามคุณลักษณะที่กําหนดโดยเปนครูที่สอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูตนแบบของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และครูแกนนําในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ปจจุบันอยูในสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจํานวน 5 คน ไดแก กรณีศึกษาที่ 3 กรณีศึกษาที่ 5
กรณีศึกษาที่ 8 กรณีศึกษาที่ 9 และกรณีศึกษาที่ 10
จากการศึกษาเปนที่นา สังเกตวากรณีศกึ ษาทีเ่ ปนกลุม ครูปกติจาํ นวน 4 ใน 5
คนมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาการศึกษาผสมผสานระหวางปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยม นิรนั ตรนิยม พิพัฒนาการนิยม และปฏิรูปนิยม โดยที่บทบาทของครูที่
แสดงออกจะเนนหนักไปทางปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม มีครูเพียง 1 ใน 5 คนที่แสดงบทบาท
เนนหนักไปในทางปรัชญาการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม
ในทํานองเดียวกันกรณีศึกษาที่เปนกลุม ครูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนครู
ตนแบบและครูแกนนํา จํานวน 4 ใน 5 คนมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
การศึกษาแบบผสมผสานพิพัฒนาการนิยมระหวางปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม นิรันตรนิยม
พิพัฒนาการนิยมและปฏิรูปนิยม
โดยที่บทบาทของครูที่แสดงออกจะเนนหนักไปทางปรัชญา
การศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม มีครูเพียง 1 ใน 5 คนที่แสดงบทบาทเนนหนักไปในทางปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยม
จะเห็นไดวาการที่ครูจะมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นจะตองมาจากพืน้ ฐาน
แนวคิดของครูเปนสําคัญ แนวคิดที่อยูเบื้องหลังการตัดสินใจที่จะเลือกปฏิบัติการสอนและเปนตัว
กําหนดบทบาทของครูจะมีอาํ นาจในการผลักดันใหครูไดปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการศึกษาที่ครูยึดถือ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาที่ศกึ ษาเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ในการสอนของครูวามาจากแนวคิดของแตละบุคคลที่มคี วามเชื่อตอการใหความหมายของการ
สอนและการตัง้ เปาหมายของการสอนและยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลไดแกภูมิ
หลังและการไดรับความรูและการขัดเกลาความเปนครู (Lampert,1985; Connelly and Clandinin,
1985, 1986; Elbaz, 1983, 1987;Russel and Johnston, 1988; Russell,1989; Amarel and
Feiman-Nemser,1988; Grossman, 1987. cited in Russell and Munby, 1992)
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ผวู ิจัยไดรวบรวมขอคนพบซึง่ นํามาสูขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน

333

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมธั ยมศึกษา ควรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาดังตอไปนี้
1.1 การพัฒนาความรูความสามารถของครูในการใชภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาพบวาสาเหตุหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
อธิบายและการแปลความ
เนื่องมาจากครูไมมีความสามารถเพียงพอในการสื่อสารเปนภาษา
อังกฤษไดอยางคลองแคลว ทําใหครูมคี วามไมมนั่ ใจในการใชภาษา หากไดมีการพัฒนาครูในทักษะ
ที่จาํ เปนตอการสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการพูด จะทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี
ความสมบูรณและตรงตามเปาหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึน้
1.2 การพัฒนาความรูท ี่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน
ครูควรไดรับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการพัฒนาที่ตอ เนื่องและทั้งระบบกลาว
คือการอบรมพัฒนาในปจจุบันที่ครูไดรับนั้นเปนเพียงการอบรมที่ไมไดมาจากความจําเปนตองการ
ของครู แตเปนการอบรมและพัฒนาตามที่ผูรับผิดชอบตองการทีจ่ ะใหครูพัฒนา ดังนัน้ การอบรม
พัฒนาที่ครูไดรับนั้น จึงไมสามารถนํามาปฏิบัติใหเขากับสถานการณที่ครูปฏิบัติการสอนได
ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะจัดใหมีการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูตามความจําเปนตองการของครูและจะตอง
พัฒนา ในดานความรูที่จาํ เปนในการปฏิบัติการสอน ซึง่ ไดแกความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ความรู
เกี่ยวกับวิชาครูซึ่งในการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับหลักสูตร ความรูเ กีย่ วกับปริบททางการศึกษา นอกจากนีย้ งั ตองมีความรูและความสามารถ
ในการนําความรูเกี่ยวกับการสอนวิชาเฉพาะซึ่งไดแกการสอนภาษามาใชอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยการพัฒนาที่ผูใหการอบรมและผูรับการอบรมจะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กัน
อยางตอเนื่อง
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั
3.1 ขอเสนอแนะในการทําการวิจยั ภาคสนาม
ผูวิจัยไดขอคนพบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยซึ่งนํามาเปนขอเสนอแนะ
สําหรับนักวิจยั ดังนี้
3.1.1. การวิจยั ภาคสนามเปนการวิจยั ที่ผวู จิ ัยตองอาศัยเวลาในการเก็บรวบ
รวมขอมูล ในแตละขั้นตอนของการวิจยั ดังนัน้ ผูว ิจยั จึงควรกําหนดระยะเวลาในขัน้ ตอนแตละขัน้ ตอน
ใหพอเหมาะกับเวลา การเขาไปอยูในสนามของผูวิจัยเปนประเด็นที่นกั วิจัยควรใหความสําคัญ
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และควรนํามาพิจารณา เนื่องจากการเขาไปอยูในสนามจําเปนตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งสมาชิก
ของสังคมนัน้ การใชระยะเวลามากเกินไปในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลอาจทําใหกลุมเปาหมาย
เกิดความเบื่อหนายและคับของใจทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลได
3.1.2 ขั้นตอนในการเขาถึงขอมูลกับกลุมเปาหมายที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
คือการสรางความคุน เคยกับกลุมเปาหมายซึ่งตองอาศัยเวลา การสรางความไววางใจใหเกิดขึน้
ระหวางผูว ิจัยและกลุมเปาหมายคือประตูสําคัญในการเขาถึงขอมูล ในขั้นตอนนี้ผูวิจยั จะตองนํา
ความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธโดยมีความเปนตัวตนที่เปนธรรมชาติ มีความจริงใจใหกับ
กลุมเปาหมาย ไมแสดงตนวาเปนผูรูแตแสดงออกในบทบาทของการเขาไปเรียนรูโดยถือวากลุม
เปาหมายเปนครูและบทเรียนที่ผวู ิจัยจะตองเรียนรู
3.1.3 ขั้นตอนการสัมภาษณเปนขัน้ ตอนที่ผูวิจยั ตองการคนหาความหมายที่
กลุมเปาหมายมีตอการกระทําของตน การใชภาษาในการสัมภาษณ ผูวิจัยจําเปนทีจ่ ะตองใชภาษา
ที่ เปนภาษาเดียวกันกับกลุม เปาหมาย คือการใชภาษาที่เขาใจงาย หลีกเลี่ยงภาษาและศัพททาง
วิชาการ เนื่องจากจะทําใหผูถูกสัมภาษณเกิดความสับสนในการตีความ ทําใหไมไดรับคําตอบที่
ตรงตามประเด็นที่ผูวิจัยตองการ นอกจากนี้ควรแสดงความสนใจใครรูกับคําพูดของผูที่ใหสัมภาษณ
ซึ่งจะทําใหผูถกู สัมภาษณมคี วามภาคภูมใิ จในคุณคาของขอมูลของตน ดังนัน้ จึงควรพยายามเปด
โอกาสใหผูใหสัมภาษณแสดงความรูสึกและคําพูดใหมากที่สุด
3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไปมีดังนี้
3.2.1 ควรไดทําการวิจัยพัฒนาเพื่อสรางหลักสูตรพัฒนาความรูทจี่ ําเปนใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
3.2.2 ควรไดทําการวิจยั ศึกษาเกีย่ วกับปรัชญาการศึกษาที่ครูยึดถือเปนหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน และการใชความรูที่จาํ เปนของครูในกลุมสาระอื่นๆ
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