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ครูสอนภาษาและบทบาทที่ตองปรับเปลี่ยน

                                                     ศาสตราจารย ดร. กาญจนา  ปราบพาล

ครูสอนภาษาจํ าเปนตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหมีความรู ท่ีเปน
ปจจุบัน  และสามารถนํ าความรูมาประยุกตใชในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิง
ขึ้น  ความรูเก่ียวกับศาสตรการเรียนการสอนภาษาเปล่ียนไปแตละยุคสมัย  แตละชวง
เวลานักทฤษฎี    นักวิจัย  และนักปฏิบัติมีสวนชวยใหศาสตรการเรียนการสอนภาษา
พัฒนาขึ้นจนมาเปน   แนวคิดการเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน  องคความรูแตละยุค
สมัยมีสวนชวยใหครูสอนภาษาเขาใจธรรมชาติการเรียนรูภาษา  เนื้อหาที่จะนํ ามาสอน
วิธีการเรียนการสอน  และวิธีการวัดและประเมินผล

ในสมัยแรก ๆ การเรียนการสอนภาษาจะอิงอยูกับผลการวิเคราะหภาษา
ของนักภาษาศาสตรกลุมตาง ๆ  เชน  นักภาษาศาสตรกลุมวิเคราะหโครงสราง
(structuralists)  กลุมไวยากรณปริวรรต  (transformationalists)  และกลุมภาษาศาสตร
สังคม  (sociolinguists)  กลุมวิเคราะหโครงสราง  เชน  Fries  และ  Bloomfield  เนน
ความแตกตางของภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสองโดยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบ  
(contrastive analysis)  และแยกองคประกอบของภาษาเปนเสียง  ศัพท  และโครงสราง
เนนรูปแบบมากกวาความหมาย  กลุมน้ีมีความเห็นสอดคลองกับนักจิตวิทยา  เชน
Skinner  ท่ีเสนอทฤษฎีความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนองและเช่ือวาการ
เรียนรูเกิดจากการฝก  ผลท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาคือ  เนื้อหาของบทเรียนที่ใช
สอนจะนํ ามาจากความแตกตางของภาษาแรกและภาษาท่ีสองท่ีนักภาษาศาสตร
วิเคราะห  และวิธีการสอนก็ใชการจํ ารูปแบบ  เปนวิธีการท่ีเรียกวา  “Audio - Lingual
Approach”  ซึ่งเนนการฟง-การพูด
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ตอมานักภาษาศาสตรกลุมไวยากรณปริวรรตนํ าโดย  Chomsky  ไมเห็นดวย
กับวิธีการของกลุมวิเคราะหโครงสราง  เพราะมีความเห็นวาความหมายสํ าคัญกวารูป
แบบ  และองคประกอบของภาษา  เชน  ความหมายและโครงสรางแยกออกจากกันไม
ได  การเรียนภาษาโดยวิธีทองจํ ามีสวนชวยในการเรียนภาษานอยมาก  ในทางจิต
วิทยานักจิตวิทยาก็ไมเช่ือวาการทองจํ ามีความสํ าคัญในการเรียนรูและเช่ือวามนุษยมี
ความสามารถในดานความคิด    แนวความคิดน้ีมีผลตอการเรียนการสอน  ภาษาจึง
เปล่ียนวิธีการจากการเนนรูปแบบมาเนนความหมายและความเข าใจเปนแบบ  
“Cognitive Approach”  และใหความสํ าคัญกับการอาน  และการเขียน

ในระยะหลังนักภาษาศาสตรกลุมไวยากรณปริวรรตโดนนักภาษาศาสตร
สังคม  เชน  Hymes  และ  Halliday  วิจารณเพราะวิธีการวิเคราะหภาษาของ Chomsky
ไมสามารถอธิบายการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ได  นอกจากน้ีการวิเคราะหก็ไม
คลุมถึงความสัมพันธระหวางภาษากับองคประกอบอ่ืนนอกเหนือจากภาษา  นักภาษา
ศาสตรกลุมสังคมใหความสํ าคัญกับสถานะทางสังคม  วัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอม
ของผูเรียน  อิทธิพลท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาคือ  ทํ าใหเกิดการสอนภาษาแบบ
เนนสถานการณหรือ  “Situational Approach”

ตอมานักภาษาศาสตรกลุมภาษาปฏิบัติ (pragmaticists)  เชน  Spolsky  และ
Oller  มองภาษาวาผูเรียนภาษาควรใชภาษาเปนเคร่ืองมือเพ่ือการส่ือความคิดและ
ความรูสึก  โดย Oller (1978) กลาววา

“Pragmatics is about how people communicate information 
about facts and feelings to other people through the use of 
language.”
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และกลาววาแนวคิดเร่ืองปฏิบัตินิยมมองได  3  ดาน คือ  ดานภาษาศาสตร  ดาน
ปรัชญา  และดานการเรียนการสอน  ทางดานภาษาศาสตร  “pragmatics”  เปนองค
ประกอบของภาษา  อีกสวนหน่ึงนอกเหนือจากองคประกอบเร่ืองความหมายและโครง
สราง  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวภาษาและประสบการณของผูใชภาษา
ในขณะท่ีการศึกษาเรื่องโครงสรางเปนการศึกษาเรื่องสวนประกอบของประโยคและ
การศึกษาเรื่องความหมายเปนการศึกษาเรื่องความแตกตางของความหมายในขอ
ความตาง ๆ กัน  และองคประกอบท้ังสามไมสามารถแยกออกจากกันไดถามองภาษา
ในลักษณะท่ีควรเปนตามธรรมชาติและเนนเร่ืองการใชภาษา

ทางดานปรัชญา  นักปรัชญา  เชน  James  และ  Pierce  มองภาษาในแง
ของการปฏิบัต ิ  ซ่ึงการมองเชนน้ีไมตางจากการมองในดานแรกคือ  ใหความสํ าคัญ
กับการใชภาษาจริง  ซ่ึงไมแยกตัวภาษาออกจากผูใชภาษา  ประสบการณเปนส่ิงสํ าคัญ
ในการเรียนรู  Dewey (1965)  กลาววาภาษาเปนเคร่ืองมือสํ าหรับแสดงความคิดเห็น
ของแตละบุคคลและในการ   ส่ือสารจะแยกภาษาออกจากประสบการณของผูใชไมได
ภาษาโดยตัวเองไมมีความหมาย     ผูใชภาษาเปนผูกํ าหนดความหมายขึ้นมา  ความ
คิดน้ีเปนความคิดพ้ืนฐานของการมองภาษาเพ่ือการส่ือสาร  Watzlawick, Beavin และ
Jackson (1967)  เสนอวาการส่ือสารคือ  การมองภาษาอยางเปนระบบที่มีความตอ
เน่ืองและเก่ียวของกับความคิดและความสนใจของผูใชภาษา  การมองภาษาในดานการ
สื่อความหมายมีผลตอการเรียนการสอนภาษาที่เนนการปฏิบัติ

ในแงมุมของการเรียนการสอนภาษา  การสอนภาษาที่จะชวยใหผูเรียนน ํา
ภาษาไปปฏิบัติไดในสถานการณจริง  ขอมูลทางภาษาท่ีใชสอนจะตองอยูในระดับของ
ภาษาท่ีใชจริงคือ  มีความตอเนื่องมีความสมบูรณในตัวเอง  มีความเปนธรรมชาติ
และขอมูลทางภาษาเหลาน้ีควรสัมพันธกับประสบการณของผูเรียน  การใหขอมูลทาง
ภาษาท่ีไกลตัวผูเรียนและไมสามารถเช่ือมโยงกับประสบการณและความรูท่ัวไปของผู
เรียนได     ทํ าใหขอมูลทางภาษา
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ไมมีความหมายและอาจทํ าใหผูเรียนขาดแรงจูงใจ  ขอมูลทางภาษาไมจํ าเปนตองเปน
ตัวอักษรเสมอไป  อาจอยูในรูปของรูปภาพ  แผนภูมิ  หรือแมแตนํ้ าเสียงและกริยาทา
ทางของ   ผูสอน  แนวความคิดน้ีสอดคลองกับแนวความคิดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือ
สารหรือ “Communicative Approach”

การเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเกิดจากความคิดของครูสอนภาษาท่ี
มองภาษาในแงของการใชภาษา ซึ่งเปนความคิดตอเนื่องจากแนวคิดของนักปฏิบัติ
นิยมท่ีใหความสํ าคัญกับผูเรียน  ครูสอนภาษามองภาษาในแงการเรียนการสอนวาทํ า
อยางไรจึงจะสามารถชวยผูเรียนใหใชภาษาได  และเช่ือวาการสรางหลักสูตรตามการ
วิเคราะหของนักภาษาศาสตรบางกลุมท่ีมุงวิเคราะหเฉพาะตัวภาษาโดยไมคํ านึงถึงองค
ประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับผูเรียนไมสามารถชวยผูเรียนใหประสบผลสํ าเร็จในการเรียน
ภาษามากนัก Widdowson (1978)  เนนถึงความแตกตางระหวางความรูเก่ียวกับภาษา
(usage) และความสามารถการใชภาษา (use) ความรูเก่ียวกับภาษาคือ  ความรูเรื่อง
ระบบของภาษา  ไดแก  ความรูเรื่องเสียง  ศัพท  และโครงสราง  สวนความสามารถ
การใชภาษาคือ  การน ําความรูเก่ียวกับภาษามาใชไดในสถานการณท่ีผูใชภาษา
ตองการส่ือความหมาย  ความสามารถในการส่ือสารจํ าเปนตองมีความรูท้ังสอง
ประเภท  แตความรูเก่ียวกับภาษาเพียงอยางเดียวไมเปนหลักประกันวาผูเรียนจะส่ือ
สารความรูสึกนึกคิดได  แตถาผูเรียนสามารถส่ือสารไดโดยใชภาษาอยางถูกตองแสดง
วาผูใชภาษามีความรูในเรื่องแรก

การชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร  Krashen (1982)

เสนอวา  กระบวนการเรียนการสอนควรเปนแบบการเรียนรูตามธรรมชาติที่ใกลเคียง

กับการเรียนรูภาษาแรก  ซ่ึงเนนความสามารถการใชภาษาท่ี Widdowson เสนอ

กระบวนการเรียนรูนี้ตางจากกระบวนการเรียนรูแบบการวิเคราะหภาษาแบบนักภาษา

ศาสตรวิเคราะห  แตเปนกระบวนการที่ผูสอนตองจัดสภาพแวดลอมใหจูงใจผูเรียนใช

ภาษาได  ซ่ึงภาษาท่ีใชสอนตองไมยากหรืองายจนเกินไป    ส่ิงท่ีสอนตรงกับความ

ตองการของผูเรียน    ส่ือการเรียนการสอน
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เนนที่ความหมายและรูปแบบที่ถูกตอง  บรรยากาศในการเรียนไมเครียดและครูท ําหนา

ที่เปนผูชวยเหลือ  ชวยปรับขอมูลทางภาษาท่ียากเกินระดับใหเหมาะกับความสามารถ

ของผูเรียนถาสภาพการเรียนการสอนอยูในลักษณะนี้จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ภาษาตามธรรมชาติ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนใชภาษาไดในท่ีสุด

การประยุกตหลักการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารแตกตางไปตามสภาพแวด

ลอมการสอนภาษาของแตละแหง  บางแหงไดผลเพราะมีปจจัยเอ้ือท้ังสภาพแวดลอม

การใชภาษา    ครูมีความเขาใจในหลักการและมีความสามารถท่ีจะประยุกตไดในหอง

เรียน  บางแหงการนํ าความคิดน้ีไปปฏิบัติก็ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควรดวยมีขอ

จํ ากัดหลาย ๆ ดานท้ังผูสอน  สภาพแวดลอมการใชภาษา  สภาพหองเรียน  จํ านวนผู

เรียน  เปนตน  ท้ังน้ีมิใชหมายความวาหลักการจะไมถูกตองแตการนํ าไปปฏิบัติตองมี

การปรับใหเขากับสภาพแวดลอม  ครูมีความสามารถและทัศนคติท่ีจะนํ าไปประยุกต

ดวย  ระยะหลังมีผูวิจารณการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเพราะผูเรียนใชภาษาไมได

Celce-Murcia (1998) จึงเสนอแนวคิดแบบ “principled communicative approach”  ซึ่งมี

จุดประสงคชวยผูเรียนใหส่ือความหมายได  โดยคร ู         มีบทบาทสํ าคัญท่ีชวยใหผู

เรียนใชภาษาไดอยางถูกตองท้ังรูปแบบและความหมาย

ในประเทศไทยสภาพแวดลอมการสอนภาษาตางจากการสอนภาษาเปน

ภาษาท่ีสอง  ครูสอนภาษาจึงตองพยายามหาขอมูลทางภาษาใหผูเรียนไดสัมผัสและได

ใชมากท่ีสุด  ทั้งยังตองจูงใจผูเรียนอีกดวย  ในระดับอุดมศึกษาวิธีการท่ีอาจจะชวยให

ผูเรียนเห็นความสํ าคัญของภาษาและเรียนภาษาอยางมีวัตถุประสงคท่ีแนชัดคือ  การ

สอนภาษาเฉพาะสาขาวิชา  (English for Specific / Special Purposes หรือ ESP)  Mackay

และ Mountford (1978)  เสนอวาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา  ไดแก
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1. ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ  เชน  ภาษาอังกฤษสํ าหรับพนักงาน 
รับโทรศัพท  ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักบิน  เปนตน

2. ภาษาอังกฤษสํ าหรับพนักงานปฏิบัติการ  เชน  ภาษาอังกฤษ
สํ าหรับเสมียนโรงแรม  ภาษาอังกฤษสํ าหรับชางเคร่ือง  เปนตน

3. ภาษาอังกฤษในวงการวิชาการ  เชน  ภาษาอังกฤษสํ าหรับแพทย
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิศวกร  เปนตน

แต Strevens (1977) แบงภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเปน  2  ประเภท คือ

1. ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา

ในการสํ ารวจวัตถุประสงคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย  
กาญจนา  ปราบพาล  ภัสสร  สิงคาลวณิช  และอรอนงค  หิรัญบูรณะ  (2528)
เสนอวัตถุประสงคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน  3  ประเภท คือ

1. ภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจํ าวัน
2. ภาษาอังกฤษท่ีใชในการศึกษา
3. ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ

การใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายไดในแตละประเภท  ผูใชภาษาจํ าเปนตองมี
ความรูเก่ียวกับเน้ือหาภาษา  ทักษะท่ัวไปในการใชภาษา  เน้ือหาของภาษาอังกฤษ
เฉพาะสาขาวิชา  กลวิธีในการส่ือสารและทักษะการใชภาษาเฉพาะดาน  ลักษณะของขอ
มูลทางภาษาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการส่ือสารเฉพาะดาน     ดังท่ี
Widdowson    กลาววา    Learning
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 Purpose และ Language Use ตองสัมพันธกัน  และการใชภาษาไดผูใชภาษาตองมีความ
รูเรื่องภาษา  สวนวิธีการท่ีจะชวยผูเรียนใหถึงจุดหมายไดมีรูปแบบหลากหลาย

ในยุคโลกาภิวัตนและยุคขอมูลขาวสาร  ผูเรียนมีโอกาสไดสัมผัสกับขอมูล
ทางภาษาแบบหลากหลายเปนลักษณะของภาษาท่ีใชจริงในการส่ือสาร  ครูสอนภาษา
จึงมีโอกาสดีท่ีจะนํ าขอมูลเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนกับผูเรียน  เชน  จัดกิจกรรม
เสริมบทเรียนโดยใชขอมูลทาง Internet ใชคอมพิวเตอรชวยในการให feedback ที่ไม
จํ ากัดเวลาและสถานท่ี ครูสอนภาษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่
ถายทอดความรูเนื้อหาทางภาษาอยางเดียวเปนผูจัดกิจกรรมโดยนํ าขอมูลทางภาษา
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปลี่ยนจากการเนนที่ครูมาเนนที่ผูเรียนวาจะชวยใหผูเรียน
สามารถใชภาษาใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางไร  ดังท่ีได
เสนอในตอนตนวา  ศาสตรของการสอนภาษามีการพัฒนาตลอดเวลา  ครูสอนภาษา
จะยึดถืออยูที่แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งไมได  ครูสอนภาษาจ ําเปนตองติดตามความรูใน
ศาสตรท่ีเปนปจจุบันสามารถนํ าความรูมาประยุกตใหเกิดประโยชนกับผูเรียนและใน
ขณะเดียวกันตองติดตามความกาวหนาของโลกและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  ครูสอน
ภาษาจึงจะสามารถทํ าหนาท่ีไดอยางเหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน

วิธีการเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองที่จะชวยฝกผูเรียนในระดับอุดม
ศึกษาใหผสมผสานความรูภาษาอังกฤษและความรูดานเน้ือหาคือ  การเรียนการสอน
โดยใช Internet ท้ังน้ีเพราะวาขอมูลภาษาท่ีผูเรียนสามารถสัมผัสไดมีท้ังขอมูลท่ีใชใน
ชีวิตประจํ าวันเพ่ือคนควาหาความรูและใชในการประกอบอาชีพ  สํ าหรับลักษณะของ
ภาษาท่ีใชในชีวิตประจํ าวันท่ีครูสอนภาษาสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกฝนดวยตน
เองได  เชน  การหาขอมูลจาก Web Sites  ตาง ๆ  เชน  Yahoo, CNN, ESL Caf e′
เปนตน  สํ าหรับภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา  ครูอาจใหผูเรียนสืบคนขอมูลจาก  ERIC
และ electronic journal หรือแมแตการศึกษาแบบทางไกล  (Distance Education) หรือรับ
ทราบความกาวหนาในการเรียนการสอนแบบ   neteach  เปนตน    สํ าหรับขอมูลทาง
ภาษาในการประกอบอาชีพจะมี  Web Sites
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แยกไปตามสาขาวิชา  เชน  ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาษา
อังกฤษสํ าหรับแพทย  และภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ  เปนตน  (รายละเอียดสํ าหรับ
Web Sites    ตาง ๆ ท่ีครูสอนภาษาสนใจสามารถอานไดจาก  The Internet Guide for
English Language Teachers  โดย  Dave Sperling, 1997)

ขอมูลทางภาษาเหลานี้คงเปนเพียง  “input”  ถาใชนิยามของ Krashen
(1982)  ครูสอนภาษามีหนาท่ีจะชวยแปลง  “input”  เหลานี้เปน  “intake”  คือ  ผู
เรียนสามารถ    ซึมซับ  เขาใจ  และใชไดท้ังน้ีข้ึนอยูกับวิธีการและกระบวนการในการ
จัดกิจกรรมซ่ึงเปนหนาท่ีของครูสอนภาษาโดยเฉพาะ  Goodwyn, Clarke  และ  Adams
(1997)  เสนอวา      ครูสอนภาษาในอนาคตจะใชคอมพิวเตอรในหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษา  เพราะจะชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขยีน  และความสามารถใน
การส่ือสารกับประชาคมโลก

จะเห็นไดวาถาครูสอนภาษาไมติดตามความรูตลอดเวลา  เราอาจจะมองวิธี
การเรียนการสอนภาษาตามยุคสมัยที่เราไดเรียนมา ซึ่งเปนความรูบางสวนขององค
ความรู       ท้ังหมด  และเปนองคความรูที่อาจไมเปนจริงในปจจุบัน  ครูสอนภาษาจึง
ตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนท่ีครูตองเตรียมเยาวชนของ
เราใหทัดเทียมและสามารถแขงขันกับเยาวชนของชาติอ่ืนได
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