ครูสอนภาษาและบทบาทที่ตองปรับเปลี่ยน

ศาสตราจารย ดร. กาญจนา ปราบพาล

ครู ส อนภาษาจํ าเป น ต อ งพั ฒ นาตนเองตลอดเวลาเพื่ อ ให มีความรู  ที่เ ป น
ปจจุบัน และสามารถนําความรูม าประยุกตใชในการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพยิง่
ขึ้น ความรูเ กีย่ วกับศาสตรการเรียนการสอนภาษาเปลีย่ นไปแตละยุคสมัย แตละชวง
เวลานักทฤษฎี นักวิจยั และนักปฏิบตั มิ สี ว นชวยใหศาสตรการเรียนการสอนภาษา
พัฒนาขึ้นจนมาเปน แนวคิดการเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน องคความรูแ ตละยุค
สมัยมีสวนชวยใหครูสอนภาษาเขาใจธรรมชาติการเรียนรูภาษา เนื้อหาที่จะนํามาสอน
วิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารวัดและประเมินผล
ในสมัยแรก ๆ การเรียนการสอนภาษาจะอิงอยูก บั ผลการวิเคราะหภาษา
ของนักภาษาศาสตรกลุม ตาง ๆ เชน นักภาษาศาสตรกลุม วิเคราะหโครงสราง
(structuralists) กลุม ไวยากรณปริวรรต (transformationalists) และกลุม ภาษาศาสตร
สังคม (sociolinguists) กลุม วิเคราะหโครงสราง เชน Fries และ Bloomfield เนน
ความแตกต างของภาษาที่ ห นึ่งและภาษาที่สองโดยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
(contrastive analysis) และแยกองคประกอบของภาษาเปนเสียง ศัพท และโครงสราง
เนนรูปแบบมากกวาความหมาย กลุม นีม้ คี วามเห็นสอดคลองกับนักจิตวิทยา เชน
Skinner ทีเ่ สนอทฤษฎีความสัมพันธระหวางสิง่ เราและการตอบสนองและเชือ่ วาการ
เรียนรูเ กิดจากการฝก ผลทีม่ ตี อ การเรียนการสอนภาษาคือ เนื้อหาของบทเรียนที่ใช
สอนจะนํ ามาจากความแตกต า งของภาษาแรกและภาษาที่ ส องที่ นั ก ภาษาศาสตร
วิเคราะห และวิธกี ารสอนก็ใชการจํารูปแบบ เปนวิธกี ารทีเ่ รียกวา “Audio - Lingual
Approach” ซึ่งเนนการฟง-การพูด
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-2ตอมานักภาษาศาสตรกลุม ไวยากรณปริวรรตนําโดย Chomsky ไมเห็นดวย
กับวิธกี ารของกลุม วิเคราะหโครงสราง เพราะมีความเห็นวาความหมายสําคัญกวารูป
แบบ และองคประกอบของภาษา เชน ความหมายและโครงสรางแยกออกจากกันไม
ได การเรียนภาษาโดยวิธที อ งจํามีสว นชวยในการเรียนภาษานอยมาก ในทางจิต
วิทยานักจิตวิทยาก็ไมเชื่อวาการทองจํามีความสําคัญในการเรียนรูและเชื่อวามนุษยมี
ความสามารถในดานความคิด แนวความคิดนีม้ ผี ลตอการเรียนการสอน ภาษาจึง
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจากการเน น รู ป แบบมาเน น ความหมายและความเข า ใจเป น แบบ
“Cognitive Approach” และใหความสําคัญกับการอาน และการเขียน
ในระยะหลังนักภาษาศาสตรกลุมไวยากรณปริวรรตโดนนักภาษาศาสตร
สังคม เชน Hymes และ Halliday วิจารณเพราะวิธกี ารวิเคราะหภาษาของ Chomsky
ไมสามารถอธิบายการใชภาษาในสถานการณตา ง ๆ ได นอกจากนีก้ ารวิเคราะหกไ็ ม
คลุมถึงความสัมพันธระหวางภาษากับองคประกอบอืน่ นอกเหนือจากภาษา นักภาษา
ศาสตรกลุม สังคมใหความสําคัญกับสถานะทางสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม
ของผูเรียน อิทธิพลทีม่ ตี อ การเรียนการสอนภาษาคือ ทําใหเกิดการสอนภาษาแบบ
เนนสถานการณหรือ “Situational Approach”
ตอมานักภาษาศาสตรกลุม ภาษาปฏิบตั ิ (pragmaticists) เชน Spolsky และ
Oller
มองภาษาวาผูเ รียนภาษาควรใชภาษาเปนเครือ่ งมือเพือ่ การสือ่ ความคิดและ
ความรูส กึ 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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-3และกลาววาแนวคิดเรือ่ งปฏิบตั นิ ยิ มมองได 3 ดาน คือ ดานภาษาศาสตร ดาน
ปรัชญา และดานการเรียนการสอน ทางดานภาษาศาสตร “pragmatics” เปนองค
ประกอบของภาษา อีกสวนหนึง่ นอกเหนือจากองคประกอบเรือ่ งความหมายและโครง
สราง เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวภาษาและประสบการณของผูใ ชภาษา
ในขณะที่การศึกษาเรื่องโครงสรางเปนการศึกษาเรื่องสวนประกอบของประโยคและ
การศึกษาเรื่องความหมายเปนการศึกษาเรื่องความแตกตางของความหมายในขอ
ความตาง ๆ กัน และองคประกอบทัง้ สามไมสามารถแยกออกจากกันไดถา มองภาษา
ในลักษณะทีค่ วรเปนตามธรรมชาติและเนนเรือ่ งการใชภาษา
ทางดานปรัชญา นักปรัชญา เชน James และ Pierce มองภาษาในแง
ของการปฏิบัติ ซึง่ การมองเชนนีไ้ มตา งจากการมองในดานแรกคือ ใหความสําคัญ
กับการใชภาษาจริง ซึง่ ไมแยกตัวภาษาออกจากผูใ ชภาษา ประสบการณเปนสิง่ สําคัญ
ในการเรียนรู Dewey (1965) กลาววาภาษาเปนเครือ่ งมือสําหรับแสดงความคิดเห็น
ของแตละบุคคลและในการ
สือ่ สารจะแยกภาษาออกจากประสบการณของผูใ ชไมได
ภาษาโดยตัวเองไมมคี วามหมาย
ผูใชภาษาเปนผูกําหนดความหมายขึ้นมา ความ
คิดนีเ้ ปนความคิดพืน้ ฐานของการมองภาษาเพือ่ การสือ่ สาร Watzlawick, Beavin และ
Jackson (1967) เสนอวาการสือ่ สารคือ การมองภาษาอยางเปนระบบที่มีความตอ
เนือ่ งและเกีย่ วของกับความคิดและความสนใจของผูใ ชภาษา การมองภาษาในดานการ
สื่อความหมายมีผลตอการเรียนการสอนภาษาที่เนนการปฏิบัติ
ในแงมุมของการเรียนการสอนภาษา การสอนภาษาที่จะชวยใหผูเรียนนํา
ภาษาไปปฏิบัติไดในสถานการณจริง ขอมูลทางภาษาทีใ่ ชสอนจะตองอยูใ นระดับของ
ภาษาทีใ่ ชจริงคือ มีความตอเนื่องมีความสมบูรณในตัวเอง มีความเปนธรรมชาติ
และขอมูลทางภาษาเหลานีค้ วรสัมพันธกบั ประสบการณของผูเ รียน การใหขอ มูลทาง
ภาษาที่ไกลตัวผูเรียนและไมสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณและความรูทั่วไปของผู
เรียนได ทําใหขอ มูลทางภาษา
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-4ไมมคี วามหมายและอาจทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจ ขอมูลทางภาษาไมจาเป
ํ นตองเปน
ตัวอักษรเสมอไป อาจอยูในรูปของรูปภาพ แผนภูมิ หรือแมแตนําเสี
้ ยงและกริยาทา
ทางของ ผูสอน แนวความคิดนีส้ อดคลองกับแนวความคิดการสอนภาษาเพือ่ การสือ่
สารหรือ “Communicative Approach”
การเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเกิดจากความคิดของครูสอนภาษาที่
มองภาษาในแงของการใชภาษา
ซึ่งเปนความคิดตอเนื่องจากแนวคิดของนักปฏิบัติ
นิยมทีใ่ หความสําคัญกับผูเรียน ครูสอนภาษามองภาษาในแงการเรียนการสอนวาทํา
อยางไรจึงจะสามารถชวยผูเ รียนใหใชภาษาได และเชือ่ วาการสรางหลักสูตรตามการ
วิเคราะหของนักภาษาศาสตรบางกลุมที่มุงวิเคราะหเฉพาะตัวภาษาโดยไมคานึ
ํ งถึงองค
ประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับผูเรียนไมสามารถชวยผูเรียนใหประสบผลสําเร็จในการเรียน
ภาษามากนัก Widdowson (1978) เนนถึงความแตกตางระหวางความรูเ กีย่ วกับภาษา
(usage) และความสามารถการใชภาษา (use) ความรูเ กีย่ วกับภาษาคือ ความรูเรื่อง
ระบบของภาษา ไดแก ความรูเรื่องเสียง ศัพท และโครงสราง สวนความสามารถ
การใชภาษาคือ
การนําความรูเ กีย่ วกับภาษามาใชไดในสถานการณทผ่ี ใู ชภาษา
ตองการสือ่ ความหมาย
ความสามารถในการสือ่ สารจําเปนตองมีความรูท ง้ั สอง
ประเภท แตความรูเ กีย่ วกับภาษาเพียงอยางเดียวไมเปนหลักประกันวาผูเ รียนจะสือ่
สารความรูส กึ นึกคิดได แตถา ผูเ รียนสามารถสือ่ สารไดโดยใชภาษาอยางถูกตองแสดง
วาผูใชภาษามีความรูในเรื่องแรก
การชวยใหผเู รียนพัฒนาความสามารถในการสือ่ สาร Krashen (1982)
เสนอวา กระบวนการเรียนการสอนควรเปนแบบการเรียนรูตามธรรมชาติที่ใกลเคียง
กับการเรียนรูภาษาแรก
ซึง่ เนนความสามารถการใชภาษาที่ Widdowson เสนอ
กระบวนการเรียนรูนี้ตางจากกระบวนการเรียนรูแบบการวิเคราะหภาษาแบบนักภาษา
ศาสตรวเิ คราะห แตเปนกระบวนการที่ผูสอนตองจัดสภาพแวดลอมใหจูงใจผูเรียนใช
ภาษาได ซึง่ ภาษาทีใ่ ชสอนตองไมยากหรืองายจนเกินไป
สิง่ ทีส่ อนตรงกับความ
ตองการของผูเรียน สือ่ การเรียนการสอน
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-5เนนที่ความหมายและรูปแบบที่ถูกตอง บรรยากาศในการเรียนไมเครียดและครูทาหน
ํ า
ที่เปนผูชวยเหลือ ชวยปรับขอมูลทางภาษาทีย่ ากเกินระดับใหเหมาะกับความสามารถ
ของผูเรียนถาสภาพการเรียนการสอนอยูในลักษณะนี้จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ภาษาตามธรรมชาติ ซึง่ จะชวยใหผเู รียนใชภาษาไดในทีส่ ดุ
การประยุกตหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแตกตางไปตามสภาพแวด
ลอมการสอนภาษาของแตละแหง บางแหงไดผลเพราะมีปจ จัยเอือ้ ทัง้ สภาพแวดลอม
การใชภาษา
ครูมคี วามเขาใจในหลักการและมีความสามารถทีจ่ ะประยุกตไดในหอง
เรียน บางแหงการนําความคิดนีไ้ ปปฏิบตั กิ ไ็ มบรรลุวตั ถุประสงคเทาทีค่ วรดวยมีขอ
จํากัดหลาย ๆ ดานทัง้ ผูส อน สภาพแวดลอมการใชภาษา สภาพหองเรียน จํานวนผู
เรียน เปนตน ทัง้ นีม้ ใิ ชหมายความวาหลักการจะไมถกู ตองแตการนําไปปฏิบัติตองมี
การปรับใหเขากับสภาพแวดลอม ครูมคี วามสามารถและทัศนคติทจ่ี ะนําไปประยุกต
ดวย
ระยะหลังมีผวู จิ ารณการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเพราะผูเ รียนใชภาษาไมได
Celce-Murcia (1998) จึงเสนอแนวคิดแบบ “principled communicative approach” ซึ่งมี
จุดประสงคชว ยผูเ รียนใหสอ่ื ความหมายได โดยครู
มีบทบาทสําคัญทีช่ ว ยใหผู
เรียนใชภาษาไดอยางถูกตองทัง้ รูปแบบและความหมาย
ในประเทศไทยสภาพแวดลอ มการสอนภาษาตางจากการสอนภาษาเปน
ภาษาทีส่ อง ครูสอนภาษาจึงตองพยายามหาขอมูลทางภาษาใหผเู รียนไดสมั ผัสและได
ใชมากทีส่ ดุ ทั้งยังตองจูงใจผูเรียนอีกดวย ในระดับอุดมศึกษาวิธกี ารทีอ่ าจจะชวยให
ผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาและเรียนภาษาอยางมีวตั ถุประสงคทแ่ี นชดั คือ การ
สอนภาษาเฉพาะสาขาวิชา (English for Specific / Special Purposes หรือ ESP) Mackay
และ Mountford (1978) เสนอวาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา ไดแก
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-61. ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานอาชีพ เชน ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงาน
รับโทรศัพท ภาษาอังกฤษสําหรับนักบิน เปนตน
2. ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานปฏิบตั กิ าร เชน ภาษาอังกฤษ
สําหรับเสมียนโรงแรม ภาษาอังกฤษสําหรับชางเครือ่ ง เปนตน
3. ภาษาอังกฤษในวงการวิชาการ เชน ภาษาอังกฤษสําหรับแพทย
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร เปนตน
แต Strevens (1977) แบงภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเปน 2 ประเภท คือ
1. ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ
2. ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ในการสํ ารวจวัตถุประสงคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
กาญจนา ปราบพาล ภัสสร สิงคาลวณิช และอรอนงค หิรัญบูรณะ (2528)
เสนอวัตถุประสงคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน 3 ประเภท คือ
1. ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการศึกษา
3. ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานอาชีพ
การใชภาษาเพือ่ สือ่ ความหมายไดในแตละประเภท ผูใ ชภาษาจําเปนตองมี
ความรูเ กีย่ วกับเนือ้ หาภาษา ทักษะทัว่ ไปในการใชภาษา เนือ้ หาของภาษาอังกฤษ
เฉพาะสาขาวิชา กลวิธใี นการสือ่ สารและทักษะการใชภาษาเฉพาะดาน ลักษณะของขอ
มูลทางภาษาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสือ่ สารเฉพาะดาน
ดังที่
Widdowson กลาววา Learning
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-7Purpose และ Language Use ตองสัมพันธกนั และการใชภาษาไดผใู ชภาษาตองมีความ
รูเรื่องภาษา สวนวิธกี ารทีจ่ ะชวยผูเ รียนใหถงึ จุดหมายไดมรี ปู แบบหลากหลาย
ในยุคโลกาภิวตั นและยุคขอมูลขาวสาร ผูเรียนมีโอกาสไดสัมผัสกับขอมูล
ทางภาษาแบบหลากหลายเปนลักษณะของภาษาทีใ่ ชจริงในการสือ่ สาร ครูสอนภาษา
จึงมีโอกาสดีทจ่ี ะนําขอมูลเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนกับผูเรียน เชน จัดกิจกรรม
เสริมบทเรียนโดยใชขอมูลทาง Internet ใชคอมพิวเตอรชว ยในการให feedback ที่ไม
จํากัดเวลาและสถานที่ ครูสอนภาษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่
ถายทอดความรูเนื้อหาทางภาษาอยางเดียวเปนผูจัดกิจกรรมโดยนําขอมูลทางภาษา
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปลี่ยนจากการเนนที่ครูมาเนนที่ผูเรียนวาจะชวยใหผูเรียน
สามารถใชภาษาใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรูด ว ยตนเองไดอยางไร ดังทีไ่ ด
เสนอในตอนตนวา ศาสตรของการสอนภาษามีการพัฒนาตลอดเวลา ครูสอนภาษา
จะยึดถืออยูที่แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งไมได ครูสอนภาษาจําเปนตองติดตามความรูใน
ศาสตรที่เปนปจจุบันสามารถนํ าความรูมาประยุกตใหเกิดประโยชนกับผูเรียนและใน
ขณะเดียวกันตองติดตามความกาวหนาของโลกและพัฒนาตนเองตลอดเวลา ครูสอน
ภาษาจึงจะสามารถทําหนาทีไ่ ดอยางเหมาะสมในยุคโลกาภิวตั น
วิธีการเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองที่จะชวยฝกผูเรียนในระดับอุดม
ศึกษาใหผสมผสานความรูภ าษาอังกฤษและความรูด า นเนือ้ หาคือ การเรียนการสอน
โดยใช Internet ทัง้ นีเ้ พราะวาขอมูลภาษาทีผ่ เู รียนสามารถสัมผัสไดมที ง้ั ขอมูลทีใ่ ชใน
ชีวิตประจําวันเพือ่ คนควาหาความรูแ ละใชในการประกอบอาชีพ สําหรับลักษณะของ
ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันที่ครูสอนภาษาสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกฝนดวยตน
เองได เชน การหาขอมูลจาก Web Sites ตาง ๆ เชน Yahoo, CNN, ESL Caf e′
เปนตน สําหรับภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา ครูอาจใหผูเรียนสืบคนขอมูลจาก ERIC
และ electronic journal หรือแมแตการศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) หรือรับ
ทราบความกาวหนาในการเรียนการสอนแบบ neteach เปนตน สําหรับขอมูลทาง
ภาษาในการประกอบอาชีพจะมี Web Sites
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-8แยกไปตามสาขาวิชา เชน ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษา
อังกฤษสําหรับแพทย และภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ เปนตน (รายละเอียดสําหรับ
Web Sites ตาง ๆ ทีค่ รูสอนภาษาสนใจสามารถอานไดจาก The Internet Guide for
English Language Teachers โดย Dave Sperling, 1997)
ขอมูลทางภาษาเหลานี้คงเปนเพียง “input” ถาใชนิยามของ Krashen
(1982) ครูสอนภาษามีหนาทีจ่ ะชวยแปลง “input” เหลานี้เปน “intake” คือ ผู
เรียนสามารถ ซึมซับ เขาใจ และใชไดทง้ั นีข้ น้ึ อยูก บั วิธกี ารและกระบวนการในการ
จัดกิจกรรมซึง่ เปนหนาทีข่ องครูสอนภาษาโดยเฉพาะ Goodwyn, Clarke และ Adams
(1997) เสนอวา
ครูสอนภาษาในอนาคตจะใชคอมพิวเตอรในหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษา เพราะจะชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียน และความสามารถใน
การสือ่ สารกับประชาคมโลก
จะเห็นไดวา ถาครูสอนภาษาไมตดิ ตามความรูต ลอดเวลา เราอาจจะมองวิธี
การเรียนการสอนภาษาตามยุคสมัยที่เราไดเรียนมา ซึ่งเปนความรูบางสวนขององค
ความรู
ทัง้ หมด และเปนองคความรูที่อาจไมเปนจริงในปจจุบัน ครูสอนภาษาจึง
ตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนที่ครูตองเตรียมเยาวชนของ
เราใหทดั เทียมและสามารถแขงขันกับเยาวชนของชาติอน่ื ได
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