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ภารกิจในการเตรียมความพรอมทางดานการศึกษาทีส่ �ำ คัญของประเทศไทยใน
การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนประการหนึ่งคือ การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนเปดโปรแกรมภาษาอังกฤษ โปรแกรมสองภาษา และโปรแกรม
นานาชาติเพื่อใหเยาวชนพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษควบคูไปกับการพัฒนา
องคความรูในวิชาเฉพาะใหเทียบเทาระดับสากล รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบ
สนองภารกิจนีไ้ ดเปนอยางดีคอื การสอนแบบมุง เนือ้ หาซึง่ มีวตั ถุประสงคใหผเู รียนพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกดานไปพรอมกับการไดรับความรูดานเนื้อหา
วิชาการเฉพาะทาง และสามารถเตรียมความพรอมของผูเรียนในการเรียนระดับที่สูง
ขึ้นไปได ทั้งนี้ตองอาศัยปจจัยที่สำ�คัญหลายประการคือ ดานบุคลากรชาวไทยและชาว
ตางชาติทมี่ คี วามรูค วามสามารถทางดานภาษา วิชาเฉพาะทาง และการจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดานผูเ รียนทีไ่ ดรบั การสงเสริมใหมคี วามตระหนักตอการใชภาษา
อังกฤษในการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสใหกับตนเอง ดานสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศใหมี
ความพรอมและเอื้อตอการเรียนรู และดานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอ
เนือ่ งใหเปดโอกาสทางการศึกษาอยางทัว่ ถึง เทาเทียม และเต็มตามศักยภาพของผูเ รียน
เพือ่ เตรียมความพรอมแกทรัพยากรบุคคลในการเปนกำ�ลังสำ�คัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศ
ไปสูความสำ�เร็จในทุกๆ ดาน
คำ�สำ�คัญ: 1. การสอนภาษาอังกฤษ. 2. การสอนแบบมุงเนื้อหา.
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Abstract
One of Thailand’s significant missions in the educational preparation in order
to be an official member of the ASEAN Community is to support and encourage
public schools, private schools and universities to set up English, bilingual, and
international programs. These programs have been expected to develop learners’
English multi-skills incorporated with knowledge in various specific fields. The
instructional model that can effectively serve this mission is the content-based
instruction (CBI) aiming to develop communicative English skills and academic
aspects of language learners as well as their relevant learning qualifications.
However, all those involved should emphasize skillful Thai and foreign educators,
learners’ awareness of importance of English for their opportunities, supportive
learning environment, and continuous support from the government in order to
gain the valuable human resources leading the country to success in all aspects.
Keywords: 1. Teaching English in Thailand. 2. Content-based Instruction.
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บทนำ�

ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวม
10 ประเทศจะเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะถูกจัด
ตั้งขึ้นอยางสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการศึกษาเปนกลไกหลักใน
การนำ�อาเซียนกาวสูความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีศักยภาพในการแขงขัน และ
อำ�นาจตอรองการเจรจากับกลุม ประเทศในภูมภิ าคอืน่ (สำ�นักความสัมพันธตา งประเทศ,
2555 : 1) และใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการทำ�งาน (Working language) ตาม
กฎบัตรอาเซียน ขอ 34 (Article 34) (ASEAN Secretariat, 2008 : 29) ซึ่งประเทศไทย
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะต อ งกำ � หนดนโยบายเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มต อ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญนี้ เชน การเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
อาเซี ย น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู  เ รี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนให มี ทั ก ษะที่
เหมาะสม เชน ความรูภ าษาอังกฤษ ภาษาเพือ่ นบาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู
และอาจารยในกลุมประเทศอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน
(สำ�นักความสัมพันธตางประเทศ, 2555 : 2-3) ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรในอนาคตเปน
ผูม คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพของตนเองและมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
อยูในระดับสากล เปนที่ยอมรับของหนวยงานธุรกิจทั้งภายในประเทศและกลุมประเทศ
อาเซียน อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานในตางประเทศโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะเห็นไดวา ภาษาอังกฤษเปนเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ ทีจ่ ะทำ�ใหการศึกษา
ของเยาวชนเปนไปอยางสากล เขาถึงแหลงความรูจากภายนอก ตามทันความเจริญ
กาวหนาตางๆ เทียบเทานานาประเทศ และสามารถนำ�องคความรูของไทยเผยแพร
สูภายนอกได หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการศึกษาจึงตางเรงพัฒนา
ความรูของเยาวชนควบคูกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความตองการในระดับ
ภูมิภาค โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 1) สงเสริมใหเปดโปรแกรมภาษาอังกฤษ
และโปรแกรมสองภาษาที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และโปรแกรม
นานาชาติทมี่ กี ารเรียนการสอนตามหลักสูตรของตางประเทศโดยเปดโอกาสใหนกั เรียน
ชาวไทยรวมชั้นเรียนไดไมเกินรอยละ 50 ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จากการดำ�เนินงานที่
ผานมา หลายสถาบันประสบความสำ�เร็จและไดรับความพึงพอใจในระดับสูงจากผูที่
เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน บุคลากร ผูบริหาร และผูปกครอง (มาริษา ไหวพริบ, 2551 :
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บทคัดยอ; โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, 2553 : 56-59; รื่นจิต ใจมั่น, 2553 : 4-6;
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, 2554 : 1-2)
ในหลายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
ประสบกับปญหาหลายดานทัง้ ในดานของการจัดการเรียนการสอน บุคลากร นักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังเชนการศึกษาของ เสาวภา จันทรสงค (2547 :
บทคัดยอ) ทีพ่ บวา โรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาบางแหงขาดบุคลากรชาวไทย
ที่มีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ขาดบุคลากรชาวตางชาติที่มีความรูความ
เขาใจเรื่องการจัดทำ�แผนการสอน และมีนักเรียนที่มีความรูพื้นฐานแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ สิทธิ์ จิตตนิลวงศ (2552 : บทคัดยอ) ที่พบวา โรงเรียนอนุบาลเอกชน
สองภาษาที่เปดโอกาสใหครูไทยและครูตางชาติสรางแผนการสอนรวมกัน ยังคงขาด
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในหลักสูตร มีการกำ�หนดจุดประสงคไมชัดเจน และไมมี
การอบรมใหความรูในการทำ�แผนการสอน สวนปจจัยดานผูเรียนนั้น อาจารยอัชฌา
เสียงหลาย คณะทำ�งานโครงการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษา
อังกฤษ และผูอำ�นวยการบริหารกลุมโรงเรียนเลิศหลา ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
ASTV ผูจ ดั การออนไลน (2552) ไววา ระดับชัน้ ของนักเรียนเมือ่ เริม่ เขาเรียน พืน้ ฐานเดิม
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียน พืน้ ฐานทางวิชาการของนักเรียน และปญหาทางการเรียนรู
ของนักเรียนเอง เปนปจจัยที่ทำ�ใหนักเรียนปรับตัวเขากับโปรแกรมภาษาอังกฤษไมได
โดยสรุปแลวปจจัยตางๆ เหลานี้จึงสงผลใหการดำ�เนินโครงการโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ไมประสบความสำ�เร็จเทาที่ควร
ถึงแมวาจะมีการสงเสริมจากภาครัฐ ใหโรงเรียนทั่วประเทศเปดโปรแกรมภาษา
อังกฤษ สองภาษา และนานาชาติ เพิ่มมากขึ้น และคงปฏิเสธไมไดวาในอนาคตอันใกล
สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศไทยตองมีการเรียนการสอนรายวิชาหลัก เชน วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ แตเมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบระดับชาติ พบวา ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (ภาษา
อังกฤษ) ปพ.ศ. 2547 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษา ปที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุดเมื่อเทียบกับวิชาอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 1)
คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2554 และ
2555 วิชาภาษาอังกฤษและคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) ปการศึกษา
2555 มีคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2555; สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556;
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2555) ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา ปจจัยที่ยัง
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คงเปนปญหาตอการพัฒนาภาษาอังกฤษและการแขงขันในระดับภูมภิ าคและนานาชาติ
อยางตอเนือ่ ง คือ ความพรอมของบุคลากรและผูเ รียนดานภาษา วิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสม
ความเขาใจของบุคลากรในธรรมชาติของการสอนภาษาหรือเนื้อหาวิชาตางๆ โดย
ใชภาษาอังกฤษซึง่ ถือวาเปนภาษาตางประเทศสำ�หรับผูเ รียนชาวไทย เงินทุนสนับสนุน
จากภาครัฐ และความสามารถของผูปกครองในการจายคาเลาเรียนที่สูงกวาหลักสูตร
ปกติ จะเห็นไดวา ปจจัยหนึ่งซึ่งสงเสริมใหการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษานั้นก็คือ
การเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับการใชภาษาเพื่อเปน
เครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพในอนาคต
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
จากการสอนแบบไวยากรณและการแปล การสอนแบบทองจำ�และฝกซ้ำ� จนพัฒนา
เขาสูย คุ ของการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2549 :
2) ที่ใหลดการเรียนไวยากรณลงและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษใหม ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ใชภาษาในการสื่อสารไดจริงในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งการสอนตามแนวคิดนี้มีหลายวิธีเชน
การสอนภาษาอังกฤษแบบสือ่ สาร (Communicative language teaching) การสอนภาษา
ตามแนวทางแบบธรรมชาติ (The natural approach) การสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงาน
(Task-based teaching) และการสอนภาษาแบบมุง เนือ้ หา (Content-based instruction)
เปนตน โดยการสอนภาษาอังกฤษทีม่ คี วามสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของไทย
ในปจจุบันมากที่สุดคือ การสอนภาษาแบบมุงเนื้อหา ซึ่งในตางประเทศมีการทดลอง
ใชการสอนรูปแบบนี้อยางแพรหลายโดยเฉพาะประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ที่สองหรือภาษาตางประเทศ เชน ในประเทศจีน Qi-xuan (2010 : 40) พบวา การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาดนตรีดวยการสอนแบบมุงเนื้อหาทำ�ใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษทุกดานไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน คำ�ศัพทและ
ไวยากรณควบคูก บั การไดรบั ความรูด า นเนือ้ หาเกีย่ วกับประเภทของดนตรี ผานกิจกรรม
ที่ผูเรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น และนำ�เสนอผลงาน เชนเดียวกับ
ที่ Arslan and Saka (2010 : 26) พบวา นอกจากการสอนภาษาอังกฤษแบบมุงเนื้อหา
จะชวยใหผูเรียนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรระดับอุดมศึกษาเกิดความพรอมทางดาน
ภาษาเฉพาะทางที่จำ�เปนในการเรียนเนื้อหาระดับสูงตอไปแลว ผูเรียนยังเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรูภ าษาทีส่ งู ขึน้ เพราะประสบความสำ�เร็จจากกิจกรรมทางภาษาทีเ่ นนเนือ้ หา
ทางวิชาการมากกวาการเรียนในชั้นเรียนภาษาโดยทั่วไป
โดยสรุปแลว การสอนแบบมุงเนื้อหาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกดานไปพรอมกับการไดรับความรูดานเนื้อหาวิชาการ
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เฉพาะทาง และสามารถเตรียมความพรอมของผูเรียนในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไป
ดังนั้นในบทความนี้ ผูเขียนจึงประสงคที่จะนำ�เสนอ ความหมายของการสอนแบบ
มุ  ง เนื้ อ หา รวมถึ ง ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสอนแบบมุ  ง เนื้ อ หา
รู ป แบบของการสอนแบบมุ  ง เนื้ อ หาที่ นิ ย มใช ใ นประเทศไทยที่ มี ค วามสอดคล อ ง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความตองการของภูมิภาคในการเปดเสรีการศึกษา
ที่เอื้อใหเกิดการเคลื่อนยาย นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาภายใน
ประเทศสมาชิ ก และการสร า งแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพในทุ ก ภาคส ว นให มี ม าตรฐาน
ดานความรู ทักษะในวิชาชีพของตนเอง และภาษาอังกฤษอยูในระดับที่เทาเทียมกัน
ปญหาในการนำ�การสอนแบบมุง เนือ้ หามาใชในประเทศไทย รวมถึงขอเสนอแนะเพือ่ นำ�
ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสอนแบบมุงเนื้อหาคืออะไร
การสอนแบบมุ  ง เนื้ อ หาหรื อ การสอนเนื้ อ หาเพื่ อ นำ � ไปสู  ก ารเรี ย นรู  ภ าษา
(Content-based instruction) เปนการสอนภาษาโดยประสานวัตถุประสงคของการสอน
เนื้อหาวิชาการแขนงตางๆ เขากับวัตถุประสงคของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
โดยใหผูเรียนฝกใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาทำ�ความเขาใจสาระของ
เนือ้ หาพรอมกับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยผูส อนจะใชเนือ้ หาทีม่ าจากหัวเรือ่ ง
หรือเรือ่ งราวทีผ่ เู รียนสนใจและตองการเรียน ในการกำ�หนดรูปแบบของภาษา หนาทีข่ อง
ภาษา บทเรียนและทักษะยอย ที่ผูเรียนจำ�เปนตองรูเพื่อที่จะเขาใจสาระของเนื้อหาและ
ทำ�กิจกรรมได การใชเนื้อหาวิชาที่มีความหลากหลายในการสอนภาษา ทำ�ใหผูสอน
สามารถสรางบทเรียนใหสอดคลองกับสถานการณจริงและความตองการของผูเรียน
ไดมากที่สุด (นันทิยา แสงสิน, 2543 : 107) Richards and Rodgers (2003 : 204-207)
อธิบายวา การสอนภาษาแบบมุงเนื้อหาเปนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ที่สองซึ่งอยูบนพื้นฐานของเนื้อหาสาระและขอมูลที่ผูเรียนจะไดเรียนรูมากกวาการเนน
ทีภ่ าษาศาสตร หรืออาจมีการเรียนภาษาโดยตรงเพียงเล็กนอย และไมไดมกี ารสอนภาษา
แยกออกมาจากการเรียนเนือ้ หาอยางชัดเจน โดยมีแนวคิดและทฤษฎีทปี่ รับจากหลักสูตร
การสอนภาษาในชวงคริสตศตวรรษที่ 1970-1980 เชน หลักสูตรภาษาผานเนื้อหาวิชา
(Language across the curriculum) การสอนแบบซึมซับ (Immersion education)
โปรแกรมสำ�หรับพลเมืองที่อพยพเขามา (Immigrant on-arrival programs) โปรแกรม
สำ�หรับผูเรียนที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษจำ�กัด (Programs for students
with limited English proficiency) และภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เปนตน
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การสอนภาษาแบบมุง เนือ้ หานัน้ มีรปู แบบทีห่ ลากหลายในการผสมผสานเนือ้ หา
เขากับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเรียนเปนภาษาทีส่ องหรือภาษาตางประเทศ
ศูนยภาษาศาสตรประยุกต (Center for Applied Linguistics) แหงประเทศสหรัฐอเมริกา
อธิบายวา ชัน้ เรียนภาษาแบบมุง เนือ้ หาเปนการจัดใหการสอนเนือ้ หาเปนภาษาอังกฤษ
อยูในระดับที่สามารถเขาใจไดมากขึ้นหรือเปนการบูรณาการอยางเปนระบบ โดย
ครูสอนภาษาอังกฤษเปนผูสอนเนื้อหาเพียงผูเดียวหรือสอนรวมกับครูประจำ�วิชา และ
อาจใชภาษาที่หนึ่งของผูเรียนเปนสื่อดวยหรือไมก็ได (Sheppard, 1994 cited in
Sheppard, 1997 : 23)
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสอนแบบมุงเนื้อหา
การสอนแบบมุงเนื้อหานั้นมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีสองกลุม ไดแก ทฤษฎีทาง
ภาษา (Theories of language) ที่มีมุมมองตอหนาที่ของภาษาแตกตางกัน และทฤษฎี
เกีย่ วกับการเรียนรูภ าษา (Theories of Language learning) ทีอ่ ธิบายกระบวนการเรียนรู
และองคประกอบที่จำ�เปนในการเรียนรู (แผนภาพ 1)

CBI

-Structural View

-Monitor Model

-Functional View

-Learner-centeredness

-Interactional View

-Subsumption Theory of

-Vygotsky’s

Meaningful Learning

Sociocultural Theory
Theories of Language

Theories of Language Learning

แผนภาพ 1 พีระมิดการสอบแบบมุงเนื้อหา

จากแผนภาพ 1 จะเห็นไดวา ฐานของพีระมิดการสอนแบบมุงเนื้อหานั้น
ประกอบดวยทั้งทฤษฎีและแนวคิดทางภาษาและการเรียนรูภาษาที่นำ�ไปสรางเปน
บทเรียนแบบมุงเนื้อหาที่สมบูรณ ผูสอนหรือผูสรางบทเรียนตองออกแบบใหครอบคลุม
ถึงหนาที่ของภาษาภายใตมุมมองทางดานโครงสราง หนาที่ และปฏิสัมพันธ รวมถึง
ตองคำ�นึงถึงธรรมชาติของผูเรียนในการเรียนรูและองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรูที่มี
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ประสิทธิภาพ ทำ�ใหบรรลุถงึ เปาหมายของการสอนแบบมุง เนือ้ หาทีผ่ เู รียนเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหาและพัฒนาทักษะทางภาษาทุกดานอยางบูรณาการ
ทฤษฎีทางภาษาที่เกี่ยวของกับการสอนแบบมุงเนื้อหา แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
(Richards and Rodgers, 2003 : 20-21, 208-209)
1. แนวคิดกลุมโครงสราง (Structural view) เห็นวาภาษา คือ ระบบของ
องคประกอบในการสื่อความหมายที่มีความสัมพันธกันดานโครงสราง เปาหมายในการ
เรียนรูภาษาคือ ความรูจริงในองคประกอบแตละสวนของระบบดังกลาว (The mastery
of elements) และสามารถใชเปนพื้นฐานในการทำ�ความเขาใจสาระของเนื้อหาและ
ใชองคประกอบของภาษาเหลานั้นในการถายทอดหรือการสื่อสารดวยการพูดหรือการ
เขียนเชิงวิชาการได เชนในขั้นแรกของการสอนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถิ่นนั้น
ผูเรียนจะไดเรียนรูคำ�ศัพทเกี่ยวกับผลิตภัณฑในทองถิ่นของผูเรียนเอง การออกเสียง
คำ�ศัพท และโครงสรางไวยากรณที่จำ�เปนกอน เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจมากขึ้นใน
ขณะที่รวมกิจกรรมการเรียนในขั้นที่สูงขึ้น (ปวราห เรืองมณี, 2549 : 123-124)
2. แนวคิดกลุมหนาที่ (Functional view) มีมุมมองวาภาษา คือ เครื่องมือในการ
ถายทอดสารที่สื่อความหมายตามหนาที่ โดยเนนที่มิติของความหมายและการสื่อสาร
มากกวาลักษณะทางไวยากรณของภาษา Brinton, Snow, and Wesche (1989 cited
in นันทิยา แสงสิน, 2543 : 113) อธิบายวา การสอนแบบมุงเนื้อหาใชเนื้อหาวิชาเปน
ตัวกำ�หนดหนาที่ของภาษา โดยใชทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และเขียนในการสื่อสาร
ดังเชน กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรในชั้นเรียนแบบมุงเนื้อหาวิชาชีววิทยา
ผูเรียนสามารถตั้งคำ�ถาม อธิบายปรากฏการณ เขียนรายงานการทดลอง รวมถึงพูด
นำ�เสนอผลการทดลองแกครูและเพื่อนโดยใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได (ตรัยธนา
เชาวนปรีชา, 2555 : 128)
3. แนวคิดกลุมปฏิสัมพันธ (Interactional view) ใหความสำ�คัญกับภาษาใน
ฐานะเปนสื่อในการสรางและรักษาความสัมพันธทางสังคม ซึ่งจะพบไดในกิจกรรม
การเรียนรูรูปแบบตางๆ ของการสอนแบบมุงเนื้อหา เชน การเรียนรูแบบรวมมือ
ทีผ่ เู รียนจะตองสรางปฏิสมั พันธกบั ครูและผูเ รียนดวยกันใหเกิดขึน้ ในทิศทางทีเ่ หมาะสม
เพื่อจะชวยสงเสริมใหบรรยากาศการเรียนรูเนื้อหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาควบคูกันไป ซึ่ง Vygotsky (1978 cited in Crowl,
Kaminsky and Podell, 1997 : 71) อธิบายวา ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน และ
ระหวางผูเรียนกับผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของตนเอง
(Potential development) เมื่อเรียนรูผานกิจกรรมที่ผูเรียนและครูรวมมือชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ศักยภาพที่พัฒนาขึ้นนี้จะสูงกวาระดับพัฒนาการของผูเรียนเมื่อเรียนรู
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ดวยตนเอง (Actual development) ปฏิสัมพันธและการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับนั่งราน (Scaffolding) ที่ชางทาสีใชในการทำ�งานบน
ตึกสูง เชนเดียวกับการสอนแบบมุง เนือ้ หาทีป่ ระกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือ
และกลวิธีการเรียนรูเปนกลุมแบบอื่น (นันทิยา แสงสิน, 2543 : 108) จะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาและภาษาในระดับที่มากกวาความสามารถของตนเองจะ
ทำ�ไดเมื่อเรียนรูเองเพียงคนเดียว และนอกจากจะกอใหเกิดพัฒนาการทางพุทธิปญญา
ทีส่ งู ขึน้ แลว ผูเ รียนยังเกิดความเคารพตอตนเอง การยอมรับตนเอง และสรางบรรยากาศ
การเรียนรูเชิงบวกขึ้น ดังเชนการศึกษาของ Ngan (2011 : 90) ที่พบวา การสอนภาษา
อังกฤษแบบมุงเนื้อหาวิชาบัญชีที่สงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่เนนการสื่อสาร
และการมีสว นรวม สามารถทำ�ใหนกั ศึกษาชาวเวียดนามเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา
อังกฤษและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีความสามารถทาง
ภาษาเพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ดาน สอดคลองกับการสอนภาษาอังกฤษทีเ่ นนเนือ้ หาการทองเทีย่ ว
ซึง่ ครูเปดโอกาสใหนกั เรียนเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั ริ ว มกันภายในกลุม โดยใชภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารระหวางกัน ครูและนักเรียนมีการตัง้ คำ�ถามและตอบคำ�ถามเพือ่ สรางความ
เขาใจดานเนื้อหาและภาษารวมกัน (ผองอำ�ไพ คงเจริญ, 2551 : 73-74)
กลาวโดยสรุปคือ การสอนแบบมุงเนื้อหาใหความสำ�คัญกับหนาที่ของภาษาใน
มุมมองของโครงสรางที่ทำ�ใหเกิดความความเขาใจในการสื่อสาร หนาที่ในการเปน
เครื่องมือที่ใชถายทอดสารดวยวัตถุประสงคที่หลากหลาย และหนาที่ในการสรางและ
รักษาความสัมพันธระหวางผูใชภาษาดวยกันเอง ผูเรียนจึงควรมีความรูในระดับที่
เหมาะสมเพียงพอเพือ่ ใชท�ำ ความเขาใจเนือ้ หาในแตละบริบทของวิชาเฉพาะ และสามารถ
ถายทอดเนื้อหาดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เชน การนำ�เสนอผลการทดลองทาง
วิทยาศาสตร การเขียนรายงานการทดลอง การแสดงความคิดเห็น เปนตน
นอกจากนั้นแลว การสอนแบบมุงเนื้อหายังถูกออกแบบใหมีความสอดคลองกับ
ทฤษฏีการเรียนรูภาษาของ Krashen (1982 cited in Lightbown and Spada, 2006 :
36-37) คือ รูปแบบการตรวจสอบแกไข (The monitor model) ที่ใหความสำ�คัญทั้ง
กระบวนการเรียนรูและองคประกอบที่จำ�เปนในการเรียนรู ประกอบดวย 5 สมมติฐาน
ดังนี้
1. สมมติฐานการรับรูและการเรียนรู (The acquisition-learning hypothesis)
อธิบายวา ผูเรียนรับรู (Acquire) ภาษาที่สองเมื่อไดมีประสบการณกับตัวอยางของ
การใชภาษาผานกิจกรรมตางๆ และการสื่อสารกับครูและเพื่อน เปนการเรียนรูกฎ
ไวยากรณและคำ�ศัพทโดยไมรูตัว และตองอาศัยสิ่งที่ผูเรียนตั้งใจเรียนรู (Learn) ถึง
รูปแบบและกฎเกณฑทางภาษา ซึ่งเกิดจากการเรียนรูอยางเปนทางการตามบทเรียน
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ซึ่งในการสอนแบบมุงเนื้อหานั้น ผูเรียนไดเรียนรูคำ�ศัพทเฉพาะและโครงสรางประโยค
ที่จำ�เปนเพื่อใชในสถานการณตางๆ กันในบทเรียน และรับรูคำ�ศัพทและโครงสราง
ประโยคในบริบทที่กวางขึ้นตามสถานการณจริงในขณะที่รวมกิจกรรมโดยไมรูตัว
2. สมมติฐานลำ�ดับขั้นตามธรรมชาติ (The natural order hypothesis) สำ�หรับ
การสอนแบบมุงเนื้อหาเชื่อวาผูสอนไมจำ�เปนตองนำ�เสนอองคประกอบทางภาษาให
ผูเ รียนตามลำ�ดับ เพราะสิง่ ทีง่ า ยไมจ�ำ เปนจะตองเรียนรูไ ดกอ นเสมอไป เชน การใชกริยา
ชวย “be” ใหเหมาะสมกับประธานและกาล ผูเ รียนจะคอยๆ รับรูแ ละเรียนรูจ ากการเขาไป
เกี่ยวของและการใชอยางตอเนื่อง ผูสอนจึงควรพิจารณาที่จะนำ�เสนอองคประกอบ
ทางภาษาเทาที่จำ�เปนกับแตละบทเรียนและสรางกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหมี
การประยุกตใชองคประกอบเหลานั้นอยางสม่ำ�เสมอ
3. สมมติฐานการตรวจสอบแกไข (The monitor hypothesis) ชีว้ า ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการรับรูภาษาที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวกับรูตัว จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความ
ชำ�นาญในการสื่อสารภาษาที่สอง โดยการเรียนรูมีหนาที่เปนเหมือนผูตรวจสอบ
(Monitor) และผูแกไข (Editor) ขัดเกลาภาษาที่เปนผลจากกระบวนการรับรู สำ�หรับ
การสอนแบบมุง เนือ้ หาทีเ่ นนใหผเู รียนเปนศูนยกลางนัน้ ผูเ รียนจะใชความรูด า นภาษาที่
ไดเรียนรูอ ยางตัง้ ใจรวมกับสิง่ ทีไ่ ดรบั รูผ า นกิจกรรมการสือ่ สารในการสรางและตรวจสอบ
การพูดหรือการเขียนของตนเอง อยางไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบแกไขนี้ ผูพ ดู หรือ
ผูเ ขียนตองอาศัยเวลาในการประมวลผล ตรวจสอบกฎเกณฑตา งๆ จากการเรียนรู และ
ผลิตภาษาที่ถูกตองออกมาตามหนาที่และสถานการณที่สอดคลองกับบริบทของเนื้อหา
เชน การเขียนวิจารณบทเพลงของศิลปน การแสดงบทบาทสมมติ และการพูดในทีช่ มุ ชน
เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน
4. สมมติฐานตัวปอน (The input hypothesis) โดย Krashen กลาววา ครูตอ งจัด
สภาพแวดลอมและสือ่ ตางๆ เพือ่ ใหผเู รียนรับรูส งิ่ ทีป่ อ นเขาไป (input) และเกิดการพัฒนา
จาก i ไปสู i +1 หมายความวาพัฒนาจากสิง่ ทีผ่ เู รียนรับรูอ ยูแ ลวไปในขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ในการ
สอนแบบมุงเนื้อหานั้น ผูสอนจึงควรเลือกและสอนเนื้อหาและองคประกอบทางภาษาที่
ผูเรียนสนใจและสามารถเขาใจได (Comprehensible input) อีกทั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความรูเ ดิมทีผ่ เู รียนมี ทำ�ใหเกิดความเชือ่ มโยงกันกลายเปนการเรียนรูอ ยางมีความหมาย
(Ausubel 1963 cited in Novak & Cañas, 2010) ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
ความสัมพันธของเนื้อหาใหมกับความรูเดิมของผูเรียน สื่อที่มีความหมายตอผูเรียน
ซึ่งผูสอนเลือก และการตัดสินใจของผูเรียน ซึ่งเมื่อผูเรียนไดเลือกที่จะเรียนรูแลว
กระบวนการขัน้ ตนของการเรียนรูท มี่ คี วามหมายคือ การนำ�ขอมูลทีไ่ ดรบั ใหมมาสัมพันธ
กับแนวความคิดเดิมทีม่ อี ยู แลวเกิดการจัดระบบใหมเปนองคความรูใ หมของตนเองขึน้ มา
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จะเห็นไดวากุญแจสำ�คัญที่สรางความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ ใหกอเกิดเปน
การเรียนรูอยางมีความหมาย ก็คือ ผูสอน ที่ตองเปนผูเลือกเนื้อหา สื่อการเรียนและ
กิจกรรมที่มีความหมายตอผูเรียน ทำ�ใหผูเรียนยอมรับและเลือกที่จะเรียนรูดวยตนเอง
5. สมมติฐานตัวกรองอารมณ ความรูสึก และทัศนคติ (The affective filter
hypothesis) อธิบายวา สิ่งที่เปนอุปสรรคในการรับรูภาษา เชน ความรูสึก เจตคติ
แรงจูงใจ ความตองการ ความเครียดและความวิตกกังวล เปนตน จะทำ�ใหผูเรียนตกอยู
ในสภาวะที่รับรูไดไมเต็มประสิทธิภาพ หรืออาจไมรับรูเลย ทัศนคติที่ดีตอเนื้อหาและ
องคประกอบทางภาษาจะสงผลดีตอ การเรียนในการกระตุน ใหผเู รียนอยากรูข อ มูลใหมๆ
และอยากไดรับประสบการณตางๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำ�ใหผูเรียนรับรูสิ่งที่ปอนได
เร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่ครูตองทำ�ในชั้นเรียนแบบมุงเนื้อหาก็คือ ทำ�ใหผูเรียนมองเห็นความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาใหมกับความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเองเพื่อลดความ
วิตกกังวลในการทำ�ความเขาใจกับเนื้อหาดังกลาว รวมถึงจัดบรรยากาศการเรียนรู
ที่สรางเสริมแรงจูงใจทั้งภายนอกและภายในของผูเรียนเชน สรางบทเรียนและสื่อที่
ตอบสนองความตองการและพื้นฐานของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน สรางงานที่มี
ความทาทายแตผูเรียนสามารถบรรลุผลสำ�เร็จได และสรางสังคมแหงการเรียนรูให
ผูเรียนรูสึกไววางใจในการเรียนรูรวมกับผูอื่น เปนตน (American Psychological
Association, 1997) เมื่อผูเรียนเกิดแรงจูงใจและรูสึกผอนคลายก็จะทำ�ใหการรับรู
ภาษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังเชนบทเรียนแบบมุงเนื้อหาวิชาชีววิทยา ที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนแตละกลุมไดเลือกชนิดของอาหารพื้นเมืองที่สนใจและคนควาขอมูลเพื่อ
นำ�มาประกอบการพูดนำ�เสนอเปนภาษาอังกฤษ พรอมทัง้ เตรียมการนำ�เสนอในรูปแบบ
ที่กลุมตนเองเลือก เชน การพูดบรรยายประกอบภาพ การแสดงบทบาทสมมติ และ
การบรรยายประกอบการสาธิตวิธกี ารปรุงอาหาร เปนตน รวมถึงผูเ รียนไดมสี ว นรวมใน
การประเมินผลงานของตนเอง ทำ�ใหผเู รียนแสดงความกระตือรือรนในการเตรียมตัวอยาง
เห็นไดชัดเจน เพราะผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอตนเองในการเรียนรูและสรางองคความรู
ของตนเอง ผลที่ไดก็คือ ผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหาและสามารถพัฒนาทักษะ
การพูดนำ�เสนอเปนภาษาอังกฤษของตนเองใหสงู ขึน้ (ตรัยธนา เชาวนปรีชา, 2555 : 81)
โดยสรุปแลว เมื่อผูสอนเขาใจถึงกระบวนการเรียนรูภาษาและองคประกอบที่
สำ�คัญในการเรียนรูข องผูเ รียนแลว ผูส อนควรสรางบทเรียนแบบมุง เนือ้ หาทีป่ ระกอบดวย
การเรียนเนือ้ หาและภาษาอยางเปนทางการและกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดการรับรูเ นือ้ หาและ
ภาษาโดยไมรตู วั ซึง่ เนือ้ หาและภาษานัน้ ตองเปนสิง่ ทีผ่ เู รียนสามารถเขาใจได เพียงพอ
ตอการมีปฏิสัมพันธภายในชั้นเรียน สอดคลองกับความรูและประสบการณเดิม และ
อยูภายใตบรรยากาศของการเรียนรูที่ผูเรียนมีความวิตกกังวลในระดับต่ำ�
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รูปแบบของการสอนแบบมุงเนื้อหาในประเทศไทย
จากการศึกษางานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาในชวงป พ.ศ. 2543-2555 พบวา การ
สอนภาษาแบบมุง เนือ้ หาทีใ่ ชในประเทศไทย ตัง้ แตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
แบงเปน 2 รูปแบบ ตามแนวคิดของ Brinton, Snow and Wesche (2003 : 14-15) คือ
1. การสอนภาษาโดยใชเรื่องราวหรือหัวเรื่อง (Theme-based language
instruction) เปนรูปแบบการสอนภาษาที่ใชเรื่องราวที่ผูเรียนสนใจเปนเนื้อหาใน
การเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการสอนภาษามากกวาการสอนเนื้อหา และเนน
การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและการเขียน
โดยเรื่องราวที่ใชเปนเนื้อหานั้นอาจมีความหลากหลายสอดคลองกับความสนใจของ
ผูเรียน หรือเจาะลึกในรายละเอียดเพียงเรื่องเดียว ตัวอยางเชน สิ่งแวดลอมและอาชีพ
ในทองถิ่น การทองเที่ยว และวิทยาศาสตร เปนตน สังเกตไดวาเรื่องราวที่ผูสอนเลือก
ใชในการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบนี้ เปนเรื่องราวที่ใกลตัวผูเรียนและมีความเกี่ยวของ
กับความรูเดิมของผูเรียนในระดับหนึ่ง อีกทั้งผูเรียนสามารถคนควาจากแหลงขอมูล
ในทองถิ่นไดโดยตรง ทำ�ใหผูเรียนคลายความวิตกกังวลในการทำ�ความเขาใจเนื้อหา
และรูส กึ ผอนคลายในการเรียนมากขึน้ เกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเองและมีแรงจูงใจทีจ่ ะรวม
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นความรูแ ละสรางปฏิสมั พันธในเชิงบวกในชัน้ เรียนใหมากขึน้ ดวย
2. รูปแบบการสอนภาษาโดยใชภาษาเพือ่ การเรียนรูเ นือ้ หา (Sheltered content
instruction) เปนรูปแบบการสอนที่จัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาใหกับผูเรียนโดย
ครูผูเชี่ยวชาญประจำ�วิชาหรือครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับการอบรมใหมีความ
เขาใจดานเนื้อหาและธรรมชาติของวิชาเฉพาะแลว ซึ่งครูตองนำ�เสนอเนื้อหาดวยวิธีที่
ผูเ รียนสามารถเขาใจได กอปรกับเลือกใชภาษาและใหงานทีเ่ หมาะสม โดยผูส อนสามารถ
สอดแทรกกระบวนการเรียนรูทางภาษาเขากับกระบวนการเรียนรูหลักที่เปนธรรมชาติ
ของแตละสาขาวิชา เชน กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางคณิตศาสตร
และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ซึ่งโดยทั่วไปครูผูสอนจะเลือกเนื้อหาที่มีระดับ
ความยากเหมาะสมกับผูเรียนและปรับผลการเรียนรูที่คาดหวังใหสอดคลองกับความ
สามารถทางดานภาษาของผูเรียน เชน การปรับเกณฑการใหคะแนนงานเขียนและการ
พูดนำ�เสนอผลงาน เปนตน ตัวอยางของชั้นเรียนรูปแบบนี้ คือ วิชาโลหะแผน วิชาการ
จัดการทองเทีย่ ว วิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป และวิชาชีววิทยา เปนตน ถึงแมวา รูปแบบการ
สอนนี้ ผูส อนมีวตั ถุประสงคใหผเู รียนไดรบั ความรูด า นเนือ้ หาทางวิชาการควบคูก บั การ
ฝกทักษะทางภาษาครอบคลุมทุกดานอาจทำ�ใหผเู รียนเกิดความวิตกกังวลในการเรียนรู
เนื้อหาได แตผูสอนไดพิจารณาเลือกเนื้อหาที่มีความยากในระดับที่เหมาะสมโดยคำ�นึง
ถึงความเชือ่ มโยงกับสิง่ ทีผ่ เู รียนไดเรียนรูม ากอนแลว ทำ�ใหผเู รียนรูส กึ ทาทายกับสิง่ ทีจ่ ะ
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เรียนรู คลายความวิตกกังวลในการเรียนลง และใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ เปนอยางดี เกิดเปนความเขาใจในเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแตละบทเรียนได
ถึงแมวาการสอนแบบมุงเนื้อหาทั้งสองรูปแบบนี้มีความคลายคลึงกันในแงของ
การผสานวัตถุประสงคของการสอนเนือ้ หาและการสอนภาษาอังกฤษเขาดวยกัน แตเมือ่
พิจารณาถึงองคประกอบยอยทางทฤษฎีและทางปฏิบตั แิ ลวพบวา รูปแบบทัง้ สองมีความ
แตกตางกัน (ดังแสดงในตาราง 1) ทำ�ใหมีความเหมาะสมในการนำ�ไปประยุกตใชใน
บริบทที่แตกตางกันดวย
จากตาราง 1 จะเห็นไดวา ในสวนของการปฏิบตั นิ นั้ การสอนภาษาโดยใชเรือ่ งราว
จะดำ�เนินการสอนโดยผูส อนวิชาภาษาอังกฤษ ทีอ่ อกแบบบทเรียนตามวัตถุประสงคของ
การสอนภาษาเปนหลัก และผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหาเปนวัตถุประสงครองหรือ
เปนผลพลอยได ดังเชนที่ มาลี เทวกุล ณ อยุธยา (2550 : 84) ออกแบบบทเรียนภาษา
อังกฤษทีเ่ นนเนือ้ หาสิง่ แวดลอม เรือ่ ง น้�ำ (Water) โดยมีวตั ถุประสงคใหนกั เรียนสามารถ
อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความสำ�คัญของน้ำ�และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ�
โดยใชรูปประโยคที่แสดงอนาคตกาล (Future tense) และเมื่อสิ้นสุดการเรียน นักเรียน
ยังเกิดความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอีกดวย ในขณะที่การสอนโดย
ใชภาษาเพื่อการเรียนรูเนื้อหานั้น ผูสอนอาจเปนครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมดาน
เนือ้ หาวิชาเฉพาะซึง่ สวนใหญจะสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา หรือผูส อนประจำ�
วิชาทีม่ คี วามสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไดรบั การอบรมภาษาอังกฤษใหอยูใ นระดับ
ทีส่ ามารถใชในการสอนเนือ้ หาวิชาของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูส อนจะออกแบบ
บทเรียนตามวัตถุประสงคของวิชาทัว่ ไปเปนหลักและผูเ รียนไดรบั ความรูแ ละทักษะทาง
ภาษาเปนวัตถุประสงครอง ซึ่งโสภา ใจวรรณะ (2543 : 45) ไดออกแบบบทเรียนวิชา
งานโลหะแผ นตามรูปแบบการสอนที่ใ ชภาษาเพื่ อ การเรี ย นรู  เนื้ อ หา โดยกำ � หนด
จุดประสงคการเรียนรูต ามรายวิชาโลหะแผนทัง้ ทางทฤษฎีและทางปฏิบตั แิ ละใชกจิ กรรม
การสอนเปนภาษาอังกฤษ ทำ�ใหนกั เรียนมีความสามารถในการเรียนวิชางานโลหะแผน
ในระดับสูง ถึงแมวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไมเปนที่
นาพอใจก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีทางภาษาที่นำ�มาประยุกตใชกับการสอนทั้งสองรูปแบบ
พบวา รูปแบบการสอนภาษาโดยใชเรื่องราว ยังคงใหความสำ�คัญกับองคประกอบของ
ภาษาและหนาที่ของภาษาในการสื่อสารโดยทั่วไปที่ถูกนำ�มาใชในกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ ดังที่ Supakitjumnong (2002 : 73-74) ไดออกแบบบทเรียนวิชาภาษา
อังกฤษพื้นฐานสำ�หรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (Fundamental
English for Science and Technology Students III) ที่มีการสอนคำ�ศัพท การใช
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การสอนแบบมุงเนื้อหา : ทางเลือกของการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน

ตาราง 1
		

ตรัยธนา เชาวนปรีชา

ความแตกตางทางดานทฤษฏีและทางปฏิบัติของการสอนแบบมุงเนื้อหา
2 รูปแบบ

องค์ประกอบทาง การสอนภาษาโดยใช้เรื่องราว
ด้านทฤษฎีและ
(Theme-based language
ทางปฏิบัติ
instruction)
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

วิชา

วัตถุประสงค์

การสอนภาษาโดยใช้ภาษาเพื่อ
การเรียนรู้เนื้อหา
(Sheltered content instruction)
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการ
อบรมเนื้อหาวิชาทั่วไป (ระดับอนุบาล
และระดับประถม)หรือ ผู้สอนวิชา
ทั่วไปที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาทั่วไป เช่น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ที่สอน
โดยใช้ภาษาที่สองหรือภาษาต่าง
ประเทศเป็นสื่อในการสอน
ผู้เรียนมีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาทั่วไป ผู้เรียนมีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาทั่วไป
และทักษะภาษาทุกด้าน
และมีความรู้ด้านภาษาและทักษะที่
จ�ำเป็น

- การเข้าใจหน่วยของภาษาท�ำให้
เข้าใจเนื้อหา
- ใช้ภาษาเพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์
และการสื่อสารทั่วไป
ทฤษฎีการเรียนรู้ - หน่วยของภาษามีความสอดคล้อง
กับความรู้เดิม
อย่างมีความ
- เนื้อหาเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและมี
หมาย
ความสอดคล้องกับความรู้เดิม
ทฤษฎีทางภาษา

แนวคิดที่เห็นว่าผู้
เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการ
เรียนรู้

มีการส�ำรวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียนด้าน ต่อไปนี้
- เนื้อหาที่สนใจ
- กิจกรรมการเรียนรู้
- สื่อการเรียนรู้
- วิธีการวัดและประเมินผล
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- ใช้ภาษาเพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์
การสื่อสารทั่วไปและเฉพาะทาง
- ภาษามีความสอดคล้องกับความรู้
เดิมและมีความส�ำคัญในการใช้เป็น
เครื่องมือเรียนรู้เนื้อหา
- เนื้อหามีความสอดคล้องกับความรู้
เดิม
มีการส�ำรวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียนด้าน ต่อไปนี้
- เนื้อหาที่สนใจเพิ่มเติม (แต่อยู่ใน
ขอบเขตของเนื้อหาหลักและ
วัตถุประสงค์รายวิชา)
- กิจกรรมการเรียนรู้
- สื่อการเรียนรู้
- วิธีการวัดและประเมินผล
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คำ�นำ�หนานาม (Articles) การใชคำ�กริยา “be” และ “have” และโครงสรางประโยค เพื่อ
ชวยในการทำ�ความเขาใจเนื้อหา รวมถึงการสงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาในการสื่อสาร
ระหวางปฏิบัติกิจกรรมกลุม เชน การอภิปราย การพูดนำ�เสนอ และการใหขอมูลยอนก
ลับโดยเพื่อน (Peer feedback) เปนตน ซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบการสอนโดย
ใชภาษาเพื่อการเรียนรูเนื้อหา โดย วรรณอุบล อภิชัย (2544 : 149) ออกแบบบทเรียน
วิชาการจัดการการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ ใหนักศึกษานอกจากจะสามารถใชภาษา
ในการสรางปฏิสัมพันธระหวางการทำ�กิจกรรมกลุมรวมกันแลว นักศึกษายังสามา
รถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได
ความแตกตางอีกประการหนึ่งของการสอนแบบมุงเนื้อหาทั้งสองรูปแบบคือ
องคประกอบที่ทำ�ใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมาย โดยผูสอนที่ใชรูปแบบ
การสอนภาษาโดยใชเรื่องราวควรตองพิจารณาเลือกหนวยของภาษาและเนื้อหาให
มีความสอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียน โดยที่เนื้อหานั้นเปนสิ่งที่ผูเรียนสนใจ ซึ่ง
สกาว พิมพิรตั น (2551 : 71-73) พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ
มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังจากที่ไดเรียนบทเรียนภาษาโดย
ใชเรื่องราวทองถิ่นที่นักเรียนสนใจ เชน วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง ประเพณีลอยกระทง
และอาหารเหนือ ซึ่งครูมีการนำ�เสนอคำ�ศัพทที่เกี่ยวของและทบทวนความรูดาน
ไวยากรณของนักเรียนกอนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหา เชน กาล รูปเอกพจนและพหูพจนของ
คำ�นาม เปนตน การเรียนรูอยางมีความหมายของผูเรียนในรูปแบบการสอนที่กลาว
มามีความแตกตางเล็กนอยจากรูปแบบการสอนโดยใชภาษาเพื่อการเรียนรูเนื้อหา
ที่ผูสอนตองพิจารณาเลือกภาษาที่มีความสอดคลองกับความรูเดิมและสามารถนำ�
มาใชเปนเครื่องมือเรียนรูเนื้อหาได ซึ่งเนื้อหาที่เปนหลักของบทเรียนนั้นแตกตางกัน
ไปตามหลักสูตรของแตละวิชา ผูเรียนจึงไมสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ตนเองสนใจได
จึงตองเปนหนาที่ของผูสอนในการพยายามสรางความเชื่อมโยงของเนื้อหาใหมนี้กับ
ความรูเดิมของผูเรียน ดังเชนบทเรียนวิชาหลักการจัดการ ของ เจษฎาภรณ แสนชัย
(2549 : 78-79) ที่นักศึกษาไดทบทวนคำ�ศัพทที่เกี่ยวของกับหลักการจัดการในแตละ
บทเรียนและฝกการตอบคำ�ถามและตั้งคำ�ถามหลายรูปแบบ เพื่อชวยในการทำ�ความ
เขาใจเนือ้ หาในบทอาน นอกจากนัน้ ผูส อนตองสรางความเชือ่ มโยงของเนือ้ หาทีน่ กั ศึกษา
เรียนกับความรูเ ดิมทีเ่ กีย่ วของกับหลักการจัดการและเกีย่ วของกับสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษา
เรียนอยู คือ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อทำ�ใหการเรียนรูเนื้อหาครั้งนี้เปนไปอยางมี
ความหมายตอผูเรียน
ประการสุดทายคือ การนำ�แนวคิดที่เห็นวาผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู
มาประยุกตใชในระดับทีแ่ ตกตางกันระหวางการสอนทัง้ สองรูปแบบ โดยรูปแบบการสอน
87

การสอนแบบมุงเนื้อหา : ทางเลือกของการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน

ตรัยธนา เชาวนปรีชา

ภาษาโดยใชเรื่องราวเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเนื้อหาที่สนใจเพื่อเปนเรื่องราวหลัก
ทีน่ �ำ ไปสูก ารเรียนรูแ ละฝกทักษะทางภาษา ยกตัวอยางเชน บทเรียนภาษาอังกฤษทีเ่ นน
เนือ้ หาทองถิน่ ของ ปวราห เรืองมณี (2549 : 56) ทีส่ รางจากการวิเคราะหความตองการ
ของนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนหมูบานหัตถกรรม
ทีอ่ ยูใ กลโรงเรียนของนักเรียน ในดานประวัติ การเดินทางไปหมูบ า นถวาย สินคา การซือ้
ขายสินคา และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบการสอนโดยใชภาษา
เพือ่ การเรียนรูเ นือ้ หาทีผ่ เู รียนไมสามารถเลือกเนือ้ หาหลักตามความตองการของตนเอง
ได อยางไรก็ตาม ผูเรียนสามารเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่สนใจเพิ่มเติมเพื่อเปน
แนวทางสำ�หรับผูส อนในการออกแบบบทเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเ รียน
ในระดับหนึ่ง ดังเชนบทเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบทางเดินอาหารของสัตวบางชนิด
และมนุษย ที่นักเรียนแตละกลุมสามารถเลือกชนิดของสัตวที่สนใจศึกษาและนำ�มา
ผาตัดศึกษาในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรได หรือบทเรียนเรื่อง เอนไซมที่ใชใน
การยอยอาหาร ที่นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองของตนเองได (ตรัยธนา
เชาวนปรีชา, 2555 : 62-63) ทัง้ นี้ การสอนทัง้ สองรูปแบบตางเปดโอกาสใหผเู รียนเลือก
กิจกรรมการเรียนรู สือ่ การเรียนรู วิธกี ารวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับความสนใจ
ความถนัด และความพึงพอใจของผูเรียนตามความเหมาะสม
โดยสรุปแลว รูปแบบการสอนแบบมุงเนื้อหาทั้งสองรูปแบบมีความแตกตางกัน
ในดานครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาเฉพาะในระดับ
ที่แตกตางกัน ดานวิชาที่สอนซึ่งเปนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาทั่วไปที่สอนเปนภาษา
อังกฤษ ทำ�ใหวตั ถุประสงคหลักในการเรียนมีความแตกตางกันดวย อีกทัง้ ในดานทฤษฎี
นั้น รูปแบบการสอนภาษาโดยใชเรื่องราวเนนใหผูเรียนมีความเขาใจหนวยของภาษา
เบื้องตนกอนเพื่อใชในการทำ�ความเขาใจเนื้อหา โดยหนวยของภาษาและเนื้อหาจะ
ถูกเลือกใหมีความสอดคลองกับความรูเดิมและความสนใจของผูเรียนมากที่สุด ซึ่ง
แตกตางจากรูปแบบการสอนโดยใชภาษาเพือ่ การเรียนรูเ นือ้ หาทีใ่ ชภาษาเปนเครือ่ งมือ
ในการสรางปฏิสัมพันธทั้งการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารเฉพาะทางตามสาขาวิชานั้น
โดยเนื้อหาและกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนเลือกจะเปนสิ่งที่เพิ่มเติมจากเนื้อหาหลักตาม
วัตถุประสงครายวิชา
ปญหาในการนำ�การสอนแบบมุงเนื้อหามาใชในประเทศไทย
ถึงแมจะมีการศึกษาการใชการสอนแบบมุงเนื้อหาอยางตอเนื่อง ในบางครั้ง
ประสิทธิภาพของการสอนรูปแบบนี้ก็ไมสูงเทาที่ควร ดังเชนที่ โสภา ใจวรรณะ (2543 :
87) พบวา การสอนวิชางานโลหะแผนโดยใชภาษาอังกฤษ ยังไมสามารถพัฒนาความ
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สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหอยูในระดับที่
นาพอใจได สอดคลองกับการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาหลักการจัดการที่
ทำ�ใหความสามารถดานการอานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพัฒนาอยูในเกณฑ
พอใชเทานั้น (เจษฎาภรณ แสนชัย, 2549 : บทคัดยอ) ในทำ�นองเดียวกันกับการศึกษา
ของ วรรณอุบล อภิชัย (2544 : 121) ที่พบวา การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา
วิชาการจัดการการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ สามารถทำ�ใหนักศึกษาปริญญาตรีมี
ความรูดานเนื้อหาและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง
เทานั้น เชนเดียวกับการสอนภาษาที่เนนเนื้อหาสิ่งแวดลอมสามารถทำ�ใหนักเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาพั ฒ นาการเขี ย นภาษาอั ง กฤษอยู  เ พี ย งระดั บ ปานกลาง (มาลี
เทวกุล ณ อยุธยา, 2550 : 67) นอกจากการศึกษาผลของการใชการสอนรูปแบบนี้ตอ
ทักษะทางภาษาอังกฤษแลว ปณิธิ อมาตยกุล (2554 : 67-68) ยังพบวา นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีความรูดานเนื้อหาการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร
การทองเที่ยวอยูเพียงระดับพอใชถึงออนเมื่อเรียนวิชาดังกลาวผานกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบมุง เนือ้ หา ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการคือ ในขัน้ ตอน
ของการสรางบทเรียนแบบมุง เนือ้ หานัน้ ผูส อนไมมกี ารสำ�รวจและวิเคราะหความตองการ
ของผูเ รียนกอน จึงอาจทำ�ใหเนือ้ หาทีผ่ สู อนเลือกมานัน้ ไมตรงกับความสนใจและพืน้ ฐาน
ความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนจึงมีความเขาใจในเนื้อหานอยกวาที่ควร กอปรกับผูเรียน
บางสวนมีพื้นฐานดานภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ไมเพียงพอตอการใชท�ำ ความเขาใจ
เนือ้ หาทัง้ จากการฟงและการอาน อีกทัง้ ไมคนุ เคยกับการเรียนเนือ้ หาวิชาทีใ่ ชต�ำ ราเรียน
ภาษาอังกฤษ ทำ�ใหไมสามารถถายทอดออกมาเปนการเขียนหรือการพูดที่แสดงความ
เขาใจในเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือผูเรียนอาจมีความเขาใจในเนื้อหาดีแต
มีความสามารถในการเขียนอธิบายตามความเขาใจของตนเองเปนภาษาอังกฤษอยาง
จำ�กัด จึงทำ�ใหคะแนนในการทดสอบความรูด า นเนือ้ หาอยูใ นระดับต่�ำ ปจจัยอีกประการ
หนึง่ คือ ความจำ�เปนของผูส อนทีต่ อ งออกแบบบทเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาเฉพาะ จึงอาจเปนเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนบางสวนหรือ
ไมมีความเชื่อมโยงกับความรูเดิมของผูเรียนอยางชัดเจน ผูเรียนจึงมีแรงจูงใจในการ
เรียนและการรวมกิจกรรมลดลง สงผลใหการพัฒนาทักษะทางภาษาที่จำ�เปนไมเปนไป
ตามความคาดหมายของผูสอน และอาจสงผลตอเนื่องตอความเขาใจในเนื้อหาที่เปน
เรื่องราวหลักของบทเรียนดวย
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ขอเสนอแนะเพื่อนำ�การสอนแบบมุงเนื้อหาไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
การศึกษาไทย
การนำ�การสอนแบบมุงเนื้อหามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น กอนอื่นทุกฝาย
ควรพิจารณาและยอมรับวาสภาพจริงของระบบการศึกษาของประเทศไทยเปนอยางไร
สามารถสงเสริมใหเยาวชนซึง่ เปนทรัพยากรทีส่ �ำ คัญของประเทศมีคณ
ุ ภาพและศักยภาพ
พรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอยางเต็มภาคภูมิไดจริงหรือไม ถายังไม
พรอมควรปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอยางไร สุดทายในบทความนีผ้ เู ขียนจึงขอเสนอแนะแนว
ทางในการนำ�การสอนแบบมุงเนื้อหาซึ่งเปนการสอนภาษาอังกฤษและการสอนวิชา
เฉพาะเปนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กอเกิดเปนผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน
ทุกระดับการศึกษาตามที่ทุกฝายคาดหวัง ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจึงควร
คำ�นึงถึงปจจัยหลายประการ ทัง้ ดานผูส อนหรือบุคลากร ดานผูเ รียน ดานสถานศึกษา และ
ดานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ดังตอไปนี้
1. ดานผูสอนหรือบุคลากร
		 ครู อาจารย ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
หรือภาษาตางประเทศ ผูท สี่ อนในสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยใชภาษา
อังกฤษเปนสื่อ ในวิชาตางๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน ควรไดรับการอบรมภาษา
อังกฤษอยางตอเนื่องใหมีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
โดยทัว่ ไป การสือ่ สารเชิงวิชาการ และการเรียนการสอนวิชาเฉพาะของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหเกิดความรูความเขาใจ
ในการจัดการเรียนการสอนเนือ้ หาวิชาโดยใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ ใหเหมาะสมกับผูเ รียน
แตละระดับและผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องควบคูกับ
การทำ�วิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและภูมิภาค
ในปจจุบัน สถาบันการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยเปดโอกาสใหครูและ
อาจารยชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ หรือ
เจาของภาษา เขามาสอนในสถานศึกษามากขึ้น บุคลากรเหลานี้ควรไดรับการอบรม
ดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหมีความสามารถในการใชภาษาไทยที่จำ�เปนตอการ
สื่อสารโดยทั่วไปในสถานศึกษาและการสื่อสารทางวิชาการภายในชั้นเรียน รวมถึงใหมี
ความเขาใจในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของชาติตนเอง เพื่อชวยเหลือผูเรียนใหมีความรูความเขาใจทั้งดานเนื้อหา
และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการถายทอด และ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหวางผูเ รียนและผูส อนใหเกิดความเขาใจและซึมซับความดีงาม
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ของแตละชนชาติ นอกจากนัน้ ผูส อนทีเ่ ปนเจาของภาษาควรไดรบั การอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อเชนเดียวกับบุคลากรอื่นๆ ดวย เพื่อใหมีความเขาใจในธรรมชาติของผูเรียน
การเรี ย นรู  ภ าษาที่ ส องหรื อ ภาษาต า งประเทศ และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมแกผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
2. ดานผูเรียน
		 ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันทั้ง
ภายในครอบครัวและภายในชั้นเรียนตางๆ อยางตอเนื่อง สำ�หรับสถานศึกษาที่เปด
โปรแกรมภาษาอังกฤษในระยะแรกควรสรางทักษะทางดานภาษาอังกฤษและทักษะ
การเรียนทีจ่ �ำ เปนแกผเู รียนควบคูก บั การเรียนวิชาอืน่ ๆ โดยเฉพาะผูเ รียนทีจ่ บหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนเปนภาษาไทย แตเขามาเรียนหลักสูตรตางๆ ในระดับ
อุดมศึกษาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นผูเรียนควรไดรับโอกาสเลือกเรียน
วิชาตางๆ ตามความสนใจและความถนัดมากขึ้น เพื่อชวยกระตุนการเรียนรูและใช
พื้นฐานความรูเดิมในการเรียนรูไดอยางเต็มที่ และผูเรียนควรไดรับการสนับสนุนทุน
นักเรียนแลกเปลีย่ นระหวางประเทศในประชาคมอาเซียนและกลุม ประเทศอืน่ ๆ มากขึน้
เพือ่ สรางประสบการณการเรียนรูภ าษาและวัฒนธรรมจากสถานการณจริง นอกจากนัน้
ตัวผูเ รียนเองควรสรางนิสยั ใฝรใู หมากขึน้ และเรียนรูเ พิม่ เติมในดานทีต่ นเองสนใจควบคู
กับการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาอื่น เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี และ
ภาษาพมา เปนตน คนควาขอมูลเกีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ โอกาสในการประกอบอาชีพ
ตางๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น รวมถึงการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับอาชีพดังกลาว
3. ดานสถานศึกษา
สถาบันการศึกษาควรรวมกันระดมความคิดจากนักวิชาการ ครู อาจารย
ผูป กครอง และผูเ กีย่ วของในระดับตางๆ ในการสรางหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษเปนสือ่
ใหมคี วามเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกได รวมถึง
จัดหาแบบเรียนหรือสรางแบบเรียน สือ่ การเรียนรู สือ่ การสอน หองปฏิบตั กิ ารทางภาษา
ใหเพียงพอ เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูเนื้อหาควบคูกับการฝกฝนทักษะภาษา
อังกฤษและภาษาอื่นที่จำ�เปน อีกทั้งควรจัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาและกิจกรรม
ใหเอื้อตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน รานอาหารปลอดภาษาไทย รานสวัสดิการ
ปลอดกำ�ไรถาใชภาษาอังกฤษ มุมสนทนาภาษาอังกฤษ คายบูรณาการภาษาอังกฤษ
กับวิชาตางๆ เปนตน โดยสถานศึกษาตองคัดสรรบุคลากรทีม่ คี วามพรอมทัง้ ดานภาษา
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อังกฤษ ความสามารถในเนือ้ หาวิชาเฉพาะและความเขาในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ ซึง่ บุคลากรเหลานีต้ อ งไดรบั การอบรมดานภาษาและการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนือ่ ง นอกจากนัน้ สถานศึกษาควรจัดโครงการศึกษาดูงานสถาน
ศึกษาที่เปนตนแบบการสอนแบบมุงเนื้อหาทั้งในและตางประเทศ สนับสนุนโครงการ
แลกเปลีย่ นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาในตางประเทศ
ปจจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกประการหนึ่งที่สถานศึกษาควรพิจารณาคือ
การใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่มีความสามารถทางดานภาษาอยางเหมาะสมเพื่อเปน
สิ่งกระตุนในการพัฒนาตนเองและเปนขวัญกำ�ลังใจแกบุคลากร และการสนับสนุนทุน
วิจัยแกบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ดานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
		 รัฐบาลควรสรางโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเทาเทียมกันอยางแทจริง
โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแกผเู รียนใหไดรบั การศึกษาระดับสูงสุดทัง้ ในและตางประเทศ
ตามศักยภาพของตนเอง รวมถึงตองสนับสนุนงบประมาณอยางทั่วถึงและเทาเทียมใน
การพัฒนาทุกองคประกอบของสถานศึกษาซึง่ รวมถึง ผูเ รียน บุคลากรทุกระดับ สถานที่
อุปกรณการเรียนการสอน และชุมชน ใหมีความพรอมและสามารถจัดการเรียนรูโดย
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสรางความตระหนักแกประชาชน
ทุ ก คนถึ ง ความจำ � เป น อย า งเร ง ด ว นในการพั ฒ นาตนเองและการใช ภ าษาอั ง กฤษ
ตอการเปนพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ
บทสรุป
ในอนาคตอันใกลนปี้ ระเทศไทยจะเปนสวนหนึง่ ของประชาคมอาเซียนทีป่ ระเทศ
สมาชิกมีความคาดหวังวา ความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
จะนำ�พากลุม ประเทศสมาชิกไปสูค วามเจริญรุง เรืองในทุกๆ ดาน โดยมีเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญ
คือการศึกษาที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนสูความสำ�เร็จดังกลาว แตการเขาถึงองค
ความรูที่เปนสากลและการติดตอสื่อสารระหวางประเทศที่มีภาษาของตนเองยอมตอง
อาศัยภาษาสากลคือ ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยนำ�โดยกระทรวงศึกษาธิการจึงมี
นโยบายใหเปดโปรแกรมภาษาอังกฤษ โปรแกรมสองภาษา และโปรแกรมนานาชาติ
สำ�หรับสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีความพรอม ถึงแมจะประสบความสำ�เร็จใน
ระดับหนึ่ง แตเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติแลว
พบวา คะแนนวิชาภาษาอังกฤษยังอยูในระดับที่ต่ำ� ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา ปจจัยที่ยัง
คงเปนปญหาตอการพัฒนาภาษาอังกฤษและการแขงขันในระดับภูมภิ าคและนานาชาติ
อยางตอเนื่อง คือ ความพรอมดานภาษาของผูเรียนและบุคลากร รวมถึงวิธีการสอน
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ภาษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนทีเ่ ขามามีบทบาทในชัน้ เรียนภาษาและชัน้ เรียนวิชาเฉพาะมาก
ขึ้นคือ การสอนแบบมุงเนื้อหา ซึ่งมีวัตถุประสงคใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกดานไปพรอมกับการไดรับความรูดานเนื้อหาวิชาการเฉพาะ
ทาง และสามารถเตรียมความพรอมของผูเรียนในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปได ผูสอน
หรือผูส รางบทเรียนตองออกแบบบทเรียนใหครอบคลุมถึงหนาทีข่ องภาษาภายใตมมุ มอง
ทางดานโครงสราง หนาที่ และปฏิสัมพันธ รวมถึงตองคำ�นึงถึงธรรมชาติของผูเรียน
ในการเรียนรูและองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ใหบรรลุถึง
วั ต ถุ ป ระสงคดัง กลา วได โดยรูปแบบการสอนแบบมุ  ง เนื้ อ หาในประเทศไทยที่ ใ ช
สวนใหญ แบงไดเปนสองรูปแบบ คือ รูปแบบการสอนภาษาโดยใชเรือ่ งราวหรือหัวเรือ่ ง
ที่ผูเรียนสนใจโดยมีเปาหมายในการสอนภาษามากกวาการสอนเนื้อหา และเนนการ
บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ดาน และรูปแบบการสอนโดยใชภาษาเพื่อการเรียนรู
เนื้อหา ที่จัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะใหกับผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคหลัก
คือความรูความเขาใจในเนื้อหา และผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาครอบคลุมทุกดาน
เปนวัตถุประสงครอง อยางไรก็ตาม ปญหาที่สำ�คัญที่ทำ�ใหการสอนรูปแบบนี้ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรคือการใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน
แนวทางในการสรางบทเรียนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนมีไมเพียงพอ
กอปรกับพื้นฐานดานภาษาอังกฤษของผูเรียนอยูในระดับที่จำ�กัดจึงเปนอุปสรรคใน
การทำ�ความเขาใจเนือ้ หาและการถายทอดความเขาใจออกมาผานการพูดและการเขียน
เปนภาษาอังกฤษ ขอจำ�กัดอีกประการหนึ่งคือ บทเรียนเนื้อหาที่ใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อตองออกแบบตามวัตถุประสงคของรายวิชาเฉพาะ จึงอาจเปนเนื้อหาที่ไมสอดคลอง
กับความสนใจและพืน้ ฐานความรูเ ดิมของผูเ รียน ทำ�ใหเปนการเพิม่ อุปสรรคในการสราง
แรงจูงใจและการทำ�ความเขาใจเนื้อหาของผูเรียนอีกดวย
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคในการจัดการศึกษาเพือ่ เตรียมความพรอมแกทรัพยากร
บุคคลในการเปนกำ�ลังสำ�คัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสูความสำ�เร็จในทุกๆ ดาน ผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองคำ�นึงถึงปจจัยหลายดาน ทั้งดานบุคลากรชาวไทย
และชาวตางชาติทมี่ คี วามรูค วามสามารถทางดานภาษา วิชาเฉพาะทาง และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดานผูเรียนที่ไดรับการสงเสริมใหมีความตระหนัก
ตอการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูเพื่อเพิ่มโอกาสใหกับตนเอง ดานสถานศึกษาที่จัด
บรรยากาศใหมีความพรอมและเอื้อตอการเรียนรู และดานการสงเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐอยางตอเนื่องใหเปดโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และเต็มตาม
ศักยภาพของผูเรียน
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