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บทคัดย่อ

	 บทความฉบับนี้น�าเสนอกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน	 ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้กล่าวถึงความเป็นมาและได้อธิบายรายละเอียดของ
การจดัรปูแบบการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัสมรรถนะ	พร้อมทัง้ยกตวัอย่างงานวจิยัทีไ่ด้น�ารปูแบบการเรยีนการสอนรปูแบบนีไ้ปใช้ในการ
พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษ	

Abstract

 This article presents information concerning applying the competency-based approach to English training in order 
to respond to current job market needs. The author reviews related literature to provide background information and gives 
some examples to demonstrate a process of designing this type of English curriculum.

เป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ล้วว่าความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเป็นคณุสมบตัพิืน้ฐานในการท�างานในปัจจบุนั	การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	ดังจะเห็นได้จากการผนวกวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับในทุกระดับการ
ศกึษา	การจดัหลกัสตูรโปรแกรมสองภาษาหรอืหลกัสตูรนานาชาตขิองสถาบนัการศกึษาต่างๆ	อกีทัง้ความนยิมในการศกึษาภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมกับสถาบันกวดวิชาหรือสถาบันสอนภาษาภาคเอกชนมากมาย	รวมไปถึงการข้ามน�้าข้ามทะเลเสียค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อไปศึกษา
ภาษาอังกฤษ	 หลักสูตรสั้นและยาว	 ณ	 ประเทศเจ้าของภาษา	 จะเห็นได้ว่าคนไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเป็นอย่างดี	ตั้งแต่ปี	2548	ภาครัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม	โดยกระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�า	 “แผนยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประชากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ”	 สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ส่งผลต่อระดับความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควร	 ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(GAT)	 วิชาภาษา
อังกฤษ	ในปีการศึกษา	2547	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มัธยมศึกษาปีที่	3	และมัธยมศึกษาปีที่	6	พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่
ในระดับต�่า	กล่าวคือ	มีคะแนนเฉลี่ย	14.94,	12.91	และ	16.23	ตามล�าดับ	(จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน)	และเมื่อเปรียบเทียบกับวิชา
อื่นๆ	พบว่า	คะแนนผลสัมฤทธิ์	ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต�่าสุด	นอกจากนี้จากการศึกษา	สภาพปัญหาและอุปสรรคด้าน
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดย	คณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาความก้าวหน้าและมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาภาษาต่างประเทศ	
(ภาษาอังกฤษ)	ในประเทศไทย	ในปี	2548	สภาผู้แทนราษฎรพบว่านักเรียนส่วนมากมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดบัอ่อนเมือ่เปรยีบเทยีบผลการสอบประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ผลการศกึษายงัพบว่าแรงงานไทยทีไ่ปท�างานในต่างประเทศยงั
ไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารส�าหรบัปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	จงึเป็นการสะท้อนภาพให้เหน็ถงึการขาดประสทิธภิาพ
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ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมา	 จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น	บทความฉบบันีม้จีดุประสงค์เพือ่ต้องการน�าเสนอแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะตอบสนองความต้องการทั้งของผู้เรียนและตลาด
แรงงานในปัจจุบัน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสมรรถนะ 

(Competency-based Education) 

	 Auerbach	(1986,	411)	 ได้กล่าวถึงการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยยดึหลกัสมรรถนะว่า	มจีดุเริม่ต้นจากความกงัวล
ต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	โดยแนวคิดนี้ถือก�าเนิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองตอ่การเรียกร้องจติส�านกึและความรบัผดิชอบต่อหนา้ที่
ของผู้ที่จัดการเรียนการสอน	(Teacher	Accountability)	อีกทั้งยัง
เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบัการวดัผลสมัฤทธิข์อง
ผู้เรียนที่วัดได้อย่างชัดเจน	(Measurable	Assessment	of	Student	
Achievement)	 และหลักสูตรการสอนโดยยึดทักษะเป็นฐาน	
(Skilled-based	Curricula)	 ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการศึกษาขั้นสูง	 มีแนว
โน้มอย่างต่อเนื่อง	 ในการพัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักสมรรถนะ	
(Competencies)	 และมุ่งเน้นไปที่ผลการเรียนรู ้	 (Learning	
Outcomes)	 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ	 มีความ
พยายามผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ	 แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงนี้	สอดคล้องกับความสนใจและกระแสการเติบโตใน
การใช้หลักสมรรถนะเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างรูป
แบบการประเมินผลงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาค
ธุรกิจในปัจจุบัน		(Paulson,	2001,	41)

ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษานั้น	
ข้อมูลจาก	Center	for	Applied	Linguistics	(	1983,	1)	ได้ระบุไว้ว่า	
“หลกัสตูรทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาษาโดยยดึหลกัสมรรถนะ	จดัได้
ว่าเป็น	 ความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดในวงการการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองแก่ผู้ใหญ่	(Adult	ESL)”	โดยต่างจากการเรียนการ
สอนดั้งเดิมที่ได้ให้ใบประกาศรับรอง	 หรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่า
ผู้เรียนได้ผ่านการอบรมตามจ�านวนหน่วยกิตที่เรียน	 แต่ส�าหรับ
หลกัสตูรทีย่ดึหลกัสมรรถนะ	ใบประกาศรบัรอง	หรอืวฒุบิตัรทีม่อบ
ให้แก่ผู้เรียนจะเป็นการแสดงว่า	 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามที่
อบรมได้จริง	Polk	(1982,	31)	อธิบายไว้ว่า	ส�าหรับการเรียนการ
สอนภาษาโดยยดึหลกัสมรรถนะนัน้	ผูเ้รยีนจ�าเป็นต้องฝึกฝนทกัษะ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรจนช�านาญและสามารถ
แสดงทักษะดังกล่าวที่จ�าเป็นในการปฏิบัติกิจกรรม	 ภารกิจหรือ

ท�างานใดๆ	ที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้		Richards	and	Rodgers	
(2001,	141)	 ได้อธิบายสรุปว่า	 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาโดยยึดหลักสมรรถนะ	 เป็นการเรียนการสอนโดยยึดหลัก
การปฏิบัติงานซึ่งให้ความส�าคัญต่อผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากการ
เรียนการสอนภาษา	Findley	and	Nathan	(1980,	222)	ได้แสดง
ความคิดสนับสนุนว่า	 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาษาโดย
ยึดหลักสมรรถนะ	ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ประสบ
ความส�าเร็จในการให้บริการทางการศึกษา	 โดยจัดการเรียนการ
สอนอย่างรับผิดชอบและเชื่อถือได้	 จึงส่งผลให้หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนภาษาโดยยึดหลักสมรรถนะ	 ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในการจัดหลักสูตรภาษาที่ใช้ในการท�างานหรือภาษาที่
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

ค�าจ�ากัดความ ค�าว่า “สมรรถนะ” (Competencies)

มีนักวิชาการหลายท่านได ้ให ้ค�าจ�ากัดของค�าว ่า		
“สมรรถนะ”	ดังนี้

Spady	(1977,	1)	 ให้ความหมายของค�านี้อย่างกว้างๆ	
ว่า	 เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ได้ส�าเร็จลุล่วง		

MacAshan	(1979,	42)	ได้ให้จ�ากดัความทีเ่ฉพาะเจาะจง
ขึ้นดังนี้	สมรรถนะ	คือ	ความรู้	ทักษะ	และความสามารถ	ที่บุคคล
หนึง่มพีอทีจ่ะท�าให้บคุคลนัน้สามารถแสดงพฤตกิรรมทางความคดิ	
ความรู้สึก	และทางกาย
	 Hall	and	Jones	 (1976,	18)	 แสดงความคิดเห็นที่
คล้ายคลงึกนัในกรอบของการเรยีนรู้	โดยให้นยิาม	“สมรรถนะ”ว่า	
เป็นส่วนผสมของ	 ทักษะ	 พฤติกรรม	 ความรู้ต่างๆ	 ที่แสดงออก
โดยผู ้ เรียน	 ซึ่ ง เป ็นผลลัพธ ์จากการเรียนรู ้ที่พึ งประสงค ์	 
จากค�าจ�ากัดความนี้จะเห็นได้ว่า	ส่วนผสมของ	ทักษะ	พฤติกรรม	
ความรู้ต่างๆ	 มีองค์ประกอบมากมาย	 อาจจะเป็นส่วนผสมของ		
ทักษะต่างๆ	 ความรู้ต่างๆ	 และพฤติกรรมต่างๆ	 แต่ไม่ได้ระบุ
ชัดว่า	ต้องเป็นส่วนผสมของทั้ง	3	องค์ประกอบ	จึงจะถือว่าเป็น	
สมรรถนะในอีกด้านหนึ่ง	 กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา	
ได้ให้ค�านิยาม	 “สมรรถนะ”	 ว่า	 เป็นส่วนผสมของทักษะต่างๆ	
ความสามารถต่างๆ	 และความรู้ต่างๆ	 ที่จ�าเป็นในการท�างาน
ใดๆ	(อ้างถึงใน	Voorhees,	2006,	1)	 จากค�านิยามนี้ตีความได้
ว่า	สมรรถนะจ�าเป็นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง	3	ส่วน	 
คือ	 ทักษะ	 ความสามารถและความรู้ประกอบกันเป็นสมรรถนะ	 
รูปด้านล่างแสดง	 รูปแบบการเรียนรู ้แสดงให้เห็นการพัฒนา
สมรรถนะ	(อ้างถึงใน		Voorhees,	2006,	1)
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	 จะเห็นได้ว่า	 ในรูปแบบการเรียนรู้นี้	 กระบวนเรียนรู้
จะเป็นไปตามล�าดับขั้นตอน	 โดยจะเริ่มจากลักษณะนิสัยต่างๆ	
และลักษณะเฉพาะต่างๆ	 ของบุคคลนั้นๆ	 เป็นพื้นฐาน	 ขั้นที่
สองประกอบด้วยทักษะ	 ความสามารถและความรู้ต่างๆ	 ผ่าน
การประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ	 ขั้นต่อไป	 จึงเป็นสมรรถนะ	 ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์จากประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ	 ที่ซึ่งทักษะ	 ความ
สามารถและความรู้ถูกใช้ร่วมกันเพื่อประกอบเป็นการเรียนรู้เพื่อ
ลงมือปฏิบัติงานใดๆ	 ขั้นตอนสุดท้ายคือ	 ขั้นการแสดงความ 
สามารถในการใช้สมรรถนะ	 โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นที่จะมี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกิดขึ้น	Bers	(2001,	29)	 ได้ให้ 
ข้อสรปุความหมายของรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยยดึหลกัสมรรถนะว่า	
เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีแ่สดงให้เหน็ถงึความสามารถในการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์ทีเ่ลยีนแบบสถานการณ์จรงิทีจ่�าเป็นต้อง
ใช้สมรรถนะนั้นๆ	

ส�าหรบัการวดัผลและประเมนิสมรรถนะทางภาษา	มกีาร
ทดสอบ	2	รูปแบบที่ได้น�าหลักการนี้มาใช้ในการสอบวัดผลความ
สามารถทางภาษา	นั้นก็คือ	Common	European	Framework	of	
Reference	for	Languages	(CEFR)	และ	ALTE	(Association	of	
Language	Testers	in	Europe)	Framework	จากข้อมลูบนเวบ็ไซต์	
www.cambridgeesol.org,	CEFR	 	 ได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยรวบรวมเรียบเรียงและแจกแจงความสามารถทางภาษาซึ่ง
สามารถใช้ตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ภาษา	 ในปัจจุบัน
มาตรฐานนีไ้ด้รบัการยอมรบัส�าหรบัใช้วดัผลในการเรยีนรูภ้าษาทัว่
โลก	ส�าหรับThe	ALTE	framework	เป็นมาตรฐานในการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาโดยแบ่งเป็นล�าดบัขัน้จาก	A1	(ขัน้พืน้ฐาน)	 
ถึง	C2	(ขั้นเชี่ยวชาญ)	 โดยในแต่ละขั้นได้บรรยายความสามารถ
ทางภาษาที่ผู้ใช้ภาษาสามารถใช้ภาษานั้นๆ	ในสถานการณ์ต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทั่วๆ	ไป	สถานการณ์ทางสังคม	ด้านการ
ท่องเที่ยว	การท�างาน	และการศึกษาเล่าเรียน

องค์ประกอบส�าคญัของการจดัการเรยีนการ

สอนโดยยึดหลักสมรรถนะ

	มีผู้เชี่ยวชาญมากมายได้อธิบายและให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบส�าคัญของการ
จดัการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัสมรรถนะเพือ่
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการนี้ยิ่งขึ้น	
ตัวอย่างเช่น

Larson	และ	Weninger	(1980,	9)	ได้
ก�าหนด	3	องค์ประกอบทีส่�าคญัการจดัการเรยีน
การสอนโดยยึดหลักสมรรถนะดังนี้	
1.	ระบแุจกแจง	ทกัษะต่างๆ	ทีต่ัง้เป็นเป้าหมาย
ในการเรียนรู้อย่างละเอียด

	 2.	กิจกรรมการเรียนรู้ต้องเน้นการฝึกฝนทักษะเหล่านั้น	
	 3.	ต้องวัดผลทักษะความสามารถของผู้เรียนโดยการ
ลงมือปฏิบัติเพื่อแสดงทักษะนั้นๆเมื่อจบการเรียนการสอน

Spady	(1977,	1)	แสดงความคดิเหน็ต่างออกไปเลก็น้อย	
โดยได้ระบุ	6	องค์ประกอบส�าคัญดังนี้
	 1.	ระบผุลลพัธ์อย่างชดัเจนโดยยดึผลการปฏบิตังิานทีไ่ด้
ตกลงไว้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน	(Stakeholders)	เป็นหลัก
 2.	เวลาส�าหรับจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล	
สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้
	 3.	รปูแบบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสอนต้องระบอุย่างชดัเจน	
มคีวามหลากหลาย	และได้รบัการเหน็ชอบจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุคน	
(Stakeholders)	และเกีย่วข้องสมัพนัธ์โดยตรงโดย	มุง่เน้นทีใ่ห้เกดิ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
	 4.	การวัดผลการเรียนรู้ยึดเกณฑ์ในการวัดผลการเรียนรู้
เป็นหลัก	 โดยต้องระบุเกณฑ์ในการวัดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน
และได้รับการเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
	 5.	การออกประกาศนยีบตัร	ใบรบัรอง	ผลการปฏบิตังิาน	
	 6.	สามารถปรบัเปลีย่นแปลงทกุอย่างทีจ่�าเป็น	หากมหีลกั
ฐานแสดงให้เหน็ถงึความล้มเหลวหรอืความไม่ก้าวหน้าของผูเ้รยีน

ข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก

สมรรถนะ

	 ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการ
จดัการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัสมรรถนะ	ประเดน็ส�าคญัทีเ่ป็นข้อ
กังวลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้	คือ	การจ�ากัด
เรื่องความคิดสร้างสรรค์	นักการศึกษาบางคนมองว่าการคัดเลือก
และยึดติดกับกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นที่ทักษะจ�านวน
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หนึง่	จะเป็นการปิดกัน้ความสามารถในเชงิสร้างสรรค์รปูแบบการ
จดัการเรยีนการสอน	อย่างไรกด็	ีได้มข้ีอโต้แย้ง	เกีย่วกบัความคดิ
เห็นนี้		อาทิ	Larson	(1980,	12)	กล่าวไว้ว่าหากทักษะนั้นๆ	เป็น
ทักษะที่จ�าเป็น	 ก็ต้องสอนทักษะนั้นๆ	 หากแต่ผู้สอนสามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนว่าจะน�าเสนอเนือ้หาอย่างไร	จะเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ฝึกฝน
ทักษะนั้นๆ	ในรูปแบบใด	อย่างไร	การจัดการเรียนการสอนโดย
ยดึหลกัสมรรถนะนีไ้ม่ได้ปิดกัน้หรอืจ�ากดัความคดิสร้างสรรค์ของ
ผู้สอนแต่เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ออกแบบและพัฒนาวิธีการสอน
อย่างเต็มที่	 อีกประเด็นที่ได้กล่าวถึงคือ	 การจ�ากัดสมรรถภาพ 
ของผู ้ เรียนนั้นอาจเป ็นการระบุบทบาททางสังคมให้แก ่ผู ้
เรียน	 ในกรณีนี้	 	Savage	(1993,	556)	 เชื่อว่า	 การจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดหลักสมรรถนะไม่ได ้จ�ากัดการจ�ากัด
สมรรถภาพของผู ้เรียน	 เนื่องจาก	 ขั้นแรกของการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดหลักสมรรถนะคือการประเมินความ
ต้องการของผู้เรียน	 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก
สมรรถนะเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู ้เรียน	 หากเป้าหมาย
ของผู้เรียนคือการประสบความส�าเร็จทางศึกษา	 
ผูเ้รยีนกจ็�าเป็นต้องเรยีนเกีย่วกบัทกัษะเพือ่การเรยีน	
เช่น	ทักษะการจดโน้ตและการเขียนรายงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ	เช่นเดยีวกนัหากผูเ้รยีนมเีป้าหมายอยู่
ทีก่ารได้รบัการว่าจ้างงานกจ็�าเป็นต้องเรยีนรูท้กัษะที่
ส�าคญัส�าหรบัการสมคัรงาน	เช่น	การเขยีนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งานเป็นต้น	 	Stevens	
(1997,	13)	เสริมต่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักสมรรถนะนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นหลักโดยมุ่งเน้นที่เนื้อหาของการ
เรียนการสอนต้องมาจากความต้องการของผู้เรียน
เป็นส�าคัญ	 รวมไปถึงความสามารถและทักษะทาง
ภาษา	 ประโยชน์โดยตรงที่ได้รับทันทีจากการเรียน
การสอน	 บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้จัดการและ
อ�านวยการให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการเป็นเพียง
ผู้ส่งผ่านข้อมูล

จะเหน็ได้วา่การจัดการเรยีนการสอนโดย
ยดึหลกัสมรรถนะได้รบัการสนบัสนนุจากนกัวชิาการ
หลายท่าน	 นอกจากความคิดเห็นของนักวิชาการ
เหล่านี	้ยงัมหีลกัฐานงานวจิยัทีส่นบัสนนุการจดัการ
เรียนการสอนโดยยึดหลักสมรรถนะว่า	 ท�าให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างสูงต่อการเรียนรู ้ เมื่อเทียบกับ 

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม	 (อ้างถึงใน	
Sunthornwatanasiri,	2000,	84)	 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ล่าสุดที่รายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสมรรถนะ	
ส่วนมากจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในประเทศอนิโดนเีซยี	ดเูหมอืนว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึ
หลกัสมรรถนะได้รบัความนยิมอย่างสงูในประเทศอนิโดนเีซยี	อาทิ	
งานวิจัยของ	Madya	(2003)	ได้เสนอรูปแบบในการออกแบบการ
จดัการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัสมรรถนะในรายวชิาภาษาองักฤษ
เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา	Riyandari	(2004)	ทดสอบขั้นตอน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสมรรถนะโดย
น�าทัศนคติของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์มาเป็นส่วนประกอบส�าคัญ
ในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน	Sujana	(2005)	 ได้
อภิปรายการน�าการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสมรรถนะไป
ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยยึด
หลกัสมรรถนะ	ทีน่่าสนใจกค็อื	ผูว้จิยัได้แนะน�าขัน้ตอนในการระบุ
สมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ท�างานดังที่ปรากฏด้านล่าง

	Identification	of	Target	Group		
ระบุกลุ่มเป้าหมาย

Identification	of	Duties	of	Professional	Workers
ระบุ	หน้าที่ความรับผิดชอบของต�าแหน่งงานนั้น

Assessment	of	Communicative	Needs										
ประเมินความต้องการทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นต้องใช้

Translation	of	Communicative	Needs	into	English	Language	Competencies
แปลความต้องการทักษะการสื่อสารเป็นสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ

Translation	of	Competencies	into	linguistic	and	other	specifications
แปลสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นรายละเอียดทางภาษาศาสตร์

Translation	of	Competencies	into	linguistic	and	other	specifications
แปลสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นรายละเอียดทางภาษาศาสตร์

Teaching / learning activities to develop competencies
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์		

ภาพที่ 1	ขั้นตอนในการระบุสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ท�างาน	
ที่มา:	Sujana,	2005
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ในประเทศไทยกม็งีานวจิยัทีก่ล่าวถงึการจดัการเรยีนการ
สอนโดยยึดหลักสมรรถนะ	 ตัวอย่างเช่น	Vasavakul	(2006)	 ได้
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษธรุกจิเพือ่การพดู
สือ่สารส�าหรบัเจ้าหน้าทีแ่ผนกบรกิาร	ลกูค้าของธนาคารนานาชาติ	
งานวจิยัชิน้นีไ้ด้อธบิายถงึขัน้ตอนในการแปลผลการประเมนิความ
ต้องการของผู้เรียนเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนดัง
กล่าว	 ผลการวิจัยได้ระบุถึงผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในด้านทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ	 การใช้ค�าศัพท์ให้เหมาะกับสถานการณ์	 ระดับ
ความมัน่ใจของผูเ้รยีนและแรงจงูใจในการเรยีนรูภ้ายหลงัการเรยีน
การสอน	เพือ่แสดงให้เหน็ภาพขัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสมรรถนะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ผู้เขียนขอน�า
เสนอผลงานวิจัยของผู้เขียนเอง	(Pattanapichet,	2009)	เกี่ยวกับ
การพัฒนารายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา
วิชาการประชาสัมพันธ์	ภาพด้านล่างแสดง	ตัวอย่างกระบวนการ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยยดึหลกัสมรรถนะ
ที่ใช้ในงานวิจัย	

จากภาพแสดงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสมรรถนะที่ใช้ในงานวิจัย	 จะเห็นได้
ว่าประกอบไปด้วย	3	 ขั้นตอนหลักๆ	(3	Steps)	 ขั้นตอนแรก
คือการประเมินความต้องการ	(Needs	Analysis)	 จะเป็นการ
ส�ารวจความต้องการกับผู้มีส่วนได้เสีย	 ในกรณีนี้	 คือ	 นายจ้าง	
นักการประชาสัมพันธ์ผู้มีประสบการณ์	 อาจารย์ผู้สอนวิชาการ
ประชาสัมพันธ์	 อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษา
วิชาการประชาสัมพันธ์	 กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการท�า
ส�ารวจมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบเฉพาะเพื่อ
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	
โดยใช้ทั้งการวิจัยเอกสาร	 กระบวนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	2	
รอบเพือ่ความถกูต้องแม่นย�า	และการท�าส�ารวจความคดิเหน็ด้วย
แบบสอบถาม	1	รอบ	หลังจากได้ผลส�ารวจความต้องการแล้วจึง
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	(developing	
the	course)	ในขัน้ตอนนีเ้ริม่จากการใช้กระบวนการออกแบบแบบ

ย้อนกลับ	 (Backward	Design)	
ของ	Wiggins	และ	McTighe	ซึ่ง
เน้นความส�าคัญไปที่เป้าหมาย
การเรียนรู้	 และการบรรลุผลตาม
มาตรฐานที่ได ้ก�าหนดไว้	 โดย
ผู ้ เรียนจะต้องเกิดความเข้าใจ
อย่างยั่งยืนติดตัวไป	 (Enduring	
Understanding)	 กระบวนการนี้
จะเริม่จากการวางแผนการวดัและ
ประเมนิผลก่อนจงึจะค่อยวางแผน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	 ขั้น
ตอนที่	3	คือ	การทดสอบแผนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อประเมิน
ผล	 (the	verification	of	 the	
developed	course)	 ขั้นตอนนี้
ประกอบไปด้วย	 การประเมินผล
ของผู้เชี่ยวชาญ	 การทดลองการ
จัดการเรียนการสอน	 ครั้งที่	 1	
(a	pilot	study)	 การน�าแผนการ
เรียนการสอนมาปรับปรุงแล้วจึง
ท�าการทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้า
หมายพร้อมทั้งท�าการประเมิน
ผลการเรียนการสอนกับผู ้เรียน	
(course	 implementation	and	
evaluation)	

Phase I 

Development of the competency-based English oral communication course for PR students

During the treatment

•S’ logs& T’ logs

•Self-checklists

(short version)

Step 1

Needs analysis

1. Identify target group

2. Identify duties of professional workers

3. Assess communicative needs

4. Translate communicative needs into 
English language competencies

5. Specify important findings from needs 
analysis

DACUM

1. Preliminary 
interview 
with 12 PR 
experts

2. Validation 
process 
with 16 
experts

Questionnaire 
survey with 222 
students

Step 2

Developing the course

Identify desired results:

•select learning objectives

Determine acceptable 
evidence:

•Plan assessment

•Design assessment 
materials

Plan learning experiences 
and learning instruction

•Design lesson plans and 
materials

Step 3

The verification of the developed course

The validation and evaluation of the proposed 
course and materials by the experts

Pilot study : 4 sessions

Phase II

Course implementation and evaluation

An experiment  (12 sessions)
One group pretest-posttest design 
(Sample: 35 PR students at BU)

Before the 
treatment

•Pre-oral test

•Self checklist

Document 
Analysis

After the treatment

•Post -oral test

•Self-checklist 

(full version)

•End-of the course 
questionnaire

•interview

Adjust the course

Readjust the course

ภาพที ่2 ตวัอย่างกระบวนการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยยดึหลกัสมรรถนะ
ที่ใช้ในงานวิจัย	
ที่มา: Pattanapichet,	2009
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ผลของงานวิจัยชิ้นนี้ประสบความส�าเร็จทั้งในแง่ของ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เพิ่มสูงขึ้น	 ความมั่นใจและความพึงพอใจ
ของผู้เรียน	 ความส�าเร็จของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้
เกิดจากการที่รายวิชานี้มีความเหมาะสม	 เนื้อหาน�าไปใช้ได้จริง	
และทีส่�าคญัคอืตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนซึง่ส่งผลในการ
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้	เช่นเดียวกับที่	Brown	(1995)	ได้กล่าว
ไว้ว่า	 หากได้มีการท�าส�ารวจความต้องการของผู้เรียนก่อนแล้ว	 
จะท�าให้แรงจูงในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากผู้เรียนรู้สึกว่าสิ่งที่
สอนในห้องเรียนนั้นสอดคล้องต่อความต้องการของตน	 อีกทั้งจะ
เห็นได้ว่าในกระบวนการส�ารวจความต้องการของผู้เรียน	 ก่อนที่
จะสร้างรปูแบบการจดัการจดัการเรยีนการสอน	ได้มกีารหาข้อมลู
รอบด้านให้ได้มากที่สุด	 ซึ่งการกระท�าเช่นนี้เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งใน
การออกแบบรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน	(ส�าหรับงานวิจัย
ชิ้นนี้คือการออกแบบรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่องานด้านการ
ประชาสมัพนัธ์)	ขัน้ตอนสดุท้ายคอืการวดัและประเมนิผลทีช่ดัเจน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท�าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและความพึง
พอใจสูงขึ้นในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ยึดหลักสมรรถนะนั้น	เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลนั้นต้อง
ชดัเจนและผ่านความเหน็ชอบของทัง้	2	ฝ่ายคอืทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน
ตั้งแต่ก่อนการเรียนรู้	การวัดและประเมินผลจะยึดภาคปฏิบัติเป็น
หลักและตัดสินแบบอิงเกณฑ์	 โดยวัดผลว่าผู้เรียนสามารถแสดง
ความสามารถ	 ปฏิบัติงานได้มากและดีเพียงใดตามที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และจะไม่อ้างอิงผลกับผลการเรียนของผู้
เรียนร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ	 อีกทั้งผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า	
การวดัและประเมนิผลแบบนีย้ตุธิรรมและมคีวามหมายซึง่แตกต่าง
จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมใน
มหาวิทยาลัยที่จะเน้นหนักทางภาคทฤษฎีและใช้เกณฑ์การตัดสิน
แบบอิงกลุ่ม	

โดยสรุปแล้วการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก
สมรรถนะเป็นรูปแบบที่ผู้เขียนอยากจะน�าเสนอเพื่อการพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
ให้ดียิ่งขึ้น	 เนื่องจากสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบในจัดการ
เรียนการสอนที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนการสอนภาษา	 ทั้งเรื่อง
ระยะเวลาและโอกาสในการฝึกฝนภาษา	 ขนาดห้องเรียนที่มักมี
ผู้เรียนจ�านวนมากและทรัพยากรในการเรียนการสอนที่มีจ�ากัด	
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนภาษา
ให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม	 การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักสมรรถนะเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ตรงไปตรงมาโดยค�านึงถึงผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์

เป็นหลัก	การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นที่เนื้อหาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูเ้รยีนและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนทางตรง	การ
เน้นทีก่ารฝึกฝนทกัษะทีพ่งึประสงค์เท่านัน้	โดยจะไม่มกีารเสยีเวลา
กบัเรือ่งอืน่ๆ	ทีไ่ม่เกีย่วข้อง	อกีทัง้การจดัการเรยีนการสอนรปูแบบ
นี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่จ�าเป็นตราบเท่าที่ไม่มีผล 
กระทบต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัสมรรถนะเป็นรปูแบบหนึง่ทีค่วรน�า
มาทดลองใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย	
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