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บทคัดย่อ

	 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับนักเรียนไทย	ดังนั้นการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับ
ชั้นจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะนี	้ อย่างไรก็ดีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่ประสบผลส�าเร็จนัก	 ดังจะเห็นได้จากการที่
นกัเรยีนไทยยงัคงประสบปัญหาในการพฒันาทกัษะนีใ้ห้เชีย่วชาญพอทีจ่ะใช้สือ่สารได้อย่างเหมาะสม	บทความนีน้�าเสนอแบบจ�าลองบนัได	
3	 ขั้นซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้และการสอนภาษาเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Abstract

 It is well accepted that competence in English oral communication is crucial and needed for Thai students. Therefore, 
developing this competence has become a focus of every level of education in Thailand. However, instructions in Thailand 
to help students achieve this competence are not quite yet said to be successful as students are still struggling to acquire 
this competence to a level that they can communicate properly. This article would like to present the Three-Step Model, 
a product of synthesis of learning theories and language teaching frameworks. Teachers can use this model as a teaching 
guideline to generate effective learning outcomes.
 
	 ผลกระทบจากการพฒันาทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยทีีท่�าให้การเชือ่มต่อการสือ่สารของมนษุย์ให้รวดเรว็และสะดวกสบายยิง่ขึน้
ส่งผลให้ทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษกลายเป็นทีต้่องการในสงัคม	ประเทศไทยเลง็เหน็ความส�าคญัในการพฒันาทกัษะการสือ่สารภาษา
องักฤษ	จงึบรรจใุห้เป็นรายวชิาหนึง่ในหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบัขัน้พืน้ฐานต่อเนือ่งจนถงึระดบัอดุมศกึษา	หมายความว่านกัเรยีนไทย
ได้รับการศึกษาเพื่อเรียนรู้ทักษะด้านนี้ตั้งแต่ชั้นประถมเรื่อยมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย	หากแต่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย	 มีการศึกษาหลายฉบับที่รายงานผลว่าระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ	(Wiriyachitra,	2001;	Punthumasen,2007;	Pattanapichet,	2009;	Khamkhien,	
2010)	
	 ความจริงที่ว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก	 และเป็นชาติที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียว
ตลอดมานัน้ท�าให้โอกาสในการฝึกฝนภาษาองักฤษถกูจ�ากดัอยูแ่ค่เพยีงในห้องเรยีนเสยีส่วนใหญ่	อกีทัง้ยงัต้องเผชญิกบัปัญหาสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษา	 ทั้งเรื่องจ�านวนเวลาเรียน	 ขนาดห้องเรียนที่มักมีผู้เรียน
จ�านวนมาก	การขาดแคลนบุคลากรผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ	รวมถึงทรัพยากรในการเรียนการสอนที่มีจ�ากัด	ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็น
อุปสรรคต่อความส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม	บทความนี้ขอน�าเสนอแบบจ�าลองบันได	3	ขั้นซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษที่จะช่วยเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล	 โดย
แบบจ�าลองนี้เสนอโดยอิงทฤษฎีการเรียนรู้ของ	Vygotsky	 ผนวกกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาต่างประเทศของ	
Thornbury	(2005)	และ	Brown	and	Nation	(1997)		

แบบจ�ำลองบันได 3 ขั้น: แนวทำงในกำรสอน
กำรสื่อสำรทำงกำรพูดภำษำอังกฤษ
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ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ในพื้นที่รอยต่อพัฒนำกำร 
	 ทฤษฎีการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ	(Vygotsky,	
1978)	 เป็นหนึ่งในทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ	Vygotsky	
(Vygotsky’s	social	constructivism)	ซึ่งเน้นในเรื่องบทบาทส�าคัญ
ของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อพัฒนาการเรียนรู้	Vygotsky	มี
ความเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมน�าไปสู่พัฒนาการการใช้ภาษา
และเป็นการเพิม่พฒันาการทางความคดิได้ด้วย	Vygotsky	อธบิาย
ว่า	 ในการจัดการเรียนรู ้สิ่งส�าคัญที่จะต้องค�านึงถึงคือระดับ
พัฒนาการ	2	ระดับ	อันได้แก่	ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง	(Actual	
Development	Level)	 และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไป
ได้	 (Potential	Development	Level)	 ระยะห่างระหว่างระดับ
พัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้
นั้นเรียกว่า	 พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ	 (Zone	 of	 Proximal	
Development)	ตามข้อมูลที่ปรากฏใน	Wink	&	Putney	(2002)	
Vygotsky	เปรยีบเทยีบการเรยีนรูก้บัพฒันาการไว้ว่า	การเรยีนรูใ้น
อดตี	(Past	learning)	คอื	ระดบัพฒันาการทีเ่ป็นจรงิ	ส่วนการเรยีน
รูใ้นปัจจบุนั	(Present	learning)	คอื	พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ	ส�าหรบั
การเรียนรู้ในอนาคตนั้น	(Future	learning)	คือระดับพัฒนาการที่
สามารถจะเป็นไปได้	

แนวคิดกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้ (Scaffolding)

	 Vygotsky	 เชื่อว่า	 การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ	 เป็นการ
ร่วมมอืทางสงัคม	(Social	Collaborative)	ทีส่นบัสนนุให้พฒันาการ
ทางความรูค้วามเขา้ใจเกิดการเจริญงอกงาม	โดยจ�าเปน็ตอ้งมผีูท้ี่
เชี่ยวชาญกว่าให้ความช่วยเหลือผู้เรียน	 เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจยิง่ขึน้	Vygotsky	เปรยีบเทยีบความช่วยเหลอืดงักล่าวว่าเป็น
เสมือน	“นั่งร้าน”	(Scaffold)	ที่ท�าหน้าที่ในการเสริมต่อการเรียน
รู้นั่นเอง		
		 การเสริมต่อการเรียนรู้	 (Scaffolding)	 คือ	 บทบาทเชิง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยการจัดเตรียมสิ่งที่เอื้อ
อ�านวย	การให้ค�าแนะน�า	การช่วยเหลือและการสนับสนุนในขณะ
ที่ผู ้เรียนก�าลังอยู ่ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการจนกระทั่งผู ้เรียน
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจภายในตน	(Internalization)	
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน	 ให้ก้าวไปสู่ขั้นหรือระดับ
พฒันาการทีส่งูขึน้ไปซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนสามารถก�ากบัตนเองในการ
เรียนรู้	 และมีความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น	
(Raymond,	2000)	Tharp	and	Gillimore	(1988)	 แสดงภาพ
กระบวนการเสริมต่อความรู้สี่ขั้น	ดังนี้

 

MKO = The More Knowledgeable Other	(ผูอ้ืน่ทีม่คีวามรูม้ากกว่า)
ภาพที ่1	กระบวนการเสรมิต่อความรูส้ีข่ัน้	Four-stage	scaffolding	
process	(Tharp	and	Gillimore,	1988)

ขั้นที่	1:	เสรมิต่อความรูด้้วยการได้รบัความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่ทีม่ี
ความรู้มากกว่า	(MKO)	
ขั้นที่	2:	เสริมต่อความรู้ด้วยความช่วยเหลือของตนเอง
ขั้นที่	3:	การท�าให้เกิดความคล่องแคล่ว	 ความเป็นอัตโนมัติผ่าน
การฝึกฝน
ขั้นที่	4:	การสูญเสียความคล่องแคล่ว	ความเป็นอัตโนมัติเป็นการ
ย้อนกลับสู่สามขั้นตอนแรก
 
	 Tharp	and	Gillimore	(1988)	ให้ค�าอธิบายว่า	การที่จะ
ท�าให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองทางภาษาได้	 ผู้เรียนจ�าเป็นต้อง
ผ่านการก�ากับเรียนรู้จากผู้อื่น	 ซึ่งอาจเป็นผู้ปกครอง	 ครูอาจารย์	
หรือเพื่อน	 (ขั้นที่	 1)	 ในห้องเรียนขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากการท�า
กิจกรรมเรียนรู ้ร ่วมกัน	 (Co-Constructed	Collaborative	
Learning)	ทีม่กีารให้ความช่วยเหลอืเสรมิต่อความรู	้(Scaffolded)	
ครูผู้สอนหรือบางครั้งอาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
เพื่อเป็นการสร้างนั่งร้านการเรียนรู้ช่วยผู้เรียนเสริมต่อความรู้	 จน
ผูเ้รยีนสามารถขยายขอบเขตความรูค้วามสามารถของตนผ่านการ
ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ความรู้ใหม่เกิดขึ้นร่วมกันจนกระทั่งถึงระดับ	
ที่ ผู ้ เ รี ยนสามารถครอบครองก� ากับทักษะทางภาษานั้ น	
(Appropriating)	เมือ่ถงึขัน้นี	้สามารถถอดถอนหรอืลดทอนระดบั
ความช่วยเหลือ	(ขั้นที่	2)	จนกระทั่งผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอย่าง
เป็นอัตโนมัติด้วยตนเอง	(ขั้นที่	3)
	 Sharpe	(2001)	ได้อธิบายว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่มี
การเสริมต่อความรู้นั้นเกิดขั้น	2	วาระโอกาส	วาระที่หนึ่งเรียกว่า	
‘Design-in	scaffolding’	ซึง่เป็นประเภทของการให้ความช่วยเหลอื
ต่อยอดความรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวางแผน	โดยผู้สอนจะต้อง
พจิารณาถงึผลลพัธ์ทีต้่องการจะประเมนิ	และความรูค้วามสามารถ
เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว	 หลังจากนั้นครูผู้สอนจึงท�าการออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนรู้	หรือ	‘Design-in	scaffolding’	เพื่อช่วยให้ผู้
เรียนพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 พฤติกรรมใหม่	 วาระที่สองเรียกว่า	
‘Point	of	need	scaffolding’	อาทิ	การพูด	ท�าซ�้า	(Repetition)	
การทวนความหรอืหล่อหลอมค�าพดูใหม่	(Recasting)	การบรรยาย	
ขยายความ	(Elaboration)	เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสอนโดยเกิด
ขึ้นในสถานการณ์ฉับพลันเมื่อจ�าเป็น
	 ทฤษฎีการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการและการเสริม
ต่อความรูเ้ป็นทีน่ยิมและมงีานวจิยัสนบัสนนุมากมาย	อนัเนือ่งจาก
ว่าแนวความคิดทั้งสองนี้ให้ความส�าคัญทั้งกับกระบวนการ	
(Process)	 และผลลัพธ์	 (Product)	 ของการเรียนรู้ซึ่งเหมาะสม	
อย่างยิ่งกับการเรียนการสอนภาษา	ดังนั้นจึงสามารถน�าไปปรับใช้
กับวิธีการเรียนการสอนได้อย่างมากมาย	

ควำมท้ำทำยในกำรพูดภำษำต่ำงประเทศ

	 Thornbury	(2005)	 ได้อธิบายถึงความท้าทายในการพูด
ภาษาต่างประเทศ	ดังนี้
	 •	ความรูท้ีจ่�าเป็นในการพูดภาษาต่างประเทศประกอบไป
ด้วย	 ไวยากรณ์พื้นฐานที่เป็นส�าคัญ	(Core	grammar)	 ค�าศัพท์
ส�าคัญ	(Core	vocabulary)	ที่ถูกใช้บ่อยอย่างน้อยจ�านวน	1,000	
ค�า	รวมไปถงึวลหีรอืส�านวนส�าคญั	(Core	phrases)	การใช้วจันกรรม
ทั่วๆ	ไป	(Common	speech	acts)	เช่น	การร้องขอ	หรือการเชื้อ
เชิญและความสามารถในการออกเสียง	(Pronunciation)	ที่เป็นที่
เข้าใจได้
	 •	ทักษะที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ทางภาษาที่มีอยู่
ของตนมาใช้อย่างอัตโนมัติรวดเร็วคล่องแคล่ว
	 •	ปัจจยัทางจติใจ	เช่น	ความมัน่ใจ	ความประหม่าขวยเขนิ
	 •	ปัจจยัทางสถานการณ์/สภาพแวดล้อม	เช่น	สถานการณ์
ทางวัฒนธรรม	และสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน

	 Thornbury	(2005)	ได้เสนอรปูแบบการเรยีนการสอนทกัษะ
การพูดภาษาต่างประเทศอย่างเป็นขั้นตอน	 ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรม	3	ประเภท
 1. กจิกรรมกระตุน้ให้เกดิควำมตระหนกัรู ้ (Awareness 

raising activities) 

	 ในขั้นตอนนี้	 ผู้สอนจะต้องท�าให้ผู้เรียนตระหนักรับรู้ถึง
ลักษณะพื้นฐานความรู้ทางภาษาที่เป็นเป้าหมาย	การจัดกิจกรรม
กระตุน้ให้เกดิการตระหนกัรูน้ีเ้ป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีป่ระกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ	3	ประการ	คือ	
	 •	ความสนใจ	(Attention)	คือ	การท�าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ	ตื่นตัว	และอยากมีส่วนร่วม

	 •	การสังเกต	(Noticing)	 การสังเกตนี้เป็นมากกว่าความ
สนใจ	 เป็นการที่คนเรามีสติรับรู้ใส่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น	ตัวอย่างเช่น	
การทีผู่เ้รยีนทีไ่ด้รบัการสอนค�าศพัท์ใหม่เมือ่ไม่นานมานีก่้อเกดิเป็น
ความคุ้นเคยกับการสังเกตค�าศัพท์นั้นๆ	 ในที่ต่างๆ	ที่บังเอิญพบ
เจอในชวีติประจ�าวนั	ตวัอย่างทีส่องคอื	การทีเ่ราสงัเกตเหน็ถงึการ
ขาดหายไปของบางสิ่ง	 ผู้เรียนอาจสังเกตเห็นช่องว่างหรือสิ่งที่ตน
ไม่มีในระดับความสามารถทางภาษาของตนซึ่งเป็นผลจากการที่
ไม่สามารถสือ่สารความคดิบางอย่างผ่านภาษานัน้ๆ	ได้	ผูเ้รยีนยงั
สามารถสงัเกตเหน็ความต่างระหว่างความสามารถของตนกบัของ
ผู้เชี่ยวชาญภาษานั้น	 สิ่งนี้เรียกว่า	 การสังเกตเห็นช่องว่าง	(Gap	
noticing)
	 •	ความเข้าใจ	(Understanding)	 ความเข้าใจหมายถึง
ความสามารถในการจดจ�ากฎเกณฑ์	หลกัการ	รปูแบบใดๆ	ได้	ซึง่
ความเข้าใจเกิดขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้ตัวอย่างของกฎเกณฑ	์ หลัก
การ	รูปแบบนั้นๆ	เป็นจ�านวนมาก	ก็จะท�าให้ผู้เรียนสามารถรับรู้
กฎเกณฑ์	หลักการ	รูปแบบนั้นๆ	ได้อย่างง่ายดาย
 2. กิจกรรมกำรฝึกฝนเพื่อก�ำกับและครอบครองทักษะ 

(Appropriation activities)

	 ค�าว่า	appropriation	หมายถงึ	การครอบครองเป็นเจ้าของ
บางสิ่งบางอย่าง	 หรือท�าให้บางสิ่งบางอย่างเป็นของเรา	 ความ
สามารถในการก�ากับควบคุมซึ่งเกิดจากการฝึกฝน	(Practiced	
control)	เป็นกญุแจส�าคญัส�าหรบักจิกรรมนี	้ซึง่หมายถงึการแสดง
ให้เห็นว่ามีความสามารถก�ากับควบคุมทักษะใดๆ	 แม้ว่าอาจมี
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่ก็สามารถแก้ไขได้	เพื่อ
ให้ได้มาซึง่ความสามารถนี	้เป้าประสงค์หลกัของการฝึกฝนคอื	เพือ่
ให้เกดิความสามารถในการก�ากบัควบคมุตนเอง	(Self-regulation)	
อาจกล่าวได้ว่า	Appropriation	activities	คือความพยายามที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถก�ากับควบคุมทักษะของตน	 ในการกระท�า
นั้นเช่นนั้นผู้เรียนจ�าเป็นต้องฝึกฝนความสามารถในการก�ากับ
ทักษะนั้นๆ
 3. กิจกรรมเพื่อมุ่งให้เกิดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำ

ตนเอง (Towards autonomy activities)

	 Autonomy	หมายถงึศกัยภาพในการควบคมุตนเองซึง่เป็น
ผลผลติจากความสามารถในการควบคมุทกัษะนัน้ๆ	ยิง่ไปกว่านัน้
ยงัรวมถงึความมัน่ใจในตนเองอนัเกดิขึน้เมือ่ผูเ้รยีนสามารถพึง่พา
ตนเองได้ระดบัหนึง่ซึง่จะก่อให้เกดิแรงจงูใจทีม่พีลงัมากพอให้กล้า
ทีจ่ะเสีย่งทดลองใช้ภาษา	กจิกรรมในห้องเรยีนควรจะเป็นกจิกรรม
ที่ผู้สอนให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย	 แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
กล้าเสี่ยงทดลองปฏิบัติจริง	 พร้อมสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดความ
มั่นใจในตนเองซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งในการใช้ภาษาในชีวิต
จริง	 สิ่งนี้เรียกว่า	 สภาวะการปฏิบัติการจริง	(Real	operating	
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condition)	ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บในสถานการณ์การใช้ภาษาในชวีติ
จริง	ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย	ความเร่งรีบ	ปัจจุบันทันด่วน	
(Urgency)	ความไม่แน่นอนไม่อาจคาดเดาได้	(unpredictability)	
และการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	
(Spontaneity)
	 ในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองทางภาษาได้นั้น	ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขดัง
ต่อไปนี้
	 •	Productivity
	 กิจกรรมการสอนภาษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จรงินัน่คอื	การฝึกพดูภาษาและใช้ภาษานัน้ๆ	อย่างมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด
	 •	Purposefulness
	 การทีผู่เ้รยีนจะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้	กจิกรรมการเรยีน
รูต้้องถกูก�าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน	มกีารระบผุลลพัธ์ทีต้่องการ
อย่างชดัเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัการจดักจิกรรมทีผู่เ้รยีนต้อง
ท�างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
	 •	Interactivity
	 กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดต้องจัดให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
และมีบทบาทด้วย	 เช่น	การแสดงความสนใจ	ความเข้าใจ	และ
แม้แต่ถามค�าถามและแสดงความคิดเห็นตอนท้าย
	 •	Challenge
	 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนถกูสถานการณ์
บังคับให้ใช้ความรู้สามารถทั้งหมดที่มีในการสื่อสารเพื่อให้เกิดผล
สมัฤทธิท์ีพ่งึประสงค์	ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความรูส้กึกระตอืรอืร้น	
ตืน่เต้นเมือ่ตนสามารถท�ากจิกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมายส�าเรจ็	ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการใช้ภาษา
สื่อสาร	 อย่างไรก็ดีผู้สอนต้องให้ความส�าคัญและระมัดระวังเกี่ยว
กับระดับความยากของกิจกรรมส�าหรับผู้เรียนแต่ละคนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม	
	 •	Safety
	 เมือ่ผูเ้รยีนถกูท้าทาย	พวกเขาต้องการความมัน่ใจเพือ่ทีจ่ะ
เผชิญกับความท้าทายนั้นและพยายามที่จะใช้ภาษาโดยที่ไม่เสี่ยง
จนเกินไปนัก	 ผู้สอนควรจัดให้ห้องเรียนมีสภาพที่เหมาะแก่การ
ทดลองใช้ภาษา	เอือ้ต่อการเรยีนรูโ้ดยปราศจากทศันคตแิง่ลบและ
การพิพากษาตัดสินความผิดพลาด
	 •	Authenticity
	 กจิกรรมฝึกฝนทกัษะการพดูควรมคีวามเกีย่วเนือ่งกบัการ
ใช้ภาษาในชีวิตจริง	 เพื่อบรรลุผลส�าเร็จ	 ผู้เรียนควรมีโอกาสได้
สมัผสั	และมปีระสบการณ์ในการสือ่สารทีแ่ท้จรงิ	การสือ่สารทีเ่กดิ
ขึ้นในห้องเรียนควรจะเหมือนกับการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต

ประจ�าวัน	 ประเภท	 รูปแบบ	 สถานการณ์ของกิจกรรมควรจะมี
ความเกี่ยวเนื่องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน	
	 ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่คล้ายคลึงกับแนวความคิดของ	
Thornbury	คือแนวคิดของ	Brown	and	Nation	(1997)	ซึ่งได้เสนอ
แนะวิธีการสอนทักษะการพูดไว้ดังนี้	
	 Brown	and	Nation	(1997)	 เชื่อว่าห้องเรียนสอนทักษะ
การพูดภาษาต่างประเทศต้องจัดการเรียนการสอน	3	 ขั้นตอนไล่
เรียงไปตามล�าดับต่อไปนี้ให้แก่ผู้เรียน
	 1.	การสอนรปูแบบกฎเกณฑ์	(Form-focused	instruction)
ขัน้ตอนแรกต้องให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบของภาษา	เช่น	การ
ออกเสียง	(Pronunciation)	 ค�าศัพท์	(Vocabulary)	 ไวยากรณ์	
(Grammar)	และการใช้ภาษาพูดที่เหมาะสม	(The	appropriate	
use	of	spoken	language)
	 2.	ขั้นตอนที่สองคือ	 การสอนความหมาย	(Meaning-
focused	instruction)	นอกจากการเรยีนรปูแบบ	กฎเกณฑ์	ผูเ้รยีน
ภาษาควรได้รับโอกาสในการฝึกฝน	 ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารสื่อความ
หมาย	โดยผู้เรียนต้องฝึกฝนทั้งทักษะการฟังและการพูด
	 3.	ขัน้ตอนสดุท้ายคอื	การเปิดโอกาสในการพฒันาให้เกดิ
ความคล่องแคล่วทางภาษา	(Opportunity	to	improve	fluency)	
ขั้นตอนนี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่ได้เรียนรู้
อย่างคล่องแคล่ว	
	 จากการศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละแนวคดิการจดัการเรยีน
การสอนทีก่ล่าวมาข้างต้น	ผูเ้ขยีนได้ท�าการประมวลและสงัเคราะห์
ข้อมูลออกมาเป็นแบบจ�าลองบันไดสามขั้น	 (The	Three-Step	
Model)	 ซึ่งเป็นการผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของ	Vygotsky	
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ
ของ	Thornbury	(2005)	และ	Brown	and	Nation	(1997)	ดงัปรากฏ
เป็นรูปภาพด้านล่างนี้

 
 

(ZPD:	Zone	of	Proximal	Development	=	พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ)
ภาพที ่2	แบบจ�าลองบนัไดสามขัน้แสดงกระบวนการเรยีนการสอน
ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ที่มา: Pattanapichet	(2009)

	 จากภาพจะเหน็ได้ว่า	พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ	(Vygotsky’s	
Zone	of	Proximal	Development)	คือช่วงว่างและระยะห่างของ
ศักยภาพที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาให้เพิ่มไปถึงระดับที่ตั้งเป้าไว้ได้	
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ส่วนการเสริมต่อการเรียนรู้	(Scaffolding)	นั้นเปรียบเสมือนบันได
ทีต่่อขึน้เพือ่ก้าวไปยงัจดุทีค่าดหวงัไว้		โดยบนัไดทีต่่อขึน้นีม้อียูด้่วย
กัน	3	ขั้นตามแนวคิดรูปแบบเรียนการสอนของ	Thornbury	(2005)	
และวิธีการสอนทักษะการพูดของ	Brown	and	Nation	(1997)	โดย
ทั้งสองแนวคิดนี้สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการ
เสรมิต่อการเรยีนรู	้(Scaffolding)	อย่างเป็นขัน้ตอนตามล�าดบั	และ
เมือ่มองโดยรวมแล้วจะเหน็ได้ว่าระดบัปรมิาณความช่วยเหลอืทีจ่ดั
ให้	(Degree	of	provided	scaffolding)	จะค่อยๆ	ลดน้อยลงตาม
ล�าดับขั้นจนไม่มีเหลือเลยซึ่งหมายความว่า	ผู้เรียนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด	ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออีก
	 กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มจากการเรียนรู้รูปแบบ
ภาษา	(form)	โดยผ่านการท�ากจิกรรมกระตุน้ให้เกดิความตระหนกั
รู้	ตัวอย่างส�าหรับกิจกรรมประเภทนี้อาจจะเป็น	การอ่าน	การฟัง	
หรอืการพดูคยุเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ	การเตรยีมผูเ้รยีนด้วย
การน�าเสนอค�าศัพท์	 ไวยากรณ์	 โครงสร้างภาษาที่เป็นประโยชน์	
การจัดให้มีการแข่งขันคล้ายเกมโชว์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่มี
อยู่คาดเดาค�าตอบเพื่อเกิดความตระหนักรู้	ความเข้าใจ	ถัดมาจึง
เลื่อนขึ้นไปอีกขั้นเป็นการเรียนรู้ความหมาย	(meaning)	โดยการ
ท�ากิจกรรมการฝึกฝนเพื่อก�ากับและครอบครองทักษะ	ผู้สอนอาจ
ใช้กิจกรรมการชมและฟัง	VDO	 แสดงตัวอย่างบทสนทนาที่มี
รปูภาพประกอบให้ผูเ้รยีนท�าความเข้าใจระหว่างรปูแบบภาษาทีใ่ช้
กบัความหมายต่างๆ	หลงัจากนัน้กใ็ห้ท�าแบบฝึกหดัซึง่อาจเป็นการ
ฝึกทบทวนบทสนทนานัน้จนเกดิความช�านาญ	(Drill	practice)	หลงั
จากนั้นก็เข้าสู ่ขั้นตอนการพัฒนาความคล่องแคล่วโดยการท�า
กิจกรรมเพื่อมุ่งให้เกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเองจนผู้เรียน
สามารถก้าวถงึระดบัความสามารถทีค่าดหวงัไว้	ตวัอย่างกจิกรรม
อาจเป็นการให้ผู้เรียนร่วมสร้างสรรค์และแสดงบทบาทสมมติโดย
ให้ใช้บทสนทนาที่ได้เรียนไป		เมื่อก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วอาจต้องเผื่อ
เวลาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนเพิ่มเติมนอกห้องเรียนเพื่อให้เกิด
ความช�านาญจนกลายเป็นความสามารถอตัโนมตั	ิผูส้อนอาจมอบ
หมายให้ผู ้เรียนฝึกฝนเพื่อเตรียมส�าหรับการทดสอบเพื่อการ
ประเมินความสามารถ
	 โดยสรุปแล้วแบบจ�าลองบันได	3	ขั้นเป็นการน�าเสนอการ
จดัการเรยีนการสอนทีถ่กูพฒันาขึน้จากการผสมผสานปะตดิปะต่อ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่	
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ	 ซึ่ง		
ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและการน�าไปใช้ได้จริงและมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุในการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย
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