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บทคัดยํอ  

ภาษาอังกฤษซึ่งถือวาเป็นภาษาสากลที่แทบทุกประเทศใหความสําคัญและบรรจุใหอยูในหลักสูตรการเรียนการ
สอน ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปใจจุบันเนนใหมีการใชวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหผูเรียน
ไมเพียงแตไดเรียนรูและพัฒนาทักษะทางดานภาษาแตยังเนนการพัฒนาและบูรณาการกับดานทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะ
การทํางานและทักษะการสื่อสาร ดวยเหตุนี้เองการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ
มาเลเซียและมหาวิทยาลัยสวนมากในประเทศไทยไดมีการใชกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนใหผูเรียน
เป็นศูนยแกลางเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางแทจริง โดยตัวอยางกลวิธีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไดแก การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) และ การจัดการ
เรียนรูโดยการทําโครงงาน (Project-based learning) แตอยางไรก็ตามในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังพบวามีการใช
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนไวยากรณแและการแปล (Grammar-Translation Method) สวนเทคนิคที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนมักใชวิธี Active Learning ซึ่งมีกิจกรรมในหองเรียนที่เนนใหผูเรียนเป็น Active learners เชน 
วิธีการ brainstorming (การระดมสมอง) และ Discussion and Presentation (การอภิปรายและการนําเสนอ) วิธีการ
เหลานี้จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความรูดานภาษาควบคูกับการพัฒนาดานอื่น ๆ เชนทักษะการทํางานทั้งงานเดี่ยวและการ
ทํางานเป็นทีม และ ทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธแ ผูเรียนเป็นผูที่มีบทบาทหลักในหองเรียนและผูสอนมีหนาที่
เป็นผูใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําแกผูเรียน วิธีการดังกลาวยังชวยใหบรรยากาศในหองเรียนใหเป็น
บรรยากาศการเรียนแบบอิสระ ผูเรียนรูสึกผอนคลายไมเกิดความเครียด และชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจดานบวกในการ
เรียนและชวยเพิ่มความรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียนซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นได 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / บรรยากาศในหองเรียน / บทบาทของอาจารยแและผูเรียน /
เทคนิคและวิธีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract 
 English has been considered as global language which is placed importance and is a core 
subject of National Curriculum in almost every countries. English Language teaching and learning 
nowadays is put emphasis on how to improve learners’ language proficiency together with other 
learning skills such as working and communication skill. Therefore English Language teaching and learning 
of University of Malaya and in most universities in Thailand focuses on using approaches and methods 
which promote student-centered learning in order to encourage students improve their learning skill 
effectively. Some examples of approaches and methods used are Communicative Language Teaching 
and Project-based learning. However, it is found that Grammar-Translation Method is used in many 
universities in Thailand. The general technique used is Active learning which involves lots of classroom 
activities and help students to be active learners.  Brainstorming and Discussion and Presentation are 
activities that are usually used. They not only help improve learners’ language proficiency but other 
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skills such as working individual or in team and communication and interaction skill. Learners play very 
important role in the classrooms and teachers or instructors become facilitators who help, support, and 
give suggestions and advices for the students. These also help create relaxed and freedom classroom 
environment. Thus, learners feel relax and not too stressful. They also have positive learning motivation 
and feel successful which effect better learning outcome. 
Key words: English Language Teaching / Classroom environment / Teachers and learners role / 
approach, method, and technique of teaching  
 
บทน า  

ในยุคปใจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่มีความจําเป็นอยางยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่
สําคัญที่ใชในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติในหลากหลายดาน เชน ดานการทองเที่ยว ดานธุรกิจ ดานการเมือง และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาหาความรู ผูที่ตองการศึกษาคนควาวิทยาการในระดับสูงจําเป็นอยางมากที่ตองรู
ภาษาอังกฤษเพราะขอมูลสวนมากถูกนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษไมวาจะเป็นการศึกษาจากตํารา วารสาร บทความ หรือ
แมกระทั่งการศึกษาคนควาขอมูลจากอินเตอรแเน็ตที่ผูคนมักใชกันอยางแพรหลาย ทําใหการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่จําเป็นตอผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นอยางมาก ภาษาอังกฤษในประเทศไทยถือเป็น
ภาษาตางประเทศเนื่องจากภาษาอังกฤษไมใชภาษาหลักท่ีใชในการติดตอสื่อสารและสวนใหญจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในหองเรียนเทานั้น  (Ellis, 1994) ในปี 2539 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายเพื่อใหประเทศไทยได
มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยกําหนดใหมีการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาเป็นตนไป และในปี 2539 ไดมีการประกาศใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ และไดมีการสงเสริมใหมีการเปิด
โรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน (English Program) ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนใหเปิดโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น มีการขยายการจัดตั้งศูนยแ ERIC ใหครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา รวมถึงไดมีการเนนใหเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเป็นแบบสื่อสาร (Communicative 
Approach) เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความเสมอภาคในการเรียนภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีการบูรณาการกับทักษะศตวรรษที่ 21 หลาย ๆ สถาบันการศึกษาไดตระหนักถึงแนว
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นมีการใชกลวิธีการสอนที่หลากหลายและมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้นเชนกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา สวนประเทศเพื่อนบานอยางประเทศมาเลเซียนั้นภาษาอังกฤษไดรับการยอมรับวาเป็นภาษาที่
สองโดยภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ใชเป็นเครื่องมือและมีบทบาทในการติดตอสื่อสารระหวางคนในประเทศที่ใชภาษาที่
หนึ่งที่ไมเหมือนกัน  (Ellis, 1994) ถึงวาแมจะไมใชภาษาที่หนึ่งแตภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาที่มีบทบาทสําคัญตอ
ชีวิตประจําวันของชาวมาเลเซียทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา นอกจากนั้นความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เ ป็ น
เง่ือนไขบังคับสําหรับพนักงานในภาคเอกชนสวนใหญและบางหนวยงานของรัฐไดเนนย้ําถึงความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของ
ภาษาอังกฤษในประเทศอีกดวย (UKEssays, 2015) ดวยเหตุนี้เองภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้บางมหาวิทยาลัยเชนมหาวิทยาลัยมาลายาไดเปิดรับนักศึกษาชาวตางชาติทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นและระดับปริญญาตาง ๆ ทําใหในหองเรียนมีนักศึกษาหลายสัญชาติซึ่งภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแมก็
แตกตางกันอีกทั้งพื้นฐานวัฒนธรรมการเรียนการสอนและพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษก็มีความแตกตางกันเชนกัน ทําใหมี
การใชรูปแบบการสอนหรือเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจาก
ผูเขียนไดมีประสบการณแในการใชชีวิตที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเขารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น “การจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่21” ณ มหาวิทยาลัยมาลายา เป็นระยะเวลาสองสัปดาหแ นอกจากนั้นยังไดมีโอกาสสังเกตการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนภาษาอังกฤษสองหองเรียน ผูเขียนในฐานะที่เป็นอาจารยแสอนภาษาอังกฤษอยูแลวจึงถือ
โอกาสสังเกตการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศในช้ันเรียนของมหาวิทยาลัยดังกลาวเพื่อที่จะไดแสดงใหเห็นถึงการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนภาษาอังกฤษวามีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยที่ผูเขียนเคยมีประสบการณแการสอน
อยางไร และในบทความนี้ผูเขียนตองการบรรยายถึงบรรยากาศในหองเรียน บทบาทของอาจารยแและผูเรียน และเทคนิคและ
วิธีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ  
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บรรยากาศในห๎องเรียน 

หองเรียนถือเป็นสถานที่ท่ีมีการสื่อสารระหวางกันหลายประเภทเกิดขึ้นซึ่งสามารถทําใหผูเรียนมีโอกาสมากมาย
ในการเรียนรูภาษาที่สองได (Ellis, 1994) การจัดหองเรียนโดยที่มีผูสอนเป็นศูนยแกลางและผูเรียนคอยเป็นฝุายรับความรู 
(passive learners) เป็นเรื่องที่ลาสมัยและในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยผูเรียนควรเป็นแบบ active learners กลาวคือ
ผูเรียนควรเป็นผูที่มีความกระตือรือรนในการเรียน ไดมีสวนรวมในช้ันเรียนและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรูได
ดวยตนเองมากขึ้นแทนที่จะเป็นผูรับขอมูลจากผูสอนแตทางเดียวและอาจกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาเป็นการเรียนแบบใฝุรู 
ปใจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทยนั้นมักจะเนนใหจัดการเรยีนการสอนแบบเนนใหผูเรียนเป็นศูนยแกลางมี
การสรางบรรยากาศในหองเรียนใหไมนาเบื่อมากขึ้นโดยผูสอนไดพยายามหากลวิธีการสอนและการใชเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหบรรยากาศในหองเรียนไมตึงเครียดและนาเบื่อจนเกินไป เชนการ
ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมเดี่ยว เป็นคูหรือกลุมเพื่อทําใหบรรยากาศในหองเรยีนดูเป็นบรรยากาศที่มีอิสระมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้เองจะ
ชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดเกิดกระบวนการคิด ไดแสดงความคิดเห็นอยางมีอิสระ ไดมีโอกาสตัดสินใจเลือกในสิ่งที่มี
ความหมายและมีคุณคา ซึ่งในบางครั้งอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นไดบางแตจะเป็นขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากความ
วิตกกังวลซึ่งผูสอนอาจใหความชวยเหลือแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดโดยที่ผูเรียนจะไมรูสึกกังวลหรือกลัวในการทําผิด อีก
ทั้งบรรยากาศเชนนี้จะสงเสริมการเรียนรู เพราะผูเรียนจะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและไมรูสึกตึงเครียด ทั้งนี้หองเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดีท่ีสุดสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษจะไมเพียงแตชวยพัฒนาความประสิทธิภาพการทํางานใหผูเรียนแตยังจะ
สรางความสําเร็จ ความตระหนัก ความมั่นใจและความชัดเจนของผูสอนใหมากขึ้นเชนกัน (Walqui, 2006) บรรยากาศใน
หองเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซียก็เนนใหผูเรียนเป็น Active learners เชนกัน และมี
บรรยากาศของการจัดการเรยีนการสอนแบบสื่อสาร (Communicative language teaching) โดยจะเนนการเรยีนการสอนที่
ใชวิธีการสื่อสารผานการปฏิสัมพันธแโดยใชภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาเปูาหมาย นอกจากนั้นเป็นวิธีการที่เนนทั้งทักษะทาง
ภาษาและกระบวนการเรียนรูซึ่งสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณแที่เป็นสิ่งสําคัญของกระบวนการเรียนรูในช้ันเรียน 
ผูสอนจะมีการสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหไมรูสึกนาเบื่อ ไมกดดันและไมเครียดโดยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่แตกตางกัน
ไปในแตละคาบเรียน เชน ในขณะทําการเรียนการสอนผูสอนถามคําถามยอนกลับไปที่ผูเรียนแลวพบวาผูเรียนไมสามารถหา
คําตอบไดผูสอนก็จะไมตําหนิผูเรียนแตจะพยายามใชคําถามเพิ่มเติมเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดหรือพยายามหาคําอธิบาย
เพิ่มเติมเพื่อช้ีแนวทางการหาคําตอบใหแกผูเรียน นอกจากนั้นผูสอนยังใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเองโดยใหเขาถึง
อินเตอรแเน็ตผานการใชโทรศัพทแมือถือของผูเรียนซึ่งเมื่อไดคําตอบมาแลวนั้นผูเรียนแตละคนก็จะทําการตอบคําถามนั้นและ
แลกเปลี่ยนทัศนะคติของคําตอบที่แตละคนไดมาซึ่งวิธีการนี้ดีกวาการที่ผูสอนจะเฉลยคําตอบใหแกผูเรียนเพราะจะชวย
กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งนี้หากผูเรียนใชโครงสรางทางภาษาผิดผูสอนไมไดทําการตําหนิ
ผูเรียนเนื่องจากการที่ผูเรียนผิดพลาดหมายถึงผูเรียนกําลังสราง Communicative competence (ความสามารถในการ
สื่อสาร) แตผูสอนไดทําการสังเกตและจดบันทึกเพื่อนําขอผิดพลาดนั้นมาแนะนําแกไขใหผูเรียนภายหลังโดยไมแกไขหรือ
ขัดจังหวะในขณะที่ผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารอยูในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะทําใหการสื่อสารของ
ผูเรียนดําเนินไปโดยธรรมชาติและยังเป็นการกระตุนใหผูเรียนไดใชความรู ความสามารถทางภาษาของตนเองในการสื่อสาร
ดวยเชนกัน นอกจากนั้นในการทํากิจกรรมกลุมผูสอนเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกสมาชิกในกลุมเองซึ่งในบางครั้งอาจมี
เง่ือนไขวาสมาชิกในกลุมตองไมใชคนที่เคยทํากิจกรรมกลุมดวยกันมากอนหนานี้แลว การทําเชนนี้ถือวาเป็นการใหอิสระแก
ผูเรียนและทําใหผูเรยีนไดทํางานหรอืแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับผูเรยีนในหองคนอื่นๆ ทําใหทุกคนในหองเรียนรูจัก
กันดีขึ้นตามลําดับ สิ่งนี้เองที่จะชวยสนับสนุนใหผูเรียนไมเกิดความกังวลหรือประหมาในการอภิปรายกลุมหรือแมแตการ
นําเสนองานหนาช้ันเรียนดวยตนเองเพราะทุกคนแทบจะเคยทํางานดวยกันมาแลว นอกจากนั้นผูสอนยังไดสรางบรรยากาศ
แหงความสําเรจ็ใหเกิดขึ้นในหองเรยีนอีกดวยโดยที่ผูสอนมักจะพูดถึงขอดีหรือสิ่งที่ผูเรียนแตละคนทําไดดีในหองเรียน สิ่งนี้
จึงชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจดานบวกในการเรียนและชวยเพิ่มความรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียนซึ่งสงผลใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นได จะเห็นไดวาบรรยากาศในการจัดการเรียนรูดังกลาวไมวาจะเป็นการจัดการเรียนรูในหองเรียน
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยประเทศไทยหรอืมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ก็มีความสอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเนนใหผูเรียนเป็นศูนยแกลาง เนนการใชภาษาในการสื่อสารหรือแมกระทั้งเนนใหผูเรียน
เขาใจถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางแทจริง 
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บทบาทของผ๎ูสอนและผู๎เรียน 

ภาษาจะไดรับมาก็ตอเมื่อผูเรียนตอบโตกันอยางคลองแคลวเพื่อที่จะสื่อสารกันโดยใชภาษาเปูาหมายและการ
ไดมาซึ่งภาษานั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในภาระงานที่ผลักดันใหผูเรียนไดไปถึงขีดสูงสุดของความสามารถที่มีอยู
ของผูเรียนเอง (Nunan, 1999) ทั้งนี้ผูสอนก็เป็นสวนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู
ภาษาเปูาหมายไดโดยผูสอนตองมีความรอบรูเป็นอยางดีในเนื้อหารายวิชาที่จะสามารถชวยเหลือการเรียนรูผูเรียนได และ
ยังตองมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูอยางมืออาชีพและจัดใหมีการรวมมือกันเพื่ออภิปราย การใหผูเรียนช้ีแนะผูเรียน
ดวยกัน (Walqui, 2006) และผูสอนยังตองเป็นผูชวยเหลือและผูสนับสนุนผูเรียนในช้ันเรียนไดเป็นอยางดีและทั่วถึง 
บทบาทของอาจารยแ ณ มหาวิทยาลัยมาลายาในหองเรียนภาษาอังกฤษถือเป็นตัวอยางที่ดีของการเป็นผูชวยเหลือและให
การสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยผูสอนไดทําการสอนเนื้อหาสาระที่สําคัญใหแกผูเรียนเพื่อใหเกิด
ความรูในหัวขอที่จะเรียนนั้น ๆ กอน หรือบางครั้งอาจารยแจะใหหัวขอที่จะเรียนในช่ัวโมงถัดไปใหแกผูเรียนและมอบหมาย
ใหผูเรียนคนควาหาความรูในเรื่องนั้น ๆ ดวยตนเองโดยใหผูเรียนไดทั้งทํางานดวยตนเองและทํางานเป็นกลุมโดยใช
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดตอสื่อสารและการทํางาน แมผูเรียนจะใชภาษาที่หนึ่งเหมือนกันแตเมื่ออยูในหองเรียน
ผูเรียนจะไดรับการกระตุนจากผูสอนใหใชภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสารหรืออภิปรายกลุม ในขณะที่ผูเรียน
ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูนั้นผูสอนไดทําการเดินสังเกตการณแรอบ ๆ หองเรียนเพื่อคอยสังเกตวาผูเรียนเขาถูกตอง
หรือไมและคอยใหความชวยเหลือหากผูเรียนเกิดปใญหาหรือมีขอสงสัย ผูสอนมีบุคลิกที่กระฉับกระเฉงกระตือรือรนและ
คอยกระตุนผูเรียนทุกคนไดอยางทั่วถึง ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นผลดีตอผูเรียนซึ่งเห็นไดจากการที่ผูเรียนบางทานไมกลาที่จะแสดง
ความเห็นหรือซักถามผูสอนเองในช่ัวโมงแรก ๆ แตในช่ัวโมงตอ ๆ มาผูเรียนทุกทานเกิดความรูสึกคุนชินและรูสึกปลอดภัย
ตอการใหความชวยเหลือของผูสอนทําใหกลาที่จะสื่อสารกับผูสอนโดยใชภาษาอังกฤษมากขึ้น กลาที่จะแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายและนําเสนองานโดยใชภาษาอังกฤษไดมากขึ้นและดีขึ้นเรื่อย ๆ ผูสอนบางทานมีการใชกลวิธีการใหผูเรียนช้ีแนะ
ผูเรียนดวยกัน โดยในหองเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นของภาคเรียนฤดูรอนมีนักศึกษาจากหลากหลายสัญชาติใน
เอเชียซึ่งมีพื้นฐานความรูทางภาษาที่แตกตางกันไดถูกจัดใหมีการทํากิจกรรมกลุมโดยในกลุมจะมีนักศึกษาชาวมาเลเซียที่
มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีระดับหนึ่งอยูประจํากลุมอยางนอยกลุมละ 1 คนสวนสมาชิกคนอื่น ๆ เป็นนักศึกษาที่มาจาก
แตละประเทศที่แทบจะไมซ้ํากันภายในกลุม ท้ังนี้ผูสอนใหอิสระผูเรียนในการจับกลุมเอง ภายในกลุมผูเรียนไดรับ
มอบหมายใหทําการอภิปรายกันในกลุมในหัวขอที่ผูสอนเป็นคนกําหนดให ขณะที่ผูเรียนกําลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
นั้นผูสอนก็ทําหนาที่เป็นผูใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการรวมถึงทําการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน ผูเรียนทุก
คนภายในกลุมมีความพยายามใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแมแตกระทั้งสอบถามขอมูลที่ไม
เขาใจกับผูเรียนคนอื่น ๆ ในกลุมที่เกิดความเขาใจในเนื้อหาแลวและเมื่อถูกถามผูเรียนคนนั้น ๆ ก็พยายามอธิบายสิ่งที่ตน
เขาใจแลวใหกับสมาชิกในกลุมที่ไมเขาใจจนเกิดความเขาใจขึ้น บางกลุมผูเรียนอาจไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นเทาใดนัก
หรืออาจแสดงความคดิเห็นไมมากเทาใดผูเรียนที่เป็นชาวมาเลเซียประจํากลุมก็จะคอยใหความชวยเหลือโดยพยายามเสนอ
ความคิดเห็นและถามความเห็นสมาชิกในกลุมวาเห็นดวยหรือไมซึ่งถือวาผูเรียนแบบนี้ก็เป็นสิ่งกระตุนอยางหนึ่งที่ทําให
สมาชิกคนอื่นไดพยายามระดมความคิดกันมากขึ้นและพยายามที่จะสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษมากขึ้นเชนกัน หากพินิจ
พิจารณาดูแลวบทบาทของผูสอนในหองเรียนภาษาอังกฤษในบางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ไมไดมีความแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยมาลายาเทาใดนักผูสอนพยายามที่จะทําหนาที่เป็นผูคอยใหความชวยเหลือแกผูเรียนเมื่อใหผูเรียนทํา
กิจกรรมเชนกันแตที่จะเห็นความแตกตางคือผูสอนภาษาอังกฤษบางทานไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ
สอนไดตลอดเนื่องจากผูสอนพบวาเมื่ออธิบายโดยใชภาษาอังกฤษซึ่งอาจมีการอธิบายมากกวาหนึ่งครั้งและผูเรียนยังไม
เขาใจถึงสิ่งที่ผูสอนไดทําการอธิบายและเพื่อใหเป็นการงายตอการจัดการช้ันเรียนผูสอนจึงไดอธิบายใหผูเรียนโดยใช
ภาษาไทยและดวยเหตุนี้เองอาจทําใหผูเรียนรูสึกวาหากฟใงภาษาอังกฤษแลวไมเขาใจผูสอนก็ตองอธิบายเป็นภาษาไทย
เสมอ ๆ ซึ่งสิ่งนี้อาจสรางลักษณะนิสัยการเรียนรูทางภาษาที่ไมคอยดีแกผูเรียนนักเพราะอาจทําใหผูเรียนขาดความ
กระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษที่กําลังเรียนเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ผูสอนบางคนก็มีความพยายามเป็นอยางมากที่
จะใชแคภาษาอังกฤษเทานั้นในการจัดการเรียนการสอนแมจะพบวานักศึกษายังคงไมเขาใจในสิ่งที่ตนไดอธิบายผูสอนก็
ยังคงไมละความพยายามปรับการใชภาษาหรือการยกตัวอยางใหนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดใน
ทายที่สุด ในดานบทบาทของผูเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยสวนมากยังเป็นแบบที่ผูเรียนคอยเป็น
ฝุายรับความรู (passive learners) ผูเรียนภาษาอังกฤษสวนมากมักไมกลาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจาก
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กลัววาจะใชภาษาไมถูกตอง ในการทํากิจกรรมกลุมผูเรียนสวนมากก็ใหความรวมมือกันในกลุมไดเป็นอยางดีมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุมแตเมื่อเกิดปใญหาในการอธิบายโดยที่ผูเรียนไมสามารถอธิบายใหสมาชิกเขาใจเป็น
ภาษาอังกฤษไดผูเรียนสวนมากมักจะเลือกใชภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อใหสมาชิกคนอื่นเขาใจหากมีสมาชิกภายในกลุมที่
ทราบวาผูเรียนควรอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษแบบไหนไดก็จะทําใหผูเรียนคนอื่น ๆ เกิดการเรียนรูจากผูเรียนผูนั้น แต
หากไมเป็นเชนนั้นก็จะทําใหผูเรียนรูสึกวาหากไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการอธิบายไดก็เพียงแคเปลี่ยนกลับมาใช
ภาษาไทยโดยที่ผูเรียนอาจไมแมแตที่อยากจะกระตือรือรนศึกษาวาควรใชคําพูดภาษาอังกฤษแบบใดในการสื่อสารประเด็น
ที่ตนเองอยากแสดงความคิดเห็น ดังนั้นบทบาทของผูสอนภาษาอังกฤษมีความสําคัญเป็นอยางมากกับบทบาทของผูเรียน 
การที่ผูสอนเป็นผูใหความชวยเหลือหรือผูใหคําปรึกษาในหองเรียนมากกวาการสอนเพื่อใหความรูเพียงอยางเดียวชวยให
ผูเรียนเกินแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นท่ีจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได และในการใหคําปรึกษาแกผูเรียนก็
ประกอบดวยการรับฟใงผูเรียนใหมากเพราะเมื่อผูสอนใชเวลาในการฟใงสิ่งที่ผูเรียนพูดจะทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองก็เป็น
เจาของหองเรียนนั้นซึ่งสิ่งนี้เองจะชวยสรางความเช่ือมั่นและชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได (Ministry of 
Education, Guyana, 2015) 
 
เทคนิคและวิธีท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  

จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมาลายานั้นจะพบวาเทคนิคและวิธีที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนหลัก ๆ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งก็คือกระบวนการที่ผูเรียนมีสวน
รวมอยางแข็งขันในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิด และทักษะตาง ๆ ผานกิจกรรมหรือภาระงานท่ี
ผูสอนเป็นผูออกแบบให อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Institute for 
Excellence in Teaching and Learning, 2006) โดยหลักการที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนดังกลาวคือกระตุน
และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในช้ันเรียน สงเสริมใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธแที่ดีตอกัน ผานการใชเทคนิคและ
กิจกรรมตาง ๆ บทบาทของผูสอนคือผูอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการสราง
ความรูดวยตนเอง ใหเกิดเป็นการเรียนรูอยางมีความหมาย ทั้งนี้ Active learning ชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและเขาใจ
การเรียนรูไดคงทนและยาวนานกวาการเรียนแบบ passive learning อีกทั้งยังประกอบไปดวยการจัดการเรียนการสอนที่
มีความสอดคลองกับการทํางานของสมอง โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม การมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งรอบ ๆ ขาง ไมวาจะเป็น
ผูเรียนคนอื่น ๆ ผูสอน และสิ่งแวดลอมในหองเรียน ผานการปฏิบัติ สามารกอใหเกิด long term memory แกผูเรียนอีก
ดวย (วิชัย 2559) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในหองเรียนภาษาอังกฤษตามวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ที่มหาวิยาลัยมาลายาใชเป็นลําดับตน ๆ ไดแก วิธีการ brainstorming (การระดมสมอง) และ Discussion and 
Presentation (การอภิปรายและการนําเสนอ) โดยผูสอนไดทําการกําหนดหัวขอที่จะเรียนในวันนั้น ๆ จากนั้นไดมีการใช
คําถามในการกระตุนใหผูเรียนตอบ ซึ่งคําถามดังกลาวที่ผูสอนถามนั้นเป็นการตรวจสอบวาผูเรียนมี background 
knowledge หรือพื้นฐานความรูในเรื่องนั้น ๆ มากนอยเพียงใด โดยคําตอบของผูเรียนมีความแตกตางกันไปซึ่งผูเรียนจะ
ไดเรียนรูในเรื่อง ๆ นั้นจากพื้นฐานความรูของผูเรียนคนอื่น ๆ ดวย เมื่อไดตรวจสอบความรูพื้นฐานแลวนั้นผูสอนไดทําการ
บรรยายถึงเรื่องดังกลาวอยางกระชับและใหเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอดังกลาวแกผูเรียนจากนั้นผูสอนทําการกําหนด
เปูาหมายของกิจกรรมและใหผูเรียนทํางานเดี่ยวบางและมีการทํางานเป็นกลุมเชนกันซึ่งขึ้นอยูกับความยากงายของเนื้อหา 
หากเป็นเนื้อหาที่งาย สั้น ๆ ผูสอนมักใหผูเรียนทํางานดวยตนเอง แตหากเป็นเนื้อหาที่ยากหรือมีความยาวเกินที่ผูเรียนแต
ละคนจะสามารทําใหแลวเสร็จในคาบเรียนไดผูสอนไดใหผูเรียนทํางานเป็นคูหรือเป็นทีม หากผูเรียนทํางานเดี่ยว ผูสอนจะ
คอยเดินรอบ ๆ หองเรียน เพื่อคอยใหความชวยเหลือแกผูเรียนหากพบปใญหา และคอยกระตุนใหกําลังใจแกผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนทํางานไดสําเร็จ ภายหลังจากที่ผูเรียนแตละคนทํางานของตนเสร็จแลวผูสอนไดใหผูเรียนแลกเปลี่ยนงานที่ตนทํา
สําเร็จใหผูเรียนคนอื่น ๆ ฟใง โดยใหแลกเปลี่ยนกันที่กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-5 คน จากนั้นใหเลือกตัวแทนกลุมเพื่อมา
นําเสนองานหนาช้ันเรียน หรือหากมีเวลามากพอผูสอนก็จะใหผูเรียนทุกคนไดนําเสนองานของตนเองหนาช้ันเรียน 
ภายหลังจากการนําเสนองานผูสอนไดทําการใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกผูเรียนและชวยแกไขขอผิดพลาดใหผูเรียนเพื่อผูเรียน
คนอื่น ๆ ไดเขาใจเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันไดอยางถูกตองและผูเรียนก็จะสามารถนําขอแนะนําดังกลาวไปปรับใชเพื่อ
พัฒนาการทํางานหรือการนําเสนอของผูเรียนในครั้งตอไป กิจกรรมตาง ๆ นี้ ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนเป็นอยางมากและผูเรียนก็ไดฝึกใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลาทําใหความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารของผูเรียนเกิดการพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน จะเห็นไดวาการจัดการเรียนดังกลาวสอดคลองกับการจัดการ
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เรียนการสอนแบบ Communicative Language Teaching กลาวคือเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เป็นกลุมของ
ทฤษฏีที่หลากหลายที่สะทอนมุมมองทางการสื่อสารของภาษาและการเรียนรูภาษาและสามารถใชเพื่อสนับสนุน สงเสริม 
ใหเกิดความหลากหลายของกระบวนการในช้ันเรียนซึ่งประกอบดวยหลักดังนี้ ผูเรียนเรียนรูภาษาผานการใชภาษาในการ
สื่อสาร การสื่อสารที่แทจริงและมีความหมายควรไดรับการตั้งใหเป็นจุดประสงคแการเรียนรูหนึ่งของกิจกรรมในช้ันเรียน 
ความคลองแคลวเป็นมิติหนึ่งที่สําคัญของการสื่อสาร การสื่อสารประกอบไปดวยการผสมผสานของทักษะทางภาษาที่
หลากหลาย และการเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการสรางหรือคิดคนอยางสรางสรรคแและยังประกอบดวยการลองผิด
ลองถูกอีกดวย (Rodgers, 2003) สวนในประเทศไทยนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาก็มีการ
ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ก็คอนขางแพรหลายมากข้ึนทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการ
จัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมที่ผูสอนก็หลากหลายเชนเดียวกันรวมไปถึงการใชวิธีการ brainstorming (การ
ระดมสมอง) และ Discussion and Presentation (การอภิปรายและการนําเสนอ) ก็นิยมใชกันอยางแพรหลาย แต
สวนมากแลวผูสอนมักกําหนดใหผูเรียนทํางานเป็นกลุมมากกวาทํางานคนเดียวเนื่องจากผูเรียนชาวไทยมีนิสัยชอบทํางาน
เป็นทีมโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งผูเรียนมองวาเป็นวิชาที่ยากจึงรูสึกผอนคลายมากกวาหากไดทํางานเป็นทีม 
นอกจากนั้นยังมีวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาวิธีอื่นที่ผูสอนนิยมนํามาประยุกตแใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เชน Project-based learning (การจัดการเรียนรูโดยการทําโครงงาน) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสใหผูเรียนไดทําการศึกษาคนควาและไดลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัดและ ความสามารของผูเรียนเอง 
โดยผูสอนเป็นผูใหความชวยเหลือ คอยกระตุน ใหคําแนะนําแกผูเรียนอยางใกลชิด วิธีการนี้จะทําใหผูเรียนไดฝึกการ
ทํางานอยางเป็นกระบวนการตั้งแตการวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การอภิปรายกลุมเพื่อรายงานหรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่ผูเรียนหามาไดใหแกสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมฟใง การจัดเรียบเรียงขอมูล และการนําเสนอผลงาน ทั้งนี้ขณะที่
ผูเรียนดําเนินการเรียนรูตามกระบวนการดังกลาวผูเรียนยังสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยที่ผูเรียนไดใชภาษา
ในการสื่อสารระหวางกัน หรือแมกระทั่งการเก็บรวบรวมขอมูลผูเรียนก็สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาดานทักษะการอาน
หรือการฟใงไดจากการอานบทความและการฟใงเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูอื่นอีกดวย อยาไรก็ตามการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสวนของเนื้อหาดานไวยากรณแก็ยังพบวาผูสอนสวนมากเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Grammar-
Translation Method ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรูภาษาที่เขาถึงการเรียนรูโดยผานการวิเคราะหแรายละเอียดของกฎไวยากรณแ 
จากนั้นทําการใชความรูนั้นมาแปลประโยคหรือบทความตาง ๆ ใหเป็นภาษาเปูาหมาย หรือแปลจากภาษาเปูาหมายเป็น
ภาษาที่หนึ่ง วิธีการนี้ยังเป็นวิธีการที่เนนพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียนใหแกผูเรียนซึ่งไมคอยเนนการพัฒนา
ทักษะดานการฟใงและการพูดเทาใดนัก (Rodgers, 2003) การที่ผูสอนยังคงเลือกวิธีนี้ในการจัดการเรียนการสอนสวนมาก
มาจากการที่ผูเรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษคอนขางนอยอีกทั้งยังมีความแตกตางดานความรูพื้นฐาน (background 
knowledge) คอนขางมาก อีกทั้งเนื้อหาที่ตองสอนใหครบตามหลักสูตรก็มากจนทําใหมีเวลาไมมากพอในการจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายใหแกผูเรียนสงผลใหผูสอนเป็นเสมือน Active Instructor และผูเรียนเป็น Passive learner แทนที่ที่
ผูเรียนจะไดฝึกการเรียนรู  ฝึกการใชภาษาดวยตนเองและมีบทบาทหลักในหองเรียนทําใหครูมีบาทบาทมากกวาดวยเหตุนี้
เองจึงทําใหผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนดวยวิธีนี้เกิดการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดชาอีกดวย  
 
บทสรุป  

จากการวิเคราะหแการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของทั้งสองประเทศแลวนั้นจะพบวาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาในปใจจุบันเนนใชกลวิธีการสอนที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีการใชกลวิธี 
เทคนิค วิธีการสอนและกิจกรรมในหองเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมแกผูเรียน เชน การใชกลวิธี Communicative 
Language Teaching (การสอนภาษาแบบสื่อสาร) Project-based learning (การจัดการเรียนรูโดยการทําโครงงาน) การ
ใชวิธีการ brainstorming (การระดมสมอง) และ Discussion and Presentation (การอภิปรายและการนําเสนอ)  ซึ่งเนน
ใหผูเรียนไดเป็นผูที่มีบทบาทในหองเรียนมากกวาผูสอนเพื่อใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและผูเรียนยังได
ฝึกการใชภาษาไดอยางเต็มความสามารถของตนเองอีกทั้งยังไดพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ เชนทักษะดานการสื่อสาร ทักษะ
ดานการทํางาน การวางแผน และทักษะการแกปใญหาดวยตนเอง นอกจากนั้นผูเรียนยังสามารถเรียนรูจากผูเรียนดวย
กันเองไดโดยมีผูสอนเป็นผูที่คอยใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําเพิ่มเติมอยางใกลชิดจึงทําใหเกิดบรรยากาศในหองเรียน
ภาษาที่ไมตึงเครียด ผูเรียนรูสึกผอนคลายในการเรียน ทําใหเกิดแรงกระตุนในการทํางานของผูเรียนไดและผูเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาไดอยางเป็นธรรมชาติผานการใชภาษาในการทํากิจกรรมในหองเรียน แตกระนั้นเองการจัดการ
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