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ยุทธวิธีการเรียนการสอน
เรือ่ง : ดร.ผะอบ พวงนอ้ย* ผศ.บุปผา เสโตบล** นาตยา  แกว้ใส*** วรรณ ีศรเีพญ็****

จุดมุ ่งหมายสำคัญของการศึกษาและการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย คือ  การทำความเข้าใจ ความรู ้
และสารสนเทศที ่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่ต้องการทำวิจัยเพื ่อให้ทราบถึงข้อสรุปและการอ้างอิงขององค์ความรู ้ ในเรื ่องนั ้น
และได้แนวทางที ่จะทำความเข ้าใจถึงสภาพการณ์ที ่ เก ิดขึ ้นตามความเป็นจริงในสภาพแวดล้อม ขณะนั ้น
นอกจากน้ีการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยยังช่วยในการกำหนดแนวทางการดำเนนิการวิจัย และเสนอข้อค้นพบด้วย (Isaacson
and Brown.1993 : 20)  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเป็น
การพัฒนาคุณภาพกำลังคนทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา ทางด้านภาษาอังกฤษเพื ่อการติดต่อสื ่อสารแบบหนึ ่ง
ดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บุคลากรทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย
ในการกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยได้อีกทางหนึ ่ง ในการวิจัยครั ้งนี ้คณะผู ้ว ิจัยได้ศึกษาและนำเสนอแนวคิดทฤษฎีที ่
เก่ียวข้องกับการผลิตบุคลากรทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา แยกตามเน้ือหาสำคัญเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกว่าด้วยปรัชญาการศึกษาและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ตอนที่ 2 ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีทางอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรทางอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
ซึ ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ (Career Development Theory)
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอนทางอาชวีะและเทคนคิศึกษา และแนวทางการสอนภาษา อังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำสาระไปใช้สร้างกรอบความคิดทางทฤษฎีการ ประยุกต์ การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
ตลอดจนวางแนวทางสำหรับการวิจัยการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารในงานอาชพีคร้ังน้ี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิค
เพื ่อการสื ่อสารในงานอาชีพ :
การประยุกต์ทฤษฏีท่ีลงตัว



   ปีท่ี 15  ฉบบัที ่45  มกราคม -  มีนาคม  2546    พฒันาเทคนคิศกึษา   45

___________________ยุทธวิธีการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ : การประยุกต์ทฤษฏีที่ลงตัว

ตอนท่ี 1 ปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้
แนวคิดทางปรัชญาแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่

ปรัชญากลุ ่มสัจนิยม (Realism) กลุ ่มจิตนิยม (Idealism)
และกลุม่ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ปรัชญากลุม่แรก คือ กลุ่ม
สัจนิยมถือว่าวัตถุ (Matter) เป็นความจริงแท้สุดท้าย (Ultimate
reality ) สรรพสิง่มอียู่ไดด้้วยตวัของมนัเองและเปน็อสิระจากจติ
(Mind) ปรัชญากลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มจิตนิยมเชือ่ว่าวิญญาณเปน็
ความแทจ้ริงท่ีสุด เป็นความจรงิมากกวา่ร่างกาย (Physical) และ
จิตใจ (Mental) เป็นความจรงิแทย่ิ้งกวา่วตัถ ุ(Material) ปรัชญา
กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มปฏิบัตินิยมน้ันมีช่ือเรียกแตกต่างกันหลายช่ือ
เช่น อุปกรณนิ์ยม (Instrumentalism) ภารกจินยิม (Functiona-
lism) และประสบการณ์นิยม (Experimentalism) ปรัชญากลุ่ม
ปฏิบัตินิยมเช่ือว่ามนุษย์เป็นส่ิงท่ีเคล่ือนไหวอยู่เสมอ มีความสนใจ
กับการสร้างสรรค์ และการตีความหมายจากประสบการณ์ที่
ได้รับ และมนษุย์จะเจรญิงอกงามกต่็อเมือ่ได้สัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือ
ส่ิงอ่ืน ๆ มนุษย์ต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และตามความ
ปรารถนาของตนเอง การจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญากลุ่ม
ประสบการณ์นิยม ตามนิยามของเนลเลอร์ (Kneller.1971)
กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษาตามแนวคิดประสบการณ์นิยม เป็น
แนวคิดที่เน้นประสบการณ์เป็นหลัก บุคคลเรียนรู้จากประสบ-
การณ์และการปฏิบัติโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การเห็น ได้ฟัง
ได้ดมกลิ่น ได้สัมผัส แตะต้อง และได้ลิ้มรส มีขั้นตอนในการ
สั ่งสมประสบการณ์และความเข ้าใจที ่ เก ิดข ึ ้นจากการนำ
เอาความคิดไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรง รัตนา
ตันบุกเต็ก (2523 : 53–54) กล่าวว่า นักปรัชญากลุ ่ม
ปฏิบัติการนิยมนอกจากจะเน้นเรื่องประสบการณ์แล้ว ยังเน้น
เร่ืองการปฏบัิตินิยมคอื การจดัการศกึษาใหมี้ลักษณะทีต้ั่งอยูบ่น
รากฐานของการปฏบัิตหิรือกจิกรรม เพือ่สร้างเสรมิประสบการณ์
ตรงให้กับผู้เรียน โดยถือว่า “การศึกษาคือชีวิต” และ “การ
เรียนรู้คือการกระทำ” ลักษณะการจัดการเรียนการสอนฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา และเกิดการเรียนรู้ในขณะที่นำความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้และลงมือปฏิบัติจริง

หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยมใน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เห็นได้จากการให้คำจำกัดความของคำว่า
“การเรียนรู้”  ของนักการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ  แบลร์และคณะ
(Blair,et al. 1962 : 103) กำหนดความหมายและอธบิายลักษณะ

สำคัญของการเรียนรู ้ไว้ว่า การเรียนรู ้ คือการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยอาศัยประสบการณ์และพฤติกรรมที ่เปลี ่ยน
แปลงไปนั ้น ย่อมทำให้บุคคลแสดงปฏิกิ ิริยาตอบสนองต่อ
สถานการณ์ครั้งต่อไปด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากครั้งก่อน
คือสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความ
หมายของการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการให้ความหมายและอธิบาย
ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญของประสบ-
การณ์ (Experience) ซึ่งหมายถึงผลที่เกิดจากากรทำปฏิกิริยา
ร่วมกัน (Interaction) ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดย
ผลของการเรียนรู้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลหรือตัวผู้เรียน ซึ่งสามารถสังเกต
เหน็ไดแ้ละสามารถวดัไดอี้กดว้ย

กาเย่ (Gagne.1970 : 3-4) ให้ความหมายและอธิบาย
ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยน-
แปลงสมรรถภาพ หรือความสามารถของบุคคลอันเนื่องจาก
สถานการณ์ที ่ถูกกำหนดขึ ้นเพื ่อช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมจะคงอยู่หรือปรากฏให้เห็นได้นาน
พอสมควร และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการเรียนรู้นั้นมี
ลักษณะผดิแผกแตกตา่งไปจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากขบวน
วิธีแห่งพัฒนาการและความเจริญงอกงาม การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้จะตอ้งมกีารฝกึหดั หรือมีการกำหนดสถานการณข้ึ์น เพือ่ช่วย
ให้เกิดการเรียนรู ้ ผลของการเรียนรู ้เมื ่อเกิดขึ ้นแล้วย่อมจะ
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะเวลานานหรือมีความคงทนพอสมควร
และสามารถจำแนกออกเป็นส่วน ๆ ได้หลายด้าน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะหรือความสามารถด้านทัศนคติหรือ
ความรู้สึกและด้านความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ผลของการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น หมายถึงการเพิ่มพูนหรือการเปลี่ยนแปลง
สมรรถภาพของบุคคลอันเนื่องมาจากการฝึกหัดหรือจากสถาน-
การณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จึงแตกต่างไปจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เพราะการพัฒนาการหรือสภาวะทางด้านร่างกาย ซึ่ง
ไม่ใช่ผลการเรยีนรู้

จากความหมายและลักษณะสำคัญของการเร ียนรู ้
ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการเรียนรู้เป็นการเปลีย่นแปลงของ
พฤติกรรมอันมีผลจากการฝึกฝน  และประสบการณ์ท่ีได้รับท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม การเรียนอาจเกิดขึ้นเองจากขบวนการทำงาน
ของสมองมนุษย์เมื ่อได้รับประสบการณ์ แต่มิใช่เกิดจาก
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สัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือการเปลี่ยนแปลงตามระยะ
พัฒนาการของมนษุย์ท้ังทางรา่งกาย ปัญญา อารมณ ์และสงัคม
เพียงอย่างเดียว ทฤษฎีการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายการ
เรียนรู้ในปัจจุบันแยกได้เป็น 4 กลุ่ม  คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
(Behaviorism) ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจหรือทฤษฎีปัญญา
(Cognitive Theories) ทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanism) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) เมอร์เรียม และ
คาฟฟาเรลลา  (Merriam and Caffarella. 1991 : 123-139)
ได้สรุปสาระสำคญัของกลุม่ทฤษฎีท้ัง 4 กลุ่มไว้ดังต่อไปน้ี

กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เน้นขบวนการภายในที่
ทำให้เกิดพฤติกรรม แต่จะสังเกตและวัดผลจากพฤติกรรมที่
แสดงออกภายนอก การทดลองของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ใช้สัตว์เป็นเคร่ืองทดลอง ทำใหเ้กิดการโตแ้ย้งเม่ือนำมาใชกั้บการ
อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ว่า พฤติกรรมการแสดงของมนุษย์อาจ
ไม่ตรงตามผลการทดลองกบัสัตว์ เน่ืองจากมนุษย์มีระบบการรับรู้
และการตอบสนองต่างจากสัตว์ ทฤษฎีของกลุ่มพฤติกรรมนิยม
กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
กับการตอบสนอง พฤติกรรมมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนได้โดย
มีการวางเงื่อนไข มีการเสริมแรงในรูปของรางวัลและการลงโทษ
การเลือกการเสริมแรงมีแนวทางการเลือกที่ต้องให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีการวางเงื่อนไข
และการเสริมแรงที ่เหมาะสม สิ่งเร้าที ่มีความคล้ายคลึงกับ
ประสบการณเ์ดิม จะมีผลทำให้ความคงทนของการเรยีนรู้ดีข้ึน

กลุ่มทฤษฎีความรู้ความเข้าใจหรือทฤษฎีปัญญา
เน้นแนวความคิดด้านการหย่ังรู้ (Insight) และการรับรู้ (Perception)
พฤต ิกรรมท ี ่ เป ็นผลจากการเร ียนร ู ้ จ ึ งม ีท ั ้ งพฤต ิกรรม
ภายในและภายนอก พฤติกรรมภายใน ได้แก ่ความคดิทีท่ำใหเ้กดิ
การหยั่งรู้ ส่วนพฤติกรรมภายนอก เป็นการแสดงออกและความ
สามารถในการรับรู้ ทฤษฎีนี้จึงเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์
ในรูปแบบตา่ง ๆ  เพ่ือเช่ือมโยงประสบการณเ์ดิมกับประสบการณ์
ใหม่ ทำให้เกิดการหยั่งรู้และการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถ
รวมประสบการณต่์าง ๆ  เข้าด้วยกันและมองเหน็วิธีการแก้ ปัญหา
การจัดเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จากซับซ้อนน้อยไปสู ่
ซับซ้อนมาก จากส่ิงท่ีไม่มีความหมายใกลชิ้ดกับผู้เรียนไปสู่ส่ิงท่ีมี
ความหมาย การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้จะเป็นแรงจูงใจให้
ผู้เรียนดำเนินไปสู่เป้าหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ความเข้าใจ ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้อยู่ได้นานกว่าการท่องจำ

นอกจากนี้ขบวนการและวิธีการคิดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ  และค้นพบส่ิงใหม่ ๆ   อีกด้วย

กลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยม เป็นทฤษฎีที่คัดค้านการ
ทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์แล้วมาใช้อ้างอิงกับมนุษย์
และปฏิเสธที่จะใช้คนเป็นเครื่องทดลองแทนสัตว์ นักทฤษฎีใน
กลุ่มนี้เห็นว่ามนุษย์มีความคิด มีสมอง อารมณ์และอิสรภาพ
ในการกระทำ การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียน การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งให้
เกิดการเรียนรู้ท้ังด้านความเข้าใจ ทักษะและเจตคตไิปพร้อม ๆ  กัน
โดยใหค้วามสำคญักบัความรูสึ้กนกึคดิ ค่านยิม การแสดง- ออก
ตลอดจนการเลือกเรียนตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก
บรรยากาศในการเรยีนเป็นแบบร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันกัน
อาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่ช่วยเหลือให้กำลังใจและอำนวยความ
สะดวกในขบวนการเรียนของผู้เรียนโดยการจัดมวลประสบการณ์
เอ้ือให้ผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้

กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เป็นทฤษฎีที่
แตกต่างจากทฤษฎีการเรียนรู ้สามทฤษฎีแรกค่อนข้างมาก
ทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคมเน้นว่า การเรียนรู ้เกิดจากการที่
มนุษย์มีส่วนร่วมหรือสังเกตจากส่ิงแวดล้อมรอบตัว ในลักษณะ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังคมและพฤติกรรมความ
แตกต่างของพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์เดียวกัน สามารถ
อธิยายได้โดยลักษณะนิสัยส่วนตัว และแรงกระตุ ้นที ่เป็น
ปัจจัยความสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อม ทฤษฎีการเรียนรู ้ทาง
สังคมจึงให้ความสำคญักับบริบททางสงัคมและการมปีฏิสัมพันธ์
ลักษณะการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้บทบาท และพฤติกรรมตาม
ต้นแบบในสังคม

เมอรเ์รยีมและคาฟฟาเรลลา (Merriam and Caffarella)
ได้สรุปสาระสำคัญและเสนอช่ือนักจิตวิทยาการศกึษาท่ีสนับสนุน
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่มไว้ดังตารางที่ 1 จากตาราง
จะเห็นได้ว่า หลักการของทฤษฎีแต่ละกลุ่มเป็นผลจากความ
พยายามของนักจิตวิทยาการศึกษาท่ีจะทำความเข้าใจและอธิบาย
กระบวนการและผลที่เกิดจากการเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่าง
กันแต่มิได้ขัดแย้งกัน ทุกกลุ่มทฤษฎีให้ภาพลักษณะการเรียน
การสอนที่เน้นบทบาทของอาจารย์ในฐานะผู้ช่วยเหลือ/ผู้จัดมวล
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
มีการพัฒนาตนเอง และมีบทบาทที่เหมาะสมในสังคม อันเป็น
สิ ่งที ่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนนั ่นเอง
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การแบ่งกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการแบ่งขาด
จากกันโดยเด็ดขาด ในทางปฏิบัติมีนักจิตวิทยาการศึกษา
ที่พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู ้ที ่เป็นการผสมผสานความคิดของ
ทฤษฎกีารเรยีนรู้ข้ามกลุ่มกันได้

ตัวอย่างของการผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู ้ ได้แก่
ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกาเยแ่ละบรจิ (Gagne and Briggs.1988)
ซ่ึงไดบู้รณาการทฤษฎกีลุ่มพฤตกิรรมนยิมกบัทฤษฎปัีญญา หรือ
ทฤษฎคีวามรูค้วามเขา้ใจ แล้วสรุปเป็นขัน้ตอน (Stage) ของการ
เรียนรู้รวม 7 ข้ันตอนดงัน้ี

1. การเรียนรู้สัญญาณ (Sign Learning) เป็นขั้นตอน
การเรียนรู้ต่ำสุด ได้แก่ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
ร่างกายและมีส่วนที่ได้รับการสั ่งสอนให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เป็นส่วนน้อย เช่น เมื่อรู้ว่ากำลังจะไอหรือจามจะรีบ
เอามือหรือผ้าปิดปาก

2. การเรียนรู้จากสิ่งเร้า – การตอบสนอง (Stimulus –
Response Learning) เป็นการเรยีนรูท่ี้เกดิความสมัพันธร์ะหวา่ง
สิ่งเร้ากับการตอบสนอง เช่น การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ
ต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นการตอบสนองทีเ่กิดข้ึนภายในตวัผู้เรียนเอง

ตารางท่ี 1 นักจิตวิทยาการศึกษาและสาระของทฤษฎีการเรียนรู้ 4 กลุ่ม

พฤติกรรมนิยม ความรูค้วามเขา้ใจ มนุษย์นิยม การเรียนรู้ทางสังคม
Thorndike, Pavlov, Hull,
Watson, Guthric, Tohnan,
Skinner

            นักการศึกษา
Koffka, Kobler  Lewin,
piaget, Ausubol, Bvruner.
Gagne

 Maslow  Bundura, Rrotter

ความหมายของ
กระบวนการเรียนรู้  การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

กระบวนการทางสมอง (รวม
การหยั ่งร ู ้ การรับรู ้ ความ
จำการประมวลผลสารสนเทศ)

การแสดงออกเต็มตามศักย-
ภาพของบคุคล

การมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงท่ีสังเกต
ได้จากสมาชิกอื่นในบริษัททาง
สังคม

ที่มาของการเรียนรู้   สิ่งเร้าจากภายนอก   โครงสรา้งทางปญัญา ความต้องการจำเป็นทางจิตพิสัย
และพุทธิพิสัย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
พฤติกรรมกับส่ิงแวดล้อม

จุดประสงค์ของการจัดการศึกษา การเปลี ่ยนพฤติกรรมตามทิศทางที่กำหนดไว้
การพัฒนาความสามารถและ
ทักษะในการเรียนให้ดีขึ้น

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้จักตน
และการปกครองตนเองได้

การมีพฤติกรรมและบทบาทใหม่
ตามตัวแบบ

บทบาทของอาจารย์ จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการ
ตอบสนองทีพึ่งประสงค์

จัดลำดับประสบการณ์/
กิจกรรมการเรยีนรู้

ช่วยเหลือให้การพัฒนาบุคคล
เกดิขึน้โดยงา่ย

เป็นต้นแบบและช้ีแนะพฤติกรรม
และบทบาท

ลักษณะการสอนของอาจารย์

ก า ร เ ร ี ย นกา รสอนตาม
วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม
- การศกึษาแบบสมรรถฐาน
- การฝกึและพฒันาทกัษะ

- การพัฒนาทางปัญญา
  การเรยีนรูท้ีสั่มพนัธก์บั
  สตปัิญญา ความจำ อายุ
- การเรยีนรู ้ วธิกีารเรยีน

- การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   - สังคมประกติ
  - บทบาททางสงัคม
  - การควบคมุตนเอง

3. การเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chain Learning) เป็นการ
เรียนรู้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองหลายชุด
ติดต่อกันเป็นการเรียนรู้ด้านทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

4.  การเรยีนรู้ความเชือ่มโยงการใชค้ำ (Verbal Learning)
เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงความหมายทางภาษาให้ออกมา
เป็นคำพูดและตัวอักษร เมื ่อเข้าใจแล้วต้องพูดได้และเขียน
อธิบายได้ถูกต้อง

5. การเรียนรู้การจำแนกพหุคูณ (Multiple Discrimi- nation
Learning) เป็นการเร ียนรู ้ท ี ่เก ิดจากการแยกประเภทของ
ส่ิงเร้าและการตอบสนองและเหน็ความแตกต่างของส่ิงท่ีคล้าย กัน
ซึ ่งรวมไปถึงความสามารถในการจำแนกความแตกต่างทาง
ด้านทักษะและภาษา

6.  การเรยีนรูสั้งกปั (Concept Learning) เปน็การเรยีนรู้
ที่ผู้เรียนมีความสามารถมองเห็นลักษณะรวม ๆ ของสิ่งต่าง ๆ
เป็นความคิดรวบยอดท่ีมีต่อส่ิงน้ัน
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7. การเรียนรู้หลักการ (Principle Learning) เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการนำความคิดรวบยอดหลาย ๆ ด้าน มารวม
สรุปเป็นหลักการแล้วตั้งเป็นกฎเกณฑ์จัดแก้ปัญหา เกิดขึ้นจาก
ผู้เรียนใช้หลักการที่ได้รับ เกิดเป็นประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัว
แล้วดึงออกมาใช้แก้ปัญหาโดยมีสิ่งเร้าและสถานการณ์เป็นตัว
กำหนดใหเ้ลือกวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมทีสุ่ด
            ตัวอย่างการผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มทฤษฎีปัญญา
และกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ได้แก่ ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) ของซิมเมอร์แมน บันดูรา และ มาร์ติเนช
– แพนส ์  (Zimmerman, Bundura, and  Martinez –Pans.)
ทฤษฎ ี ป ัญญาส ั ง คม เ ช ื ่ อ ว ่ า ก า ร เ ร ี ยน ร ู ้ ด ้ ว ยตน เอ ง
นอกจากจะเป็นผลจากการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา (Cognition
Skills) ตามทฤษฎีเมตาคอกนิชั่น (Metacognition) แล้วยัง
เกิดจากการมีวินัยในตนเอง  (Self  Regulation) เป็นแรงจูงใจ
การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการสนับ-
สนุนทางสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในการดำเนิน
การวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้นำหลักทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์
และผสมผสานกันในการฝึกอบรมความรู้ในแต่ละเนื้อหาตาม
ความจำเป็นในการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน และในงาน อาชีพ
โดยการจัดประสบการณ์เร ียนรู ้ การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการพัฒนาตนเองในการ
แสวงหาความรู้ในลักษณะการสร้างความรู้ในเรือนตนเองด้วย
เทคนคิ วิธีการฝกึ ซ้ำ ๆ ทุก ๆ วัน ๆ ละหนึง่ชัว่โมงเปน็อยา่งนอ้ย
โดยสามารถแบง่ช่วงเวลาของการฝกึทกัษะการฟงั พูด อ่าน และ
เขียนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่สม่ำเสมอได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกและความจำเปน็ของผู้เรียนแต่ละคนน่ันเอง

การจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษา กลุ่มประสบการณ์
นิยมและตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท้ัง 4  กลุ่ม  ท่ีกล่าวมาข้างต้น
ย่อมดำเนินไปเพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
การศึกษา  3  ประการดงัที ่ บลูม (Bloom : 1976) กำหนดไว ้คอื
ผู ้เร ียนที ่ผ ่านกระบวนการเร ียนการสอน ไม่ว ่าจะเป็นการ
ศึกษาระดับใด ควรมีความรู ้ด้านพุทธิพิสัยหรือพุทธิศึกษา
(Cognitive Domain) จิตพิสัยหรือจริยศึกษา (Affective Domain)
และทักษะพิสัย หรือพลศึกษา (Psychomotor Domain)
รายละเอียดของความรู้แต่ละด้านอาจแตกต่างกันไปตามระดับของ
การจัดการศึกษานั้น ๆ ดังที่คณะผู้วิจัยจะได้นำเสนอแนวคิด

ทฤษฎีทางอาชีวศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยคร้ังน้ีต่อไป

ตอนที ่ 2 แนวคิดทฤษฎีทางอาชีวศึกษาที ่
เกี ่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรทางอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

การจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษา เป็นการดำเนินงาน
ตามแนวปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มประสบ-
การณนิ์ยมลอจโลและลลิลิส (Laug loand Lillis. 1988 :4 – 5)
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากปรัชญา การศึกษากลุ่มปฏิบัตินิยมเชื่อมั่น
ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนตรงกับลักษณะกิจกรรม
นอกโรงเรียน ภาระงานและบทบาทที่ผู ้เรียนจะต้องเผชิญใน
ชีวิตจริง และการเรียนการสอนได้พัฒนาผู้เรียนให้การพัฒนา
ในทกุ ๆ ด้าน ท้ังความสามารถดา้นพทุธศึิกษา จริยศกึษา  และ
พลศึกษา ด้วยเหตุนี้การจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาจึงมี
หลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้ใช้เคร่ืองมือและ เทคนิค
ซึ ่งตรงก ับความสนใจและความต ้องการของผ ู ้ เร ียนที ่จะ
นำไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มินทรอพ
และเวยีลเลอร ์ (Mintrop and Weiller, 1994:252) ยังสนบัสนุน
ว่าการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองประเทศสหพนัธส์าธารณรฐั-
เยอรมันยึดแนวปรัชญาการศึกษากลุ่มประสบการณ์นิยม โดย
เตรียมผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกอาชีพ โดยการจัด
หลักสูตรให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อเตรียม
ผู้เรียนใหพ้ร้อมสำหรับการประกอบอาชพีในสังคมทีก่ำลังเปลีย่น
แปลง

เนื่องจากการอาชีวะและเทคนิคศึกษาที่เตรียมผู้เรียน
เข้าสู่อาชีพโดยกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดการ
ศึกษาในสายอาชวีศึกษา โดยทัว่ไปจึงมีแนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวขอ้ง
แยกออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ (Career
Development Theory) ว่าด้วยการเลือกอาชีพและการเตรียม
คนเข้าสู่อาชีพ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ช่างเทคนคิ รายละเอียดของทฤษฎท้ัีงสองส่วนมีดังน้ี

1. ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ (Career Development
Theory) ไอเสคสันและบราว์น (Isaacson and Brown.1993 : 19)
กล่าวว่าการพัฒนาอาชีพเป็นความพยายามของสังคมที่จะ
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กระตุ้นให้สมาชิกในสังคมอยากทำงาน พยายามพัฒนาตนเอง
ให้มีทักษะในงาน และมีความพึงพอใจในงานที่ทำด้วยความ
ตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของงานทีรั่บผิดชอบ แนวคดิดงักลา่วสะทอ้น
ภาพความสำคัญของการพัฒนาบุคคลเข้าสู่โลกของการทำงาน
ด้วยความมั่นใจในความพร้อมของตนเองทั้งร่างกาย สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ศักยภาพ เจตคติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบและความภาคภูมิใจในงานที่ทำพร้อมกันไปด้วย การ
พัฒนาบุคคลแต่ละคนให้เข้าสู่โลกของการทำงานตามความรู้
ความสามารถของตนนั้น จำเป็นต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย
ในการพัฒนาอาชีพ การบ่มเพาะและระยะเวลาในการฝึกฝน
ความรู ้และทกัษะเพือ่ใหบุ้คคลไดเ้รียนรู ้ความสามารถทีแ่ทจ้ริง
ภายในตนเอง จนสามารถก้าวเข้าสู่อาชีพได้อย่างมั่นใจ ทฤษฎี
การพฒันาอาชพีทีไ่ด้รับการพฒันาในปจัจุบันนีมี้ 7 ทฤษฎ ี ได้แก่
ทฤษฎีลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคล (Trait and Factor Theory)
ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีพัฒนาการ
(Developmental Theory)  ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม  (Social
Learning Theory) ทฤษฎเีศรษฐกจิและสงัคม (Economic and
Sociological Theory)  ทฤษฎีการตัดสินใจ  (Theory of Decision
Making)  และทฤษฎเีฉพาะกลุม่  (Theory for Specific Group)
ในจำนวนทฤษฎพัีฒนาอาชพีท้ัง 7 ทฤษฎน้ีี  มีทฤษฎท่ีีสอดคลอ้ง
กับแนวคิดปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มประสบ-
การณนิ์ยมอยู ่ 3  ทฤษฎดัีงนี้

ก. ทฤษฎีพัฒนาการ เน้นความสัมพันธ์กันระหว่างคน
การพัฒนาอาชีพกับงานและสภาพแวดล้อมในงาน ซึ ่งแนว
ความคิดในการพัฒนาอาชีพของทฤษฎีพัฒนาการ สามารถ
สรุปได้ว่า บุคคลมีความแตกตา่งกันในด้านความรู้ ความ สามารถ
ค่านิยม เจตคติ ในขณะที ่งานอาชีพแต่ละอาชีพต่าง
ก็ต้องการบคุลากรทีมี่ทักษะ ความรู ้ความสามารถ ความพรอ้ม
ที่เหมาะสมตามลักษณะงานแต่ละประเภทแตกต่างกัน การ
ตัดสินใจเลือกอาชีพและพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพใด ๆ จำเป็น
ต้องอาศยัความพรอ้มท้ังร่างกาย  สติปัญญา   อารมณแ์ละสงัคม
ตลอดจนการยอมรับ การเลือกพัฒนาอาชีพตามความพร้อม
ความสนใจและความถนัดของแต่ละคน ทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอด ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง จนมีความพร้อม
ในงานอาชีพนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานด้าน
ต่าง ๆ  เช่น รายได้ การตระหนักถึงคุณค่าของงานท่ีทำ และการได้

รับการยอมรับทางสังคม ตลอดจนบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ในงานนับเป็นสิ่งที่ส่งผลให้บุคคลเกิดการพัฒนาอาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน

ข. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เน้นความสัมพันธ์ของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลกับการเรียนรู้ทางสังคมที่บุคคล
ได้รับซึ่งมิทเชลและครัมบอลทซ์ (Mitchell and Keumboltz.1990)
เสนอปัจจัยสี่ประการที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจเลือกอาชีพคือ
ความสามารถเฉพาะทาง เงื ่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะในงานอาชีพของแต่ละบุคคล
ทีส่ั่งสมมา นอกจากนีบุ้คคลอาจมกีารเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัอาชีพได ้ ท้ังนีข้ึ้นอยูกั่บสภาพแวดลอ้ม วัฒนธรรม  และ
เง่ือนไขทางสังคมในขณะนัน้ด้วย

ค. ทฤษฎีเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าบุคคลเลือก
พัฒนา อาชีพ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบกัน
เหตุผล ดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเภทของ นายจ้าง ลักษณะงานอาชีพและการแข่งขัน
ตำเหนง่งาน ผลตอบ แทนและสวสัดิการ การแบง่ชนชัน้ ค่านยิม
วิถีชีวิตและการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการยอมรับ
ทางสังคม เป็นต้น

เมื่อนำสาระจากทฤษฎีการพัฒนาอาชีพมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพิจารณาว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาต้องเป็นไปตามความต้องการใช้งานในอาชีพของ
ตนและลักษณะงานของตนที่ร่ำเรียนมา มีเส้นทางการพัฒนา
ทกัษะทางภาษาองักฤษจากการทำงานและปรบัตวัเขา้กับสภาพ
แวดล้อมในงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางสังคม การศึกษาเรียนรู้
และฝึกฝนพัฒนาตนเองจนมีความพร้อม ความผูกพัน ความ
พึงพอใจและประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีบัณฑิตใหม่สำเร็จการ-
ศึกษามาเลือกประกอบอาชีพ ด้วยเหตุผลตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
และสังคม ฉะนั้นในการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ
จึงมุ่งเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังสำเร็จการศึกษาหรือใกล้
จะสำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความสนใจการพัฒนาตนเองทาง
ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน มีเวลาทุ่มเทในการฝึกฝน
ทบทวน สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่คณะ
ผู้วิจัยมอบหมายหรือแจ้งไว้ก่อนการฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วน
และด้วยความเตม็ใจ
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2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอนทางอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา

หัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาคือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ภาคปฏบัิติ ท้ังการสอนภาคปฏบัิติในโรงฝกึงานของสถานศกึษา
และการสอนภาคปฏบัิตใินสถานประกอบการธรุกจิอุตสาหกรรม
เพราะการเรยีนการสอนวชิาชีพภาคปฏบัิติเป็นการสอนใหผู้้เรียน
ได้เรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ผู ้เร ียน การศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยในตอนนี ้
คณะผู้วิจัยจึงนำเสนอสังกัปเก่ียวกับทักษะและการสอนทักษะตาม
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาก่อนแล้วจึงนำเสนอหลักการสอน
ภาษาอังกฤษเทคนคิเพ่ือการส่ือสารในงานอาชพี

ก. สังกัปเก่ียวกบัทักษะ (Skills) และการสอนทกัษะ
การริสสันและแมกอน (Garrison and Magoon. 1972 : 640)
ให้ความหมายและอธบิายลกัษณะสำคญัของทกัษะไวว่้า ทักษะ
เป็นแบบของพฤตกิรรมท่ีกระทำไปด้วยความราบเรยีบ (Smooth)
รวดเร็ว แม่นยำ และมีความสอดคล้องผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสมของกล้ามเน้ือต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาความ
สามารถของบุคคล ส่วนครอนบาร์ค (Cronbach.1977 : 393)
ให้ความหมายของทักษะว่าเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้
สามารถกระทำไดโ้ดยแทบจะไมต้่องใช้ความคดิ  ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ความหมายและลกัษณะของทกัษะข้างต้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติ
การอย่างมีทักษะจำเป็นต้องอาศัยพัฒนาการของกระบวนการ
เรียนรู้และกลไกการทำงานของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติการ ซึ่ง
สามารถสงัเกตไดจ้ากเกณฑ ์ 4  ประการคอื ความเรว็ (Speed)
ความแม่นยำ (Accuracy) ลักษณะท่าทาง (Form) และความ
คล่องตัว (Adaptability) กล่าวคือ คนที่มีทักษะย่อมสามารถ
ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วภายในเวลาอนัจำกดั มีความแมน่ยำใน
การเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือ ไม่ขัดเขินผิดพลาด ใช้พลังงานหรือความ
พยายามน้อยที่สุด และสามารถปฏิบัติการได้ในสถานการณ์ที่
แตกตา่งออกไป ทักษะจงึมีลักษณะสำคญั  3  ประการ คือ เป็น
การตอบสนองทางกลไกท่ีต่อเน่ืองกันเป็นลูกโซ่ (Response Chain)
เป็นการเกี่ยวข้องและประสานกันในการเคลื่อนไหวของ อวัยวะ
(Movement Coordination) และเป็นการจัดระเบียบ
ต่อเน่ืองในการตอบสนองเขา้เป็นรูปแบบการตอบสนองที ่ซับซ้อน
(Response Pattern)

ครอนบาร์ค (Cronbach. n.d. 393-395 ) แบ่งทักษะ
ออกเปน็ 3 ประเภทไดแ้ก ่ทักษะแบบตอ่เนือ่ง คือ ทักษะทีมี่การ
กระทำอยา่งตอ่เนือ่งกนั เชน่ การพมิพด์ดี ทกัษะไมต่อ่เนือ่งเปน็
ทักษะที่สิ ้นสุดลงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ยิงปืน ตบยุง
ทักษะแบบปิด คือ ทักษะที่สถานการณ์สิ่งเร้าคงที่เหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเตะตะกร้อ  การตัดเสื้อผ้า  การขับ
เคร่ืองบิน  ฯลฯ

ภาวะเบ้ืองต้นท่ีมีผลต่อการฝึกทักษะท่ีสำคัญมี   6  ประการ
ได้แก่การเกิดขึ ้นพร้อม ๆ กันของสิ ่งเร ้าและการตอบสนอง
(Contiguity) การปฏบัิต ิ (Practice) การเรยีนรูผ้ลของการปฏบัิติ
(Feedback) ผู้เข้ารับการฝึก (Trainee) สิ่งที่ทำการฝึก (Job
Training) และวธีิการฝกึ (Tactic) ประการแรก ทักษะจะไดรั้บ
การพัฒนาขึ้นเมื่อมีการเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับสิ่งเร้าและการตอบ
สนองเมื่อมีการเสนอสิ่งเร้า การตอบสนองจะต้องเกิดขึ้นทันที
และต่อเนื่องกันเป็นสายโซ่เรื ่อยไป สิ่งเร้าและการตอบสนอง
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กัน ประสานกัน  ถ้าจัดลำดับของหน่วยส่ิงเร้าการ
ตอบสนองให้ถูกต้องเหมาะสมและใหติ้ดต่อใกล้ชิด จะช่วยให้การ
เรียนรู้ทักษะได้ดี ประการทีส่อง  การปฏบัิต ิ(Practice)  เปน็การ
ทบทวน ช่วยป้องกันการลืมส่วนย่อย ช่วยให้เกิดความชำนาญ
ถึงขั้นเชี่ยวชาญ การปฏิบัตินั้นควรแบ่งเป็นตอน ๆ สลับการพัก
(Distributed Practice) จะได้ผลดีกว่าการรู้ผลของการปฏิบัติ
ติดต่อไปตลอดโดยไม่มีการพัก (Massed Practice) ประการท่ี สาม
การรู ้ผลของการปฏิบัติ (Feedback)  หรือการรู้ผลของการ
กระทำที่ใช้กับการเรียนทักษะนั้น ย้ำการเปรียบเทียบความ
สามารถการกระทำที่ได้กับการกระทำอันเป็นมาตรฐานสำหรับ
ทกัษะนัน้ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การเสรมิแรง (Reinforcement) และเปน็
ตัวควบคุมที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนทักษะ เพื่อให้การเรียน
ทักษะได้ผลดี ควรให้ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าเกี ่ยวกับการฝึกทักษะ
และควรให้รู้ผลทันทีหลังการฝึกซึ่งการรู้ผลมีสองลักษณะ คือ
การรู ้ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) เป็นผลจาก
อาจารยห์รือผู้รู้บอกให้ทราบ เป็นการรูผ้ลท่ีมีความสำคญัมาก ใน
ขั้นแรก ๆ  ของการเรียนทักษะ และการรู้ผลภายใน  (Intrinsic
Feedback) เป็นการรู้ผลจากการกระทำของตนเอง เป็นความ
รู้สึกที่ได้จากประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว (Kinetic Sense)
ประการทีส่ี่ ผู้เขา้รับการฝกึตอ้งมีวุฒิภาวะ ลักษณะนสัิยส่วนตวั
โครงสร้างทางร่างกาย ประสบการณ์เดิม ความพร้อมและ
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แรงจูงใจที่เหมาะสมจึงจะช่วยให้มีการพัฒนาทักษะท่ีดี ประการ
ทีห่า้ ส่ิงท่ีทำการฝกึ หมายถงึ ความสลับซับซ้อนของทกัษะท่ีฝึก
การสอนทักษะที่ซับซ้อนต้องอาศัยเวลาและเทคนิคการสอน
ที่ยุ่งยากมากกว่าการสอนทักษะที่ง่าย และประการสุดท้าย
วิธีการฝึก การจะฝึกทักษะให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้ ฝึกโดยมี
จุดมุ่งหมาย มีการแนะนำในการฝึกที่ดี ฝึกในสถานการณ์ที่
ผู้เรียนพอใจสนใจทีจ่ะฝึกลำดับข้ันท่ีเป็นระเบียบ การปลูกเจตคติ
ให้พอใจในส่ิงท่ีจะฝึก การฝึกเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยตามความ
เหมาะสม สาธติการฝกึใหดู้เป็นตวัอยา่งชีใ้ห้เหน็ขอ้บกพรอ่งของ
การฝกึ ฯลฯ เป็นตน้

ซิงเกอร์ (Singer. 1975 : 36-48) เสนอองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทักษะ 3 ประการ คือ ตัวผู้เรียน สถาน-
การณ ์การเรยีนและกระบวนการเรยีนรูทั้กษะ ประการแรก คือ
ตัวผู้เรียน มีองค์ประกอบหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การเรยีนทกัษะ เช่น บุคลิกภาพ เพศ เจตคต ิอาย ุ ประสบการณ์
เชาวน์ อารมณ์ รูปร่าง สัดส่วนของร่างกาย วัฒนธรรม กลุ่ม- เพ่ือน
การรับรู ้ ความไวในการร ู ้ส ึก ความกลัว ความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อ  สิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Difference) ท่ีมีผลตอ่การเรยีนทกัษะ ยุทธวธีิในการ
สอนแบบเดียวกันย่อมให้ผลแก่แต่ละบุคคลแตกต่างกัน การ
ปฏิบัตติอ่ผู้เรียนแตล่ะคนมผีลต่อการเรยีนทกัษะดว้ย เช่น  ส่ิงเรา้
ผู้เรียน อาจรับรู้ส่ิงเร้าด้วยจักษุสัมผัส โสตประสาท กายสัมผัส ฯลฯ
การใส่ใจกับสิ่งเร้าต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งเร้า ที่จะอำนวยผล
เมื่อมีหลายสิ่งเร้าในขณะเดียวกัน  เช่น  ในการ ฝึกหัดตะไบ
ผู ้เรียนต้องยืนในท่าที ่ถูกต้อง มือจับตะไบในมุม ที่ถูกต้อง
ตามองชิ้นงานที่จะทำการตะไบ ในขณะที่มีเสียง เครื่องจักร
เสียงสั ่งงาน  ฯลฯ   เราไม่สามารถจะใส่ใจกับสิ ่งเร ้า
ทุกอยา่งไดใ้นขณะเดยีวกนั ท่ีสำคญัอีกประการหนึง่ คือการรูผ้ล
การกระทำ (Feedback) ของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขความ
สามารถของตนให้พัฒนาขึ้น เงื ่อนไขการฝึกหัดมีผลต่อการ
เรียนทักษะมาก เช่น การให้แรงเสริมมีผลกระตุ้นพฤติกรรม
การฝึกหัดโดยไม่รู้ผลการปฏิบัติ โดยปราศจากจุดมุ่งหมาย หรือทำ
แบบซ้ำซากจำเจไม่ทำให้ผู้เรียนดข้ึีน การฝึกหัดแบบเวน้ช่วงใหพั้ก
ให้ผลการเรียนทักษะดีกว่าการฝึกแบบต่อเนื่องเหล่านี้ เป็นต้น
ประการสุดท้าย กระบวนการเรียนรู้ทักษะ การเรียนรู้ทักษะมี
ข้ันตอนการเรียนรู้ตามลำดับ  3  ข้ันตอนคือ  ข้ันความรู้ความ เข้าใจ

(Cognitive Phase) เป็นขั้นที่ผู้เรียนพยายามทำความ เข้าใจ
แนะนำวิธีการปฏิบัติ ขั้นที่สองเปน็ขัน้ปฏบัิต ิ (Fixation Phase)
เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีข้อ ผิดพลาด
ขั ้นสุดท้ายเป็นขั ้นอัตโนมัติ (Autonomous Phase) เป็น
ขั ้นที ่ผู ้เร ียนผ่านการฝึกฝนจนกระทำได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ชำนาญงาน

ในการสอนทกัษะใด ๆ ก็ตาม อาจารยผู้์สอนยอ่มมีความ
ปรารถนาให้ผู ้เร ียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู ้ทักษะ
ต่าง ๆ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรคำนึงถึงลำดับขั้นในการสอน
ทักษะ 4  ประการ ดังต่อไปน้ีคือ ข้ันแรกการวิเคราะห์ทักษะท่ี จะสอน
อาจารย์ผู้สอนควรพจิารณาแยกทกัษะท่ีสอนออกเป็น ทักษะย่อย
ๆ  เพี ่อกำหนดและจัดลำดับสิ ่งเร ้าให้มีการตอบสนอง
อย่างตอ่เนือ่งเปน็ลกูโซต่ามลำดบัก่อนหลงั ขัน้ทีส่องการกำหนด
ระยะเวลาในการฝึกทักษะ ช่วงเวลาพักแต่ละช่วงในการฝึก
ทักษะแต่ละทักษะ ขั้นที่สามตรวจสอบความสามารถเบื้องต้น
ของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะที่จะสอน เพื่อวางแผนพิจารณาสอน
ทบทวน หรือเน้นเติมความสามารถตอนใดของผู้เรียนเป็นพิเศษ
ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นอธิบายและสาธิตทักษะที่จะฝึก รวมทั้งทำการ
ฝึกฝนทักษะย่อยท่ีพบว่ายังขาดอยูแ่ละลงมือฝึกทักษะท่ีมีอยู่แล้ว
ให้ชำนาญมากขึน้ โดยสร้างภาวะเบือ้งต้นท่ีมีผลต่อการฝึกทักษะ
3 ประการใหเ้กิดข้ึน ได้แก่ การจัดลำดบัส่ิงเร้าและการตอบ สนอง
การปฏิบัติและการรู้ผลของการปฏิบัติ

สำหร ับการจ ัดการเร ียนการสอนในการฝ ึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพนั้น
คณะผู้วิจัยกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้ฝึกฝนการ
ใช้งานภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยทุกคู่หรือ
ทุกกลุ ่มต้องทำการสาธิตตามบทบาทสมมุติของตนเอง ให้
อาจารย์ผู้สอนจำนวน 3 คน เป็นผู้ให้คะแนนภาคปฏิบัติรวม
ทั้งสิ้นหัวข้อละ 3 ครั้ง เพื่อสร้างประสบการณ์การพูดภาษา
อังกฤษที่มีคุณค่าต่อตัวผู้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเกิดการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สร้างความพร้อมและ
ความมัน่ใจแกผู้่เรียน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ต้องส่ือสารกบัชาว
ต่างชาติโดยตรงก็สามารถทำได้ดีและถูกต้องมากขึ้นกว่าแต่
ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนรู้ผลคะแนนของตนเองท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพ่ือเป็นแรงจูงใจทางบวกในการฝกึอบรมท่ีดีมากอีกทางหน่ึงด้วย
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ข. หลักการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื ไดด้ำเนนิ
การสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติตามหนังสือคู่มือสำหรับครูช่างในการสอน
ช่างอุตสาหกรรมภาคปฏิบัติเรียบเรียงโดยฟรอย์ทเฮมและคณะ
(Froitzheim. Et al. 1981)  ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
โครงการความร่วมมือทางเทคนิคด้านอาชีวศึกษา ประเทศ
สหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Technical Cooperation
programme with the German Agency of Technical
Cooperation : GTZ) สาระ สำคัญของหนังสือคู่มือกล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ภาคปฏิบัติในโรงผึกงานและ
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั ้น
จำเป็นต้องอาศัยอาจารย์ผู ้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีความ
สามารถ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้และทักษะเป็น
อย่างดีในสาขา รวมทั้งอุปกรณ์การทำงานที่มีคุณภาพในอันที่
จะส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
หลักการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการ
สำคัญอยู่  4  ประการ คือ การจูงใจผู้เรียน  การถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เรียน การส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียน และการทดสอบความ
สัมฤทธ์ิผล ซ่ึงหลักการแต่ละหลักการมีรายละเอียดท่ีควรปฏิบัติใน
การดำเนินการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติดังน้ี

1. การจงูใจผูเ้รียน อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ โดยการจูงใจผู้เรียนเพ่ือนำเข้าสู่จุดมุ่งหมายของ บทเรียน
และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ได้โดยอาศัย วิธีการ 5
ประการ ประการแรกคือ การบอกจุดประสงค์ของ
การเรียนตั ้งแต่เริ ่มต้นการเรียนการสอนให้ผู ้เร ียนทราบว่า
บทเรียนใหม่มีเป้าหมายอะไรสอดคล้องกับบทเรียนที ่ผ่าน
มาอย่างไร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในบทเรียน ต่อไป
เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนปรับหรือเตร ียมตนเองให้เป็นไปตามโครง-
สร้างของบทเรียน และพอใจกับความก้าวหน้าในการเรียนรู ้
ของตนเองเป็นขั้น ๆ ประการที่สองคือ การกำหนดเงื่อนไขให้
ผู้เรียนทราบว่าในบทเรียนใหม่ที่จะเรียนนี้ต้องการความรู้ และ
ทักษะอะไรบ้าง เพ่ือเป็นกำลังใจให้ผู้เรียนท่ีต้ังใจเรียนอย่างได้ ผลดี
หรือฝึกปฏิบัติอย่างเชี ่ยวชาญมาแล้วในบทเรียนก่อน  หรือ
เพ่ือแนะนำผูเ้รียนใหมี้การทบทวนความรูเ้ดิม หรือทำการฝกึฝีมือ
เพิม่เตมิในสว่นทีจ่ำเปน็ ประการทีส่ามคอื การบอกแนวทางและ

วิธีการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้
ผู้เรยีนหลกีเลีย่งความลม้เหลวโดยไมจ่ำเปน็   และเพือ่ใหผู้้เรยีน
สามารถทำงานได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทำได้ ประการท่ีส่ีคือ การให้โอกาสผู้เรียนตรวจสอบผลด้วยตนเอง
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได ้เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามเพลดิเพลนิกบัการ
เรยีน จากการทีไ่ดท้ราบวา่ผลการเรยีนรูข้องตนประสบผล สำเรจ็
ประการที ่ห้าคือ การสร้างความสำเร็จและหลีกเลี ่ยงความ
ล้มเหลว เปน็วธิกีารทีใ่หผู้้เรยีนสามารถหาคำตอบปญัหาไดด้ว้ย
ตวัเองอยา่งเปน็อสิระและไดค้ำตอบถกูตอ้งดว้ย  อาจารยผู้์สอน
ตอ้งพยายามสอนใหผู้้เรยีนไดอ้้างองิประสบการณท์ีมี่อยูเ่ดมิ  ได้
สังเกตกระบวนการปฏบัิตอิยา่งระมดัระวงัรอบคอบ ไดพ้จิารณา
หรืออนุมานจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวโยงนั้น ๆ และประยุกต์หรือ
ส่งถา่ยความรูเ้ดมิกับการเรยีนรูใ้หม่จนเกดิการรูแ้จ้งดว้ยตนเอง

ในกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนควรเริ่มต้น
สอนโดยอธิบายหัวข้อวิชาทั้งหมดอย่างง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ
นำเข้าสู่ขั ้นตอนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้
การทำงานของเครื่องจักร ควรมีลำดับขั้นการเรียนรู้เริ ่มจาก
วิธีการตรวจสอบแล้วต่อด้วยวิธีการซ่อมแซม เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าในบางครั้งผู้เรียนไม่อาจหลีกเลี่ยงความล้มเหลวใน
การเรียน ถึงแม้ว่าอาจารย์ผู ้สอนจะได้ใช้สื ่อการสอนต่าง ๆ
ประกอบในการสอนและอธิบาย จนเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
ก็ตาม เช่น ในการกลึงชิ้นงานเป็นครั้งแรก ผู้เรียนอาจประสบ
ความล้มเหลว ในกรณีดังกล่าวนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องบอกผู้เรียน
ถึงความลม้เหลวทีอ่าจเกดิข้ึนไว้ล่วงหนา้ โดยไมเ่รียกส่ิงท่ีเกิดข้ึน
นั้นว่าเป็นความล้มเหลว แต่ควรเรียกว่าเป็นความยากที่เกิดขึ้น
ตามปกติ ซ่ึงจะต้องพยายามท่ีจะเอาชนะให้ได้เพ่ือท่ีจะให้บรรลุผล
ตามจุดประสงค์

2. การถา่ยทอดความรูแ้กผู้่เรียน วิธีการท่ีสำคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีลักษณะ 3 ประการ

ประการแรกคือ การดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน อาจารย์
ผู้สอนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยการสับเปลี่ยน
ตัวผู้ส่งสารและช่องทางการรับสารของผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
พิเศษและนา่สนใจ การเชือ่มโยงกบัความรูท่ี้มีอยู่เดมิ การอา้งถงึ
ประสบการณ์และเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว  และอภิปรายปัญหา
ท่ีท้าทาย ตัวอยา่งวธีิการดงึดดูความสนใจของผูเ้รียนไดแ้ก ่  การ
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ใช้คำถามที่ท้าทายของอาจารย์ผู้สอน กระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปราย
กับอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกัน การนำเสนอ
เรื่องราวโดยใช้เทปบันทึกภาพเพื่อให้ผู้เรียนเฝ้าดู และทำความ
เข้าใจขั้นตอนการทำงาน และพยายามที่จะจดจำการทำงานที่
เป็นขั ้นตอนเหล่านั ้น การอธิบายเนื ้อหาวิชา เพื ่อให้ผู ้เรียน
เช่ือมโยงความรูใ้หม่กับความรูเ้ดมิท่ีเขามอียู่แล้ว  การตัง้คำถาม
เพื่อให้ผู้เรียนทดลองคิดและลองหาคำตอบดูจนกระทั่งสามารถ
หาคำตอบที่ถูกต้องได้ โดยการแนะแนวทางจากอาจารย์ผู้สอน
และการให้ผู ้เรียนทำโจทย์เพื่อหาคำตอบในใบงานที่กำหนด
วิธีการนีผู้้เรยีนจะตอ้งดำเนนิการตามใบงาน อ่านหนงัสอื คน้หา
ข้อมูลที่ต้องการในสถานการณ์ใหม่นับเป็นการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองท้ังหมด

ประการที่สองคือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
และการหยั่งรู้ ตัวอย่างการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและการหยั่งรู้  ได้แก่ การใช้สื่อการสอน การเน้น
เนื้อหาที่สำคัญ การนำเสนอข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันในที่
เดียวกัน การแบ่งกลุ่มสิ่งที ่แตกต่างกันให้เห็นชัดและนำเอา
วิธีการจัดจำแนกมาใช้ และการชี้แนะแนวทางที่จำเป็นเพียง
เล็กน้อยเพื่อให้ผู้เรียนหาคำตอบด้วยตนเองได้อย่างเป็นอิสระ

ประการที่สามคือ การช่วยการจำและการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรู้ ตัวอย่างของวิธีการนี้ ได้แก่ การส่งและรับ
ข้อมูลหลาย ๆ แบบ การทบทวนและนำความรู้เดิมมาใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การหลีกเลี่ยง
ความยุ่งยากในการเรยีนรู้อันเน่ืองมาจากการให้เน้ือหามากเกินไป
ช่วงเวลาพักน้อยเกินไป และสภาพแวดล้อมในการเรียนไม่ดี
เป็นต้น

3. การส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียน อาจารย์
ผู้สอนสามารถสง่เสรมิใหผู้้เรียนเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนมากขึน้
โดยการถามคำถามปลายเปิดและปลายปิดระหว่างการสอน
คำถามปลายเปิดควรใช้กับผู ้เรียนเป็นกลุ ่มเพื ่อให้ผู ้เรียนมี
โอกาสคิดแก้ปัญหาร่วมกัน รวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ และ
ส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของผู้เรียนทำให้บรรยากาศของ
หอ้งเรยีนสนกุสนานมากขึน้ ส่วนคำถามปลายปดิควรใชถ้ามกบั
ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล โดยถามคำถามก่อนแล้วจึงเรียกชื ่อ
ผู้เรียนที่ต้องการให้เป็นผู้ตอบคำถาม ถ้าในระหว่างบทเรียน
อาจารย์ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน เช่น โปรแกรม การสอน

ใบงาน ฯลฯ อาจารย์ผ ู ้สอนใช้คำถามปลายปิดเพื ่อ
ทบทวนความรูท้ีเ่รยีนแบบเขยีนตอบในเวลา  2 – 3 นาท ี เพือ่ให้
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลดว้ยตนเองได ้โดยมรีะดบัความยาก
ของคำถามไมสู่งมากเกนิไป ซ่ึงโดยเฉลีย่ผู้เรียนรอ้ยละ 80 -  90
ควรจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ลักษณะการตอบคำถาม
อาจเป็นการเติมข้อความให้สมบูรณ์ ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์
จับคู่ข้อความหรือส่ิงท่ีกำหนดให้เลือกคำตอบท่ีถูกต้อง เป็นต้น

4. การทดสอบผลสมัฤทธิ ์การเรยีนรูเ้นือ้หาของผูเ้รยีน
เริ่มจากการเห็นและได้ยิน ซึ่งเป็นการรับรู้ครั้งแรก ต่อจากนั้น
เป็นการเรียนรู้จากการถามอาจารย์ผู้สอนในสิ่งที่เกี่ยวข้อง และ
จากการปฏิบัติงานซึ ่งมีการตรวจสอบผลด้วยตนเอง เพื ่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามที่กำหนดหรือไม่ จึงต้อง
มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ การทดสอบดังกล่าวทำได้สองลักษณะ
คือ การทดสอบภายหลังการเรียนรู ้แต่ละขั ้นตอน และการ
ทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วย การทดสอบ
ภายหลังการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนจากบทเรียนที่ใช้เวลา 45 นาที
ควรมีจำนวน 10 – 15 ข้อ ใช้เวลาประมาณ  2 – 3 นาที  ในการ
ตอบคำถามและตรวจคำถามของแบบทดสอบแต่ละข้อ ซึ ่ง
อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับระดับความยากของแบบทดสอบได้
โดยการขยายคำอธิบายให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือโดยการ
ถามคำถามแบบโต้ตอบในชั้นเรียนก่อนที่จะให้นักศึกษาตอบลง
ในแบบทดสอบ ส่วนการทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละ
หน่วยควรดำเนินการก่อนเริ่มบทเรียนถัดไป เพื่อแสดงให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์เพียงใด แบบ
ทดสอบควรมีจำนวนคำถามอย่างน้อย 20 ข้อ มีความชัดเจน
และครอบคลุมเนื ้อหาวิชาที ่สอนและมีความยากพอสมควร
โดยสรา้งคำตอบทีถู่กและคำตอบลวงใหมี้ ลักษณะคลา้ยคลงึกนั
เป็นเหตเุป็นผลและมคีวามถกูตอ้งประกอบดว้ยสว่นหนึง่ เพือ่ให้
แบบทดสอบมคีวามเชือ่ม่ันและคา่ความ เท่ียงตรงอยูใ่นเกณฑสู์ง
นอกจากนี้ควรให้เวลาเพียงพอสำหรับผู้เรียนที่ตั ้งใจเรียนแต่
ทำงานคอ่นข้างช้าให้มีโอกาสตรวจสอบผล จนเสร็จสมบูรณ์และ
ควรประเมินผลทันทีหลังจากทดสอบเสร็จแล้ว ผู ้เรียนควรมี
โอกาสตรวจสอบผลการทดสอบด้วยตนเอง โดยเปรียบเทียบ
กับคำตอบที่ถูกต้องที่อาจารย์ผู้สอนเฉลยให้ทราบ ทั้งนี้อาจารย์
ผู้สอนจะเป็นผู้สรุปการประเมินผลการทดสอบวชิาน้ัน ๆ  อีกคร้ัง

จากหลักการสอนวชิาชีพภาคปฏบัิติ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4 ประการข้างต้น โนลเกอร์และชวนเฟลต์ (Nolker and
Schoenfeldt. 1978) นำมาเสนอเป็นแบบจำลองวิธีการฝึกงาน
ในโรงงาน และห้องประลองเพื่อการฝึกทักษะพื้นฐานและทักษะ
ที่ซับซ้อนสำหรับนักศึกษาอาชีวะและเทคนิคศึกษาตามสาขา
อุตสาหกรรมดังนี้ คือ  การฝึกหัดในโรงฝึกงานและห้องประลอง
ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะปฏิบัติ รวมท้ังการให้
ความรู้ของมนุษย์ท่ีต้องการได้มาซ่ึงทักษะทางอาชีพภายใต้เง่ือนไข
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีการฝึกหัดก็ได้รับการพัฒนาขึ้น
แตกต่างกันไปตามจุดมุ ่งหมาย เช ่น การฝึกหัดระยะสั ้น
สำหรับคนงานไร้ฝีมือ  การฝึกหัดสำหรับช่างฝึกหัดและตามสาขา
ของธรุกิจอุตสาหกรรม เช่น  คอมพวิเตอร ์  เกษตรอตุสาหกรรม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าหรือสิ่งทอ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม แบบจำลองพื้นฐานที่ง่ายที่สุดของการฝึกฝีมือ
ทางอตุสาหกรรม คือวิธีการ 4 ข้ันตอน

ข้ันตอนแรก คือ  การเตรยีมการ ข้ันตอนนีอ้าจารยผู้์สอน
ช้ีแจงถึงเป้าหมายของงาน อธิบายถึงความจำเป็นของงาน เหล่าน้ัน
และกระตุ ้นให้ผ ู ้ เร ียนเกิดความสนใจ รวมทั ้งตรวจสอบ
ว่าผู้เรียนมีความรู้ในเร่ืองน้ัน ๆ  อยู่แล้วมากน้อยเพียงใด    ข้ันตอนท่ี
2 คือ การสาธิต อาจารย์ผู้สอนแสดงกิจกรรมที่จะต้อง เรียนรู้
อธิบายวิธีการทำงานโดยการบ่งถึงขั้นตอนทั้งกระบวน- การ
และแยกเป็นแต่ละส่วน อาจารย์ผู ้สอนต้องอยู ่ในตำแหน่ง
ที ่จะช่วยเอื ้ออำนวยให้ผู ้เร ียนสามารถมองเห็น และเข้าใจ
กระบวนการในลกัษณะเดยีวกนักับท่ีตนเข้าใจ ข้ันตอนท่ี 3  คือ
การเลยีนแบบ ผู้เรียนเลยีนกจิกรรมทีอ่าจารยผู้์สอนไดส้าธติใหดู้
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตผูเ้รยีน และใหผู้้เรยีนทำซำ้กนัหลาย ๆ  ครัง้
จนสามารถทำไดถู้กตอ้ง ข้ันตอนที ่ 4 คอื การฝกึฝน ผู้เรยีนทำ
กิจกรรมที่เพิ่งจะเรียนรู้ซ้ำอีกจนมั่นใจว่าเกิดทักษะที่ถูกต้อง
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลท่ีได้จากการทำงานเพือ่ให้ได้คุณภาพ
และตรงตามเวลาทีต้่องการ

การฝึกหัดทักษะที่ซับซ้อนเพื่อให้มีความสามารถทาง
อาชีพภายใต้เงื ่อนไขของเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมใน
โรงงานที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยนั้น การฝึกหัดไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของการเรยีนรูท้ีจ่ะใชเ้ครือ่งมอืหรอืเครือ่งจกัรพืน้ฐานงา่ย ๆ เปน็
เท่านั้น แต่ต้องมีความสามารถที่จะควบคุมเครื่องจักรที่มีกลไก
ยุ่งยากซบัซ้อน รวมทัง้ระบบทัง้หมดของเครือ่งจกัรดว้ย  ในกรณี
เช่นนี้ ผู้เรียนไม่อาจจะเรียนรู ้สิ ่งที ่จำเป็นสำหรับการทำงาน

ดังกลา่วจนถงึขัน้ปฏบัิติงานได ้  โดยใชแ้ตเ่พยีงวธีิการเลยีนแบบ
ลำดับขั้นของการทำงานอย่างง่าย ๆ เท่านั้น ตรงกันข้ามสิ่งที่
สลับซับซ้อนทั้งหมดซึ่งจะต้องเรียนรู้นั้น จะต้องจำแนกออกเป็น
ส่วนยอ่ย ๆ  ซ่ึงตอ้งฝึกแยกกนัเปน็ส่วน ๆ ไป  ส่วนประกอบยอ่ย
แต่ละส่วนนี้ต้องประสานเข้าด้วยกัน และนำมารวมกันเข้ากลาย
เป็นกระบวนการทั้งหมด การเกี่ยวโยงกันของประสาทสั่งการ
ของทักษะย่อย ๆ ที่แตกต่างกันก็คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ใหม่
ท้ังหมดน่ันเอง

ส่ิงทียุ่ง่ยากลำดบัตอ่ไปกค็อื  กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ำเปน็
ต่อการควบคุมระบบ ซึ่งไม่สามารถจะทำให้ง่ายขึ ้นโดยการ
ค่อย ๆ เพิ่มความเร็วของการทำงาน ดังนั้นในกรณีของทักษะ
ที่ซับซ้อน การฝึกเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะเป็นหลัก
ประกันว่าผู้เรียนได้รับรู้ทักษะย่อยแขนงน้ัน  ๆ  อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทำการฝึกโดยการใช้ชิ้นงาน
จำลอง และฝึกทำแบบฝึกหัดที่เพิ่มเติมความยากมากขึ้นเป็น
ลำดับโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดให้ การที่ช่างผีมือซึ่งทำงาน
อยู่เป็นประจำจะต้องพัฒนาทักษะท่ีซับซ้อนต่าง ๆ  ร่วมกับ ความรู้
(Knowhow)  ทางเทคโนโลยีที ่ เก ี ่ยวโยงกัน โดยอาศัย
ส่ือการสอนทางเทคนคิและเอกสารคำอธบิายตา่ง ๆ  ด้วยตนเอง
นั้น จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึง
ต้องหมั ่นย้อนกลับไปดูภูมิหลังการฝึกของผู ้เร ียนอยู ่เสมอ
งานของอาจารย์ผู้สอนก็คือ การเตรียมความรู้ที่ต้องมีก่อนให้
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำที่ถูกต้องและเพื่อตรวจสอบผล
ท่ีได้จากการทำงานดงักลา่ว

3. แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ
ส่ือสารในงานอาชีพ

เม่ือนำสาระจากแนวคดิทฤษฎท่ีีนำเสนอมาขา้งตน้ คณะ
ผู้วิจัยนำประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละอาชีพมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเทคนิค เพื ่อการ
สื่อสารในงานอาชีพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ในงานอาชีพด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7 หัวข้อหลัก คือ การ
บริหารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การแนะนำตัวและการ
ทักทาย การรับโทรศัพท์ทั่วไป ลักษณะงานหรือสินค้า การรับ
คำสั่ง การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การสมัภาษณง์าน และการ
นำเสนอผลงาน โดยพจิารณาความจำเปน็ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทั่ว ๆ ไป ที่ผู้สำเร็จการศึกษาควรรู้และสามารถ
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ฝึกทักษะเหล่าน้ีได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากเหน็ว่าการกำหนดขอบเขตของ
เนื้อหาที่จะสอนเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งของการสอน เพราะแต่เดิม
การจัดทำหลักสูตรของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
เป็นแบบเน้นโครงสร้าง กล่าวคือให้ความสำคัญกับรูปแบบ
ของภาษาหรอืไวยากรณเ์ป็นอันดบัหนึง่ และเนือ้หาทางศพัทเ์ป็น
อันดับรอง มีการกำหนดรูปแบบโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ต้อง
การสอนและเรยีงลำดบัโครงสรา้งเหลา่นัน้

สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบใหม่น้ัน เน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาไปใชใ้นการส่ือสารหรือสื่อความหมาย
ได้โดยไมต้่องกงัวลกบัความถกูตอ้งทางไวยากรณจ์นเกนิไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
การเรียนการสอนในแนวนี้ จึงเน้นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้
ภาษาทีใ่กล้เคียงกบัสถานการณจ์ริงใหม้ากทีสุ่ด

คณะผู้วิจัยพบว่าการจัดเนื้อหาที่เน้นในเรื่องโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ-
วันได้หรือผู้เรียนอาจจะส่ือสารได้บ้างก็เป็นลักษณะท่ีเจ้าของภาษา
เขาไม่ใช้พูดกัน หรือพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจเพราะเน้นความ
ถูกต้องทางไวยากรณ์มากเกินไป และสภาพของบทเรียนก็ไม่น่า
สนใจเท่าที่ควร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงคิดวิธีการเสนอเนื้อหา โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเขา้ใจเก่ียวกับความหมายและ
วิธีการใช้ภาษาทีเ่หมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ  ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาด้วย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำ
เอกสารประกอบการสอนซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ผู้เรียน
จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริง เช่น การแนะนำ
ตนเองและการทกัทาย การรบัโทรศพัท ์การอธบิายลกัษณะงาน
หรือสินค้า การรับคำสั่ง การเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์เข้าทำงาน

จากเนื้อหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้เน้นถึงการใช้วิธีการ
สอนแบบมุ่งเน้นการสื่อสาร หรือ Communicative Approach
ประสมประสานกับหลักทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วเพื่อเน้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง มิใช่เป็นการท่องจำ
กฎไวยากรณ์เหมือนก่อน ทั้งนี ้การฝึกภาษาเพื่อการสื ่อสาร
เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื ่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ภาษาใน
ชั้นเรียนกับการนำภาษาไปใช้จริงนอกห้องเรียน การฝึกการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทาง

ให้เท่านั้น การที่ผู ้เรียนได้เรียนรู้แล้วอย่างแท้จริงก็คือ การที่
ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เองโดยอิสระตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี โดยไม่ต้องมี
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ควบคุมการเรียนการสอนในแนวนี้ จึง
เน้นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับสถาน-
การณ์จริงให้มากที ่ส ุด โดยฝึกในลักษณะทักษะสัมพันธ์
(Integrated Skills) ผู้สอนเปน็ผูน้ำกจิกรรมมาใหผู้้เรยีนฝกึ เชน่
การสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้สนทนากนั

จุดมุ่งหมายของวิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการ
สื่อสารนี้ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายได้
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพสังคม
การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นหลักสำคัญ คือ ต้องให้ผู้เรียน
ได้ทำกิจกรรมการใช้ภาษา กิจกรรมดังกล่าวควรมีลักษณะ
เหมือนในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง
และตอ้งใหผู้้เรียนฝกึการใชภ้าษามาก ๆ เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่ง-
แคล่วในการใช้ภาษา อาจจะสรุปได้ว่าหลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การ
พัฒนาความสามารถของผู ้เรียนในการใช้ภาษา ตามความ
มุ่งหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนการสอนในแนวนี้ จึง
เน้นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงสถานการณ์
จริงให้มากท่ีสุดน่ันเอง

กล่าวได้ว่าวิธีการสอนแบบไวยากรณ์นั้นเป็นวิธีการสอน
ท่ีมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ และกฎเกณฑ ์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ
ทางไวยากรณ์ โดยผู้สอนเป็นผู้ทำหน้าท่ีอธิบาย และให้ผู้เรียนนำ
ความรู้ดังกล่าวไปทำแบบฝกึหัด การวัดผลเน้นความจำ คำศัพท์
และกฎไวยากรณ์ ซ่ึงวิธีการสอนแบบน้ีละเลยทักษะการพูด และไม่
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาที่เรียนไปใช้สื่อสารได้ การเรียนรู้
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ภาษาไดอ้ย่างถกูต้อง และการเรยีนวธีิน้ีไม่สอดคลอ้งกบัภาษา
ท่ีใช้ในชวิีตประจำวนั วิธีการสอนแบบนีจ้ะทำใหผู้้เรียนเกดิความ
เบื่อหน่ายและทำให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาน้อย จะเป็นการ
ขัดขวางการคดิเปน็ภาษาตา่งประเทศใหช้้าลง วิธีการสอนแบบนี้
เปน็การใหพ้ืน้ฐานในการเรยีนรูภ้าษามากกวา่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
ตัวภาษาจริง ๆ นั่นคือ ช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าภาษามีระบบอย่างไร
มากกว่าที่จะรู้ว่าเจ้าของภาษาใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างไร
ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงไม่เน้นการเรียนการสอนแบบไวยกรณ์
(Grammar) ตามแบบของเดิม

การฝึกภาษาในลกัษณะนีมี้ประโยชนใ์นแง่ท่ีช่วยให้ผู้สอน
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และผู้เรียนได้รู้ว่าผู้เรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ภาษาได้มากน้อย เพียงใด ซึ่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงนั้น หมายถึง การที่ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เองโดยอิสระตามสถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนด ในการเรียนการสอนนั้นคณะผู้วิจัยได้กำหนด
บทบาทสมมุติขึ้น เช่น ผู้เรียนเป็นใคร และจะต้องพูดว่า อย่างไรบ้างในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการกำหนด จากการวิจัย
พบว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนด และจากการเรียน
การสอนคณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อดีข้อเสียของการสอนแบบมุ่งเน้น การส่ือสารเป็นหลัก Communication-based ได้ดังน้ี
1. ข้อดี

ก. เป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนภาษา คือมุ่งให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณใ์นชีวิตจริง

ข. เป็นวิธีการสอนที่เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษา ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนภาษาเพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ฝึกใช้ความคดิ มีความกลา้ในการใชภ้าษาทำใหผู้้เรียนมีประสบการณใ์นการใชภ้าษา

ค. ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นกลุ่ม เป็นคู่ เป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ฝึกวินัยและความรบัผิดชอบ
2. ข้อจำกดั

ก. วิธีการสอนตามแนวการสอนเพือ่การสือ่สารนี ้ตอ้งการผูส้อนทีมี่ความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ เช่น ความรู ้ความเขา้ใจดา้น
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม การจัดกิจกรรม และการสร้างสถานการณ์ในห้องเรียนให้เหมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นการสอนที่ใช้เวลามากและได้เนื้อหาน้อย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าไม่ได้อะไรและผู้เรียนต้องเข้าเรียนสม่ำเสมอจึงจะเห็นพัฒนา-
การของการใชภ้าษาอย่างชัดเจน

ข. วิธีการสอนที่เน้นความสามารถในการสื่อสารมากกว่าความรู้ ความสามารถในรูปแบบของภาษา ดังนั้นการวัดผลตาม
แนวการสอนเพื่อการสื่อสารจะเน้นทักษะสัมพันธ์ และต้องวัดผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมครั้งนี ้จัดให้มีการวัดผล
ในแต่ละครั ้งที ่จบบทเรียน ทั้งนี ้เพื ่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการในการสื ่อสารของผู ้เรียน ผู้สอนจึงต้องวัดผลอยู่ตลอดเวลา
ซ่ึงอาจจะทำให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้เบ่ือหน่าย

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด คณะผู้วิจัยตระหนักอยู่เสมอว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนคิเพ่ือการส่ือสารในงานอาชพี จะไม่บังคับให้ผู้เรียนพูด หรือออกเสียงให้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์และการออกเสียงจนเกิดความเครียดและไม่กล้าพูด แต่จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้เรียน
กลา้พดูและสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษตามความจำเปน็ในการใชง้านอาชพี คณะผูว้จัิยเหน็วา่งานวจัิยเรือ่งนี้
เป็นการนำทฤษฎีการเรียนการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู ้ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม
และหลักการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและลงตวัมากท่ีสุดงานวิจัยหน่ึง
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