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ความน�า

 บ่อยครัง้มคีนตัง้ค�ำถำมว่ำเรยีนภำษำองักฤษอย่ำงไรจงึจะประสบควำมส�ำเรจ็ ค�ำตอบทีไ่ด้รบัอำจ

จะมีควำมแตกต่ำงกันตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้สอน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ถูกถำมอำจจะย้อนค�ำถำม

กลับไปว่ำ ต้องกำรที่จะเก่งในทักษะใด ฟัง พูด อ่ำน หรือ เขียน เพรำะทักษะแต่ละทักษะถึงแม้จะเป็น

ภำษำเดียวกัน แต่วิธีกำรฝึกอำจจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน ในกำรเรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำ 

ต่ำงประเทศ ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องฝึกฝนทักษะต่ำงๆ ทั้งกำรฟัง พูดอ่ำน และเขียน เพื่อสำมำรถน�ำทักษะ

เหล่ำนี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

หลำยคนพดูภำษำอังกฤษได้ แต่อำจจะพูดไม่ถกูตำมหลกัของภำษำ และมีคนจ�ำนวนไม่น้อยทีเ่ขยีนภำษำ

อังกฤษได้แต่เขียนไม่เป็นไปตำมโครงสร้ำงของภำษำ บำงคนมีควำมถนัดทำงด้ำนกำรพูดแต่ไม่ถนัด 

ทำงด้ำนกำรเขียน บำงคนมีควำมช�ำนำญในกำรเขียนแต่ไม่มีควำมมั่นใจในกำรพูด สิ่งที่กล่ำวมำไม่ใช่ 

เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่ำงไร เพรำะอยู่ที่ภูมิหลังของกำรฝึกฝนของแต่ละคน 

 ทักษะในกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทหลักๆ คือ ๑) ทักษะที่ต้องคิด 

ขึ้นเอง (productive skills) ซึ่งได้แก่กำรพูดและกำรเขียน ๒) ทักษะที่รับข้อมูลเข้ำมำในสมองแล้วคิด

ถอดควำมหมำย (receptive skills) ได้แก่ ทักษะกำรอ่ำนและกำรฟัง แต่โดยธรรมชำติกำรเรียนรู้ทกัษะ

เหล่ำนี้ดูเหมือนว่ำจะไม่ส�ำพันธ์กันกับกำรแบ่งนี้ เพรำะกำรฟังและพูดเป็นกำรเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชำติ 

ขณะที ่กำรอ่ำนและกำรเขยีนโดยทัว่ไปเป็นกำรเรียนทีโ่รงเรยีนหรอืมหำวทิยำลยั และนอกจำกนี ้ทกัษะ

ที่ต้องคิดขึ้นเอง คือกำรเขียนและกำรพูดก็ยังแตกต่ำงกันในกำรเรียนรู้
1

  หลำยคนกล่ำวว่ำกำรเขียนเป็นทักษะทำงภำษำที่ยำกและซับซ้อนมำกกว่ำทักษะอื่นๆ นูนำน 

(Nunan)
2
 กล่ำวว่ำ กำรพูดง่ำยกว่ำกำรเขียนไม่ว่ำจะเป็นภำษำที่หนึ่งหรือภำษำที่สองก็ตำมเนื่องจำก

 1
 Harmer, J. The Practice of English language teaching (China: Longman, 2006) p. 246.

 2
 Nunan, D. Designing tasks for the communicative classroom (Cambridge : Cambridge 

University Press, 1989).
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กำรเขียนต้องอำศัยควำมรู้และข้อมูลจำกทักษะ ฟัง พูด และอ่ำน และมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวม

ควำมคิด ล�ำดับเหตุกำรณ์ และถ่ำยทอดออกมำเป็นภำษำเขียนที่ต้องตรงกับควำมต้องกำรของตน  

กำรเขียนไม่ใช่เป็นกำรฝึกเพื่อแสดงควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์และโครงสร้ำง

ไวยำกรณ์แต่เพยีงอย่ำงเดยีวแต่เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพือ่กำรสือ่สำรด้วย
3
 อำจจะ

กล่ำวได้ว่ำประชำกรกว่ำครึ่งโลกไม่สำมำรถเขียนได้ดีพอหรือเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4
 ถึงแม้มี 

คนจ�ำนวนมำกมีควำมเชื่อเช่นนั้นว่ำทักษะกำรเขียนเป็นทักษะท่ียำกที่สุด แต่ก็มีควำมจ�ำเป็นที่ต้องมี 

กำรเรียน กำรสอนทักษะกำรเขียน เนื่องจำกทักษะกำรเขียนเป็นทักษะส�ำคัญและเอื้อประโยชน์ต่อ 

ผูเ้รยีนอย่ำงมำกช่วยเสรมิให้ผูเ้รียนได้น�ำควำมรูอ้ืน่ ๆ  ในวชิำภำษำองักฤษทีเ่รยีนมำใช้ เช่น กำรจดบนัทกึ

ขณะฟัง หรือกำรเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่ำน นอกจำกนี้กำรเขียนท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิดอย่ำงมีระบบและ

สร้ำงสรรค์ เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมนึกคิด และจินตนำกำร ซึ่งมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อกำรเรียนรู้

และกำรพัฒนำทำงภำษำ
5
 ส�ำหรับข้อบกพร่องในด้ำนกำรเขียนท่ีพบคือผู้เรียนมีปัญหำด้ำนกำรใช้

โครงสร้ำงทำงภำษำ ค�ำศัพท์ กำรเรียบเรียงประโยค ตลอดจนไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดเห็นของตน

ไปสู่ไปสู่กำรเขียนภำษำอังกฤษได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
6
 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม ถึงมีคนจ�ำนวนมำกมีควำมเห็นว่ำกำรพูดง่ำยกว่ำกำรเขียน แต่เป็นที่น่ำสังเกต

ว่ำมีนักเรียน นิสิต นักศึกษำตลอดจนประชำชนที่มีกำรศึกษำหรือผู้ต้องกำรพัฒนำตนยังคงแสวงหำ

สถำบันที่สอนพิเศษภำษำอังกฤษอยู่เนืองๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีผู้เรียนจ�ำนวนมำกที่ต้องกำรเรียน 

กำรพูดภำษำอังกฤษ ปรำกฏกำรณ์เช่นนี้สะท้อนถึงปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

ในโรงเรียนและสถำนศึกษำท่ีผ่ำนมำไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมวัตถุประสงค ์

ของกำรจัดกำรศึกษำที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีข้อมูลท่ีน�ำเสนอต่อสังคมไทยและท่ัวโลกถึงควำมล้มเหลวของ

 3
 พิตรวัลย์ โกวิทวที, ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษ (กรุงเทพมหำนครฯ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๓๐.

 4
 Grabe, W., & Kaplan, B. Theory and practice of writing ( London & New York: Longman, 

1996) p.87.

 5
 สมุติรำ องัวฒันกลุ, วธิสีอนภาษาองักฤษ (กรงุเทพมหำนคร : ส�ำนกัพมิพ์จฬุำลงกรณมหำวทิยำลัย, ๒๕๔๐), 

หน้ำ ๑๔๙-๑๖๓.

 6
 สมพิศ พูลเจริญ, การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

โดยการใช้โครงงาน (บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑.
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กำรพูดภำษำอังกฤษของคนไทยมีมำกถึงร้อยละ ๙๙
7
 เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรกำรศึกษำแล้วไม่ว่ำ

จะเป็นระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ หรือในระดับปริญญำตรีแล้วก็ยังไม่สำมำรถพูดภำษำ

อังกฤษได้ดีเท่ำที่ควรซึ่งปัญหำนี้อำจเกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ ปัจจัยท่ีท�ำให้กำรเรียนกำรสอนมี

ประสทิธภิำพ คอื ๑) ปัจจยัด้ำนกำรสอน ได้แก่ คณุภำพผู้สอน โอกำสทำงกำรเรียนของผู้เรียนและเกณฑ์

กำรประเมิน ๒) ปัจจัยด้ำนตัวผู้เรียน ได้แก่ ควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจกำรสอน ควำมถนัด แรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สอน และกลยุทธ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ ๓) ปัจจัยด้ำนสังคมและ 

วฒันธรรม ได้แก่ ควำมยดึมัน่ในภำษำตน องค์ประกอบทำงภำษำตนและภำวะสองวฒันธรรมในสังคม
8
 

นอกจำกน้ี ยังมีปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมทำงบ้ำนและ

สภำพแวดล้อมทำงสถำบันกำรศึกษำ 

 จำกปัญหำทีไ่ด้กล่ำวมำไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนหรือกำรพูด ดูเหมอืนจะมข้ีอจ�ำกดั

ควำมยำกง่ำยท่ีแตกต่ำงกนัออกไป กำรฝึกทกัษะหนึง่อำจจะมส่ีวนเพือ่ไปพฒันำหรอืเสรมิอีกทกัษะหนึง่ 

แต่ต้องมีกำรปรบัไปตำมสภำพของทักษะนัน้ๆ เช่น กำรพดูมไิด้เป็นกำรเอำภำษำเขยีนออกมำพดู ภำษำ

พูดจะเป็นข้อควำมสั้นๆ บำงข้อควำมอำจจะขำดควำมสมบูรณ์ของไวยำกรณ์ ไม่เป็นประโยค แต่ต้อง

เป็นภำษำที่ผู้ฟังเข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้กำรพูดภำษำอังกฤษอย่ำงเป็นทำงกำรในที่ชุมชนเป็นกำรพูด 

น�ำเสนอและเป็นกำรพูดแสดงควำมคิดเห็นซ่ึงผู้พูดต้องมีควำมคิดวิเครำะห์ภำยใต้มุมมองของตนเอง 

ถ้ำประสบกำรณ์กำรเรียนที่ผ่ำนมำไม่เคยฝึกน�ำเสนอควำมคิดก็จะท�ำให้สื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษยำก 

ยิ่งขึ้น
9
 และลักษณะเดียวกัน กำรเขียนเพื่อติดต่อสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับบุคคลสนิท อำจไม่เน้น

ถงึควำมถกูต้องทำงโครงสร้ำงของภำษำ แต่เมือ่ต้องเขยีนในรปูแบบทีเ่ป็นทำงกำรมำกข้ึนมคีวำมจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งที่ต้องรักษำระดับควำมถูกต้องของภำษำ

 7
 Wattanavitukul, Piset Spoken English: Why 99% of Thai and Chinese Failed in Learning 

Oral English, (2006) [Accessed 18 Dec. 2015]

 8
 Jakobovits, Loen A. Foreign Language Learning : A Psycholinguistic Analysis of the Issues 

(Rowley Mass : Newbury House, 1971) pp.103-115.

 9
 Bygate, Martin, Speaking: Language Teaching, a Scheme for Teacher Education (Oxford: 

Oxford University Press. 1991) p.10.
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การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 โดยทั่วๆ ไปแล้ว กำรเขียนจะมีองค์ประกอบที่จะต้องพิจำรณำด้งนี้

  ๑.  เนื้อหาดี (Content) เนื้อหำสำระหรือเร่ืองรำวที่จะใช้ในกำรเขียน มีควำมเป็นทำงกำร 

หรือไม่เป็นทำงกำร เขียนให้คนกลุ่มใดอ่ำน มีควำมน่ำสนใจหรือไม่

  ๒.  มีรูปแบบ และลีลา (Form and Style) รูปแบบได้แก่กำรเรียบเรียง กำรจัดล�ำดับก่อน

หลังของเนื้อหำ ให้มีควำมต่อเน่ืองกันและมีควำมกลมกลืน (coherence) ส่วนลีลำได้แก่ กำรเลือก 

โครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ เลือกค�ำ และส�ำนวนต่ำงๆ ของภำษำที่ใช้ในกำรเขียนเพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดอำรมณ์

และอรรถรสในกำรอ่ำนจำกข้อควำมที่เขียน

  ๓.  ไวยากรณ์ชัดเจน (Grammar) ไวยำกรณ์มีควำมเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภำษำ ภำษำ

องักฤษมรีปูแบบโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ทีแ่ตกต่ำงจำกภำษำไทย ผูเ้ขยีนจงึต้องเขยีนให้ถกูต้องและสือ่

ควำมหมำยได้ชัดเจนและครอบคุลม 

   ๔.  เน้นกลวธีิ (Mechanics) กลวิธีเป็นกำรใช้สญัลกัษณ์ต่ำงๆ ของภำษำทีใ่ช้ในกำรเขยีน เช่น 

กำรใช้ตัวอักษรใหญ่และเครื่องหมำยวรรคตอนต่ำงๆ 

กระบวนการเขียน 

 มีนักคิดนักเขียนหลำยท่ำน ได้น�ำเสนอขั้นตอนของกระบวนกำรเขียน (Writing Process)  

คล้ำยๆ กัน ดังนี้ 

  ๑. ขั้นก่อนกำรเขียน (Pre-writing) เป็นขั้นตอนกำรคิดประเด็น หรือเลือกเรื่องที่จะเขียน 

เป็นกำรรวบรวมควำมคดิ ซึง่ใช้ในกำรวำงแผนค้นคว้ำและจดัเตรยีมเนือ้หำ โดยทีผู่เ้รียนต้องกำรค�ำชีแ้นะ

ซึ่งอำจท�ำได้โดยกำรจัดเตรียมเน้ือหำ ในรูปของกำรระดมควำมคิด กำรอภิปรำย กำรใช้ผังควำมคิด  

กำรใช้ประเด็นค�ำถำม หรือกำรช่วยกันวำงเค้ำโครงร่ำง เป็นต้น 

  ๒. ขั้นกำรเขียน (Writing) เป็นขั้นกำรลงมือเขียนงำน ถ่ำยทอดควำมคิดลงบนกระดำษ  

โดยไม่ต้องกังวลในกำรใช้ภำษำ กำรสะกดค�ำ หรือกลไกทำงภำษำมำกนัก 

  ๓. ข้ันปรับปรุงงำนเขียน (Revising) เป็นข้ันตอนกำรตรวจ โครงสร้ำงประโยค ไวยำกรณ์  

กำรสะกดค�ำ เครื่องหมำยวรรคตอน 
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  ๔. ขัน้แก้ไข เรยีบเรยีงและกำรอ่ำนเพือ่ตรวจแก้ไข (Editing and Proofreading) ผูเ้ขยีนหรอื

ผู้เรียนสำมำรถปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหำ ผู้เขียนควรมีเครื่องมือในกำรตรวจแก้ไข เช่น  

รูปแบบหลักกำร หรือกำรให้ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชำญ ตรวจสอบควำมถูกต้องเพิ่มเติม

 ในกระบวนกำรฝึกทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษสำมำรถท�ำได้หลำยวิธี ข้ึนอยู่กับผู้สอนที่จะคิด

หำวิธีให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน จำกกำรที่ผู้เขียนได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ

ด้วยวรรณกรรมล้ำนนำของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่”
10

  

โดยให้นิสิตทั้งชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๔ วิชำเอกภำษำอังกฤษ ได้ฝึกควำมสำมำรถในกำรเขียนภำษำ

อังกฤษ ในด้ำนกำรเขียนค�ำศัพท์ และกำรเขียนบรรยำยส้ันๆ โดยกำรน�ำวรรณกรรมท้องถิ่นล้ำนนำ 

มำเป็นเค้ำโครงเรื่องในกำรเขียน ใช้เวลำในกำรฝึกวันละ ๙๐ นำที รวมทั้งหมด ๑๐ ครั้ง ในกำรท�ำ

กิจกรรมฝึกกำรเขียนนั้นนิสิตท�ำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ช่วยกันคิดและช่วยกันเขียน  

เริ่มจำกกำรฝึกตั้งแต่ระดับค�ำ ไปหำวลี ประโยค และกำรเขียนย่อหน้ำสั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนิสิต

จะได้รับฟังประวัติโดยย่อของวรรณกรรมแต่ละวรรณกรรม จำกนั้นเป็นกำรเรียนรู้เทคนิคกำรเขียน  

หลังจำกนั้นเป็นกำรท�ำกิจกรรมกำรเขียนร่วมกันเป็นกลุ่ม เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มจะได้รับกำรวิจำรณ์และ

ตรวจแก้ไขข้อผิดถูกร่วมกันเป็นกำรเรียนรู้ทั้งข้อผิดพลำดของตนเองและของคนอ่ืน หลังจำกกำร 

ท�ำกิจกรรมครบ ๑๐ ครั้งแล้ว จำกกำรทดสอบหลังจำกจบทุกกิจกรรม ผลคะแนนจำกกำรประเมิน 

เป็นรำยบุคคลพบว่ำ คะแนนควำมรู้ภำษำอังกฤษเฉลี่ยหลังเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรเขียนด้วยกำร

ใช้วรรณกรรมล้ำนนำ (xx=๑๒.๓๒, SD=๗.๗๘) สูงกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียน (xx=๒๓.๕๐, 

SD= ๙.๐๕) ถึง ๒ เท่ำ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .๐๐๑ ทั้งภำพรวมและรำยชั้นปี นอกจำกนิสิต

จะได้ฝึกทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษแล้ว นิสิตยังได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมล้ำนนำ และเห็น

คุณค่ำในกำรศึกษำวรรณกรรมท้องถิ่นของตน จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็น นิสิตเกินครึ่งหนึ่ง 

เห็นคุณค่ำในกำรศึกษำวรรณกรรมล้ำนนำและประโยชน์ในกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วยวรรณกรรม 

ล้ำนนำ อยูใ่นระดบัมำก หนึง่ในสำมของนสิิตทัง้หมดเหน็ว่ำตนเองมคีวำมสำมำรถในกำรเขยีนสรุปหรือ

แปลงำนวรรณกรรมล้ำนนำเป็นภำษำองักฤษ อยูใ่นระดบัน้อยถงึปำนกลำง (ร้อยละ ๓๒.๑) และร้อยละ 

๓๕.๗ ของนิสิตทั้งหมดเห็นว่ำตนเองมีควำมสำมำรถในกำรเขียนสรุปหรือแปลงำนวรรณกรรมล้ำนนำ

 10
 ส�ำรำญ ขนัส�ำโรง, การพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษด้วยวรรณกรรมล้านนาของนิสติ มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (รำยงำนกำรวิจัยมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 
๒๕๕๖), หน้ำ ๗๔-๗๔.
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เป็นภำษำอังกฤษ อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ไม่มีนิสิตที่เห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรเขียนสรุป

วรรณกรรมล้ำนนำเป็นภำษำอังกฤษ อยู่ในระดับน้อยที่สุด นอกจำกนิสิตได้พัฒนำทักษะกำรเขียน 

ของตนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้เป็นกลุ่มท�ำให้ผลคะแนนสูงกว่ำก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม ๒ เท่ำแล้ว  

กำรเปล่ียนบรรยำกำศและสถำนที่ในกำรเรียนรู้ และกำรจัดทัศนศึกษำ ณ สถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ

วรรณกรรมล้ำนนำ พร้อมทั้งให้ฝึกกำรเขียน ณ สถำนที่แห่งนั้นๆ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้และส่งผล

ต่อกำรเห็นคุณค่ำในกำรศึกษำวรรณกรรมล้ำนนำของนิสิต

การพัฒนาทักษะการพูด

 กำรพัฒนำทักษะทำงกำรพูดเป็นสิ่งที่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องฝึกฝน ในรูปแบบกำรเรียน 

กำรสอนนั้นกำรสอนกำรพูดจ�ำเป็นต้องฝึกผู้เรียน ๒ อย่ำง คือ ๑. ฝึกในกำรใช้รูปแบบที่คงที่ของภำษำ 

ได้แก่ เสยีงและรูปแบบไวยำกรณ์และค�ำศพัท์ ๒. หำโอกำสแสดงออกในกำรพูด เพ่ือเป็นกำรทดสอบว่ำ

เสยีงและรปูแบบทีไ่ด้ฝึกฝนมำใช้ได้ถกูต้องหรือไม่ ผู้สอนต้องให้ควำมสนใจในเร่ืองควำมถกูต้องและควำม

คล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่ำงกันของระดับกำรเรียน ในข้ันต้นควรเน้นควำมถูกต้อง แต่อย่ำให้ผู้เรียน 

มีควำมอึดอัดจนขำดควำมมั่นใจในกำรพูด ส่วนในข้ันสูงควรเน้นควำมคล่องแคล่ว กำรพัฒนำควำม

สำมำรถในกำรพดูเป็นบ่อเกดิทีด่ขีองแรงจงูใจสำหรับผู้เรียน ส่ิงทีผู้่สอนควรค�ำนงึ คอื ๑. พยำยำมหำวิธี

แสดงต่อผู้เรียนว่ำพวกเขำกำลังพัฒนำภำษำตลอดเวลำโดยกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นคร้ังครำว เช่น  

กำรฝึกบทบำทสมมต ิกำรเล่นเกมหรอืกำรอภปิรำย เพือ่ให้ผูเ้รยีนเห็นว่ำพวกเขำสำมำรถใช้ภำษำได้มำก

แค่ไหน ๒. ในกำรฝึกควบคุมนั้นผู้สอนจะต้องเลือกกิจกรรมและแก้ไขข้อผิดพลำดในโอกำสที่เหมำะสม

ให้ผู้เรียนได้รับกำรดลใจอยู่เสมอ ๓. แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่ำสิ่งที่พวกเขำรู้เพียงเล็กน้อยยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้

อีกมำกมำย และต้องพัฒนำทักษะกำรพูดอยู่อย่ำงต่อเนื่อง

 จำกกำรทีผู่เ้ขยีนได้ท�ำวจิยัเรือ่ง “กำรพฒันำทกัษะกำรพดูภำษำองักฤษของพระภิกษสุำมเณรใน

วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อ.เมือง จ.เชียงใหม่”
11

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงแบบฝึกทักษะกำร

พูดภำษำอังกฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมแก่พระภิกษุสำมเณรในวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเทีย่วในอ�ำเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ และพฒันำทกัษะกำรพดูและกำรสือ่สำรภำษำองักฤษ

ด้ำนพระพทุธศำสนำและศลิปวฒันธรรมแก่พระภกิษสุำมเณรในวดัทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วในอ�ำเภอเมอืง

 11
 ส�ำรำญ ขันส�ำโรง, การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพระภิกษุสามเณรในวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่(รำยงำนกำรวิจัยมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๗), หน้ำ๕๐-๕๒.
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เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษำผลสัมฤทธ์ิและเสนอรูปแบบกำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมแก่พระภิกษุสำมเณรในวัดท่ีเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ก�ำหนดวัดเพ่ือเป็นต้นแบบในกำร 

ฝึกปฏิบัติเป็นพระมัคคุเทศก์ จ�ำนวน ๓ วัด คือ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง 

และวัดเชียงมั่น โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ พระภิกษุสำมเณรที่พ�ำนักอยู่ในวัดในเขตอ�ำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๒๕๕ รูป ที่เข้ำร่วมในกำรวิจัยด้วยควำมสมัครใจและได้รับกำรวัด

ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำองักฤษข้ันพืน้ฐำนโดยกำรสมัภำษณ์เป็นภำษำองักฤษ ให้เหลอืจ�ำนวน 

๔๐ รูป และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศท่ีเข้ำชมวัดต้นแบบในกำรทดลอง จ�ำนวน ๓ วัด สำมำรถ

สื่อสำรภำษำอังกฤษได้ และยินดีเข้ำร่วมในกำรวิจัยด้วยควำมสมัครใจ จ�ำนวน ๔๐ คน

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ หลกัสตูรทกัษะกำรพูดภำษำองักฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศลิปวฒันธรรม

แก่พระภิกษุสำมเณรในวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ 

ไปด้วย (๑)โครงสร้ำงประโยคภำษำองักฤษท่ีมปีระโยชน์ในกำรตอบค�ำถำมหรอืบรรยำยกับนกัท่องเทีย่ว

ชำวต่ำงประเทศได้ท่ัวไปและใช้ได้กับทุกวัด จ�ำนวน ๑๕ โครงสร้ำง เช่น This temple is known 

as………, There are (two important places in this temple…..,There is the most famous/

beautiful (Buddha image) in the temple เป็นต้น (๒) ข้อมูลภำษำอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย 

พระพุทธรปูปำงต่ำงๆ ในแต่ละยคุในประเทศไทย และพระพทุธรปูประจ�ำวนัเกดิ รปูแบบสถำปัตยกรรม

ของวัดไทยในแต่ละยุค ตัวอย่ำงวัดและสถำปัตยกรรมภำยในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญใน

ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศนิยมเข้ำไปเยี่ยมชม รวมทั้งข้อมูลภำยในวัดที่เป็นต้นแบบ 

ในกำรท�ำกิจกรรมในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วัดพระสิงห์ รำชวรมหำวิหำร วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง 

และวดัเชยีงมัน่ และค�ำถำม–ค�ำตอบท่ีนักท่องเทีย่วชำวต่ำงประเทศนยิมตัง้ค�ำถำม ทัง้นีผู้้วจิยัได้รวบรวม

และเรยีบเรยีงหลกัสตูรให้มคีวำมครอบคลมุและมีประโยชน์มำกทีส่ดุส�ำหรบัพระภิกษสุำมเณรเพือ่ใช้ใน

กำรตอบค�ำถำมหรือบรรยำยภำษำอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศเกี่ยวกับวัดและเรื่องรำว

ภำยในวัด รวมทั้งวิธีกำรฝึกปฏิบัติที่มีขั้นตอนกำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงแล้วท�ำกำรประเมิน 

เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องและสร้ำงควำมม่ันใจให้กบักลุม่ทดลองทีเ่ป็นผูบ้รรยำยให้มมีำกขึน้ในกำรบรรยำย

ครั้งต่อไป โดยกำรฝึกปฏิบัติซ�้ำในอีก ๑ สัปดำห์ต่อมำ และได้ท�ำกำรประเมินซ�้ำอีกครั้งเพื่อให้ทรำบ 

ผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรทักษะกำรพูดภำษำองักฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศลิปวัฒนธรรมแก่พระภกิษุ

สำมเณรในวดัทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วในอ�ำเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ดงัจะเหน็ได้จำกกำรประเมนิ
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ควำมคดิเหน็ของพระภกิษสุำมเณรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมต่ีอกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรใช้หลักสูตรทักษะกำรพูด

ภำษำอังกฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม ท่ีส่วนใหญ่เห็นว่ำได้รับควำมรู้จำกกำรอบรม  

อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ ๙๐.๙ สำมำรถน�ำประสบกำรณ์จำกกำรอบรมและฝึกปฏิบัติไปใช้

ในกำรบรรยำยในวัดที่ตนพ�ำนักอยู่ได้ (อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ ๙๐.๖) ได้รับประสบกำรณ์

จำกกำรฝึกภำคปฏิบัติ (อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ ๘๔.๘) และโครงสร้ำงภำษำอังกฤษช่วย 

ในกำรอธิบำยเกีย่วกบัเรือ่งรำวและสถำนทีภ่ำยในวดั (อยูใ่นระดบัมำกถงึมำกทีส่ดุ ร้อยละ ๖๖.๗) ท�ำให้

พระภิกษุสำมเณรกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมมั่นใจในกำรอธิบำยเกี่ยวกับวัดหลังได้รับกำรอบรม (อยู่ในระดับ

มำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ ๖๐.๗) และพระภิกษุสำมเณรกลุ่มตัวอย่ำงเกือบทั้งหมดมีควำมพึงพอใจ 

ต่อกิจกรรมกำรฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุดสูงถึงร้อยละ ๙๔ 

 พระภิกษุสำมเณรกลุ่มตัวอย่ำงได้พัฒนำกำรพูดบรรยำยภำษำอังกฤษเป็นล�ำดับ เริ่มตั้งแต่กำร 

ได้รับควำมรู้ในเน้ือหำและวิธีกำรในกำรบรรยำยพร้อมทั้งกำรฝึกปฏิบัติจำกสถำนกำรณ์จ�ำลองต่อหน้ำ

เพื่อนพระภิกษุสำมเณรในกลุ่มทดลอง และวิทยำกรประจ�ำกลุ่มทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  

หลังจำกนั้น พระภิกษุสำมเณรกลุ่มตัวอย่ำงทุกรูปได้น�ำข้อมูลเนื้อหำในหลักสูตรท่ีได้รับกำรอบรม 

กลับไปทบทวนและฝึกซ้อมที่วัดที่ตนพ�ำนักอยู่ เพื่อเตรียมตัวบรรยำยในสถำนที่จริง คือ วัดพระสิงห์ 

วรมหำวิหำร วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง และวัดเชียงมั่น เป็นกำรบรรยำยต่อหน้ำเพ่ือนพระภิกษุ

สำมเณรในกลุ่มทดลองและอำจำรย์วิทยำกรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศในสัปดำห์ถัดไป เป็นกำร

สร้ำงประสบกำรณ์และควำมมั่นใจให้กับพระภิกษุสำมเณรที่จะแสดงบทบำทพระมัคคุเทศก์ อีกทั้ง 

พระภิกษุสำมเณรกลุ่มตัวอย่ำงยังได้รับค�ำแนะน�ำจำกวิทยำกรที่ประจ�ำในแต่ละวัด ขณะฝึกปฏิบัติใน

สถำนกำรณ์จ�ำลองเพื่อปรับปรุงแก้ไข และในสัปดำห์สุดท้ำยของกำรฝึกปฏิบัติ พระภิกษุสำมเณร 

กลุ่มตัวอย่ำงได้ฝึกปฏิบัติเป็นพระมัคคุเทศก์ในสถำนกำรณ์จริงในวัดต้นแบบ ผลกำรพัฒนำทักษะ 

กำรพูดภำษำอังกฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมแก่พระภิกษุสำมเณรในวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวในกำรวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

กำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม ที่พบว่ำ ในครั้งที่ ๑  

(xx=๖๙.๗๙, SD.=๑๒.๙๒) และครั้งที่ ๒ (xx=๘๑.๔๒, SD.=๙.๖๒) สูงกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  

(xx=๕๒.๑๒, SD.= ๑๒.๙๒) อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .๐๐๑ ท�ำให้สรุปได้ว่ำ หลังกำรร่วม

กิจกรรมตำมหลักสูตรทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมในวัดที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษของ
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พระภิกษุสำมเณรกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับพระภิกษุสำมเณร

กลุ่มตัวอย่ำงให้มีเพิ่มข้ึน อันจะส่งผลให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรน�ำประสบกำรณ์จำกกำรอบรมและ 

ฝึกปฏบิตัไิปใช้ในกำรบรรยำย/อธบิำยเรือ่งรำวต่ำงๆ ภำยในวดัทีต่นพ�ำนกัอยู ่นบัว่ำเป็นกำรส่งเสรมิงำน

เผยแผ่ศำสนธรรมและงำนสำธำรณูปกำรซึ่งจะช่วยพัฒนำสังคมในบทบำทของพระสงฆ์ต่อไป

 จำกข้อมูลที่กล่ำวมำเป็นกำรยืนยันว่ำภำษำอังกฤษ หรือภำษำใดๆ ก็ตำมเป็นทักษะที่ต้องอำศัย

กำรพัฒนำ กำรเรียนรู้ ตลอดถึงกำรหมั่นฝึกฝนอยู่เนืองๆ และต่อเนื่องจึงจะท�ำให้ผู้เรียนประสบควำม

ส�ำเร็จและใช้ทักษะนั้นๆ ได้ดี ภำษำไม่ใช่อำหำรที่จะรับประทำนแล้วอิ่มทันที กำรที่จะเป็นผู้สำมำรถ 

ใช้ทักษะใดๆ ได้ดี หรือมีควำมช�่ำชอง จะต้องหมั่นฝึกฝน มีควำมอดทน และควำมพยำยำม สรุปง่ำยๆ 

ต้องใช้หลัก อิทธิบำท ๔ คือ

     มีฉันทะ  ใจชอบ  ประกอบกิจ

     เพียรอุทิศ  วิริยะ  ประสบผล

     สำมจิตตะ  ใฝ่ธุระ  ชนะตน

     ตรองเหตุผล  วิมังสำ  มำทบทวน
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