
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
 

1. ความหมาย  การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร   เปน
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู  ซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน   
จัดลําดับการเรียนรูเปนขัน้ตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน  โดยเริ่มจากการ
ฟงไปสูการพดู  การอาน  การจับใจความสําคัญ  ทาํความเขาใจ  จดจําแลวนําสิ่งที่
เรียนรูไปใช 

2.  ความสําคัญ  กลุมนกัจิตวิทยาการเรียนรูเชื่อวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดใน
การเรียน  ผูเรียนจะสามารถเรียนไดมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจเปน
สําคัญ  เขาจะเรียนไดดถีาเขาใจจุดประสงคของการเรียน  เห็นประโยชนในการนํา
สิ่งที่เรียนไปใช  โดยสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนไปแลวใหเขากับสิ่งที่กําลงัเรียนอยู  และ
สิ่งที่จะชวยใหเรียนภาษาตางประเทศไดดี  นอกเหนือจากสองเรื่องที่กลาวมาแลวก็คือ  
ตองเขาใจหลักภาษาที่ใชในการวางรูปแบบประโยคดวย 
 การสอนภาษาตางประเทศในปจจุบนั  ไดหนัมายึดแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารมากขึ้น  มีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความหมาย  ไดฝกใชภาษาในสถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจําวัน  โดย
ยังคงใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณ  ตามที่ปรากฏอยูในเนื้อหาที่ใชสื่อ
ความหมาย  ดังที่  ลิตเติลวูด (Littlewood, 1983)  กลาวไววา  แนวการสอนภาษาเพือ่
การสื่อสารเปนแนวการสอนที่ไมจํากัดความสามารถของผูเรียนไวเพียงแคความรูดาน
โครงสรางไวยากรณเทานั้น  แตสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาทุก
ทักษะ  โดยสัมพันธความสามารถทางไวยากรณเขากับยุทธศาสตรการสื่อสารดวย
วิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ  ในชีวิตจริงผูเรียนตองสัมผัสกบัการสื่อสาร  
ซึ่งเปนการใชภาษาในรูปแบบตางๆมากมาย  ดังนั้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ควร
สอนใหผูเรียนคุนกับการใชภาษาในชวีิตประจําวัน  และนําภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได  
คํากลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของ  วิดโดสัน (Widdowson, 1979)  ที่วา  
ความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใชเปนความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อสาร
จะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อเราสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตางๆกนั   
 



2 
 

เชน  การอธบิาย  การแนะนํา  การถาม-ตอบ  การขอรอง  การออกคําสั่ง  เปนตน  
ความรูในการแตงประโยคเปนสิ่งที่เราเรียกวา  ความรูความเขาใจภาษา  เทานั้น  ซึง่
อาจจะเปนประโยชนอยูบาง  แตถาจะใหเกิดประโยชนมากที่สดุ  ก็ตองสามารถนํา
ความรูในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติวิสัยไดตามโอกาสตางๆของการสื่อสาร   
 3.  แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตามคําจํากัดความที่  ดักกลาส 
บราวน (H.Douglas Brown,1993) เสนอไว  มีลกัษณะ 4 ประการ  ที่เชื่อมโยงสัมพันธ
กันดังนี้   
  3.1  เปาหมายของการสอนเนนไปทีอ่งคประกอบทั้งหมดของทักษะการ
สื่อสาร  และไมจํากัดอยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ 
  3.2  เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา  เพื่อนําผูเรียนไปสูการใช
ภาษาอยางแทจริงตามหนาที่ภาษา  และปฏิบัตจิริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด  
รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมายหลัก  แตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่ทาํ
ใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย 
  3.3  ความคลองแคลวและความถูกตอง  เปนหลกัการเสริมที่อยูภายใต
เทคนิคการสือ่สาร  มีหลายครั้งที่ความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวา
ความถูกตอง  เพื่อที่จะทาํใหผูเรียนนาํภาษาไปใชไดอยางมีความหมาย 
  3.4  ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ในตอนทายสุด  ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค  ภายในบริบทที่ไมเคย
ฝกมากอน   
 จากแนวการสอนตางๆดังไดกลาวมาแลว  ทําใหเกดิแนวคิดในการสอนภาษาวา  
ควรนําเสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาที่พบในสถานการณจริง  เพื่อนาํไปสูการสอน
คําศัพท  โครงสราง  การออกเสียง  มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา  โครงสราง  
สามารถใชไดถูกตอง  แลวจึงนําความรูที่ไดไปฝกในสถานการณจริง  แนวคิดนี้จึง
กลายเปนขัน้ตอนของการสอนของแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตามผังดังนี ้
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(ปรับจากผังที่ Marie-Louise Parizet  ผูเชี่ยวชาญจาก CAVILAM เสนอไวในการอบรม
ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว  ณ  สหวิทยาลัยลานนา เชียงใหม ป 2534 
  4.  ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  จากแนวคิดในการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารแบบนี้เอง  จึงทําใหเกดิขั้นตอนการสอนตางๆ 3 ขั้นตอน  ทีใ่ชจัดการ
สอนกันทั่วไปในขณะนี้ขึน้  และขัน้ตอนการสอนนี้  มีผลเชื่อมโยงตอไปถึงสถานการณ
การสอน  เทคนิคการสอน  สื่ออุปกรณ  และหนวยการสอนดวย  ครูผูสอนจึงควรทํา
ความเขาใจใหชัดเจน  เพือ่จะไดจัดการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 ขั้นตอนการสอนทั้ง 3 ขัน้นี้  จะพบวา   มีปรากฏอยูในวิธีการนําเสนอเนื้อหาใน
แบบเรียนตางๆ  ทีผู่เขียนแบบเรียนมคีวามรูดานภาษาศาสตรและแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารเปนอยางดี  และปรากฏอยูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารอยางชัดเจนทั้ง 3 ขั้นตอน  วิธีการดําเนินการในแตละขัน้ตอน  
มีดังตอไปนี้ 
  4.1  ขั้นการนําเสนอเนื้อหา  (Presentation)  ในการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ  การนาํเสนอเนื้อหาใหม  จัดเปนขั้นการสอนที่สําคัญขัน้หนึ่ง  ในขัน้
นี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน  ซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู  มีการนําเสนอ
เนื้อหาใหม  โดยจะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบภาษาที่ใชกนัจริงโดยทั่วไป  รวมทั้งวธิีการใชภาษา  ไมวาเปน 
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ดานการออกเสียง  ความหมาย  คําศัพท  และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับ 
สถานการณตางๆ  ควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑ 
  4.2  ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice)  เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดฝกใชภาษา
ที่เพิ่งจะเรียนรูใหมจากขั้นการนําเสนอเนื้อหาในลกัษณะของการฝกแบบควบคุมหรือ
ชี้นํา (Controlled Practice/Directed Activities)  โดยมีครูผูสอนเปนผูนาํในการฝกไปสู
การฝกแบบคอยๆปลอยใหทําเองมากขึ้น  เปนแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled)   
การฝกในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได  จึงเนนที่ความถูกตอง
ของภาษาเปนหลัก  แตกมี็จุดมุงหมายใหผูเรียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  
และวิธีการใชรูปแบบภาษานั้นๆดวยเชนกัน  ในการฝกนั้น  ครูผูสอนจะเริ่มจากการฝก
ปากเปลา (Oral)  ซึ่งเปนการพูดตามแบบงายๆกอน  จนไดรูปแบบภาษา  แลวคอย
เปลี่ยนสถานการณไป  สถานการณเหลานีจ้ะเปนสถานการณที่สรางขึ้นภายใน
หองเรียน  เพื่อฝกการใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน  ทั้งนีค้รูผูสอนตองใหขอมูล
ปอนกลับดวย  เพื่อใหผูเรียนรูวา  ตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม   นอกจากนีอ้าจ
ตรวจสอบความเขาใจดานความหมายได (ไมควรใชเวลามากนัก)  ตอจากนั้นจึงใหฝก
ดวยการเขียน (Written)  เพื่อเปนการผนึกความแมนยําในการใช 
  4.3  ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)  ขั้นการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร  นับเปนขั้นทีสุ่ดขั้นหนึ่ง  เพราะการฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  
เปรียบเสมือนการถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนําภาษา
ไปใชจริงนอกชั้นเรียน   การฝกใชภาษาเพื่อการสือ่สารโดยทั่วไป  มุงหวังใหผูเรียนได
ลองใชภาษาในสถานการณตางๆ  ที่จาํลองจากสถานการณจริง  หรือที่เปนสถานการณ
จริง ดวยตนเอง  โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานัน้  การฝกใชภาษาใน
ลักษณะนี้มีประโยชนในแงที่ชวยใหทัง้ครูผูสอนและผูเรียนไดรูวา  ผูเรียนเขาใจและ
เรียนรูภาษาไปแลวมากนอยเพียงใด สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของตนเอง
แคไน  ซึ่งการที่จะถือวาผูเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริงคือ  การที่ผูเรียนสามารถใช 
ภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองอยางอิสระ  ภายใตสถานการณตางๆ  ทีจ่ะพบในชีวิตจริง   
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นอกจากนี้ผูเรียนจะมีโอกาสนําความรูทางภาษาที่เคยเรียนมาแลวมาใชเปนประโยชน
อยางเต็มที่ในการฝกในขัน้ตอนนี้อีกดวย  เพราะผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาตาม
รูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนดังกรฝกในขั้นการฝก  และการไดเลือกใชภาษาเองนี้ชวย
สรางความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหแกผูเรียนไดเปนอยางด ี วิธีการฝกมกั
ฝกในรูปของการทํากิจกรรมแบบตางๆ  โดยครูผูสอนเปนเพียงผูกําหนดภาระงาน  หรือ
สถานการณตางๆให 
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