การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
• องค์ประกอบของการเรียนรู้
1. แรงขับ (Drive)
1.1 แรงขับปฐมภูมิ (Primary drive) คือ สิ่งที่ติดตัวมนุษย์
มาตั้งแต่เกิด เช่น ความหิว และความกระหายเป็นต้น
1.2 แรงขับทุติยภูมิ (Second drive) คือแรงผลักดันที่เกิดขึ้น
ภายหลังการเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการ วิตก
กังวล ความรัก และความปลอดภัย ฯลฯ
2. สิ่ ง เร้ า (stimulus) เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ หนี่ ย วน าท าให้ บุ ค คล
เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ
3. การตอบสนอง (Response) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
4. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มกาลัง
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง เช่น แรง
เสริ ม ทางบวก ได้ แ ก่ การชมเชย การให้ ร างวั ล และการ
เสริมแรงทางลบ ได้แก่การลงโทษ และการตัดคะแนน เป็นต้น
• การจัดกิจกรรมตามหลักการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สือ่ สาร
1. ครูต้องแจ้ง ชี้แจงจุดมุ่งหมายของการเรียน
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ์ คือ
ใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เช่น การอ่าน การฟัง การพูด
และการเขียน
3. ฝึกสมรรถภาพด้านการสื่อสารให้มีลักษณะเหมือนใน
ชีวิตประจาวันให้มากที่สุด ให้ผู้เรียนได้ใช้จริง
4. เน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์

5. ให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเห็น หรือระดมสมอง ฝึกการ
ทางานกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์ และการ
แก้ปัญหา
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และ
สนับสนุนให้ศึกษาความรู้นอกชั้นเรียน
8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน
9. ช่วยชี้แนะ นาทางให้คาแนะนา ในระหว่างดาเนินกิจกรรม
พร้อมกับตรวจความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน

1. กิ จ กรรม เป นองค ประกอบที่ มี ค วามส าคั ญ มากใน
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะเปนสวนที่ชวยใหผู
เรียนมีโอกาสไดใชภาษาในการสื่อสารที่สมจริงในหองเรียน

• ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอน
ภาษาเพือ่ การสือ่ สารในทีน่ ี้ ขอกลาวถึง วิธกี ารสอนแบบ
3Ps หรือ P-P-P ซึง่ มีขนั้ ตอนดังตอไปนี้

1.1 ลักษณะของกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร มีดังนี้
1) กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคบทเรียน
2) กิ จ กรรมมี จุ ด มุ ง หมายในการใช ภาษาเพื่ อ สื่ อ ความหมาย
3) กิจกรรมทาใหเกิดความจาเปนที่จะสื่อความหมาย
4) กิจกรรมเปิดโอกาสใหผูเรียนรับรูผลของการสื่อความหมาย
5) กิจกรรมนาสนใจเเละทาทาย
6) กิจกรรมเปดโอกาสใหผู้เรียนมีโอกาสเลือกตามความตองการ
7) กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู และประสบการณที่
มีอยู
8) กิจกรรมฝกใหผูเรียนมีกลยุทธการเรียนรู้

Presentation
ขัน้ นาเสนอ

1.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น สามารถทาไดหลาย
ลักษณะ ดังนี้

Production
ขัน้ นาไปใช้

Practice
ขัน้ ฝึก

• กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3
ประการ คือ กิจกรรม เทคนิคการสอน และบทบาทของผู้เรียน
และครูผู้สอน

1) การจัดกิจกรรมรายบุคคล (Individual work)
2) การจัดกิจกรรมแบบคู่ (Pair work)
3) การจัดกิจกรรมแบบกลุม (Group work)
4) การจัดกิจกรรมแบบทารวมกันทั้งชั้น (Class work)

2. เทคนิ ค การสอน เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ มากใน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร เพราะเทคนิคการ
สอนที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ การสื่อสาร
ประสบความสาเร็จ เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
2.1 ใหผูเรียนไดพบและไดใชภาษาในการสื่อสารใหมากที่สุด

2.2 ใชอุปกรณและสื่อการสอนที่ชวยใหผูเรียนเขาใจภาษาไดงาย
ขึ้น สื่อตามแนวการสอนแบบ CLT ประกอบดวย
2.2.1 เนื้อหา (Text-based materials) คือ แบบเรียนที่จัด
กิจกรรมเนนการสอนแบบ CLT เชน มีกิจกรรมใหผูเรียนแสดง
บทบาทสมมติ กิจกรรมคู หรือกิจกรรมกลุม
2.2.2 งาน/กิจกรรม (Task-based materials) คือ สื่อที่เน
นการทากิจกรรมและภาระงาน ที่เนนใหผูเรียนไดทางานกลุมเพื่อ
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู
2.2.3 สื่อจริง (Realia / Authentic materials) คือ สื่อที่ใช
จริงในชีวิตประจาวัน เชน ปายประกาศ โฆษณา รูปภาพ แผนที่
แผนพับ และหนังสือพิมพ เปนตน
2.3 หาวิธีการที่ทาใหผูเรียนไมรูสึกเครียดระหวางเรียน และสร
างบรรยากาศที่ทาใหผูเรียน ไมอายเวลาตอบผิด (Dulay, Burt
และ Krashen, 1982)
2.4 ศึกษาความสนใจของผูเรียนและแทรกสิ่งที่ผูเรียนสนใจไวใน
บทเรียนดวย และครูผูสอนควร เรียนรูดวยวาผูเรียนชอบทางาน
กับผูใด
2.5 เนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน (Process) มากกวา
ผลงานการเรียนรู Product)

3. บทบาทของครูผสู้ อนและผูเ้ รียน
3.1 บทบาทของครูผสู้ อน (Teacher’s role)
ครูมีบทบาทเปนผูเตรียมและดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อ
การสื่อสาร ใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาใหมากที่สุด ครูผูสอนจะ
ควบคุมการเรียนในชวงที่มีการฝกรูปแบบภาษาเทานั้น แตในชวงที่
ใหผูเรียนใชภาษา ครูผูสอนจะลดบทบาทลงเปนเพียงผูกากับ
รายการ คอยใหความสะดวก ตลอดจนใหความชวยเหลือเมื่อผู
เรียนตองการเทานั้น
3.2 บทบาทผูเรียน (Learner’s role)
ในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู เรียนมีบทบาท
สาคัญในหองเรียนมากกวาครูผูสอน ผูเรียนเปนผูมีสวนรวมในการ
เรียนรู ไดลงมือใชภาษาดวยตนเอง โดยการเเลกเปลี่ยนขอมูลกับ
เพื่อน การชวยเหลือซึ่งกันและกันทาใหเกิดการเรียนรู จากการทา
กิจกรรมกลุมรวมกัน และผูเรียนพยายามเรียนรูดวยตนเองเพิ่ มขึ้น
โดยนาสิ่งที่ตนเรียนรูในหองเรียนเปนเครื่องมือชวยในการหา ความ
รูเพิ่มเติมนอกหองเรียน เชน การอานหนังสือภาษาอังกฤษ เรียนรู
เพิ่ ม เติ ม ในสิ่ ง ที่ ต นสนใจจากห องสมุ ด อิ น เทอร เน็ ต เป นต น
นอกจากนี้ ผู เรียนยังสามารถประเมินผลการเรียนรู ด วยตนเอง
และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกเพื่อรวมชั้นเรียนไดอีกดวย

การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร
(Communicative Language Teaching)
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